


 

 

หนังสือชี  ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 

Digital Telecommunications Infrastructure Fund 

จัดตั  งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 

การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงิน และไมไ่ด้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเสี!ยงจากการลงทนุซึ!ง
ผู้ ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน ดังนั "น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ ลงทุนควรศึกษาข้อมลูรายละเอียดเกี!ยวกับกองทุนรวม  
ความเหมาะสมในการลงทนุ และความเสี!ยงจากการลงทนุอย่างละเอียดรอบคอบ และเมื!อมีข้อสงสยัควรสอบถามผู้ ติดต่อกับผู้ลงทนุให้
เข้าใจก่อนตดัสินใจซื "อหน่วยลงทนุ โดยควรลงทนุเมื!อเห็นวา่การลงทนุในกองทนุนี "เหมาะสมกับวตัถปุระสงค์การลงทนุของตน และผู้ลงทนุ
ยอมรับความเสี!ยงที!อาจเกิดขึ "นจากการลงทนุดงักลา่วได้ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมชนิดที!เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ ลงทุนเป็นการทั!วไป
ประเภทไมรั่บซื "อคืนหน่วยลงทนุ และไมมี่กําหนดอาย ุมีจํานวนเงินทนุโครงการ #$,%&#,'%*,+'* บาท โดยเงินทนุของกองทนุหลงัจากวนัที!
การเสนอขายเสร็จสิ "นจะไม่เกิน -*$,.&#,'%*,+'* บาท จํานวนหน่วยลงทนุ #,$%&,#'%,*+' หน่วย มลูค่าที!ตราไว้หน่วยละ -*.** บาท 
โดยจํานวนหน่วยลงทนุหลงัจากวนัที!การเสนอขายเสร็จสิ "นจะไม่เกิน -*,$.&,#'%,*+' หน่วย โดยเป็นหน่วยลงทนุประเภทระบุชื!อผู้ ถือ 
ราคาเสนอขายหน่วยละ -+.#* บาท 

ทรัพย์สินที!กองทนุจะลงทนุเพิ!มเติม ครั "งที!   คือ ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมซึ!งบริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั!น 
จํากดั และ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั!น จํากดั ในฐานะผู้ เชา่และบริหารจดัการหลกัจะเป็นผู้ ทําหน้าที!บริหารจดัการตามธุรกิจปกติ 
(day-to-day management) ทําให้กองทุนไม่มีความจําเป็นที!จะต้องมอบหมายให้ผู้ประกอบการบุคคลที!สามรายอื!น  ๆ ดําเนินกิจการ
เกี!ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที!ลงทนุเพิ!มเติม ครั "งที!   หรือทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมอื!นใดของกองทนุ 
อย่างไรก็ตาม กองทุนจะมอบหมายให้ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ ทําหน้าที!ให้บริการเกี!ยวกับงานด้านธุรการ การจัดหา
ผลประโยชน์ และการตลาดในสว่นที!เกี!ยวกบัทรัพย์สินของกองทนุ ทั "งนี " หลงัจากที!กองทนุลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม
ที!ลงทนุเพิ!มเติม ครั "งที! ' แล้ว กองทนุต้องรับความเสี!ยงเกี!ยวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที!ลงทนุเพิ!มเติม ครั "งที!   เอง โดย
ไมมี่การประกนัรายได้ที!เกี!ยวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที!ลงทนุเพิ!มเติม ครั "งที! '  

ที"ปรึกษาทางการเงนิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

กองทุนมีการลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตที!เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน ซึ!งอาจมีความไม่แน่นอนของกระแส
รายรับในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนัยสําคญั นอกจากนี " มลูค่าของ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที!กองทนุลงทนุในส่วนนี "จะลดลงตามอายขุองสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตที!เหลื ออยู่ 
โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปของเงินปันผลและได้รับการคืนเงินลงทนุบางส่วนด้วยการลดทนุ และเมื!อ
สิ "นสดุระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตดงักล่าวที!กองทนุได้ลงทนุไว้ หากกองทนุไม่ได้มีการได้มาซึ!งทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื "นฐานในภายหลงั มลูคา่หน่วยลงทนุอาจลดลงอยา่งมีนยัสําคญั 

ผลการดําเนินงานของกองทนุไมไ่ด้ขึ "นอยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื "อ
คืนหน่วยลงทนุ 

การพิจารณาร่างหนังสือชี "ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุมิได้เป็นการแสดงวา่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์แนะนําให้ลงทนุในหน่วยลงทนุที!เสนอขาย หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที!เสนอขาย หรือรับรอง
ความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในหนังสือชี "ชวนของกองทนุ ทั "งนี " การรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในหนังสือชี "ชวนเป็นความ 

รับผิดของบริษัทจดัการ 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชี "ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสือชี "ชวนไว้เป็นข้อมลูเพื!อใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เมื!อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซื "อหน่วยลงทนุ 

ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื!อนไขผลตอบแทน และความเสี!ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

หนงัสือชี "ชวนฉบบันี "รวบรวมขึ "นโดยใช้ข้อมลู ณ วนัที! 0 สิงหาคม 0+$0 
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  โทรคมนาคม สว่นที" 2 หน้าที" 461 

 9. ข้อมูลสาํคัญอื น ส่วนที  2 หน้าที  469 

 9.1 กลุม่ทรู สว่นที" 2 หน้าที" 469 

 9.2 สรุปสาระสาํคญัเกี"ยวกบักฎหมายที"เกี"ยวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการ 

  โทรคมนาคมในประเทศไทย สว่นที" 2 หน้าที" 516 

ส่วนที  3 การจัดการและการกาํกับดูแลกองทุนรวม ส่วนที  3 หน้าที  1 

 10. ข้อมูลหน่วยลงทุน และผู้ถอืหน่วยลงทุน ส่วนที  3 หน้าที  1 

 10.1 หนว่ยลงทนุ สว่นที" 3 หน้าที" 1 

 10.2 โครงสร้างผู้ ถือหนว่ยลงทนุ สว่นที" 3 หน้าที" 7 

 10.3 นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ สว่นที" 3 หน้าที" 8 

 11. โครงสร้างการจัดการ ส่วนที  3 หน้าที  12 

 11.1 บริษัทจดัการ สว่นที" 3 หน้าที" 12 

 11.2 ผู้บริหารทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื  นฐาน สว่นที" 3 หน้าที" 29 

 11.3 ผู้ดแูลผลประโยชน์ สว่นที" 3 หน้าที" 31 
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สารบญั หน้าที" 4 

 11.4 คณะกรรมการที"ปรึกษาการลงทนุ สว่นที" 3 หน้าที" 37 

 11.5 ผู้สอบบญัชี สว่นที" 3 หน้าที" 38 

 11.6 นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ สว่นที" 3 หน้าที" 39 

 11.7 ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ สว่นที" 3 หน้าที" 39 

 11.8 ที"ปรึกษาทางการเงิน  สว่นที" 3 หน้าที" 40 

 12. การกาํกบัดูแลกองทุนรวม ส่วนที  3 หน้าที  40 

 12.1 นโยบายเกี"ยวกบัการกํากบัดแูลกองทนุรวม สว่นที" 3 หน้าที" 40 

 12.2 คณะกรรมการชดุยอ่ย สว่นที" 3 หน้าที" 71 

 12.3 การประชมุของบริษัทจดัการ สว่นที" 3 หน้าที" 73 

 12.4 การดแูลเรื"องการใช้ข้อมลูภายใน สว่นที" 3 หน้าที" 73 

 12.5 การพิจารณาตดัสนิใจลงทนุ และการบริหารจดัการกองทนุรวม สว่นที" 3 หน้าที" 73 

 12.6 การคดัเลอืกผู้บริหารทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื  นฐาน สว่นที" 3 หน้าที" 74 

 12.7 การติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม สว่นที" 3 หน้าที" 75 

 12.8 คา่ตอบแทนของบริษัทจดัการ สว่นที" 3 หน้าที" 76 

 13. ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนที  3 หน้าที  76 

ส่วนที  4 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน ส่วนที  4 หน้าที  1 

 14. ข้อมูลทางการเงนิที สาํคัญ ส่วนที  4 หน้าที  1 

 14.1 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน สว่นที" 4 หน้าที" 1 

 14.2 ข้อมลูทางการเงินและการดําเนินงาน สว่นที" 4 หน้าที" 14 

ส่วนที  5 ข้อมูลเกี ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน ส่วนที  5 หน้าที  1 

 1. รายละเอียดของหน่วยลงทุนที เสนอขาย ส่วนที  5 หน้าที  1 

 2. การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรรหน่วยลงทุน ส่วนที  5 หน้าที  1 

 2.1 วิธีการเสนอขายหนว่ยลงทนุ สว่นที" 5 หน้าที" 1 
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สารบญั หน้าที" 5 

 2.2 วิธีการขอรับหนงัสอืชี  ชวนและใบจองซื  อหนว่ยลงทนุ สว่นที" 5 หน้าที" 3 

 2.3 วนัและวิธีการจองและการชําระเงินคา่จองซื  อหนว่ยลงทนุ สว่นที" 5 หน้าที" 3 

 2.4 วิธีการจดัสรรหนว่ยลงทนุ สว่นที" 5 หน้าที" 16 

 2.5 ข้อจํากดัการจดัสรรให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนั วิธีการโอนหนว่ยลงทนุและ 

  ข้อจํากดัการถือ/โอนหนว่ยลงทนุ สว่นที" 5 หน้าที" 17 

 2.6 ขั  นตอนและวิธีการคืนเงินคา่จองซื  อ สว่นที" 5 หน้าที" 22 

 2.7 เงื"อนไขการยติุการขายหนว่ยลงทนุ สว่นที" 5 หน้าที" 25 

 3. ราคาหน่วยลงทุนในตลาดรอง ส่วนที  5 หน้าที  27 

 4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกบัการเสนอขายครั"งนี " ส่วนที  5 หน้าที  27 

คาํเตอืน / ข้อแนะนํา 

ภาคผนวก 1 รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม 

ครั"งที  4 จัดทาํโดยบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จาํกัด  

ภาคผนวก 2 รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม 

ครั"งที  4 จัดทาํโดยบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี  จาํกัด 

ภาคผนวก 3 ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติสําหรับงวดตั "งแต่วันที  1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที   

30 กันยายน 2563 

ภาคผนวก 4 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของกองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

สําหรับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และสําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที  

31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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คาํจาํกัดความและศัพท์เทคนิค 

คาํจาํกัดความ 

ในเอกสารฉบบันี   เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื"น คําและวลดีงัตอ่ไปนี  ให้มีความหมายตามคําจํากดัความที"กําหนดไว้ในสว่นนี   

การอ้างอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศใด ๆ  ในหนงัสือชี  ชวนนี   และ/หรือ โครงการจดัการกองทนุ เป็นการอ้างถึง
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศนั  นที"มีการแก้ไขเพิ"มเติมเป็นครั  งคราว รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศอื"นที"ใช้
แทนที"กฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศนั  นด้วย 

การอ้างอิงถึง กองทรัพย์สนิของกองทนุ หรือเสาโทรคมนาคมของกองทนุ หรือใยแก้วนําแสง (fiber optic cable หรือ FOC) 
ของกองทุน (หรือคําอื"นใดที"อ้างถึงทรัพย์สิน กิจการโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมของกองทุน) เป็นการอ้างถึง 

กองทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที"เกี"ยวข้องที"กองทนุจะเป็นเจ้าของ หรือจะมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที"เกิดจาก
กองทรัพย์สนิหรือทรัพย์สนิดงักลา่ว ตามเอกสารธุรกรรมที"เกี"ยวข้อง (แล้วแตก่รณี) 

AWC ........................................................  บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั"น จํากดั 

BFKT .......................................................  บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากดั 

BITCO .....................................................  บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จํากดั (มหาชน) 

FOC ของ AWC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" 1 .....  FOC ที"  AWC เป็นเจ้าของ อันประกอบไปด้วย FOC ระยะทาง
ประมาณ #,$%& กิโลเมตร (หรือประมาณ '*',+,' คอร์กิโลเมตร) ที"
กองทนุเข้าลงทนุเมื"อวนัที" , มีนาคม พ.ศ. -,,% 

FOC ของ TUC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" 2  .....  FOC ที"  TUC เป็นเจ้าของ อันประกอบไปด้วย FOC ระยะทาง
ประมาณ &,&&' กิโลเมตร (หรือประมาณ 0-,,$+ คอร์กิโลเมตร) ที"
กองทนุเข้าลงทนุเมื"อวนัที" -% พฤศจิกายน พ.ศ. -,0*  

FOC ของ TUC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" ' .....  FOC ที"  TUC เป็นเจ้าของ อันประกอบไปด้วย FOC ระยะทาง
ประมาณ %,*&# กิโลเมตร (หรือประมาณ -,-,**0 คอร์กิโลเมตร) ที"
กองทนุเข้าลงทนุเมื"อวนัที" &# พฤษภาคม พ.ศ. -,0& 

FOC ของ TUC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" + .....  FOC อนัประกอบไปด้วย FOC ระยะทางประมาณ &,#$, กิโลเมตร 
(หรือประมาณ &*#,0$+ คอร์กิโลเมตร) ที"จะซื  อจาก TUC 
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FOC หลกัของ ทรูมฟู ที"ลงทนุเพิ"มเติม  ........  
ครั  งที" -  

FOC หลกั ที" ทรูมูฟ เป็นเจ้าของ ซึ"งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคลื"อนที"และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ ,+- กิโลเมตร (หรือประมาณ 
&&#,&+# คอร์กิโลเมตร) ที"กองทนุเข้าลงทนุเมื"อวนัที" -% พฤศจิกายน 
พ.ศ. -,0* 

FOC หลกัของ ทรูมฟู ที"ลงทนุเพิ"มเติม  ........  
ครั  งที" ' 

FOC หลกั ที" ทรูมูฟ เป็นเจ้าของ ซึ"งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคลื"อนที"และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ ,+0 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
&&#,%#& คอร์กิโลเมตร) ที"กองทนุเข้าลงทนุเมื"อวนัที" &# พฤษภาคม 
พ.ศ. -,0& 

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที"ลงทนุ
เพิ"มเติม ครั  งที" -  

FOC ที" TICC เป็นเจ้าของ ซึ"งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 0#* 
กิโลเมตร (หรือประมาณ %*,*&+ คอร์กิโลเมตร) ที"กองทนุเข้าลงทนุ
เมื"อวนัที" -% พฤศจิกายน พ.ศ. -,0*  

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC  ...........  

ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" ' 

FOC ที" TICC เป็นเจ้าของ ซึ"งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ &-,%#- 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 0&$,$%0 คอร์กิโลเมตร) ที"กองทนุเข้าลงทนุ
เมื"อวนัที" &# พฤษภาคม พ.ศ. -,0& 

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที"ลงทนุ
เพิ"มเติม ครั  งที" + ........................................  

FOC ซึ"งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื  นที"ตา่งจงัหวดั รวม
ระยะทางประมาณ -,#$# กิโลเมตร (หรือประมาณ &*$,#*+ คอร์
กิโลเมตร) ที"จะซื  อจาก TICC 

FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู  ...........  
ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" ' 

FOC ที" ทรูมูฟ เป็นเจ้าของ ซึ"งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตใน
เขตพื  นที"ต่างจงัหวดั รวมระยะทางประมาณ ,,$'' กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ --*,+-% คอร์กิโลเมตร) ที"กองทุนเข้าลงทุนเมื"อวนัที" &# 
พฤษภาคม พ.ศ. -,0& 
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FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลมฟู ที"
ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" + ...............................  

FOC ซึ"งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และในเขตพื  นที"ต่างจงัหวดั รวมระยะทางประมาณ '&, 
กิโลเมตร (หรือประมาณ +*,%-' คอร์กิโลเมตร) และประมาณ 0&# 
กิโลเมตร (หรือประมาณ '#,,*, คอร์กิโลเมตร) ตามลําดบั ที"จะซื  อ
จากเรียลมฟู  

FOC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" 2 ........................  FOC ของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" - FOC หลกัของ ทรูมูฟ ที"
ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" - และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที"
ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" -  

FOC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" '.....................  FOC ของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" ' FOC หลกัของ ทรูมูฟ ที"
ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" ' FOC รองรับระบบ FTTx ของ ทรูมฟู ที"ลงทนุ
เพิ"มเติมครั  งที" ' และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที"ลงทุน
เพิ"มเติม ครั  งที" ' 

FOC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" 4.....................  FOC ของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" + FOC รองรับระบบ FTTx 

ของ TICC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" + และ FOC รองรับระบบ FTTx 

ของเรียลมฟู ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" + 

TICC ..................................................................  บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั"น จํากัด  (ชื"อเดิม คือ บริษัท ทรู  
ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากดั) 

TUC .........................................................  บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั"น จํากัด (ชื"อเดิม คือ 
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จํากดั) 

ก.ล.ต. ......................................................  คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที"จดัตั  งขึ  นตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

กฎหมายหลกัทรัพย์ ...................................  พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. รวมถึง หนงัสือเวียน หนงัสือ
ผ่อนผนั หนงัสือซกัซ้อมความเข้าใจ หนงัสืออนมุติั กฎ ระเบียบ และ
เอกสารอื"นซึ"งมีผลบงัคบัตามกฎหมาย ซึ"งออกโดยอาศยัอํานาจของ 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้อง 

กฟน. ........................................................  การไฟฟา้นครหลวง  

กฟผ. ........................................................  การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
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กฟภ. ........................................................  การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

กทค. ........................................................  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ที"จัดตั  งขึ  นตาม พ.ร.บ. องค์กร
จดัสรรคลื"นความถี"ฯ -,,' 

กสท. ........................................................  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ที"จัดตั  งขึ  น
ตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื"นความถี"ฯ -,,' 

กสท. โทรคมนาคม .............................................  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) (เดิมคือ การสื"อสารแห่ง 
ประเทศไทย) 

กสทช.. .....................................................  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ที"จดัตั  งขึ  นตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื"น  

ความถี"ฯ -,,' 

กลุม่ทรู .....................................................  ทรู และบริษัทยอ่ยของทรู  

กลุม่ทรูโมบาย ...........................................  บริษัทย่อยบางบริษัทของทรูซึ"งประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเคลื"อนที" 
ซึ"งประกอบไปด้วย TUC และบริษัทย่อยที" TUC ถือหุ้นทั  งทางตรง
และทางอ้อม 

กลุม่บคุคลเดียวกนั ....................................  ให้มีความหมายตามที"กําหนดไว้ในประกาศ ทน.'%/-,0- 

กองทนุ .....................................................  กองทนุรวมโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

การประเมินคา่ ..........................................  การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนเพื"อวตัถปุระสงค์สาธารณะ
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ลงทุน โดยเป็นการประเมินอย่างเต็ม
รูปแบบที"ต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจํากดัสิทธิครอบครอง
ในทรัพย์สินของกองทนุ และรายละเอียดอื"นที"เกี"ยวข้อง รวมทั  งการ
สาํรวจทรัพย์สนิตามสภาพที"เป็นอยู่ 

การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
โครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม ...................  

การให้เช่าหรือให้ผู้ อื"นดําเนินการและบริหารจัดการพื  นที" เครื"องมือ 
อปุกรณ์ หรือสว่นตา่ง ๆ ของทรัพย์สนิโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม 
หรือการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที"เกิดขึ  นจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) หรือการจัดหาประโยชน์ในรูปแบบอื"นใดที"
กองทุนสามารถทําได้ ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วย
อง ค์กรจัดสรรคลื"นความถี" และ กํากับการประกอบกิจกา ร
วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม กฎหมาย
วา่ด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื"นที"ใช้บงัคบั 
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การลงทนุในทรัพย์สนิรอง ...........................  การลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินใด ๆ หรือหาดอกผลโดยวิธี
อย่างใดอย่างหนึ"งหรือหลายอย่าง ที"นอกเหนือไปจากการลงทนุใน
ทรัพย์สนิหลกั ทั  งนี   ตามที" ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือ
สาํนกังาน ก.ล.ต. จะอนญุาตหรือประกาศให้ลงทนุได้ 

การลงทนุในทรัพย์สนิหลกั .........................  การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื  นฐานของกองทุนโดยการได้มาซึ"ง
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื  นฐาน 

การเสนอขายครั  งแรก .................................  การเสนอขายหน่วยลงทนุแก่ประชาชนทั"วไปเป็นครั  งแรก ซึ"งเกิดขึ  น
ในระยะเวลาระหวา่งวนัที" $ ถึง &$ ธนัวาคม พ.ศ. -,,0 

การเสนอขายสาํหรับการเพิ"มทนุครั  งแรก .....  การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ"มทุนแก่ประชาชนทั"วไปและ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุน ซึ"ง
เกิดขึ  นในระยะเวลาระหวา่งวนัที" - ถึง &0 พฤษภาคม พ.ศ. -,0& 

การเสนอขายสาํหรับการเพิ"มทนุครั  งที" - ......  การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ"มทุนในจํานวนไม่เ กิน
&,*,*,***,*** หน่วยให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที"มีรายชื"อปรากฎ
ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนในวันกําหนดรายชื"อผู้ ถือหน่วย
ลงทุนที"มีสิทธิในการจองซื  อหน่วยลงทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนในกองทนุ (Record Date) ทั  งนี   จะไม่เสนอขายให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายใด หากการจดัสรรดงักลา่วทําให้หรืออาจสง่ผลเป็น
การกระทําการที"ขัดต่อกฎหมาย  หรือระเบียบข้อบังคับของ
ต่างประเทศโดยกองทุน หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัท
จดัการต้องมีภาระหน้าที"ในการดําเนินการใด ๆ  เพิ"มเติมไปจากที"ต้อง
ดําเนินการภายใต้กฎหมายไทย 

กิจการโครงสร้างพื  นฐาน ............................  กิจการโครงสร้างพื  นฐานตามที"ได้นิยามไว้ในประกาศ ทน. '%/-,0- 
ซึ"งประกอบไปด้วย  

(ก) ระบบขนสง่ทางราง หรือทางทอ่ 

(ข) ไฟฟา้ 

(ค) ประปา 

(ง) ถนน ทางพิเศษ หรือทางสมัปทาน 

(จ) ท่าอากาศยาน หรือสนามบิน  
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(ฉ) ทา่เรือนํ  าลกึ  

(ช) โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื  นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื"อสาร  

(ซ) พลงังานทางเลอืก 

(ฌ) ระบบบริหารจดัการนํ  า หรือการชลประทาน 

(ญ) ระบบป้องกันภยัธรรมชาติ ซึ"งรวมถึงระบบเตือนภยัและระบบ
จดัการเพื"อลดความรุนแรงของภยัธรรมชาติที"เกิดขึ  นด้วย 

(ฎ) ระบบจดัการของเสยี และ 

(ฏ) กิจการที"มีลกัษณะเป็นกิจการโครงสร้างพื  นฐานตาม (ก) ถึง (ฎ) 
หลายกิจการ (multi-infrastructure) ประกอบกัน โดยกิจการที"
ประกอบกนัเหลา่นั  นเข้าลกัษณะที"ครบถ้วนดงันี    

(1) มีความเชื"อมโยง ส่งเสริม หรือก่อให้เกิดประโยชน์ซึ"งกัน
และกนั หรือตอ่ชมุชนเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั 

(2) ก่อให้เกิดหรือจะก่อให้เกิดรายได้เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 

ร้อยละแปดสิบ ของรายได้รวมของกิจการทั  งหมดที"
ประกอบกนันั  น  

หรือกิจการอื"นใดตามที"คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนจะได้กําหนด
แก้ไขเพิ"มเติมเป็นครั  งคราว ซึ"งเป็นกิจการที"มีการดําเนินการเพื"อ
ประโยชน์หรือให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้างของประเทศไทย ไม่
วา่กิจการนั  นจะตั  งอยูที่"ใดหรือมีเขตอํานาจในการประกอบกิจการอยู่
ที"ใด หรือเพื"อประโยชน์อื"นใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

กบับริษัทจดัการ ........................................  

ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ที" ไ ด้ ทําขึ  น
ระหว่างบริษัทจ ัดการ และผู้ด ูแลผลประโยชน์ในนามของ ผู้ ถือ
หน่วยลงทุน และกําหนดความสัมพันธ์ สิทธิ หน้าที"และความ
รับผิดชอบระหว่างบริษัทจัดการและผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจน 

ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการที"แก้ไขเพิ"มเติม 

คณะกรรมการ กทช. ..................................  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที"จัดตั  งขึ  นตาม พ.ร.บ. 
องค์กรจดัสรรคลื"นความถี"ฯ -,+' 
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คณะกรรมการที"ปรึกษาการลงทนุ ...............  คณะบคุคลซึ"งทําหน้าที"ให้คําปรึกษาและคําแนะนําตอ่บริษัทจัดการ
เกี"ยวกับการลงทุนและการบริหารจัดการในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื  นฐาน 

เครือเจริญโภคภณัฑ์ ..................................  บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 

โครงการจดัการกองทนุ ..............................  โครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั ที"
ได้รับอนมุติัจาก สํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนโครงการจดัการกองทนุ
ที"แก้ไขเพิ"มเติม 

เงินทนุจดทะเบียน .....................................  จํานวนทนุที"บริษัทจดัการระดมทนุได้เพื"อการจดัตั  งกองทนุ และ/หรือ 
การเพิ"มเงินทนุจดทะเบียน และนําไปจดทะเบียนเป็นกองทรัพย์สนิไว้
กบัสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ดีแทค  ......................................................  บริษัท โทเทิ"ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั"น จํากดั (มหาชน) 

ตลาดหลกัทรัพย์ ........................................  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื  นฐาน ...............  ให้มีความหมายตามที"กําหนดไว้ในประกาศ ทน. '%/-,0- ซึ"ง ณ 
ปัจจุบนั รวมถึง การลงทนุในกิจการโครงสร้างพื  นฐานโดยการได้มา
ซึ"ง 

(ก) กรรมสิทธิ5  สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่าในที"ดิน อาคาร  
สิ"งปลูกสร้าง เครื"องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินอื"นใดที"
เกี"ยวข้องเพื"อใช้ในการประกอบกิจการโครงสร้างพื  นฐาน  

(ข) สทิธิสมัปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพื  นฐาน  

(ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตาม
สญัญาแบ่งรายได้ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื  นฐานหรือที"
เกิดขึ  นจากการบริหารจดัการกิจการโครงสร้างพื  นฐาน หรือการ
บริหารจัดการทรัพย์สินอื"นใดที"ได้จากการประกอบกิจการ
โครงสร้างพื  นฐาน  

(ง) สิทธิเรียกร้องตามสญัญาซื  อขายติดตั  งเครื"องจักรอุปกรณ์ หรือ
สญัญาก่อสร้าง หรือสญัญาซื  อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
กิจการโครงสร้างพื  นฐาน  

(จ) หุ้นที"ออกโดยบริษัท ที"มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี   
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(1) มีการลงทนุในทรัพย์สนิตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) รวมกนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ #, ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัท
ดังกล่าว หรือมีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ #, 
ของรายได้รวมในแตล่ะปีบญัชี และ  

(2) มีกองทุนเป็นผู้ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ #, ของจํานวนหุ้นที"
จําหน่ายได้แล้วทั  งหมดของบริษัทนั  นและเกินกว่าร้อยละ 
#, ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทั  งหมดของบริษัทนั  น และ 

(ฉ) ตราสารแห่งหนี  ที"ออกโดยบริษัทตาม (จ) หรือสัญญาที"มี
ลกัษณะเป็นการให้กู้ ยืมเงิน แก่บริษัทตาม (จ) ทั  งนี   เฉพาะใน
กรณีที"กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วแล้ว 

ทรัพย์สนิของกองทนุ ..................................  ทรัพย์สินโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมเบื  องต้นและทรัพย์สินที"
กองทนุลงทนุเพิ"มเติม 

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมของ 

BFKT และ AWC .......................................  

(ก) เสาโทรคมนาคมของ BFKT  

(ข) ระบบ FOC ของ BFKT และ  

(ค) เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทนุ
เพิ"มเติม ครั  งที" & และ เสาโทรคมนาคมของ  AWC ที"ลงทุน
เพิ"มเติม ครั  งที" -  

ที"กองทุนจะได้กรรมสิทธิ5ในทรัพย์สินดังกล่าวบางส่วนจาก BFKT 

หรือ AWC ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที"
เกี"ยวข้อง  

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม
เบื  องต้น ....................................................  

(ก) กรรมสิทธิ5ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 0,*** เสา และโครงสร้าง
พื  นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื"นที" เกี"ยวข้องที"ใ ช้
สาํหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื"อนที" ซึ"งกองทนุซื  อจากทรู  

(ข) กรรมสิทธิ5ในระบบใยแก้วนําแสงหลกั (core fiber optic cable 

grid) อปุกรณ์ระบบสื"อสญัญาณ (transmission equipment) ที"
เกี"ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื  นที"ตา่งจงัหวดั และ  

(ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที"เกิดขึ  นตั  งแต่และ
รวมถึงวนัเริ"มคํานวณรายได้ จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา HSPA 

ที"เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดงัต่อไปนี  ของ BFKT และ AWC 
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(&) เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมประเภท 

Passive อื"นที"เกี"ยวข้องซึ"ง BFKT เป็นเจ้าของและซึ"ง AWC เป็น
เจ้าของ และ (-) ระบบใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์ระบบสื"อ
สัญญาณบางส่วนที" BFKT เป็นเจ้าของ ซึ"งอยู่นอกเขตพื  นที"
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมถึงเงินที"ได้รับจากการใช้
สทิธิเรียกร้อง คําตดัสนิ คําพิพากษา จากคดีความที"ตดัสนิให้แก่ 

BFKT และ AWC รวมทั  งการดําเนินการหรือสทิธิอื"นใดซึ"ง BFKT 

และ AWC มีสิทธิได้รับ ที"เกิดขึ  นจากหรือเกี"ยวกับรายได้หรือ
สญัญาซึ"งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไมร่วมถึงสทิธิและเงินที"
ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที"เกิดขึ  นจากหรือเกี"ยวกับรายได้
หรือสญัญาซึ"งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวซึ"ง BFKT หรือ AWC มี
สทิธิได้รับก่อนหน้าวนัเริ"มคํานวณรายได้ ไมว่า่ BFKT หรือ AWC 

จะได้ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเ ริ" ม
คํานวณรายได้ก็ตาม)) รวมทั  งกรรมสิทธิ5ในทรัพย์สินดงักล่าว
ของ BFKT และ AWC จํานวนหนึ"ง ภายหลงัจากวนัครบกําหนด
สญัญา HSPA 

ในแต่ละกรณีกองทนุได้ซื  อหรือรับโอนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้เบื  องต้น 

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม ......  ทรัพย์สนิโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมเบื  องต้น ทรัพย์สนิโครงสร้าง
พื  นฐานโทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" & ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื  นฐานโทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" - ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื  นฐานโทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที"  ' และทรัพย์สิน
โครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" + 

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม 

ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" & .............................  

(ก) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที"เกิดขึ  นตั  งแต่และ
รวมถึงวนัเริ"มคํานวณรายได้สําหรับการลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" & 
จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพิ"มเติม ครั  งที" & ที"เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม ของ 
AWC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" & ที" AWC เป็นเจ้าของ (รวมถึงเงิน
ที"ได้รับจากการใช้สิทธิ เรียกร้อง คําตัดสิน คําพิพากษา คดี
ความที"ตดัสินให้แก่ AWC รวมทั  งการดําเนินการหรือสิทธิอื"นใด
ซึ"ง AWC มีสิทธิได้รับที"เกิดขึ  นจากหรือเกี"ยวกับรายได้หรือ
สญัญาซึ"งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไมร่วมถึงสทิธิและเงินที"
ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที"เกิดขึ  นจาก หรือเกี"ยวกบัรายได้



คําจํากดัความและศพัท์เทคนิค  กองทนุรวมโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

คําจํากดัความและศพัท์เทคนิค หน้าที" 10 

 

หรือสญัญาซึ"งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วที" AWC มีสทิธิได้รับก่อน
หน้าวนัเริ"มคํานวณรายได้สําหรับการลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" & ไม่
ว่า AWC จะได้ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตาม
สิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนั
เริ"มคํานวณรายได้สําหรับการลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" & ก็ตาม)) 
รวมทั  งกรรมสิทธิ5ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทนุเพิ"มเติม 
ครั  งที" & ภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ"มเติม ครั  งที" & ซึ"งกองทนุจะรับโอนตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" & 
และ  

(ข) สทิธิการเช่าระยะยาวใน FOC ของ AWC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" 
& ซึ"งมีระยะเวลาการเช่า -* ปี รวมทั  งสิทธิในการซื  อ (call 

option) FOC ของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที"  & ดังกล่าว 
ภายหลงัจากครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทั  งนี   โดยกองทนุ
จะต้องแจ้งความประสงค์ที"จะใช้สทิธิดงักลา่วให้แก่ AWC ไมช้่า
กว่า - ปีก่อนครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาวตามที"กําหนดไว้
ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" &  

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมที"
ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" 2 .....................................  

(ก) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที"เกิดจากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" - ที" AWC เป็น
เจ้าของ ซึ"งเกิดขึ  นตั  งแตแ่ละรวมถึงวนัเริ"มคํานวณรายได้สําหรับ
การลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" - จนถึงวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ"มเติม ครั  งที" - (รวมถึงเงินที"ได้รับจาก
การใช้สิทธิ เรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที"ตดัสิน
ให้แก่ AWC รวมทั  งการดําเนินการหรือสิทธิอื"นใดซึ"ง AWC มี
สิทธิได้รับที"เกิดขึ  นจากหรือเกี"ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ"ง
ก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที"ได้รับจาก
การใช้สทิธิเรียกร้องที"เกิดขึ  นจาก หรือเกี"ยวกบัรายได้หรือสญัญา
ซึ"งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ"ง AWC มีสทิธิได้รับก่อนหน้าวนัเริ"ม
คํานวณรายได้สาํหรับการลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" - ไมว่า่ AWC จะ
ได้ดําเนินการใช้สทิธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสทิธิหรือการใช้
สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ"มคํานวณ
รายได้สําหรับการลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที"  - ก็ตาม)) รวมทั  ง
กรรมสิทธิ5ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" 
- ภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
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AWC เพิ"มเติม ครั  งที" - ซึ"งกองทนุจะรับโอนตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" -  

(ข) กรรมสิทธิ5ในเสาโทรคมนาคมจํานวน ',* เสา และโครงสร้าง
พื  นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื"นที"เกี"ยวข้อง ที"ซื  อจาก 
TUC  

(ค) กรรมสิทธิ5ใน FOC ซึ"งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื"อนที"ในเขตพื  นที"ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ &,113 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 0-,,$+ คอร์กิโลเมตร) ที"ซื  อจาก TUC  

(ง) กรรมสิทธิ5ใน FOC หลัก ซึ"งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศพัท์ เคลื"อนที"และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ ,+- กิโลเมตร (หรือประมาณ 
117,&+# คอร์กิโลเมตร) ที"ซื  อจาก ทรูมฟู และ  

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ '* ปี ใน FOC ซึ"งในปัจจบุนัใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ 
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
รวมระยะทางประมาณ 0#* กิโลเมตร (หรือประมาณ %*,014 
คอร์กิโลเมตร) ที"รับโอนจาก TICC โดยกองทุนมีสิทธิในการซื  อ 
FOC ดงักล่าว (call option) เมื"อครบกําหนดอายุการเช่าระยะ
ยาว ทั  งนี   โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที"จะใช้สิทธิ
ดงักลา่วให้แก่ TICC ไมช้่ากวา่ - ปีก่อนครบกําหนดอายกุารเช่า
ระยะยาวตามที"กําหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที"ลงทนุ
เพิ"มเติม ครั  งที" - โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื"อซื  อ
กรรมสทิธิ5ในทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั -** ล้านบาท  

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมที"
ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" 3 ...............................  

(ก) กรรมสิทธิ5ในเสาโทรคมนาคมจํานวน -,,%$ เสา และโครงสร้าง
พื  นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื"นที"เกี"ยวข้อง ที"ซื  อจาก 
TUC  

(ข) กรรมสิทธิ5ใน FOC ซึ"งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื"อนที"ในเขตพื  นที"ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ %,017 
กิโลเมตร (หรือประมาณ -,-,**0 คอร์กิโลเมตร) ที"ซื  อจาก TUC 

(ค) กรรมสิทธิ5ใน FOC หลัก ซึ"งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศพัท์เคลื"อนที"และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
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ปริมณฑล ระยะทางประมาณ ,+0 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
117,%#& คอร์กิโลเมตร) ที"ซื  อจาก ทรูมฟู 

(ง) กรรมสทิธิ5ใน FOC ซึ"งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 

ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตใน
เขตพื  นที"ต่างจงัหวดั ระยะทางประมาณ ,,$'' กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ --*,+-% คอร์กิโลเมตร) ที"ซื  อจาก ทรูมฟู และ 

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ '* ปี ใน FOC ซึ"งในปัจจบุนัใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ 

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื  นที"กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ &-,%#- กิโลเมตร (หรือประมาณ 
619,$%0 คอร์กิโลเมตร) ที"รับโอนจาก TICC รวมทั  งสิทธิในการ
ซื  อ  (call option) FOC ซึ"งใ ช้รอง รับเทคโนโลยีระบบ FTTx 

ดงักลา่ว เมื"อครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทั  งนี   โดยกองทนุ
จะต้องแจ้งความประสงค์ที"จะใช้สทิธิดงักลา่วให้แก่ TICC ไม่ช้า
กว่า - ปีก่อนครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาวตามที"กําหนดไว้
ในสญัญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise 

Price) เพื"อซื  อกรรมสิทธิ5ในทรัพย์สนิดงักลา่วเท่ากบั &,'** ล้าน
บาท  

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมที"
ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" + ...............................  

(ก) กรรมสิทธิ5ในเสาโทรคมนาคมจํานวน #%% เสา และโครงสร้าง
พื  นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื"นที"เกี"ยวข้อง ที"จะซื  อ
จาก TUC 

(ข) ก ร ร ม สิท ธิ5 ใน  FOC ซึ" ง ใ น ปั จจุบันใ ช้ ใน ธุร กิจ ใ ห้บ ริการ
โทรศัพท์เคลื"อนที"ในเขตพื  นที"ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 
1,#$, กิโลเมตร (หรือประมาณ &*#,0$+ คอร์กิโลเมตร) ที"จะซื  อ
จาก TUC 

(ค) กรรมสทิธิ5ใน FOC ซึ"งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 

ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื  นที"ต่างจงัหวดั 
รวมระยะทางประมาณ '&, กิโลเมตร (หรือประมาณ +*,823 
คอร์กิโลเมตร) และประมาณ 0&# กิโลเมตร (หรือประมาณ 
37,,*, คอร์กิโลเมตร) ตามลาํดบั ที"จะซื  อจาก เรียลมฟู 
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(ง) กรรมสทิธิ5ใน FOC ซึ"งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 

ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตใน
เขตพื  นที"ต่างจังหวดั รวมระยะทางประมาณ -,#$# กิโลเมตร 
(หรือประมาณ &*$,#*+ คอร์กิโลเมตร) ที"จะซื  อจาก TICC 

ทรัพย์สนิที"กองทนุลงทนุเพิ"มเติม .................  ทรัพย์สินที"กองทุนอาจได้มาหรือลงทุนเพิ"มเติมหลงัจากการได้มา
หรือลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมเบื  องต้นไม่ว่า
จะเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลักหรือการลงทุนในทรัพย์สินรอง 
ตามที"กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรู ................  เสาโทรคมนาคมจํานวน 0 ,*** เสา และโครงสร้างพื  นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื"นที"เกี"ยวข้อง ซึ"งกองทุนซื  อจากทรู 
และเป็นส่วนหนึ"งของทรัพย์สินโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม
เบื  องต้น 

ทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT ................  (ก) เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ (ข) ระบบ FOC ของ BFKT  

ทรู ............................................................  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั"น จํากดั (มหาชน) 

ทรูมฟู .......................................................  บริษัท ทรู มฟู จํากดั 

ที"ปรึกษาทางการเงิน ..................................  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ"งบริษัทจดัการได้แต่งตั  งให้
เป็นที"ปรึกษาทางการเงินสาํหรับการเสนอขายครั  งแรก การเสนอขาย
จากการเพิ"มทุนครั  งแรก การเสนอขายจากการเพิ"มทนุครั  งที" - และ 
การลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมที"ลงทนุเพิ"มเติม 
ครั  งที" & ทรัพย์สินโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติม  
ครั  งที" - ทรัพย์สินโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติม  
ครั  งที" ' และทรัพย์สนิโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมที"ลงทนุเพิ"มเติม 
ครั  งที" + 

ทีโอที ........................................................  บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) (เดิมคือ องค์การโทรศพัท์แหง่ประเทศ
ไทย)  

ธปท. ........................................................  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

นายทะเบียน .............................................  นายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุ ตามที"มีชื"อปรากฏอยู่ในสว่นที" 
3  “การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม ” หัว ข้อ && .6  
“นายทะเบียนหน่วยลงทุน” และได้รับใบอนญุาตการให้บริการเป็น
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
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นิติบคุคลผู้โอน ..........................................  (ก) ทรู (ข) BFKT (ค) TICC (ง) AWC (จ) TUC (ฉ) ทรูมูฟ และ (ช) 
เรียลมฟู แล้วแตก่รณี  

บริษัทจดัการ .............................................  บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ซึ"งเป็นบริษัท
หลกัทรัพย์ที"ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท
การจดัการกองทนุรวม และมีหน้าที"บริหารจดัการกองทนุ 

บคุคลที"เกี"ยวข้อง .......................................  ให้มีความหมายตามที"กําหนดไว้ใน ประกาศ ทน. '%/-,0- และอ้าง
ถึงในส่วนที"  - “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวข้อที"  # 
“รายการระหวา่งกองทนุรวมกบับคุคลที"เกี"ยวข้อง” 

ใบจองซื  อหนว่ยลงทนุสาํหรับผู้ ถือหนว่ยลง
ทนุเดิม ......................................................  

ใบจองซื  อสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนที"ได้รับสิทธิในการจองซื  อหน่วย
ลงทนุ ตามกําหนดรายชื"อผู้ ถือหนว่ยลงทนุที"ได้รับสิทธิในการจองซื  อ
หนว่ยลงทนุ ณ วนัที" , สงิหาคม พ.ศ. -,0- (Record Date)  

ประกาศ ทน. &/2554  ................................  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที"  ทน. & /-,,+ เ รื" อง 
หลักเกณฑ์ เ งื"อนไข และวิ ธีการจัดตั  งและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื  นฐาน (รวมถึงที"มีการแก้ไขเพิ"มเติม) ซึ"งถูกยกเลิกและ
แทนที"โดยประกาศ ทน. '%/-,0- แล้วเมื"อวนัที" & มิถนุายน -,0- 

ประกาศ ทน. '%/-,0-  ..............................  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที"  ทน. '%/-,0- เรื" อง 
หลักเกณฑ์ เ งื"อนไข และวิ ธีการจัดตั  งและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื  นฐาน (รวมถึงที"จะได้แก้ไขเพิ"มเติม) 

ประกาศ สธ. 14/2558 ...............................  ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที" สธ. &+/-,,% เรื" อง ข้อกําหนดใน
รายละเอียดเกี"ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

ประกาศการใช้โครงสร้างพื  นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกนั ..................................  

ประกาศ กสทช. เรื"อง การใช้โครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
สาํหรับโครงขา่ยโทรศพัท์เคลื"อนที" พ.ศ. -,,0  

ประกาศขายสง่ขายตอ่บริการ .....................  ประกาศ กทช. เรื"อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการ
ขายสง่บริการและบริการขายตอ่บริการ  

ประกาศปอ้งกนัการผกูขาด ........................  ประกาศ กทช. เรื"อง มาตรการเพื"อป้องกันมิให้มีการกระทําอนัเป็น
การผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนัในกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. -,+$ (รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 
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ประกาศรวมธุรกิจ ......................................  ประกาศ กสทช. เรื"อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการ
โทรคมนาคม  

ประกาศเรื"องสทิธิแหง่ทาง ..........................  ประกาศ กสทช. เรื"อง หลกัเกณฑ์และวิธีการเกี"ยวกบัการใช้สิทธิใน
การปักหรือตั  งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั  งอปุกรณ์ประกอบ
ใดในการให้บริการโทรคมนาคม  

ประกาศวิธีการจดัเก็บรายได้เพื"อนําไปใช้ใน
การจดัให้มีบริการ USO .............................  

ประกาศ กสทช. เรื" อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื" อ
นําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื  นฐานโดยทั"วถึงและ
บริการเพื"อสงัคม  

ผู้จดัการกองทนุ .........................................  ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื  นฐาน ตามประกาศ ทน. '%/-,0- 
ซึ"งมีหน้าที"ตัดสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ"งทรัพย์สินของกองทุน 
นอกจากนี   ผู้จัดการกองทุนยงัมีหน้าที"อื"นและต้องมีคุณสมบติัและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที"กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์  
และ/หรือ กฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้อง  

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุใน
ประเทศ ....................................................  

ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไทยและผู้ จัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนอื"นที"บริษัทจัดการอาจแต่งตั  งเพิ"มเติมใน
ภายหลัง (หากมี) ซึ"งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ
จากกระทรวงการคลงัซึ"งทําหน้าที"จดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม ...................  บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากดั ซึ"งเป็นบริษัทย่อยที"ทรู
ถือหุ้น (ทางอ้อม) ทั  งหมด 

ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั .......................  ผู้ เช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื  นฐานภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการ
หลกัเดิม สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC ที"ลงทนุ
เพิ"มเติม ครั  งที" & หรือ สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั
ที"ได้มีการแก้ไขและแทนที" ซึ"งมีสทิธิที"จะได้รับอตัราคา่เช่าสาํหรับการ
เป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการดั  งเดิม ตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลักที"ได้มีการแก้ไขหรือแทนที"  โดย ณ วันที"ของ
เอกสารฉบบันี   ประกอบไปด้วย TUC และ TICC 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ .....................................  ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ซึ"งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามประกาศ สาํนกังาน ก.ล.ต. วา่ด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม (รวมถึงที"ได้แก้ไขเพิ"มเติม) 
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ........................................  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที"มีสทิธิ ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที"มีรายชื"อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทุน ณ วนัที" , สิงหาคม พ.ศ. -,0- ซึ"งไม่ใช่บุคคลอเมริกัน (US 

Person) ตามนิยามของคําดังกล่าวในพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด ซึ"งการเสนอ
ขายจะทําให้หรืออาจสง่ผลเป็นการกระทําการที"ขดัตอ่กฎหมาย หรือ
ระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศโดยกองทนุหรือบริษัทจดัการ หรือ
จะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที"ในการดําเนินการใด ๆ 
เพิ"มเติมไปจากที"ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายไทย 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายยอ่ย ...........................  ให้มีความหมายตามที"กําหนดไว้ในส่วนที" ' “การจัดการและการ
กํากบัดแูลกองทนุรวม” หวัข้อ 12.1.-(ข) “ข้อกําหนดการจดทะเบียน
หนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน” 

ผู้ลงทนุตา่งด้าว .........................................  ผู้ลงทนุซึ"งเป็นคนตา่งด้าว ซึ"งรวมถึง  

(ก) บคุคลธรรมดาซึ"งไมมี่สญัชาติไทย  

(ข) นิติบคุคลซึ"งไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย  

(ค) นิติบคุคลซึ"งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ"งมีหุ้นอนัเป็นทนุตั  งแต่
กึ"งหนึ"งของนิติบคุคลนั  นถือโดยบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือนิติ
บุคคลซึ"งมีบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ลงทุนมีมลูค่าตั  งแต่กึ"งหนึ"ง
ของทนุทั  งหมดในนิติบคุคลนั  น  

(ง) ห้างหุ้ นส่วนจํากัดหรือห้างหุ้ นส่วนสามัญ ที"จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ซึ"งหุ้นสว่นผู้จดัการหรือผู้จดัการเป็นบคุคลตาม (ก) 

หรือ  

(จ) นิติบคุคลซึ"งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ"งมีหุ้นอนัเป็นทนุตั  งแต่
กึ"งหนึ"งของนิติบคุคลนั  นถือโดยบคุคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) 

หรือนิติบคุคลซึ"งมีบคุคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ลงทนุมีมลูคา่
ตั  งแตกึ่"งหนึ"งของทนุทั  งหมดในนิติบคุคลนั  น 

ผู้สนบัสนนุ ................................................  ทรู และ/หรือ นิติบุคคลผู้ โอนอื"น และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรู
หรือนิติบุคคลผู้ โอนอื"น ที"ทําการจองซื  อหน่วยลงทุนในการเสนอขาย
ครั  งแรก การเสนอขายจากการเพิ"มทนุครั  งที" & และ/หรือ การเสนอขาย
จากการเพิ"มทนุครั  งที" - 
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ผู้สอบบญัชี ...............................................  ผู้สอบบญัชีของกองทนุซึ"งเป็นผู้สอบบญัชีที"อยูใ่นบญัชีรายชื"อที"ได้รับ
ความเห็นชอบจาก สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. 
วา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี (รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม ......  พระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. -,++ (รวมถึง
ที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวฯ ..  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. -,+- 
(รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

พ.ร.บ. โทรทศัน์ .........................................  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. -,,& (รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

พ.ร.บ. บริษัทลงทนุของสหรัฐฯ ...................  พระราชบญัญติับริษัทจดัการการลงทนุของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. &$+*  
(รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

พ.ร.บ. วิทยคุมนาคม .................................  พระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม พ.ศ. -+$% (รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ ......................................  พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. -,', (รวมถึง
ที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ .....................  พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. &$'' (รวมถึงที"
แก้ไขเพิ"มเติม) 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื"นความถี"ฯ 2543  ...  พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื"นความถี"และกํากับกิจการวิทยุ
กระจาย เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. -,+' 
(รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื"นความถี"ฯ -,,' ....  พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื"นความถี"และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
-,,' (รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

มลูคา่ของหนว่ยลงทนุ ................................  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหนว่ยลงทนุทั  งหมดที"จําหนา่ยได้ 
ณ สิ  นสดุวนัคํานวณมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) .........................  มูลค่าทรัพย์สินทั  งหมดของกองทุนหักด้วยหนี  สิน ซึ"งคํานวณตาม
วิธีการที"กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิที"ปรับปรุงแล้ว 
(Adjusted NAV) ..........................................  

มลูคา่ทรัพย์สนิทั  งหมดของกองทนุหกัด้วยหนี  สนิที"ไมมี่ภาระดอกเบี  ย  
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รัฐบาล ......................................................  รัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

รัฐวิสาหกิจ ................................................  หน่วยงานที"มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามหลกัเกณฑ์ที"กําหนดใน
พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. -,0& (รวมถึงที"จะได้มีการ
แก้ไขเพิ"มเติม) เช่น กสท. โทรคมนาคม และทีโอที 

ระบบ FOC ของ BFKT ..............................  ระบบใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์ระบบสื"อสญัญาณบางส่วนที"อยู่
นอกเขตพื  นที"กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที" BFKT เป็นเจ้าของ 
และนําออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่าใช้ตามสญัญาเช่าเครื"องและ
อปุกรณ์ HSPA   

ระบบ Distributed Antenna System หรือ
DAS .........................................................  

อปุกรณ์ระบบสายอากาศ (antenna) เพื"อกระจายสญัญาณสําหรับ
สถานีฐานภายในอาคาร ประกอบด้วยสายนําสญัญาณ (Feeder 

Cables) และระบบสายอากาศ (Antenna System) โดยเป็นจุด
เชื"อมต่อสายอากาศ (antenna) ที"แยกจากกันโดยตําแหน่งภายใน
อาคารซึ"งถูกใช้โดยผู้ ให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื"อนที"
เพื"อที"จะสง่เสริมการครอบคลมุของสญัญาณภายในอาคาร 

รายงานการประเมินมลูคา่ยติุธรรม
ทรัพย์สนิโครงสร้างพื  นฐาน
โทรคมนาคมที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" 4 ...  

รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื  นฐาน
โทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติม  ครั  งที"  + จัดทําโดยบริษัท เจย์ 
แคปปิตอล แอดไวเซอรี จํากดั เมื"อวนัที" '* เมษายน พ.ศ. -,0- และ 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี"  จํากัด เมื"อวันที" '* เมษายน พ.ศ. -,0- 
(แล้วแตก่รณี) 

เรียลมฟู ....................................................  บริษัท เรียล มฟู จํากดั 

วนัครบกําหนดสญัญา HSPA .....................  วันที"สัญญาเช่าเครื"องและอุปกรณ์  HSPA ครบกําหนดอายุของ
สญัญา 

วนัจดทะเบียนกองทนุ ................................  วันที"มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมโดยชอบกับ 
สํานักงาน ก.ล.ต. และมีการจัดตั  งกองทุนตามข้อกําหนดเกี"ยวกับ
การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม ซึ"งเกิดขึ  นเมื"อวนัที" -' 
ธนัวาคม พ.ศ. -,,0  

วนัทําการ ..................................................  วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ 

วนัที"การเสนอขายจากการเพิ"มทนุครั  งที" - 
เสร็จสิ  น ....................................................  

วนัที"มีการดําเนินการตา่ง ๆ ที"เกี"ยวข้องกบัการเสนอขายจากการเพิ"ม
ทนุครั  งที" - เสร็จสิ  น  
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วนัที"กองทนุลงทนุครั  งแรก ..........................  -, ธนัวาคม พ.ศ. -,,0 

วนัที"กองทนุลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้าง
พื  นฐานโทรคมนาคมที"ลงทนุเพิ"มเติม  
ครั  งที" + .....................................................  

วนัที"ไม่ช้ากว่าวนัทําการวนัแรก ภายหลงัจากวนัที"กองทุนมีหนงัสือ
ยืนยันว่าเงื"อนไขบงัคับก่อนทั  งหมดซึ"งเกี"ยวกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื  นฐานโทรคมนาคมที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" + ที"ระบไุว้ในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ได้มีการดําเนินการให้เสร็จสิ  น (เว้นแต่
เงื"อนไขบงัคบัก่อนซึ"งจะมีการดําเนินการให้เสร็จสิ  นในวนัที"กองทนุ
ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมที"ลงทุนเพิ"มเติม 
ครั  งที" +) 

วนัเริ"มคาํนวณรายได้ .................................  (ก) ในสว่นของ AWC คือวนัที" & ธนัวาคม พ.ศ. -,,0 และ 

(ข) ในสว่นของ BFKT คือวนัที" & ตลุาคม พ.ศ. -,,0 

วนัเริ"มคาํนวณรายได้สาํหรับการลงทนุ
เพิ"มเติม ครั  งที" 1 ........................................  

& มีนาคม พ.ศ. -,,%  

วนัเริ"มคาํนวณรายได้สาํหรับการลงทนุ
เพิ"มเติม ครั  งที" 2 ........................................  

& ธนัวาคม พ.ศ. -,0*  

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ...............................  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สญัญา HSPA ...........................................  สัญญาเช่าเครื"องและอุปกรณ์ HSPA และสัญญาขายส่งบริการ 
HSPA 

สญัญากู้ ยืมเงิน .........................................  สญัญากู้ ยืมเงินจํานวน &',100,000,*** บาท ระหว่างกองทนุและ
กลุ่มผู้ ให้สินเชื"อที"เป็นสถาบันการเงินไทย ลงวันที" , มีนาคม พ.ศ. 
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สญัญากู้ ยืมเงิน ฉบบัที" 2  ...........................  สญัญากู้ ยืมเงินจํานวน &-,898,000,*** บาท ระหว่างกองทนุและ
กลุ่มผู้ ให้สินเชื"อที"เป็นสถาบนัการเงินไทย ลงวนัที" -+ พฤศจิกายน 
พ.ศ. -,0* 

สญัญากู้ ยืมเงิน ฉบบัที" 3 ............................  สญัญากู้ ยืมเงินจํานวน -,000,000,*** บาท ระหว่างกองทุนและ
กลุ่มผู้ ให้สินเชื"อที"เป็นสถาบันการเงินไทย ลงวันที" &, พฤษภาคม 
พ.ศ. -,0& 

สญัญาแก้ไขเพิ"มเติมสญัญาเช่า ดําเนินการ 
และบริหารจดัการหลกั ...............................  

(ก) สญัญาแก้ไขเพิ"มเติมและแทนที" ระหว่าง TUC และกองทนุ ลง
วนัที" -+ พฤศจิกายน พ.ศ. -,0* เกี"ยวกบัสญัญาเช่า ดําเนินการ
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และบริหารจัดการหลักที"เกี"ยวกับการเช่าเสาโทรคมนาคม  
ลงวนัที" -+ ธนัวาคม พ.ศ. -,,0  

(ข) สัญญาแก้ไขเพิ"มเติมและแทนที" ระหว่าง TICC TUC และ
กองทนุ ลงวนัที" -+ พฤศจิกายน พ.ศ. -,0* เกี"ยวกบัสญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลักที"เกี"ยวกับการเช่า FOC 

อุปกรณ์ระบบส่งสญัญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื  นที"
ตา่งจงัหวดัลงวนัที" -+ ธนัวาคม พ.ศ. -,,0 และ 

(ค) สัญญาแก้ไขเพิ"มเติมและแทนที" ระหว่าง TICC และกองทุน  
ลงวันที" -+ พฤศจิกายน พ.ศ. -,0* เกี"ยวกับ สญัญาเช่าช่วง 
ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" & 

สญัญาแก้ไขเพิ"มเติมสญัญาเช่า ดําเนินการ 
และบริหารจดัการหลกั ครั  งที" -...................  

(ก) สญัญาแก้ไขเพิ"มเติมและแทนที" ครั  งที" - ที"จะเข้าทําระหว่าง 
TUC และกองทุน เกี"ยวกับสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการหลักที"เกี"ยวกับการเช่าเสาโทรคมนาคม ลงวันที"  -+ 
ธนัวาคม พ.ศ. -,,0 และ 

(ข) สญัญาแก้ไขเพิ"มเติมและแทนที" ครั  งที" - ที"จะเข้าทําระหว่าง 
TICC TUC และกองทุน เกี"ยวกับสัญญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลักที"เกี"ยวกับการเช่า FOC อุปกรณ์ระบบส่ง
สญัญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื  นที"ตา่งจงัหวดัลงวนัที" 
-+ ธนัวาคม พ.ศ. -,,0 

สญัญาแก้ไขเพิ"มเติมสญัญารักษาสดัสว่น
การถือหนว่ยลงทนุ ....................................  

สญัญาแก้ไขเพิ"มเติมระหวา่งทรูและกองทนุ ลงวนัที" -+ พฤศจิกายน 
พ.ศ. -,0* เกี"ยวกบัสญัญารักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ 

สญัญาแก้ไขเพิ"มเติมสญัญารักษาสดัสว่น
การถือหนว่ยลงทนุ ครั  งที" 2 ........................  

สัญญาแก้ไขเพิ"มเติมครั  งที" - ระหว่างทรูและกองทุน ลงวันที" # 
พฤษภาคม พ.ศ. -,0& เกี"ยวกับสญัญารักษาสดัส่วนการถือหน่วย
ลงทนุ 

สญัญาแก้ไขเพิ"มเติมสญัญารักษาสดัสว่น
การถือหนว่ยลงทนุ ครั  งที" 3 ........................  

สัญญาแก้ไขเพิ"มเติมครั  งที" ' ที"จะเข้าทําระหว่างทรูและกองทุน 
เกี"ยวกบัสญัญารักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ 

สญัญาขายสง่บริการ HSPA  ......................  สญัญาบริการขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศพัท์เคลื"อนที"ในระบบ 

HSPA ลงวนัที" -# มกราคม พ.ศ. -,,+ ระหว่าง เรียลมฟู และ กสท. 
โทรคมนาคม (รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 



คําจํากดัความและศพัท์เทคนิค  กองทนุรวมโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

คําจํากดัความและศพัท์เทคนิค หน้าที" 21 

 

สญัญาเช่าเครื"องและอปุกรณ์ HSPA ..........  สัญญาเช่าเครื" องและอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคมเพื"อให้บริการ
โทรศพัท์เคลื"อนที"ในระบบ HSPA ลงวนัที" -# มกราคม พ.ศ. -,,+ 
ระหวา่ง BFKT และ กสท. โทรคมนาคม (รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

สญัญาเช่าช่วงหนึ"งพื  นที"บนเสาโทรคมนาคม
ของ AWC .................................................  

สัญญาเช่าช่วงหนึ"ง พื  นที"ต่อเสาโทรคมนาคมของ  AWC เสา
โทรคมนาคมของ  AWC ที"ลงทุนเ พิ"ม เ ติม  ค รั  ง ที"  &  และ เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" - (One Slot Basis) 
ระหวา่ง TUC และ BFKT (รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ........  สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ  AWC ลงวันที" & ธันวาคม พ.ศ. 
-,,0 ระหว่าง BFKT และ AWC ซึ"งได้ถูกแก้ไขและแทนที" ตาม
สญัญาแปลงหนี  ใหมแ่ละแก้ไขและแทนที" ระหว่าง BFKT AWC และ 
TUC (รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพิ"มเติม ครั  งที" 1 ........................................  

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ทําขึ  นเพิ"มเติมสําหรับการ
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" & ระหว่าง 
BFKT และ AWC ลงวันที" & กุมภาพันธ์ พ.ศ. -,,% ซึ"งได้ถูกแก้ไข
และแทนที"ตามสญัญาแปลงหนี  ใหม่และแก้ไขและแทนที" ระหว่าง 

BFKT AWC และ TUC (รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพิ"มเติม ครั  งที" 2  .......................................  
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ทําขึ  นเพิ"มเติมสําหรับการ
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" - ระหว่าง 
BFKT และ AWC ลงวนัที" &, พฤศจิกายน พ.ศ. -,0* ซึ"งได้ถกูแก้ไข
และแทนที"ตามสญัญาแปลงหนี  ใหม่และแก้ไขและแทนที" ระหว่าง 

BFKT AWC และ TUC (รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการ
หลกัเดิม ....................................................  

(ก) สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการที"เกี"ยวกบั
การเช่าเสาโทรคมนาคม ระหว่าง TUC และกองทนุ ลงวนัที" -+ 
ธนัวาคม พ.ศ. -,,0 และ 

(ข) สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการที"เกี"ยวกบั
การเช่า FOC อปุกรณ์ระบบสง่สญัญาณ และระบบบรอดแบนด์
ในเขตพื  นที"ต่างจงัหวดั ระหว่าง TICC และกองทุน ลงวนัที" -+ 
ธนัวาคม พ.ศ. -,,0 
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สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการ
หลกัที"ได้มีการแก้ไขและแทนที" ....................  

(ก) สญัญาสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัเดิม  

(ข) สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ที"ลงทุน
เพิ"มเติม ครั  งที" & 

ในแต่ละกรณี ซึ"งได้ถูกแก้ไขเพิ"มเติมและแทนที"สญัญาเช่า/เช่าช่วง 
ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัเป็นครั  งคราว  

สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ 
FOC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" 1.....................  

สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC ที"เกี"ยวกบัการเช่า
ช่วง ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ของ AWC ที"
ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" & ระหวา่ง TICC และกองทนุ ลงวนัที" , มีนาคม 
พ.ศ. -,,% 

สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที"ลงทนุเพิ"มเติม 
ครั  งที" 1 .....................................................  

สญัญาเช่าระยะยาวระหวา่งกองทนุและ AWC เกี"ยวกบัการลงทนุใน 
FOC ของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" & ลงวันที" , มีนาคม พ.ศ. 
2558  

สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที"ลงทนุเพิ"มเติม 
ครั  งที" 2 และ ครั  งที" 3  .................................  

สญัญาเช่าระยะยาวระหวา่งกองทนุและ TICC เกี"ยวกบัการลงทนุใน 
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" - และ 
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" ' ลงวนัที" 
-+ พฤศจิกายน พ.ศ. -,0* 

สญัญาซื  อขายทรัพย์สนิของ TICC ที"ลงทนุ
เพิ"มเติม ครั  งที" + ........................................  

สัญญาซื  อขายทรัพย์สินที"จะเข้าทําระหว่างกองทุนและ  TICC 

เกี"ยวกบั FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" + 

สญัญาซื  อขายทรัพย์สนิของ TUC ที"ลงทนุ
เพิ"มเติม ครั  งที" - และ ครั  งที" 3 .....................  

สัญญาซื  อขายทรัพย์สินระหว่างกองทุนและ TUC เกี"ยวกับเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" - เสาโทรคมนาคม
ของ TUC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" ' FOC ของ TUC ที"ลงทนุเพิ"มเติม 
ครั  งที" - และ FOC ของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" ' ลงวันที" -+ 
พฤศจิกายน พ.ศ. -,0*  

สญัญาซื  อขายทรัพย์สนิของ TUC ที"ลงทนุ
เพิ"มเติม ครั  งที" + ........................................  

สัญญาซื  อขายทรัพย์สินที"จะเข้าทําระหว่างกองทุนและ  TUC 

เกี"ยวกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" + และ 

FOC ของ TUC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" + 

สญัญาซื  อขายทรัพย์สนิของ ทรูมฟู ที"ลงทนุ
เพิ"มเติม ครั  งที" 2 และ ครั  งที" 3 .....................  

สญัญาซื  อขายทรัพย์สินระหว่างกองทุนและ ทรูมูฟเกี"ยวกับ  FOC 

หลกัของ ทรูมูฟ ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" - FOC หลกัของ ทรูมูฟ ที"
ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" ' และ FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟที"
ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" ' ลงวนัที" -+ พฤศจิกายน พ.ศ. -,0* 
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สญัญาซื  อขายทรัพย์สนิของ เรียลมฟู ที"
ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" + ...............................  

สญัญาซื  อขายทรัพย์สินที"จะเข้าทําระหว่างกองทุน เรียลมูฟ  และ 
TUC เกี"ยวกบั FOC รองรับระบบ FTTx ของ เรียลมฟู ที"ลงทนุเพิ"มเติม 
ครั  งที" + 

สญัญาแตง่ตั  งนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ......  สญัญาแตง่ตั  งนายทะเบียนระหวา่งบริษัทจดัการและนายทะเบียน 

สญัญาแตง่ตั  งผู้ดแูลผลประโยชน์................  สญัญาแต่งตั  งผู้ ดูแลผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนการเสนอขายครั  งแรก 

สญัญาบริการหลกั.....................................  สัญญาจ้างบริการสําหรับการให้บริการด้านธุรการ การจัด หา
ผลประโยชน์และการตลาดให้แก่กองทุน ระหว่างกองทุนและ
ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ลงวันที" -+ ธันวาคม พ.ศ. -,,0 
(รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

สญัญารักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ ......  สญัญารักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน ระหว่างทรูและกองทุนลง
วนัที" -+ ธนัวาคม พ.ศ. -,,0 

สญัญาให้ดําเนินการฯ ...............................  สญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่า Digital 

PCN 1800 ระหว่าง การสื"อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบนัคือ กสท. 
โทรคมนาคม) และ บริษัท ไวร์เลส คอมมูนิเคชั"นส์ เซอร์วิส จํากัด 
(AWC) ลงวนัที" -* มิถนุายน พ.ศ. -,'$ (รวมถึงที"แก้ไขเพิ"มเติม) 

สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ .....  (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบื  องต้น 

(ข) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที"ลงทนุเพิ"มเติม  
ครั  งที" & 

(ค) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที"ลงทนุเพิ"มเติม  
ครั  งที" - 

(ง) สญัญาซื  อขายทรัพย์สนิของ TUC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" - และ  
ครั  งที" ' 

(จ) สญัญาซื  อขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" - 
และครั  งที" ' 

(ฉ) สญัญาซื  อขายทรัพย์สนิของ TICC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" + 

(ช) สญัญาซื  อขายทรัพย์สนิของ TUC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" + และ 
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(ซ) สญัญาซื  อขายทรัพย์สนิของ เรียลมฟู ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" + 

สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 
AWC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" 1 ....................  

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนและ AWC 

เกี"ยวกับการลงทุนในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม 
ครั  งที" & ลงวนัที" , มีนาคม พ.ศ. -,,% 

สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 
AWC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" 2 ....................  

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนและ AWC 

เกี"ยวกับการลงทุนในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทุนเพิ"มเติม 
ครั  งที" - ลงวนัที" -+ พฤศจิกายน พ.ศ. -,0* 

สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้
เบื  องต้น ....................................................  

(ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนและ 
AWC เกี"ยวกบัการลงทนุในเสาโทรคมนาคมของ AWC ลงวนัที" 
-+ ธนัวาคม พ.ศ. -,,0 

(ข) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนและ 
BFKT เกี"ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT 

ลงวนัที" -+ ธนัวาคม พ.ศ. -,,0 

(ค) สญัญาโอนขายทรัพย์สินระหว่างกองทุนและทรูเกี"ยวกับการ
ลงทนุในทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ลงวนัที" -+ ธันวาคม 
พ.ศ. -,,0 และ 

(ง) สญัญาโอนขายทรัพย์สินระหว่างกองทุนและ TICC เกี"ยวกับ
การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมเบื  องต้น
บางสว่นของ TICC ลงวนัที" -+ ธนัวาคม พ.ศ. -,,0 

สาํนกังาน ก.ล.ต. .......................................  สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สทิธิแหง่ทางโดยกฎหมาย ..........................  สิทธิในการปักหรือตั  งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั  งอุปกรณ์
ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที"กําหนดโดยประกาศเรื"องสทิธิแหง่ทาง 

สทิธิแหง่ทางโดยนิติกรรมสญัญา ................  สิทธิในการปักหรือตั  งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั  งอุปกรณ์
ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม ซึ"งเกิดจากการทําสญัญา
กบัอีกบคุคลหนึ"ง 

เสา หรือ เสาโทรคมนาคม ..........................  เสาโทรคมนาคม ซึ"งรวมทั  งเสาที"ตั  งบนพื  นดิน เสาที"ตั  งบนดาดฟ้า 
และระบบ Distributed Antenna System 



คําจํากดัความและศพัท์เทคนิค  กองทนุรวมโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

คําจํากดัความและศพัท์เทคนิค หน้าที" 25 

 

เสาโทรคมนาคมของ AWC ........................  เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื"นที"เกี"ยวข้องที" AWC เป็นเจ้าของ จํานวน 4,'0* เสา ที"
กองทนุเข้าลงทนุเมื"อวนัที" -, ธนัวาคม พ.ศ. -,,0 

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทนุเพิ"มเติม 
ครั  งที" 1 .....................................................  

เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื"นที"เกี"ยวข้อง ที" AWC เป็นเจ้าของที"กองทนุลงทนุเพิ"มเติม 
ครั  งที" & อนัประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคม จํานวน ''% เสา และ
โครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื"นที"เกี"ยวข้อง ที"
กองทนุเข้าลงทนุเมื"อวนัที" , มีนาคม พ.ศ. -,,%  

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที"ลงทนุเพิ"มเติม 
ครั  งที" 2 .....................................................  

เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื"นที"เกี"ยวข้อง อนัประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคม จํานวน 
&+$ เสา และโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื"นที"
เกี"ยวข้อง ที"กองทนุเข้าลงทนุเมื"อวนัที" -% พฤศจิกายน พ.ศ. -,0*  

เสาโทรคมนาคมของ BFKT ........................  เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื"นที"เกี"ยวข้อง ที" BFKT เป็นเจ้าของ จํานวน 1,+%, เสา และ
นําออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่าใช้ตามสัญญาเช่าเครื"องและ
อปุกรณ์ HSPA ที"กองทนุเข้าลงทนุเมื"อวนัที" -, ธนัวาคม พ.ศ. -,,0  

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที"ลงทนุเพิ"มเติม 
ครั  งที" 2 .....................................................  

เสาโทรคมนาคมของ TUC อันประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคม
จํานวน ',* เสา และโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื"นที"เกี"ยวข้องที"กองทุนเข้าลงทุนเมื"อวนัที" -% พฤศจิกายน 
พ.ศ. -,0*  

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที"ลงทนุเพิ"มเติม 
ครั  งที" 3  ....................................................  

เสาโทรคมนาคมของ TUC อันประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคม
จํานวน -,,%$ เสา และโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื"นที"เกี"ยวข้องที"จะซื  อจาก TUC 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที"ลงทนุเพิ"มเติม 
ครั  งที" 4  ....................................................  

เสาโทรคมนาคมของ TUC อันประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคม
จํานวน #%% เสา และโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื"นที"เกี"ยวข้องที"จะซื  อจาก TUC 

หนว่ยงานของรัฐ........................................  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
เช่น กระทรวงดิจิทลัเพื"อเศรษฐกิจและสงัคม และกระทรวงการคลงั 
และหนว่ยงานของรัฐสว่นท้องถิ"น เช่น สาํนกังานเขต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล หน่วยงานปกครองส่วน
ภมิูภาค และเทศบาล 
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หนว่ยงานด้านสาธารณปูโภค .....................  กฟภ. กฟผ. และ กฟน. 

หนว่ยงานที"มีอํานาจกํากบัดแูล ..................  หน่วยงานที"มีอํานาจกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ 

ประเทศไทย เช่น คณะกรรมการ กทช. ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรร
คลื"นความถี"ฯ -,+' และ กสทช. ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื"น
ความถี"ฯ -,,'           

หนว่ยงานอิสระ .........................................  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ สํานกังาน
อยัการสงูสดุ สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน 

หนว่ยลงทนุ หรือ หนว่ย .............................  หนว่ยลงทนุของกองทนุ 

หนงัสอืข้อตกลงเกี"ยวกบัทรัพย์สนิโครงสร้าง
พื  นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC .  

หนังสือข้อตกลงเกี"ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม 
ของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และ กองทนุ ลงวนัที" -+ 
พฤศจิกายน พ.ศ. -,0* 

หนงัสอืชี  ชวน .............................................  หนังสือชี  ชวนสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนสําหรับการเพิ"มทุน
ครั  งที" -  

อปุกรณ์ระบบสื"อสญัญาณ .........................  อุปกรณ์ที"ใช้สําหรับระบบสื"อสญัญาณผ่านระบบ FOC และ/หรือ 
ระบบจานไมโครเวฟที"ใช้คลื"นความถี" 

เอกสารธุรกรรม .........................................  (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบื  องต้น 

(ข) สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัเดิม  

(ค) สญัญาบริการหลกั 

(ง) หนงัสือข้อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) ระหว่าง 
TUC BFKT และกองทนุ และ 

(จ) สญัญารักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ 

และเพื"อประโยชน์ของหัวข้อ “คําจํากัดความ” (เฉพาะย่อหน้าที" ' 
ของหัวข้อดังกล่าว) ส่วนที" - “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” 
หัวข้อ -.-.# “การจําหน่ายไปซึ"งทรัพย์สินของกองทุน” และหัวข้อ 
8.2.13 “ค่าใช้จ่ายที"เกี"ยวเนื"องกบักองทนุ” และสว่นที" ' “การจดัการ
และการกํากบัดแูลกองทนุรวม” หวัข้อ &&.1.4 “สทิธิ หน้าที"และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และหวัข้อ &&.3.3 “สิทธิ หน้าที" และ
ความรับผิดชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์” ให้หมายความรวมถึง 
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เอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" & และ เอกสาร
ธุรกรรมสําหรับการลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" - และครั  งที" ' และเอกสาร
ธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" + และสญัญาหรือเอกสาร
อื"นใดที"กองทนุจะได้เข้าทําเกี"ยวกบัการลงทนุ ได้มาเพิ"มเติม จําหนา่ย
ไป และ/หรือ การจดัหาผลประโยชน์เกี"ยวกบัทรัพย์สนิของกองทนุ 

เอกสารธุรกรรมสาํหรับการลงทนุเพิ"มเติม 
ครั  งที" & .....................................................  

(ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที"ลงทนุเพิ"มเติม  
ครั  งที" & 

(ข)  สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" & และ 

(ค)  สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ที"ลงทุน
เพิ"มเติม ครั  งที" & 

เอกสารธุรกรรมสาํหรับการลงทนุเพิ"มเติม 
ครั  งที" - และ ครั  งที" ' ..................................  

(ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที"ลงทนุเพิ"มเติม  
ครั  งที" -  

(ข) สญัญาซื  อขายทรัพย์สนิของ TUC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" - และ  
ครั  งที" '  

(ค) สญัญาซื  อขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที"ลงทุนเพิ"มเติม ครั  งที" - 
และครั  งที" ' 

(ง) สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" - และครั  งที" ' 

(จ) ห นัง สื อ ข้ อ ต ก ลง เ กี" ยวกับ ท รั พย์ สิน โครง ส ร้ าง พื  นฐาน
โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC 

(ฉ) สญัญาแก้ไขเพิ"มเติมสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการ
หลกั  

(ช) สญัญาแก้ไขเพิ"มเติมสญัญารักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน     
และ  

(ซ) สญัญาแก้ไขเพิ"มเติมสญัญารักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน
ครั  งที" - 
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เอกสารธุรกรรมสาํหรับการลงทนุเพิ"มเติม 
ครั  งที" + .....................................................  

(ก) สญัญาซื  อขายทรัพย์สนิของ TICC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" + 

(ข) สญัญาซื  อขายทรัพย์สนิของ TUC ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" + 

(ค) สญัญาซื  อขายทรัพย์สนิของ เรียลมฟู ที"ลงทนุเพิ"มเติม ครั  งที" + 

(ง) สญัญาแก้ไขเพิ"มเติมสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการ
หลกั ครั  งที" - และ 

(จ) สญัญาแก้ไขเพิ"มเติมสญัญารักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน  
ครั  งที" ' 

เอไอเอส ....................................................  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
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ศัพท์เทคนิค 

2G

 .....................................................................  

มาตรฐานโทรศพัท์เคลื"อนที"ยคุที" - โดยเทคโนโลยี -G เป็นการให้บริการ
โทรศพัท์ระบบไร้สายดิจิตอลซึ"งรวมถึง GSM GPRS และ EDGE 

3G ................................................................ มาตรฐานโทรศพัท์เคลื"อนที"ยุคที" ' โดยเทคโนโลยี 'G ทําให้มีการเพิ"ม
ความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมลูและการให้บริการเสียงบนเทคโนโลยี 
HSPA ที"มีประสทิธิภาพมากกวา่เทคโนโลยี -G  

4G ................................................................ มาตรฐานโทรศพัท์เคลื"อนที"ยคุที" + โดยเทคโนโลยี +G ทําให้มีการเพิ"ม
ความเร็วในการรับ-สง่ข้อมลูและการให้บริการเสียงบนเทคโนโลยี LTE 

ที"มีประสทิธิภาพมากกวา่เทคโนโลยี 'G  

4G LTE หรือ Long Term Evolution ............... เทคโนโลยีโทรศพัท์เคลื"อนที" +G ประเภทหนึ"งที"ให้ความเร็วในการรับสง่
ข้อมลูที"สงูกวา่ 'G ตามมาตรฐานสมาคม GSM 

5G ……………………………………………. มาตรฐานเทคโนโลยีไร้สายยคุที" , ซึ"งมุ่งที"จะทําให้มีการเพิ"มความเร็ว
และความสามารถมากกวา่เทคโนโลยี +G ในปัจจบุนั 

anchor tenant.......................... ผู้ เช่าและบริหารจดัการรายแรกของเสาโทรคมนาคมที"ได้รับการก่อสร้าง 
โดยทั"วไปมกัเป็นผู้ประกอบการที"เป็นผู้ขายเสาโทรคมนาคมนั  น ๆ หรือ 

ผู้ เช่าและบริหารจดัการรายแรกบนเสาสถานีฐานโดยผู้ ประกอบกิจการ
เสาโทรคมนาคมอิสระ 

ARPU หรือ average revenue per user per 

month ........................................................... 

รายได้เฉลี"ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน 

Backbone …………………………………… ส่วนหนึ"งของโครงสร้างทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื  นฐานซึ"งเป็น
เครือขา่ยหรือเส้นทางหลกัในการรับสง่ข้อมลู 

backhaul ...................................................... ระบบสื"อสญัญาณในการรับส่งสญัญาณเสียงและข้อมูลในโครงข่าย
โทรคมนาคมโทรศพัท์เคลื"อนที"จาก Node B ไปยงัอปุกรณ์โครงขา่ยหลกั 

CDMA หรือ Code Division Multiple Access  มาตรฐานโทรศพัท์ไร้สายที"ถกูนํามาใช้โดยผู้ประกอบกิจการบางกลุม่ซึ"ง
อยูน่อกทวีปยโุรป เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

dark fiber capacity ...................................... ใยแก้วนําแสง (FOC) ส่วนที"ยังไม่ได้ใช้ซึ"งสามารถนํามาต่อเข้ากับ
อปุกรณ์ระบบสื"อสารโทรคมนาคม  
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DOCSIS ....................................................... Data Over Cable Service Interface Specification ร ะ บ บก า รใ ห้  
บริการบรอดแบนด์ตามมาตรฐานที"ใช้กนัทั"วไปในสหรัฐอเมริกา 

DSL หรือ Digital Subscriber 

Line………………………………………. 

เทคโนโลยีที"ใช้ในการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านสายโทรศพัท์ที"ทําจาก
ลวดทองแดง 

DSLAM หรือ Digital Subscriber Line 

Access Multiplexer ............................... 
อปุกรณ์ที"ใช้ในการเชื"อมต่อผู้ ใช้งานดิจิทลัเข้ากับเครือข่ายโดยการรวม 
DSL เข้าสูเ่ครือขา่ยผา่นช่องทางเดียวหรือหลายช่องทาง  

DWDM หรือ Dense Wavelength Division 

Multiplexing ................................................. 

อปุกรณ์บนเทคโนโลยีการรับสง่ข้อมลูผ่านใยแก้วนําแสงซึ"งรวบรวมและ
สง่ถ่ายคลื"นสญัญาณหลายคลื"นผ่านความยาวคลื"นหลายระดบัในเวลา
เดียวกนับนใยแก้วนําแสงเดียวกนั 

FOC หรือ fiber optic cable ........................... ใยแก้วนําแสงเพื"อเป็นตวักลางในการเชื"อมตอ่ของระบบสื"อสญัญาณ 

FTTx ............................................................. Fiber To The x เป็นการให้บริการ Internet บนสาย fiber optic cable 

ที"เร็วกว่า & Gbps เช่น FTTH (Fiber To the Home) และ FTTB (Fiber 

To the Building) เป็นต้น 

HSPA หรือ High Speed Packet Access ...... เครือข่ายที"มีการใช้วิธีการรับส่งข้อมูลทั  งแบบ High Speed Downlink 

และ Uplink Packet Access ในเวลาเดียวกนั 

IP หรือ Internet Protocol ............................... วิธีการส่งถ่ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรือโครงข่ายหนึ"งไปยังอีก
คอมพิวเตอร์หรือโครงข่ายหนึ"งทางอินเทอร์เน็ต โดยคอมพิวเตอร์หรือ
โครงข่ายแต่ละอันจะมีหมายเลข IP address เฉพาะตัวต่างหากจาก
คอมพิวเตอร์หรือโครงขา่ยอื"น ๆ ที"เชื"อมตอ่กบัอินเทอร์เน็ต 

ISP หรือ Internet Service Provider ............... บุคคลซึ"งให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและกิจการที" เ กี"ยวข้องแก่
ผู้ใช้บริการที"เป็นบคุคล องค์กร หรือหนว่ยงานทั  งภาครัฐและเอกชน ผา่น
การเ ชื" อมต่อใด  ๆ โดยผู้ ใ ช้บริการจะต้องมีบัญชีการใช้งานกับ 

ผู้ให้บริการก่อน 

MVNO หรือ Mobile Virtual Network 

Operator ...................................................... 

ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื"อนที"แบบโครงข่ายเสมือนซึ"งมิได้มีคลื"นความถี"
และโครงขา่ยโครงสร้างพื  นฐานในการให้บริการแก่ลกูค้า 

Node B ........................................................ อุปกรณ์ที"ตั  งอยู่ในเสาโทรคมนาคมและสถานที"ตั  งอื"น  ๆ ในโครงข่าย
โทรคมนาคมโทรศัพท์ เคลื"อนที"ซึ" ง ใ ช้ ติดต่อสื"อสารทางตรงกับ
โทรศพัท์เคลื"อนที" โดยทําหน้าที"เสมือน ”สถานีฐาน” ของระบบ 'G และ 
4G เมื"อเปรียบเทียบกบัโครงขา่ยอื"น ๆ  
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USO หรือ Universal Service Obligation ....... หน้าที"ในการให้บริการโทรคมนาคมพื  นฐานโดยทั"วถึงและบริการเพื"อ
สงัคม 

WCDMA หรือ Wideband Code Division 

Multiple Access ........................................... 

เทคโนโลยีในการสื"อสารไร้สายแบบช่องสญัญาณแบบแถบกว้าง 

WiFi .............................................................. Wireless Fidelity ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 

xDSL หรือ Digital Subscribe Line ................ เทคโนโลยีในการให้บริการบรอดแบนด์โดยอาศยัสายทองแดงในการ
เ ข้ า ถึ งผู้ ใ ช้ปลายท าง  เ ช่ น  Asymmetric Digital Subscriber Line 

(ADSL) แ ละ  Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line (VDSL) 

เป็นต้น 

กรุงเทพและปริมณฑล .................................. เขตพื  นที"รอบเมืองหลวง อนัได้แก่ กรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกล้เคียง 
ซึ"งประกอบด้วย จงัหวดันครปฐม ปทมุธานี นนทบรีุ สมทุรปราการ และ
สมทุรสาคร 

การเชื"อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม .................. การเชื"อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทั  งทางกายภาพและทางตรรกะ
เพื"อที"จะทําให้ผู้ ใช้บริการของโครงข่ายหนึ"งสามารถติดต่อสื"อสารกับ
ผู้ ใช้บริการของอีกโครงข่ายหนึ"ง โดยค่าเชื"อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
หมายความถึงการชําระเงินโดยผู้ ประกอบกิจการ ที" มีโครงข่าย
โทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบกิจการที"มีโครงข่ายโทรคมนาคมอีกราย
หนึ"ง สําหรับการส่งทราฟฟิคไปยังผู้ ประกอบกิจการที"มีโครงข่าย
โทรคมนาคมอีกรายหนึ"งนั  น 

คอร์กิโลเมตร ................................................. หน่วยวดัความยาวรวมของสายใยแก้วนําแสง โดยคํานวณจํานวนแกน 
(core) ของสาย คณูด้วยความยาวของสายใยแก้วนําแสง 

โครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมประเภท  
Active  .......................................................... 

ส่วนประกอบของโครงข่ายโทรคมนาคมที" ใ ช้ ไฟฟ้า  และ/หรือ 
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ"งรวมถึงสายอากาศ (antenna) feeders สําหรับแถบ
ความถี"คลื"นวิทย ุสายและอปุกรณ์การสื"อสาร และอปุกรณ์โครงขา่ยหลกั
เป็นต้น  

โครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive  ....................................................... 

สว่นประกอบของโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ"งรวมถึงเสาโทรคมนาคม เสา
วิทยุ ระบบคอนเทนเนอร์ อาคารสิ"งปลูกสร้าง (Shelter) และ FOC  

เป็นต้น 

เครือขา่ยสง่ตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) .... สว่นการเชื"อมโยงตอ่ช่วงสดุท้ายในโครงสร้างโทรคมนาคมเพื"อให้บริการ
แก่ผู้ใช้ปลายทาง 
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แถบความถี"คลื"นวิทย ุ...................................... ขอบเขตของความถี"คลื"นวิทยเุกี"ยวกบัแม่เหล็กไฟฟ้าที"ใช้ในการส่งผ่าน
เสยีง ข้อมลู และโทรทศัน์ 

บริการคงสทิธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื"อนที" ........ บริการที"ให้ผู้ ใช้บริการสามารถที"จะเปลี"ยนผู้ ให้บริการระบบไร้สาย 
ในขณะที"ยงัคงรักษาหมายเลขโทรศพัท์เดิมไว้ 

แบนด์วิดท์ ..................................................... ปริมาณข้อมลูที"สามารถสง่ผา่นได้ภายในระยะเวลาที"กําหนด 

สายอากาศ .................................................. สว่นประกอบที"ใช้ในการรับ-สง่คลื"นวิทย ุ

การใช้ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมร่วมกนั ........... การใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมตั  งแต่ - ชนิดขึ  นไป (เช่น อุปกรณ์รับส่ง
สญัญาณและสายอากาศ) บนโครงสร้างที"สนบัสนุนงานร่วมกันได้ ซึ"ง
เป็นผลให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ร่วมกัน และเป็นกลยุทธ์โดยทั"วไป
สําหรับการลดจํานวนเสาชนิดต่าง ๆ ที"จําเป็นในการสร้างโครงสร้าง
พื  นฐานสาํหรับการสื"อสาร 

สถานีฐาน ...................................................... โ ค ร ง ส ร้ า ง พื  น ฐ า น โ ท ร ค ม น า ค ม ป ร ะ เ ภ ท  Active ที" ติ ด ตั  ง  ณ  
เสาโทรคมนาคม เช่น สายอากาศ (antenna) และ Node B เป็นต้น 

สถานีฐานรับสง่สญัญาณ (coverage site) เสาโทรคมนาคมซึ"งผู้ประกอบการติดตั  งอปุกรณ์โทรคมนาคมที"สามารถ
เชื"อมตอ่ระบบคลื"นวิทยเุข้ากบัอปุกรณ์สื"อสารภายในพื  นที"ที"กําหนด หาก
ปราศจากสถานีรับส่งสัญญาณแล้ว อุปกรณ์สื"อสารจะไม่สามารถรับ
สญัญาณใด ๆ ได้ 

อตัราการเติบโตเฉลี"ยตอ่ปี (CAGR: 

compound annual growth rate) …………... 

อตัราการเติบโตเฉลี"ยในช่วงระยะเวลาหนึ"งเมื"อคิดแบบทบต้น 

อินเทอร์เน็ต ................................................... เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือ อุปกรณ์สื"อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด  ๆ  ที"
เ ชื"อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั"วโลก และมีการสื"อสารข้อมูลโดยใช้
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) ร่วมกนั 

MPLS หรือ Multiprotocol Label Switching 

router ...........................................................  
อุปกรณ์ที"ใช้ในระบบเครือข่ายสําหรับการสลับวิธีการสื"อสารอย่าง
หลากหลาย โดยเป็นอุปกรณ์ที"ใช้เป็นฐานในการรับส่งสัญญาณบน
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตที"ใช้ในการรับสง่ข้อมลูบน FOC โดยจะมีการรับสง่
สญัญาณผา่น DWDM 
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SDH หรือ Synchronous Digital Hierarchy .... อุปกรณ์ที" ใ ช้ ในระบบเค รือข่าย  โดยเ ป็นอุปกรณ์ที" ใ ช้ เ ป็นฐาน 

ในการรับส่งรับส่งข้อมูลบน FOC โดยเชื"อมต่อไปยัง DWDM และ
โครงขา่ยหลกั 
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ส่วนที  1 

ข้อมูลสรุป (executive summary) 
 ข้อมูลสรุปนี "เ ป็นส่วนหนึ งของหนังสือชี "ชวน ซึ งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและ 

 ความเสี ยงของกองทุน หากผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี "ชวนฉบับเต็มสามารถขอได้จาก 

 ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการหรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี "ชวนที บริษัทจัดการยื นต่อ 

 สาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ที  website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ข้อมูลสรุปการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ชื อกองทุน กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั     ระยะเวลาการเสนอขาย  20 – 23 สงิหาคม 2562  

ชื อบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั  ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ข้อมูลการเสนอขาย : 
 

จาํนวนที เสนอขาย (หน่วย): ไม่เกิน 1,050,000,000 

มูลค่าที ตราไว้ (บาท/หน่วย): 10.00 

ราคาเสนอขาย (บาท/หน่วย): 15.90 

มูลค่าเสนอขาย (บาท): ไม่เกิน 15,800,000,000 

ประมาณการเงนิปันส่วนแบ่งกาํไรต่อหน่วยของกองทุน (บาท/หน่วย): 1.0456 

ประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรก (1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563) : ร้อยละ 6.581 

หมายเหต:ุ 1 คํานวณจากราคาเสนอขายข้างต้นที  15.90 บาท/หน่วย 

หากบริษัทจดัการ ผู้ จัดการผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน และผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนเห็นสมควร บริษัทจัดการ ผู้ จัดการผู้ แทนจําหน่าย
หน่วยลงทนุ และผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิ#ในการเปลี ยนแปลงรายละเอียดการจองซื "อและการจดัสรรหน่วยลงทนุ รวมถงึราคา
เสนอขาย สดัส่วนหรือจํานวนการจดัสรรตามที ระบไุว้ตามความเหมาะสม ทั "งนี " เพื อให้การเสนอขายประสบความสําเร็จ 

วัตถุประสงค์การระดมทุน : 

กองทนุจะนําเงินที ได้มาจากการระดมทนุจากการเสนอขายหน่วยลงทนุจํานวนไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย มาใช้ในการลงทนุในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  4 โดยจะมีมลูค่าการลงทนุไม่เกิน 15,800 ล้านบาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื อให้ได้มาซึ ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติมครั "งที  4 อาทิเช่น ภาษี ค่าที ปรึกษา ค่าทนายความ ฯลฯ) ซึ งมีรายละเอียดดงันี " 
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นิติบคุคล 

ผู้โอน 
ลักษณะการลงทนุ ทรัพย์สิน ประเภทธุรกิจที เกี ยวข้องกับทรัพย์สิน 

TUC กรรมสิทธิ# 

เสาโทรคมนาคมจํานวน 788 เสา และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื นที 
เกี ยวข้อง 

ให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที  

FOC ในเขตพื "นที ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร (หรือประมาณ 
1,795 กิโลเมตร)  

ให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที  

เรียลมฟู (1) กรรมสิทธิ# 
FOC รองรับระบบ FTTx ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั รวม
ระยะทางประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร (หรือประมาณ 315 กิโลเมตร) และระยะทางประมาณ 

37,505 คอร์กิโลเมตร (หรือประมาณ 617 กิโลเมตร) ตามลําดบั 

ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ 

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 

TICC กรรมสิทธิ# 
FOC รองรับระบบ FTTx ในเขตพื "นที ต่างจังหวัด รวมประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 2,797 กิโลเมตร)  

ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ 

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 

 

หมายเหต ุ:  
(1) ภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 กองทนุจะซื "อกรรมสิทธิ#ใน FOC ซึ งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั จาก เรียลมฟู โดยเข้าทําสญัญากบั เรียลมฟู ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ ที จะเข้ารับสิทธิและหน้าที ของ เรียลมฟู ในฐานะผู้ขายภายใต้สญัญา
ดงักล่าว เมื อเกิดเหตกุารณ์ตามที กําหนดไว้ ทั "งนี " TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที ต่าง ๆ ที  เรียลมฟู มีอยู่ต่อกองทนุภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เมื อการโอนกิจการ
ทั "งหมดของ เรียลมฟู ให้แก่ TUC เกิดขึ "นแล้วโดยเสร็จสมบรูณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบตัิหน้าที ของผู้ขายซึ งยงัคงมีอยู่ภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ณ วนัที การโอนกิจการ
ทั "งหมดของ เรียลมฟู ให้แก่ TUC เสร็จสมบรูณ์แทนที  เรียลมฟู ทกุประการ 
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นโยบายการลงทนุ และลักษณะการจดัหาผลประโยชน์ :  

นิติบุคคลที เกี ยวข้อง และรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ 
ทรัพย์สินที กองทุนลงทุนในปัจจุบัน (1) +  

ทรัพย์สินที กองทุนที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4 

ปีที สิ "นสุดระยะเวลาการเช่าแก่ผู้เช่า
และบริหารจัดการหลัก หรือ 

สิทธิในการรับรายได้สุทธิ 

 สิทธิในการรับรายได้สทุธิจาก AWC และ BFKT 

· เสาโทรคมนาคมจํานวน 6,332 เสา 

· 9,169 ลิ "งค์ และ FOC ระยะทางประมาณ 680,400 คอร์
กิโลเมตร 

2576
(3)

 

ให้เชา่แก่ TUC บางสว่น 

· เสาโทรคมนาคมจํานวน 8,939 เสา + 788 เสา 

· FOC ระยะทางประมาณ 549,618 คอร์กิโลเมตร + FOC 

ระยะทางประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร 

2576 

2576 + 10 ปี(4)
 

ให้เชา่ / เชา่ชว่งแก่ TICC บางสว่น 

· FOC ระยะทางประมาณ 1,346,855 คอร์กิโลเมตร + FOC 

ระยะทางประมาณ 188,032 คอร์กิโลเมตร 

· ระบบบรอดแบนด์ 1.2 ล้านพอร์ต ครอบคลมุ FOC ระยะทาง
ประมาณ 198,085 คอร์กิโลเมตร 

· 2576 (Passive) + 10 ปี(4)
 

· 2564 (Active) 

(1) รวมทรัพย์สินที กองทนุลงทนุในกรรมสิทธิ# สิทธิการเช่าระยะยาว และสิทธิในการรับรายได้สทุธิ 

(2) ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " TUC และ TICC เป็นผู้ ถือใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที จําเป็นสําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที  และการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ตามลําดบั ซึ งทั "ง TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัมีหน้าที บํารุงรักษา ดําเนินการ 
และบริหารจดัการทรัพย์สินที เช่าให้เป็นไปตามระดบัมาตรฐานการบริการที ระบไุว้ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที และตามหลกัเกณฑ์ที  กสทช. กําหนด โดยภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  TUC และ TICC 

ยงัมีหน้าที บํารุงรักษาทรัพย์สินที กองทนุลงทนุในกรรมสิทธิ#และสิทธิการเช่าระยะยาวทั "งหมด ซึ งรวมถึงส่วนที มีการให้เช่าแก่ผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงรายอื น 

(3) ภายหลงัจากที กองทนุได้รับกรรมสิทธิ#ในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC (ตามเงื อนไขของสญัญาที เกี ยวข้อง) ซึ งปัจจบุนัอยู่ในระหว่างการขายรายได้ที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินจนถึงวนัที  3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดงักล่าว โดยมีกําหนด
ระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวนัที  15 กนัยายน 2576 ซึ งคู่สญัญาที เกี ยวข้องจะดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพย์สินที จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสทุธิที เกิดจากทรัพย์สินดงักล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจํานวนที กองทนุได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
ดงักล่าวให้แก่กองทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 3.4.3.1 (ก)(4) “หนงัสือข้อตกลงร่วมกนั (Letter of Agreement) ที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทนุ ("หนงัสือข้อตกลงร่วมกนัที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")” 

(4) เมื อครบกําหนดอายุสญัญาเช่าในปี 2576 (ยกเว้น FOC ประมาณ 122,974 คอร์กิโลเมตร และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดัจํานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ตครอบคลมุ FOC 198,085 คอร์กิโลเมตร ที ให้เช่าแก่ TICC) หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที จําเป็น
สําหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นบัจากวนัครบอายุสญัญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาที เหลืออยู่ของใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที บริษัทในกลุ่มทรูที ให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่  แล้วแต่เวลาใดจะสั "นกว่า ทั "งนี " เมื อเข้า
เงื อนไขข้อใดข้อหนึ งดงันี " (ก) รายได้รวมทั "งปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดบัที กําหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อยละ 33 

(5) กองทนุมีการให้เช่า / เช่าช่วงทรัพย์สินที กองทนุลงทนุในปัจจบุนัแก่ผู้ เช่ารายอื น ซึ งเป็นบคุคลภายนอก โดยระยะเวลาการเช่าของผู้ เช่ารายอื นอาจแตกต่างไปจากระยะเวลาการเช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัหรือสิทธิในการรับรายได้สทุธิตามที ปรากฏในตารางข้างต้น 

กองทนุรวมโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคม 

ดิจิทลั (“DIF”) 

 

สทิธิในการรับ 

รายได้สทุธิ 

 

บริษัทจัดการ
กองทุน 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 บริษัท เทเลคอม  
แอสเซท แมเนจเมนท์ 

จาํกัด 

ผู้จดัการทรัพย์สนิ ให้บริการ
เกี ยวกบังานด้านธุรการ การ

จดัหาผลประโยชน์ และ
การตลาด 

 
TICC (2) 

 
AWC/BFKT 

 
TUC (2) 

ให้เช่าแก่ผู้ เช่าและ
บริหารจดัการหลกั 

 

ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ผู้เช่า
และบริหารจดัการหลกั 

 ผู้ เชา่รายอื น(5) 
ให้เช่า/เช่าช่วง 
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นโยบายการลงทุน และลักษณะการจดัหาผลประโยชน์ (ต่อ) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: 

(1) คํานวณจากมลูค่าทรัพย์สินที ปรากฏตามงบการเงิน ณ วนัที  31 มีนาคม 2562 ซึ งได้รับการประเมินโดย บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี  จํากดั และมลูค่าการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ที  15,800 ล้านบาท 

(2) คํานวณจากประมาณการรายได้สทุธิของทรัพย์สินในปี 2563 ภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

(3) ประมาณการรายได้สทุธิในปี 2563 ของ FOC และอปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active เท่ากบัร้อยละ 68 และร้อยละ 3 ตามลําดบั 

(4) ในกรณีที มีการขยายระยะเวลาการเช่า FOC ไปอีก 10 ปี หลงัจากปี 2576 ตามที กองทนุมีสิทธิต่อสญัญาเช่า ตามเงื อนไขภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้
มีการแก้ไขและแทนที  ทั "งนี " ในกรณีที ไมมี่การขยายระยะเวลาการเช่า FOC ดงักลา่ว ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเฉลี ยถ่วงนํ "าหนกัเท่ากบัประมาณ 13.7 ปี 

สรุปอัตราค่าเช่าของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม 

โดยสําหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที กองทนุนําไปจดัหาผลประโยชน์โดยการให้นิติบคุคลอื นเช่า และบริหารจดัการ
เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั ที ได้ มีการแก้ไขและแทนที  อตัราค่าเช่าของ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมภายใต้สญัญาดงักล่าวสําหรับปี 2562 สามารถสรุปได้ดงันี " ทั "งนี "อตัราค่าเช่าสําหรับเสาโทรคมนาคม
จะมีการปรับอตัราค่าเช่าเพิ มขึ "นรายปี (annual escalation) ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสญัญาที เกี ยวข้อง 

  
อัตราค่าเช่า 

มาตรฐาน 

ส่วนลดสูงสุด
สาํหรับ 

ผู้เช่ารายอื น 

(ร้อยละ) 

อัตราค่าเช่า 

สาํหรับผู้เช่าและบริหารจัดการ
ดั "งเดิม 

เสาโทรคมนาคมที ตั "งบนพื "นดิน (บาท ตอ่เดือน ตอ่พื "นที  (slot)) 15,020.90 12.5 11,265.68 

เสาโทรคมนาคมที ตั "งบนดาดฟา้ (บาท ตอ่เดือน ตอ่พื "นที  (slot)) 13,719.69 12.5 10,289.77 

โครงข่าย IBC/DAS (บาท ตอ่เดือน ตอ่พื "นที  (slot)) 23,299.55 12.5 17,474.66 

FOC (บาท ตอ่เดือน ตอ่คอร์กิโลเมตร) 500.00 - 350.00 

 

ทั "งนี " การกําหนดอตัราค่าเช่าจะพิจารณาและเทียบเคียงจากอตัราค่าเช่าตลาดที ได้มีการเช่าโดยผู้ เช่ารายอื นในช่วงเวลา ณ ขณะที เข้าทํา
สญัญาเช่าปัจจบุนั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในส่วนที  2 “การดําเนินกิจการของกองทนุรวม” หวัข้อ 2.1.1 “ความเป็นมา” 

สัดส่วนของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน
โทรคมนาคมตามมูลค่าทรัพย์สิน (1) 

ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเฉลี ยถ่วงนํ "าหนัก(2) เทา่กบัประมาณ 18.5 ปี ภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม
ที ลงทนุเพิ มเตมิ ครั "งที  4(4)

 

ร้อยละ
31

ร้อยละ
69

สัดส่วนของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม
ตามประมาณการรายได้สุทธิ(2) 

ร้อยละ
29

ร้อยละ
71 (3)

เสาโทรคมนาคม 

FOC และอปุกรณ์
โทรคมนาคมประเภท 
Active 
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การรับประกันรายได้ของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน (ถ้ามี) :  
กองทนุไม่มีการประกนัรายได้ที เกี ยวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทุนจะเข้าลงทุนในครั"งนี " : ü กรรมสิทธิ# o สญัญาแบง่รายได้หรือสิทธิการเช่า  

นิติบคุคล 

ผู้โอน 

ประเภททรัพย์สิน 

ที กองทุนลงทนุ 

เพิ มเติม ครั"งที  4 

ราคาประเมินตามโครงสร้างของกองทนุ 

(ล้านบาท)(1) 
มูลค่าที กองทนุ

เข้าลงทนุ 

(ล้านบาท)(6) บริษัท เจย์ แคปปิตอล  
แอดไวเซอรี  จาํกัด(2)(3) 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี  
จาํกัด(4)(5) 

TUC เสาโทรคมนาคม(7)
 

ขั "นตํ า 

1,917.66 

ขั "นสงู 

2,928.98 

ขั "นตํ า 

2,498.97 

ขั "นสงู 

2,789.56 
 

TUC TICC 

เรียลมฟู 
FOC(7)

 
ขั "นตํ า 

12,411.38 

ขั "นสงู 

13,094.77 

ขั "นตํ า 

12,352.13 

ขั "นสงู 

13,384.36 
 

TUC TICC 

เรียลมูฟ 

เสาโทรคมนาคม  
และ FOC 

ขั "นตํ า 

14,329.04 

ขั "นสูง 
16,023.75 

ขั "นตํ า 

14,851.10 

ขั "นสูง 
16,173.92 

ไม่เกิน 
15,800.00 

ซึ งอยู่ในช่วง
ของราคา

ประเมินของ 
ผู้ประเมิน 

ทั "งสองราย 

หมายเหต:ุ   
(1) ผู้ประเมินทั "งสองรายประเมินมลูคา่ตามวิธีรายได้ (income approach) ตามโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุ 

(2) วนัที ประเมินราคา คือ 30 เมษายน  2562 โดยมีวนักําหนดราคาประเมินวนัที  1 ตลุาคม  2562 

(3) ผู้ประเมินใช้อตัราคิดลดต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี ยถ่วงนํ "าหนกั (WACC) ร้อยละ 7.03 ต่อปี สําหรับตลอดระยะเวลาประมาณการ ตั "งแต่ปี  2562 - ปี  2577 ทั "งนี " ผู้
ประเมินได้ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื อหามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน โดยเปลี ยนแปลงจํานวนพื "นที บนเสาโทรคมนาคมที เช่าโดยกลุ่มทรูสําหรับระยะเวลา
ประมาณการหลงัสิ "นสดุสญัญาเช่าและประมาณการมลูคา่สดุท้าย (Terminal Value) ระหว่าง 1.00 – 2.00 พื "นที  (slot) และอตัราการเช่า FOC ที เช่าโดยกลุม่ทรูสําหรับ
ระยะเวลาประมาณการหลงัสิ "นสดุสญัญาเช่าและประมาณการมลูคา่สดุท้าย (Terminal Value) ระหว่างร้อยละ 70.00 – 80.00 

(4) วนัที ประเมินราคา คือ 30 เมษายน  2562 โดยมีวนักําหนดราคาประเมินวนัที  1 มกราคม  2563 

(5)  ผู้ประเมินใช้อตัราคิดลดต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี ยถ่วงนํ "าหนกั (WACC) ร้อยละ 7.12 ต่อปี โดยได้ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื อหามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สนิ 
โดยการเปลี ยนแปลงอัตราคิดลดระหว่างร้อยละ 6.62 – 7.62 และ อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลงัระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) 

ระหว่างร้อยละ -0.5 – 0.5 

(6) ราคาซื "อขายสุดท้ายซึ งจะชําระโดยกองทุนสําหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติม  ครั "งที  4 จะขึ "นกับราคาเสนอขายสุดท้ายสําหรับหน่วยลงทุนใหม่ของ
กองทนุ 

(7) ราคาประเมินของแตล่ะทรัพย์สนิเป็นไปตามข้อมลูที ได้รับการชี "แจงเพิ มเตมิจากผู้ประเมินทั "งสองราย 

ความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าลงทนุ :   

ความเหน็ของบริษัทจดัการและที ปรึกษาทางการเงนิ 

บริษัทจดัการและที ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมลูต่าง ๆ ในรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื "นฐานเพิ มเติมครั "งที  4 รวมถงึการสมัภาษณ์ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินทั "งสองราย ได้แก่ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จํากดั และ บริษัท
สีลม แอ๊ดไวเซอรี  จํากัด ซึ งเป็นผู้ประเมินที มีประสบการณ์และความเชี ยวชาญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  และได้รับการอนุมัติจาก
สํานกังาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการและที ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่ามลูค่าทรัพย์สินที กองทนุจะเข้าลงทนุมีความสมเหตสุมผลเนื องจากเป็น
มลูค่าที อยู่ในช่วงของราคาประเมินมลูค่าทรัพย์สินซึ งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระทั "งสองราย โดยมลูค่าทรัพย์สินและสมมติฐานสําหรับการ
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ประเมินมลูค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินทั "งสองรายมีความสมเหตุสมผลและมิได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับสมมติฐานที ใช้ในการ
จัดเตรียมข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ เนื องจากถูกจัดทําขึ "นด้วยวิธีการประเมินมลูค่าที เหมาะสมกับโครงสร้างการลงทุนของ
กองทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม กล่าวคือ เป็นวิธีการประเมินมลูค่าจากรายได้ (Income Approach) โดยคิดคํานวณด้วยวิธี
คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) ซึ งคํานึงถึงผลการดําเนินงานและความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ของ
ทรัพย์สินในอนาคต ซึ งวิธีดงักล่าวจะสะท้อนมลูค่าที แท้จริงของทรัพย์สินที กองทนุจะเข้าลงทนุได้ 

สมมติฐานที ผู้ประเมินทั "งสองรายใช้ในช่วงระยะเวลาประมาณการสําหรับการประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที มีนยัสําคญั 
อ้างอิงถึงสรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาที เกี ยวข้องกับการเข้าลงทุน กล่าวคือ การประมาณการรายได้อ้างอิงตามเงื อนไขใน สัญญาเช่า 
ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ระหว่างกองทนุกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ซึ งสญัญาดงักล่าวได้ระบเุงื อนไข
ต่าง ๆ ที มีผลต่อรายได้ของกองทนุ อาทิ อตัราค่าเช่าและอตัราการเช่าไว้อย่างชดัเจนและแน่นอน โดยในการประมาณการรายได้ค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมและรายได้ค่าเช่า FOC จากผู้ เช่ารายอื น ผู้ประเมินทั "งสองรายได้ใช้สมมติฐานแบบระมดัระวงั (Conservative Assumption) โดย
มิได้มีสมมติฐานในการรับรายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่ารายอื น ซึ งในปัจจบุนั สดัส่วนในการปล่อยเช่า FOC ให้แก่ผู้ เช่ารายอื นของทรัพย์สินที กองทนุ 
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ#มิได้เป็นสดัส่วนที มีนยัสําคญั ในขณะที ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สิน อาทิ ค่าเช่าที ดิน ค่าใช้จ่ายสิทธิแห่งทาง 
(Rights of Way Costs) ค่าย้ายเสาโทรคมนาคมและ FOC และค่าใช้จ่ายการตลาด อ้างอิงตามเงื อนไขที ระบุในสญัญาเช่าดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  ระหว่างกองทนุกับผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั และสัญญาบริการหลกั อย่างไรก็ดี ผู้ประเมิน
มลูค่าทรัพย์สินมีการปรับปรุงสมมติฐานบางอย่างด้วยดลุยพินิจของผู้ประเมิน โดยอาศยัข้อมลูที เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น อตัราเงินเฟ้อ และ
การประมาณมลูค่าสดุท้าย (Terminal Value) เป็นต้น  

ในส่วนของสมมติฐานของการประมาณมลูค่าสดุท้าย (Terminal Value) ของเสาโทรคมนาคม ผู้ประเมินทั "งสองรายได้อ้างอิงอตัราค่า
เช่า อตัราการเช่า และค่าเช่าที ดิน ตามสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าหลักในปัจจุบนั ซึ งข้อกําหนดและเงื อนไขของสญัญาเป็นการปฏิบติัโดยทั วไปใน
ตลาดและการดําเนินธุรกิจโทรคมนาคม (Market and industry normal practice) โดยผู้ประเมินรายหนึ งใช้สมมติฐานสําหรับอตัราการเติบโต
ของกระแสเงินสดหลงัช่วงการประมาณการ (Terminal Growth Rate) ที ร้อยละ 1 ซึ งพิจารณาถงึอตัราการเติบโตของกระแสเงินสดที คาดการณ์ 
หลังหักอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย ในขณะที ผู้ประเมินอีกหนึ งรายใช้สมมติฐานแบบระมัดระวงั (Conservative Assumption) ว่าไม่มีอัตราการ
เติบโตของกระแสเงินสดดังกล่าว สําหรับสมมติฐานของการประมาณมลูค่าสุดท้าย (Terminal Value) ของ FOC ผู้ประเมินทั "งสองรายได้
อ้างอิงอตัราค่าเช่า อตัราการเช่า และค่าสิทธิแห่งทาง (Rights of Way costs) ตามสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าหลกัในปัจจบุนัซึ งข้อกําหนดและเงื อนไข
ของสญัญาเป็นการปฏิบติัโดยทั วไปในตลาดและการดําเนินธุรกิจโทรคมนาคม (Market and Industry Normal Practice) และใช้สมมติฐาน
สําหรับอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังช่วงการประมาณการ (Terminal Growth Rate) ที ร้อยละ 0 ซึ งถือเป็นการใช้สมมติฐานแบบ
ระมดัระวงั (Conservative Assumption)  

สําหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพื อหามลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สิน ผู้ประเมินรายหนึ งได้ทําการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวตามลกัษณะการดําเนินการทางธุรกิจของทรัพย์สินตามการเปลี ยนแปลงของอตัราการเช่าของพื "นที บนเสาโทรคมนาคม ระหว่าง 
1.00 ถงึ 2.00 พื "นที  (slot) และอตัราการเช่า FOC ที เช่าโดยกลุ่ม TRUE ระหว่างร้อยละ 70.00 ถงึ 80.00 ในขณะที ผู้ประเมินอีกรายหนึ ง ได้ทํา
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลี ยนแปลงอตัราคิดลด (Discount Rate) ระหว่างร้อยละ 6.62 ถงึ 7.62  และอตัราการเติบโตของกระแส
เงินสดภายหลงัระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ระหว่างร้อยละ -0.50 ถงึ 0.50 โดยบริษัทจดัการและที ปรึกษาทางการเงินมี
ความเห็นว่าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดงักล่าว มีความสมเหตสุมผล เนื องจากเป็นการสะท้อนช่วงของมลูค่าทรัพย์สินผ่านทั "งปัจจยัทางธุรกิจ 
รวมถงึการเปลี ยนแปลงของอตัราคิดลด 

อนึ ง บริษัทจดัการและที ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า วิธีการคิดอตัราคิดลด และอตัราคิดลดที ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินทั "งสอง
รายกําหนดเป็นวิธีการและอตัราที สมเหตสุมผลและสอดคล้องกบัสภาวะตลาดทนุโดยภาพรวม สภาวะเศรษฐกิจและโครงสร้างเงินทนุปัจจุบนั
ของกองทนุ กล่าวคือ สมมติฐานต้นทนุการกู้ ยิมเงินที ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบี "ยของการกู้ ยืมเงินที กองทนุได้รับจากกลุ่มผู้ให้สินเชื อในปัจจบุนั 
รวมถงึสดัส่วนหนี "สินต่อทนุในระยะยาว  
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ทั "งนี "ความเห็นดังกล่าวของบริษัทจัดการและที ปรึกษาทางการเงิน ตั "งอยู่บนปัจจัยสภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจและสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจบุนั หากมีการเปลี ยนแปลงใด ๆ ในอนาคตซึ งอาจมิได้เป็นไปตามที คาดการณ์ไว้ ผลประกอบการที เกิดขึ "นจริงอาจจะแตกต่าง
การสมมติฐานดงักล่าว และอาจส่งผลให้ความเห็นของบริษัทจดัการและที ปรึกษาทางการเงินมีการเปลี ยนแปลงได้ในอนาคต 

ข้อมูลทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของธุรกิจที ผ่านมา :  

งบกาํไรขาดทุน           

(ล้านบาท) 

 

สําหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31 ธันวาคม 

 2559  

สําหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31 ธันวาคม 

 2560  

สําหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31 ธันวาคม 

 2561 

 สําหรับงวดสาม
เดือน 

สิ "นสดุวนัที   
31 มีนาคม 

 2561 

 สําหรับงวดสาม
เดือน 

สิ "นสดุวนัที   
31 มีนาคม 

 2562 

รวมรายได้      6,391.0       6,745.0    10,490.6   1,913.5  3,137.7 

รวมค่าใช้จ่าย      1,020.9       1,058.1       2,023.2   466.3  652.5 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ      5,370.1       5,686.9       8,467.4   1,447.2  2,485.2 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน) 
สทุธิจากเงินลงทนุ 

 

13,497.0  5,429.0  1,387.2  1,275.1  4,240.7 

การเพิ มขึ "นในสินทรัพย์สทุธิ
จากการดําเนินงาน 

 

18,867.1  11,115.9  9,854.6  2,722.3  

 

6,725.9 

การแบ่งปันส่วนแบ่งกําไร
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 

5,537.8  5,633.4  7,411.6  1,422.9  2,505.9 
 

 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที  31 มีนาคม 2562 เทยีบกับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที  31 มีนาคม 2561 

รายได้รวม 

 รายได้รวมของกองทุนเพิ มขึ "นร้อยละ 64.0 จาก 1,913.5 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2561 เพิ มขึ "นเป็น 
3,137.7 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2562 นั "นเป็นผลมาจาก ก) รายได้ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที เพิ มขึ "นตามสญัญา
เช่าที มีอยู่ระหว่างกองทนุ กบักลุ่มทรู ข) รายได้ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที เพิ มขึ "นตามสญัญาเช่าระหว่างกองทนุ กบัผู้ เช่ารายอื น และ ค) รายได้
ค่าเช่าจากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 เมื อวนัที  17 พฤษภาคม 2561 

ค่าใช้จ่ายรวม 

 ค่าใช้จ่ายรวมเพิ มขึ "นร้อยละ 39.9 จาก 466.3 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2561 เพิ มขึ "นเป็น 652.5 ล้าน
บาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวันที  31 มีนาคม 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกบัการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ได้แก่ ก) ค่าสิทธิแห่งทาง และค่าเช่าที ดินรวมถึงภาษีโรงเรือน  ข) ดอกเบี "ยจ่ายภายใต้สญัญา
กู้ ยืมเงิน ฉบับที  3  ที เกี ยวข้องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 และ ค) ค่าธรรมเนียม 

ต่าง ๆ ที ชําระให้แก่บริษัทจดัการกองทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุ นายทะเบยีนกองทนุรวม และค่าใช้จ่ายของผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
เนื องจากการเข้าลงทนุทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 
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ข้อมูลทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของธุรกิจที ผ่านมา (ต่อ) :  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

รายได้จากการลงทนุสทุธิเพิ มขึ "น ร้อยละ 71.7 จาก 1,447.2 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2561 เพิ มขึ "นเป็น 

2,485.2 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ มขึ "นในรายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่า 
ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที กบักลุ่มทรู หกัด้วยค่าใช้จ่ายรวมที เพิ มขึ "นตามที ได้กล่าวข้างต้น 

รายการกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน 

รายการกําไรสทุธิจากเงินลงทนุเท่ากบั 1.275.1 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2561 เปรียบเทียบกบัรายการ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที  31 มีนาคม 2562 ซึ งเท่ากับ 4,240.7 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เปลี ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สินของกองทนุอันเกิดจากการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระซึ งเป็นรายการทางบญัชีที ไม่มี
กระแสเงินสดรับหรือจ่ายออกไปจริง โดยในปี 2562 การเปลี ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมดงักล่าว มีสาเหตหุลกัมาจากการประเมินมลูค่ายติุธรรม
ของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 และผลกระทบในแง่ของช่วงเวลาประเมินราคามลูค่ายุติธรรม (time 

value of money) 

การเพิ มขึ "นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 

การเพิ มขึ "นในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานเพิ มขึ "นจาก 2,722.3 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2561 เป็น 
6,725.9 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปลี ยนแปลงมลูค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน
ของกองทนุอนัเกิดจากการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ และการเพิ มขึ "นของรายได้จากการลงทนุสทุธิตามที ได้กล่าวถงึข้างต้น 

การแบ่งส่วนแบ่งกาํไรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด 

การแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเพิ มขึ "น ร้อยละ 76.1 จาก 1,422.9 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที   
31 มีนาคม 2561 เป็น 2,505.9 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ มขึ "นในรายได้
จากการลงทนุสทุธิ นโยบายการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยการแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส่วนที กองทุนสามารถจ่าย
เป็นส่วนแบง่กําไรได้ภายหลงัจากการสํารองเงินสดเพื อการจ่ายดอกเบี "ยเงินกู้ ยืมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ที ต้องสํารองไว้เพื อจ่ายในอนาคต 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2561 เทยีบกับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2560  

รายได้รวม 

รายได้รวมของกองทนุเพิ มขึ "นร้อยละ 55.5 จาก 6,745.0 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2560 เพิ มขึ "นเป็น 10,490.6 ล้าน
บาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2561 นั "นเป็นผลมาจาก ก) รายได้ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที เพิ มขึ "นตามสญัญาเช่าที มีอยู่ระหว่างกองทนุ 
กับกลุ่มทรู ข) รายได้ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที เพิ มขึ "นตามสัญญาเช่าระหว่างกองทุน กับผู้ เช่ารายอื น  และ ค) รายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สิน
โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ที กองทุนเข้าลงทุนเมื อวันที  24 พฤศจิกายน 2560 และครั "งที  3 เมื อวันที   
17 พฤษภาคม 2561 

ค่าใช้จ่ายรวม 

 ค่าใช้จ่ายรวมเพิ มขึ "นร้อยละ 91.2 จาก 1,058.1 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกบัการลงทนุทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  2 และครั "งที  3 ได้แก่ ก) ค่าสิทธิแห่งทาง และ
ค่าเช่าที ดินรวมถึงภาษีโรงเรือน  ข) ดอกเบี "ยจ่ายภายใต้สญัญากู้ ยืมเงิน ฉบบัที  2 และฉบบัที  3 ที เกี ยวข้องกบัการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ตามลําดบั ค) ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม ที มีข้อตกลงร่วมกบักลุ่มทรูที มี
ผลบงัคับตั "งแต่กองทุนเข้าลงทุนเพิ มเติมครั "งที  2 รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที ชําระให้แก่บริษัทจัดการกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทนุ 
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นายทะเบียนกองทนุรวม และค่าใช้จ่ายของผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม เนื องจากการเข้าลงทนุทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที 
ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  2 และครั "งที  3 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

รายได้จากการลงทนุสทุธิเพิ มขึ "น ร้อยละ 48.9 จาก 5,686.9 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2560 เพิ มขึ "นเป็น 8,467.4 
ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ มขึ "นในรายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริหารจดัการหลักที ได้มีการแก้ไขและแทนที กบักลุ่มทรูหกัด้วยค่าใช้จ่ายรวมที เพิ มขึ "น ตามที ได้กล่าวข้างต้น (ซึ งรวมถึงทรัพย์สิ นโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้นทรัพย์สินที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ที ปรับเพิ มขึ "นตามที ระบใุนสญัญา) 

รายการกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน 

รายการกําไรสทุธิจากเงินลงทนุเท่ากบั 1,387.2 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกบัรายการกําไรสทุธิ
จากเงินลงทนุ สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2560 ซึ งเท่ากบั 5,429.0 ล้านบาทโดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปลี ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมอนัเกิดจากการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระซึ งเป็นรายการทางบญัชี ไม่มีกระแสเงินสดรับหรือจ่าย
ออกไปจริง โดยในปี 2561 การเปลี ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมดงักล่าว มีสาเหตหุลกัมาจากผู้ประเมินอิสระได้มีการปรับสมมติฐานในด้านอตัรา
คิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ลดลง 

การเพิ มขึ "นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 

 การเพิ มขึ "นในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานลดลงจาก 11,115.9 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2560 เป็น 9,854.5 
ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปลี ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สินของกองทนุรวมอนัเกิด
จากการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระที กล่าวถงึข้างต้น  

การแบ่งปันส่วนแบ่งกาํไรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด 

การแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเพิ มขึ "น ร้อยละ 31.6 จาก 5,633.4 ล้านบาทสําหรับปีวันที  31 ธันวาคม 2560 เป็น 
7,411.6 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ มขึ "นในรายได้จากการลงทุนสทุธิ นโยบายการ
บริหารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยการแบ่งปันส่วน โดยการแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส่วนที กองทนุสามารถจ่ายเป็นส่วนแบง่
กําไรได้ภายหลงัจากการสํารองเงินสดเพื อการจ่ายดอกเบี "ยเงินกู้ ยืมและค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ต้องสํารองไว้เพื อจ่ายในอนาคต 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2560 เทยีบกับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2559 

รายได้รวม 

รายได้รวมของกองทนุเพิ มขึ "นร้อยละ 5.5 จาก 6,391.0 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2559 เพิ มขึ "นเป็น 6,745.0 ล้าน
บาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2560 นั "นเป็นผลมาจาก ก) รายได้ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที เพิ มขึ "นตามสญัญาเช่าที มีอยู่ระหว่างกองทนุ 
กบักลุ่ม ทรู ข) รายได้ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที เพิ มขึ "น ตามสญัญาเช่าระหว่างกองทนุ กบัผู้ เช่ารายอื น  ค) รายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ จ) รายได้อื นจากเงินชําระคืนจาก AWC TUC TMV และ TICC สําหรับค่าธรรมเนียมในการ
จดัหาเงินกู้ ยืมที เกี ยวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

ค่าใช้จ่ายรวม 

ค่าใช้จ่ายรวมเพิ มขึ "นร้อยละ 3.6 จาก 1,020.9 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกบัการลงทนุทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ได้แก่ ก) ค่าสิทธิแห่งทาง ค่าใช้จ่ายในการ
ย้ายเสาโทรคมนาคมและค่าเช่าที ดินรวมถึงภาษีโรงเรือน และ ข) ดอกเบี "ยจ่ายภายใต้สัญญากู้ ยืมเงิน ฉบบัที  2 ที เกี ยวข้องกับการลงทุน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 
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รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

รายได้จากการลงทุนสทุธิเพิ มขึ "น ร้อยละ 5.9 จาก 5,370.1 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2559 เพิ มขึ "นเป็น 5,686.9 
ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ มขึ "นในรายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริหารจดัการหลักที ได้มีการแก้ไขและแทนที กบักลุ่มทรูหกัด้วยค่าใช้จ่ายรวมที เพิ มขึ "น ตามที ได้กล่าว ข้างต้น (ซึ งรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น ทรัพย์สินที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ที ปรับเพิ มขึ "นตามที ระบใุนสญัญา) 

รายการกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน 

รายการกําไรสทุธิจากเงินลงทนุเท่ากบั 5,429.0 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกบัรายการกําไรสทุธิ
จากเงินลงทนุ สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2559 ซึ งเท่ากบั 13,497.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปลี ยนแปลงมลูค่ายติุธรรม
ของทรัพย์สินของกองทนุรวมอนัเกิดจากการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระซึ งเป็นรายการทางบญัชี ไม่มีกระแสเงินสดรับหรือจ่าย
ออกไปจริง โดยในปี 2560 การเพิ มขึ "นจากการประเมินมลูค่าดงักล่าว จํานวน 5,508.9 ล้านบาท มีสาเหตหุลกัมาจากผู้ประเมินอิสระได้มีการ
ปรับสมมติฐานในด้านอตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ในขณะที ในปี 2559 มีการเพิ มขึ "นจากการประเมินมูลค่าดังกล่าวจํานวน 
13,484.8 ล้านบาท โดยผู้ประเมินอิสระได้มีการปรับสมมติฐานบางรายการเพื อให้มีความใกล้เคียงกบัที ระบไุว้ตามสญัญาและการดําเนินงาน
ของกองทุน อาทิเช่น การปรับเปลี ยนอัตราคิดลดกระแสเงินสด(Discount Rate) การใช้การคิดลดแบบครึ งปี (Mid-Year Discount) การ
ปรับเปลี ยนประมาณการรายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่ารายอื นนอกเหนือจากกลุ่มทรู 

การเพิ มขึ "นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 

การเพิ มขึ "นในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานลดลงจาก 18,867.1 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2559 เป็น 11,115.9 
ล้านบาทสําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปลี ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สินของกองทนุรวมอนัเกิด
จากการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ ตามที กล่าวข้างต้น 

การแบ่งปันส่วนแบ่งกาํไรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด 

การปันส่วนแบง่กําไรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเพิ มขึ "น ร้อยละ 1.7 จาก 5,537.8 ล้านบาทสําหรับปีวนัที  31 ธันวาคม 2559 เป็น 5,633.4 
ล้านบาทสําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ มขึ "นในรายได้จากการลงทนุสทุธิ นโยบายการบริหารสภาพ
คล่องส่วนเกิน โดยการแบ่งปันส่วน โดยการปันส่วนแบ่งกําไรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส่วนที กองทุนสามารถจ่ายเป็นส่วนแบ่งกําไรได้ภาย
หลงัจากการสํารองเงินสดเพื อการจ่ายดอกเบี "ยเงินกู้ ยืม และค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ต้องสํารองไว้เพื อจ่ายในอนาคต 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(ล้านบาท)  

สําหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31 ธันวาคม  

 2559  

สําหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31 ธันวาคม  

 2560  

สําหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31 ธันวาคม  

 2561 

 สําหรับ 

งวดสามเดือน 

สิ "นสดุวนัที   
31 มีนาคม  

 2562 

สินทรัพย์รวม  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 

สินทรัพย์สทุธิ  84,907.9  90,390.4  146,069.6  150,289.6 
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สินทรัพย์รวม  

สินทรัพย์รวม เพิ มขึ "น จาก 100,461.0 ล้านบาท ณ วนัที  31 ธันวาคม 2559 เป็น 119,805.9 ล้านบาท ณ วนัที  31 ธันวาคม 2560 ซึ ง
ส่วนใหญ่เพิ มขึ "นจากการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และภาษีมลูค่าเพิ มค้างรับ ซึ งเพิ มขึ "นเป็น 
182,273.3 ล้านบาท ณ วันที  31 ธันวาคม 2561 ซึ งส่วนใหญ่เพิ มขึ "นจากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมครั "งที  3 และ
เพิ มขึ "นเป็น 186,254.7 ล้านบาท ณ วนัที  31 มีนาคม 2562 ซึ งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการประเมินมลูค่าของเงินลงทนุใหม่โดยผู้ประเมินอิสระ 

หนี "สินรวม 

หนี "สินรวม เ พิ มขึ "น  จาก 15,553.0 ล้านบาท ณ วันที  31 ธันวาคม 2559 เ ป็น 29,415.5 ล้านบาท ณ วันที  31 ธันวาคม  
 2560 เนื องจากเงินกู้ ยืมระยะยาวสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ ณ วันที  31 

ธันวาคม 2561 เป็น 36,203.7 ล้านบาท เพิ มขึ "น 6,788.2 ล้านบาท เนื องจากเงินกู้  และเจ้าหนี "จากการซื "อเงินลงทุนที เพิ มขึ "น ได้แก่ รายการ
ภาษีมลูค่าเพิ มรอจ่าย และลดลงเป็น 35,965.1 ล้านบาท ณ วนัที  31 มีนาคม 2562 

สินทรัพย์สุทธิ 

สินทรัพย์สทุธิมียอด เท่ากบั 84,907.9 ล้านบาท และ 90,390.4 ล้านบาท ณ วนัที  31 ธันวาคม 2559 และ 2560 ตามลําดบั สินทรัพย์
ที เพิ มขึ "นในช่วง 2 ปีดงักล่าว ส่วนใหญ่มาจากการประเมินมลูค่าเงินลงทุนใหม่โดยผู้ประเมินอิสระ และเป็นจํานวน 146,069.6 ล้านบาท ณ 
วนัที  31 ธันวาคม 2561 ซึ งเพิ มขึ "นเนื องมาจาก การเพิ มขึ "นของทนุที ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุนระหว่างปีจากการลงทุนเพิ มเติมครั "งที  3 และ
เพิ มขึ "นเป็น 150,289.6 ล้านบาท ณ วนัที  31 มีนาคม 2562 ซึ งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการประเมินมลูค่าของเงินลงทนุใหม่โดยผู้ประเมินอิสระ 

 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในส่วนที  4 “ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน”  

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทนุไม่เกิน 1 รอบปีบญัชี : 

ตารางด้านล่างแสดงถึงข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ซึ งควรพิจารณาร่วมกบัหวัข้อ 3 หมายเหตปุระกอบงบการเงินตาม
สถานการณ์สมมติ ซึ งมีรายละเอียดปราฏตามภาคผนวก 3 งบกําไรขาดทุนเสมือนจัดทําโดยบริษัทจัดการและได้รับการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบญัชีของกองทุน ได้แก่ บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐานงานที ให้ความเชื อมั น โดยใช้สมมติฐ านที 
เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตามสถานการณ์สมมติ โดยจะไม่รวมการประเมินมลูค่าของเงินลงทนุภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ถึงแม้ว่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกําหนดให้กองทนุต้องวดัมลูค่าเงิน
ลงทนุก็ตาม เนื องจากบริษัทจดัการเชื อว่าไม่มีหลกัการที น่าเชื อถือเพียงพอที จะสามารถวดัมลูค่าเงินลงทนุเพื อจดัทําข้อมลูทางการเงินตาม
สถานการณ์สมมติสําหรับช่วงเวลาตั "งแต่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง 30 กันยายน 2563 อนึ ง ภายในช่วงเวลาประมาณการดงักล่าว อาจมีการ
เปลี ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีที เกี ยวข้องกบักองทนุซึ งอาจส่งผลกระทบต่อการแสดงข้อมลูบางรายการ ตามรายละเอียดซึ งปรากฎในหมาย
เหตปุระกอบงบกําไรขาดทนุตามสถานการณ์สมมติ 

 



สว่นที  1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั   กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที  12 

 

 

 

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม 

ที มีอยู่ปัจจบุนั 

 ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม
ภายหลงัการลงทนุเพิ มเตมิครั "งที  4 

(ล้านบาท) 

รายได้รวม ............................................................   12,976.41  14,125.57 

ค่าใช้จ่ายรวม ........................................................   (1,512.79)  (1,632.91) 

ต้นทนุทางการเงิน ....................................................   (1,506.63)  (1,506.63) 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ .......................................   9,956.99  10,986.03 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ ..........................................   9,956.99  10,986.03 

หกั  จ่ายชําระและสํารองคา่ธรรมเนียมในการจดัหา 

เงินกู้ .....................................................................   
(163.75)  (163.75) 

รายได้จากการลงทนุสทุธิหลงัการปรับปรุง ...................   9,793.24  10,822.28 

เพิ ม  สภาพคลอ่งสว่นเกินที เกิดจากเงินรับลว่งหน้าคา่เช่า
พื "นที บนเสาโทรคมนาคมและอื นๆ ..............................   

195.35  221.10 

คา่ตดัจําหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้  ..............   73.28  73.28 

รวม.......................................................................   10,061.87  11,116.66 

ประมาณการจํานวนสว่นแบ่งรายได้จากการลงทนุสทุธิ
หลงัการปรับปรุง .....................................................   

9,793.24  10,822.28 

อตัราการปันสว่นแบ่งกําไร (ร้อยละ) ............................   100.0  100.0 

ประมาณการจํานวนสว่นแบ่งกําไรที จ่ายจากกําไร 

สะสม ....................................................................   

268.63  294.38 

รวม ......................................................................   10,061.87  11,116.66 

จํานวนหน่วย(ล้านหน่วย) ..........................................   9,637.94  10,644.31 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่หน่วย(บาท) .......................   1.04399  1.04438 

 

 

ข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติในข้างต้น ได้จดัทําภายใต้สมมติฐานมลูค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  4 เท่ากบั 15,800 ล้านบาท (รวมถงึค่าใช้จ่ายเพื อให้ได้มาซึ งทรัพย์สินดงักล่าว อาทิ ค่าที ปรึกษาทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษีอากร
ที เกี ยวกบัการได้มาซึ งทรัพย์สินดงักล่าว (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่ ฯลฯ) ที สมมติฐานราคาหน่วยลงทนุที เสนอ
ขายใหม่ราคาหนึ ง เพื อความเข้าใจของนกัลงทนุบริษัทจดัการและที ปรึกษาทางการเงินได้จดัทําการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี ยนแปลงของ
ประมาณการเงินปันส่วนแบง่กําไรต่อหน่วยของกองทนุภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 
และประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรกภายหลงัการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 (1 ต.ค. 
2562 ถึง 30 ก.ย. 2563) โดยการเปลี ยนแปลงของมลูค่าทรัพย์สินที กองทุนจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  4 ที ราคาเสนอขายของหน่วยลงทนุเท่ากบั 15.90 บาทต่อหน่วย 
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ทั "งนี " ประมาณการเงินปันส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยของกองทนุ (cash distribution per unit) ภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 และประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรกภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน
โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 (1 ต.ค. 2562 ถงึ 30 ก.ย. 2563) ที ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุเท่ากบั 15.90 บาทต่อหน่วย มีรายละเอยีด
ดงันี " 

ประมาณการเงนิปันส่วนแบ่งกาํไรต่อหน่วยของกองทุน (บาท) 1.0456 

ประมาณการอัตราผลตอบแทนในปีแรก (1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563) ร้อยละ 6.58 

 

 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในส่วนที  2 “การดําเนินกิจการของกองทนุรวม” หวัข้อ 3.5.1 “ข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ” 

แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสี ยงของกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐาน : 

 

เนื องจากโครงสร้างของกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานและประเภททรัพย์สินที กองทนุลงทนุของแต่ละกองทนุนั "นมีความแตกต่างกัน  
ดงันั "น ระดบัความเสี ยงของกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานจะอยู่ในระดบั 4 ถงึ 8 ซึ งขึ "นอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ โดยระดบัความเสี ยงของกองทนุจดัอยู่
ที ระดบั 7  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในส่วนที  2 “การดําเนินกิจการของกองทนุรวม” หวัข้อ 1.13 “แผนภาพความเสี ยงของกองทนุ”  

สรุปปัจจยัความเสี ยง : 

ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี ยงและข้อพิจารณาในการลงทุนที จะได้กล่าวต่อไป  รวมทั "งปัจจัยอื น ๆ ที ระบุไว้ใน
เอกสารฉบบันี "และหนงัสือชี "ชวนการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุฉบบัเต็มก่อนตดัสินใจลงทุน ปัจจยัความเสี ยง และข้อพิจารณาต่าง ๆ 
ตามที จะกล่าวถึงต่อไปนี " ไม่ใช่ปัจจยัความเสี ยงทั "งหมดในปัจจบุนัหรือที อาจเกิดขึ "นในอนาคต ความเสี ยงอื น ๆ ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้วหรือไม่ก็
ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อกองทนุหรือมลูค่าของหน่วยลงทนุในอนาคต โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในส่วนที  
2 “การดําเนินกิจการของกองทนุรวม” หวัข้อ 5 “ปัจจยัความเสี ยงของกองทนุที เกี ยวข้องกบัการลงทนุ” 

1. ความเสี ยงเกี ยวกับกองทุน 

1.1. ความเสี ยงของกองทนุอนัเนื องมาจากกลุม่ทรู 
1.2. กองทุนอาจไม่มีกรรมสิทธิ#ตามกฎหมายในรายได้ในอนาคตซึ งถูกขายให้แก่กองทุนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ

รายได้กบั BFKT และ AWC และเจ้าหนี "รายอื นของ BFKT และ AWC อาจโต้แย้งหรือเรียกร้องรายได้ในอนาคตตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

1.3. สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ก่อให้เกิดความเสี ยงทางการค้าบางประการแก่กองทนุ 
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1.4. กองทนุต้องพึ งพาผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัจํานวนน้อยรายสําหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม และอาจจะไม่
สามารถเรียกชําระเงินจากผู้ เช่าและบริหารจดัการเหลา่นี " หรือ AWC หรือ BFKT ได้ตามกําหนดเวลา หรือไมส่ามารถเรียกชําระ
ได้เลยในกรณีที ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัเหล่านี " หรือ AWC หรือ BFKT ล้มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงินอย่าง
ร้ายแรง 

1.5. การเปลี ยนแปลงเกี ยวกบัการใช้เสาร่วมกนัและผู้ เช่าและบริหารจดัการพื "นที ร่วมบนเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทนุ อาจ
ไมไ่ด้เป็นไปในลกัษณะที กองทนุคาดหมาย 

1.6. บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดําเนินกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้อย่างประสบผลสําเร็จต่อเนื อง  และอาจตกลงแก้ไข
เปลี ยนแปลงเอกสารธุรกรรม สละสทิธิ หรือให้ความยินยอมโดยไมข่อความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

1.7. กองทนุอาจไม่สามารถซื "อทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติมภายใต้เงื อนไขที ยอมรับได้ หรือไม่สามารถรวมทรัพย์สิน
เหล่านั "นได้อย่างประสบผลสําเร็จ หรือกองทนุอาจจะไม่สามารถหาทรัพย์สินเพื อการลงทนุเพิ มเติมที เหมาะสมได้ หรือกลยทุธ์การ
เติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทนุอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จ 

1.8. หากบริษัทจดัการไม่สามารถบริหารจดัการกองทุน และ/หรือ ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่ดําเนินการให้บริการที จําเป็นและ
เกี ยวข้องกบัการจดัหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของกองทนุ 

1.9. การดําเนินงาน ให้บริการ บํารุงรักษา และซ่อมแซม FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดัมีค่าใช้จ่ายสงูและมีความ
เสี ยง 

1.10. สรุปรายงานการประเมินค่าอิสระและรายงานที ใช้อ้างอิง ไม่ใช่ความเห็นเกี ยวกับประโยชน์เชิงพาณิชย์ของกองทุน และไม่ใช่
ความเห็นไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรือโดยปริยายเกี ยวกบัราคาซื "อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรือฐานะทางการเ งินของกองทนุ และการ
ประเมินราคาที อยู่ในรายงานดงักล่าวไม่ได้เป็นเครื องบง่ชี "ถงึมลูค่าที แท้จริงของทรัพย์สินของกองทนุ 

1.11. จํานวนเงินที คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั "งนี " อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนใน
ขณะนั "น และกองทุนอาจไม่สามารถระดมเงินทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั "งนี "อย่างเพียงพอที จะเป็นค่าใช้จ่ายในการซื "อ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 และการดําเนินการที จะต้องแล้วเสร็จก่อนและหลังการโอน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ให้แก่กองทนุอาจล่าช้าหรือไม่สามารถกระทําได้ ทั "งนี " หากกองทนุ
ไม่สามารถเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ได้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บริษัทจดัการ
จะต้องดําเนินการลดทนุจดทะเบยีนของกองทนุโดยไม่ชกัช้า 

1.12. การไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที ดินผู้ ให้เช่าและการอนญุาตหรืออนมุติัจากผู้ ให้สิทธิแห่งทาง หรือการไม่สามารถคุ้มครอง
สิทธิของกองทุนในที ดินซึ งเป็นที ตั "งของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ 

1.13. หากผลการวิเคราะห์การทบัซ้อนกนัของเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ที กองทนุได้ดําเนินการให้มีการจดัทํา
การวิเคราะห์ปรากฏว่า มีการทบัซ้อนกนัระหว่างเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 และเสาโทรคมนาคมที กองทนุ
ลงทนุอยู่ในปัจจบุนั กลุ่มทรูตกลงจะยงัเช่าพื "นที  (slots) บนเสาโทรคมนาคมดงักล่าวตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการ
หลักที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง โดยกองทุนและ TUC จะเข้าทําความตกลงกันเกี ยวกับการดําเนินการที จําเป็นและ
เหมาะสมและกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไขการทับซ้อนของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวนั "นต่อไป แต่อย่างไรก็ดี อาจมี
ความเป็นไปได้ที จะเกิดความล่าช้าในการดําเนินการแก้ไขการทบัซ้อนของเสาโทรคมนาคมดงักล่าว ซึ งอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ชั วคราวต่อความสามารถของกองทนุในการหารายได้จํานวนหนึ งจากเสาโทรคมนาคมที ทบัซ้อนกนัดงักล่าว โดยการให้เช่าแก่ผู้ เช่า
ที เป็นบคุคลภายนอก 
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1.14. รายงานของผู้ เชี ยวชาญที ทําการประเมินทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ซึ งบริษัทจดัการอาศยัเป็นข้อมลูนั "นมีขอบเขตที 
จํากดั อีกทั "งอาจมีความไม่ถกูต้องและมีข้อบกพร่องอยู่ 

1.15. กองทนุอาจเผชิญความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี "ย การชําระหนี "และการกู้ ยืมเงินเพื อชําระหนี "เดิม ในส่วนของหนี "ที มีอยู่ในปัจจบุนั และ
หนี "ในอนาคต และอาจไม่สามารถจดัหาเงินทนุที จําเป็นในอนาคตตามข้อกําหนดซึ งเป็นที ยอมรับได้ หรือไม่สามารถจดัหาเงินทนุที 
จําเป็นดงักล่าวได้เลย 

1.16. สิทธิของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุในการเรียกร้องต่อบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์มีอยู่อย่างจํากดั 

2. ความเสี ยงเกี ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมและกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม 

3. ความเสี ยงเกี ยวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มทรู 

3.1 กลุ่มทรูมีการแข่งขนักบัรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สิทธิดําเนินการ ซึ งได้นําไปสู่ข้อพิพาทกบัรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สิทธิดําเนินการเหล่านั "นและ
ยงัอาจนําไปสู่ข้อพิพาทในภายหน้ากบัรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สิทธิดําเนินการ 

3.2 การที  กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการชําระเงินตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA หรือการใช้สิทธิบางประการที  กสท. 
โทรคมนาคมมีอยู่ อาจส่งผลกระทบต่อกิจการของกองทนุ 

4. ความเสี ยงเกี ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน :  

รายการ เพดาน (% ของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั "งหมดที จ่ายเป็นรายปี : 

1) ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 

 

2) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

 

 

 

3) ค่าธรรมเนียมอื น ๆ 

 

0.02% (กรณี NAV น้อยกว่าหรือเท่ากบั 50,000 ล้านบาท) 

0.018% (กรณี NAV มากกว่า 50,000 ล้านบาท) 

 

0.11% (กรณี Adjusted NAV น้อยกว่าหรือเท่ากบั 30,000 ล้านบาท) 

0.075% (กรณี 30,000 ล้านบาท < Adjusted NAV ≤ 50,000 ล้านบาท) 

0.05% (กรณี Adjusted NAV มากกว่า 50,000 ล้านบาท) 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในส่วนที  2 “การดําเนินกิจการของกองทนุ
รวม” หวัข้อ 8 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทนุ” 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั "งหมดที จ่ายเป็นรายครั "ง จ่ายตามจริง 

หมายเหต ุ:  Adjusted NAV (มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิที ปรับปรุงแล้ว) คือมลูคา่ทรัพย์สินทั "งหมดของกองทนุ หกัด้วยหนี "สินที ไมมี่ภาระดอกเบี "ย 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในส่วนที  2 “การดําเนินกิจการของกองทนุรวม” หวัข้อ 8 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทนุ” 

เงื อนไขการยกเลิกการจดัตั "งกองทนุ : 

หลงัจากวนัจดทะเบยีนกองทนุเมื อปรากฏเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ งในกรณีดงัต่อไปนี " บริษัทจดัการจะดําเนินการเลิกกองทนุ 

(1) เมื อจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน ก.ล.ต. 
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(2) เมื อมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานของกองทนุและบริษัทจดัการนําเงินไปลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุน จนทําให้
กองทนุมีเงินทนุจดทะเบยีนตํ ากว่า 2,000 ล้านบาท (คํานวณจากมลูค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทนุ) 

(3) เมื อมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานของกองทนุ และบริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการเพื อให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื "นฐานที กองทนุลงทนุมีมลูค่ารวมกนัตามที กําหนด (ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทนุ) ภายในหนึ งปีนบัแต่วนัที จําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน 

(4) เมื อสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั งเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตั "งกองทนุ 

(5) เมื อครบกําหนดอายขุองกองทนุ (หากมี) หรือสาเหตขุองการเลิกกองทนุอื นใดตามที ได้กําหนดไว้ล่วงหน้า 

(6) กองทนุไม่สามารถแตงตั "งบริษัทจดัการรายใหม่ได้ภายใน 90 วนันบัจากวนัที ได้รับแจ้งการลาออกจากการปฏิบติัหน้าที โดยบริษัทจดัการ 

(7) เมื อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติให้เลิกกองทนุ 

(8) เมื อสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั งเลิกกองทนุรวมตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

ในกรณีของการเลิกกองทนุตามเหตขุ้อ (5) ข้างต้น บริษัทจดัการต้องแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ สํานกังาน ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อยห้าวนัทําการ 

ข้อมูลเบื "องต้น : 

บริษัทจดัการ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั     

ที อยู่ :    ชั "น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ เลขที  18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ :  02 949 1500 

URL :   https://www.scbam.com/        

ผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ที ปรึกษาทางการเงนิ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
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ส่วนที  2 

การดาํเนินกิจการของกองทุนรวม 

1. ข้อมูลทั วไป 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด  ประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื อลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  4 (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื อให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติม ครั "งที  4) และเงิน

ส่วนที เหลือ (หากมี) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนสําหรับงานด้านธุรการเกี ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมและทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

โดยบริษัทจดัการคาดวา่ เงินที ได้จากการเสนอขายในครั "งนี " เมื อหกัค่าใช้จ่ายทางธุรกรรมที เกี ยวข้องกบัการ

นําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้อง และภาษีมูลค่าเพิ มที เกี ยวข้องกบัการ

เสนอขายแล้ว จะเหลือเงินที จะนําไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ที ระบไุว้ดงักลา่วข้างต้น เป็นจํานวนประมาณ #$,%&# ล้าน

บาท ซึ งเป็นไปตามประมาณการข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้อง

เพิ มเติม ทั "งนี " แผนการใช้เงินสทุธิที ได้จากการการเสนอขายที กลา่วไปข้างต้นเป็นไปตามความตั "งใจ ณ ปัจจุบนัของ

บริษัทจดัการ และตามประมาณการของการจดัสรรจํานวนเงินสทุธิที จะได้รับที จดัทําอยา่งดีที สดุของบริษัทจดัการตาม

แผนงานและประมาณการรายจ่ายปัจจบุนัของกองทนุ 

1.1 กองทุน 

ชื อโครงการจัดการ (ไทย)  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

ชื อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)  Digital Telecommunications Infrastructure Fund 

ชื อย่อกองทุน  DIF 

1.2 บริษัทจัดการ 

ชื อ  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

ที อยู่  ชั "น &-' อาคาร # ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ 

เลขที  #' ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  

กรุงเทพฯ #*+**  

โทรศัพท์  02-949-1500 

โทรสาร  02-949-1510 
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1.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื อ  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

ที อยู่  เลขที  # ซอยราษฎร์บรูณะ .&/# ถนนราษฎร์บรูณะ  
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ  
กรุงเทพมหานคร #*#3*  

โทรศัพท์  02-470-3201 

โทรสาร  02-470-1996-7 

1.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื อ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ที อยู่  เลขที  %. อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 

โทรศัพท์  02-009-9000 

โทรสาร  02-009-9991 

1.5 ที ปรึกษาทางการเงนิสาํหรับการเสนอขายครั"งแรกและการลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  # ครั"งที  $ ครั"งที  % 

และครั"งที  & 

ชื อ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ที อยู่  เลขที  + ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร #*+**  

โทรศัพท์  02-544-7097 

โทรสาร  02-544-2185 

1.6 ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุน 

ประเภทกองทุน เป็นกองทนุรวมชนิดที เสนอขายหน่วยลงทนุต่อผู้ลงทนุเป็นการทั วไป
ประเภทไม่รับซื "อคืนหน่วยลงทุน ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
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วัตถุประสงค์ของกองทุน เพื อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทั "งในประเทศและตา่งประเทศ โดยนํา
เงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พื "นฐานเป็นหลักซึ งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื อเป็น
รายได้ให้แก่กองทนุ เพื อให้กองทนุสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว โดยจะเป็นการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื "นฐานประเภทโทรคมนาคม 

อายุกองทุน ไมมี่กําหนดอาย ุ

1.7 จาํนวนเงนิทุนโครงการ 

จาํนวนเงนิทุน 96,379,430,540 บาท โดยเงินทนุของกองทนุหลงัจากวนัที การเสนอ
ขายจากการเพิ มทุนครั "งที  2 เสร็จสิ "น จะไม่เกิน 106,879,430,540 
บาท 

1.8 มูลค่าที ตราไว้ จาํนวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน และจาํนวนหน่วยลงทุนขั "นตํ าในการจอง

ซื "อ 

1.9 ชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการคืนเงนิลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน มีชนิดเดียว ซึ งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนเท่าเทียมกัน 

ทกุประการ 

สิทธิประโยชน์ และนโยบายการ
จ่ายเงนิปันผลและการ 

คืนเงนิลงทุน 

การจ่ายเงินแบ่งปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถกระทําได้
เป็นครั "งคราวในรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทนุด้วย
การลดทุนตามที โครงการจดัการกองทุนและกฎหมายหลกัทรัพย์ให้
กระทําได้ 

กองทนุมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งน้อย
ปีละสองครั "งในกรณีที กองทนุมีกําไรเพียงพอ โดยเมื อรวมแล้วในแต่
ละรอบปีบญัชี จ่ายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ +* ของกําไรสทุธิที 

มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน หนว่ยละ 10.00 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุน 9,637,943,054 หน่วย โดยจํานวนหน่วยลงทุนหลังจากวันที การ
เสนอขายจากการเพิ มทนุครั "งที  2 เสร็จสิ "น จะไมเ่กิน 10,687,943,054 

หนว่ย 

ประเภทหน่วยลงทุน ระบชืุ อผู้ ถือ 

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หนว่ยละ #$.+* บาท 
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ปรับปรุงแล้ว (หรืออัตราส่วนอย่างอื นใดที กฎหมายหลักทรัพย์
อนญุาตให้กองทนุสามารถจ่ายได้) 

ในกรณีที กองทุนมีกําไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะไม่
จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิที ปรับปรุงข้างต้น 
หรือจากกําไรสะสม ในกรณีที กองทนุยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

ตามนโยบายของกองทุน กองทุนอาจมีการพิจารณาชําระคืนสภาพ
คลอ่งสว่นเกินใด ๆ  (ถ้ามี) รวมถึงสภาพคลอ่งสว่นเกิน ซึ งเกิดจากการ
ได้รับค่าเช่าหรือเงินจํานวนใด ๆ ลว่งหน้าตามสญัญาเช่า ดําเนินการ 
และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  และ/หรือ สญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยการลด
ทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในส่วนที  ; “การจดัการและ
การกํากบัดแูลกองทนุรวม” หวัข้อ 10.3 “นโยบายและวิธีการจ่ายเงิน
ปันผลและการคืนเงินลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

1.10 ลักษณะของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสญัชาติไทยหรือบุคคล

ต่างชาติ อาจลงทนุในหน่วยลงทนุได้ และไม่ว่าจะเป็นนกัลงทนุรายย่อย (หรือนกัลงทนุที มิใช่นกัลงทนุสถาบนั) หรือ 

นกัลงทนุสถาบนั แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามที กําหนดไว้ในสว่นที  5 “ข้อมลูเกี ยวกบัการเสนอ

ขายหนว่ยลงทนุ” หวัข้อ 2.5.5 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” และกฎหมายที จํากดัความสามารถในการลงทนุในหนว่ย

ลงทนุของบคุคลนั "น ๆ (หากมี) 

ทั "งนี " หน่วยลงทุนของกองทนุมิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของ

สหรัฐฯ หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ในรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศ

ไทย นอกจากนี " กองทุนมิได้จดและจะไม่มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทจดัการการลงทนุตาม พ.ร.บ. บริษัทลงทนุของ

สหรัฐฯ หรือตามกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย และผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก 

พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ ดงักล่าว หรือกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย การเสนอขาย 

จําหนา่ย หรือสง่มอบหนว่ยลงทนุ ในสหรัฐอเมริกา หรือให้บคุคลผู้ มีสญัชาติอเมริกนั หรือผู้ มีภมิูลาํเนาในสหรัฐอเมริกา

หรือพลเมืองของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถดําเนินการได้แตอ่ย่างใด เว้นแต่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ นอกจากนั "น 

การเสนอขาย หรือขายหนว่ยลงทนุในสหรัฐอเมริกา หรือเพื อบญัชีหรือเพื อประโยชน์ของ “บคุคลอเมริกนั” ตามที นิยาม

ไว้ในกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ ก็ไม่สามารถดําเนินการได้เว้นแต่การเสนอขายหรือขาย

หนว่ยลงทนุให้แก่ (1) บคุคลซึ งเป็นทั "ง “ผู้ ซื "อสถาบนัที มีคณุสมบติั” ตามที นิยามไว้ในกฎ 144 A ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์
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ของสหรัฐฯ และ “ผู้ ซื "อที มีคณุสมบติั” ตามความหมายที กําหนดไว้ในมาตรา 2(เอ)(51) ของ พ.ร.บ. บริษัทลงทนุของ

สหรัฐฯ และ (2) บคุคลที มิใช่คนสหรัฐอเมริกาโดยเป็นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศยักฎ Regulation S 

ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ นอกจากนี " จะไมมี่การเสนอขาย จําหนา่ย หรือสง่มอบหนว่ยลงทนุ ในประเทศใด ๆ 

นอกจากประเทศไทย หากการเสนอขาย จําหนา่ย หรือสง่มอบหนว่ยลงทนุนั "น ทําให้หรืออาจสง่ผลเป็นการกระทําการ

ที ขดัตอ่กฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของประเทศนั "น ๆ โดยกองทนุหรือบริษัทจดัการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจดัการ

มีภาระหน้าที ในการดําเนินการใด ๆ เพิ มเติมไปจากที ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายไทย 

หนว่ยลงทนุสามารถโอนได้ ตราบเทา่ที ไมข่ดัตอ่ข้อจํากดัที กําหนดไว้ในสว่นที  5 “ข้อมลูเกี ยวกบัการเสนอขาย

หน่วยลงทุน” หวัข้อ 2.5.5 “ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน” ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการโอนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ใน

สว่นที  $ “ข้อมลูเกี ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุ” หวัข้อ 2.5.3 “วิธีการโอนหนว่ยลงทนุ” และผู้ ซื "อหน่วยลงทนุแตล่ะ

รายจะต้องให้ หรือถือวา่ได้ให้การยอมรับคํารับรอง และให้ความตกลงบางประการ 

1.11 วันที ได้รับอนุมัติให้จัดตั "งและจัดการกองทุนและวนัที ได้รับอนุมัติให้เพิ มทุน 

วนัที ได้รับอนมุติัให้จดัตั "งและจดัการกองทนุ   : วนัที  4 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  

วนัที ได้รับอนมุติัให้เพิ มทนุครั "งที แรก    : วนัที  5 เมษายน พ.ศ. 2561 

วนัที ได้รับมติที ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุอนมุติัให้เพิ มทนุครั "งที  2 : วนัที  21 มิถนุายน พ.ศ. 2562 

1.12 รูปแบบการออกหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทนุของกองทนุอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) และนายทะเบียนจะออกใบหน่วยลงทนุ

ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื อมีการร้องขอ 

1.13 แผนภาพความเสี ยงของกองทุน 
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เนื องจากโครงสร้างของกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานและประเภททรัพย์สินที กองทนุลงทนุของแตล่ะกองทนุ

นั "นมีความแตกต่างกนั ดงันั "น ระดบัความเสี ยงของกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานจะอยู่ในระดบั 3 ถึง ' ซึ งขึ "นอยู่กบั

ปัจจยัดงัตอ่ไปนี " #) ความแนน่อนของกระแสรายได้ .) สภาพการแขง่ขนัและความผนัผวนของธุรกิจที กองทนุลงทนุ ;) 

การกระจายการลงทนุของกองทนุ 3) ระดบัความนา่เชื อถือของคูส่ญัญาหรือผู้ใช้บริการ $) ผลการดําเนินงานที ผา่นมา

ของกิจการโครงสร้างพื "นฐานที ลงทุน %) สดัส่วนการลงทุนใน greenfield project และ &) ลกัษณะเฉพาะอื นใดที มี

ผลกระทบตอ่ประโยชน์และความเสี ยงของกองทนุรวม  

โดยหากกองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐานที มีความเสี ยงระดบั 3 นั "น เป็นกองทุนที มีทุกปัจจยัประกอบกนัดงันี " 

รายได้ของกองทนุมีการระบไุว้ลว่งหน้าเป็นจํานวนที แน่นอน มีความผนัผวนตํ า มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ เช่า หรือเป็น

คู่สญัญาระยะยาว และกิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทนุลงทนุเปิดดําเนินการและมีรายได้เชิงพาณิชย์แล้วในระยะ

เวลานานพอสมควร ซึ งแสดงให้เห็นถึงความแน่นอนของรายได้ และสําหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐานที มีความ

เสี ยงระดบั ' นั "น เป็นกองทนุที มีทกุปัจจยัประกอบกนัดงันี " รายได้กองทนุมีความผนัผวนสงู กิจการโครงสร้างพื "นฐานที 

กองทนุลงทนุใช้เทคโนโลยีใหม่ ยงัไมเ่ป็นที แพร่หลาย โครงสร้างพื "นฐานที กองทนุลงทนุเพิ งเปิดดําเนินการ หรือกองทนุ

มีสดัสว่นการลงทนุในโครงการที ยงัไมมี่รายได้เชิงพาณิชย์ (greenfield project) ในสดัสว่นที มีนยัสาํคญั 

สําหรับกองทุนซึ งลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม โดยประกอบด้วย (ก) กรรมสิทธิ=ใน

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมบางประเภท เช่น เสาโทรคมนาคม FOC และ FOC หลัก และระบบ 

บรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั (ข) สทิธิการเช่าระยะยาวใน FOC และ (ค) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ

ที เกิดขึ "นจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมบางประเภท โดยรายได้ที จะเกิดจากทรัพย์สินของกองทุนจะเกิดขึ "น

ต่อเนื องตามสัญญาระยะยาว และสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที เกิดขึ "นจากการให้เช่าทรัพย์สิน

โทรคมนาคมดงักลา่วมีความผนัผวนตํ า เนื องจากบริษัทจดัการเชื อว่าผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุซึ งเป็น

หนึ งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทย ต้องใช้ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพื อให้บริการ

โทรคมนาคมเคลื อนที แก่ผู้บริโภคซึ งมีแนวโน้มการบริโภคที สูงขึ "น  และคาดว่า กสท. โทรคมนาคม จะยังคงรักษา

สดัสว่นการใช้ทรัพย์สินโทรคมนาคมที มีการขายรายได้สทุธิที เกิดจากการให้เช่า ให้แก่กองทนุต่อไปจนกวา่สญัญาเช่า

เครื องและอปุกรณ์ HSPA จะสิ "นสดุ โดยในด้านเทคโนโลยี ทรัพย์สินที กองทนุลงทนุสว่นใหญ่เป็นทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ซึ งถือทรัพย์สนิที มีการใช้แพร่หลายทั วโลก มีความเสี ยงด้านเทคโนโลยีคอ่นข้าง

ตํ า และมีความจําเป็นตอ่ชีวิตประจําวนัของคนสว่นมาก และทรัพย์สินที กองทนุลงทนุทั "งหมดเป็นทรัพย์สินที มีรายได้

เชิงพาณิชย์ (ไม่มี Greenfield Projects) นอกจากนั "นในส่วนของผลประกอบการที ผ่านมาตั "งแต่จัดตั "งกองทุนในปี  

.$$% กองทนุมีผลประกอบการที มั นคงและสมํ าเสมอตอ่เนื อง 
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อยา่งไรก็ตาม เนื องจากกองทนุมีนโยบายลงทนุในทรัพย์สินที เป็นทางเลือกใหมใ่นการลงทนุและมีความเสี ยง

จากการพึ งพิงผู้ เช่าหลกัค่อนข้างสงู ประกอบกบัความไมช่ดัเจนบางประการเกี ยวกบัการกํากบัดแูลโดยหน่วยงานอื น 

อาทิเช่น กสทช. ในการจัดหาผลประโยชน์จากการให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ซึ ง กองทุนอาจ

จําเป็นต้องชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตและคา่ธรรมเนียม USO ความเสี ยงของกองทนุจึงอยูที่ ระดบั & ทั "งนี " ผู้ลงทนุ

จึงควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชี "ชวนโดยละเอียดก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

2. ข้อมูลเกี ยวกับทรัพย์สนิของกองทุนรวม 

2.1 ข้อมูลทั วไปของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐาน  

2.1.1 ความเป็นมา 

กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมรายแรกและรายใหญ่ที สดุในประเทศไทย 

และผู้ ให้บริการระบบโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที เป็นอิสระ กล่าวคือไม่ได้ประกอบธุรกิจให้บริการ

โทรคมนาคมเคลื อนที ด้วยตนเอง ซึ งทําให้กองทนุมีความนา่สนใจมากขึ "นสาํหรับผู้ประกอบการบคุคลที สามที 

จะเช่าทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมจากกองทนุ นอกจากนี " บริษัทจดัการเชื อวา่ทรัพย์สนิโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุนเป็นหนึ งในกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ชั "นนําและมีความหลากหลายของ

ทรัพย์สินมากที สดุในประเทศไทยในเชิงของการมีสว่นได้เสียในกิจการประเภทเสาโทรคมนาคมและประเภท

ของโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม กองทนุเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานซึ งมีหน่วยลงทนุซื "อขายอยู่ใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคม ในขณะนี " กองทุนมีสิทธิในการรับรายได้สุทธิจากเสาโทรคมนาคมจํานวน 15,271 เสา ที 

กระจายตัวอยู่ใน 77 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้อยละ 16.5 ของเสาดังกล่าวอยู่ในเขตพื "นที 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ งมีประชากรหนาแน่น บริษัทจดัการเชื อว่ากองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมนี "

จะทําให้กองทุนสามารถนําเสนอเสาโทรคมนาคมที มีความครอบคลุมทั วทั "งประเทศกว่าร้อยละ 98 ของ

ประชากรในประเทศไทยแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุได้ ทั "งนี " เสาโทรคมนาคมเพิ มเติมซึ งเป็น

ส่วนหนึ งของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 จะทําให้จํานวนเสา

โทรคมนาคมที แบง่ใช้ได้ของกองทนุเพิ มขึ "นอีกประมาณร้อยละ 8.8 จากที มีอยู ่8,939 เสา ณ วนัที ของเอกสาร

ฉบบันี " เป็นประมาณ 9,727 เสา  โดย FOC ของกองทนุในขณะนี "มีความยาวประมาณ 90,036 กิโลเมตร และ

เป็นที คาดหมายว่าจะมีความยาวของ FOC เพิ มขึ "นเป็นประมาณ 95,560 กิโลเมตร หลงัจากการได้มาซึ ง

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ซึ งระยะทางรวมที เพิ มขึ "นมาทั "งหมด

ประมาณ 5,524 กิโลเมตรของ FOC และ FOC รองรับระบบ FTTx จะทําให้การกระจายทรัพย์สนิของกองทนุ

ทั วทกุ 77 จงัหวดัของประเทศไทยโดยรวมเพิ มขึ "นอีก บริษัทจดัการเชื อวา่ FOC ที จะได้มาซึ งเป็นสว่นหนึ งของ
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ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 จะทําให้ความครอบคลมุของ FOC ของ

กองทนุทั วประเทศเพิ มมากขึ "น โดยมี FOC ในเขตพื "นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณร้อยละ 44.5 

ของ FOC ทั "งหมด ภายหลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4  

ทรูซึ งเป็นบริษัทมหาชนที จดทะเบียนจดัตั "งในประเทศไทย เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุ 

โดยถือหนว่ยลงทนุทั "งทางตรงและทางอ้อมจํานวนประมาณร้อยละ 30.00 ของจํานวนหนว่ยลงทนุทั "งหมด ณ 

วนัที  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในอนาคตกองทนุอาจจะลงทนุ หรือได้มาเพิ มเติมซึ งทรัพย์สนิที เป็นโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคม และ/หรือ ได้มาซึ งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่ว โดย

อาจจะได้มาจากกลุม่ทรูและบคุคลอื น บริษัทจดัการมุง่หมายที จะเป็นผู้บริหารกิจการของกองทนุตอ่ไป โดยมี

เป้าหมายหลกัคือการสร้างรายได้อย่างต่อเนื อง เพื อที จะสามารถจ่ายผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุได้ในอตัราผลตอบแทนที เหมาะสมตอ่สภาวะการแขง่ขนัในตลาดทนุ   

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " ซึ งประกอบด้วย

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม 

ครั "งที  1 ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 โดยมีรายละเอียดดงันี " 

(ก) กรรมสทิธิ=ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา กลา่วคือ ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคม และโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้องกบัการให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที  ที ซื "อจากทรู  

(ข) กรรมสิทธิ=ในระบบ FOC หลกั และอปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณที เกี ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ใน

เขตพื "นที ตา่งจงัหวดัที ซื "อจาก TICC 

(ค) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดขึ "นตั "งแตแ่ละรวมถึงวนัเริ มคํานวณรายได้จนถึงวนัครบ

กําหนดสญัญา HSPA ที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี "ของ BFKT 

(1) เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้องของ 

BFKT และ 

(2) ระบบใยแก้วนําแสงของ BFKT และอปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณ 

(รวมถึงเงินที ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที ตดัสินให้แก่ 

BFKT รวมทั "งการดําเนินการหรือสิทธิอื นใดซึ ง  BFKT มีสิทธิได้รับ ที เกิดขึ "นจาก หรือ

เกี ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที ได้รับ

จากการใช้สิทธิเรียกร้องที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  9 

ดงักลา่วซึ ง BFKT มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวนัเริ มคํานวนรายได้ ไม่ว่า BFKT จะได้ดําเนินการ

ใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักล่าวก่อนหน้าหรือ

ภายหลงัวนัเริ มคํานวณรายได้ก็ตาม)) รวมทั "ง สิทธิในการซื "อทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 

BFKT จํานวนหนึ งโดยมีราคาใช้สทิธิเป็นเงินจํานวน 10 ล้านบาท เมื อสิ "นสดุระยะเวลาของ

สญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA  

(ง) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดขึ "นจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที  AWC 

เป็นเจ้าของ ที เกิดขึ "นตั "งแต่และรวมถึงวนัเริ มคํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC (รวมถึงเงินที ได้รับจากการใช้สิทธิ เรียกร้อง คําตัดสิน คําพิพากษา คดี

ความที ตดัสินให้แก่ AWC รวมทั "งการดําเนินการหรือสิทธิอื นใดซึ ง AWC มีสิทธิได้รับ ที เกิดขึ "นจาก 

หรือเกี ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที ได้รับจาก

การใช้สิทธิเรียกร้องที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวซึ ง 

AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวนัเริ มคํานวณรายได้ ไม่ว่า AWC จะได้ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือ

ได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเริ มคํานวณรายได้ ก็

ตาม)) รวมทั "งกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมของ AWC  จํานวนหนึ ง ภายหลงัจากวนัครบกําหนด

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ งกองทนุจะรับโอนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ

รายได้ AWC 

(จ) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  1 ที  AWC เป็นเจ้าของ ที เกิดขึ "นตั "งแต่และรวมถึงวนัเริ มคํานวณรายได้สําหรับการ

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 จนถึงวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  1 

(รวมถึงเงินที ได้รับจากการใช้สิทธิ เรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที ตดัสินให้แก่ AWC 

รวมทั "งการดําเนินการหรือสิทธิอื นใดซึ ง AWC มีสิทธิได้รับ ที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกับรายได้หรือ

สญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที 

เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวซึ ง AWC มีสิทธิได้รับก่อน

หน้าวนัเริ มคํานวณรายได้สําหรับการลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ไม่ว่า AWC จะได้ดําเนินการใช้สิทธิ

เรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักล่าวก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเริ ม

คํานวณรายได้สําหรับการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ก็ตาม)) รวมทั "งกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมของ 

AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพิ มเติม ครั "งที  1 ซึ งกองทนุจะรับโอนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  1  
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(ฉ) สทิธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ซึ งสิ "นสดุในวนัที  5 มีนาคม พ.ศ. 2578 ใน FOC ของ 

AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 รวมทั "งสทิธิในการซื "อ (call option) FOC ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  1 ดงักลา่ว ภายหลงัจากครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทั "งนี " โดยกองทนุจะต้องแจ้งความ

ประสงค์ที จะใช้สทิธิดงักลา่วให้แก่ AWC ไมช้่ากวา่ 2 ปีก่อนครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาวตามที 

กําหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1  

(ช) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  2 ที  AWC เป็นเจ้าของ ที เกิดขึ "นตั "งแต่และรวมถึงวนัเริ มคํานวณรายได้สําหรับการ

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 จนถึงวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2 

(รวมถึงเงินที ได้รับจากการใช้สิทธิ เรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที ตดัสินให้แก่ AWC 

รวมทั "งการดําเนินการหรือสิทธิอื นใดซึ ง AWC มีสิทธิได้รับ ที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกับรายได้หรือ

สญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที 

เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวซึ ง AWC มีสิทธิได้รับก่อน

หน้าวนัเริ มคํานวณรายได้สําหรับการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2  ไม่ว่า AWC จะได้ดําเนินการใช้สิทธิ

เรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักล่าวก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเริ ม

คํานวณรายได้สําหรับการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ก็ตาม)) รวมทั "งกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมของ 

AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพิ มเติม ครั "งที  2 ซึ งกองทนุจะรับโอนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  2  

(ซ) กรรมสทิธิ=ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 350 เสา และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 

อื นที เกี ยวข้อง ที ซื "อจาก TUC  

(ฌ) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ในเขตพื "นที ต่างจังหวัด 

ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที ซื "อจาก TUC  

(ญ) กรรมสิทธิ=ใน FOC หลกั ซึ งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที และอินเทอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์

กิโลเมตร) ที ซื "อจาก ทรูมฟู 

(ฎ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน

ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม

ระยะทาง ประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 80,014  คอร์กิโลเมตร) ที เช่าจาก TICC รวมถึง
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สิทธิในการซื "อ FOC ดงักลา่ว (call option) เมื อครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทั "งนี " โดยกองทนุ

จะต้องแจ้งความประสงค์ที จะใช้สิทธิดงักลา่วให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกําหนดอายกุาร

เช่าระยะยาวตามที กําหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 

โดยมีราคาใช้สทิธิ (Exercise Price) เพื อซื "อกรรมสทิธิ=ในทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั 200 ล้านบาท 

(ฏ) กรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 2,589 เสา และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท 

Passive อื นที เกี ยวข้อง ที ซื "อจาก TUC 

(ฐ) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ในเขตพื "นที ต่างจังหวัด 

ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที ซื "อจาก TUC 

(ฑ) กรรมสิทธิ=ใน FOC หลกั ซึ งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที และอินเทอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์

กิโลเมตร) ที ซื "อจาก ทรูมฟู 

(ฒ) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต

และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ที ซื "อจาก ทรูมฟู และ 

(ณ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน

ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที เช่าจาก TICC 

รวมทั "งสิทธิในการซื "อ (call option) FOC ซึ งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื อครบ

กําหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั "งนี " กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ 

TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที กําหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC 

ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื อซื "อ

กรรมสทิธิ=ในทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั 1,300 ล้านบาท 

ทั "งนี " กองทนุเป็นเจ้าของ มีสทิธิการเช่า หรือมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที เกิดจากการให้เช่า 

เสาโทรคมนาคมรวมกวา่ 15,271 เสา FOC ที มีความยาวประมาณ 90,036 กิโลเมตร และ ระบบบรอดแบนด์

ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั จํานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต ที มีความยาวของ FOC ประมาณ 6,114 กิโลเมตร 

ตารางดงัตอ่ไปนี "สรุปทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " 

ซึ งประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที 
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ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการรับรายได้สุทธิ 
+ สิทธิซื "อก่อน 

(ทรัพย์สินของ BFKT และ 
AWC) 

กรรมสิทธิ' สัญญาเช่าระยะยาว + 
สิทธิซื "อก่อน 

รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Move AWC TICC รวม 

เสาโทรคมนาคม 4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา  2,939 เสา    15,271 เสา 

ใยแก้วนําแสง 
(FOC) และ
อุปกรณ์ระบบ
สื อสัญญาณ 

 9,169 ลิงค์ 
และ FOC 

47,250 กม. 
(680,400 

คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC 
ประมาณ
5,112 กม. 
(ประมาณ

122,974 คอร์
กิโลเมตร) 

FOC 
ประมาณ 
9,130 กม. 
(ประมาณ 
314,600 

 คอร์
กิโลเมตร) 

FOC 
ประมาณ 
7,021 กม. 
(ประมาณ 
455,446 

 คอร์
กิโลเมตร) 

FOC 
ประมาณ 
7,981 กม. 
(ประมาณ 
303,453 

 คอร์
กิโลเมตร) 

FOC 
ประมาณ 

13,542 กม. 
(ประมาณ 

700,000 คอร์ 
กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ 
FOC ประมาณ 

90,036  กม. 
(ประมาณ 

2,576,873  คอร์
กิโลเมตร) 

ระบบบรอด
แบนด์ในเขต
พื "นที ต่างจังหวัด 

   1.2 ล้าน
พอร์ต

ครอบคลมุ 
FOC 6,114 

กม. 
(198,085 

คอร์
กิโลเมตร) 

    1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลมุ FOC 

6,114 กม. 
(198,085 คอร์

กิโลเมตร) 

ปีที กองทุนมี
สิทธิในการซื "อ
ทรัพย์สิน (Call 

Option) 

2568  
(ภายหลงัสิ "นสดุระยะเวลา

ในการซื "อรายได้) 

    2578 2591  

ปีที สิ "นสุด
ระยะเวลาในการ
เช่ากลับ 

2576(1)
 2576(1)

 2576 2564 

(Active) 

2576 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(2) 
(FOC) 

2576 

+ 10 ปี(2)
 

2576 

+ 10 ปี(2)
 

2576 

+ 10 ปี(2)
 

 

หมายเหตุ 

(1) ภายหลังจากที กองทุนได้รับกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC (ตามเงื อนไขของ

สัญญาที เกี ยวข้อง) ซึ งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขายรายได้ที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินจนถึงวนัที  3 สิงหาคม 2568 TUC 

และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีกําหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที  15 กันยายน 2576 ซึ งคู่สัญญาที 

เกี ยวข้องจะดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพย์สินที จะเช่าตอ่ไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสทุธิที เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่ว

จะต้องไมน้่อยกวา่จํานวนที กองทนุได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ที เกิดจากการให้เชา่ทรัพย์สินดงักลา่วให้แก่

กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหัวข้อ 3.4.3.1 (ก)(4) “หนังสือข้อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) ที 
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เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหวา่ง TUC TICC และกองทนุ ("หนงัสือข้อตกลง

ร่วมกนัที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")” 

(2) เมื อครบกําหนดอายสุญัญาเช่าในปี 2576 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที จําเป็นสําหรับ

การให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายกุารเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวนัครบอายสุญัญาเช่า

ระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาที เหลืออยูข่องใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที บริษัทในกลุม่ทรูที ให้บริการบรอดแบนด์

ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสั "นกวา่ ทั "งนี " เมื อเข้าเงื อนไขข้อใดข้อหนึ งดงันี " (ก) รายได้รวมทั "งปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอด

แบนด์เกินกวา่ระดบัที กําหนด หรือ (ข) สว่นแบง่ตลาดโดยรวมของกลุม่ทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกวา่ร้อยละ 33 

โดยทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที กองทนุนําไปจดัหาผลประโยชน์โดยการให้ TUC และ 

TICC ในฐานะผู้ เช่า/เช่าช่วงและบริหารจดัการหลกัเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สนิภายใต้สญัญา

เช่า/เช่าช่วง ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั ที ได้มีการแก้ไขและแทนที นั "น กองทนุได้รับอตัราค่าเช่าจาก

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมภายใต้สญัญาดงักลา่วสาํหรับปี .$%. ดงันี " ทั "งนี " อตัราคา่เช่าสาํหรับ

เสาโทรคมนาคมจะมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ มขึ "นรายปี (annual escalation) ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ใน

สญัญาที เกี ยวข้อง 

 
อัตราค่าเช่า 

มาตรฐาน 

ส่วนลดสูงสุด
สาํหรับ 

ผู้เช่ารายอื น 

(ร้อยละ) 

อัตราค่าเช่า 

สาํหรับผู้เช่าและบริหาร
จัดการดั "งเดิม 

เสาโทรคมนาคมที ตั "งบนพื "นดิน (บาท ตอ่เดือน ตอ่พื "นที  (slot)) 15,020.90 12.5 11,265.68 

เสาโทรคมนาคมที ตั "งบนดาดฟา้ (บาท ตอ่เดือน ตอ่พื "นที  (slot)) 13,719.69 12.5 10,289.77 

โครงข่าย IBC/DAS (บาท ตอ่เดือน ตอ่พื "นที  (slot)) 23,299.55 12.5 17,474.66 

FOC (บาท ตอ่เดือน ตอ่คอร์กิโลเมตร) 500.00 - 350.00 

 

ทั "งนี " การกําหนดอตัราค่าเช่าจะพิจารณาและเทียบเคียงจากอตัราค่าเช่าตลาดที ได้มีการเช่าโดย 

ผู้ เช่ารายอื นในช่วงเวลา ณ ขณะที เข้าทําสญัญาเช่าปัจจบุนั โดยกองทนุได้รับรายได้คา่เช่ารวมคา่เช่าลว่งหน้า

ตามสญัญาจากการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร

จดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  รวมทั "งสิ "น ประมาณ &,;#+.* ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ งปีสิ "นสดุ 

วันที  ;# ธันวาคม .$%# นอกจากนี " กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่าสุทธิตามข้อกําหนดของสัญญาโอนขาย

ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และสญัญา

โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . ซึ งเกี ยวข้องกบัสิทธิในการรับประโยชน์จาก

รายได้สทุธิที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคม

ของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . รวมทั "งสิ "น
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ประมาณ ;,#.*.. ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ งปีสิ "นสดุวนัที  ;# ธันวาคม พ.ศ. .$%#  โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 2.5.1 (ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้น” หวัข้อ 2.5.2 (ก) 

“สญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1” หวัข้อ 2.5.3 (ก)

“สญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . และครั "งที  3” และ 

หวัข้อ 3.4.1.3 (ก) “สญัญาเกี ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที 

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . และครั "งที  3” 

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที จะลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ประกอบด้วย 

(ก) กรรมสทิธิ=ในเสาโทรคมนาคมจํานวน &'' เสา และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื น

ที เกี ยวข้อง ที จะซื "อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

(ข) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ในเขตพื "นที ต่างจังหวัด 

ระยะทางประมาณ #,&+$ กิโลเมตร (หรือประมาณ #*&,%+3 คอร์กิโลเมตร) ที จะซื "อจาก TUC 

โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3  

(ค) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต

และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั รวม

ระยะทางประมาณ ;#$ กิโลเมตร (หรือประมาณ 3*,'.; คอร์กิโลเมตร) และประมาณ %#& 

กิโลเมตร (หรือประมาณ ;&,$*$ คอร์กิโลเมตร) ตามลําดบั ที จะซื "อจาก เรียลมฟู โดยรวมเรียกเป็น 

FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 และ 

(ง) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต

และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที ต่างจังหวดั ระยะทางประมาณ .,&+& กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ #*+,&*3 คอร์กิโลเมตร) ที จะซื "อจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx 

ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

หลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม  ครั "งที  3 กองทุนจะ

เป็นเจ้าของ มีสทิธิการเช่า หรือมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากคา่เช่าจากเสาโทรคมนาคม

จํานวน #%,*$+ เสา FOC ระยะทางประมาณ +$,$%* กิโลเมตร และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที 

ตา่งจงัหวดั จํานวนประมาณ #.. ล้านพอร์ต ที มีความยาวของ FOC ประมาณ %,##3 กิโลเมตร 

ตารางดงัต่อไปนี "สรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลงัการได้มาซึ ง

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 
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รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการรับรายได้
สุทธิ + สิทธิซื "อก่อน 

(ทรัพย์สินของ BFKT 

และ AWC) 

กรรมสิทธิ' 
สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิ

ซื "อก่อน 
รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC ทรูมฟู เรียลมูฟ(1) AWC TICC รวม 

เสา
โทรคมนาคม 

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

788 เสา 
    16,059 เสา 

ใยแก้วนํา
แสง (FOC) 

และอุปกรณ์
ระบบสื อ
สัญญาณ 

 9,169 ลิ "งค์ 
และ FOC 

47,250 กม. 
(680,400 

คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC 
ประมาณ 
5,112 กม. 
(ประมาณ 
122,974 

คอร์
กิโลเมตร) 
+ FOC 

ประมาณ 
2,797 กม. 
(ประมาณ 
109,704 

คอร์
กิโลเมตร) 

FOC 

ประมาณ 

9,130 กม. 
(ประมาณ 
314,600

คอร์
กิโลเมตร) 
+ FOC 

ประมาณ 
1,795 กม. 
(ประมาณ 

107,694 
คอร์

กิโลเมตร) 

FOC 

ประมาณ 

7,021 กม. 
(ประมาณ 

455,446 
คอร์

กิโลเมตร)  

FOC 

ประมาณ 

932 กม. 
(ประมาณ 

78,328 คอร์
กิโลเมตร) 

FOC 
ประมาณ 
7,981 กม. 
(ประมาณ 

303,453 คอร์
กิโลเมตร) 

FOC 

ประมาณ 

13,542 กม. 
(ประมาณ 

700,000 คอร์ 
กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ 
FOC ประมาณ 

95,560  กม. 
(ประมาณ 

2,872,599 คอร์
กิโลเมตร) 

ระบบ 

บรอดแบนด์
ในเขตพื "นที 
ต่าง 

จังหวัด 

   1.2 ล้าน
พอร์ต

ครอบคลมุ 
FOC 

6,114 กม. 
(198,085 

คอร์
กิโลเมตร) 

     1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลมุ FOC 

6,114 กม. 
(198,085 คอร์

กิโลเมตร) 

ปีที กองทุนมี
สิทธิในการ
ซื "อทรัพย์สิน 
(Call Option) 

2568  

(ภายหลงัสิ "นสดุ
ระยะเวลาในการซื "อ

รายได้) 

 

     2578 2591  

ปีที สิ "นสุด
ระยะเวลาใน
การเช่ากลับ 

2576(2) 2576(2)
 2576 2564 

(Active) 

2576 

(Passive) 
+ 10 ปี(3)

 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(3) 
(FOC) 

2576 

+ 10 ปี(3)
 

2576 

+ 10 ปี(3) 

2576 

+ 10 ปี(3)
 

2576 

+ 10 ปี(3)
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หมายเหตุ 

(1) ภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 กองทุนจะซื "อกรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจบุนัใช้

รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลและในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั จาก เรียลมฟู โดยเข้าทําสญัญากับ เรียลมฟู ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ ที 

จะเข้ารับสิทธิและหน้าที ของ เรียลมฟู ในฐานะผู้ขายภายใต้สญัญาดงักลา่ว เมื อเกิดเหตกุารณ์ตามที กําหนดไว้ ทั "งนี " TUC 

ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที ต่าง ๆ ที  เรียลมฟู มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้สัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  3 เมื อการโอนกิจการทั "งหมดของ เรียลมฟู ให้แก่ TUC เกิดขึ "นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะ

ปฏิบติัหน้าที ของผู้ขายซึ งยงัคงมีอยูภ่ายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ณ วนัที การโอน

กิจการทั "งหมดของ เรียลมฟู ให้แก่ TUC เสร็จสมบรูณ์แทนที  เรียลมฟู ทกุประการ 

(2) ภายหลงัจากที กองทนุได้รับกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC  (ตามเงื อนไขของ

สญัญาที เกี ยวข้อง) ซึ งปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งการขายรายได้ที เกิดจากการให้เชา่ทรัพย์สินจนถึงวนัที  ; สิงหาคม .$%' TUC 

และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดงักล่าว โดยมีกําหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวนัที  #$ กันยายน .$&% ซึ งคู่สญัญาที 

เกี ยวข้องจะดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพย์สินที จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสุทธิที เกิดจากทรัพย์สิน

ดงักล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจํานวนที กองทนุได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน

ดังกล่าวให้แก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหัวข้อ 3.4.1.3 (ก)(4) “หนังสือข้อตกลงร่วมกัน (Letter of 

Agreement) ที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และ

กองทนุ ("หนงัสือข้อตกลงร่วมกนัที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")” 

(3) เมื อครบกําหนดอายสุญัญาเช่า ในปี .$&% (ยกเว้น FOC ประมาณ 122,974 คอร์กิโลเมตร และระบบบรอดแบนด์ในเขต

พื "นที ต่างจงัหวดัจํานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ตครอบคลมุ FOC 198,*'$ คอร์กิโลเมตร ที ให้เช่าแก่ TICC) หากกลุ่มทรู

ได้รับการตอ่ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที จําเป็นสําหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายกุาร

เช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก #* ปี นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาที เหลืออยู่ของ

ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที บริษัทในกลุ่มทรูที ให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสั "นกว่า ทั "งนี " 

เมื อเข้าเงื อนไขข้อใดข้อหนึ งดงันี " (ก) รายได้รวมทั "งปีของกลุม่ทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกวา่ระดบัที กําหนด หรือ 

(ข) สว่นแบง่ตลาดโดยรวมของกลุม่ทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกวา่ร้อยละ ;; 

ทรัพย์สินประเภทเสาโทรคมนาคมของกองทนุครอบคลมุทั วประเทศไทย โดยพื "นที ที มีการกระจกุตวั

ของเสาโทรคมนาคมมากที สดุ ได้แก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ เขตพื "นที กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซึ งคิดเป็นสดัสว่นของเสาโทรคมนาคมในปัจจุบนัของกองทนุทั "งหมด ร้อยละ ...; ร้อยละ #'.. 

และร้อยละ #%.$ ตามลําดบั โดยภายหลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  3 จะมีสดัส่วนร้อยละ .3.& ร้อยละ #&.; และร้อยละ #$.+ ตามลําดบั ซึ งกองทุนคาดว่าใน

พื "นที ดงักลา่วเป็นเขตพื "นที ที มีประชากรอาศยัอยู่หนาแนน่และมีความต้องการใช้บริการโทรศพัท์เคลื อนที แบบ

ใหมซ่ึ งต้องอาศยัการใช้พื "นที บนเสาโทรคมนาคมอยู่เป็นจํานวนมากแต่พื "นที ดงักลา่วเป็นพื "นที ที มีขีดจํากดัใน
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การเพิ มเสาโทรคมนาคมใหม่ ซึ งจะนําไปสู่โอกาสสําคญัในการจูงใจให้มีผู้มาเช่า ดําเนินการและบริหาร

จัดการพื "นที บนเสาโทรคมนาคมร่วมกัน ทั "งนี " TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของ

กองทุนตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักที ได้มีการแก้ไขและแทนที  จะเป็นผู้ เช่าและ

ดําเนินการบริหารจดัการเสา และสําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 และ FOC ของ 

TUC เรียลมฟู และ TICC ที กองทนุจะลงทนุเพิ มเติมในครั "งนี " 

นโยบายการลงทุนของกองทุน คือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื "นฐาน ซึ งในส่วนหนึ งได้แก่ 

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม กองทุนได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมตามสญัญาโดยการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากทรัพย์สินดงักล่าว  หรือการให้เช่า 

ดําเนินการและบริหารจัดการ ซึ งในระยะแรกจะเป็นการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการกับผู้ เช่าและ

บริหารจดัการหลกั ตามสญัญาที กองทนุได้เข้าทําข้อตกลงกบันิติบคุคลผู้โอนหรือผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั 

(แล้วแต่กรณี) และกองทนุได้มอบหมายให้ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ ทําหน้าที ให้บริการเกี ยวกับ

งานด้านธุรการ และการตลาดให้แก่กองทนุ และตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการ

แก้ไขและแทนที นั "น ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็นผู้ รับผิดชอบเกี ยวกับการดําเนินงานและการ

บํารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อ  2.5.1 (ก) “สญัญา

โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้น” หัวข้อ 2.5.2 (ก) “สญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1” หวัข้อ 2.5.3 (ก) “สญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . และครั "งที  3” และ หวัข้อ 3.4.1.3 (ก) “สญัญาเกี ยวกับการ

จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . และครั "งที  3” 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ นิติบคุคลผู้ โอนให้สิทธิแก่กองทนุในการได้รับคําเสนอ

ก่อน (right to receive a first offer) เพื อซื "อหรือเช่าทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมและ/หรือ

ซื "อสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่วเพิ มเติมถ้ากลุม่ทรูพิจารณาจะขายหรือให้

เช่าทรัพย์สนิหรือขายสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที เกิดจากทรัพย์สนิเหลา่นั "นให้แก่บคุคลภายนอก  

ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " กลุม่ทรูเป็นผู้ให้บริการสื อสารโทรคมนาคมครบวงจรทั วประเทศ และผู้ นํา

ทางด้านคอนเวอเจนซ์ กลุม่ทรูเชื อว่าด้วยยทุธศาสตร์คอนเวอเจนซ์ ที มีข้อเสนอที คุ้มค่า ด้วยการผสมผสาน

ผลิตภณัฑ์และบริการเข้าด้วยกนั จะเป็นข้อได้เปรียบหลกัของกลุ่มทรูในการตอบสนองความต้องการและ

รูปแบบการดําเนินชีวิตของลกูค้าที หลากหลาย ด้วยการผสมผสานบริการทางเสยีง บริการไร้สาย และบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสงู เพย์ทีว ีทีวีดิจิตอล และ การให้บริการทางสื อดิจิตอลอื น ๆ ที ครอบคลมุ บริษัทจดัการ

จึงเชื อว่ากลุ่มทรูจึงอยู่ในฐานะที เหมาะสมในการที จะเร่งการเติบโตของความต้องการในการใช้บริการ
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ทางด้านโทรคมนาคม และทางด้านดิจิตอลของผู้บริโภค ทั "งนี " ในด้านของบริการโทรศพัท์เคลื อนที  กลุ่มทรู

ดําเนินธุรกิจผ่าน TUC ซึ งประกอบด้วย (#) TUC ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที ซึ งได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื น

ความถี ในยา่นความถี  .#** MHz 1800 MHz และ +** MHz จาก กสทช. และ (.) เรียลมฟู ผู้ขายตอ่บริการ 

3G HSPA ของ กสท. โทรคมนาคม บนคลื นความถี ในย่านความถี  '$* MHz ภายใต้ชื อทางการค้า True 

Move H ทั "งนี " ณ ไตรมาสสาม ของปี พ.ศ. .$%# TUC มีฐานผู้ ใช้บริการจํานวนประมาณ .' ล้านราย หรือ

เท่ากับประมาณร้อยละ ;# ของตลาดโทรศัพท์เคลื อนที ของไทยโดยคิดจากจํานวนผู้ ใช้บริการ  (รวม

ผู้ใช้บริการของ กสท. โทรคมนาคม ทีโอที และ MVNO รายอื น ๆ ของ กสท. โทรคมนาคม และทีโอที) ทรูก่อตั "ง

ขึ "นใน พ.ศ. .$;; โดยเริ มจากเป็นผู้ให้บริการโครงขา่ยโทรคมนาคมแบบประจําที  ทรูเติบโตขึ "นทั "งด้วยการเข้า

ซื "อกิจการและการเติบโตจากภายในบริษัทเอง จนกลายเป็นหนึ งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที สดุของ

ประเทศไทย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที สดุของทรูได้แก่ เครือเจริญโภคภณัฑ์ ซึ งเป็นกลุ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรม

เกษตรรายใหญ่ของไทย และเป็นผู้ ก่อตั "งทรู ทรูเป็นบริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนซื "อขายในตลาด

หลกัทรัพย์ สําหรับระยะเวลาหนึ งปีสิ "นสดุวนัที  ;# ธันวาคม พ.ศ. .$%# กลุม่ทรูมีรายได้รวม (consolidated 

revenues) ประมาณ #%#,'.* ล้านบาท และกําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี "ย ภาษี ค่าเสื อมราคาและ

คา่ใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) ประมาณ $%,**# ล้านบาท  

แผนภูมิดังต่อไปนี "แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ  ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม ทรู นิติบคุคลผู้โอน ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั และผู้ ถือหน่วย

ลงทุนรายอื นที ไม่ใช่ทรู ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ มทุนและหลงัจากที มีการดําเนินการเกี ยวกับธุรกรรมที 

กําหนดในสญัญา ที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 เสร็จสิ "น 
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ภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 กองทุนจะซื "อกรรมสิทธิ=ใน 

FOC ซึ งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื "นที ต่างจังหวดั  จาก เรียลมูฟ โดยเข้าทํา

สญัญากับ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ ที จะเข้ารับสิทธิและหน้าที ของ เรียลมูฟ ในฐานะ

ผู้ขายภายใต้สญัญาดงักล่าว เมื อเกิดเหตุการณ์ตามที กําหนดไว้ ทั "งนี " TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที 

ต่าง ๆ ที  เรียลมฟู มีอยู่ต่อกองทนุภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 เมื อ

การโอนกิจการทั "งหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เกิดขึ "นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบติั

หน้าที ของผู้ขาย ซึ งยงัคงมีอยูภ่ายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ณ วนัที 

การโอนกิจการทั "งหมดของ เรียลมฟู ให้แก่ TUC เสร็จสมบรูณ์แทนที  เรียลมฟู ทกุประการ 

แผนภมิูข้างต้นถกูจดัทําขึ "นเพื อแสดงข้อมลูโดยสงัเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั "งหมดเกี ยวกบั

โครงสร้างของกองทุนและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดงักล่าวข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ มเติมเกี ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลต่าง  ๆ ดงักล่าวข้างต้นในหวัข้อ 3 

“นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์”  หัวข้อ 7. “รายการระหว่างบุคคลที 

เกี ยวข้อง”  และสว่นที  ; “การจดัการและการกํากบัดแูลกองทนุรวม” หวัข้อ 11. “โครงสร้างการจดัการ” ทั "งนี " 

ผู้ลงทนุควรศกึษารายละเอียดทั "งหมดในเอกสารฉบบันี "ก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 
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2.1.2 ข้อมูลสรุปเกี ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมสาํหรับ

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม 

(ก) บททั วไป 

บริษัทจดัการเชื อวา่กลุม่ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม (portfolio) ของ

กองทุนเป็นหนึ งในกลุ่มทรัพย์สินชั "นนําและมีความหลากหลายของทรัพย์สินมากที สดุใน

ประเทศไทย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกบัทรัพย์สินโทรคมนาคมในหวัข้อ 

3.1.2 (ก) “นโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที กองทนุลงทนุอยู่

ในปัจจุบนั” ถึงหวัข้อ 3.1.2 (ข) “ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  4” กลุม่ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม (portfolio) ของกองทนุประกอบด้วย

เสาโทรคมนาคม FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั 

(ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " กองทนุเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จาก

รายได้สทุธิที เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ซึ งได้แก่เสาโทรคมนาคมจํานวน #$,.&# 

เสา ประกอบด้วย เสาที กองทนุเป็นเจ้าของจํานวน ',+;+ เสา และเสาที กองทนุมีสิทธิใน

การรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจํานวน %,;;. เสา โดยประกอบด้วยเสาที ตั "งอยู่บนพื "นดิน

จํานวน #.,#+; เสา เสาที ตั "งอยู่บนดาดฟ้าจํานวน .,$3% เสา และระบบ Distributed 

Antenna System จํานวน $;. เสา หลังจากการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 กองทนุจะเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์

จากรายได้สุทธิที เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ซึ งได้แก่เสาโทรคมนาคมจํานวน

ประมาณ #%,*$+ เสา จากการรับโอนกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  3 เพิ มเติม 

ภายหลงัจากการลงทุนเพิ มเติมครั "งที  ; เสาโทรคมนาคมของกองทุนตั "งอยู่ทั ว

ประเทศไทย โดยมีเสาตั "งอยู่ในแต่ละจังหวัดทั "ง  && จังหวัดของประเทศ และคิดเป็น

ประมาณร้อยละ #%.$ ของเสาโทรคมนาคมในปัจจุบันของกองทุนทั "งหมด หรือคิดเป็น

จํานวน .,$#% เสา ตั "งอยู่ในเขตพื "นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ งมีประชากร

หนาแน่น เสาโทรคมนาคมสว่นใหญ่ถกูสร้างขึ "นภายในช่วง $ ปีที ผ่านมา โดย BFKT และ 

TUC ได้ใช้หรือจะใช้เสาโทรคมนาคมเพื อให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที  โดยเป็นสว่นหนึ ง

ของกลยทุธ์ของกลุม่ทรูที จะให้บริการโครงข่าย (multiple network offerings) ทั วประเทศ
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ไทย ซึ งรวมถึงการให้บริการผ่านเรียลมฟู (โดยร่วมกบั กสท. โทรคมนาคม) สว่น TUC ใน

ฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั จะใช้เสาโทรคมนาคมของกองทนุต่อไปเพื อตอบสนอง

ความต้องการโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื อนที ในปัจจุบันของตน รวมทั "งเพื อการพฒันา

โครงข่าย ;G และ 3G ของกลุ่มทรูซึ งเป็นโครงข่ายใหม่และกําลังขยายตัว  และระบบ

โทรคมนาคมเคลื อนที ระบบใหมใ่นประเทศไทย นอกจากนี " ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของท

รูที กองทุนซื "อมาจากทรูจะยังมีพื "นที  (slots) ที สามารถรองรับผู้ ให้บริการโทรคมนาคม

เคลื อนที ได้หลายราย ซึ งทําให้สามารถเพิ มผู้ เช่าและบริหารจดัการพื "นที ร่วมได้ และบริษัท

จดัการเชื อวา่จะเป็นการเพิ มรายได้ให้กบักองทนุ ในขณะที ต้นทนุหรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุ

ตามสญัญาบริการหลกัจะเพิ มขึ "นในสดัส่วนที เล็กน้อยเท่านั "น โดย ตั "งแต่เดือน ตุลาคม 

พ.ศ. .$$& กองทนุได้ให้หนึ งในผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยเช่า

ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรูสว่นหนึ งจากกองทนุ 

ทั "งนี " ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและ

แทนที ที เกี ยวข้องกับเสาโทรคมนาคม TUC ตกลงขยายระยะเวลาการเช่าเดิมของพื "นที  

(slots) บนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูที เกี ยวข้อง จากเดิมที จะหมดอายใุนวนัที  ;# 

ธนัวาคม พ.ศ. .$&* เป็นวนัที  #$ กนัยายน พ.ศ. .$&% 

(1) การใหเ้ช่าเสาและพื นที! (slots) บนเสาโทรคมนาคม 

เสาโทรคมนาคมในกองทรัพย์สนิของกองทนุมีความสามารถในการรองรับโครงขา่ย

ได้หลากหลายทั "งคลื นความถี ในย่านความถี  '$* MHz 1800 MHz 2100 MHz และย่าน

ความถี อื น ๆ เสาโทรคมนาคมของกองทุนไม่ได้มีคุณลักษณะเฉพาะที จะจํากัดการ

ให้บริการแก่ผู้ ประกอบการในระบบ .G 3G หรือ 3G เท่านั "น และกองทุนคาดว่าเสา

โทรคมนาคมของกองทุนจะสามารถรองรับผู้ประกอบการที ใช้เทคโนโลยีเคลื อนที ในเชิง

พาณิชย์เพิ มเติมในอนาคต ในเชิงโครงสร้างนั "น เสาโทรคมนาคมของกองทุนมี

ความสามารถที จะรองรับคลื นความถี ในย่านความถี  .#** MHz 1800 MHz และ +** 

MHz ได้ ปัจจบุนันี " กลุม่ทรู (โดยผา่น TUC) และผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที รายใหญ่

อื น ๆ ในประเทศไทย ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื นความถี ในย่านความถี  .#** MHz 1800 

MHz และ +** MHz และใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที สามซึ งโครงข่าย 

2100 MHz ต้องการเสาที อยูใ่นระยะใกล้กนัมากขึ "น ดงันั "น โดยทั วไปจะมีความต้องการเสา

สําหรับการให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที สําหรับโครงขา่ย .#** MHz มากกวา่โครงขา่ย
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ที ทํางานบนคลื นความถี ในย่านความถี ที ตํ ากว่า กองทุนจึงเชื อว่ากองทุนอยู่ในสถานะที 

เอื "ออํานวยต่อการตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื "นฐานใหม่ของผู้ เช่าและบริหาร

จัดการหลกั และผู้ประกอบกิจการโทรศพัท์เคลื อนที รายใหญ่รายอื น ๆ ในฐานะบุคคลที 

อาจเข้ามาเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการพื "นที ร่วม 

(2) การกระจายทางภูมิศาสตร์ 

กลุ่มทรัพย์สินของกองทุนซึ งประกอบด้วยเสาโทรคมนาคม #$,.&# เสา และ

โครงสร้างพื "นฐานและอุปกรณ์ที เกี ยวข้อง ซึ งตั "งอยู่บนพื "นที ในทุก && จังหวัด โดยใน

ปัจจุบนัก่อนการเข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง

ที  3 กลุม่ทรัพย์สินของกองทนุจะมีการกระจกุตวัของเสาโทรคมนาคมมากที สดุในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และเขตพื "นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเมื อคิด

เป็นสดัสว่นของเสาโทรคมนาคมในปัจจุบนัของกองทนุทั "งหมด อยู่ที ร้อยละ ...; ร้อยละ 

#'.. และร้อยละ #%.$ ตามลาํดบั ซึ งเป็นพื "นที ที กองทนุคาดวา่ยงัมีความต้องการใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื อนที แบบใหม่ซึ งต้องอาศยัการใช้พื "นที บนเสาของโทรคมนาคมเป็นจํานวน

มากแตพื่ "นที ดงักลา่วเป็นพื "นที ที มีขีดจํากดัในการเพิ มเสาโทรคมนาคมใหมม่ากที สดุ ทําให้

เกิดโอกาสอย่างมากที จะดึงดูดผู้ เ ช่าและบริหารจัดการพื "นที ร่วม  ในส่วนของเสา

โทรคมนาคมซึ งเป็นสว่นหนึ งของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  3 นั "น โดยมากจะกระจกุตวัอยูใ่นเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ งเป็นพื "นที ที กองทนุ

คาดว่าจะมีการขยายตวัของความต้องการในการใช้บริการโทรศพัท์เคลื อนที แบบใหม่สงู  

โดยคิดเป็นสดัสว่นถึงประมาณร้อยละ &3.. ของจํานวนเสาทั "งหมดที กองทนุจะเข้าลงทุน

ในครั "งนี "สําหรับการลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 ทั "งนี " ตารางดงัต่อไปนี "แสดงถึงการกระจายทาง

ภูมิศาสตร์ในแต่ละภาค โดยคิดเป็นร้อยละของ (ก) จํานวนเสาโทรคมนาคมทั "งหมดที 

กองทนุเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากเสาโทรคมนาคม

ดังกล่าวในปัจจุบัน (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ มเติมครั "งที  3) (ข) จํานวนเสา

โทรคมนาคมทั "งหมดที กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ มเติมครั "งที  3 และ (ค) จํานวนเสา

โทรคมนาคมทั "งหมดที กองทนุจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที 

เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักล่าวภายหลงัการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 อย่างไรก็ตาม จํานวนเสาโทรคมนาคมในแต่ละ

ภูมิภาคอาจมีการเปลี ยนแปลง ทั "งนี " การเปลี ยนแปลงจํานวนเสาโทรคมนาคมในแต่ละ

พื "นที จะไมก่ระทบจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคมที กองทนุจะเป็นเจ้าของ และรายได้หรือ
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คา่เช่าที กองทนุจะได้รับจากผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ

สทิธิรายได้ที กองทนุทํากบั BFKT และ AWC และสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการ

หลักที ได้มีการแก้ไขและแทนที  รวมถึงตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุน

เพิ มเติมครั "งที  . และครั "งที  ; และสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  

3 และรายได้หรือค่าเช่าที กองทนุจะได้รับจากผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัตามสญัญาเช่า 

ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวกบัเสาโทรคมนาคม 

(อ้างอิง ณ วนัที ที กองทนุเข้าลงในการลงทนุเพิ มเติมครั "งที  ; ประกอบกบัข้อมลูการลงทนุ

เพิ มเติมครั "งที  3 ที กองทนุจะเข้าลงทนุ) 

พื "นที  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ มเติม 

ครั"งที  4 
การลงทุนเพิ มเติมครั"งที  4 

ภายหลังการเข้าลงทุน
เพิ มเติมครั"งที  4 

จาํนวนเสา
รวม 

ร้อยละของ
จาํนวนเสา

ทั "งหมด
(โดยประมาณ) 

จาํนวนเสา
รวม 

ร้อยละของ
จาํนวนเสา

ทั "งหมด
(โดยประมาณ) 

จาํนวนเสา
รวม 

ร้อยละของ
จาํนวนเสา

ทั "งหมด
(โดยประมาณ) 

เขตพื "นที 
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

2,516 16.5 39 4.9 2,555 15.9 

ภาคกลางและภาค
ตะวันตก 

2,280 15.0 17 2.2 2,297 14.3 

ภาคตะวันออก 1,799 11.8 51 6.5 1,850 11.5 

ภาค
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) อายเุสาโทรคมนาคม 

ทรูเป็นหนึ งในสามผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที รายใหญ่ของประเทศไทยซึ งได้

เข้าประกอบการในเชิงพาณิชย์ลา่สดุ ดงันั "น กองทนุจึงเชื อวา่เสาโทรคมนาคมที กองทนุเป็น

เจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว

เป็นหนึ งในกลุ่มที ใหม่ที สดุในประเทศไทยเมื อเปรียบเทียบกบัเสาโทรคมนาคมของคู่แข่ง 

ทั "งนี " เสาโทรคมนาคมจํานวนมากถกูสร้างขึ "นในช่วงไม่เกิน $ ปีที ผ่านมา ซึ งบริษัทจดัการ

เชื อว่าจะทําให้ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุมีคา่ใช้จ่ายการบํารุงรักษาคอ่นข้าง
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ตํ ากวา่ที ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกันั "นจะมีหากทรัพย์สนิเหลา่นี "มีอายมุากกวา่นี " และอาจ

ลดความจําเป็นที ต้องเปลี ยนเสาโทรคมนาคมก่อนกําหนด โดยทั วไปเสาโทรคมนาคมมี

อายกุารใช้งานเกิน ;* ปี และอายเุฉลี ยของเสาโทรคมนาคมของกองทนุจะขยายออกไปได้

โดยไม่จํากัดด้วยการดแูลและบํารุงรักษาเป็นประจําซึ งจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ เช่า

และบริหารจดัการหลกั ตารางดงัต่อไปนี "แสดงอายขุอง (ก) เสาโทรคมนาคมที อยู่ในกอง

ทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทนุในปัจจุบนั (กลา่วคือ ก่อนการเข้าลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3) 

(ข) เสาโทรคมนาคมที กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ มเติมครั "งที  3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที 

กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที เกิดจากเสา

โทรคมนาคมดงักลา่วภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 (อ้างอิง ณ วันที ที กองทุนเข้าลงในการลงทุนเพิ มเติมครั "งที  ; 

ประกอบกบัข้อมลูการลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 ที กองทนุจะเข้าลงทนุ) 

เสาโทรคมนาคมจาํแนกตามอายุ 
ก่อนการเข้าลงทุนเพิ มเติม  

ครั"งที  4 

การลงทุนเพิ มเติม 

ครั"งที  4 

ภายหลังการเข้าลงทุน
เพิ มเติม ครั"งที  4 

ตํ ากวา่ 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 

มากกวา่ 10 ปี 822 - 822 

รวม 15,271  788  16,059 

 

(4) อปุกรณ์ประกอบของเสาโทรคมนาคม (Tower Facilities) 

เสาโทรคมนาคมของกองทนุสว่นใหญ่เป็นเสาสี ขาชนิดติดตั "งบนพื "นและมีสายสลิ

งขึง (four-legged and guyed mast ground-based towers) และโดยทั วไปจะมีความสงู

ที  ;. ถึง %$ เมตร นอกจากนี "ยังมีเสาที ตั "งอยู่บนดาดฟ้าและเสายึดอุปกรณ์  แผนภูมิ

ดังต่อไปนี "แสดงอุปกรณ์มาตรฐานซึ งอยู่บนเสาสี ขาชนิดตั "งบนพื "นดิน  (four-legged 

ground-based towers) และ เสาสามขาชนิดตั "งบนพื "นดิน (three-legged ground-based 

towers) 
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แผนภมิูข้างต้นใช้สําหรับการอธิบายประกอบเท่านั "น และไม่ได้เป็นการยืนยนัรายละเอียด

ของเสาที อยูใ่นกลุม่ทรัพย์สนิ (portfolio) ของกองทนุ 

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ซึ งรวมถึงสายอากาศ (antenna) และจาน

รับสง่ไมโครเวฟในแผนภมิูข้างต้น และอปุกรณ์ซึ งอยู่ในอาคารสิ งปลกูสร้างเป็นของผู้ เช่า

และบริหารจัดการหลกัและบํารุงรักษาโดยผู้ เช่าและบริหารจัดการหลัก นอกจากเสา

โทรคมนาคมแล้ว กองทนุยงัเป็นเจ้าของ หรือผู้ มีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที 

เกิดจากโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื น ซึ งรวมถึง อาคารสิ งปลกูสร้าง 

(shelter) ตู้ คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี สํารอง เครื องปรับอากาศและเครื องกําเนิดไฟฟ้า

พลงังานดีเซล ซึ งในส่วนนี " กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิตามสญัญา

โอนทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หรือให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัตาม สญัญาเช่า 

ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  ทั "งนี " ภายใต้ สญัญาเช่า 

ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  ผู้ เช่าของกองทนุจะชําระคา่
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ไฟฟ้าให้กบัผู้ จําหน่ายไฟฟ้าในภมิูภาคโดยตรง และเป็นผู้ รับผิดชอบในการเชื อมต่อไฟฟ้า

กบัผู้ จําหนา่ยไฟฟา้ในภมิูภาค รวมทั "งคา่เชื "อเพลงิและคา่ใช้จ่ายอื น ๆ สาํหรับไฟฟา้สาํรอง 

(5) ทรพัย์สิน 

ปัจจบุนั นิติบคุคลผู้โอนรายที เกี ยวข้องหรือกองทนุ เป็นผู้ เช่าที ดินและทรัพย์สนิสว่นใหญ่ซึ ง

เป็นที ตั "งของเสาโทรคมนาคมจากเจ้าของที ดินเอกชนและภาครัฐ โดยที ดินและทรัพย์สนิที 

เช่าสว่นใหญ่มีระยะเวลาของการเช่าประมาณสามปี สว่นที เหลอืมีระยะเวลาน้อยกวา่ ; ปี 

จนถึง #* ปี และสญัญาเช่าที ดินและทรัพย์สนิสว่นใหญ่ให้สิทธิในการตอ่อายกุารเช่า ตาม

ข้อกําหนดของข้อตกลงเกี ยวกบัการเช่าเกือบทั "งหมดนั "น นิติบคุคลผู้โอนรายที เกี ยวข้อง ใน

ฐานะผู้ เช่าสามารถให้สทิธิในการใช้และการเข้าถึงสถานที เช่าแก่บคุคลภายนอกได้ และนิติ

บุคคลผู้ โอนรายที เกี ยวข้องจะให้สิทธิดังกล่าวแก่กองทุนและผู้ เช่าและบริหารจัดการ

ทรัพย์สินของกองทนุภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ทั "งนี "  

นิติบุคคลผู้ โอนรายที เกี ยวข้องเป็นผู้ เช่าภายใต้สญัญาเช่าที ดินและทรัพย์สินที เกี ยวข้อง

จนกวา่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของที ดินหรือสญัญาเช่าที ดินและทรัพย์สนิปัจจบุนัจะ

หมดอายุลงและ/หรือจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตผุลในทางการค้าเพื อให้กองทุนได้

เป็นผู้ เช่าแทนที นิติบคุคลผู้ โอนรายที เกี ยวข้อง เว้นแต่กรณีของเสาโทรคมนาคมของ BFKT 

เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และ เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . ซึ งนิติบคุคลผู้โอน หรือนิติบคุคลในกลุม่ท

รูจะยังคงเป็นผู้ เช่าภายใต้สญัญาเช่าที ดินและทรัพย์สินที เกี ยวข้องจนกว่าจะมีการโอน

กรรมสทิธิ=ในเสาโทรคมนาคมดงักลา่วให้แก่กองทนุ 

(6) ประเภทของเสาโทรคมนาคม 

ตารางดงัตอ่ไปนี "สรุปจํานวนและอตัราสว่นการกระจายตวัของ (ก) เสาโทรคมนาคมที อยูใ่น

กองทรัพย์สนิ (portfolio) ของกองทนุในปัจจบุนั (กลา่วคือ ก่อนการเข้าลงทนุเพิ มเติมครั "งที  

3) (ข) เสาโทรคมนาคมที กองทนุจะเข้าลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที 

กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที เกิดจากเสา

โทรคมนาคมดงักลา่วภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที 

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 โดยแยกตามประเภทของเสาโทรคมนาคม (อ้างอิง ณ วนัที ที กองทนุ

เข้าลงในการลงทนุเพิ มเติมครั "งที  ; ประกอบกบัข้อมลูการลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 ที กองทนุ

จะเข้าลงทนุ) 
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ประเภท
ของเสา 

ความสูง 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ มเติมครั"งที  4 การลงทุนเพิ มเติมครั"งที  4 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ มเติมครั"งที  4 

จาํนวน อัตรา จาํนวน อัตรา จาํนวน อัตรา 

เสารวม ร้อยละ เสารวม ร้อยละ เสารวม ร้อยละ 

ตั "งอยู่บน
พื "นดิน 

>50 เมตร 4,084 26.7 16 2.0 4,100 25.5 

ตั "งอยู่บน
พื "นดิน 

32-50 

เมตร 
7,634 50.0 675 85.7 8,309 51.8 

ตั "งอยู่บน
พื "นดิน 

<32 เมตร 475 3.1 58 7.4 533 3.3 

ตั "งอยู่บน
ดาดฟ้า 

<32 เมตร 2,546 16.7 39 4.9 2,585 16.1 

DAS - 532 3.5 - - 532 3.3 

รวม   15,271 100.0 788 100.0 16,059 100.0 

 

นอกจากเสาโทรคมนาคมที ตั "งอยู่บนพื "นดินและบนดาดฟ้า กองทุนมีสิทธิในการรับ

ประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากระบบ Distributed Antenna System หรือ DAS ภายใน

อาคารจํานวนประมาณ $;. แห่ง โดยทั วไป DAS ของกองทนุจะตั "งอยูใ่นศนูย์การค้าและ

อาคารสํานกังาน ซึ งทําให้ BFKT สามารถเพิ มความครอบคลมุของโครงข่ายเข้าไปภายใน

อาคารได้ ทั "งนี " สทิธิที จะติดตั "งและดําเนินการ DAS ตามข้อกําหนดของสญัญาเช่าที ทํากับ

เจ้าของตึกอนัเป็นที ตั "งของ DAS ดงักล่าวอยู่ในชื อของ BFKT อย่างไรก็ตาม จํานวนเสา

โทรคมนาคมแต่ละประเภทอาจมีการเปลี ยนแปลง ทั "งนี " การเปลี ยนแปลงจํานวนเสา

โทรคมนาคมแตล่ะประเภทดงักลา่วจะไมก่ระทบจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคมที กองทุน

จะเป็นเจ้าของ และข้อกําหนดในสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  

4 

(7) จํานวนพื นที!รองรบัและอตัราการเช่าใช้ 

โดยทั วไป เสาโทรคมนาคมทั "งที ตั "งอยู่บนพื "นดินและมีความสูงเกิน ;. เมตร และเสา

โทรคมนาคมที ตั "งอยู่บนดาดฟ้า สามารถรองรับผู้ เช่าได้ตั "งแต่สองรายขึ "นไป ทั "งนี " เสา

โทรคมนาคมส่วนใหญ่ของกองทุนสามารถรองรับผู้ เช่าได้ตั "งแต่สองรายขึ "นไป ทั "งนี " เมื อ

สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที เกี ยวข้องบางประการกบัเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  . สิ "นสุดลง พื "นที ที เสาโทรคมนาคมซึ งอยู่ในทรัพย์สินของกองทุนจะมี
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ความสามารถในการรองรับโดยเฉลี ยต่อเสาอยู่ที  ;.&* (โดยเป็นตวัเลขที ได้จากการนํา

จํานวนพื "นที รองรับมาหารด้วยจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคม) และ หลงัจากการได้มาซึ ง

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเ ติม ครั "ง ที  3  กองทุนจะมี

ความสามารถในการรองรับโดยเฉลี ยตอ่เสาอยูที่  ;.&* โดยอตัราสว่นการเช่าใช้พื "นที บนเสา

โทรคมนาคมของกองทุนเฉลี ยอยู่ที ประมาณ #.'* พื "นที  (slots) ต่อเสา ก่อนการลงทุน

เพิ มเติมครั "งที  3 และประมาณ #.'# พื "นที  (slots) ต่อเสา หลงัการลงทุนเพิ มเติมครั "งที  3 

(ทั "งนี " บนสมมติฐานที ว่าอตัราการใช้พื "นที เท่ากบั # พื "นที ต่อเสา สําหรับเสาโทรคมนาคม

ของ BFKT  ตามข้อตกลงเกี ยวกบัสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวที มีกบั กสท. โทรคมนาคม) 

อนึ ง ณ วันที ของเอกสารฉบับนี " มีเสาโทรคมนาคมที กองทุนมีกรรมสิทธิ=จํานวนทั "งสิ "น

ประมาณ ร้อยละ +* ได้รับการติดตั "งอปุกรณ์โทรคมนาคมแล้ว โดยผู้ เช่าและบริหารจดัการ

หลกัอยูร่ะหวา่งการดําเนินการตามแผนติดตั "งหรือดําเนินการให้มีการติดตั "งอปุกรณ์บนเสา

โทรคมนาคมทั "งหมดที กองทนุได้รับกรรมสิทธิ=จากกลุม่ทรูและผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั

ได้เช่าอยู ่โดยมีกําหนดแล้วเสร็จภายในสิ "นปี .$%. 

ตารางดงัต่อไปนี "แสดงความสามารถในการรองรับการใช้พื "นที บนเสา (hosting capacity) 

และจํานวนพื "นที ซึ งสามารถให้เช่าแก่ผู้ เช่าที เป็นบคุคลภายนอกได้ โดยจํานวนพื "นที  (slots) 

บนเสาโทรคมนาคมที สามารถให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายอื นเป็นจํานวนประมาณ #,$** พื "นที  พื "นที  

ซึ งมีการเช่าโดยผู้ ประกอบการบุคคลที สาม สําหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมที อยู่ในกอง

ทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทนุในปัจจุบนั (กลา่วคือ ก่อนการเข้าลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3) 

(ข) เสาโทรคมนาคมที กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ มเติมครั "งที  3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที 

กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที เกิดจากเสา

โทรคมนาคมดงักลา่วภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 (อ้างอิง ณ วันที ที กองทุนเข้าลงในการลงทุนเพิ มเติมครั "งที  ; 

ประกอบกบัข้อมลูการลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 ที กองทนุจะเข้าลงทนุ) 
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ก่อนการเข้าลงทุนเพิ มเตมิครั"งที  4 การลงทุนเพิ มเติมครั"งที  4 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ มเตมิครั"งที  4 

จาํนวน  
(เสา) 

จาํนวน
พื "นที 

รองรับ
(1) 

การ
เช่าใช้

(2) 

จาํนวน
พื "นที 

รองรับ
ซึ ง

สามารถ
ให้เช่า

แก่ผู้เช่า
รายอื น 

จาํนวน  
(เสา) 

จาํนวน
พื "นที 

รองรับ
(1) 

การ
เช่า
ใช้(2) 

จาํนวน
พื "นที 

รองรับ
ซึ ง

สามารถ
ให้เช่า

แก่ผู้เช่า
รายอื น 

จาํนวน  
(เสา) 

จาํนวน
พื "นที 

รองรับ
(1) 

การเช่า
ใช้(2) 

จาํนวน
พื "นที 

รองรับ
ซึ ง

สามารถ
ให้เช่า

แก่ผู้เช่า
รายอื น 

เสาที สามารถให้เช่าพื "นที แก่ผู้ เช่ารายอื น 

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

 - เสาที ตั "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 

 - เสาที ตั "งอยู่บนดาดฟ้า 1,951 5,622 5,221 401 39 117 78 39 1,990 5,739 5,299 440 

เสาที อยู่ภายใต้สัญญา HSPA และยงัไม่สามารถให้เช่าพื "นที แก่ผู้ เช่ารายอื น 

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

 - เสาที ตั "งอยู่บนพื "นดิน 5,205 16,690 5,205  - - - - 5,205 16,690 5,205  

 - เสาที ตั "งอยู่บนดาดฟ้า 595 1,389 595  - - - - 595 1,389 595  

 - DAS 532 3,290 532  - - - - 532 3,290 532  

รวมทั "งหมด 15,271 56,485 27,459  788 2,877 1,576  16,059 59,341 29,035  

หมายเหต ุ

(1) จํานวนพื "นที รองรับ หมายถึง จํานวนชอ่งพื "นที  (slots) ทั "งหมดบนเสาแตล่ะต้น คณูด้วยจํานวนเสาที 

กองทนุเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว 

(แล้วแตก่รณี) 

(2) การเชา่ใช้ หมายถึง จํานวนชอ่งพื "นที  (slots) ทั "งหมดบนเสาซึ งมีการเชา่ใช้โดยนิติบคุคลในกลุม่ทรู 

ตารางดงัตอ่ไปนี "แสดงอตัราสว่นการเช่าใช้และอตัราสว่นจํานวนพื "นที รองรับซึ งสามารถให้

เช่าแก่ผู้ เช่าที เป็นบคุคลภายนอกต่อจํานวนพื "นที รองรับ โดยไม่รวมถึงจํานวนพื "นที  (slots) 

บนเสาโทรคมนาคมเป็นจํานวนประมาณ #,$** พื "นที  ซึ งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการ

บคุคลที สาม สําหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมที อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทนุใน

ปัจจบุนั (กลา่วคือ ก่อนการเข้าลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3) (ข) เสาโทรคมนาคมที กองทนุจะเข้า

ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที กองทนุจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสทิธิรับ

ประโยชน์จากรายได้สุทธิที เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลงัการเข้าลงทุนใน

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 (อ้างอิง ณ วนัที ที กองทนุ

เข้าลงในการลงทนุเพิ มเติมครั "งที  ; ประกอบกบัข้อมลูการลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 ที กองทนุ

จะเข้าลงทนุ) 
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ก่อนการเข้าลงทุนเพิ มเตมิครั"งที  4 การลงทุนเพิ มเติมครั"งที  4 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ มเตมิครั"งที  4 

 

อัตราส่วนการเช่าใช้ 

ต่อจาํนวนพื "นที 
รองรับ (พื "นที  (slots) 

ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจาํนวน
พื "นที รองรับซึ ง

สามารถให้เช่าแก่ผู้
เช่ารายอื นต่อ

จาํนวนพื "นที รองรับ 
(พื "นที  (slots) ต่อ

เสา)) 

อัตราส่วนการเช่า
ใช้ 

ต่อจาํนวนพื "นที 
รองรับ (พื "นที  

(slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจาํนวน
พื "นที รองรับซึ ง

สามารถให้เช่าแก่
ผู้เช่ารายอื นต่อ
จาํนวนพื "นที 
รองรับ (พื "นที  

(slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนการเช่า
ใช้ 

ต่อจาํนวนพื "นที 
รองรับ (พื "นที  

(slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจาํนวน
พื "นที รองรับซึ ง

สามารถให้เช่าแก่
ผู้ เช่ารายอื นต่อ
จาํนวนพื "นที 
รองรับ (พื "นที  

(slots) ต่อเสา)) 

เสาที สามารถให้เช่าพื "นที แก่ผู้ เช่ารายอื น 

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 

- เสาที ตั "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 

- เสาที ตั "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 

เสาที อยู่ภายใต้สัญญา HSPA และยงัไม่สามารถให้เช่าพื "นที แก่ผู้ เช่ารายอื น 

รวม 1.00 / 3.37    1.00 / 3.37  

- เสาที ตั "งอยู่บนพื "นดิน 1.00 / 3.21    1.00 / 3.21  

- เสาที ตั "งอยู่บนดาดฟ้า 1.00 / 2.33    1.00 / 2.33  

- DAS 1.00 / 6.19    1.00 / 6.19  

รวมทั "งหมด 1.80 / 3.70    1.81/3.70  

 

(8) การขยายจํานวนเสาโทรคมนาคม 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ นิติบคุคลผู้โอนให้สทิธิแก่กองทนุในการได้รับ

คําเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพื อซื "อทรัพย์สินโทรคมนาคมเพิ มเติม ซึ ง

รวมถึงเสาโทรคมนาคม ในกรณีที กลุ่มทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สินเหล่านี "ให้แก่

บุคคลภายนอก กองทุนคาดว่ากลุ่มทรูจะยังคงขยายบริการโทรคมนาคมเคลื อนที และ

ขยายฐานลกูค้าของตนเอง เพื อตอบสนองต่อการขยายตวัด้านอปุสงค์นี " TUC หรือบริษัท

อื นในกลุ่มทรูอาจทําการสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่หรือพยายามจดัหาเสาโทรคมนาคม

ใหม่โดยวิธีการอื น ซึ งจะทําให้กองทุนมีโอกาสในเชิงพาณิชย์ที จะใช้สิทธิในการได้รับคํา

เสนอก่อนหากกลุ่มทรูเลือกที จะขายเสาโทรคมนาคมดงักล่าวให้กบับุคคลภายนอก การ

ได้มาซึ งเสาโทรคมนาคมเพิ มเติมอาจเพิ มรายได้ให้แก่กองทุนผ่านทางสัญญาเช่า  

ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที และการเช่าพื "นที ร่วม และลด

คา่ใช้จ่ายเกี ยวกบังานด้านธุรการและคา่ใช้จ่ายอื น ๆ โดยเฉลี ยภายใต้สญัญาบริการหลกั 

โดยทั วไป ในการก่อสร้างเสาใหม่ จะมีขั "นตอนดงันี " 

• การคดัเลอืกพื "นที ตั "งเสา 
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• การสาํรวจทางวิศวกรรม 

• การเจรจาตอ่รองการเช่าหรือการซื "อที ดินจากผู้ ถือกรรมสทิธิ= 

• การยื นขอความเห็นชอบและใบอนญุาตจากหนว่ยงานราชการ 

• การก่อสร้างเสา และ 

• การซื "อและติดตั "งอปุกรณ์สนบัสนนุ 

ระยะเวลาที ใช้สําหรับการติดตั "งเสาใหมโ่ดยปกติจะขึ "นอยูก่บัประเภทของเสาโทรคมนาคม 

(บนพื "นดินหรือบนดาดฟา้) และสถานที ตั "งเสา (ในเมืองหรือชนบท) การสาํรวจที ตั "งและการ

ออกแบบใช้เวลาประมาณ $ สปัดาห์ การได้มาซึ งพื "นที ใช้เวลาประมาณ 3 สปัดาห์ การขอ

ความเห็นชอบและใบอนญุาตจากทางการใช้เวลาประมาณ #* สปัดาห์ และการก่อสร้าง

เสาใช้เวลาประมาณ ' สปัดาห์สําหรับเสาที ตั "งอยู่บนพื "นดิน และประมาณ 3 สปัดาห์

สําหรับเสาที ตั "งอยู่บนอาคาร การขอความเห็นชอบและใบอนุญาตจากทางการหลกัที 

จําเป็นสําหรับการติดตั "งเสาใหม่ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการท้องถิ น 

ความเห็นชอบจาก กสทช. ทั "งนี " ในบางพื "นที ของประเทศไทย ยงัจําเป็นต้องมีการจดัทําการ

รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื "นที  

นอกจากการจัดหาเสาโทรคมนาคมเพิ มเติม ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทุนมี

หน้าที ตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที 

เกี ยวข้องที จะต้องปรับปรุงเสาโทรคมนาคมที เป็นของกองทนุ เพื อเพิ มความแข็งแรงด้าน

โครงสร้างและเพิ มความสามารถในการรองรับของเสาโทรคมนาคมดงักลา่วเมื อมีการบอก

กล่าวโดยกองทุนเป็นผู้ รับผิดชอบต้นทุน และส่วนเพิ ม (margin) ในอัตราที เหมาะสม 

กองทุนคาดว่าจะส่งคําบอกกล่าวนั "นต่อเมื อผู้ เช่าและบริหารจดัการพื "นที ร่วมกนัได้ตกลง

ล่วงหน้าที จะเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการส่วนที เพิ มขึ "นมานั "น โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ มเติมในหัวข้อ -3.4.1.4 (ก)(1) “สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า 

ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลกั ครั "งที  . ระหว่าง TUC และ กองทุน ("

สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม 

ครั "งที  2")” 

ในกรณีที กองทนุต้องการลงทนุเสาโทรคมนาคมเพิ มเติม กองทนุอาจจะต้องจดัหาเงินทนุ

เพิ มเติมในการดําเนินการดงักลา่ว ซึ งในกรณีดงักลา่วกองทนุอาจจะต้องดําเนินการตาม
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ขั "นตอนเกี ยวกับการกู้ ยืม ตามรายละเอียดในส่วนที  ; “การจัดการและการกํากับดูแล

กองทุนรวม” หวัข้อ 12.1.1 “นโยบายการกู้ ยืมเงิน” และ/หรือขั "นตอนเกี ยวกบัการเพิ มทนุ 

ตามรายละเอียดในส่วนที  ; “การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้อ 10.1.3 

“การเพิ มเงินทุนจดทะเบียน” และในบางกรณี กองทุนอาจจําเป็นต้องแก้ไขเพิ มเติม

โครงการจดัการกองทนุ กองทนุไม่สามารถรับรองว่ากองทุนจะมีโอกาสในอนาคตที จะใช้

สทิธิในการได้รับคําเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพื อซื "อเสาโทรคมนาคมอื น ๆ 

เพิ มเติม เสาโทรคมนาคมอื นใดที กองทนุจะได้มาเพิ มเติมจะอยู่ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธ

ก่อน (right of first refusal) ของผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั ซึ งจะมีสิทธิตามสญัญาเช่า 

ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้องที จะเช่าพื "นที  

(slots) บนเสานั "นจากกองทุนก่อนหากมีบุคคลภายนอกขอเช่า ดําเนินการและบริหาร

จดัการเสาโทรคมนาคมดงักลา่วจากกองทนุ 

(9) ผูเ้ช่าและบริหารจดัการหลกัและผูเ้ช่าและบริหารจดัการพื นที!ร่วม 

ตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง 

TUC จะยังคงใช้พื "นที  (slots) บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนในฐานะผู้ เช่าและบริหาร

จัดการหลกั ค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั รวมทั "งสิทธิในการรับประโยชน์จาก

รายได้สุทธิที เกิดขึ "นจากเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  . เป็นแหลง่รายได้จากธุรกิจเสาโทรคมนาคมของกองทนุเกือบทั "งหมด โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 3.4.1.3 (ก) “สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า 

ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ระหว่าง TUC และ กองทุน” หวัข้อ 2.5.1 

(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้น” หวัข้อ 2.5.2 (ก)(1) “สญัญาโอน

ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1” และ หัวข้อ 2.5.2 (ก)(2) 

“สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1” 

กองทนุมีแผนการที จะหาผู้ เช่าพื "นที  (slots) บนเสาโทรคมนาคมร่วมที เป็นบคุคลภายนอก 

สําหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมที กองทนุมีอยู่ในปัจจุบนัและเสาโทรคมนาคมของ TUC 

ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 (ภายหลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3) และ เสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  . เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  ; เสาโทรคมนาคมของ 
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BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC  เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  # 

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . (ในกรณีที เสาโทรคมนาคมดงักล่าว

ถูกโอนมาให้กองทุนเมื อครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA 

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม  

ครั "งที  # หรือ สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  . (แล้วแต่กรณี)) ซึ ง

การมีผู้ เช่าที เพิ มขึ "นจะช่วยเพิ มกระแสเงินสดของกองทนุเนื องจากค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ "นจาก

การมีผู้ เช่าและบริหารจัดการรายใหม่สําหรับเสาที มีอยู่แล้วมีอัตราค่อนข้างตํ า บริษัท

จัดการเชื อว่าผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที รายอื น  ๆ ที กําลังพัฒนาบริการใหม่ 

(โดยเฉพาะอย่างยิ ง บริการ ;G และ 3G บนคลื นความถี ในย่านความถี  .#** MHz และ 

1,800 MHz ซึ งจําเป็นต้องมีเสามากกว่าการให้บริการสําหรับโครงข่ายซึ งทําบนคลื น

ความถี ที ตํ ากว่าเพื อให้มีพื "นที บริการของโครงข่ายในระดบัเดียวกนั) จะจําเป็นต้องติดตั "ง

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active บนเสาจํานวนมากขึ "น เพื อให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดเกี ยวกับพื "นที บริการของโครงข่ายภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ทั "งนี " เพื อที จะควบคมุรายจ่ายลงทนุสาํหรับกิจกรรมที มิใช่กิจกรรมหลกั (non-

core activities) กองทนุคาดว่าผู้ ให้บริการจะหาโอกาสในการร่วมใช้เสาโทรคมนาคม ซึ ง

จะเป็นโอกาสของกองทุนในการให้เช่าพื "นที บนเสาแก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการพื "นที ร่วม 

ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมมีหน้าที ภายใต้สญัญาบริการหลกัในการจดัหาผลประโยชน์

และการตลาดสาํหรับพื "นที ให้เช่าที ยงัวา่ง 

เสาโทรคมนาคม #,3'$ เสาของกองทุนบางส่วน ซึ งคือเสาโทรคมนาคมของ BFKT) อยู่

ภายใต้สิทธิบางประการในการใช้แตเ่พียงผู้ เดียวซึ ง BFKT ให้กบั กสท. โทรคมนาคม ตาม

ความตกลงนี " BFKT จึงอาจต้องได้รับความยินยอมจาก กสท. โทรคมนาคม ก่อนที จะมีการ

ให้เช่าพื "นที วา่งบนเสาที เหลอืให้กบับคุคลอื นได้  

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางชนิดที เกี ยวข้องกบัเสาโทรคมนาคม

ของกองทนุ ซึ งรวมถึงอาคารสิ งปลกูสร้าง (shelter) หรือตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี สํารอง 

เครื องปรับอากาศและเครื องกําเนิดไฟฟ้าพลงังานดีเซล (ถ้ามี) ได้ถกูสงวนไว้ตามสญัญา

เช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง เพื อการใช้โดย

ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเท่านั "น และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 

เหลา่นี "ไม่สามารถนําออกให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ แก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการ
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พื "นที ร่วมรายอื น ๆ บนเสาของกองทนุได้ โดยผู้ เช่าและบริหารจดัการเหลา่นี "ต้องรับผิดชอบ

ในการจดัหาโครงสร้างพื "นฐานเหลา่นี "เอง 

(10) ทรพัย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู 

กองทนุได้ซื "อเสาโทรคมนาคมจํานวน %,*** เสาจากทรูมาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุในสว่น

ที เป็นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู โดยที กองทุนให้ TUC เช่าพื "นที  (slots) บนเสา

โทรคมนาคมดงักลา่ว และจดัหาผู้ เช่าและบริหารจดัการร่วมเพิ มเติมสาํหรับพื "นที  (slots) ที 

เหลอือยูบ่นเสาบางสว่นผา่นทางผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม 

(11) เสาโทรคมนาคมของ BFKT 

เสาโทรคมนาคมของ BFKT ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจํานวน #,3'$ เสา และ

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้อง โดยกองทนุได้มาซึ งสทิธิใน

การรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ BFKT ที เกิดขึ "น

ตั "งแต่และรวมถึงวนัเริ มคํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดตามสญัญา HSPA ซึ งเป็น

ระยะเวลาประมาณ #. ปี โดยจะสิ "นสุดในปี .$%' (รวมถึงเงินที ได้รับจากการใช้สิทธิ

เรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที ตดัสินให้แก่ BFKT รวมทั "งการดําเนินการหรือ

สิทธิอื นใดซึ ง BFKT มีสิทธิได้รับ ที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ งก่อให้เกิด

รายได้ดงักล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที เกิดขึ "นจาก 

หรือเกี ยวกบัรายได้หรือสญัญา ซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ ง BFKT มีสิทธิได้รับก่อนหน้า

วนัเริ มคํานวณรายได้ไมว่า่ BFKT จะได้ดําเนินการใช้สทิธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิ

หรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเริ มคํานวณรายได้ก็ตาม)) โดย

ขณะนี " BFKT ได้ให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ BFKT แก่ กสท. โทรคมนาคม รวมถึง

ดําเนินงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ซึ งเสาโทรคมนาคมดังกล่าวรองรับโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมประเภท Active ที ใช้ในการให้บริการในย่านความถี  '$* MHz โดย BFKT 

เป็นผู้ ใช้และทําหน้าที บํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ BFKT และให้เช่าและให้บริการ

เกี ยวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาแก่ กสท. โทรคมนาคม แต่เพียงผู้ เดียว ทั "งนี " 

BFKT โอนรายได้สุทธิที เกิดจากการให้เช่าดังกล่าว ให้แก่กองทุนตามข้อกําหนดและ

เงื อนไขที ระบใุนสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ซึ งกองทนุได้เข้าทํากบั BFKT โดย

กองทนุไมไ่ด้รับรายได้ใด ๆ ที เกิดจากการให้บริการดําเนินงานและการบํารุงรักษาในสว่นที 

เกี ยวกบัทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT จาก BFKT โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติม
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เกี ยวกบัการดําเนินการระหวา่งกองทนุ BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ในหวัข้อ 2.5.1 (ก)

(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และกองทุน ลงวันที  .3 

ธนัวาคม พ.ศ. 2556”   

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที เกี ยวข้อง BFKT ให้สิทธิในการซื "อ (call 

option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน #,3;$ เสาและ ระบบ FOC ของ BFKT แก่

กองทนุโดยมีราคาใช้สิทธิจํานวน #* ล้านบาท โดยสามารถใช้สิทธิดงักลา่วได้เมื อสญัญา

เช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA สิ "นสดุลง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกบัสทิธิใน

การซื "อ (call option) ในหัวข้อ 2.5.1 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้

ระหว่าง BFKT และกองทุน ลงวันที  .3 ธันวาคม พ.ศ. 2556”  และหัวข้อ 3.1.2 (ก) 

“นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที กองทุนลงทุนอยู่ใน

ปัจจุบนั”  อนึ ง เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนหนึ งตามที ได้ระบไุว้ในสญัญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที ตั "งอยู่บริเวณที ดินซึ งไม่มีความชัดเจนในเรื องของความเป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ=หรืออาจตกอยูภ่ายใต้ข้อจํากดัเกี ยวกบัการใช้พื "นที บางประการจะไมถ่กู

โอนมาให้แก่กองทุนภายหลงัจากที กองทุนใช้สิทธิในการซื "อ (call option) และจะยงัอยู่

ภายใต้ข้อตกลงเกี ยวกับการขายสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนกับ  BFKT ต่อไปอีกเป็น

ระยะเวลา #* ปี 

อนึ ง ภายใต้หนงัสอืข้อตกลงร่วมกนัที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ของ  BFKT และ AWC TUC และ TICC ตกลงจะเ ช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC บางส่วน ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยเสา

โทรคมนาคมของ  BFKT ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ  AWC เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  . โดยกองทุนจะรับโอนทรัพย์สินดงักลา่วจาก BFKT และ AWC ภายหลงั

จากข้อตกลงเกี ยวกบัการโอนสิทธิรายได้ที เกี ยวเนื องกับทรัพย์สินดงักล่าวสิ "นผลลงตาม

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที เกี ยวข้อง ทั "งนี " ระยะเวลาเช่าของทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ที เกี ยวข้องจะสิ "นสุดในวันที  #$ 

กนัยายน .$&% ซึ งคู่สญัญาที เกี ยวข้องจะดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพย์สินที จะ

เช่า ตลอดจนเงื อนไขและข้อกําหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสทุธิที เกิดขึ "น

จากทรัพย์สนิดงักลา่วจะต้องไมน้่อยกวา่จํานวนที กองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC ตาม

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที เกี ยวข้อง กับกองทุน ในส่วนที เกี ยวข้องกับ



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  36 

ทรัพย์สินดงักล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติม ในหวัข้อ 3.4.1.3 (ก)(4) “หนงัสือ

ข้อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) ที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้อตกลง

ร่วมกนัที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")” 

(12) เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที!ลงทนุเพิ!มเติม ครั งที! # 

และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที!ลงทนุเพิ!มเติม ครั งที! $ 

เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และเสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจํานวน

ทั "งสิ "น 3,'3& เสา และทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางสว่น

ในกลุม่ทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทนุ และกองทนุได้มาซึ งสิทธิในการรับประโยชน์จาก

รายได้สทุธิ ที เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที 

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . ที เกิดขึ "น

ตั "งแต่และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้จนถึงวันครบกําหนด โดยจะสิ "นสุดในวันที  ; 

สงิหาคม พ.ศ. .$%' (แตอ่าจจะต้องมีการตอ่อายสุญัญาดงักลา่วหาก กสท. โทรคมนาคม 

ต่ออายสุญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA) (รวมถึงเงินที ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง 

คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที ตดัสินให้แก่ AWC รวมทั "งการดําเนินการหรือสิทธิอื นใด

ซึ ง AWC มีสิทธิได้รับ ที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้

ดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที เกิดขึ "นจาก หรือ

เกี ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวซึ ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวนั

เริ มคํานวณรายได้ ไม่ว่า AWC จะได้ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิ

หรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเริ มคํานวณรายได้ก็ตาม)) โดย

ขณะนี " AWC ได้ให้ TUC เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . ตาม

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "ง

ที  # และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  . โดยเป็นการเช่าเสา

โทรคมนาคมทั "งเสา (Whole Tower Basis) โดย TUC ให้ BFKT เช่าช่วงหนึ งพื "นที ต่อเสา

โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  # และเสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . (One Slot Basis) ภายใต้สญัญาเช่า

ช่วงหนึ งพื "นที บนเสาโทรคมนาคมของ AWC (ทั "งนี " BFKT ยงัตกลงรับผิดตอ่ AWC โดยตรง
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ในฐานะลกูหนี "ร่วมกับ TUC สําหรับค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคม

ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  

. สําหรับหนึ งพื "นที ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . (One Slot 

Basis) ที  BFKT เช่าช่วงตอ่จาก TUC) โดยที  BFKT ได้นําหนึ งพื "นที ตอ่เสาโทรคมนาคมของ 

AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC 

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . (One Slot Basis) ตามที เช่าช่วงจาก TUC ดงักลา่วออกให้ กสท. 

โทรคมนาคม เช่าช่วงและดําเนินงานตา่ง ๆ ที  

TUC เป็นผู้ รับผิดชอบต่อ AWC ในการดําเนินงานและบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ 

AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC 

ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . ทั "งเสา โดย BFKT (ซึ งเช่าช่วงหนึ งพื "นที ต่อเสาโทรคมนาคมของ 

AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC 

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . (One Slot Basis) จาก TUC) มีหน้าที ตอ่ TUC ในการดําเนินงาน

และบํารุงรักษาในสว่นพื "นที ที  BFKT เช่าช่วงจาก TUC ดงักลา่ว และ TUC จะชําระคา่เช่า

เป็นรายเดือนแก่ AWC ทุกเดือน นอกจากนี " TUC จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการชําระค่าเช่า

ที ดินและสิ งปลกูสร้างซึ งเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . ตั "งอยู ่

ทั "งนี " AWC โอนรายได้อันเกิดจากการให้  TUC เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  . หลงัหกัคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา คา่เช่าพื "นที  ประกนัภยั 

และอื น ๆ  อนัเกิดจากการดําเนินงานที เกี ยวกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคม

ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  

. ให้แก่กองทุนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที ระบุในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ

รายได้ซึ งกองทุนได้เข้าทํากับ AWC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับการ

ดําเนินการระหวา่งกองทนุ และAWC ในหวัข้อ 2.5.1 (ก)(2) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและ

สิทธิรายได้ระหว่าง AWC และกองทนุ ลงวนัที  .3 ธันวาคม พ.ศ. 2556” หวัข้อ 2.5.2 (ก)

(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1” และหวัข้อ 

2.5.3 (ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2” 

และโปรดพิจารณารายละเอียดของเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC 
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ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . ตาม

รายละเอียดด้านลา่ง 

อนึ ง ภายใต้หนงัสอืข้อตกลงร่วมกนัที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ของ  BFKT และ AWC TUC และ TICC ตกลงจะเ ช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC บางส่วน ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยเสา

โทรคมนาคมของ  BFKT ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  . โดยกองทุนจะรับโอนทรัพย์สินดงักลา่วจาก BFKT และ AWC ภายหลงั

จากข้อตกลงเกี ยวกบัการโอนสิทธิรายได้ที เกี ยวเนื องกับทรัพย์สินดงักล่าวสิ "นผลลงตาม

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที เกี ยวข้อง ทั "งนี " ระยะเวลาเช่าของทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ที เกี ยวข้องจะสิ "นสุดในวันที  #$ 

กนัยายน .$&% ซึ งคู่สญัญาที เกี ยวข้องจะดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพย์สินที จะ

เช่า ตลอดจนเงื อนไขและข้อกําหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสทุธิที เกิดขึ "น

จากทรัพย์สนิดงักลา่วจะต้องไมน้่อยกวา่จํานวนที กองทนุได้รับจาก BFKT และ AWC ตาม

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที เกี ยวข้อง กับกองทุน ในส่วนที เกี ยวข้องกับ

ทรัพย์สินดงักล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติม ในหวัข้อ 3.4.1.3 (ก)(4) “หนงัสือ

ข้อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) ที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้อตกลง

ร่วมกนัที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")” 

ก) เสาโทรคมนาคมของ AWC 

เสาโทรคมนาคมของ AWC ประกอบด้วย สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที 

เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจํานวน 4,360 เสา และโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้อง จาก AWC โดยเป็นรายได้สุทธิที 

เกิดขึ "นตั "งแต่และรวมถึงวนัเริ มคํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC รวมทั "งกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมอย่างน้อยจํานวน 

3,968 เสา และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้อง 

ภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และเป็นไปตาม

เงื อนไขอื นที เกี ยวข้อง (อนึ ง เสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน 392 เสาตั "งอยู่
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บริเวณที ดินซึ งไมม่ีความชดัเจนในเรื องของความเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ=หรืออาจตก

อยู่ภายใต้ข้อจํากัดเกี ยวกบัการใช้พื "นที บางประการจะไม่ถกูโอนมาให้แก่กองทนุ

ภายหลงัวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และจะยงัอยูภ่ายใต้

ข้อตกลงเกี ยวกับการขายสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนกับ AWC ต่อไปอีกเป็น

ระยะเวลา 10 ปี)  

เสาโทรคมนาคมของ AWC รองรับโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active 

ที ใช้ในการให้บริการในยา่นความถี  850 MHz   

ข) เสาโทรคมนาคมของ AWC ที!ลงทนุเพิ!มเติม ครั งที! # 

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # ประกอบด้วย สิทธิในการรับ

ประโยชน์จากรายได้สุทธิที เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจํานวน ;;' เสา 

และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้อง จาก AWC 

โดยเป็นรายได้สุทธิที เกิดขึ "นตั "งแต่และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้สําหรับการ

ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  # จนถึงวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพิ มเติม ครั "งที  # รวมทั "งกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้อง ภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญา

เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  # และเป็นไปตามเงื อนไขอื นที 

เกี ยวข้อง โดยมีทั "งที ตั "งอยู่ในกรุงเทพมหานครและใน %* จงัหวดัของประเทศไทย 

โดยจะมีการกระจุกตวัของเสาโทรคมนาคมมากที สดุในเขตพื "นที กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลซึ งมีประชากรหนาแนน่ ด้วยเสาจํานวน '3 เสา กองทนุเชื อวา่ความ

ต้องการในการใช้บริการโทรคมนาคมมีจํานวนมาก  และด้วยปริมาณเสา

โทรคมนาคมที มีอยู่อย่างจํากดั จะเป็นการดึงดดูผู้ เช่าและบริหารจัดการพื "นที ร่วม

สําหรับ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # ในอนาคตหลงัจากที 

กองทนุเป็นเจ้าของเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว 

ค) เสาโทรคมนาคมของ AWC ที!ลงทนุเพิ!มเติม ครั งที! $ 

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . ประกอบด้วยสิทธิในการรับ

ประโยชน์จากรายได้สุทธิที เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจํานวน #3+ เสา 

และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้อง จาก AWC 

โดยเป็นรายได้สุทธิที เกิดขึ "นตั "งแต่และรวมถึงวันเริ มคํานวณรายได้สําหรับการ
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ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  . จนถึงวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพิ มเติม ครั "งที  . รวมทั "งกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้อง ภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญา

เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  . และเป็นไปตามเงื อนไขอื นที 

เกี ยวข้อง ทั "งนี "เสา #3+ เสาดงักลา่วนั "นประกอบด้วยเสาที ตั "งอยูบ่นพื "นดิน เสาที ตั "ง

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 

กรุงเทพมหานคร และ ;$ จังหวัดทั วประเทศไทย ซึ งเสาโทรคมนาคมดังกล่าว

รองรับโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ที ในขณะนี "ใช้ในการ

ให้บริการในยา่นความถี  '$* MHz เป็นหลกั  

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . มีความสามารถในการรองรับ

โครงข่ายได้หลากหลายทั "งคลื นความถี ในย่านความถี  '$* MHz 900 MHz 1800 

MHz 2100 MHz และย่านความถี อื น ๆ เสาโทรคมนาคม ที กองทุนลงทุนไม่ได้มี

คณุลกัษณะเฉพาะที จะจํากดัการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในระบบ .G 3G หรือ 

4G เท่านั "น ทั "งนี " ภายหลงัจากที มีการโอนกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมของ AWC 

ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . ให้แก่กองทุนตามเงื อนไขที กําหนดในสญัญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . กองทุนคาดว่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . จะสามารถรองรับผู้ประกอบการที 

ใช้เทคโนโลยีเคลื อนที ในเชิงพาณิชย์เพิ มเติมได้ในอนาคต โดยเสาโทรคมนาคมสว่น

ใหญ่ถกูสร้างขึ "นในช่วงไมเ่กิน $ ปีที ผา่นมา โดยทั วไปเสาโทรคมนาคมซึ งได้รับการ

ดแูลรักษาอยา่งเหมาะสมจะมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ ;* ปี 

(13) เสาโทรคมนาคมของ TUC ที!ลงทนุเพิ!มเติม ครั งที! $ 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจํานวน 

;$* เสาของ TUC โดยกองทนุได้จดัหาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมดงักลา่วด้วยวิธีการ

ตามที กฎหมายอนญุาต อนัรวมถึง การนําพื "นที บนเสาโทรคมนาคมออกให้เช่าแก่บคุคลอื น 

ซึ งรวมถึงการนําพื "นที บนเสาโทรคมนาคมบางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC ทั "งนี " TUC จะใช้

พื "นที บนเสาโทรคมนาคมเพื อให้บริการในธุรกิจโทรศพัท์เคลื อนที  โดยเสาโทรคมนาคมของ 

TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . นี "ประกอบด้วยเสาที ตั "งอยู่บนพื "นดิน เสาที ตั "งอยู่บนดาดฟา้ 

และใช้รองรับโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ที ใช้ในการให้บริการในย่าน
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ความถี  +** MHz และ #'** MHz และ .#** MHz เป็นหลัก โดยเสาโทรคมนาคม

ดงักลา่วสว่นใหญ่ถกูสร้างขึ "นในช่วงไม่เกิน $ ปีที ผ่านมา และโดยทั วไปเสาโทรคมนาคมที 

ได้รับการดแูลรักษาอยา่งเหมาะสมมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ ;* ปี 

(14) เสาโทรคมนาคมของ TUC ที!ลงทนุเพิ!มเติม ครั งที! % 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  ; ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจํานวน 

2,$'+ เสาของ TUC โดย กองทนุจดัหาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว ด้วยวิธีการ

ตามที กฎหมายอนญุาต อนัรวมถึง การนําพื "นที บนเสาโทรคมนาคมออกให้เช่าแก่บคุคลอื น 

ซึ งรวมถึงการนําพื "นที บนเสาโทรคมนาคมบางสว่นออกให้เช่าแก่ TUC ด้วย ทั "งนี " TUC จะ

ใช้พื "นที บนเสาโทรคมนาคมเพื อให้บริการในธุรกิจโทรศพัท์เคลื อนที  โดยเสาโทรคมนาคม

ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  ; นี "ประกอบด้วยเสาที ตั "งอยู่บนพื "นดิน เสาที ตั "งอยู่บน

ดาดฟ้า และใช้รองรับโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ที ใช้ในการให้บริการ

ในยา่นความถี  +** MHz และ #'** MHz และ .#** MHz เป็นหลกั โดยเสาโทรคมนาคม

ดงักลา่วสว่นใหญ่ถกูสร้างขึ "นในช่วงไม่เกิน $ ปีที ผ่านมา และโดยทั วไปเสาโทรคมนาคมที 

ได้รับการดแูลรักษาอยา่งเหมาะสมมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ ;* ปี 

(15) เสาโทรคมนาคมของ TUC ที!ลงทนุเพิ!มเติม ครั งที! & 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที จะลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคม

จํานวน &'' เสาของ TUC โดย กองทุนจะจัดหาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว 

ด้วยวิธีการตามที กฎหมายอนญุาต อนัรวมถึง การนําพื "นที บนเสาโทรคมนาคมออกให้เช่า

แก่บุคคลอื น ซึ งรวมถึงการนําพื "นที บนเสาโทรคมนาคมบางสว่นออกให้เช่าแก่ TUC ด้วย 

ทั "งนี " TUC จะใช้พื "นที บนเสาโทรคมนาคมเพื อให้บริการในธุรกิจโทรศพัท์เคลื อนที  โดยเสา

โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 นี "ประกอบด้วยเสาที ตั "งอยู่บนพื "นดิน เสา

ที ตั "งอยูบ่นดาดฟา้ และใช้รองรับโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ที ใช้ในการ

ให้บริการในย่านความถี  +** MHz และ #'** MHz และ .#** MHz เป็นหลกั โดยเสา

โทรคมนาคมดงักลา่วส่วนใหญ่ถกูสร้างขึ "นในช่วงไม่เกิน $ ปีที ผ่านมา และโดยทั วไปเสา

โทรคมนาคมที ได้รับการดแูลรักษาอยา่งเหมาะสมมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ ;* ปี 

(16) การดําเนินงานและบํารุงรกัษา 
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ตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง ผู้

เช่าและบริหารจดัการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบเกี ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษา

เสาโทรคมนาคมที ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัรายนั "นเช่า โดย BFKT จะเป็นผู้ รับผิดชอบ

เกี ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ TUC จะเป็น

ผู้ รับผิดชอบในการดําเนินงานบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ 

AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  #และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . ทั "ง

เสา โดย BFKT (ซึ งเช่าช่วงหนึ งพื "นที ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ 

AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  #และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . 

จาก TUC) มีหน้าที ดําเนินงานและบํารุงรักษาในส่วนพื "นที ที  BFKT เช่าช่วงจาก TUC 

ดงักลา่ว 

ทั "งนี " TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบเกี ยวกบัการดําเนินงาน

และการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมสําหรับ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสา

โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  ; และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 การดําเนินการ

เหลา่นี "จะรวมถึงการดแูลและบํารุงรักษาเสาโดยทั วไป การตรวจสอบความมั นคงของเสา

เป็นระยะ การจัดหาและบํารุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและบริการรักษาความ

ปลอดภัย นอกจากนี " ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักต้องรับผิดชอบการดําเนินงานและ

บํารุงรักษาโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางอย่างที เป็นของกองทนุ

และกองทุนได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักนั "น  และผู้ เช่าและบริหารจัดการ 

รายอื น ๆ ของกองทุนมีหน้าที ต้องรับผิดชอบการดําเนินงานและบํารุงรักษาโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ที เป็นของผู้ เช่านั "นเอง เช่น อาคารสิ งปลูกสร้าง 

(shelter) และ/หรือตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี สํารอง เครื องปรับอากาศและเครื องกําเนิด

ไฟฟ้าดีเซล (ถ้ามี) เป็นต้น ทั "งนี " ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน

บางอย่างที กําหนดในสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและ

แทนที ซึ งบริษัทจัดการเชื อว่าจะทําให้มีการดําเนินงานและบํารุงรักษาสําหรับเสา

โทรคมนาคมและโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้องที 

เหมาะสม นอกจากนี " กองทุนได้เ ข้าทําสัญญาบริการหลักกับผู้ จัดการทรัพย์สิน

โทรคมนาคมซึ งผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะต้องให้บริการทางด้านธุรการ การตลาด 

และบริการอื น ๆ ที เกี ยวข้องแก่กองทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมใน หวัข้อ 2.5.1. 
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(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวนัที  .3 

ธันวาคม พ.ศ. .$$% (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT”)” หวัข้อ 3.4.1.3 

(ก) “สญัญาเกี ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที 

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . และครั "งที  3” 

(17) การจดัหาผลประโยชน์และการตลาด 

ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชน์และการตลาด

สาํหรับเสาโทรคมนาคมตามข้อกําหนดของสญัญาบริการหลกั 

(18) การประกนัภยั 

ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรูได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัภายในชื อ

ของกองทุนซึ งกองทนุเชื อว่าเหมาะสม และภายหลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  4 จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัภายในชื อของกองทนุซึ งกองทุน

เชื อว่าเหมาะสมเช่นเดียวกนั ในสว่นของ BFKT และ AWC นั "น BFKT และ AWC จะยงัคง

เป็นผู้จดัหากรมธรรม์ประกนัภยัสําหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ 

AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 และ เสาโทรคมนาคมของ 

AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 จนกระทั งกองทนุใช้สิทธิซื "อ (call option) เสาโทรคมนาคม

ของ BFKT หรือ AWC ได้สง่มอบเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 หรือ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ให้แก่

กองทนุ เมื อครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA สญัญาเช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  1 หรือ 

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2 (แล้วแต่กรณี) อนึ ง กรมธรรม์

ประกันภัยที  BFKT และ AWC จัดหาให้ในชื อของกองทุนคุ้มครองสินค้าคงคลงั  ธุรกิจ

หยดุชะงกั ความเสียหายของทรัพย์สิน และความรับผิดต่อสาธารณะ กองทนุพิจารณาวา่

ความคุ้ มครองประกันภัยดังกล่าวมีความเพียงพอ  และเป็นไปตามหลักปฏิบัติใน

อตุสาหกรรม 

(19) การแข่งขนั 
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ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ งรวมถึง เอไอเอส ทรู ดีแทค 

กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีมีเสาโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ผู้ ให้บริการเหล่านี "อาจ

พิจารณาแยกทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเหล่านี "ออกไปเพื อจดัตั "งบริษัทที ประกอบกิจการ

เสาโทรคมนาคมขึ "นตา่งหาก หรือโอนทรัพย์สินเหลา่นี "ไปให้แก่บริษัทที ประกอบกิจการเสา

โทรคมนาคมที เป็นอิสระ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ ให้บริการทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมซึ งไม่ได้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมด้วยตนเองที ให้เช่าพื "นที ใน

ประเทศไทย อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศไทยอาจเผชิญกับการควบรวม

กิจการและการลงทนุโดยบริษัทตา่งชาติ ซึ งจะทําให้เกิดคูแ่ขง่ที มีความแข็งแกร่งยิ งขึ "น 

เนื องจากพื "นที ตั "งเสาโทรคมนาคมหลายแหง่ของกองทนุตั "งอยูใ่นเขตพื "นที กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ซึ งมีประชากรหนาแน่น และเป็นพื "นที ที ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัประสบ

กบัสภาพที มีอตัราใช้บริการของผู้ใช้บริการสงู กองทนุจึงเชื อวา่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั 

เช่นเดียวกันกับผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที รายอื นซึ งเข้าเป็นผู้ เช่ าใช้พื "นที ร่วมของ

กองทนุมีแนวโน้มที จะต่ออายสุญัญาเช่าของตนเมื อสิ "นสดุระยะเวลาของสญัญา เพื อที จะ

ลดการหยดุชะงกัของบริการในพื "นที ดงักลา่วและหลกีเลี ยงโอกาสการสญูเสยีรายได้ อีกทั "ง

หลกีเลี ยงคา่ใช้จ่ายที จะเกิดขึ "นจากการย้ายสายอากาศ (antenna) และทรัพย์สนิโครงสร้าง

พื "นฐานอื นที ใช้ในการดําเนินงาน 

(ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั 

ธุรกิจ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดัของกองทนุประกอบด้วย (1) กรรมสทิธิ=ใน

ระบบ FOC หลกัและอุปกรณ์ระบบสื อสญัญาณที เกี ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที 

ตา่งจงัหวดัซึ งได้มาจาก TICC  (2) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากการให้เช่า FOC 

(ซึ งรวมถึง FOC และอปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณที เกี ยวข้อง) ของ BFKT ซึ งรวมเป็น ระบบ FOC ของ 

BFKT รวมทั "งกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินดงักล่าว หากกองทุนใช้สิทธิในการซื "อ (call option) ภายหลงั

จากวนัครบกําหนดสญัญา HSPA และ (3) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC 

ของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 รวมทั "งสิทธิในการซื "อ (call option) FOC ของ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  1 ภายหลงัจากที สญัญาเช่าระยะยาวดงักลา่วสิ "นสดุลง ทั "งนี " TICC ซึ งเป็นผู้ เช่าและ

บริหารจดัการหลกัของกองทนุจะใช้ระบบ FOC หลกัและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั 

และ สิทธิการเช่าช่วงใน FOC ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 เพื อให้บริการเสียง ข้อมลู ภาพ 

และการรับส่งข้อมูลวิดีโอแก่ผู้ ใช้บริการของ TICC ส่วน BFKT ให้เช่าและให้บริการแก่ กสท. 
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โทรคมนาคม ในส่วนที เกี ยวกับ ระบบ FOC ของ BFKT เพื อใช้เชื อมต่อกับเสาโทรคมนาคมเพื อ

รองรับโครงข่าย 3G HSPA 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม ทั "งนี " TICC และ BFKT จะยงัคงดแูล

ระบบเหล่านี "โดยผ่านระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนของตนซึ งอํานวยความสะดวกต่อการ

บํารุงรักษาระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั โดย ระบบ FOC ของ BFKT 

ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วระยะทาง 47,250 กิโลเมตร สว่นระบบ FOC หลกัซึ งได้มาจาก TICC 

ประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร และอปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณ DWDM และอปุกรณ์

ระบบสื อสญัญาณอื น ซึ งอยู่ใน 69 จงัหวดัทั วประเทศไทย ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั

ประกอบด้วยโครงสร้างโทรคมนาคมประเภท Active และโครงสร้างโทรคมนาคมประเภท Passive 

หลายประการ รวมถึง อปุกรณ์สื อสญัญาณ อปุกรณ์ IP หลกั และสายนําสญัญาณเครือขา่ยสง่ตรง

ถึงผู้ ใช้ปลายทาง ( last mile) รวมทั "ง FOC สายทองแดง (copper cable) และสายโคแอคเชียล 

(coaxial cable) ซึ งสามารถรองรับผู้ ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จํานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต สว่น

สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 20 ปี ใน FOC ของ AWC มีระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร 

(หรือประมาณ 303,453 คอร์กิโลเมตร) ซึ งรวมทั "งสทิธิในการซื "อ (call option) FOC เมื อครบกําหนด

อายกุารเช่าระยะยาว ทั "งนี " โดยกองทนุจะต้องแจ้งความประสงค์ที จะใช้สทิธิดงักลา่วให้แก่ AWC ไม่

ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาวตามที กําหนดไว้ในสญัญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว 

โดยมีราคาในการใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื อซื "อกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินดงักลา่วเท่ากบั 500 ล้าน

บาท 

กองทนุยงัได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ในสว่นของFOC 

และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวัด ประกอบด้วย (1) กรรมสิทธิ=ใน FOC ของ TUC 

ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) (2) กรรมสิทธิ=ใน FOC 

หลกัของทรูมฟู ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) และ (3) 

สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ของ TICC 

ระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ซึ งรวมทั "งสิทธิในการซื "อ 

(call option) FOC ซึ งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดงักล่าว เมื อครบกําหนดอายกุารเช่าระยะ

ยาว ทั "งนี " โดยกองทนุจะต้องแจ้งความประสงค์ที จะใช้สิทธิดงักลา่วให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อน

ครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาวตามที กําหนดไว้ในสญัญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาใน

การใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื อซื "อกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินดงักลา่วเท่ากับ 200 ล้านบาท ทั "งนี " ใน

ปัจจุบนั FOC ที กองทุนลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ได้ผ่านการใช้งานมาไม่เกิน 1-2 ปี โดยทางเทคนิค 

FOC มีอายกุารใช้งานสงูถึง 50 ปี 
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นอกจากนี " กองทนุยงัได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ใน

สว่นของ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั ประกอบด้วย (1) กรรมสิทธิ=ใน FOC 

ของ TUC ซึ งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที ในเขตพื "นที ต่างจังหวัด ระยะทาง

ประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือ ประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) (2) กรรมสทิธิ=ใน FOC หลกั ของ 

ทรูมฟู ซึ งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือ ประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) (3) 

กรรมสิทธิ=ใน FOC ของทรูมูฟ ซึ งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ

อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร 

(หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) และ (4) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ ง

ในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที เช่าจาก TICC รวมทั "งสิทธิในการซื "อ (call option) FOC ซึ งใช้

รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดงักลา่ว เมื อครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทั "งนี " กองทนุจะต้อง

แจ้งความประสงค์ที จะใช้สทิธิดงักลา่วให้แก่ TICC ไมช้่ากวา่ 2 ปีก่อนครบกําหนดอายกุารเช่าระยะ

ยาวตามที กําหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาว ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ ครั "งที  3 โดยมีราคา

ใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื อซื "อกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินดงักลา่วเท่ากบั 1,300 ล้านบาท ในปัจจุบนั 

FOC ที กองทุนลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ได้ผ่านการใช้งานมาไม่เกิน 1-2 ปี โดยทางเทคนิค FOC มี

อายกุารใช้งานสงูถึง 50 ปี 

ตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที กองทนุทํากบั TUC 

และ TICC ในเบื "องต้น กองทนุให้ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเช่า (1) ใยแก้วนําแสง

ที ยงัไมมี่การใช้งาน (dark fiber) จํานวน 73,275 คอร์กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของใยแก้วนําแสง

ที ยงัไม่มีการใช้งานทั "งหมดบนระบบ FOC หลกั นบัแต่วนัที กองทนุลงทนุครั "งแรกถึงปี พ.ศ. 2569 

ทั "งนี " TICC ตกลงที จะเช่าใช้เพิ มเติมให้ถึงจํานวน 88,472 คอร์กิโลเมตรหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 

72 ของระบบ FOC หลกั ภายในปี พ.ศ. 2569 (2) อุปกรณ์ระบบสื อสญัญาณที เกี ยวข้องกบัระบบ 

FOC หลกัแต่เพียงผู้ เดียว นบัแต่วนัที กองทนุลงทุนครั "งแรกถึงปี พ.ศ. 2561 (3) โครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมประเภท Active ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวดัแต่เพียงผู้ เดียวนบัจาก

วันที กองทุนลงทุนครั "งแรกจนถึงปี พ.ศ. 2561 และ (4) โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท 

Passive ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดัแต่เพียงผู้ เดียวนบัจากวนัที กองทุนลงทุนครั "ง

แรกจนถึงปี พ.ศ. 2569 เว้นแต ่TICC ตกลงที จะสละสทิธิในการเช่าแตเ่พียงผู้ เดียวดงักล่าวหลงัจาก
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ปี พ.ศ. 2561 ทั "งนี " เป็นไปตามเงื อนไขของสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการ

แก้ไขและแทนที   

ภายใต้สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 (ที ได้มีการแก้ไข

และแทนที ) ระหว่างกองทนุและ TICC ในเบื "องต้น กองทุนได้นํา FOC ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  1 บางส่วน 197,240 คอร์กิโลเมตร ซึ งคิดเป็นประมาณร้อยละ 65 ของ FOC ของ AWC ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ออกให้เช่าแก่ TICC นับแต่วันที กองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ถึงปี พ.ศ. 2569 ภายใต้สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการ

และบริหารจดัการ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 (ที ได้มีการแก้ไขและแทนที ) ทั "งนี " TICC ตกลงที จะ

เช่าใช้เพิ มเติมให้ถึงจํานวนประมาณ 213,818 คอร์กิโลเมตร หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 70.5 ของ 

FOC ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ภายในปี พ.ศ. 2569 นอกจากนี " เมื อครบกําหนดระยะเวลา

การเช่าเริ มแรกในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2569 แล้ว หากเป็นไปตามเงื อนไขการต่อระยะเวลาการเช่า

ทั "งหมดตามที กําหนดในสญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 

(ที ได้มีการแก้ไขและแทนที ) TICC ตกลงที จะเช่า (หรือกําหนดให้นิติบคุคลอื นในกลุม่ทรูตามที จะได้

ตกลงกบักองทนุเป็น 

ผู้ เช่า) FOC ของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 บางส่วนดงักล่าว อย่างน้อยประมาณ 197,240 

คอร์กิโลเมตร ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี หรือเท่าอายุใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

ประเภทธุรกิจบรอดแบนด์ของผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการที เหลืออยู่ (แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะสั "น

กวา่)  

ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้องระหวา่ง

กองทนุ TUC และ TICC ในสว่นที เกี ยวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม

ครั "งที  2 นั "น กองทนุได้นํา FOC ของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  2 บางสว่นและ FOC ของทรูมฟูที 

ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  2 บางสว่นออกให้เช่าแก่ TUC และ ได้นํา FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC 

ที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  2 บางส่วน ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและ

บริหารจัดการหลกัของกองทุน จะใช้ทรัพย์สินที เช่าเพื อให้บริการในธุรกิจโทรศพัท์เคลื อนที  และ

ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามลําดับ TUC ในฐานะผู้ เช่า จะเป็นผู้ รับผิดชอบ

เกี ยวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษา FOC ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  2 และ FOC 

ของทรูมูฟที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  2 และ TICC ในฐานะผู้ เช่า หรือ ผู้ เช่าช่วง จะเป็นผู้ รับผิดชอบ

เกี ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู  ที ลงทนุเพิ มเติมครั "ง
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ที  2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  2 ทั "งนี " TUC และ TICC จะต้อง

ปฏิบติัตามมาตรฐานที กําหนดในสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและ

แทนที ที เกี ยวข้อง 

ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง ระหวา่ง

กองทุน TUC และ TICC นั "น ในส่วนที เกี ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  3 นั "น กองทุนได้นํา FOC ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 บางส่วน และ FOC 

หลกัของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 บางสว่นออกให้เช่าแก่ TUC และ ได้นํา FOC รองรับระบบ 

FTTx ของทรูมฟูที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 บางสว่น และ FOC รองรับ ระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุ

เพิ มเติมครั "งที  3 บางสว่น ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการ

หลกัของกองทุน จะใช้ทรัพย์สินที เช่าเพื อให้บริการในธุรกิจโทรศพัท์เคลื อนที  และธุรกิจให้บริการ

อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามลําดับ TUC ในฐานะผู้ เช่า จะเป็นผู้ รับผิดชอบเกี ยวกับการ

ดําเนินงานและการบํารุงรักษา FOC ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 และ FOC ของทรูมูฟ ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 และ TICC ในฐานะผู้ เช่า หรือผู้ เช่าช่วง จะเป็นผู้ รับผิดชอบเกี ยวกับการ

ดําเนินงานและการบํารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 และ 

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ทั "งนี " TUC และ TICC จะต้องปฏิบติั

ตามมาตรฐานที กําหนดในสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที 

ที เกี ยวข้อง 

ทั "งนี " หลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 กองทนุ

จะนํา FOC ของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 บางสว่นออกให้เช่าแก่ TUC และจะนํา FOC รองรับ

ระบบ FTTx ของเรียลมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 บางส่วน และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 

TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TICC ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และ

บริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ตามสญัญาแก้ไขเพิ มเติมสญัญาเช่า ดําเนินการ และ

บริหารจัดการหลัก ครั "งที  2 ที เกี ยวข้อง ระหว่างกองทุน TUC และ TICC ที เกี ยวกับทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและ

บริหารจัดการหลกัของกองทุน จะใช้ทรัพย์สินที เช่าเพื อให้บริการในธุรกิจโทรศพัท์เคลื อนที  และ

ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามลาํดบั โดย TUC ในฐานะผู้ เช่า จะเป็นผู้ รับผิดชอบ

เกี ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษา FOC ของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 และ TICC ใน

ฐานะผู้ เช่า จะเป็นผู้ รับผิดชอบเกี ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx 

ของเรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
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ที  4 ทั "งนี " TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที กําหนดในสญัญาเช่า ดําเนินการ และ

บริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ตามสญัญาแก้ไขเพิ มเติมสญัญาเช่า ดําเนินการ และ

บริหารจดัการหลกั ครั "งที  2 ที เกี ยวข้อง 

กองทุนเข้าทําสญัญาแก้ไขเพิ มเติมสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัที เกี ยวข้องกับ 

FOC กบั TICC และ TUC ซึ งเป็นคูส่ญัญาในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ในสว่นของ FOC ที 

เกี ยวข้อง ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง 

หลงัจากธุรกรรมที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 

สําเร็จ TICC ขยายระยะเวลาการเช่าเดิมของระบบ FOC หลกั และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที 

ต่างจงัหวดั ซึ งเป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive และ ระยะเวลาการเช่าช่วงเดิม

ของ FOC ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  1 จากเดิมที จะหมดอายใุนวนัที  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570 

เป็นวนัที  15 กนัยายน พ.ศ. 2576 และขยายระยะเวลาการเช่าเดิมของอปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณ

และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวัด 

(ยกเว้น Wifi และ DSLAM) จากเดิมที หมดอายุในวันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นวันที  31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

นอกจากนี " ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที เกี ยวข้อง กองทุนมีสิทธิในการรับ

ประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากการให้เช่า ระบบ FOC ของ BFKT แก่ กสท. โทรคมนาคม ภายใต้

สญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA และกองทนุยงัมีสิทธิให้เช่าใยแก้วนําแสงที ยงัไม่มีการใช้งาน 

(dark fiber) ที เหลือบน FOC หลกัของ TICC FOC ของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 FOC ของ 

TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 FOC หลกัของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 FOC รองรับระบบ 

FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 FOC ของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 FOC หลกัของ 

ทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 

และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 และภายหลงัจากการได้มาซึ ง

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 จะรวมถึง FOC ของ TUC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  4 FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 และ FOC รองรับ

ระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 แก่ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมซึ งเป็นบคุคลภายนอก

รายอื น ๆ ทั "งนี " โดยขึ "นอยู่กับข้อตกลงที จะเช่าเพิ มเติมของ TUC กับ TICC โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 3.4.1.4 (ก)(2) “สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการและ

บริหารจัดการหลกั ครั "งที  2 ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า 

ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ครั "งที  2") 
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(1) รายละเอียดและคณุสมบติัของ FOC 

ใยแก้วนําแสงคือเส้นใยแก้วที สามารถนําแสงไปตามความยาวคลื นแสง ใยแก้วนําแสงใช้

กันอย่างแพร่หลายในการสื อสญัญาณ ซึ งสามารถส่งสญัญาณได้ในระยะทางที ไกลกว่า

และด้วยอตัราแบนด์วิดท์ที สงูกว่าระบบสื อสญัญาณรูปแบบอื น ๆ นอกจากนี " การสื อสาร

ด้วย FOC เป็นวิธีการสง่ข้อมลูจากสถานที หนึ งไปยงัอีกสถานที หนึ งด้วยการสง่สญัญาณ

แสงผ่านทางใยแก้วนําแสง กระบวนการสื อสารโดยใช้ใยแก้วนําแสงมีขั "นตอนพื "นฐานซึ ง

ได้แก่ การสร้างสญัญาณแสงโดยการใช้เครื องส่งสญัญาณ ( transmitter) การถ่ายทอด

สญัญาณ การตรวจสอบว่าสญัญาณไม่เกิดการผิดเพี "ยนหรือมีกําลงัอ่อนเกินไป การรับ

สญัญาณแสง และการแปลงสญัญาณแสงเป็นสญัญาณไฟฟา้ 

ประโยชน์ที สําคญัของการสง่สญัญาณผ่าน FOC คือมีการสญูเสียข้อมลูที ตํ ามากและไมมี่

การรบกวนของคลื นแม่เหล็กไฟฟ้า ทําให้สามารถเว้นระยะทางระหว่างอุปกรณ์ขยาย

สัญญาณ (amplifiers) กับอุปกรณ์ทวนสัญญาณ ( repeaters) ได้ไกลขึ "น FOC จึงถูก

นํามาใช้แทนสายโลหะ และไม่มีการรบกวนของคลื นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการเชื อมต่อด้วย

สายไฟฟ้าหลายพนัเส้นสามารถนํามาแทนเส้นใยแก้วนําแสงที มีแบนด์วิดท์สงูได้เพียงเส้น

เดียว 

(2) รายละเอียดและความครอบคลมุของระบบ FOC หลกั 

ระบบ FOC หลกัของกองทุนซึ งได้มาจาก TICC โดยหลกัประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้ว

ขนาด 12 ถึง 60 แกน (core) ซึ งสามารถสื อสญัญาณดิจิตอลแบบหลายช่อง (dense wave 

digital multiplex หรือ DWDM) ด้วยความเร็วที อัตรา 1600 GB/s อุปกรณ์ระบบสื อ

สญัญาณในระบบ FOC หลกั (รวมถึงอุปกรณ์ที อยู่ระหว่างการติดตั "ง) จะประกอบด้วย

อุปกรณ์ระบบสื อสญัญาณ DWDM และอุปกรณ์ระบบสื อสญัญาณ SDH ซึ งติดตั "งอยู่ใน

ประมาณ 69 จังหวัดของประเทศไทย ระบบ FOC หลกัประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้ว

ความยาว 5,112 กิโลเมตร สายเคเบิลใยแก้วในระบบ FOC หลกัได้ผ่านการใช้งานมาอยู่

ในช่วง 1 ถึง 7 ปี โดยทางเทคนิค สายเคเบิลใยแก้วมีอายกุารใช้งานสงูถึง 50 ปี ระบบ FOC 

หลกัสว่นใหญ่เป็นแบบพาดเหนือพื "นดิน สายเคเบิลใยแก้วบางสว่นวางอยู่ในท่อใต้พื "นดิน 

เพื อเป็นการป้องกนัเพิ มเติม ทั "งนี " ระบบ FOC หลกัของกองทุนที ได้มาจาก TICC ไม่รวม

เครือขา่ยสง่ตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) ในเขตพื "นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที กองทนุทํา

กับ TUC และ TICC นั "น TICC จะเช่า dark fiber ของระบบ FOC หลกัในฐานะผู้ เช่าและ

บริหารจดัการหลกั โดยค่าเช่าจาก TICC จะเป็นแหลง่รายได้ทั "งหมดที มาจากระบบ FOC 

หลกัจนกว่าจะมีผู้ เช่ารายอื น ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิล และผู้ ให้บริการข้อมลูและเสยีง

รายอื น ๆ มาเช่าเส้นใยแก้วนําแสงที ยงัไมมี่การใช้งาน หลกัสว่นที เหลอืของกองทนุเพิ มเติม 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหัวข้อ 3.4.1.4 (ก)(2) “สัญญาแก้ไขและแทนที 

สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลัก ครั "งที  2 ระหว่าง TUC TICC และกองทนุ ("

สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ครั "งที  2”)) และ

หวัข้อ 2.1.2 (ค)(9) “เส้นใยแก้วนําแสงที ยงัไมมี่การใช้งาน (dark fiber capacity)” 

(3) รายละเอียดและความครอบคลมุของ FOC ของ AWC ที!ลงทนุเพิ!มเติม ครั งที! # 

FOC ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ซึ งกองทนุลงทนุเพิ มเติมประกอบด้วยสายเคเบิล

ใยแก้วขนาด 12 ถึง 144 แกน (core) มีระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร ครอบคลมุ 67 

จงัหวดัของประเทศไทย FOC ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ได้ผ่านการใช้งานมาอยู่

ในช่วง 3 ถึง 4 ปี โดยทางเทคนิค สายเคเบิลใยแก้วมีอายกุารใช้งานสงูถึง 50 ปี FOC ของ 

AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ส่วนใหญ่เป็นแบบพาดเหนือพื "นดิน FOC ของ AWC ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 บางส่วนวางอยู่ในท่อใต้พื "นดิน ทั "งนี " FOC ของ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  1 จะไมร่วมอปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณและเครือขา่ยสง่ตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง 

(last mile) 

ตามสญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 (ที ได้

แก้ไขและแทนที ) ที กองทนุทํากบั TICC นั "น TICC จะเช่าเส้นใยแก้วนําแสงที ยงัไมมี่การใช้

งานของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลัก โดยใน

เบื "องต้น ค่าเช่าจาก TICC เป็นแหล่งรายได้ทั "งหมดที มาจาก FOC ของ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  1 จนกว่าจะมีผู้ เช่ารายอื น ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิล และผู้ ให้บริการ

ข้อมูลและเสียงรายอื น ๆ มาเช่าเส้นใยแก้วนําแสงที ยงัไม่มีการใช้งานของ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  1  

ตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 AWC จะให้สทิธิแก่กองทนุในการ

ซื "อ (call option) FOC ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 โดยมีราคาใช้สิทธิจํานวน 500 

ล้านบาท โดยกองทนุสามารถใช้สทิธิดงักลา่วได้เมื อครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทั "งนี " 
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โดยกองทนุจะต้องแจ้งความประสงค์ที จะใช้สิทธิดงักลา่วให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อน

ครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกบัสิทธิในการ

ซื "อ (call option) ในหวัข้อ 2.5.2 (ก)(2)"สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  

1" 

(4) รายละเอียดและความครอบคลมุของ FOC ที!ลงทนุเพิ!มเติม ครั งที! $ 

FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 24 ถึง 216 แกน 

(core) มีระยะทางประมาณ 2,325 กิโลเมตร (หรือประมาณ 259,755 คอร์กิโลเมตร) โดย 

ณ ปัจจบุนั FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 นี "ผา่นการใช้งานมาไมเ่กิน 1-2 ปี โดยทางเทคนิค 

สายเคเบิลใยแก้วมีอายกุารใช้งานสงูถึง 50 ปี สายเคเบิลใยแก้วบางส่วนวางอยู่ในท่อใต้

พื "นดิน เพื อการปอ้งกนัเพิ มเติม ทั "งนี " FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ไมร่วมเครือขา่ยสง่ตรง

ถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile)  

ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง 

ของ FOC สาํหรับทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ระหวา่ง 

TUC และ TICC นั "น กองทนุได้นํา FOC ของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  2 บางสว่น และ 

FOC หลกัของ ทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และ ได้นํา 

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  2 บางสว่น ออกให้เช่าแก่ TICC 

โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุ จะใช้ทรัพย์สนิที เช่า

เพื อให้บริการในธุรกิจโทรศพัท์เคลื อนที  และธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ 

ตามลําดับ TUC ในฐานะผู้ เช่า จะเป็นผู้ รับผิดชอบเกี ยวกับการดําเนินงานและการ

บํารุงรักษา FOC ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  2 และ FOC หลกัของ ทรูมูฟ ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  2 และ TICC ในฐานะผู้ เช่า จะเป็นผู้ รับผิดชอบเกี ยวกบัการดําเนินงานและ

การบํารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ทั "งนี " TUC 

และ TICC จะต้องปฏิบติัตามมาตรฐานที กําหนดในสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร

จดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง 

ภายใต้สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ ครั "งที  3 TICC ให้สิทธิ

กองทนุในการซื "อ (call option) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  

2 โดยมีราคาใช้สิทธิจํานวน 200 ล้านบาท โดยสามารถใช้สิทธิดงักลา่วได้เมื อครบกําหนด
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อายกุารเช่าระยะยาว ทั "งนี " โดยกองทนุจะต้องแจ้งความประสงค์ที จะใช้สิทธิดงักลา่วให้แก่ 

TICC ไมช้่ากวา่ 2 ปีก่อนครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาว 

(5) รายละเอียดและความครอบคลมุของ FOC ที!ลงทนุเพิ!มเติม ครั งที! % 

FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 24 ถึง 216 แกน 

(core) มีระยะทางประมาณ 27,368 กิโลเมตร (หรือประมาณ 1,210,291 คอร์กิโลเมตร) 

โดย FOC ที จะมีการลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 นี "ผ่านการใช้งานมาไม่เกิน 1-2 ปี โดยทาง

เทคนิค สายเคเบิลใยแก้วมีอายกุารใช้งานสงูถึง 50 ปี โดยที  FOC ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

ส่วนใหญ่เป็นแบบพาดเหนือพื "นดิน ทําให้เข้าถึงและบํารุงรักษาได้ง่าย รวมทั "งสามารถ

ก่อสร้างและเดินสายเคเบิลใหมไ่ด้รวดเร็วสายเคเบิลใยแก้วบางสว่นวางอยูใ่นทอ่ใต้พื "นดิน 

เพื อการป้องกนัเพิ มเติม ทั "งนี " FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 จะไม่รวมเครือข่ายสง่ตรงถึง

ผู้ใช้ปลายทาง (last mile)  

ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง 

ของ FOC สําหรับ ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 

ระหว่าง กองทนุ TUC และ TICC นั "น กองทนุได้นํา FOC ของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  

3 บางส่วน และ FOC หลกั ของ ทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  3 บางส่วนออกให้เช่าแก่ 

TUC และได้นํา FOC รองรับระบบ FTTx ของ ทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 บางส่วน 

และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 บางสว่น ออกให้เช่าแก่ 

TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้ เ ช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุน จะใช้

ทรัพย์สินที เช่าเพื อให้บริการในธุรกิจโทรศพัท์เคลื อนที  และธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต

และบรอดแบนด์ ตามลาํดบั TUC ในฐานะผู้ เช่า จะเป็นผู้ รับผิดชอบเกี ยวกบัการดําเนินงาน

และการบํารุงรักษา FOC ของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 และ FOC หลกัของ ทรูมฟู ที 

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 และ TICC ในฐานะผู้ เช่า จะเป็นผู้ รับผิดชอบเกี ยวกบัการดําเนินงาน

และการบํารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ของ ทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 และ 

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 ทั "งนี " TUC และ TICC จะต้อง

ปฏิบติัตามมาตรฐานที กําหนดในสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการ

แก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง 

ภายใต้สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ ครั "งที  3 TICC ให้สิทธิ

กองทนุในการซื "อ (call option) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  54 

3 โดยมีราคาใช้สิทธิจํานวน 1,300 ล้านบาท โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้เมื อครบ

กําหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั "งนี " โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที จะใช้สิทธิ

ดงักลา่วให้แก่ TICC ไมช้่ากวา่ 2 ปีก่อนครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาว 

(6) รายละเอียดและความครอบคลมุของ FOC ที!ลงทนุเพิ!มเติม ครั งที! & 

FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 24 ถึง 216 แกน 

(core) มีระยะทางประมาณ 5,524 กิโลเมตร (หรือประมาณ 295,726 คอร์กิโลเมตร) โดย 

FOC ที จะมีการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 นี "สว่นใหญ่ได้ผ่านการใช้งานมาและถกูสร้างขึ "นมา

ประมาณ 2-3 ปี โดยทางเทคนิค สายเคเบิลใยแก้วมีอายกุารใช้งานสงูถึง 50 ปี โดยที  FOC 

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 สว่นใหญ่เป็นแบบพาดเหนือพื "นดิน ทําให้เข้าถึงและบํารุงรักษาได้

ง่าย รวมทั "งสามารถก่อสร้างและเดินสายเคเบิลใหม่ได้รวดเร็วสายเคเบิลใยแก้วบางส่วน

วางอยู่ในท่อใต้พื "นดิน เพื อการป้องกนัเพิ มเติม ทั "งนี " FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 จะไม่

รวมเครือขา่ยสง่ตรงถึงผู้ ใช้ปลายทาง (last mile)  

ภายใต้สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักที ได้มีการแก้ไขและแทนที ตาม

สญัญาแก้ไขเพิ มเติมสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกั ครั "งที  2 ที เกี ยวข้อง 

ของ FOC สาํหรับทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ระหวา่ง 

กองทุน TUC และ TICC นั "น กองทุนจะนํา FOC ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 

บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และจะนํา FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลมูฟ ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  4 บางสว่น และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  

4 บางสว่นออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั

ของกองทุน จะใช้ทรัพย์สินที เช่าเพื อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื อนที  และธุรกิจ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามลําดบั TUC ในฐานะผู้ เช่า จะเป็นผู้ รับผิดชอบ

เกี ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษา FOC ของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 และ 

TICC ในฐานะผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วง จะเป็นผู้ รับผิดชอบเกี ยวกับการดําเนินงานและการ

บํารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 และ FOC 

รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ทั "งนี " TUC และ TICC จะต้องปฏิบติั

ตามมาตรฐานที กําหนดในสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไข

และแทนที ที เกี ยวข้อง 
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(7) รายละเอียดและความครอบคลมุของระบบบรอดแบนด์ในเขตพื นที!ต่างจงัหวดั 

(Upcountry Broadband Network) 

นอกจากระบบ FOC หลกัแล้ว กองทนุได้เข้าซื "อระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั 

จาก TICC ซึ งระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวดัของกองทุนทําให้ TICC ในฐานะ 

ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทุน สามารถเสนอบริการการเข้าถึงโครงข่ายต่าง  ๆ 

ให้แก่ลกูค้าองค์กรและลกูค้าทั วไป เพื อตอบสนองความต้องการบริการเสียง ข้อมลู ภาพ 

และการรับส่งข้อมูลวิดีโอ ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง MPLS, DOCSIS, xDSL, DDN, 

WiFi และ FTTx ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวัดของกองทุนประกอบด้วย

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active และ Passive เพื อเข้าถึงผู้ ใช้ปลายทางได้

จํานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต โดยระบบส่งตรงถึงผู้ ใ ช้ปลายทาง ( last mile) 

ประกอบด้วย สายใยแก้วนําแสง (fiber optic cable) สายโคแอคเชียล (coaxial cable) 

และสายทองแดง (copper cable) ซึ งมีความยาวโดยรวมประมาณ 20,750 กิโลเมตร ทั "งนี " 

FOC มีความยาวครอบคลมุ 6,114 กิโลเมตรของระบบสง่ตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) 

และมีจํานวนรวมทั "งสิ "น 198,085 คอร์กิโลเมตร 

(8) รายละเอียดและความครอบคลมุของ FOC ของ BFKT 

กองทุนได้เข้าซื "อสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดขึ "นตั "งแต่และรวมถึงวนัเริ ม

คํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดสัญญา HSPA ที เกิดจากการให้เช่า ระบบ FOC ของ 

BFKT เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี หรือจนถึงปี 2568 (รวมถึงเงินที ได้รับจากการใช้สทิธิ

เรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที ตดัสินให้แก่ BFKT รวมทั "งการดําเนินการหรือ

สทิธิอื นใดซึ ง BFKT มีสทิธิได้รับ (โดยไมร่วมถึงสทิธิและเงินที ได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้อง

ที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวซึ ง BFKT มีสิทธิ

ได้รับก่อนหน้าวนัเริ มคํานวณรายได้ไมว่า่ BFKT จะได้ดําเนินการใช้สทิธิเรียกร้องหรือได้รับ

ชําระตามสทิธิหรือการใช้สทิธิเรียกร้องดงักล่าวก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเริ มคํานวณรายได้

ก็ตาม)) โดยในปัจจุบนั BFKT ให้เช่าและให้บริการเกี ยวกับการดําเนินงานของ FOC แก่ 

กสท. โทรคมนาคม ในสว่นที เกี ยวกบัระบบสื อสญัญาณเพื อใช้เชื อมตอ่ (backhaul) กบัเสา

โทรคมนาคม เพื อใช้รองรับโครงข่าย 3G HSPA 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม ระบบ 

FOC ของ BFKT โดยหลกัประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้ว ขนาด 12 ถึง 60 แกน (core) ซึ ง

สามารถสื อสญัญาณดิจิตอลแบบหลายชอ่ง (dense wave digital multiplex หรือ DWDM) 
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ด้วยความเร็วที อัตรา 1-10 GB/s DWDM ระบบ FOC ของ BFKT ยังประกอบไปด้วย

อปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณซึ งติดตั "งอยูป่ระมาณ 5,000 ตําแหน่ง แต่จะไม่รวมเครือขา่ยสง่

ตรงถึงผู้ ใช้ปลายทาง (last mile) ใด ๆ ที อยู่ในเขตพื "นที กรุงเทพมหานครและประกอบด้วย

ใยแก้วความยาวประมาณ 47,250 กิโลเมตร สายเคเบิลใยแก้วได้ผ่านการใช้งานมา

ประมาณสองปี โดยทางเทคนิค มีอายุการใช้งานสงูถึงประมาณ 50 ปี และเช่นเดียวกบั

ระบบ FOC หลกัที กองทนุได้มาจาก TICC กลา่วคือ ระบบ FOC ของ BFKT สว่นใหญ่เป็น

แบบพาดเหนือพื "นดิน ทําให้เข้าถึงและบํารุงรักษาได้ง่าย รวมทั "งสามารถก่อสร้างและ

เดินสายเคเบิลใยแก้วใหม่ได้รวดเร็ว สายเคเบิลใยแก้วบางสว่นวางอยู่ในท่อใต้พื "นดินเพื อ

การปอ้งกนัเพิ มเติม  

BFKT เป็นผู้ ใช้และบํารุงรักษา ระบบ FOC ของ BFKT ทั "งหมดและให้เช่า และให้บริการ

ด้านการดําเนินงานและการบํารุงรักษาระบบสื อสญัญาณแก่ กสท. โทรคมนาคม แต่เพียง

ผู้ เดียวตามสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA ตอ่ไป โดย BFKT จะโอนรายได้สทุธิที เกิด

จากการให้เช่าดงักลา่วให้แก่กองทนุตามข้อกําหนดและเงื อนไขในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ

และสิทธิรายได้ กองทุนไม่มีสิทธิได้รับรายได้ใด ๆ ที เกิดจากการให้บริการเกี ยวกับการ

ดําเนินงานและการบํารุงรักษาที เกี ยวข้องกับ ระบบ FOC ของ BFKT โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกบัการดําเนินการระหวา่งกองทนุ BFKT และ กสท. โทรคมนาคม 

ในหวัข้อ  2.5.1 (ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบื "องต้น”  

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที เกี ยวข้อง BFKT ให้สทิธิแก่กองทนุในการซื "อ 

(call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 1,435 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT 

โดยมีราคาใช้สิทธิจํานวน 10 ล้านบาท โดยสามารถใช้สิทธิดงักลา่วได้เมื อกองทนุแจ้งแก่ 

BFKT เป็นลายลกัษณ์อกัษร โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับสิทธิในการซื "อ 

(call option) ในหัวข้อ 2.5.1 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง 

BFKT และกองทุนลงวนัที  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ

รายได้ BFKT”)” และหวัข้อ 3.1.2 (ก) “นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที กองทนุลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั”  

อนึ ง ภายใต้หนงัสอืข้อตกลงร่วมกนัที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ของ BFKT และ AWC TUC และ TICC ตกลงจะเ ช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC บางส่วน ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยเสา
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โทรคมนาคมของ BFKT ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  2 โดยกองทุนจะรับโอนทรัพย์สินดงักล่าวจาก BFKT และ AWC ภายหลงั

จากข้อตกลงเกี ยวกบัการโอนสิทธิรายได้ที เกี ยวเนื องกับทรัพย์สินดงักล่าวสิ "นผลลงตาม

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที เกี ยวข้อง ทั "งนี " ระยะเวลาเช่าของทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ที เกี ยวข้องจะสิ "นสุดในวันที  15 

กนัยายน 2576 ซึ งคู่สญัญาที เกี ยวข้องจะดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพย์สินที จะ

เช่า ตลอดจนเงื อนไขและข้อกําหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสทุธิที เกิดขึ "น

จากทรัพย์สนิดงักลา่วจะต้องไมน้่อยกวา่จํานวนที กองทนุได้รับจาก BFKT และ AWC ตาม

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที เกี ยวข้อง กับกองทุน ในส่วนที เกี ยวข้องกับ

ทรัพย์สินดงักล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติม ในหัวข้อ 3.4.1.3 (ก)(4) “หนงัสือ

ข้อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) ที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้อตกลง

ร่วมกนัที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")” 

(9) เสน้ใยแก้วนําแสงที!ยงัไม่มีการใช้งาน (dark fiber capacity) 

ตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที กองทนุทํา

กบั TICC และ TUC กองทนุให้ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั เช่าใยแก้วนํา

แสงที ยงัไม่มีการใช้งาน (dark fiber) บนระบบ FOC หลกั และ FOC ของ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  1 บางสว่น สําหรับเส้นใยแก้วนําแสงที ยงัไม่มีการใช้งานสว่นที เหลือบน (1) 

ระบบ FOC หลกัจํานวน 49,415 คอร์กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 40 และ (2) FOC ของ 

AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 จํานวน 106,213 คอร์กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 35 

ของ FOC ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 โดยในแตล่ะกรณีเส้นใยแก้วนําแสงที ยงัไมมี่

การใช้งานจะทยอยลดลงตามระยะเวลาของสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั

ที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง เมื อมีการใช้งานสว่นที สาํรองไว้สาํหรับ TICC เพิ มขึ "น 

กองทนุสามารถให้เช่าเส้นใยแก้วนําแสงที ยงัไม่มีการใช้งานแก่บคุคลภายนอกผู้ ให้บริการ

โทรศพัท์เคลื อนที  ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ว และผู้ ให้บริการข้อมลูและเสียงราย

อื น ๆ ที เลือกจะติดตั "งอปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณ (transmission equipment) ของตนเอง 

และเช่าใยแก้วนําแสงที ยงัไม่มีการใช้งานจากกองทุนได้ ทั "งนี "ภายใต้เงื อนไขสิทธิในการ
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ปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการเช่าหรือเช่าช่วงเส้นใยแก้วนําแสงที ยงัไมมี่การใช้

งานของ TICC และจะต้องไมเ่ป็นการรบกวนสว่นที สาํรองไว้สาํหรับการใช้งานของ TICC  

ทั "งนี " ในสว่นของ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 และ FOC ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 นั "น เส้นใยแก้วนําแสงที ยงัไม่มีการใช้งาน (Dark Fiber) หลงัจาก

กองทนุให้ TUC และ TICC เช่ามีประมาณร้อยละ 16.2 และหลงัจากกองทนุได้ให้เช่า FOC 

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 และ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

บางส่วนแล้วภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและ

แทนที ตามสญัญาแก้ไขเพิ มเติมสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั ครั "งที  2 ที 

เ กี ยว ข้องนั "น กองทุนสามารถให้ เ ช่า เ ส้นใยแก้วนําแสงที ยังไม่ มีการใช้งานแก่

บุคคลภายนอกผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที  ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ว และ  

ผู้ ใ ห้บริการข้อมูลและเสียงรายอื น  ๆ ที เลือกจะติดตั "งอุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณ 

(transmission equipment) ของตนเอง และเช่าใยแก้วนําแสงที ยังไม่มีการใช้งานจาก

กองทนุได้ ทั "งนี "ภายใต้เงื อนไขสทิธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการเช่าหรือ

เช่าช่วงเส้นใยแก้วนําแสงที ยังไม่มีการใช้งานของ TUCและ TICC (แล้วแต่กรณี) และ

จะต้องไมเ่ป็นการรบกวนสว่นที สาํรองไว้สาํหรับการใช้งานของ TUC และ TICC 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมทั "งประเภท Active และ Passive ที อยู่ใน

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั รวมทั "งอปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณที อยู่ในระบบ 

FOC หลกัจะไม่สามารถนําออกให้ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที ที เป็นบุคคลภายนอกเช่า 

ดําเนินการและบริหารจดัการเป็นระยะเวลาอย่างน้อยห้าปีนบัจากวนัจดทะเบียนกองทุน 

สว่น ระบบ FOC ของ BFKT ไม่สามารถนําออกให้บคุคลภายนอกเช่าได้ระหวา่งที สญัญา

เช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA ยงัมีผลใช้บงัคบั เนื องจากตกอยูภ่ายใต้ข้อตกลงการให้สทิธิ

แตเ่พียงผู้ เดียวบางสว่นแก่ กสท. โทรคมนาคม นอกจากนี " ถึงแม้กองทนุจะได้ใช้สทิธิในการ

ซื "อ (call option) ระบบ FOC ของ BFKT ภายหลงัสิ "นสุดสญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ 

HSPA กองทนุก็อาจไมส่ามารถจดัให้มีผู้ เช่าทรัพย์สนิดงักลา่วเพิ มเติมได้เนื องจากข้อจํากดั

ภายใต้สญัญาตา่ง ๆ ที เกี ยวข้องกบั ระบบ FOC ของ BFKT  
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ตารางดงัต่อไปนี "แสดงข้อมลูโดยทั วไปของ (ก) FOC ที อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทนุในปัจจุบนั (กลา่วคือ ก่อนการเข้าลงทนุเพิ มเติมครั "งที  4) (ข) FOC ที กองทนุจะเข้าลงทนุ

เพิ มเติมครั "งที  4 และ (ค) FOC ที กองทนุจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสทิธิรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจาก FOC ดงักลา่วภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 (ตวัเลขข้างลา่งนี "ปัดเศษเพื อให้ง่ายต่อการนําเสนอ) (อ้างอิง ณ วนัที ที กองทนุเข้าลงในการลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 ประกอบกบัข้อมลูการลงทนุเพิ มเติมครั "งที  4 ที 

กองทนุจะเข้าลงทนุ) 

  

  

  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ มเติมครั"งที  4 การเข้าลงทุนเพิ มเติมครั"งที  4 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ มเติมครั"งที  4 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จาํนวนคอร์
กิโลเมตร 

จาํนวนที ให้เช่า
ตามสัญญาใน

ปัจจุบัน 

(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อย
ละที ให้เช่า
ของ FOC 

ทั "งหมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จาํนวนคอร์
กิโลเมตร 

จาํนวนที ให้เช่า
ตามสัญญาใน

ปัจจุบัน 

(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อย
ละที ให้เช่า
ของ FOC 

ทั "งหมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จาํนวนคอร์
กิโลเมตร 

จาํนวนที ให้
เช่าตาม

สัญญาใน
ปัจจุบัน 

(คอร์
กิโลเมตร) 

อัตราร้อย
ละที ให้เช่า
ของ FOC 

ทั "งหมด 

FOC ที สามารถให้เช่ากับผู้เช่ารายอื นได้ 

 42,786 1,896,473 1,457,318 76.8(1) 5,524 295,726 236,581 80.0 48,310 2,192,199 1,693,899 77.3 

FOC ที อยู่ภายใต้สัญญา HSPA และที อยู่ภายใต้สิทธิในการเช่าแต่เพียงผู้เดียว (ยกเว้นจะมีการตกลงเป็นอย่างอื นในอนาคต) ซึ งยังไม่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอื น($) 

   53,364 878,485 878,485 100.0(3) - - - - 53,364 878,485 878,485 100.0(1) 

รวม   96,150 2,774,958 2,335,803 84.2 5,524 295,726 236,581 80.0 101,674 3,070,684 2,572,384 83.8 

(1) เป็นอตัราร้อยละที ให้เช่าของ FOC ซึ งปัจจบุนัให้เช่าอยู่กบักลุม่ทรู 

(2) สญัญา HSPA จะสิ "นสดุลงในวนัที  ; สงิหาคม .$%' เว้นแตม่ีการตอ่อายสุญัญาออกไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ 

(3) สําหรับ FOC ที อยู่ภายใต้สญัญา HSPA เป็นไปตามเงื อนไขของสญัญา HSPA ซึ งเกิดขึ "นก่อนที กองทนุจะเข้าลงทนุและทําสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

 

ปริมาณความจุสําหรับให้เช่าแก่ 

ผู้เช่ารายอื น  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ มเติมครั"งที  4 การเข้าลงทุนเพิ มเติมครั"งที  4 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ มเติมครั"งที  4 

ปริมาณความจุที สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอื น 

(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณความจุที 
สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าราย

อื นของ FOC ทั "งหมด 

ปริมาณความจุที สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอื น 

(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณความจุที 
สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าราย

อื นของ FOC ทั "งหมด 

ปริมาณความจุที สามารถให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายอื น 

(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณความจุที 
สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่าราย

อื นของ FOC ทั "งหมด 

รวม 439,155 15.8 59,145 20% 498,300 16.2 
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(10) การกระจายทางภูมิศาสตร์ 

ตารางดงัต่อไปนี "แสดงถึงการกระจายทางภมิูศาสตร์ในแตล่ะภาค (โดยคิดเฉพาะ FOC ที 

สามารถให้เช่ากับผู้ เช่ารายอื นได้) โดยคิดเป็นร้อยละของ (ก) จํานวน FOC ทั "งหมดที 

กองทุนเป็นเจ้าของหรือเช่าในปัจจุบนั (กล่าวคือ ก่อนการเข้าลงทุนเพิ มเติมครั "งที  4) (ข) 

จํานวน FOC ทั "งหมดที กองทนุจะเข้าลงทนุเพิ มเติมครั "งที  4 และ (ค) จํานวน FOC ทั "งหมด

ที กองทุนจะเป็นเจ้าของหรือเช่าภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 (ตวัเลขข้างลา่งนี "ปัดเศษเพื อให้ง่ายต่อการนําเสนอ) 

(อ้างอิง ณ วนัที ที กองทนุเข้าลงในการลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 ประกอบกบัข้อมลูการลงทุน

เพิ มเติมครั "งที  4 ที กองทนุจะเข้าลงทนุ) 

พื "นที  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ มเติมครั"งที  4 การลงทุนเพิ มเติมครั"งที  4 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ มเติมครั"งที  4 

คอร์กิโลเมตร 

ร้อยละของ
คอร์กิโลเมตร
(โดยประมาณ) 

คอร์กิโลเมตร 

ร้อยละของ
คอร์กิโลเมตร
(โดยประมาณ) 

คอร์กิโลเมตร 

ร้อยละของ
คอร์กิโลเมตร
(โดยประมาณ) 

เขตพื "นที 
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

935,018 49.3 40,823 13.8 975,841 44.5 

ภาคกลางและ 

273,714 14.4 120,982 40.9 394,696 18.0 
ภาคตะวันตก 

ภาคตะวันออก 139,611 7.4 38,209 12.9 177,820 8.1 

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 

 

(11) การขยาย FOC และบรอดแบนด์ 

นิติบุคคลผู้ โอนได้ให้สิทธิแก่กองทุนในการได้รับคําเสนอก่อน ( right to receive a first 

offer) เพื อซื "อ FOC อปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณ หรือระบบบรอดแบนด์ในพื "นที ต่างจงัหวดั

เพิ มเติม หากกลุม่ทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สินเหลา่นี "ให้แก่บคุคลภายนอก โปรดพิจารณา

หวัข้อ 2.5.1 (ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้น” หวัข้อ 2.5.2 (ก)(1) 

“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1” หวัข้อ 2.5.3 (ก)

“สญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

และครั "งที  3” และ หวัข้อ 3.4.1.4 “สาระสําคญัของร่างสญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สิน
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โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 และร่างสญัญาเกี ยวกบัการจดัหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4” กองทนุ

คาดว่า อาจมีการจัดหาโครงสร้างพื "นฐาน FOC อุปกรณ์ระบบสื อสญัญาณ และระบบ 

บรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดัเพิ มเติมเนื องจาก TICC และบริษัทอื น ๆ ในกลุม่ทรูอยู่

ระหว่างการขยายโครงข่ายและเพิ มฐานลูกค้าของตนออกไปอีก ดงันั "น จึงเป็นโอกาสที 

น่าสนใจในการลงทุนของกองทุนเพราะจะทําให้กองทนุมีผลตอบแทนเพิ มขึ "นจากการนํา

ทรัพย์สนิออกให้เช่า 

หากกองทนุตดัสินใจจะซื "อ FOC อปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณ หรือระบบบรอดแบนด์ในเขต

พื "นที ต่างจังหวัดเพิ มเติม มีความเป็นไปได้ที กองทุนจะต้องการเงินทุนเพิ มเติมเพื อซื "อ

ทรัพย์สินดงักลา่ว ซึ งกองทนุอาจจะต้องดําเนินการตามขั "นตอนที เกี ยวกบัการกู้ ยืมตามที 

ระบไุว้ในสว่นที  ; “การจดัการและการกํากบัดแูลกองทนุรวม” หวัข้อ 12.1.1 “นโยบายการ

กู้ ยืมเงิน” และ/หรือขั "นตอนที เกี ยวกบัการเพิ มทนุตามที ระบไุว้ในสว่นที  ; “การจดัการและ

การกํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้อ 10.1.3 “การเพิ มเงินทุนจดทะเบียน” ในบางกรณี 

กองทนุอาจจําเป็นต้องแก้ไขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทนุ กองทนุไม่สามารถรับรองได้

ว่า ในอนาคตกองทนุจะมีโอกาสใช้สิทธิในการได้รับคําเสนอก่อน (right to receive a first 

offer) เพื อการซื "อ FOC อุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณ หรือระบบบรอดแบนด์ในพื "นที 

ตา่งจงัหวดัเพิ มเติม 

ทั "งนี " หากมีแผนการลงทนุ FOC อปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณ หรือระบบบรอดแบนด์เพิ มเติม

ในอนาคต กองทนุคาดวา่จะอยูใ่นพื "นที หลกัดงัตอ่ไปนี " 

· พื "นที ต่างจงัหวดัของประเทศไทยซึ งยงัได้รับการบริการไมเ่พียงพอ และมีแนวโน้มการ

เติบโตอยา่งมีนยัสาํคญั  

· เส้นทางให้บริการเดิมซึ งต้องการความมั นคงเพิ มเติมเนื องจากมีอตัราการรับสง่ข้อมลู

สงู และ 

· เขตเมืองที สาํคญัตา่ง ๆ ของประเทศไทย 

(12) สิทธิแห่งทางและการติดตั งอปุกรณ์ (Rights of Way and Equipment Access) 

ระบบ FOC หลกัเกือบทั "งหมดและ เครือข่ายส่งตรงไปถึงผู้ ใช้ปลายทาง ( last mile) ของ

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวัดที กองทุนเข้าลงทุนกับ TICC และ FOC ของ 
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AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ที กองทนุเช่ามาจาก AWC FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ที 

เข้าลงทุนกับ TICC TUC และทรูมูฟ FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ที เข้าลงทุนกับ TICC 

TUC และทรูมูฟ และ FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ที จะเข้าทํารายการกับ TICC TUC 

และเรียลมฟู หลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  4 จะใช้สทิธิแหง่ทางโดยนิติกรรมสญัญาที หนว่ยงานด้านสาธารณปูโภคได้ให้สิทธิไว้

ในชื อของ TICC และ TUC ส่วน ระบบ FOC ของ BFKT ใช้สิทธิแห่งทางโดยนิติกรรม

สญัญาของ กสท. โทรคมนาคม อุปกรณ์ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวัดและ

อปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณ FOC หลกัที กองทนุซื "อจาก TICC สว่นใหญ่ตั "งอยูบ่นสถานที ซึ ง

เป็นของหรือเช่าในนามของกลุ่มทรูรวมถึง TICC ทั "งนี " ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ

สทิธิรายได้กบั TICC TICC จะให้หรือจดัหามาให้แก่กองทนุหรือผู้ เช่าของกองทนุซึ งสทิธิใน

การเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที  TICC หรือบริษัทอื น ๆ ในกลุม่ทรูถืออยู่ในสว่นของระบบ 

FOC หลกั ในสว่นของ FOC ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  1 เมื อกองทนุใช้สิทธิในการ

ซื "อ (call option) FOC ดงักลา่ว กองทนุจะมีสิทธิในการเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที  TICC 

หรือบริษัทอื น ๆ ในกลุ่มทรูถืออยู่ในส่วนของ FOC ของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 

ตามที กําหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง

ที  1 (ที ได้มีการแก้ไขและแทนที ) นอกจากนี " ตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการ

หลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  TUC และ TICC จะให้หรือจดัหามาให้แก่กองทนุหรือผู้ เช่า

ของกองทนุซึ งสิทธิในการเข้าถึงและใช้สทิธิแห่งทางที  TUC TICC หรือบริษัทอื น ๆ ในกลุม่ 

ทรูถืออยู่ในส่วนของ FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 และ 

FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 นอกเหนือจากนั "น ในสว่นของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 

TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม 

ครั "งที  3 เมื อกองทนุใช้สิทธิในการซื "อ (call option) FOC ดงักลา่ว กองทนุจะมีสิทธิในการ

เข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที  TICC หรือบริษัทอื น ๆ ในกลุ่มทรูถืออยู่ในส่วนของ FOC 

รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 

TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ตามที กําหนดไว้ในสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร

จดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง สทิธิแหง่ทางในสว่นของ ระบบ FOC ของ 

BFKT อยูใ่นชื อของ กสท. โทรคมนาคม และหากกองทนุใช้สทิธิในการซื "อ ระบบ FOC ของ 

BFKT ในอนาคต ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะจดัหาหรือดําเนินการให้มีการจดัหามา

ให้แก่กองทนุหรือผู้ เช่าของกองทนุซึ งสทิธิในการเข้าถึงและใช้สทิธิแหง่ทาง ทั "งนี " กฟภ. ได้มี
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หนังสือถึงกลุ่มทรูยืนยนัว่าการวางพาดทรัพย์สินที เกี ยวกับระบบ FOC หลกั และระบบ 

บรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดับางสว่นของ TICC และ ระบบ FOC ของ BFKT เป็นไป

ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที ใช้บงัคบั และ กฟภ. ได้ทยอยออกเอกสารเพื อเรียกชําระค่า

พาดสายสําหรับสิทธิแห่งทางสําหรับทรัพย์สินดงักลา่ว ในสว่นของ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  2 FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 และ FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 นั "น เอกสาร

เกี ยวกบัสทิธิแหง่ทางเป็นการให้สทิธิโดยนิติกรรมสญัญาที หนว่ยงานด้านสาธารณปูโภคได้

ให้ไว้ในชื อของ TUC (สําหรับ FOC และ FOC หลัก) และ TICC (สําหรับ FOC รองรับ

ระบบ FTTx) อย่างไรก็ดี FOC บางสว่นที กองทนุจะเข้าลงทนุเพิ มเติมเป็นครั "งที  4 ยงัอยูใ่น

ระหว่างดําเนินการเพื อให้หน่วยงานด้านสาธารณปูโภคออกเอกสารเกี ยวกบัสิทธิแห่งทาง

ซึ งเป็นไปตามหลกัปฏิบติัในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที เกี ยวกบัใยแก้วนําแสง อนึ ง 

ตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  กองทนุตกลง

ที จะเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่สิทธิแห่งทางในจํานวนและวิธีการตามที กองทนุและ TICC และ 

TUC ได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี ในกรณีที มีความจําเป็น ในการย้าย FOC (รวมถึงกรณีการ

ย้าย FOC ลงใต้ดิน) TUC และ TICC ตกลงที จะรับผิดชอบราคาและคา่ใช้จ่ายในการย้าย 

FOC อนัเกี ยวเนื องกบั FOC จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น FOC ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 และ และ FOC ที ลงทุนเพิ มเติม  

ครั "งที  4 ดังกล่าว (โดยที  TUC จะต้องได้รับค่าตอบแทนสําหรับการย้ายทรัพย์สินจาก

กองทนุ โดยเป็นไปตามเงื อนไขของสญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที ได้มี

การแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้องกบัเสาโทรคมนาคม) นอกจากนี " TUC และ TICC ตกลงที 

จะรับผิดชอบสําหรับสว่นต่างระหว่างค่าสิทธิแห่งทางที เรียกเก็บจากการวางสายพาดผา่น

เสาไฟฟา้และคา่สทิธิแหง่ทางของทอ่ใต้ดินสาํหรับสว่นของ FOC ซึ งจะถกูย้ายลงใต้ดิน 

(13) การดําเนินงานและการบํารุงรกัษา 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร

จัดการหลักที ได้มีการแก้ไขและแทนที  BFKT และ TICC จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการ

ดําเนินการและการบํารุงรักษา ระบบ FOC ของ BFKT และระบบ FOC หลกัและระบบ 

บรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวดั ตามลําดบั ทั "งนี " TICC มีหน้าที ตามสญัญาเช่าช่วง 

ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 (ที ได้มีการแก้ไขและแทนที ) 

ในการดําเนินการและการบํารุงรักษา FOC ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1  
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สําหรับ FOC ที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  2 FOC ที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  3 และ FOC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  4 TUC ในฐานะผู้ เช่าจะเป็นผู้ มีหน้าที ดําเนินการและบํารุงรักษา FOC ของ 

TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 FOC หลกัของทรูมูฟที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 FOC ของ 

TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 FOC หลกัของ ทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 และ FOC 

ของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและผู้ เช่าช่วง (แล้วแต่กรณี) 

เป็นผู้ มีหน้าที ดําเนินการและบํารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 FOC รองรับระบบ FTTx ของ 

TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  4 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ที จะลงทุน

เพิ มเติมโดยกองทนุ 

TUC และ TICC จะต้องปฏิบติัตามมาตรฐานที กําหนดไว้ในสญัญาเช่า ดําเนินการ และ

บริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง การให้บริการเหล่านี "รวมถึงการ

เฝา้ติดตามโครงข่ายและระบบแบบเรียลไทม์ ณ ศนูย์ปฏิบติัการโครงข่ายของ BFKT และ 

TICC ในกรุงเทพมหานคร ศูนย์นี "จะมีบุคลากรประจําการทุกวันตลอด 24 ชั วโมง 

นอกจากนี " ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที สาํคญัของ BFKT TUC และ TICC ได้ถกูออกแบบ

มาเพื อการเฝ้าติดตามการทํางานของอุปกรณ์ระบบสื อสญัญาณแบบเรียลไทม์เพื อให้

สามารถตอบสนองต่อการขัดข้องทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว ทั "งนี " TUC และ TICC ใน

ฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที กําหนดในสญัญาเช่า 

ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  ซึ งบริษัทจดัการเชื อวา่จะทํา

ให้มีการดําเนินงานและบํารุงรักษาสําหรับระบบ FOC หลกั ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที 

ต่างจังหวัด และ FOC ที เหมาะสม นอกจากนี " กองทุนได้เข้าทําสญัญาบริการหลกักับ

บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมซึ ง

ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะต้องให้บริการงานด้านธุรการและบริการอื น ๆ ที เกี ยวข้อง

แก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 3.4.1.1 (ข) “สญัญาบริการหลกั

ฉบบัลงวนัที  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน 

(ตามที ได้มีการแก้ไขเพิ มเติม รวมถึงตามข้อตกลงเพิ มเติม ฉบบัลงวนัที  5 มีนาคม พ.ศ. 

2558 และข้อตกลงเพิ มเติม ครั "งที  2 ระหว่างผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทนุ) 

(“สัญญาบริการหลัก”)” หัวข้อ 2.5.2 (ก) “สัญญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1” หัวข้อ 3.4.1.2 (ก) “สญัญาเกี ยวกับการ
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จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1” 

หวัข้อ 2.5.3 (ก) “สญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3” และ หัวข้อ 3.4.1.3 (ก) “สัญญาเกี ยวกับการจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "ง

ที  3” 

(14) การจดัหาผลประโยชน์และการตลาด 

ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชน์และการตลาด

สาํหรับ FOC หลกั FOC ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . 

FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  ; และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวดัเมื อสิ "นสดุ

ระยะเวลาของสิทธิการเช่าแต่เพียงผู้ เดียว และ หลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะเป็น

ผู้ รับผิดชอบในการจดัหาผลประโยชน์และการตลาดสาํหรับ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

ด้วย 

(15) การประกนัภยั 

กองทุนได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภยัสําหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที 

กองทุนได้ลงทุน และจะจัดให้มีสําหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  3 ซึ งครอบคลุมถึง กรมธรรม์ประกันภัยสําหรับความเสียหายจากธุรกิจ

หยดุชะงกั ความเสียหายของทรัพย์สิน และความรับผิดต่อสาธารณะ ยกเว้น (ก) อปุกรณ์

โทรคมนาคมของ FOC ประเภท Passive ที กรมธรรม์ประกนัภยัที กองทนุมีอยูไ่มค่รอบคลมุ

ถึง ซึ งบริษัทจดัการเชื อว่าเป็นแนวปฏิบติัปกติในอตุสาหกรรมนี " และ (ข) ทรัพย์สินภายใต้

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ งกรมธรรม์ประกันภยัครอบคลมุเพียง ความ

เสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก และความรับผิดต่อสาธารณะ เท่านั "น โดยกองทุนจะจดัหา

กรมธรรม์ประกนัภยัสําหรับความเสียหายของทรัพย์สิน ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สิน

และสทิธิรายได้ เมื อทรัพย์สนิเหลา่นั "นได้โอนมายงักองทนุ 

(16) การแข่งขนั 

ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ งรวมถึงเอไอเอส ทรู ดีแทค 

กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีมี FOC เป็นของตนเอง ผู้ ดําเนินงาน FOC ประเภทขายสง่
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เท่านั "น เช่น กฟภ. และ กฟผ. ได้ให้เช่าเส้นใยแก้วนําแสงที ยงัไม่มีการใช้งาน ของตนด้วย  

ผู้ประกอบธุรกิจระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดัรวมถึง ทีโอที กสท. โทรคมนาคม 

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั น ไฮเวย์ จํากัด บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิ

เคชั นส์ จํากัด และบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์

ลิ "งค์ คอมมิวนิเคชั น จํากัด (มหาชน) นอกจากนี " บริษัท ซิมโฟนี  คอมมูนิเคชั น จํากัด 

(มหาชน) ยงัเป็นคูแ่ขง่ทางธุรกิจที สาํคญัอีกรายหนึ งในอตุสาหกรรม FOC และระบบบรอด

แบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั 

2.1.3 กฎระเบียบ 

บริษัทจดัการได้รับหนงัสอืชี "แจงจากสาํนกังาน กสทช. ลงวนัที  ; ตลุาคม .$$% ซึ งชี "แจงวา่ หากการ

ดําเนินกิจการของกองทุน ไม่มีลักษณะที มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมด้วยการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมแก่บุคคลอื นทั วไป อนัเป็นลกัษณะการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมที มีโครงข่ายเป็นของตนเอง โดยมีวตัถปุระสงค์ในการให้บริการแก่บคุคลอื นทั วไปแล้ว กองทนุ

ย่อมไม่จําต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที สามจาก กสทช. ทั "งนี " ในกรณีที กองทนุ

จะต้องดําเนินการขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที สามจาก กสทช. และการดําเนินการ

ดังกล่าวอาจขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที กําหนดห้ามกองทุนประกอบกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานเองแล้ว กองทนุอาจให้นิติบคุคลอื นซึ งเป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

จาก กสทช. หรือ นิติบุคคลอื นที ยังมิได้เป็นผู้ รับใบอนุญาตแต่จะเป็นผู้ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมจาก กสทช.ต่อไป เป็นผู้ ดําเนินการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทนุหรือดําเนินการอื นใดใน

ทํานองเดียวกนั นอกจากนี " กองทนุเห็นว่า เนื องจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของกองทนุเป็นการให้

เช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้บคุคลอื นดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินดงักลา่ว

ด้วยตนเองเท่านั "น กิจการของกองทุนจึงมีสาระสําคญัที แตกต่างไปจากการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

กองทนุจึงไม่มีลกัษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมที มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ดงันั "นกองทนุจึงเชื อว่า

กองทนุไม่จําเป็นต้องขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. โดยผู้ เช่าและบริหารจดัการ

หลกัของกองทนุจะเป็นผู้ ดําเนินการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทุนและเป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบที สามจาก กสทช.และ บริษัทจดัการเชื อวา่หนงัสอืชี "แจงดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ตอ่

กองทนุเนื องจากทําให้เกิดความชดัเจนวา่กองทนุไมจํ่าเป็นต้องขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

จาก กสทช. โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 3.4.4 “ความเห็นทางกฎหมายเกี ยวกับการจดัตั "ง

กองทนุ – ความเห็นเกี ยวกบัหน้าที ในการขอรับใบอนญุาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีนิติบคุคล

อื นดําเนินการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั” 
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2.1.4 สิ งแวดล้อม 

กองทุนอยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายและกฎระเบียบทางด้านสิ งแวดล้อมของประเทศ  และของ

ท้องถิ น โดยเฉพาะอย่างยิ งประกาศเรื องสิทธิแห่งทาง  ซึ งกําหนดให้ผู้ ที ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมต้องยื นเอกสารประกอบที รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อมและสขุอนามยัใน

บางกรณีเมื อมีการยื นขออนุมติัจาก กสทช. เพื อก่อสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่ หรือวาง FOC นอกจากนี " 

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

ภายหลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ยงัอยูภ่ายใต้บงัคบั

ของการตรวจสอบในด้านความปลอดภยัและสิ งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที ของรัฐ โดยที ผ่านมา การปฏิบติัตาม

กฎหมายและกฎระเบียบทางด้านสิ งแวดล้อมและความปลอดภยัดงักลา่วไมเ่คยมีผลกระทบในทางลบอยา่ง

มีนัยสําคัญต่อการดําเนินงาน รายจ่าย ผลกําไรหรือความสามารถในการแข่งขันได้ของนิติบุคคลผู้ โอน 

กองทุนจึงคาดว่าในอนาคตจะยงัคงไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงาน รายจ่าย  

ผลกําไรหรือความสามารถในการแขง่ขนัได้ของกองทนุเช่นกนั ทั "งนี " กองทนุไมท่ราบถึงกระบวนพิจารณาหรือ

การตรวจสอบของทางการที เกี ยวกบักฎหมายและกฎระเบียบทางด้านสิ งแวดล้อมและความปลอดภยัที ใช้

บงัคบั ซึ งกองทนุเป็นหรืออาจเป็นคู่กรณี และอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อทรัพย์สินและ

การดําเนินงานของกองทนุ 

2.2 ราคาและวิธีการกําหนดราคาของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน และส่วนต่างระหว่างราคา

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน และราคาประเมิน  

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4 

ราคาซื "อขายของทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 จะไมเ่กิน 15,800 ล้านบาท 

(หนึ งหมื นห้าพนัแปดร้อยล้านบาท) (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื อให้ได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติม 

ครั "งที  4 อาทิเช่น ภาษี คา่ที ปรึกษา คา่ทนายความ ฯลฯ) ทั "งนี " มลูคา่สดุท้ายของการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง

พื "นฐานเพิ มเติม ครั "งที  3 จะขึ "นกับปัจจยัต่าง ๆ ที มีความเกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง สภาวะตลาดเงินและ

ตลาดทนุในช่วงที มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ และอตัราผลตอบแทนของตลาดที นกัลงทุนจะได้รับจาก

การลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานในลกัษณะเดียวกนัในช่วงที มีการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม ่ 

2.3 การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมและความเห็นของบริษัทจัดการและที 

ปรึกษาทางการเงนิ 

การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4  

2.3.1 ราคาประเมินทรัพย์สิน  



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  68 

กองทุนได้แต่งตั "งผู้ประเมินมูลค่าอิสระ . รายเพื อทําหน้าที ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน

เพิ มเติมครั "งที  3 ได้แก่ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จํากัด และ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี  จํากัด และจัดทํา

รายงานประเมินราคาโดยราคาประเมินทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทนุลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 แยกตาม 

ผู้ประเมินและประเภททรัพย์สนิ ได้ดงันี " 

นิติบุคคล 

ผู้โอน 

ประเภททรัพย์สิน 

ที กองทุนลงทุน
เพิ มเติม ครั"งที  4 

ราคาประเมินตามโครงสร้างของกองทุน 

(ล้านบาท)(1) 
มูลค่าที 

กองทุนเข้า
ลงทุน 

(ล้านบาท) (6) บริษัท เจย์ แคปปิตอล  
แอดไวเซอรี จาํกัด(2)(3) 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอ
รี  จาํกัด(4)(5) 

TUC เสาโทรคมนาคม(7)
 

ขั "นตํ า 

1,917.66 

ขั "นสงู 

2,928.98 

ขั "นตํ า 

2,498.97 

ขั "นสงู 

2,789.56 
 

TUC 

TICC 

เรียลมฟู 

FOC(7)
 

ขั "นตํ า 

12,411.38 

ขั "นสงู 

13,094.77 

ขั "นตํ า 

12,352.13 

ขั "นสงู 

13,384.36 
 

TUC 

TICC 

เรียลมูฟ 

เสาโทรคมนาคม และ 
FOC 

ขั "นตํ า 

14,329.04 

ขั "นสูง 

16,023.75 

ขั "นตํ า 

14,851.10 

ขั "นสูง 

16,173.92 

ไม่เกิน 
15,800.00 ซึ ง

อยู่ในช่วง
ของราคา

ประเมินของ
ผู้ประเมินทั "ง

สองราย 

หมายเหตุ:   

1. ผู้ประเมินทั "งสองรายประเมินมลูคา่ตามวิธีรายได้ (income approach) ตามโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุ  

2. วนัที ประเมินราคา คือ ;* เมษายน พ.ศ. .$%. โดยมีวนักําหนดราคาประเมินวนัที  # ตลุาคม พ.ศ. .$%. 

3. ผู้ประเมินใช้อตัราคิดลดต้นทนุทางการเงินถัวเฉลี ยถ่วงนํ "าหนัก (WACC) ร้อยละ &.*; ต่อปี สําหรับตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ตั "งแต่ปี พ.ศ. .$%. - ปี พ.ศ. .$&& ทั "งนี " ผู้ ประเมินได้ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื อหามลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สิน โดยการ

เปลี ยนแปลงจํานวนพื "นที บนเสาโทรคมนาคมที เช่าโดยกลุ่มทรูสําหรับระยะเวลาประมาณการหลงัสิ "นสดุสญัญาเช่าและประมาณ

การมลูค่าสดุท้าย (Terminal Value) ระหว่าง #.** – 2.00 พื "นที  (slot) และอตัราการเช่า FOC ที เช่าโดยกลุ่มทรูสําหรับระยะเวลา

ประมาณการหลงัสิ "นสดุสญัญาเชา่และประมาณการมลูคา่สดุท้าย (Terminal Value) ระหวา่งร้อยละ &*.** – 80.00 

4. วนัที ประเมินราคา คือ ;* เมษายน พ.ศ. .$%. โดยมีวนักําหนดราคาประเมินวนัที  # มกราคม พ.ศ. .$%; 
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5. ผู้ประเมินใช้อตัราคิดลดต้นทนุทางการเงินถัวเฉลี ยถ่วงนํ "าหนัก (WACC) ร้อยละ &.#. ต่อปี โดยได้ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

เพื อหามลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สิน โดยการเปลี ยนแปลงอตัราคิดลด (Discount Rate) ระหว่างร้อยละ %.%. – 7.62 และ อตัราการ

เติบโตของกระแสเงินสดภายหลงัระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ระหวา่งร้อยละ -*.$ – 0.5 

6. ราคาซื "อขายสดุท้ายซึ งจะชําระโดยกองทนุสําหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติม ครั "งที  3 จะขึ "นกบัราคาเสนอขายสดุท้าย

สําหรับหน่วยลงทนุใหมข่องกองทนุ 

7. ราคาประเมินของแตล่ะทรัพย์สินเป็นไปตามข้อมลูที ได้รับการชี "แจงเพิ มเติมจากผู้ประเมินทั "งสองราย 

 

2.3.2 วิธีที ใช้และสรุปสมมติฐานที ผู้ประเมินใช้ในการประเมินมูลค่า 

 
บริษัท เจย์ แคปปิตอล 

แอดไวเซอรี จาํกัด 
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี  จาํกัด 

วิธีที ใช้ในการประเมินมูลค่า วิธีประเมินมลูคา่จากรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ของทรัพย์สินที กองทุนจะเข้า
ลงทุน และคิดลด (Discount) กลับด้วยด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี ยถ่วง
นํ "าหนกั (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของกองทนุ 

ระยะเวลาประมาณการ เสาโทรคมนาคม 

ตั "งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 

2577 ซึ งประกอบด้วย . ช่วง ได้แก่ 

· ช่ ว ง ที  1 (1 ตุลา ค ม  2562 - 15 

กันยายน 2576) : เป็นช่วงภายใต้

การเช่าของ TUC ซึ งเป็นไปตาม

สรุปร่างสญัญาเช่า 

· ช่วงที  2 (16 กันยายน 2576 - 31 

ธนัวาคม 2577) และประมาณการ

มูลค่าสดุท้าย (Terminal Value) : 

ผู้ประเมินฯ พิจารณาให้กลุม่ทรูตอ่

อ า ยุ สั ญ ญ า เ ช่ า ทั "ง ห ม ด กั บ 

กองทุน เมื อสญัญาเช่าของ TUC 

สิ "นสดุลง 

FOC  

เสาโทรคมนาคม 

ตั "งแต่ 1 มกราคม 2563 – 30 กนัยายน 

2576 ซึ งประกอบด้วย . ช่วง ได้แก่ 

· ช่วงที  1 (1 มกราคม 2563 - 15 

กันยายน 2576) : เป็นช่วงภายใต้

การเช่าของ TUC ซึ งเป็นไปตาม

สรุปร่างสญัญาเช่า 

· ช่วงที  2 (16 กันยายน 2576 – 30 

กนัยายน 2576) และประมาณการ

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) 

ณ สิ "นสดุปี 2576 

 

 

 

FOC  
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บริษัท เจย์ แคปปิตอล 

แอดไวเซอรี จาํกัด 
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี  จาํกัด 

ตั "งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 

2577 

ซึ งประกอบด้วย . ช่วง ได้แก่ 

· ช่ ว ง ที  1 (1 ตุลา ค ม  2562 - 15 

กันยายน 2576) : เป็นช่วงภายใต้

การเช่าของ TUC และ TICC ซึ ง

เป็นไปตามสรุปร่างสญัญาเช่า 

· ช่วงที  2 (16 กันยายน 2576 - 31 

ธนัวาคม 2577) และประมาณการ

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value): 

ผู้ประเมินฯ พิจารณาให้กลุม่ทรูตอ่

อายสุญัญาเช่าทั "งหมดกบักองทนุ 

เ มื อสัญญาเ ช่าของ  TUC และ 

TICC สิ "นสดุลง 

ตั "งแต่ 1 มกราคม 2563 – 30 เมษายน  

2591 ซึ งประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ 

· ช่วงที  1 (1 มกราคม 2563 - 15 

กันยายน 2576) : เป็นช่วงภายใต้

การเช่าของ TUC และ TICC ซึ ง

เป็นไปตามสรุปร่างสญัญาเช่า 

· ช่วงที  2 (16 กันยายน 2576 - 15 

กนัยายน 2586) : เป็นช่วงต่ออายุ

สัญญาเช่าของ TUC และ TICC 

อีก 10 ปี ตามเงื อนไขในสรุปร่าง

สญัญาเช่า 

· ช่วงที  3 (16 กันยายน 2586 - 30 

เมษายน  2591) และประมาณ

ก า ร มู ล ค่ า สุ ด ท้ า ย  (Terminal 

Value) ณ สิ "นสดุปี 2591 

กระแสเงนิสดจากเสาโทรคมนาคมของ TUC 

อัตราการเช่า  

 

· ช่วงที  1 : TUC เช่าเท่ากบั 2 พื "นที  

(slot) บนเสาโทรคมนาคม โดยไม่

มีผู้ เช่ารายอื น 

· ช่วงที  2 : ผู้ประเมินฯ พิจารณาให้
กลุ่มทรูเช่าเท่ากับ 2 พื "นที  (slot) 

บนเสาโทรคมนาคม โดยไมมี่ผู้ เช่า
รายอื น 

· TUC เช่าเทา่กบั 2 พื "นที  (slot) บน
เสาโทรคมนาคม ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ โดยไม่มีผู้ เช่าราย
อื น 

อัตราค่าเช่าสาํหรับผู้เช่าใน
กลุ่ม TRUE 

· เสาประเภทที ตั "งอยู่บนดินมีอตัราค่าเช่าเริ มต้นที  ## ,265.68 บาทต่อพื "นที  

(slot) ตอ่เดือนในปี 2562 

· เสาประเภทที ตั "งบนดาดฟา้ มีอตัราคา่เช่าเริ มต้นที  10,289.77 บาท บาทตอ่

พื "นที  (slot) ตอ่เดือนในปี 2562 

โดยมีอตัราการปรับเพิ มขึ "นร้อยละ 2.70 ตอ่ปี ตั "งแตปี่ 2563 
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บริษัท เจย์ แคปปิตอล 

แอดไวเซอรี จาํกัด 
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี  จาํกัด 

อัตราค่าเช่าสาํหรับผู้เช่า 

รายอื น 

 

· เสาประเภทที ตั "งอยู่บนดินมีอตัราค่าเช่าเริ มต้นที  15,020.90 บาทต่อพื "นที  

(slot) ตอ่เดือนในปี 2562 

· เสาประเภทที ตั "งบนดาดฟ้ามีอตัราค่าเช่าเริ มต้นที  13,719.69 บาทต่อพื "นที  

(slot) ตอ่เดือนในปี 2562  

โดยมีอตัราการปรับเพิ มขึ "นร้อยละ 2.70 ตอ่ปี ตั "งแตปี่ 2563 

ค่าเช่าที ดิน ภาษีที ดินและสิ ง
ปลูกสร้าง 

· เสาประเภทที ตั "งอยูบ่นดินมีอตัราคา่เช่าที ดินรวมภาษีที ดินและสิ งปลกูสร้าง

เริ มต้นที  6,477.00 บาทตอ่เสาตอ่เดือนในปี 2562 

· เสาประเภทที ตั "งบนดาดฟ้า มีอตัราค่าเช่าที ดินรวมภาษีที ดินและสิ งปลกู

สร้างเริ มต้นที  20,374.00 บาท บาทตอ่เสาตอ่เดือนในปี 2562 

โดยมีอตัราการปรับเพิ มขึ "นร้อยละ 2.20 ตอ่ปี ตั "งแตปี่ 2563  
ค่าซ่อมบาํรุงรักษา ผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบ 

ค่าประกันภยั ค่าประกันภัยประกอบด้วย กรมธรรม์
ประกันภัยการเสี ยงภัยทุกชนิด (All 

Risks Insurance) ร้อยละ 0.0174 ของ
ทุนประกันทรัพย์สิน ของเสาประเภทที 
ตั "งอยู่บนดิน และบนดาดฟ้า ที เท่ากับ 
1.01 แ ล ะ  0.27 ล้ า น บ า ท ต่ อ ปี  
ตามลําดับ โดยทุนประกันทรัพย์สินมี
อัตราเติบโตเท่ากับร้อยละ 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) เทา่กบัร้อยละ 0.0104 ของ
รายได้จากการดําเนินการ 

ค่าประกันภยัเริ มต้นเท่ากบั #.** ล้าน
บาท ในปี .$%. และมีอตัราเติบโตร้อย
ละ ;.*& ตอ่ปี 

ค่าย้ายเสาโทรคมนาคม กองทุน ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มเติมจากการเข้าลงทุนทรัพย์สินเพิ มเติม 

ครั "งที  3  
Capital Expenditure  ผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที เกี ยวกบัการซอ่มบํารุง และดแูลรักษาทรัพย์สนิ

ตลอดอายสุญัญาเช่า 

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ร้อยละ 2.00 ของรายได้คา่เช่าจากผู้ เช่ารายอื น 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ร้อยละ 0.15 ของรายได้สทุธิหลงัหกัคา่ใช้จ่ายหลกัในการดําเนินงาน 
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บริษัท เจย์ แคปปิตอล 

แอดไวเซอรี จาํกัด 
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี  จาํกัด 

กระแสเงนิสดจาก FOC ของ TUC เรียลมูฟ และ TICC 

อัตราการเช่า · ช่ ว ง ที  1 : TUC และ  TICC เ ช่า 

ร้อยละ 80.00 ของจํานวนคอร์

กิโลเมตรทั "งหมด โดยไม่มีผู้ เช่า

รายอื น 

· ช่วงที  2 : ผู้ประเมินฯ พิจารณาให้
กลุ่มทรูเช่าร้อยละ 80.00  ของ
จํานวนคอร์กิโลเมตรทั "งหมด โดย
ไมมี่ผู้ เช่ารายอื น 

· TUC และ TICC เช่าร้อยละ 80.00 

ของจํานวนคอร์กิโลเมตรทั "งหมด 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
โดยไมมี่ผู้ เช่ารายอื น 

อัตราค่าเช่า 350 บาท ตอ่คอร์กิโลเมตรตอ่เดือน สาํหรับผู้ เช่าที เป็นบริษัทในกลุม่ทรู 

500 บาท ตอ่คอร์กิโลเมตรตอ่เดือน สาํหรับผู้ เช่ารายอื น  

ส่วนลด  ส่วนลดประกอบไปด้วยการบํารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) 

และการบํารุงรักษาตามสภาพ (Corrective Maintenance) เท่ากับ 4,410.00 

บาทต่อกิโลเมตรต่อปี และ 6,615.00 บาทต่อกิโลเมตรต่อปี ตามลําดับ  เพื อ
ชดเชยคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษาทรัพย์สนิให้แก่ผู้ เช่า 

ค่าใช้จ่ายสิทธิแห่งทาง  55.00 บาท ตอ่ pole ตอ่ปี หรือคิดเป็น 1,925.00 บาท ตอ่กิโลเมตรตอ่ปี  
ค่าซ่อมบาํรุงรักษา ผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที เกี ยวกบัการซอ่มบํารุง และดแูลรักษาทรัพย์สนิ

ตลอดอายสุญัญาเช่า ตามสว่นลดที ได้กลา่วในข้างต้น 

ค่าประกันภยั ค่าประกันภัยประกอบด้วย กรมธรรม์
ประกันภยัธุรกิจหยุดชะงัก (Business 

Interruption Insurance) เท่ ากับ ร้อย
ล ะ  0.0104 ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ดําเนินการ 

ค่าประกันภยัเริ มต้นเท่ากับ 0.50 ล้าน
บาท ในปี 2562 และมีอตัราเติบโตร้อย
ละ ;.*& ตอ่ปี 

ค่าย้าย FOC กองทุน ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มเติมจากการเข้าลงทุนทรัพย์สินเพิ มเติม 

ครั "งที  3  
Capital Expenditure  ผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ร้อยละ 2.00 ของรายได้คา่เช่าจากผู้ เช่ารายอื น 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ร้อยละ 0.15 ของรายได้สทุธิหลงัหกัคา่ใช้จ่ายหลกัในการดําเนินงาน 

อัตราการเติบโตของกระแส
เงนิสดหลังจากช่วงระยะเวลา
ประมาณการ (Terminal 

Growth Rate)  

เสาโทรคมนาคม   

ร้อยละ #.** 

 

เสาโทรคมนาคม   

ไมมี่ 
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บริษัท เจย์ แคปปิตอล 

แอดไวเซอรี จาํกัด 
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี  จาํกัด 

FOC  

ไมมี่ 

FOC  

ไมมี่ 

อัตราคิดลด (Discount Rate) 
จากต้นทุนทางการเงนิถวั
เฉลี ยถ่วงนํ "าหนัก (Weighted 

Average Cost of Capital : 

WACC) 

ร้อยละ 7.03 ร้อยละ 7.12 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

(Sensitivity Analysis) เพื อหา
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สนิ 

ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการ
เปลี ยนแปลง จํานวนพื "น ที บ น เ สา
โทรคมนาคมที เช่าโดยกลุ่มทรูสําหรับ
ระยะเวลาประมาณการช่วงที  2 และ
ประมาณการมูลค่าสดุท้าย (Terminal 

Value) ระ ห ว่ า ง  1.00 – 2.00 พื "น ที  
(slot) และอตัราการเช่า FOC ที เช่าโดย
กลุม่ทรูสําหรับระยะเวลาประมาณการ
ช่ ว ง ที  2 แ ละ ป ระ ม าณ การมูลค่า
สดุท้าย (Terminal Value) ระหวา่งร้อย
ละ 70.00 – 80.00  

ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการ
เปลี ยนแปลงอัตราคิดลด  (Discount 

Rate) ระหวา่งร้อยละ 6.62 – 7.62 และ
อัตราการเติบโตของกระแสเงินสด
ภายหลังระยะเวลาประมาณการ 
(Terminal Growth Rate) ระหว่างร้อย
ละ -0.50 – 0.50 

2.3.3 ความเห็นของบริษัทจัดการและที ปรึกษาทางการเงนิ  

บริษัทจดัการและที ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานการประเมินมลูค่า

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมครั "งที  3 รวมถึงการสมัภาษณ์ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินทั "งสองราย ได้แก่ 

บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จํากดั และ บริษัทสีลม แอ๊ดไวเซอรี  จํากดั ซึ งเป็นผู้ประเมินที มีประสบการณ์และ

ความเชี ยวชาญในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และได้รับการอนมุติัจากสํานกังาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการและที ปรึกษา

ทางการเงินมีความเห็นว่ามลูค่าทรัพย์สินที กองทุนจะเข้าลงทนุมีความสมเหตสุมผลเนื องจากเป็นมลูค่าที อยู่ในช่วง

ของราคาประเมินมลูคา่ทรัพย์สินซึ งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระทั "งสองราย โดยมลูค่าทรัพย์สินและสมมติฐานสําหรับ

การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของผู้ประเมินทั "งสองรายมีความสมเหตสุมผลและมิได้มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญักบั

สมมติฐานที ใช้ในการจดัเตรียมข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ เนื องจากถกูจดัทําขึ "นด้วยวิธีการประเมินมลู

ค่าที เหมาะสมกับโครงสร้างการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม กล่าวคือ เป็นวิธีการ

ประเมินมลูคา่จากรายได้ (Income Approach) โดยคิดคํานวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 
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Method) ซึ งคํานึงถึงผลการดําเนินงานและความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ของทรัพย์สินในอนาคต ซึ งวิธี

ดงักลา่วจะสะท้อนมลูคา่ที แท้จริงของทรัพย์สนิที กองทนุจะเข้าลงทนุได้  

สมมติฐานที ผู้ประเมินทั "งสองรายใช้ในช่วงระยะเวลาประมาณการสําหรับการประมาณการรายได้ และ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที มีนยัสําคญั อ้างอิงถึงสรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาที เกี ยวข้องกับการเข้าลงทุน กล่าวคือ การ

ประมาณการรายได้อ้างอิงตามเงื อนไขใน สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที 

ระหว่างกองทนุกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ซึ งสญัญาดงักลา่วได้ระบเุงื อนไขต่าง  ๆ ที มีผลต่อรายได้ของกองทุน 

อาทิ อตัราค่าเช่าและอตัราการเช่าไว้อย่างชดัเจนและแน่นอน โดยในการประมาณการรายได้คา่เช่าเสาโทรคมนาคม

และรายได้ค่าเช่า FOC จากผู้ เช่ารายอื น ผู้ ประเมินทั "งสองรายได้ใช้สมมติฐานแบบระมัดระวัง ( Conservative 

Assumption) โดยมิได้มีสมมติฐานในการรับรายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่ารายอื น ซึ งในปัจจุบนั สดัส่วนในการปล่อยเช่า 

FOC ให้แก่ผู้ เช่ารายอื นของทรัพย์สนิที กองทนุ เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ=มิได้เป็นสดัสว่นที มีนยัสาํคญั ในขณะที คา่ใช้จ่าย

ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับทรัพย์สิน อาทิ ค่าเช่าที ดิน ค่าใช้จ่ายสิทธิแห่งทาง ( Rights of Way Costs) ค่าย้ายเสา

โทรคมนาคมและ FOC และค่าใช้จ่ายการตลาด อ้างอิงตามเงื อนไขที ระบใุนสญัญาเช่าดําเนินการ และบริหารจดัการ

หลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  ระหว่างกองทุนกับผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั และสญัญาบริการหลกั อย่างไรก็ดี  

ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินมีการปรับปรุงสมมติฐานบางอยา่งด้วยดลุยพินิจของผู้ประเมิน โดยอาศยัข้อมลูที เปิดเผยตอ่

สาธารณะ เช่นอตัราเงินเฟอ้ และการประมาณมลูคา่สดุท้าย (Terminal Value) เป็นต้น  

ในสว่นของสมมติฐานของการประมาณมลูค่าสดุท้าย (Terminal Value) ของเสาโทรคมนาคม ผู้ประเมินทั "ง

สองรายได้อ้างอิงอตัราค่าเช่า อตัราการเช่า และคา่เช่าที ดิน ตามสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าหลกัในปัจจบุนั ซึ งข้อกําหนดและ

เงื อนไขของสญัญาเป็นการปฏิบติัโดยทั วไปในตลาดและการดําเนินธุรกิจโทรคมนาคม (Market and industry normal 

practice) โดยผู้ประเมินรายหนึ งใช้สมมติฐานสําหรับอตัราการเติบโตของกระแสเงินสดหลงัช่วงการประมาณการ 

(Terminal Growth Rate) ที ร้อยละ # ซึ งพิจารณาถึงอตัราการเติบโตของกระแสเงินสดที คาดการณ์ หลงัหกัอตัราเงิน

เฟอ้เปา้หมาย ในขณะที ผู้ประเมินอีกหนึ งรายใช้สมมติฐานแบบระมดัระวงั (Conservative Assumption) วา่ไมมี่อตัรา

การเติบโตของกระแสเงินสดดงักลา่ว สําหรับสมมติฐานของการประมาณมลูค่าสดุท้าย (Terminal Value) ของ FOC 

ผู้ประเมินทั "งสองรายได้อ้างอิงอตัราคา่เช่า อตัราการเช่า และค่าสิทธิแหง่ทาง (Rights of Way costs) ตามสญัญาเช่า

กับผู้ เช่าหลกัในปัจจุบนัซึ งข้อกําหนดและเงื อนไขของสญัญาเป็นการปฏิบติัโดยทั วไปในตลาดและการดําเนินธุรกิจ

โทรคมนาคม (Market and Industry Normal Practice) และใช้สมมติฐานสําหรับอตัราการเติบโตของกระแสเงินสด

หลังช่วงการประมาณการ (Terminal Growth Rate) ที ร้อยละ * ซึ งถือเป็นการใช้สมมติฐานแบบระมัดระวัง 

(Conservative Assumption)  
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สําหรับการวิเคราะห์ความออ่นไหว (Sensitivity Analysis) เพื อหามลูคา่ยติุธรรมของทรัพย์สิน ผู้ประเมินราย

หนึ งได้ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวตามลกัษณะการดําเนินการทางธุรกิจของทรัพย์สินตามการเปลี ยนแปลงของ

อตัราการเช่าของพื "นที บนเสาโทรคมนาคม ระหวา่ง #.** ถึง ..** พื "นที  (slot) และอตัราการเช่า FOC ที เช่าโดยกลุม่ทรู 

ระหวา่งร้อยละ &*.** ถึง '*.** ในขณะที ผู้ประเมินอีกรายหนึ ง ได้ทําการวิเคราะห์ความออ่นไหวโดยการเปลี ยนแปลง

อตัราคิดลด (Discount Rate) ระหวา่งร้อยละ %.%. ถึง &.%. และอตัราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลงัระยะเวลา

ประมาณการ (Terminal Growth Rate) ระหว่างร้อยละ -*.$* ถึง *.$* โดยบริษัทจดัการและที ปรึกษาทางการเงินมี

ความเห็นว่าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล เนื องจากเป็นการสะท้อนช่วงของมูลค่า

ทรัพย์สนิผา่นทั "งปัจจยัทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี ยนแปลงของอตัราคิดลด 

อนึ ง บริษัทจดัการและที ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา่ วิธีการคิดอตัราคิดลด และอตัราคิดลดที ผู้ประเมิน

มลูค่าทรัพย์สินทั "งสองรายกําหนดเป็นวิธีการและอตัราที สมเหตสุมผลและสอดคล้องกบัสภาวะตลาดทนุโดยภาพรวม 

สภาวะเศรษฐกิจและโครงสร้างเงินทนุปัจจบุนัของกองทนุ กลา่วคือ สมมติฐานต้นทนุการกู้ ยิมเงินที ใกล้เคียงกบัอตัรา

ดอกเบี "ยของการกู้ ยืมเงินที กองทนุได้รับจากกลุม่ผู้ให้สนิเชื อในปัจจบุนั รวมถึงสดัสว่นหนี "สนิตอ่ทนุในระยะยาว  

ทั "งนี " ความเห็นดงักลา่วของบริษัทจดัการและที ปรึกษาทางการเงิน ตั "งอยูบ่นปัจจยัสภาพแวดล้อมการดําเนิน

ธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั หากมีการเปลี ยนแปลงใด ๆ ในอนาคตซึ งอาจมิได้เป็นไปตามที คาดการณ์ไว้ ผล

ประกอบการที เกิดขึ "นจริงอาจจะแตกต่างการสมมติฐานดงักลา่ว และอาจสง่ผลให้ความเห็นของบริษัทจดัการและที 

ปรึกษาทางการเงินมีการเปลี ยนแปลงได้ในอนาคต 

2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างกองทุนกับผู้โอนขายทรัพย์สินซึ งเป็นบุคคลที เกี ยวข้อง 

ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมครั "งที  3 นี " กองทุนจะเข้าทําธุรกรรมกบั TUC 

เรียลมฟู และ TICC ซึ งถือเป็นบคุคลที เกี ยวข้องของกองทนุ ตามความหมายที กําหนดในบทนิยามของคําดงักลา่วใน

ประกาศฯ ทน. ;'/.$%. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที  สธ. #3/.$$' 

เรื อง ข้อกําหนดในรายละเอียดเกี ยวกบัการปอ้งกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ลงวนัที  & เมษายน .$$' 

(ตามที ได้มีการแก้ไขเพิ มเติม) (“ประกาศฯ สธ. 14/2558”) (ซึ งในกรณีนี "คือ บคุคลที มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุรายใหญ่ของกองทนุ อนัหมายถึงผู้ ที ถือหนว่ยลงทนุเกินร้อยละ #*.** ของจํานวนหนว่ยลงทนุที จําหน่ายได้แล้ว

ทั "งหมดของกองทนุ) ดงันั "นเนื องจาก TUC เรียลมฟู และ TICC เป็นบริษัทยอ่ยของทรู โดย ณ วนัที  ;# ธันวาคม .$%. 

ทรูถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในสดัสว่นร้อยละ #**.** ร้อยละ ++.&3 และร้อยละ #**.** ของจํานวน

หุ้นที จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดของทั "งสามบริษัทดงักลา่ว ตามลําดบั โดยทรู นอกจากนี " เรียลมฟูยงัเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

ของกองทุน โดย ณ วนัที  .' พฤษภาคม .$%. ทรูถือหน่วยลงทุนในสดัส่วนร้อยละ .$.&+ และ เรียลมูฟ ถือหน่วย

ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 3..# ของจํานวนหนว่ยลงทนุที จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดของกองทนุตามลาํดบั 
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คาํรับรองและความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธุรกรรมการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติมระหวา่ง บริษัทยอ่ยในกลุม่ทรูกบักองทนุ

ภายใต้ธุรกรรมการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติมจากบริษัทยอ่ยในกลุม่ทรูเป็นข้อตกลงทาง

การค้าในลกัษณะเดยีวกบัที วิญAชูนจะพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทั วไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการ

ค้าที ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที เกี ยวข้อง โดยเหตุเพราะมูลค่าที คาดว่าจะตกลงเข้าทําธุรกรรมการลงทุนใน

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติมดงักล่าวได้สะท้อนถึงโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุ

กลา่วคือ เป็นมลูคา่การลงทนุที คํานวณจากรายได้ที กองทนุจะได้รับภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิของบริษัทย่อยใน

กลุ่มทรู และจากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

เพิ มเติมจากบริษัทยอ่ยในกลุม่ทรู โดยการนําออกให้เช่าภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการที กองทนุจะได้

เข้าทํากบัผู้ เช่า ซึ งมลูคา่ดงักลา่วใกล้เคียงกบัมลูคา่ที ได้จากการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินและรายได้ภายใต้ธุรกรรมการ

ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมของบริษัทย่อยในกลุ่มทรู  โดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอิสระ นอกจากนี " 

เงื อนไขการเข้าทํารายการดงักลา่วข้างต้น เป็นเงื อนไขที ได้คํานงึถึงความเหมาะสมระหวา่งคูส่ญัญา โดยเป็นเงื อนไขที 

เกิดขึ "นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ ซื "อและผู้ ขาย และผู้ เช่าและผู้ ให้เช่า อันเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ

เดียวกบัที วิญAชูนจะพึงกระทํากบัคู่สญัญาทั วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที ปราศจาก

อิทธิพลของบคุคลที เกี ยวข้องและคํานงึถึงประโยชน์ของกองทนุเป็นสาํคญั อนึ งการตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุติัการ

ทํารายการในครั "งนี "อยู่ในดลุยพินิจของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญัซึ งผู้ ถือหน่วยลงทุนควรจะศึกษาข้อมลูเพิ ม เติมใน

เอกสารต่าง ๆ ที แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุในครั "งนี "ด้วย เพื อใช้วิจารณญาณและดลุยพินิจ

ประกอบการพิจารณาในการตดัสนิใจเพื อลงมติได้อยา่งเหมาะสม 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการมีความเห็นว่าธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม   

ครั "งที  3 มีความสมเหตสุมผล เนื องจากบริษัทจดัการคาดวา่การลงทนุดงักลา่วจะทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนจากการลงทนุที ดีในระยะยาวจากการที กองทนุลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที มีคณุภาพดี 

และยงัเป็นการเพิ มแหลง่ที มาของรายได้ของกองทนุ ตลอดจนการเพิ มโอกาสการเติบโตของกองทนุผา่นการขยายการ

ลงทนุ (Inorganic Growth) ซึ งเป็นการเพิ มทั "งรายได้คา่เช่าจากการนําทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมครั "งที  

3 บางส่วนออกให้เช่า และเพิ มโอกาสในการเติบโตของรายได้ผ่านทางโอกาสในการให้ผู้ เช่ารายอื นเช่าใช้ทรัพย์สิน

กิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมครั "งที  3 ที กองทนุจะลงทนุ โดยข้อกําหนดและเงื อนไขการลงทนุในทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมครั "งที  3 เป็นข้อกําหนดและเงื อนไขที เป็นธรรมและเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อตกลง

ทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที วิญAชูนจะพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทั วไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s length terms) 
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ทั "งนี " บริษัทจดัการได้กําหนดเงื อนไขในการลงทนุคือ การลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมครั "งที  3 

จะทําให้ประมาณการเงินปันสว่นแบง่กําไรตอ่หนว่ยของกองทนุ (cash distribution per unit) หรือ DPU ภายหลงัการ

เข้าลงทุนไม่ตํ าไปกว่าประมาณการเงินปันส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยของกองทุน  ในกรณีที กองทุนมิได้เข้าลงทุนใน

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมครั "งที  3 (อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติสําหรับ

ช่วงเวลาประมาณการตั "งแตว่นัที  # ตลุาคม .$%. ถึง ;* กนัยายน .$%;) 

2.5 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที ทาํให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน 

2.5.1 สาระสาํคัญของสัญญาที ทาํให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น 

กองทนุได้เข้าทําสญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมดงัที ระบไุว้ในหวัข้อ  2.5.1 นี " 

และเอกสารอื นใดที จําเป็นเพื อให้การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวสําเร็จลุล่วง ทั "งนี " 

สาระสาํคญัของสญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี " 

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้น 

(1) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวันที  24 

ธนัวาคม 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT”) 

คู่สัญญา .........................................  · BFKT ในฐานะผู้ขาย และ 

· กองทนุ ในฐานะผู้ ซื "อ 

ทรัพย์สินที ซื "อขาย .........................  · ในวนัที  25 ธันวาคม 2556 (“วันที ทําการซื "อขายรายได้ 

BFKT เสร็จสิ "น”) BFKT ขายและโอน และกองทุนซื "อและ
รับโอนรายได้ซึ ง BFKT คาดวา่จะได้รับจาก  

(ก)  คา่เช่าทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT ซึ งประกอบไป
ด้วยเสาโทรคมนาคมจํานวน 1,485 เสาและระบบ 
FOC รวมทั "งอุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณรวม 9,169 

links ตามสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA (รวมถึง
สิทธิเรียกร้อง และสิทธิอื นทั "งหมดที เกิดจากรายได้
ดงักล่าวตามที ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ที เกี ยวข้อง) นับแต่วันเริ มคํานวณรายได้
จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา และ  

(ข)  ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนไม่เกิน 50 

เสา นบัแต่วนัถัดจากวนัครบกําหนดสญัญาหรือวันที 
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สญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ถูกยกเลิกก่อน
ครบกําหนดระยะเวลาหรือครบกําหนดระยะเวลาที ได้มี
การขยาย (“วันยกเลิกสัญญา HSPA”) แล้วแต่กรณี
ใดจะเกิดขึ "นก่อน จนถึงวนัครบรอบ 10 ปีนบัแต่วนัถัด
จากวันครบกําหนดสัญญาหรือวันยกเลิกสัญญา 
HSPA ดงักลา่ว  

ในแต่ละกรณีหกัด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรับ
การดําเนินงานและซ่อมบํารุง เงินค่าเช่าตามสญัญาเช่า
ที ดิน (รวมถึงภาษีโรงเ รือน) และเบี "ยประกันภัย และ
ค่าใ ช้ จ่ายในการให้ไ ด้มาซึ งสิท ธิแห่งทาง  ( “ต้นทุน

ค่าใช้จ่ายของ BFKT”) โดยต้นทนุคา่ใช้จ่ายของ BFKT จะ
มีการปรับอัตราเพิ มขึ "นรายปี  (annual escalation) (รวม
เรียกวา่ “รายได้สุทธิของ BFKT”)  

ราคาซื "อขาย ...................................  · 15,556,563,792 บาท (“ราคาซื "อขาย BFKT ”) 

สิทธิในการซื "อทรัพย์สินของ
กองทุน ...........................................  

· BFKT ตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้แก่กองทุนในการซื "อ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT บางส่วน (“ทรัพย์สิน 

BFKT หลัก”) ในราคา 10 ล้านบาท (“ราคาใช้สิทธิ”) ซึ ง
กองทุนสามารถใช้สิทธิได้ในวนัครบกําหนดสญัญาหรือวนั
ยกเลกิสญัญา HSPA แล้วแตก่รณี (“สิทธิในการซื "อ”)  

· ทรัพย์สิน BFKT หลกั ณ วนัที ของสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ BFKT ประกอบด้วย 

- เสาโทรคมนาคมจํานวน 1,435 เสา และ 

- ระบบ FOC และอุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณจํานวน 
9,169 links โดยความยาวของ FOC อยู่ ที  47,250 
กิโลเมตร 

· เมื อกองทนุใช้สทิธิในการซื "อและชําระราคาใช้สทิธิแล้ว หาก
มีทรัพย์สิน BFKT หลกัส่วนใดที ยังไม่สามารถโอนและส่ง
มอบให้แก่กองทุนได้ในวันที กําหนดไว้ให้เป็นวันที ทําการ
โอนและส่งมอบทรัพย์สิน BFKT หลกั (“วันโอนทรัพย์สิน 

BFKT หลัก ”) BFKT จะชําระเงินให้กองทุนเป็นมูลค่า
สุดท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน  BFKT หลักส่วน
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ดังกล่าว เมื อ BFKT ชําระมูลค่าสุดท้าย (terminal value) 

ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว BFKT จะหมดภาระผูกพันต่อ
กองทุนในการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน  BFKT หลักส่วน
ดงักลา่ว 

· มลูค่าสดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน BFKT หลกัที 
เกี ยวข้อง คือ จํานวนที เท่ากับ 18 เท่าของรายได้ค่าเช่า 

BFKT รายเดือน (ตามที ระบไุว้ด้านลา่ง) สําหรับระยะเวลา 
12 เดือนก่อนหน้าเดือนที มีวันโอนทรัพย์สิน BFKT หลัก 
(“มูลค่าสุดท้ายของ BFKT”) 

ทรัพย์สิน BFKT ส่วนที เหลือ .........  · ในหรือก่อนวันครบกําหนดสัญญาหรือวันยกเลิกสญัญา 
HSPA แล้วแตก่รณี BFKT จะเข้าทําสญัญาเช่ากบันิติบคุคล
ใ น ก ลุ่ม ท รู เ พื อ ใ ห้ เ ช่ า พื "น ที  (slots) ห นึ ง พื "น ที บนเสา
โทรคมนาคมของ BFKT อื นที เหลือซึ งไม่ใช่ทรัพย์สิน BFKT 

หลัก (“สัญญาเช่าทรัพย์สิน BFKT ส่วนที เหลือ”) ซึ ง
รวมถึงเสาโทรคมนาคมจํานวนไม่เกิน 50 เสา (“ทรัพย์สิน 

BFKT ส่วนที เหลือ”) โดยมีระยะเวลาการเช่าอยา่งน้อย 10 
ปีนับถัดจากวันครบกําหนดสญัญาหรือวันยกเลิกสญัญา 
HSPA แล้วแต่กรณี (“วันครบกําหนดการขายรายได้  

BFKT ขั "นสุดท้าย”) และจดัหาและสง่มอบรายได้สทุธิราย
เดือนที เกิดจากคา่เช่าทรัพย์สิน BFKT สว่นที เหลอื จนถึงวนั
ครบกําหนดการขายรายได้ BFKT ขั "นสุดท้าย หรือ จนถึง
วันที มีการโอนทรัพย์สิน BFKT ส่วนที เหลือ ให้แก่กองทุน
หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ "นก่อน ทั "งนี " ตามข้อกําหนดและ
เงื อนไขของสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

· ภายใต้ข้อกําหนดและเงื อนไขในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ BFKT หากในระหวา่งระยะเวลาของสญัญา
เช่าทรัพย์สิน  BFKT ส่วนที เหลือ BFKT ได้ รับหลักฐาน
เกี ยวกับสิทธิในที ดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าโดยชอบด้วย
กฎหมายของสถานที ตั "ง และ/หรือ สิทธิแห่งทางที เป็นที ตั "ง
หรือใช้ดําเนินงานของทรัพย์สิน BFKT ส่วนที เหลือ BFKT 

จะโอนและขายทรัพย์สิน  BFKT ส่วนที เหลือดังกล่าวให้
กองทนุ และกองทนุจะรับโอนและซื "อทรัพย์สนิ BFKT สว่นที 
เหลอืนั "นตามราคาที กองทนุและ BFKT จะตกลงกนั (“ราคา
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ซื "อขายทรัพย์สิน BFKT ส่วนที เหลือ”) โดยเป็นไปตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

กรรมสิทธิ'และความเสี ยง ..............  · กรรมสทิธิ=และความเสี ยงภยัในความสญูเสยีหรือเสยีหายใน 

ทรัพย์สิน BFKT หลักและทรัพย์สิน BFKT ส่วนที เหลือจะ
เป็นของกองทุนในวนัที ธุรกรรมที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น เว้นแต่
จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ BFKT  

· สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT เป็นธุรกรรม
การซื "อขายรายได้สทุธิของ BFKT ที สมบรูณ์และแท้จริง โดย
มิได้เป็นการก่อหลกัประกันสําหรับภาระผูกพันใด ๆ ของ 
BFKT กองทนุจะได้รับกรรมสิทธิ=และผลประโยชน์ในรายได้
สทุธิของ BFKT โดยครบถ้วนสมบรูณ์นบัจากวนัที ทําการซื "อ
ขายรายได้ BFKT เสร็จสิ "น และมีสิทธิที จะจําหน่ายจ่ายโอน
รายได้สทุธิของ BFKT นั "นตอ่ไป และมีสทิธิโดยสมบรูณ์ที จะ
ได้รับและเก็บไว้ซึ งรายได้สทุธิของ BFKT เพื อประโยชน์ของ
กองทนุ  

การชาํระรายได้สุทธิของ BFKT .....  · BFKT จะจัดหาและส่งมอบรายได้ดงัต่อไปนี "ให้แก่กองทุน
ภายในวนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือนปฏิทิน โดยเริ มจาก
เดือนที เกิดวนัที ทําการซื "อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ "น 

· รายได้สทุธิของ BFKT ที ต้องส่งมอบที เกี ยวกบัสญัญา
เช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA จนถึงวันที มีการชําระ
รายได้สทุธิของ BFKT ที เกี ยวกบัสญัญาเช่าเครื องและ
อปุกรณ์ HSPA ที ต้องสง่มอบจนครบถ้วน และ 

· รายได้สทุธิของ BFKT ที ต้องส่งมอบที เกี ยวกบัสญัญา
เ ช่าทรัพย์สิน  BFKT ส่วนที เหลือ  นับจากวันโอน
ทรัพย์สิน BFKT หลกัจนถึง (ก) ในกรณีที ไม่ได้มีการ
โอนทรัพย์สิน BFKT สว่นที เหลอืให้กองทนุก่อนวนัครบ
กําหนดการขายรายได้ BFKT ขั "นสดุท้าย ได้แก่ วนัที มี
การส่งมอบรายได้สุทธิของ BFKT ที เกี ยวกับสญัญา
เช่าทรัพย์สิน BFKT ส่วนที เหลือจนครบถ้วน หรือ (ข) 
ในกรณีที ได้มีการขายและโอนทรัพย์สิน BFKT ส่วนที 
เหลือให้กองทุนก่อนวันครบกําหนดการขายรายได้  
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BFKT ขั "นสุดท้าย ได้แก่  วันที  BFKT ขายและโอน
ทรัพย์สิน BFKT ส่วนที เหลือให้แก่กองทุน (สําหรับ
ทรัพย์สนิในสว่นนั "น) 

ทั "งนี " ตามจํานวนดังต่อไปนี " (“รายได้ค่าเช่า BFKT ราย

เดือน”)  

· รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนที เกี ยวกับสัญญาเช่า
เครื องและอปุกรณ์ HSPA จะคํานวณจากคา่เช่าระบบ 
FOC และอุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณจํานวน 9,169 

links บน FOC และเสาโทรคมนาคมจํานวน 1,485 เสา 
(เว้นแต่ ในช่วงเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 จะเป็นการซื "อรายได้คา่เช่า BFKT รายเดือน
ซึ งคํานวณจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจํานวน
1,455 เสา) ในอตัราดงัตอ่ไปนี " 

 

 

ปี  รายได้ค่าเช่า BFKT 

รายเดือนสาํหรับเสา
โทรคมนาคมต่อเสา 

(บาท/เดือน) 

รายได้ค่าเช่า BFKT ราย
เดือนสาํหรับ FOC และ

อุปกรณ์ระบบสื อ
สัญญาณ ต่อ link  

(บาท/เดือน) 
2556 

(3 เดือน) 

19,565 14,100 

2557 19,565 14,100 

2558 19,301 14,100 

2559 19,028 14,100 

2560 18,748 14,100 

2561 18,459 14,100 

2562 18,161 14,100 

2563 17,855 14,100 

2564 17,539 14,100 

2565 17,214 14,100 

2566 16,879 14,100 

2567 16,534 14,100 

2568  

(7 เดือน) 

16,179 14,100 

 หมายเหตุ  

1. กองทนุ ซื "อรายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนสําหรับเดือนตลุาคม 2556 
และเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ ง BFKT จะนําส่งในเดือนธันวาคม 
2556 และเดือนมกราคม 2557 ตามลําดบั และรายได้ค่าเช่า BFKT 

รายเดือนสําหรับเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2568 ที คาด
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ว่า BFKT จะได้รับจาก กสท. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึงเดือน
ตลุาคม 2568  

2. รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนข้างต้นเป็นไปตามกําหนดระยะเวลา
ของสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA ซึ งปัจจบุนัจะครบกําหนด
ในวันที  3 สิงหาคม 2568 ทั "งนี " กสท.โทรคมนาคมมีสิทธิขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวออกไปอย่างน้อยห้าปี ในกรณีที มีการขยาย
กําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA ดงักลา่ว 
รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนต่อเสาและจํานวน links ของ FOC 

ในช่วงระยะเวลาที มีการขยายจะสอดคล้องกับค่าเช่าที เกี ยวข้อง
ภายใต้สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ที คาดว่าจะได้รับจาก 
กสท.โทรคมนาคมในชว่งระยะเวลาที มีการขยายดงักลา่ว 

 · รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนที เกี ยวกับสัญญาเช่า
ทรัพย์สิน BFKT สว่นที เหลือ จะคํานวณจากคา่เช่าเสา
โทรคมนาคมซึ งเป็นทรัพย์สิน BFKT ส่วนที เหลือที ยงั
ไมไ่ด้มีการขายและโอนให้กองทนุ ในอตัราดงัตอ่ไปนี " 

 

 

ปีที  รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือน ในอัตรา 
1 พื "นที  (slot) ต่อเสา (บาท/เดอืน) 

หนึ ง 5,277 

สอง 5,393 

สาม 5,512 

สี  5,633 

ห้า 5,757 

หก 5,884 

เจ็ด 6,013 

แปด 6,146 

เก้า 6,281 

สบิ 6,419 

 หมายเหตุ: รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนสําหรับทรัพย์สิน 
BFKT ส่วนที เหลือจะนําส่งให้กองทุนภายใน 60 วันนับจากสิ "น
เดือนนั "น ๆ 

เหตุผิดนัดและผลแห่งการผิดนัด ..  · ก่อนวันโอนทรัพย์สิน BFKT หลกั หากเกิดเหตุผิดนัดใดที 
กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT 

กองทนุอาจเรียกให้ BFKT ชําระเงินเป็นมลูค่าปัจจุบนัสทุธิ 
(Net Present Value) ข อ ง รา ยไ ด้สุท ธิข อง  BFKT ต าม
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที เหลอืทั "งหมด รวม
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กบัมลูคา่สดุท้ายของ BFKT (terminal value) ของทรัพย์สิน 

BFKT หลกั (“รายได้สุทธิ BFKT คงค้าง”) และอาจบงัคบั
ใช้สิทธิของกองทุนไม่ว่าทั "งหมดหรือบางส่วนตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

· ตวัอย่างของเหตุผิดนดั เช่น กรณี BFKT ไม่ส่งมอบรายได้
ค่าเช่า BFKT รายเดือนเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน กรณี 

BFKT ไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่า  BFKT รายเดือนเป็นเวลา
สองเดือนติดต่อกันหากอัตราส่วนหนี "สินสุทธิที มีดอกเบี "ย 
(Net Interest Bearing Debt) ต่อ EBITDA ของ BFKT เกิน
กว่า 5 ต่อ 1 กรณี BFKT ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันบาง
ประการตามที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ BFKT และไมดํ่าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วตาม
ระยะเวลาที กําหนด กรณี BFKT ผิดนดัชําระหนี "การเงินใน
ยอดเงินต้นรวมมากกวา่หนึ งพนัล้านบาท กรณีได้มีการริเริ ม
กระบวนการเกี ยวกบัการมีหนี "สนิล้นพ้นตวัหรือกระบวนการ
ของเ จ้าหนี "กับ  BFKT และกรณีสัญญาเช่าเครื องและ
อปุกรณ์ HSPA สิ "นสดุลงหรือมีเหตผิุดนดัภายใต้สญัญาเช่า
เครื องและอปุกรณ์ HSPA เนื องจากเหตกุารณ์ตามที กําหนด
ไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

· ในกรณีที  BFKT ไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือน
เป็นจํานวนสามเดือนติดต่อกันหรือสองเดือนติดต่อกันใน
กรณีที ไม่สามารถดํารงอตัราส่วนทางการเงินได้ หากกรณี
ดงักล่าวเกิดจากการที  กสท. โทรคมนาคม ไม่ชําระค่าเช่า
ตามสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA และไมไ่ด้เกิดจาก
การผิดภาระผกูพนัของเรียลมฟู ตามสญัญาขายสง่บริการ 

HSPA แล้ว กองทนุไมมี่สทิธิในการเรียกเหตผิุดนดัและเรียก
ให้ BFKT ส่งมอบรายได้สุทธิ BFKT คงค้างให้แก่กองทุน 
นอกจากนี " การที  กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซื "อทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT ตามสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ 

HSPA (“สิทธิซื "อของกสท. โทรคมนาคม”) ไมถื่อเป็นเหตุ
ผิดนดั 

ภาระหน้าที หลักอื น ๆ ของ BFKT .  · นับจากวันที ทําการโอนทรัพย์สิน BFKT หลกัหรือทรัพย์สิน 

BFKT สว่นที เหลือเสร็จสิ "น (“วันโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จ

สิ "น”) BFKT จะดําเนินการต่อไปนี "โดยค่าใช้จ่ายของ BFKT 

เอง 
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· ในกรณีที ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญาเกี ยวกบั
สิทธิการเช่าในที ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินสําหรับสถานที ตั "ง
ให้กับกองทุนได้ BFKT จะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เ ช่า
ทรัพย์สิน  BFKT หลักหรือทรัพย์สิน  BFKT ส่วนที เหลือ 
ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที ได้รับการ
แตง่ตั "งมีสทิธิเข้าไปและใช้สถานที ตั "งที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สนิ
นั "น 

· ในกรณีของสิทธิแห่งทาง คู่สัญญาตกลงกันว่า ผู้ จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมจะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เ ช่า
ทรัพย์สิน BFKT หลกั และบุคคลที ได้รับการแต่งตั "งมีสิทธิ
เข้าไปและใช้สิทธิแห่งทางที เกี ยวกับทรัพย์สินดงักล่าวโดย
กองทนุเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามสญัญาบริการหลกั 

· ในกรณีของสญัญาอื น ๆ ที เกี ยวกับทรัพย์สิน BFKT หลกั 
หรือ ทรัพย์สิน BFKT ส่วนที เหลือ ซึ งไม่สามารถโอน และ/
หรือ แปลงคูส่ญัญาให้แก่กองทนุได้ BFKT จะดําเนินการให้
กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ BFKT ตามสญัญา
อื น ๆ นั "น 

· BFKT จะดําเนินการตอ่ไปนี "เป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลงัจาก
วนัโอนทรัพย์สนิ BFKT เสร็จสิ "นแตล่ะครั "ง 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที กองทุนต้องการ
ตามสมควรเกี ยวกบัทรัพย์สนิ BFKT หลกัหรือทรัพย์สนิ 

BFKT ส่วนที เหลือที ได้ส่งมอบและโอนสิทธิให้กองทนุ
แล้ว (“ทรัพย์สิน BFKT ที โอนแล้ว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพื อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที กองทุนต้องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้จ่ายของ BFKT) เพื อให้กองทุนสามารถใช้งาน
ทรัพย์สนิ BFKT ที โอนแล้วได้ในสาระสาํคญัในลกัษณะ
เดียวกบัที มีการใช้ก่อนวนัโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จสิ "น 
และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี ยวกับทรัพย์สิน BFKT ที โอนแล้ว 
และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนั "นตามสมควร  

· นบัจากวนัโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จสิ "นแต่ละครั "ง หาก (ก) 
สถานที ตั "งของทรัพย์สิน BFKT ที โอนแล้วไม่ว่าทั "งหมดหรือ
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บางส่วนซึ งได้มีการโอนให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญาเป็น
กองทุนแล้วถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกดําเนินการโดย
ประการอื นใดทําให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ เ ช่าอัน
เนื องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที ไม่ว่าทั "งหมดหรือ
บางสว่นนั "นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกองทนุหรือผู้ซึ งเช่าใช้
ทรัพย์สนิ BFKT ที โอนแล้วซึ งไมใ่ช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไม่ได้
มีส่วนในการนั "น หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ 
หรือ แปลงคู่สญัญาให้กองทนุ มีการคดัค้านความสมบรูณ์ 
ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสทิธิในการใช้สถานที ตามสทิธิ
การเช่าของทรัพย์สนิ BFKT ที โอนแล้วใด ๆ โดยกองทนุหรือ
ผู้ ซึ งเช่าใช้ทรัพย์สิน BFKT ที โอนแล้วซึ งไม่ใช่นิติบุคคลใน
กลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการนั "น หรือ (ค) BFKT ไม่สามารถ
ดําเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่า ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
และบุคคลที ได้รับการแต่งตั "งเ ข้าถึงหรือใช้สถานที ได้ 
(“สถานที  BFKT ที ได้รับผลกระทบ”) ทําให้ผู้ เช่าหรือ
กองทนุไม่สามารถเข้าถึง ดําเนินงาน และ/หรือใช้ทรัพย์สิน 

BFKT ที โอนแล้วได้ BFKT จะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี " ด้วย
คา่ใช้จ่ายของ BFKT เอง 

· จัดหาหรือได้มาซึ งสถานที ใหม่ตามที คู่สญัญาตกลงกันว่า
เทียบเทา่กบัสถานที  BFKT ที ได้รับผลกระทบ (โดยคูส่ญัญา
จะต้องดําเนินการโดยสมเหตสุมผล) โดยพิจารณาถึง 

(ก) สถานที ตั "ง 

(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที จะได้จาก
สถานที ใหมน่ั "น 

(ค) ความจุและขนาดพื "นที สําหรับติดตั "งทรัพย์สิน BFKT ที 
โอนแล้ว และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื น ๆ ของผู้ เช่า ณ 
สถานที ใหมน่ั "น และ 

· ย้ายทรัพย์สินที โอนแล้วที ตั "งอยู่ในสถานที  BFKT ที ได้รับ
ผลกระทบ หรือจดัหาอปุกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที มีคณุภาพ 
ลกัษณะจําเพาะ และความจุอย่างน้อยเท่ากับทรัพย์สินที 
โอนแล้ว ที จะติดตั "งในสถานที ใหม่ และดําเนินการให้แน่ใจ
ว่ามีสมรรถนะ ความจุ และขนาดพื "นที เพียงพอสําหรับ
ทรัพย์สิน BFKT ที โอนแล้ว หรืออปุกรณ์และทรัพย์สนิใหมที่ 
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จะย้ายมาและติดตั "งในสถานที ใหม่นั "น ให้เหมือนกับที เคย
ตั "งอยู่ในสถานที  BFKT ที ได้รับผลกระทบก่อนที สถานที นั "น
จะกลายเป็นสถานที  BFKT ที ได้รับผลกระทบ 

· ในกรณีที  BFKT ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน BFKT ที โอนแล้ว
หรือเปลี ยนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขตามที กองทุนต้องการตามสมควรภายใน
ระยะเวลาที กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT นั "น BFKT จะต้องดําเนินการดงันี " 

· ซื "อ และ/หรือ จัดให้มีการซื "อทรัพย์สิน BFKT ที โอนแล้วที 
เ กี ยวข้องซึ งตั "งอยู่หรือติดตั "งในสถานที  BFKT ที ได้ รับ
ผลกระทบ (“ทรัพย์สิน BFKT ที ได้รับผลกระทบ”) ใน
ราคาที เท่ากับ (ก) มูลค่าสุดท้ายของ  BFKT (terminal 

value) สําหรับทรัพย์สิน  BFKT ที ได้ รับผลกระทบที เป็น
ทรัพย์สนิ BFKT หลกั หรือ (ข) ราคาซื "อขายทรัพย์สนิ BFKT 

สว่นที เหลือสําหรับทรัพย์สิน BFKT ที ได้รับผลกระทบที เป็น
ทรัพย์สิน BFKT ส่วนที เหลือ แล้วแต่กรณี (“ราคาซื "อขาย

ทรัพย์สิน  BFKT ที ได้ รับผลกระทบ”) พร้อมทั "งชําระ
ดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สิน 

BFKT เสร็จสิ "นในแต่ละกรณีจนกระทั งและรวมถึงวันที  
BFKT ชําระราคาซื "อขาย สําหรับทรัพย์สิน  BFKT ที ได้รับ
ผลกระทบดงักลา่วแก่กองทนุ 

· ชําระต้นทนุและค่าใช้จ่ายทั "งหมดเกี ยวกบัการขายและโอน
ทรัพย์สิน BFKT ที ได้รับผลกระทบให้แก่กองทนุ รวมถึงเงิน
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน  BFKT ที ได้รับผลกระทบซึ งผู้ เช่า
ทรัพย์สินที  BFKT ได้รับผลกระทบนั "นไม่ชําระให้แก่กองทุน 
เนื องจากผู้ เช่าดังกล่าวไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน  BFKT ที 
ได้รับผลกระทบนั "นได้ จนถึงวนัที  BFKT ชําระราคาซื "อขาย
ทรัพย์สนิ BFKT ที ได้รับผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

· ชําระเงินซึ งเป็นต้นทนุ ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความสญูเสยี 
สิทธิเรียกร้อง และภาระผูกพนัทั "งหมดที เกิดหรือจะเกิดกบั
กองทนุอนัเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการใช้ทรัพย์สนิ BFKT 

ที ได้รับผลกระทบ การเช่าและย้ายสถานที ของทรัพย์สิน 

BFKT ที ได้รับผลกระทบ และสิทธิเรียกร้องของผู้ เช่าที เรียก
เอากบักองทนุเนื องจากผู้ เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน BFKT 

ที ได้รับผลกระทบนั "นได้ 
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· ภายใต้บงัคบัของการที  BFKT ปฏิบติัตามภาระผูกพนัของ
ตนเกี ยวกับการซื "อคืนทรัพย์สิน BFKT ที ได้รับผลกระทบ
ตามที อธิบายมาข้างต้น กองทนุจะชําระเงินค่าเช่าทั "งหมดที 
เกี ยวกับทรัพย์สิน BFKT ที ได้รับผลกระทบที กองทุนได้รับ
จากผู้ เ ช่าที เ ป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรูตามสัญญาเช่าที 
เกี ยวข้องระหวา่งนิติบคุคลดงักลา่วและกองทนุให้แก่ BFKT 
พร้อมด้วยดอกเบี "ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัที 
กองทนุรับเงินค่าเช่าจากผู้ เช่าที เป็นนิติบคุคลในกลุม่ทรูแต่
ละครั "งตามสญัญาเช่าที เกี ยวข้องระหวา่งนิติบคุคลดงักลา่ว
และกองทุน จนกระทั งและรวมถึงวนัที กองทุนชําระคืนเงิน
ค่าเช่านั "นให้แก่  BFKT ทั "งนี " จะต้องไม่เกินราคาซื "อขาย
ทรัพย์สนิ BFKT ที ได้รับผลกระทบที เกี ยวข้อง 

· ภาระผกูพนัของ BFKT เกี ยวกบัการย้ายสถานที และซื "อคืน
ทรัพย์สิน BFKT ที ได้รับผลกระทบที ตั "งอยู่ในสถานที ซึ งได้มี
การโอนให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญาเป็นกองทุนแล้ว ซึ ง
ทรัพย์สิน BFKT ที โอนแล้วแต่ถกูยึดไป ถูกควบคุม หรือถกู
ดําเนินการโดยประการอื นใดทําให้ไมส่ามารถใช้งานได้โดย
ผู้ เช่าอนัเนื องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที นั "นไมช่อบ
ด้วยกฎหมายให้กําหนดไว้เพียงห้าปีหลงัจากวนัที มีการโอน
สิทธิหรือแปลงคู่สัญญาที เ กี ยวกับสถานที ที เ กี ยวข้อง
ดงักลา่วเป็นกองทนุ 

· หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซื "อของกสท. โทรคมนาคม
ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT (“ทรัพย์สินตามสิทธิ

ซื "อ”) BFKT จะดําเนินการดงันี " 

- ยงัคงชําระรายได้สทุธิของ BFKT ตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

- จัดหาทรัพย์สินใหม่ที อย่างน้อยมีคุณภาพ ลักษณะ
จําเพาะและความจเุดียวกบัทรัพย์สินตามสิทธิซื "อ และ
ส่งมอบและโอนทรัพย์สินใหม่ที นํามาแทนที ทรัพย์สิน 

BFKT หลกัที ระบุให้กองทุนในวนัโอนทรัพย์สิน BFKT 

หลกัที ระบ ุและ 

- หาก BFKT ไม่จัดหาทรัพย์สินใหม่แทนทรัพย์สินตาม
สิทธิซื "อซึ งเป็นทรัพย์สิน  BFKT หลัก BFKT จะชําระ
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มู ล ค่ า สุด ท้ า ย ข อ ง  BFKT (terminal value) ข อ ง
ทรัพย์สินตามสิทธิซื "อนั "นให้แก่กองทุนจนครบถ้วนใน
วนัโอนทรัพย์สนิ BFKT หลกั 

· หาก กสท. โทรคมนาคม ไม่ชําระค่าเช่าแก่ BFKT ตาม
สญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA หรือ สญัญาเช่าเครื อง
และอปุกรณ์ HSPA ถกูยกเลกิเนื องจาก กสท. โทรคมนาคม
ผิดสัญญา เ มื อกองทุนได้มีการร้องขอ BFKT จะต้อง
พยายามอย่างเต็มที เพื อให้มีการดําเนินการเรียกร้องที 
สามารถทําได้และมีผลโดยชอบด้วยกฎหมายต่อ กสท. 
โทรคมนาคม กองทุนตกลงรับผิดชอบในต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ "นในการดําเนินการเรียกร้องดงักล่าว เมื อ 
BFKT ได้รับค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จาก กสท. 
โทรคมนาคม BFKT จะชําระค่าชดเชยหรือจํานวนเงินที 
ได้รับดังกล่าวให้แก่กองทุนตามเงื อนไขและข้อกําหนด
ตามที ได้ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  

BFKT ทั "งนี " BFKT มีสทิธิหกัต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที เกิดขึ "นใน
การดําเนินการเรียกร้องดังกล่าวจากค่าเสียหายหรือ
ค่าชดเชยใด ๆ จาก กสท. โทรคมนาคม ก่อนการชําระเงิน
ดงักลา่วให้แก่กองทนุในกรณีที กองทนุยงัมิได้ชําระคา่ต้นทนุ
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเรียกร้องดังกล่าวให้แก่ 
BFKT 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right 

of first offer) ของกองทุน ...............  

· นบัจากวนัที ทําการซื "อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ "น BFKT ให้
สทิธิกองทนุโดยเพิกถอนมิได้ที จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรก
ในการซื "อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุน
เ กี ย ว กับ ท รั พ ย์ สิน ที เ ป็ น โค รง ส ร้ า ง พื "นฐ า น กิ จ การ
โทรคมนาคมของ BFKT หรือนิติบคุคลอื นในกลุม่ทรู (ยกเว้น
ทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT และทรัพย์สนิอื นบางสว่น) 
ซึ งกองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของสาํนกังาน ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน BFKT เพิ มเติม”) จนถึง
วันดังต่อไปนี "แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้าปีนับ
จากวนัที ทําการซื "อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ "น (ข) วนัที  ทรู 
ซึ งเป็นนิติบุคคลที จองซื "อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั "ง
แรก ถือหน่วยลงทุนที กองทุนออกน้อยกว่าร้อยละ 18 ของ
หน่วยลงทุนทั "งหมดที ออกโดยกองทนุในการเสนอขายครั "ง
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แรก และ (ค) วนัที ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื นถือ
หน่วยลงทนุที กองทนุออกมากกวา่ที ทรูถืออยู ่โดยให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และขั "นตอนดงัตอ่ไปนี " 
(1) หาก BFKT และ/หรือ นิติบคุคลอื นในกลุม่ทรู (“ผู้ขาย

ทรัพย์สินเพิ มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน  BFKT 

เพิ มเติมแก่บคุคลภายนอก BFKT ต้องดําเนินการและ
จัดการให้นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรูนั "นต้องทําหนังสือ
ข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที กําหนดไว้ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้  BFKT ทั "งนี " รวมถึงแต่ไม่
จํากดัเพียง เงื อนไขและข้อกําหนดของการเช่าทรัพย์สนิ 

BFKT เพิ มเติม (หากมี)  

(2) หากกองทุนต้องการซื "อทรัพย์สิน  BFKT เพิ มเติมนั "น 
ภายใน 10 วนัทําการนบัจากวนัที กองทนุได้รับหนงัสือ
ข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั "นตามที ผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมอาจตกลง กองทุนต้องแจ้งผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าต้องการซื "อ
ทรัพย์สิน BFKT เพิ มเติมดงักล่าว (“ทรัพย์สิน BFKT 

ที จะโอน”) ตามข้อกําหนดที ระบุในหนังสือข้อเสนอ 
(“หนังสือตอบรับ”) จากนั "น ภายในสามเดือนนบัจาก
วันที ของหนังสือตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่าง
เต็มที เพื อให้ได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหน่วยลงทนุที จําเป็น
ในการซื "อทรัพย์สิน BFKT ที จะโอน และ BFKT ต้อง
ดําเนินการ และ/หรือ จดัการให้นิติบคุคลอื นในกลุ่มทรู
รายที เกี ยวข้องพยายามอย่างเต็มที ให้ได้รับความ
ยินยอมหรือการอนุมติัทั "งหมดที จําเป็นตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และสัญญาสําหรับการขายทรัพย์สิน 

BFKT ที จะโอน เมื อได้รับความยินยอมและการอนุมติั
ที เกี ยวข้องทั "งหมดแล้ว กองทุนและผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ มเติมจะเข้าทําสญัญาและทําการซื "อขายและโอน
ทรัพย์สินที  BFKT จะโอนให้เสร็จสิ "นภายในสามเดือน
หลงัจากกองทนุและผู้ขายทรัพย์สนิเพิ มเติมได้รับความ
ยินยอมและการอนมุติัดงักลา่วทั "งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทนุไมส่ง่หนงัสอืตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ มเติมภายในเวลาที กําหนด (ข) กองทุนหรือผู้ ขาย
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ทรัพย์สินเพิ มเติมไม่ได้รับความยินยอมและการอนมุติั
ที จําเป็นทั "งหมดที เกี ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือน
นบัจากวนัที ของหนงัสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่
สามารถดําเนินการให้การซื "อขายและโอนทรัพย์สิน 

BFKT ที จะโอนเสร็จสิ "นภายในระยะเวลาสามเดือนนบั
จากวันที ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที จําเป็น
ทั "งหมดที เกี ยวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมมีสิทธิขาย
ท รัพย์สิน  BFKT ที จะ โอนใ ห้บุคคลภายนอกใน
ข้อกําหนดและเงื อนไขเดียวกันหรือดีกว่า (สําหรับ
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติม) ที กําหนดในหนงัสือข้อเสนอ
ภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากนั "น หากผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมยงัไมส่ามารถขายทรัพย์สิน BFKT ที 
จะโอนให้บคุคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดังกล่าว และต่อมาผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมต้องการ
ขายทรัพย์สิน BFKT ที จะโอนอีกครั "งให้กองทุนมีสิทธิ
ในการซื "อเป็นรายแรกอีกครั "ง โดยให้ดําเนินการตาม
ขั "นตอนในลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right 

of first offer) ของ BFKT ................  

· หากกองทุนได้ซื "อทรัพย์สิน BFKT ที จะโอนและภายหลงั
ต้ อ ง ก า รข า ย ท รั พ ย์ สิน  BFKT ที จ ะ โอ น ดัง ก ล่า ว แ ก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องทําหนังสือข้อเสนอส่งให้ 
BFKT โดยต้องระบุ (ก) ราคาที กองทุนเสนอขาย และ (ข) 
เงื อนไขและข้อกําหนดของการขายทรัพย์สนิ BFKT ที จะโอน
ดังกล่าวที กองทุนเสนอ โดยเมื อ  BFKT ได้ รับหนังสือ
ดงักลา่วแล้ว BFKT จะมีสทิธิในการซื "อทรัพย์สนิ BFKT ที จะ
โอนเป็นรายแรกโดยมีเงื อนไขและข้อกําหนดตามที ได้ระบุไว้
ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT 

· BFKT อาจโอนสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน BFKT ที จะโอน
ดงักล่าวให้แก่นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จําเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกัดความรับผิดของ  BFKT ..  ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ความรับ
ผิดของ BFKT จะมีอยู่อย่างจํากดัตามกรณีทั วไปซึ งรวมถึงกรณี
ดงัตอ่ไปนี " 

· BFKT ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี ยวกับทรัพย์สิน 

BFKT ที โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้อง
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สิทธิภายในสองปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จสิ "นที 
เกี ยวข้องแต่ละครั "ง เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที เกิดจากเรื อง
สําคญับางเรื องที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและ
สิทธิรายได้ BFKT ซึ งไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ "นสุดในการ
บอกกลา่วเรียกร้องสิทธิ(นอกจากที กฎหมายกําหนด) เรื อง
ดงักล่าวรวมถึงคํารับรองของ BFKT ในเรื องอํานาจหน้าที  
กรรมสทิธิ=ของ BFKT ในทรัพย์สนิ BFKT ที โอนแล้ว และการ
ไมป่ฏิบติัตามข้อตกลงกระทําการที สาํคญั 

· ความรับผิดโดยรวมของ BFKT เกี ยวกบั (ก) รายได้สทุธิของ 

BFKT ที เกี ยวกบัสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA ต้อง
ไมเ่กินรายได้สทุธิ BFKT คงค้าง (ข) ทรัพย์สนิ BFKT หลกัที 
โอนให้แก่กองทุนต้องไม่เ กินมูลค่าสุดท้ายของ  BFKT 

(terminal value) ของทรัพย์สนินั "น (ค) ทรัพย์สนิ BFKT สว่น
ที เหลือที โอนให้กองทุนต้องไม่เกินราคาซื "อที กองทุนชําระ
สําหรับทรัพย์สิน BFKT สว่นที เหลอืดงักลา่ว (ง) รายได้สทุธิ
ของ BFKT ที เกี ยวกับสัญญาเช่าทรัพย์สิน  BFKT ส่วนที 
เหลือ ต้องไม่เกินมลูคา่สทุธิปัจจุบนัของรายได้ค่าเช่าสทุธิที 
ค้างชําระ และ (จ) การทําผิดสญัญาอื นใดทั "งหมด ความรับ
ผิดรวมของ BFKT จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื "อ
ขาย BFKT ทั "งนี " BFKT ต้องรับผิดตอ่ความเสยีหาย สญูเสีย 
สิทธิเรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ ม) อากรแสตมป์ 
ภาระผูกพนั และต้นทุนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ที เกิดขึ "นหรือ
เป็นผลจากการเข้าทํา การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

ประกันภยั ......................................  BFKT ตกลงที จะ 

· จดัให้มีการประกนัภยัที เกี ยวกบัทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 

BFKT ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรู  ตาม
ข้อกําหนดที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิ
รายได้ BFKT  

· ในวันโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จสิ "นแต่ละครั "งที เกี ยวข้อง 
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยในนามของกองทุนสําหรับ
ทรัพย์สิน BFKT ที โอนแล้ว โดยกองทนุจะรับผิดชอบในเบี "ย
ประกนัภยัสาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 
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· ไมเ่ปลี ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ท
รูเกี ยวกับทรัพย์สิน  BFKT ที โอนแล้ว โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน โดยกองทนุ
จะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมมี่เหตอุนัควรไมไ่ด้ และ 

· ดําเนินการให้มีการนําเงินที ได้รับตามกรมธรรม์ประกนัภยั
ทั "งหมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภาพ หรือเปลี ยนทดแทน
ทรัพย์สินที ได้มีการเรียกร้องให้มีการชดใช้เงินประกัน
ดงักลา่ว 

การชดเชยความเสียหาย ...............  · BFKT ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทนุ บริษัทจดัการ และ
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริง
ทั "งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่า
ทนายความและเ งินทดรองอื นตามสมควรที เ กิดขึ "น 
เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สญัญา หรือคํารับประกนั หรือ
การผิดคํารับรองใดของ  BFKT ภายใต้สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT เว้นแต่เป็นความผิดหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย
กองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัท
จัดการ ทั "งนี " โดยไม่จํากัดสิทธิอื นใดของกองทุนที มีตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT หรือตาม
กฎหมายที ใช้บงัคบัใด ๆ 

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ  BFKT และตัวแทนของ 

BFKT ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริงทั "งหมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอื น
ตามสมควรที เกิดขึ "น เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สญัญา 
หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของกองทุน
ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT เว้น
แตเ่ป็นความผิดหรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือจงใจ
กระทําผิดโดย BFKT และตัวแทนของ BFKT ทั "งนี " โดยไม่
จํากัดสิท ธิ อื นใดของ BFKT ที มีตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้  BFKT หรือตามกฎหมายที ใช้
บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ..................................  ·  BFKT และกองทนุไมอ่าจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกนั หรือโอน
โดยประการอื นใดซึ งผลประโยชน์ทั "งหมดหรือบางสว่นของ
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สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT โดยมิได้รับ
ความยินยอมลว่งหน้าจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทั "งนี " เว้นแต่สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 

BFKT ยอมให้กระทําได้  
กฎหมายที ใช้บังคับ .......................  · สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ให้ใช้บงัคบั

ตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ................................  · ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาทที เกิดขึ "นจากหรือเกี ยวข้องกับสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

 

(2) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ระหวา่ง AWC และกองทนุลงวนัที  24 

ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC”) 

คู่สัญญา .........................................  · AWC ในฐานะผู้ขาย และ 

· กองทนุ ในฐานะผู้ ซื "อ 

ทรัพย์สินที ซื "อขาย .........................  · ในวันที  25 ธันวาคม พ.ศ.2556 (“วันที ทําการซื "อขาย

รายได้ AWC เสร็จสิ "น”)AWC ขายและโอนรายได้สทุธิของ 
AWC ให้แก่กองทนุ และกองทนุซื "อและรับโอน 

· รายได้ AWC จาก 

(ก)  ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน 4,360 

เสาตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
(รวมถึงเงินที ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง และ
สิทธิอื นทั "งหมดที เกิดจากรายได้ดังกล่าวตามที 
ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้
ที เกี ยวข้อง) นับแต่วันเริ มคํานวณรายได้จนถึง
วนัที ครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC (“วันครบกาํหนดสัญญา AWC”) และ  

(ข)  ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนไม่เกิน 
392 เสา นบัแต่วนัถัดจากวนัครบกําหนดสญัญา 
AWC หรือวันที สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ถูกยกเลิกก่อนครบกําหนดระยะเวลาหรือ
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กําหนดระยะเวลาที ได้มีการขยาย (“วันยกเลิก

สัญญา AWC”) แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ "นก่อน 
จนถึงวันครบรอบ 10 ปีนับแต่วันถัดจากวนัครบ
กําหนดสญัญา AWC หรือวนัยกเลกิสญัญา AWC 

ดงักลา่ว 

ในแต่ละกรณีหักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วน
สําหรับการดําเนินงานและซ่อมบํารุง เงินค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าที ดิน (รวมถึงภาษีโรงเ รือน) และเบี "ย
ประกนัภยั (“ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ AWC”) โดยต้นทนุ
ค่าใช้จ่ายของ AWC จะมีการปรับอตัราเพิ มขึ "นรายปี 
(annual escalation) (รวมเรียกว่า “รายได้สุทธิของ 

AWC”) และ 

· ภายหลังวันครบกําหนดสัญญา AWC หรือวันครบ
ยกเลกิสญัญา AWC แล้วแตว่นัใดจะเกิดขึ "นก่อน AWC 

จะต้องโอนให้แก่กองทนุ และกองทนุจะต้องรับโอนเสา
โทรคมนาคมของ AWC จํานวน 3,968 เสา (“ทรัพย์สิน 

AWC หลัก”) ในวนัที  กําหนดไว้ให้เป็นวนัที ทําการโอน
และสง่มอบทรัพย์สิน AWC หลกั (“วันโอนทรัพย์สิน 

AWC หลัก”)  
(ทั "งนี " รายได้สทุธิของ AWC และทรัพย์สิน AWC หลกั 
รวมเรียกวา่ “ทรัพย์สินที ขายของ AWC”) 

ราคาซื "อขาย ..................................  10,748,870,704 บาท (“ราคาซื "อขาย AWC”)  

เงื อนไขในการโอนทรัพย์สิน AWC 

หลัก ...............................................  

· ในวนัโอนทรัพย์สิน AWC หลกั AWC จะต้องโอนทรัพย์สิน 

AWC หลักให้กับกองทุน โดยเป็นไปตามข้อกําหนดและ
เงื อนไขของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC 

ทั "งนี " เงื อนไขที ต้องสําเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันโอน
ทรัพย์สิน AWC หลกั รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรายละเอียด
และหลกัฐานเกี ยวกับสิทธิในที ดิน และ/หรือ สิทธิการเช่า
โดยชอบด้วยกฎหมายของสถานที อนัเป็นที ตั "งของทรัพย์สนิ 

AWC หลกั  

· สาํหรับทรัพย์สนิ AWC หลกัที ไมส่ามารถโอนและสง่มอบได้
ในวนัโอนทรัพย์สนิ AWC หลกั AWC จะชําระเงินให้กองทนุ
เป็นมูลค่าสุดท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC 
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หลักที ไม่ได้มีการโอนและส่งมอบดังกล่าวในวันโอน
ทรัพย์สิน  AWC หลัก  เ มื อ  AWC ชํ า ระมูลค่าสุด ท้าย 

(terminal value) ดงักล่าวจนครบถ้วนแล้ว  AWC จะหมด
ภาระผูกพันต่อกองทุนในการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน 

AWC หลกัที เกี ยวข้องดงักลา่ว 

· มลูค่าสดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC หลกัที 
เกี ยวข้อง คือ จํานวนที เท่ากับ  14 เท่าของรายได้ค่าเช่า 

AWC รายเดือน (ตามที ระบไุว้ด้านลา่ง) เป็นระยะเวลา 12 
เดือนก่อนเดือนที มีวันโอนทรัพย์สิน AWC หลัก (“มูลค่า

สุดท้ายของ AWC”) 
ทรัพย์สิน AWC ส่วนที เหลือ..........  · AWC ตกลงจะเข้าทําสัญญาเช่ากับนิติบุคคลในกลุ่มทรู

เพื อให้เช่าพื "นที  (slots) หนึ งพื "นที บนของเสาโทรคมนาคม
ของ AWC อื นที เหลอืซึ งไมใ่ช่ทรัพย์สนิ AWC หลกั (“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 ส า
โทรคมนาคมจํานวนไม่เกิน 392 เสา (“ทรัพย์สิน AWC 

ส่วนที เหลือ”) โดยมีระยะเวลาการเช่าอย่างน้อย 10 ปีนบั
จากวนัถดัจากวนัครบกําหนดสญัญา AWC หรือ วนัยกเลกิ
สัญญา AWC แล้วแต่กรณี (“วันครบกําหนดการขาย

รายได้ AWC ขั "นสุดท้าย”) และจัดหาและส่งมอบรายได้
สทุธิรายเดือนที เกิดจากค่าเช่าทรัพย์สิน AWC ส่วนที เหลือ 
จนถึงวนัครบกําหนดการขายรายได้ AWC ขั "นสดุท้ายหรือ 
จนถึงวนัที มีการโอนทรัพย์สิน AWC ส่วนที เหลือ หากเกิด
กรณีดังกล่าวขึ "นก่อน ตามข้อกําหนดและเงื อนไขของ
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

ภายใต้ข้อกําหนดและเงื อนไขในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ AWC หากในระหวา่งระยะเวลาของสญัญา
เช่าทรัพย์สิน  AWC ส่วนที เหลือ  AWC ได้ รับหลักฐาน
เกี ยวกับสิทธิในที ดินและ/หรือสิทธิการเช่าโดยชอบด้วย
กฎหมายของสถานที อนัเป็นที ตั "งหรือใช้ดําเนินงานทรัพย์สนิ 
AWC ส่วนที เหลือ AWC จะโอนและขายทรัพย์สิน AWC 

ส่วนที เหลือ ให้กองทุน และกองทุนจะรับโอนและซื "อ
ทรัพย์สิน AWC ส่วนที เหลือนั "นตามราคาที กองทุนและ 
AWC จะตกลงกนัโดยเป็นไปตามสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ AWC 
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กรรมสิทธิ'และความเสี ยง ..............  · กรรมสิทธิ=และความเสี ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหาย
ใน ทรัพย์สนิ AWC หลกัและทรัพย์สนิ AWC สว่นที เหลอืจะ
เป็นของกองทุนในวนัที ธุรกรรมที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น เว้นแต่
จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ AWC 

· สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC เป็นธุรกรรม
การซื "อขายรายได้สทุธิของ AWC ที สมบรูณ์และแท้จริง โดย
มิได้เป็นการก่อหลักประกันสําหรับภาระผูกพันใด ๆ ของ 

AWC กองทนุจะได้รับกรรมสิทธิ=และผลประโยชน์ในรายได้
สทุธิของ AWC โดยครบถ้วนสมบรูณ์นบัจากวนัที ทําการซื "อ
ขายรายได้ AWC เสร็จสิ "น และมีสิทธิที จะจําหนา่ยจ่ายโอน
รายได้สทุธิของ AWC นั "นตอ่ไป และมีสทิธิโดยสมบรูณ์ที จะ
ได้รับและเก็บไว้ซึ งรายได้สทุธิของ AWC เพื อประโยชน์ของ
กองทนุเอง  

การชาํระรายได้สุทธิของ AWC .....  · AWC จะจัดหาและส่งมอบรายได้ดงัต่อไปนี "ให้แก่กองทุน
ภายในวนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือนปฏิทิน โดยเริ มจาก
เดือนที เกิดวนัที ทําการซื "อขายรายได้ AWC เสร็จสิ "น 

· รายได้สทุธิของ AWC ที ต้องชําระที เกี ยวกบัสญัญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC จนถึงวันที มีการชําระ
รายได้สุท ธิของ  AWC ที เ กี ยวกับสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที ต้องชําระจนครบถ้วน และ 

· รายได้สทุธิของ AWC ที ต้องชําระที เกี ยวกบัสญัญาเช่า
ทรัพย์สิน AWC ส่วนที เหลือ นับจากวันโอนทรัพย์สิน 

AWC หลกัจนถึง (1) ในกรณีที ไมไ่ด้มีการโอนทรัพย์สิน 
AWC ส่วนที เหลือให้กองทุนก่อนวันครบกําหนดการ
ขายรายได้ AWC ขั "นสุดท้าย ได้แก่ วันที มีการชําระ
รายได้สทุธิของ AWC ที เกี ยวกับสญัญาเช่าทรัพย์สิน 

AWC ส่วนที เหลือจนครบถ้วน หรือ (2) ในกรณีที ได้มี
การขายและโอนทรัพย์สนิ AWC สว่นที เหลอืให้กองทนุ
ก่อนวันครบกําหนดการขายรายได้ AWC ขั "นสุดท้าย 
ได้แก่วันที  AWC ขายและโอนทรัพย์สิน AWC ส่วนที 
เหลอืให้แก่กองทนุ (สาํหรับทรัพย์สนิในสว่นนั "น)  
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ทั "งนี " ตามจํานวนดังต่อไปนี " (“รายได้ค่าเช่า AWC ราย

เดือน”)  

· รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที เกี ยวกบัสญัญาเช่าเสา
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 ในอตัราดงัตอ่ไปนี " 

 

ปี พ.ศ. 

รายได้ค่าเช่า AWC  

รายเดือนสาํหรับเสา
โทรคมนาคมต่อเสา  

(บาท/เดือน) 

2556 

(1 เดือน) 
22,000 

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  

(7 เดือน) 
19,910 

 

 หมายเหตุ รายได้คา่เชา่ AWC รายเดือนข้างต้นเป็นไปตามกําหนด
ระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ!งปัจจบุนัจะ
ครบกําหนดในวันที! 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที!มีการขยาย
กําหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ดังกล่าว รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนต่อเสาในช่วงระยะเวลาที!มี
การขยายจะสอดคล้องกบัคา่เชา่ภายใต้สญัญาเชา่เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที!คาดวา่จะได้รับ ในชว่งระยะเวลาที!มีการขยายดงักลา่ว 

 · รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที เกี ยวกับสัญญาเช่า
ทรัพย์สิน AWC ส่วนที เหลือ จะคํานวณจากค่าเช่า
ทรัพย์สิน AWC ส่วนที เหลือที ยังไม่ได้มีการขายและ
โอนให้กองทนุ ในอตัราดงัตอ่ไปนี " 
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ปีที@ 
รายได้ค่าเช่า AWC  

รายเดือน ในอัตรา 1 พื Bนที@ 
(slot) ต่อเสา (บาท/เดือน)  

หนึ!ง 6,784 

สอง 6,934 

สาม 7,086 

สี! 7,242 

ห้า 7,401 

หก 7,564 

เจ็ด 7,731 

แปด 7,901 

เก้า 8,074 

สบิ 8,252 

 หมายเหตุ: รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนสําหรับทรัพย์สิน AWC 

สว่นที!เหลือจะนําสง่ให้กองทนุภายในวนัทําการสดุท้ายของเดือนนั "น 
ๆ 

เหตุผิดนัดและผลแห่งการผิดนัด ..  · ก่อนวันโอนทรัพย์สิน AWC หลกั หากเกิดเหตุผิดนัดใดที 
กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 
กองทุนอาจเรียกให้ AWC ชําระเงินเป็นมลูค่าปัจจุบนัสทุธิ 
(Net Present Value) ของรายได้สุทธิของ  AWC ที เหลือ
ทั "งหมด รวมกับมูลค่าสุดท้ายของ AWC (terminal value) 

ของทรัพย์สิน AWC หลกั (“รายได้สุทธิ AWC คงค้าง”) 

และอาจบงัคบัใช้สทิธิของกองทนุไมว่า่ทั "งหมดหรือบางสว่น
ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

· ตวัอยา่งของเหตผิุดนดั เช่น กรณี AWC ไมส่ง่มอบรายได้คา่
เช่า AWC รายเดือนเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน กรณี 
AWC ไมส่ง่มอบรายได้คา่เช่า AWC รายเดือนเป็นเวลาสอง
เดือนติดต่อกันหากอตัราส่วนหนี "สินสทุธิที มีดอกเบี "ย (Net 

Interest Bearing Debt) ตอ่ EBITDA ของ AWC เกินกวา่ 5 
ต่อ 1 กรณี AWC ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันบางประการ
ตามที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิรายได้ 

AWC และไมดํ่าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วตามระยะเวลาที 
กําหนด กรณี AWC ผิดนดัชําระหนี "การเงินในยอดเงินต้น
รว ม ม า กกว่ าห นึ งพัน ล้ าน บา ท ก รณี ไ ด้ มี ก าร ริ เ ริ ม
กระบวนการเกี ยวกบัการมีหนี "สนิล้นพ้นตวัหรือกระบวนการ
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ของเจ้าหนี "กบั AWC และกรณีสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC สิ "นสดุลงหรือมีเหตผิุดนดัภายใต้สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เนื องจากเหตุการณ์ตามที กําหนด
ไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

· ในกรณีที  AWC ไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือน
เป็นจํานวนสามเดือนติดต่อกนั หรือสองเดือนติดต่อกนัใน
กรณีที ไม่สามารถดํารงอตัราส่วนทางการเงินได้ หากกรณี
ดงักลา่วเกิดจากการที  BFKT ไม่ชําระรายได้สทุธิของ AWC 

ที เกี ยวข้องใด ๆ ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ซึ งเป็นผลมาจากการที  กสท. โทรคมนาคม ปฏิบติัผิด
สญัญาไม่ชําระค่าเช่าแก่ BFKT ภายใต้สญัญาเช่าเครื อง
และอุปกรณ์ HSPA และการผิดสญัญาดงักล่าวของกสท. 
โทรคมนาคมไม่ได้เกิดจากการผิดภาระผกูพนัของเรียลมูฟ
ตามสญัญาขายส่งบริการ HSPA แล้ว กองทุนไม่มีสิทธิใน
การเรียกเหตุผิดนดัและเรียกให้ AWC ส่งมอบรายได้สุทธิ 
AWC คงค้างให้แก่กองทนุ 

ภาระหน้าที หลักอื น ๆ ของ AWC .  · นับจากวันที ทําการโอนทรัพย์สิน AWC หลกัหรือทรัพย์สิน 

AWC สว่นที เหลือเสร็จสิ "น (“วันโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จ

สิ "น”) AWC จะดําเนินการต่อไปนี "โดยค่าใช้จ่ายของ AWC 
เอง 

· ในกรณีที ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญา
เกี ยวกบัสิทธิการเช่าในที ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กบั
กองทุนได้  AWC จะดํา เนินการให้กองทุน  ผู้ เ ช่า
ทรัพย์สิน AWC หลกั หรือทรัพย์สิน AWC สว่นที เหลือ 
ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบคุคลที ได้รับการ
แต่งตั "งมีสิทธิเข้าไปและใช้สถานที ตั "งที เกี ยวข้องกับ
ทรัพย์สนินั "น 

· ในกรณีของสัญญาอื น ๆ ที เกี ยวกับทรัพย์สิน AWC 

หลกั หรือ ทรัพย์สิน AWC ส่วนที เหลือ ซึ งไม่สามารถ
โอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญาให้แก่กองทุนได้ AWC 

จะดําเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์
ของ AWC ตามสญัญาอื น ๆ นั "น 

· AWC จะดําเนินการต่อไปนี "เป็นระยะเวลาเก้าเดือน
หลงัจากวนัโอนทรัพย์สนิ AWC เสร็จสิ "นแตล่ะครั "ง 
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(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที กองทุน
ต้องการตามสมควรเกี ยวกับทรัพย์สิน  AWC 

หลักหรือทรัพย์สิน  AWC ส่วนที เหลือที ได้ส่ง
มอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้ว (“ทรัพย์สิน 

AWC ที โอนแล้ว”) 

(ข) พยายามตามสมควรเพื อให้ความช่วยเหลอืและ
ให้บริการตามที กองทุนต้องการตามสมควร 
(โดยค่าใ ช้ จ่ายของ  AWC)  เ พื อให้กองทุน
สามารถใช้งานทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้วได้ใน
สาระสําคญัในลกัษณะเดียวกบัที มีการใช้ก่อน
วนัโอนทรัพย์สนิ AWC เสร็จสิ "นแตล่ะครั "ง และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี ยวกบัทรัพย์สิน AWC หลกั
ที โอนแล้ว และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสาร
นั "นตามสมควร  

· นบัจากวนัโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จสิ "นแต่ละครั "ง หาก (ก) 
สถานที ตั "งที เกี ยวกบัทรัพย์สนิ AWC ที โอนแล้วไมว่า่ทั "งหมด
หรือบางสว่นซึ งได้มีการโอนให้แก่ และ/หรือ แปลงคูส่ญัญา
เป็นกองทนุแล้วถกูยดึไป ถกูควบคมุ หรือถกูดําเนินการโดย
ประการอื นใดทําให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ เ ช่าอัน
เนื องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที ไม่ว่าทั "งหมดหรือ
บางสว่นนั "นไมช่อบด้วยกฎหมายโดยกองทนุหรือผู้ซึ งเช่าใช้
ทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้วซึ งไมใ่ช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไมไ่ด้
มีส่วนในการนั "น หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ 
หรือ แปลงคู่สญัญาให้กองทนุ มีการคดัค้านความสมบรูณ์ 
ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสทิธิในการใช้สถานที ตามสทิธิ
การเช่าของทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้วใด ๆ โดยกองทนุหรือ
ผู้ ซึ งเช่าใช้ทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้วซึ งไม่ใช่นิติบุคคลใน
กลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการนั "น หรือ (ค) AWC ไม่สามารถ
ดําเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่า ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
หรือบุคคลที ได้รับการแต่งตั "งเข้าถึงหรือใช้สถานที ได้ 
(“สถานที  AWC ที ได้รับผลกระทบ”) ทําให้ผู้ เช่าหรือ
กองทนุไม่สามารถเข้าถึง ดําเนินงาน และ/หรือใช้ทรัพย์สิน 
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AWC ที โอนแล้วได้ AWC จะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี " ด้วย
คา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

· จดัหาหรือได้มาซึ งสถานที ใหมต่ามที คูส่ญัญาตกลงกนั
ว่าเทียบเท่ากบัสถานที  AWC ที ได้รับผลกระทบ (โดย
คู่สัญญาจะต้องดําเนินการโดยสมเหตุสมผล) โดย
พิจารณาถึง 

(ก) สถานที ตั "ง 

(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงขา่ยของผู้ เช่าที จะได้
จากสถานที ใหมน่ั "น และ 

(ค) ความจขุนาดพื "นที สาํหรับติดตั "งทรัพย์สิน AWC 
ที โอนแล้ว และอปุกรณ์โทรคมนาคมอื น ๆ ของ
ผู้ เช่า ณ สถานที ใหมน่ั "น และ 

· ย้ายทรัพย์สินที โอนแล้วที ตั "งอยู่ในสถานที  AWC ที 
ได้รับผลกระทบ หรือจดัหาอปุกรณ์และทรัพย์สนิใหม่ที 
มีคุณภาพ ลกัษณะจําเพาะ และประสิทธิภาพอย่าง
น้อยเท่ากับทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้ว ที จะติดตั "งใน
สถานที ใหม่ และดําเนินการให้แน่ใจว่ามีความจุ 
ประสทิธิภาพ และขนาดพื "นที เพียงพอสําหรับทรัพย์สิน 
AWC ที โอนแล้ว หรืออุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที จะ
ย้ายมาและติดตั "งในสถานที ใหมน่ั "น ให้เหมือนกบัที เคย
ตั "งอยูใ่นสถานที  AWC ที ได้รับผลกระทบก่อนที สถานที 
นั "นจะกลายเป็นสถานที  AWC ที ได้รับผลกระทบ 

· ในกรณีที  AWC ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้ว
หรือเปลี ยนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขตามที กองทุนต้องการตามสมควรภายใน
ระยะเวลาที กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC นั "น AWC จะต้องดําเนินการดงันี " 

· ซื "อ และ/หรือ จดัให้มีการซื "อทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้ว
ที เกี ยวข้องซึ งตั "งอยู่หรือติดตั "งในสถานที  AWC ที ได้รับ
ผลกระทบ (“ทรัพย์สิน AWC ที ได้รับผลกระทบ”) 

ในราคา ที เท่ ากับ  (ก )  มูลค่าสุด ท้ายของ AWC 

(terminal value) สํ า ห รั บ ท รั พ ย์สิน  AWC ที ไ ด้ รับ
ผลกระทบที เป็นทรัพย์สนิ AWC หลกั หรือ (ข) ราคาซื "อ
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ขายทรัพย์สิน AWC ส่วนที เหลือ สําหรับทรัพย์สิน 
AWC ที ได้รับผลกระทบที เป็นทรัพย์สิน AWC ส่วนที 
เหลือ แล้วแตก่รณี (“ราคาซื "อขายทรัพย์สิน AWC ที 

ได้รับผลกระทบ”)  พร้อมทั "งชําระดอกเบี "ยในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จ
สิ "นในแตล่ะกรณีจนกระทั งและรวมถึงวนัที  AWC ชําระ
คืนราคาซื "อขายทรัพย์สิน AWC ที ได้รับผลกระทบแก่
กองทนุ 

· ชําระต้นทนุและคา่ใช้จ่ายทั "งหมดเกี ยวกบัการขายและ
โอนทรัพย์สิน AWC ที ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน 
รวมถึงเ งินรายได้ค่า เ ช่าทรัพย์สิน AWC ที ไ ด้ รับ
ผลกระทบซึ งผู้ เช่าทรัพย์สิน AWC ที ได้รับผลกระทบ
นั "นไม่ชําระให้แก่กองทุน เนื องจากผู้ เช่าไม่สามารถใช้
ทรัพย์สิน AWC ที ได้รับผลกระทบนั "นได้ จนถึงวันที  
AWC ชําระราคาซื "อขายทรัพย์สิน  AWC ที ไ ด้ รับ
ผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

· ชําระเงินซึ งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง และภาระผูกพันทั "งหมดที เกิด
หรือจะเกิดกับกองทุนอันเกิดจากหรือเป็นผลมาจาก
การใช้ทรัพย์สิน AWC ที ได้รับผลกระทบ การเช่าและ
ย้ายสถานที ของทรัพย์สนิ AWC ที ได้รับผลกระทบ และ
สทิธิเรียกร้องของผู้ เช่าที เรียกเอากบักองทนุเนื องจากผู้
เ ช่าดังกล่าวไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน AWC ที ได้ รับ
ผลกระทบนั "นได้ 

· ภายใต้บังคับของการที  AWC ปฏิบัติตามภาระ
ผูกพนัของตนเกี ยวกับการซื "อคืนทรัพย์สิน AWC 
ที ได้รับผลกระทบตามที อธิบายมาข้างต้น กองทนุ
จะชําระเงินค่าเช่าทั "งหมดที เกี ยวกับทรัพย์สิน 
AWC ที ได้รับผลกระทบที กองทนุได้รับจากผู้ เช่าที 
เ ป็ น นิ ติ บุค คลใน กลุ่มท รูตามสัญญาเ ช่า ที 
เกี ยวข้องระหว่างนิติบุคคลดงักล่าวและกองทุน 
ให้แก่ AWC พร้อมด้วยดอกเบี "ยในอัตราร้อยละ 
7.5 ต่อปีนับจากวนัที กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้
เ ช่าที เ ป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรูแต่ละครั "งตาม
สญัญาเช่าที เกี ยวข้องระหว่างนิติบุคคลดงักลา่ว
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และกองทุน จนกระทั งและรวมถึง วันที กองทุน
ชําระคืนเงินคา่เช่านั "นให้แก่ AWC ทั "งนี " จะต้องไม่
เกินราคาซื "อขายทรัพย์สนิ AWC ที ได้รับผลกระทบ
ที เกี ยวข้อง 

· ภาระผูกพนัของ AWC เกี ยวกบัการย้ายสถานที และซื "อคืน
ทรัพย์สิน AWC ที ได้รับผลกระทบได้มีการโอนทรัพย์สิน 
AWC ที โอนแล้วให้แก่ หรือ แปลงคู่สญัญาเป็นกองทนุแล้ว
ซึ งทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้ว แต่ถูกยึดไป ถูกควบคมุ หรือ
ถกูดําเนินการโดยประการอื นใดทําให้ไม่สามารถใช้งานได้
โดยผู้ เช่าอนัเนื องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที นั "นไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ให้กําหนดไว้เพียงห้าปีหลงัจากวนัโอน
สิทธิหรือแปลงคู่สัญญาที เกี ยวกับสถานที ที เ กี ยวข้อง
ดงักลา่วเป็นกองทนุ 

· หาก กสท. โทรคมนาคม ไม่ชําระค่าเช่าแก่ BFKT ตาม
สญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA หรือ สญัญาเช่าเครื อง
และอปุกรณ์ HSPA ถกูยกเลกิเนื องจาก กสท. โทรคมนาคม
ผิดสญัญา และ BFKT ไม่ชําระคา่เช่าภายใต้สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC โดยกรณีดังกล่าวทําให้ AWC ไม่
สามารถชําระรายได้สทุธิของ AWC ให้แก่กองทุน ซึ งไม่ถือ
ว่าเป็นเหตผิุดนดัภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้  AWC เ มื อกองทุนได้ มีการ ร้องขอ AWC ต้อง
ดําเนินการหรือจัดการให้ BFKT ต้องพยายามอย่างเต็มที 
เพื อให้มีการดําเนินการเรียกร้องที สามารถทําได้และมีผล
โดยชอบด้วยกฎหมายตอ่ กสท. โทรคมนาคม กองทนุตกลง
รับผิดชอบในต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที เกิดขึ "นในการดําเนินการ
เรียกร้องดงักล่าว เมื อ AWC หรือ BFKT ได้รับค่าเสียหาย
หรือค่าชดเชยใด ๆ AWC ตกลงจะดําเนินการหรือจดัการให้ 
BFKT ดําเนินการชําระค่าชดเชยหรือจํานวนเงินที ได้รับจาก 
กสท. โทรคมนาคม ให้แก่กองทนุตามเงื อนไขและข้อกําหนด
ตามที ได้ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ทั "งนี " AWC หรือ BFKT ซึ งเป็นผู้ ดําเนินการเรียกร้อง
ดังกล่าว มีสิทธิหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ "นในการ
ดําเนินการเรียกร้องดงักล่าวจากค่าเสียหายหรือค่าชดเชย
ใด ๆ จาก กสท. โทรคมนาคม ก่อนการชําระเงินดงักล่าว
ให้แก่กองทุนในกรณีที กองทุนยังมิได้ชําระค่าต้นทุนและ
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเรียกร้องดงักล่าวให้แก่ AWC 

หรือ BFKT แล้วแตก่รณี 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right 

of first offer) ของกองทุน...............  

· นบัจากวนัที ทําการซื "อขายรายได้ AWC เสร็จสิ "น AWC ให้
สทิธิกองทนุโดยเพิกถอนมิได้ที จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรก
ในการซื "อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุน
เ กี ย ว กับ ท รั พ ย์ สิน ที เ ป็น โค รง ส ร้ าง พื "นฐ าน กิจการ
โทรคมนาคมของ AWC หรือนิติบคุคลอื นในกลุม่ทรู (ยกเว้น
ทรัพย์สินที ขายของ AWC และทรัพย์สินอื นบางส่วน) ซึ ง
กองทนุสามารถลงทนุได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
สํานกังาน ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน AWC เพิ มเติม”) จนถึงวนั
ตอ่ไปนี "แล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปีนบัจากวนัที 
ทําการซื "อขายรายได้ AWC เสร็จสิ "น (ข) วนัที  ทรูซึ งเป็นนิติ
บุคคลที จองซื "อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั "งแรกถือ
หน่วยลงทุนที กองทุนออกน้อยกว่าร้อยละ 18 ของหน่วย
ลงทุนทั "งหมดที ออกโดยกองทุนในการเสนอขายครั "งแรก 
และ (ค) วันที ผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื นถือ
หน่วยลงทนุที กองทนุออกมากกวา่ที ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และขั "นตอนดงัตอ่ไปนี " 
(1) หาก AWC และ/หรือ นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรู (“ผู้ขาย

ทรัพย์สินเพิ มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน AWC 
เพิ มเติมแก่บุคคลภายนอก AWC ต้องดําเนินการและ
จัดการให้นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรูนั "นต้องออกหนังสือ
ข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที กําหนดไว้ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ทั "งนี " รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง เ งื อนไขและข้อกําหนดของการเ ช่า
ทรัพย์สนิ AWC เพิ มเติม (หากมี) 

(2) หากกองทุนต้องการซื "อทรัพย์สิน AWC เพิ มเติมนั "น 
ภายใน 10 วนัทําการนบัจากวนัที กองทนุได้รับหนงัสอื
ข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั "นตามที ผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมอาจตกลง กองทุนต้องแจ้งผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าต้องการซื "อ
ทรัพย์สนิ AWC เพิ มเติมดงักลา่ว (“ทรัพย์สิน AWC ที 

จะโอน”) ตามข้อกําหนดที ระบุในหนังสือข้อเสนอ 
(“หนังสือตอบรับ”) จากนั "น ภายในสามเดือนนบัจาก
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วันที ของหนังสือตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่าง
เต็มที เพื อให้ได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหน่วยลงทนุที จําเป็น
ในการซื "อทรัพย์สิน  AWC ที จะโอน และ AWC ต้อง
ดําเนินการ และ/หรือ จดัการให้นิติบคุคลอื นในกลุม่ทรู
รายที เกี ยวข้องพยายามอย่างเต็มที ให้ได้รับความ
ยินยอมหรือการอนุมติัทั "งหมดที จําเป็นตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และสญัญาสาํหรับการขายทรัพย์สนิ AWC 
ที จะโอน เมื อได้รับความยินยอมและการอนุมัติที 
เ กี ยวข้องทั "งหมดแล้ว กองทุนและผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ มเติมจะเข้าทําสญัญาและทําการซื "อขายและโอน
ทรัพย์สิน AWC ที จะโอนให้เสร็จสิ "นภายในสามเดือน
หลังจากกองทุนและผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมได้รับ
ความยินยอมและการอนมุติัดงักลา่วทั "งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทนุไมส่ง่หนงัสอืตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ มเติมภายในเวลาที กําหนด (ข) กองทุนหรือผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมไม่ได้รับความยินยอมและการอนมุติั
ที จําเป็นทั "งหมดที เกี ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือน
นบัจากวนัที ของหนงัสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่
สามารถดําเนินการให้การซื "อขายและโอนทรัพย์สิน 

AWC ที จะโอนเสร็จสิ "นภายในระยะเวลาสามเดือนนบั
จากวันที ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที จําเป็น
ทั "งหมดที เกี ยวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมมีสิทธิขาย
ท รั พ ย์ สิน  AWC ที จ ะ โอ น ใ ห้บุคค ลภายนอกใน
ข้อกําหนดและเงื อนไขเดียวกันหรือดีกว่า (สําหรับ
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติม) ที กําหนดในหนงัสือข้อเสนอ
ภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากนั "น หากผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมยงัไม่สามารถขายทรัพย์สิน AWC ที 
จะโอนให้บคุคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดังกล่าว และต่อมาผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมต้องการ
ขายทรัพย์สินที  AWC จะโอนอีกครั "ง ให้กองทุนมีสิทธิ
ในการซื "อเป็นรายแรกอีกครั "ง โดยให้ดําเนินการตาม
ขั "นตอนในลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right 

of first offer) ของ AWC .................  

· หากกองทุนได้ซื "อทรัพย์สิน AWC ที จะโอนและภายหลัง
ต้ อ ง ก า ร ข า ย ท รั พ ย์ สิ น  AWC ที จ ะ โ อ น ดัง ก ล่า ว แ ก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องทําหนังสือข้อเสนอส่งให้ 
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AWC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที กองทุนเสนอขาย และ (ข) 
เงื อนไขและข้อกําหนดของการขายทรัพย์สนิ AWC ที จะโอน
ดงักลา่วที กองทนุเสนอ โดยเมื อ AWC ได้รับหนงัสอืดงักลา่ว
แล้ว AWCจะมีสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน AWC ที จะโอนเป็น
รายแรกโดยมีเงื อนไขและข้อกําหนดตามที ได้ระบุไว้ใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

· AWC อาจโอนสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน AWC ที จะโอน
ดงักล่าวให้แก่นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จําเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกัดความรับผิดของ AWC....  ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ความรับ
ผิดของ AWC จะมีอยู่อย่างจํากดัตามกรณีทั วไปซึ งรวมถึงกรณี
ดงัตอ่ไปนี " 

·  AWC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี ยวกับทรัพย์สิน 
AWC ที โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้อง
สิทธิภายในสองปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จสิ "นที 
เกี ยวข้องแต่ละครั "ง เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที เกิดจากเรื อง
สาํคญับางเรื องที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ AWC ซึ งไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ "นสุดในการ
บอกกลา่วเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที กฎหมายกําหนด) เรื อง
ดงักล่าวรวมถึง คํารับรองของ AWC ในเรื องอํานาจหน้าที  
กรรมสิทธิ=ของ AWC ในทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้ว และการ
ไมป่ฏิบติัตามข้อตกลงกระทําการที เกี ยวข้อง 

· ความรับผิดโดยรวมของ AWC เกี ยวกบั (ก) รายได้สทุธิของ 

AWC ที เกี ยวกบัสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ต้อง
ไม่เกินรายได้สทุธิ AWC คงค้าง (ข) ทรัพย์สิน AWC หลกัที 
โอนให้แก่กองทุนต้องไม่เ กินมูลค่าสุดท้ายของ AWC 

(terminal value) ของทรัพย์สนินั "น (ค) ทรัพย์สนิ AWC สว่น
ที เหลือที โอนให้กองทุนต้องไม่เกินราคาซื "อที กองทุนชําระ
สําหรับทรัพย์สิน AWC สว่นที เหลือดงักลา่ว (ง) รายได้สทุธิ
ของ AWC ที เกี ยวกบัสญัญาเช่าทรัพย์สนิ AWC สว่นที เหลอื 
ต้องไม่เกินมูลค่าสทุธิปัจจุบนัของรายได้ค่าเช่าสทุธิที ค้าง
ชําระ และ (จ) การทําผิดสญัญาอื นใดทั "งหมด ความรับผิด
รวมของ AWC จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื "อขาย 

AWC ทั "งนี " AWC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
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เรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมลูคา่เพิ ม) อากรแสตมป์ ภาระ
ผกูพนั และต้นทนุคา่ใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ที เกิดขึ "นหรือเป็นผล
จากการเข้าทํา การใช้สิทธิ การบงัคบัสิทธิตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

ประกันภยั ......................................  AWC ตกลงที จะ 

· จดัให้มีการประกนัภยัที เกี ยวกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC 

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูทั "งหมด ตาม
ข้อกําหนดที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิ
รายได้ AWC  

· ในวันโอนทรัพย์สิน  AWC เสร็จสิ "นแต่ละครั "งที เกี ยวข้อง 
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยในนามของกองทุนสําหรับ
ทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้ว โดยกองทนุจะรับผิดชอบในเบี "ย
ประกนัภยัสาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

· ไมเ่ปลี ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ท
รูเกี ยวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุนก่อน โดยกองทนุ
จะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมมี่เหตอุนัควรไมไ่ด้ และ 

· ดําเนินการให้มีการนําเงินที ได้รับตามกรมธรรม์ประกนัภยั
ทั "งหมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภาพ หรือเปลี ยนทดแทน
ทรัพย์สินที ได้มีการเรียกร้องให้มีการชดใช้เงินประกัน
ดงักลา่ว 

การชดเชยความเสียหาย ...............  · AWC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริง
ทั "งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่า
ทนายความและเ งินทดรองอื นตามสมควรที เ กิดขึ "น 
เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สญัญา หรือคํารับประกนั หรือ
การผิดคํารับรองใดของ  AWC ภายใต้สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC เว้นแต่เป็นความผิดหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย
กองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัท
จัดการ ทั "งนี " โดยไม่จํากัดสิทธิอื นใดของกองทุนที มีตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC หรือตาม
กฎหมายที ใช้บงัคบัใด ๆ 
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· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ  AWC และตัวแทนของ 

AWC ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริงทั "งหมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอื น
ตามสมควรที เกิดขึ "น เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สญัญา 
หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของกองทุน
ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC เว้น
แตเ่ป็นความผิดหรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือจงใจ
กระทําผิดโดย AWC และตัวแทนของ AWC ทั "งนี " โดยไม่
จํ ากัดสิท ธิ อื นใดของ  AWC ที มีตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC หรือตามกฎหมายที ใช้
บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ..................................  · AWC และกองทนุไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกนั หรือโอน
โดยประการอื นใดซึ งผลประโยชน์ทั "งหมดหรือบางสว่นของ
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC โดยมิได้รับ
ความยินยอมลว่งหน้าจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทั "งนี " เว้นแตส่ญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 

AWC ยอมให้กระทําได้  
กฎหมายที ใช้บังคับ .......................  · สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ให้ใช้บงัคบั

ตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ..............................  · ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาทที เกิดขึ "นจากหรือเกี ยวข้องกบัสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC  

 

(3) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิระหวา่ง TICC และกองทนุ ลงวนัที  24 ธนัวาคม พ.ศ. 

2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สิน TICC”) 

คู่สัญญา ...........................................  · TICC (ชื อเดิมคือ ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จํากดั) 
ในฐานะผู้ขาย และ 

· กองทนุ ในฐานะผู้ ซื "อ 
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ทรัพย์สินที ซื "อขาย ...........................  · ในวนัที  25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“วันที ทําการโอนเสร็จ

สิ "น”) TICC ขายและโอนให้แก่กองทนุ และกองทนุซื "อและ
รับโอน  

· ระบบ FOC หลกัความยาว 5,112 คอร์กิโลเมตร 
(รวมทั "งอปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณ) ในเขตพื "นที 
ตา่งจงัหวดั และ 

· ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวัดซึ งมี
ความจุที สามารถรองรับได้จํานวนประมาณ 1.2 

ล้านพอร์ต 

(“ทรัพย์สินที ขายของ TICC”) 

ราคาซื "อขาย ....................................  · 15,384,010,040 บาท (“ราคาซื "อขาย TICC”)  

ภาระหน้าที หลักของ TICC ..............  · นับจากวันที ทําการโอนเสร็จสิ "น TICC จะดําเนินการ
ตอ่ไปนี " โดยคา่ใช้จ่ายของ TICC เอง 

· TICC จะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เช่าทรัพย์สินที 
ขายของ TICC ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
และบคุคลที ได้รับการแตง่ตั "งมีสิทธิเข้าถึงและใช้
สิทธิแห่งทางที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินนั "นตาม
เงื อนไขและข้อกําหนดของสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ TICC 

· ในกรณีของสญัญาอื น ๆ ที เกี ยวกับทรัพย์สินที 
ขายของ TICC  ซึ งไม่สามารถโอน และ/หรือ 
แ ป ลง คู่ สัญ ญ า ใ ห้ แ ก่ ก อ ง ทุน ไ ด้  TICC จ ะ
ดําเนินการให้กองทนุได้รับสิทธิและผลประโยชน์
ของ TICC ตามสญัญาอื น ๆ นั "น 

· TICC จะดําเนินการต่อไปนี "เป็นระยะเวลาเก้า
เดือนหลงัจากวนัที ทําการโอนเสร็จสิ "น 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที 
กองทุนต้องการตามสมควรเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ขายของ TICC ที ได้ส่งมอบ
และโอนสิทธิให้กองทุนแล้วในวันที ทํา
การโอนเสร็จสิ "น (“ทรัพย์สิน TICC ที 

โอนแล้ว”) และ 
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(ข) พ ย า ย าม ตามสมค วร เ พื อ ใ ห้ความ
ช่วยเหลือและให้บริการตามที กองทุน
ต้องการตามสมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ 

TICC) เพื อให้กองทุนสามารถใช้งาน
ท รั พ ย์ สิ น TICCที โ อ น แ ล้ ว ไ ด้ ใ น
สาระสําคญัในลกัษณะเดียวกับที มีการ
ใช้ก่อนวนัที ทําการโอนเสร็จสิ "น และ 

(ค) เ ก็บรักษาเอกสารเกี ยวกับทรัพย์สิน 
TICC ที โอนแล้ว  และใ ห้กองทุนเ ข้า
ตรวจสอบเอกสารนั "นตามสมควร  

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right 

of first offer) ของกองทุน ................  

· นบัจากวนัที ทําการโอนเสร็จสิ "น TICC ให้สิทธิกองทนุโดย
เพิกถอนมิได้ที จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรกในการซื "อสทิธิ 
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคมของ 
TICC หรือนิติบคุคลอื นในกลุม่ทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที ขาย
ของ TICC) ซึ งกองทนุสามารถลงทนุได้ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน TICC 

เพิ มเติม”) จนถึงวนัดงัต่อไปนี "แล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน (ก) 
วนัครบห้าปีนบัจากวนัที ทําการโอนเสร็จสิ "น (ข) วนัที ทรูซึ ง
เป็นนิติบุคคลที จองซื "อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั "ง
แรกถือหน่วยลงทนุที กองทนุออกน้อยกว่าร้อยละ 18 ของ
หน่วยลงทนุทั "งหมดที ออกโดยกองทนุในการเสนอขายครั "ง
แรก และ (ค) วนัที ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื น
ถือหน่วยลงทุนที กองทุนออกมากกว่าที ทรูถืออยู่ โดยให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขั "นตอนดงัตอ่ไปนี " 

(1) หาก TICC และ/หรือ นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรู 
(“ผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติม”) ต้องการขาย
ทรัพย์สนิ TICC เพิ มเติมแก่บคุคลภายนอก TICC 

ต้องดําเนินการและจัดการให้นิติบุคคลอื นใน
กลุ่มทรูนั "นต้องออกหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือ

ข้อเสนอ”) สง่ให้กองทนุโดยมีรายละเอียดตามที 
กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TICC ทั "งนี " 
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง เงื อนไขและข้อกําหนด
ของการเช่าทรัพย์สนิ TICC เพิ มเติม (หากมี) 
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(2) หากกองทนุต้องการซื "อทรัพย์สิน TICC เพิ มเติม
นั "น ภายใน 10 วันทําการนับจากวันที กองทุน
ได้รับหนงัสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกวา่นั "น
ตามที ผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมอาจตกลง กองทนุ
ต้องแจ้งผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมเป็นลายลกัษณ์
อักษรว่าต้องการซื "อทรัพย์สิน TICC เพิ มเติม
ดังกล่าว (“ทรัพย์สิน TICC ที จะโอน”) ตาม
ข้อกําหนดที ระบหุนงัสอืข้อเสนอ (“หนังสือตอบ

รับ”) จากนั "น ภายในสามเดือนนบัจากวนัที ของ
หนงัสือตอบรับ กองทนุต้องพยายามอยา่งเต็มที 
เพื อให้ได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุที จําเป็น
ในการซื "อทรัพย์สิน TICC ที จะโอน และ TICC 

ต้องดําเนินการ และ/หรือ จดัการให้นิติบคุคลอื น
ในกลุม่ทรูรายที เกี ยวข้องพยายามอยา่งเต็มที ให้
ได้รับความยินยอมหรือการอนุมัติทั "งหมดที 
จําเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญา
สําหรับการขายทรัพย์สิน TICC ที จะโอน เมื อ
ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที เกี ยวข้อง
ทั "งหมดแล้ว กองทนุและผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติม
จะเข้าทําสัญญาและทําการซื "อขายและโอน
ทรัพย์สิน TICC ที จะโอนให้เสร็จสิ "นภายในสาม
เ ดือนหลังจากกองทุนและผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ มเติมได้ รับความยินยอมและการอนุมัติ
ดงักลา่วทั "งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมภายในเวลาที กําหนด (ข) 
กองทุนหรือผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมไม่ได้รับ
ความยินยอมและการอนุมติัที จําเป็นทั "งหมดที 
เกี ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนับจาก
วันที ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญาไม่
สามารถดําเนินการให้การซื "อขายและโอน
ท รั พ ย์ สิน  TICC ที จ ะ โอ น เ ส ร็จ สิ "น ภา ย ใ น
ระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที ได้รับความ
ยินยอมและการอนุมั ติ ที จํ า เ ป็นทั "งหมดที 
เกี ยวข้อง ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมมีสิทธิขาย
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ทรัพย์สิน TICC ที จะโอนให้บุคคลภายนอกใน
ข้อกําหนดและเ งื อนไขเดียวกันหรือดีกว่า 
(สําหรับผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติม) ที กําหนดใน
หนังสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือน
หลงัจากนั "น หากผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมยังไม่
สา ม า รถ ข า ย ท รั พ ย์ สิน  TICC ที จ ะ โอ นใ ห้
บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดังกล่าว และต่อมาผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติม
ต้องการขายทรัพย์สิน TICC ที จะโอนอีกครั "ง ให้
กองทุนมีสิทธิในการซื "อเป็นรายแรกอีกครั "ง โดย
ให้ดําเนินการตามขั "นตอนในลกัษณะเดียวกนัจน
ครบถ้วน 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right 

of first offer) ของ TICC ...................  

· หากกองทุนได้ซื "อทรัพย์สิน TICC ที จะโอนและภายหลงั
ต้องการขายท รัพย์สิน  TICC ที จะ โอนดังกล่าวแ ก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องทําหนงัสือข้อเสนอส่งให้ 
TICC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที กองทุนเสนอขาย และ (ข) 
เงื อนไขและข้อกําหนดของการขายทรัพย์สิน TICC ที จะ
โอนดังกล่าวที กองทุนเสนอ โดยเมื อ TICC ได้รับหนงัสือ
ดงักล่าวแล้ว TICC จะมีสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน TICC ที 
จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเงื อนไขและข้อกําหนดตามที ได้
ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TICC 

· TICC อาจโอนสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน TICC ที จะโอน
ดงักลา่วให้แก่นิติบคุคลอื นในกลุม่ทรูได้โดยไม่จําเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกัดความรับผิดของ TICC .....   นบัจากวนัที ทําการโอนเสร็จสิ "น 

· TICC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี ยวกับทรัพย์สิน 
TICC ที โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้อง
สิทธิภายในสองปีนบัจากวนัที ทําการโอนเสร็จสิ "น เว้นแต่
สิทธิเรียกร้องที เกิดจากเรื องสําคญับางเรื องที กําหนดไว้ใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สิน TICC ซึ งไม่มีกําหนดระยะเวลา
สิ "นสดุในการบอกกลา่วเรียกร้องสทิธิ (นอกจากที กฎหมาย
กําหนด) เรื องดงักลา่วรวมถึงคํารับรองของ TICC ในเรื อง
อํานาจหน้าที  กรรมสิทธิ=ของ TICC ในทรัพย์สินที ขายของ 
TICC และการไมป่ฏิบติัตามข้อตกลงกระทําการที สาํคญั 
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· ความรับผิดของ TICC เกี ยวกับการทําผิดสัญญาใด ๆ 
ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TICC ทั "งหมดรวมแล้วจะ
ไม่เกินราคาซื "อขาย TICC ทั "งนี " TICC ต้องรับผิดต่อความ
เ สี ย ห า ย  สูญ เ สี ย  สิ ท ธิ เ รี ย ก ร้ อ ง  ภ า ษี  ( เ ว้ น แ ต่
ภาษีมูลค่าเพิ ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ที เกิดขึ "นหรือเป็นผลจากการเข้าทํา 
การใช้สิทธิ การบงัคบัสิทธิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สิน 
TICC  

ประกันภยั .......................................  TICC ตกลงที จะ 

· จดัให้มีการประกนัภยัที เกี ยวกบัทรัพย์สินที ขายของ TICC 
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัของกลุ่มทรูตามข้อกําหนดที 
กําหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน TICC จนกว่า
กองทนุจะทําประกนัภยัที เกี ยวข้อง 

· จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที เกี ยวข้องสําหรับทรัพย์สินที 
ขายของ TICC ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะ
รับผิดชอบในเบี "ยประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภยั
ดงักลา่ว และ 

· ไม่เปลี ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที 
เกี ยวข้องของกลุ่มทรูเกี ยวกับทรัพย์สินที ขายของ TICC 
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทนุก่อน โดยกองทนุจะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมมี่เหตุ
อนัควรไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย ................  · TICC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ตอ่กองทนุ บริษัทจดัการ และ
ตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริง
ทั "งหมด และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงคา่
ทนายความและเงินทดรองอื นตามสมควรที เ กิดขึ "น 
เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สญัญา หรือคํารับประกัน 
หรือการผิดคํารับรองใดของ TICC ภายใต้สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สิน TICC เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่อ
อยา่งร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดยกองทนุ บริษัทจดัการ 
หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ทั "งนี " โดยไม่
จํากัดสิทธิอื นใดของกองทุนที มีตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ TICC หรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบัใด ๆ  
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· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TICC และตัวแทนของ 

TICC ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริงทั "งหมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงคา่ทนายและเงินทดรองอื น
ตามสมควรที เกิดขึ "น เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สญัญา 
หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของกองทุน
ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สิน  TICC เ ว้นแต่ เ ป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจ
กระทําผิดโดย TICC และตวัแทนของ TICC ทั "งนี " โดยไม่
จํากัดสิทธิ อื นใดของ  TICC ที มีตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ TICC หรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ....................................  · TICC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือ
โอนโดยประการอื นใดซึ งผลประโยชน์ทั "งหมดหรือบางสว่น
ของสัญญาโอนขายทรัพย์สิน TICC โดยมิได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์
อกัษร ทั "งนี " เว้นแตส่ญัญาโอนขายทรัพย์สิน TICC ยอมให้
กระทําได้  

กฎหมายที ใช้บังคับ .........................  · สญัญาโอนขายทรัพย์สิน TICC ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมาย
ไทย 

เขตอาํนาจศาล ................................  · ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสนิคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยติุข้อพิพาทที เกิดขึ "นจากหรือเกี ยวข้องกบัสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิ TICC 

 

(4) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิระหวา่งทรูและกองทนุ ลงวนัที  24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

(“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิทรู”) 

คู่สัญญา ...........................................  · ทรู ในฐานะผู้ขาย และ 

· กองทนุ ในฐานะผู้ ซื "อ 

ทรัพย์สินที ซื "อขาย ...........................  · ในวนัที  25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“วันที ทําการโอนเสร็จ

สิ "น”) ทรูขายและกองทุนซื "อทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
ของทรู  

ราคาซื "อขาย ....................................  · 16,390,555,464 บาท (“ราคาซื "อขายทรู”)  
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กรรมสิทธิ'และความเสี ยง ................  · กรรมสิทธิ=และความเสี ยงภยัในความสญูหายหรือเสยีหาย
ในทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูจะตกเป็นของกองทุน
เมื อมีการส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูแต่ละ
ครั "ง (“การส่งมอบ”) ตามกระบวนการที กําหนดไว้ใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู 

· ก่อนการส่งมอบแต่ละครั "ง ทรูจะต้องให้คํารับรองและคํา
รับประกันแก่กองทุน โดยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การ
รับรองและรับประกนัวา่ทรูจะต้องมีกรรมสทิธิ=โดยชอบด้วย
กฎหมายในทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูที จะสง่มอบ 
และทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูดังกล่าวจะต้อง
ปราศจากภาระผกูพนัใด ๆ 

การส่งมอบทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของทรู ........................  

· ทรูส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูให้แก่กองทนุ 
ดงัตอ่ไปนี " 

· เสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ภายใน วนัที  31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 และ 

· เสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ภายใน วนัที  31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558  

ภาระหน้าที หลกัของทรู ...................  · นับจากการส่งมอบแต่ละครั "ง ทรูจะดําเนินการต่อไปนี "
เกี ยวกบัทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรูที ได้มีการสง่มอบ 
โดยคา่ใช้จ่ายของทรูเอง 

· ในกรณีที ไมส่ามารถโอน หรือ แปลงคูส่ญัญาเกี ยวกบั
สิทธิการเช่าในที ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กบักองทนุ
ได้ ทรูจะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เ ช่าทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของทรู ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
และบุคคลที ได้รับการแต่งตั "งมีสิทธิเข้าไปและใช้
สถานที ตั "งที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สนินั "น 

· ในกรณีของสัญญาอื น ๆ ที เกี ยวกับทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของทรู ซึ งไม่สามารถโอน หรือ แปลง
คู่สญัญาให้แก่กองทนุได้ ทรูจะดําเนินการให้กองทนุ
ได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของทรูตามสญัญาอื น ๆ 
นั "น 

· นบัจากการสง่มอบแต่ละครั "ง หาก (ก) สถานที ตั "งที เกี ยวกบั
ทรัพย์สนิทรูที โอนแล้วไมว่า่ทั "งหมดหรือบางสว่นซึ งได้มีการ
โอนให้แก่ และ/หรือ แปลงคู่สญัญาเป็นกองทนุแล้วถกูยึด
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ไป ถกูควบคมุ หรือถกูดําเนินการโดยประการอื นใดทําให้
ไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอันเนื องมาจากการเข้าถึง
หรือการใช้สถานที นั "นไมช่อบด้วยกฎหมายโดยกองทนุหรือ
ผู้ซึ งเช่าใช้ทรัพย์สนิทรูที โอนแล้วซึ งไมใ่ช่นิติบคุคลในกลุม่ท
รูไม่ได้มีส่วนในการนั "น หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่า
ในที ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินที เกี ยวข้องให้แก่ หรือ แปลง
คูส่ญัญาให้กองทนุ มีการคดัค้านความสมบรูณ์ ความชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือสิทธิในการใช้สถานที ตามสิทธิการเช่า
ทรัพย์สินทรูที โอนแล้วใด ๆ โดยกองทุนหรือผู้ ซึ งเช่าใช้
ทรัพย์สินทรูที โอนแล้วซึ งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มี
สว่นในการนั "น หรือ (ค) ทรูไมส่ามารถดําเนินการให้กองทนุ 
ผู้ เช่า ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม หรือบุคคลที ได้รับ
การแต่งตั "งเข้าถึงหรือใช้สถานที ได้ (“สถานที ทรูที ได้รับ

ผลกระทบ”) ทําให้ผู้ เช่าหรือกองทุนไม่สามารถเข้าถึง 
ดําเนินงาน หรือใช้ทรัพย์สินทรูที โอนแล้วได้ หรือทรูจะต้อง
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี "ด้วยคา่ใช้จ่ายของตนเอง 

· จัดหาหรือได้มาซึ งสถานที ใหม่ตามที คู่สญัญาตกลง
กันว่าเทียบเท่ากบัสถานที ทรูที ได้รับผลกระทบ (โดย
คู่สญัญาดําเนินการโดยสมเหตสุมผล) โดยพิจารณา
ถึง 

(ก) สถานที ตั "ง 

(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที จะได้
จากสถานที ใหมน่ั "น 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
ทรัพย์สินทรูที โอนแล้ว และอปุกรณ์โทรคมนาคม
อื น ๆ ของผู้ เช่า ณ สถานที ใหมน่ั "น และ 

· ย้ายทรัพย์สินทรูที โอนแล้วที ตั "งอยู่ในสถานที ทรูที 
ได้รับผลกระทบ หรือจดัหาอปุกรณ์และทรัพย์สินใหม่
ที มีคณุภาพ ลกัษณะจําเพาะ และประสิทธิภาพอยา่ง
น้อยเท่ากับทรัพย์สินทรูที โอนแล้ว ที จะติดตั "งใน
สถานที ใหม่ และดําเนินการให้แน่ใจว่ามีความจุ 
ประสิท ธิภาพ และขนาดพื "นที เ พียงพอสําหรับ
ทรัพย์สินทรูที โอนแล้ว หรืออปุกรณ์และทรัพย์สินใหม่
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ที จะย้ายมาและติดตั "งในสถานที ใหมน่ั "น ให้เหมือนกบั
ที เคยตั "งอยู่ในสถานที ทรูที ได้ รับผลกระทบก่อนที 
สถานที นั "นจะกลายเป็นสถานที ทรูที ได้รับผลกระทบ 

· ในกรณีที ทรูไม่สามารถย้ายทรัพย์สินทรูที โอนแล้วหรือ
เปลี ยนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถแก้ไขให้
กองทนุพอใจตามสมควรได้ภายในระยะเวลาที กําหนดใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู ทรูจะต้องดําเนินการดงันี " 

· ซื "อ และ/หรือ จัดให้มีการซื "อทรัพย์สินทรูที โอนแล้วที 
เ กี ยวข้องซึ งตั "งอยู่ห รือติดตั "งในสถานที ที ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ (“ทรัพย์สินทรูที ได้รับผลกระทบ”) ใน
ราคาที กองทุนชําระให้แก่ทรูเพื อซื "อทรัพย์สินที ได้รับ
ผลกระทบนั "น (“ราคาซื "อขายทรัพย์สินทรูที ได้รับ

ผลกระทบ”) พร้อมทั "งชําระดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปีนับจากวันที ทําการโอนเสร็จสิ "นจนกระทั ง
และรวมถึงวนัที ทรูชําระคืนราคาซื "อขายทรัพย์สินทรูที 
ได้รับผลกระทบแก่กองทนุ 

· ชําระต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั "งหมดเกี ยวกับการขาย
และโอนทรัพย์สินทรูที ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน 
รวมถึงเงินรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินทรูที ได้รับผลกระทบ
ซึ งผู้ เช่าทรัพย์สินทรูที ได้รับผลกระทบนั "นไม่ชําระ
ให้แก่กองทุน เนื องจากผู้ เช่าดงักล่าวไม่สามารถใช้
ทรัพย์สินทรูที ได้รับผลกระทบนั "นได้ จนถึงวันที ทรู
ชําระราคาซื "อขายทรัพย์สินทรูที ได้รับผลกระทบให้แก่
กองทนุ และ 

· ชําระเงินซึ งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง และภาระผูกพนัทั "งหมดที เกิด
หรือจะเกิดกับกองทุนอนัเกิดจากหรือเป็นผลมาจาก
การใช้สถานที ทรูที ได้รับผลกระทบ การเช่าและย้าย
สถานที ของทรัพย์สินทรูที ได้รับผลกระทบ และสิทธิ
เรียกร้องของผู้ เช่าที เรียกเอากบักองทนุเนื องจากผู้ เช่า
ไมส่ามารถใช้ทรัพย์สนิทรูที ได้รับผลกระทบนั "นได้ 

· ภายใต้บงัคบัของการที ทรูปฏิบติัตามภาระผกูพนัของ
ตนเกี ยวกับการซื "อคืนทรัพย์สินทรูที ได้รับผลกระทบ
ตามที อธิบายข้างต้น กองทุนจะชําระเงินค่าเช่า
ทั "งหมดที เกี ยวกับทรัพย์สินทรูที ได้รับผลกระทบที 
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กองทุนได้รับจากผู้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวซึ งเป็นนิติ
บุคคลในกลุ่มทรูตามสัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ให้แก่ทรู 
พร้อมด้วยดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจาก
วนัที กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้ เช่าทรัพย์สินดงักลา่ว
ซึ งเป็นนิติบคุคลในกลุ่มทรูแต่ละครั "งตามสญัญาเช่า 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไข
และแทนที จนกระทั งและรวมถึงวนัที กองทนุชําระคืน
เงินคา่เช่านั "นให้แก่ทรู ทั "งนี " จะต้องไมเ่กินราคาซื "อขาย
ทรัพย์สนิทรูที ได้รับผลกระทบที เกี ยวข้อง 

· ภาระผกูพนัของทรูเกี ยวกบัการย้ายสถานที และซื "อคืน
ทรัพย์สินทรูที ได้รับผลกระทบที ตั "งอยูใ่นสถานที  (หรือ
บางสว่นของสถานที ) ซึ งได้มีการโอนให้แก่ หรือ แปลง
คู่สญัญาเป็นกองทนุแล้วซึ งทรัพย์สินทรูที โอนแล้วนั "น 
แต่ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกดําเนินการโดย
ประการอื นใดทําให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอนั
เนื องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที หรือส่วน
หนึ งส่วนใดของสถานที นั "นไม่ชอบด้วยกฎหมายให้
กําหนดไว้เพียงห้าปีหลงัจากวนัที มีการโอนสิทธิหรือ
แปลงคู่สญัญาที เกี ยวกับสถานที ที เกี ยวข้องดงักลา่ว
เป็นกองทนุ 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right 

of first offer) ของกองทุน.................  

· นบัจากวนัที ทําการโอนเสร็จสิ "น ทรูให้สิทธิกองทนุโดยเพิก
ถอนมิได้ที จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรกในการซื "อสิทธิ 
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคม
ของทรู หรือนิติบุคคลอื นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของทรู) ซึ งกองทุนสามารถลงทุนได้ตาม
ก ฎห ม า ย แ ละ ก ฎระ เ บี ย บ ข อ ง สํ า นัก ง า น  ก . ล . ต . 
(“ทรัพย์สินทรูเพิ มเติม”) จนถึงวนัดงัต่อไปนี "แล้วแต่วนั
ใดจะถึงก่อน (1) วนัครบห้าปีนบัจากวนัที ทําการโอนเสร็จ
สิ "น (2) วนัที ทรูซึ งเป็นนิติบคุคลที จองซื "อหนว่ยลงทนุในการ
เสนอขายครั "งแรกถือหน่วยลงทุนที กองทุนออกน้อยกว่า
ร้อยละ 18 ของหน่วยลงทุนทั "งหมดที ออกโดยกองทุนใน
การเสนอขายครั "งแรก และ (3) วันที ผู้ ประกอบกิจการ
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โทรคมนาคมรายอื นถือหน่วยลงทนุที กองทนุออกมากกวา่
ที ทรูถืออยู่  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั "นตอน
ดงัตอ่ไปนี " 
(1) หากทรู และ/หรือ นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรู (“ผู้ขาย

ทรัพย์สินเพิ มเติม ”) ต้องการขายทรัพย์สินทรู
เพิ มเติมแก่บุคคลภายนอก ทรูต้องดําเนินการและ
จัดการให้นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรูนั "นต้องออกหนงัสือ
ข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที กําหนดไว้ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิทรู ทั "งนี " รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง เงื อนไขและ
ข้อกําหนดของการเช่าทรัพย์สนิทรูเพิ มเติม (หากมี)   

(2) หากกองทุนต้องการซื "อทรัพย์สินทรูเพิ มเติมนั "น 
ภายใน 10 วนัทําการนบัจากวนัที กองทนุได้รับหนงัสอื
ข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั "นตามที ผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมอาจตกลง กองทุนต้องแจ้งผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าต้องการซื "อ
ทรัพย์สินทรูเพิ มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สินทรูที จะ

โอน ”) ตามข้อกําหนดที ระบุในหนังสือข้อเสนอ 
(“หนังสือตอบรับ”) จากนั "น ภายในสามเดือนนับ
จากวันที ของหนังสือตอบรับ กองทุนต้องพยายาม
อย่างเต็มที เพื อให้ได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที 
จําเป็นในการซื "อทรัพย์สินทรูที จะโอน และ ทรู ต้อง
ดําเนินการ และ/หรือ จดัการให้นิติบคุคลอื นในกลุม่ท
รูรายที เกี ยวข้องพยายามอย่างเต็มที ให้ได้รับความ
ยินยอมหรือการอนมุติัทั "งหมดที จําเป็นตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และสญัญาสําหรับการขายทรัพย์สินทรูที 
จะโอน เมื อได้ รับความยินยอมและการอนุมัติที 
เกี ยวข้องทั "งหมดแล้ว กองทุนและผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ มเติมจะเข้าทําสญัญาและทําการซื "อขายและโอน
ทรัพย์สินทรูที จะโอนให้เสร็จสิ "นภายในสามเดือน
หลังจากกองทุนและผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมได้รับ
ความยินยอมและการอนมุติัดงักลา่วทั "งหมดแล้ว 

· หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ มเติมภายในเวลาที กําหนด (ข) กองทุนหรือผู้ ขาย
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ทรัพย์สินเพิ มเติมไม่ได้รับความยินยอมและการอนุมติัที 
จําเป็นทั "งหมดที เกี ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนบั
จากวนัที ของหนงัสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่สามารถ
ดําเนินการให้การซื "อขายและโอนทรัพย์สนิทรูที จะโอนเสร็จ
สิ "นภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที ได้รับความ
ยินยอมและการอนุมติัที จําเป็นทั "งหมดที เกี ยวข้อง ผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สินทรูที จะโอนให้
บุคคลภายนอกในข้อกําหนดและเงื อนไขเดียวกันหรือ
ดีกวา่ (สาํหรับผู้ขายทรัพย์สนิเพิ มเติม) ที กําหนดในหนงัสอื
ข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือนหลงัจากนั "น หากผู้ขาย
ทรัพย์สนิเพิ มเติมยงัไมส่ามารถขายทรัพย์สนิทรูที จะโอนให้
บคุคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว และ
ตอ่มาผู้ขายทรัพย์สนิเพิ มเติมต้องการขายทรัพย์สินทรูที จะ
โอนอีกครั "ง ให้กองทนุมีสิทธิในการซื "อเป็นรายแรกอีกครั "ง 
โดยให้ดําเนินการตามขั "นตอนในลักษณะเดียวกันจน
ครบถ้วน 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right 

of first offer) ของทรู ........................  

· หากกองทุนได้ซื "อทรัพย์สินทรูที จะโอนและภายหลัง
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
บคุคลภายนอก กองทนุจะต้องทําหนงัสือข้อเสนอสง่ให้ทรู 
โดยต้องระบ ุ(ก) ราคาที กองทนุเสนอขาย และ (ข) เงื อนไข
และข้อกําหนดของการขายทรัพย์สินทรูที จะโอนดงักลา่วที 
กองทนุเสนอ โดยเมื อทรูได้รับหนงัสอืดงักลา่วแล้ว ทรูจะมี
สิทธิในการซื "อทรัพย์สินทรูที จะโอนเป็นรายแรกโดยมี
เงื อนไขและข้อกําหนดตามที ได้ระบุไว้ในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิทรู 

· ทรูอาจโอนสิทธิในการซื "อทรัพย์สินทรูที จะโอนดังกล่าว
ให้แก่นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จําเป็นต้องได้รับ
ความยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกดัความรับผิดของทรู ...........  นบัจากวนัที ทําการโอนเสร็จสิ "น 

· ทรูต้องรับผิดตอ่สทิธิเรียกร้องใดเกี ยวกบัทรัพย์สินทรูที โอน
แล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายใน
สองปีนบัจากการสง่มอบที เกี ยวข้อง เว้นแตส่ทิธิเรียกร้องที 
เกิดจากเรื องสาํคญับางเรื องที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินทรู ซึ งไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ "นสุดในการบอก
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กล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที กฎหมายกําหนด) เรื อง
ดังกล่าวรวมถึง คํารับรองของ ทรูในเรื องอํานาจหน้าที  
กรรมสิทธิ=ของทรูในทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู และ
การไมป่ฏิบติัตามข้อตกลงกระทําการที สาํคญั 

ความรับผิดของทรูเกี ยวกับการทําผิดสญัญาใดทั "งหมด
รวมแล้วจะไม่เกินราคาซื "อขายทรู ทั "งนี " ทรูต้องรับผิดต่อ
ความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเ รียกร้อง ภาษี (เ ว้นแต่
ภาษีมูลค่าเพิ ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ที เกิดขึ "นหรือเป็นผลจากการเข้าทํา 
ใช้สทิธิ บงัคบัสทิธิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู 

ประกันภยั ........................................  นบัจากการสง่มอบที เกี ยวข้อง ทรูตกลงที จะ 

· จัดให้มีการประกันภัยที เกี ยวกับทรัพย์สินทรูที โอนแล้ว
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อกําหนดที 
กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู จนกวา่กองทนุจะ
ทําประกนัภยัที เกี ยวข้อง 

· จดัหากรมธรรม์ประกนัภยัสาํหรับทรัพย์สินทรูที โอนแล้วใน
นามของกองทุน  โดยกองทุนจะ รับ ผิดชอบในเ บี "ย
ประกนัภยัสาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

· ไม่เปลี ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยของ
กลุ่มทรูเกี ยวกับทรัพย์สินทรูที โอนแล้วโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน โดยกองทนุ
จะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมมี่เหตอุนัควรไมไ่ด้ และ 

· ดําเนินการให้มีการนําเงินที ได้รับตามกรมธรรม์ประกนัภยั
ทั "งหมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภาพ หรือเปลี ยนทดแทน
ทรัพย์สินที ได้มีการเรียกร้องให้มีการชดใช้เงินประกัน
ดงักลา่ว 

การชดเชยความเสียหาย .................  · ทรูตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริง
ทั "งหมด และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงคา่
ทนายความและเงินทดรองอื นตามสมควรที เ กิดขึ "น 
เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน 
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หรือการผิดคํารับรองใดของทรูภายใต้สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินทรู เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่อ
อยา่งร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดยกองทนุ บริษัทจดัการ 
หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ทั "งนี " โดยไม่
จํากัดสิทธิอื นใดของกองทุนที มีตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิทรูหรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบัใด ๆ 

· กองทนุตกลงยอมรับผิดชดใช้ตอ่ทรู และตวัแทนของทรู ใน
ความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ 
ความรับผิดที เกิดขึ "นจริงทั "งหมด และต้นทนุและค่าใช้จ่าย
ที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอื นตาม
สมควรที เกิดขึ "น เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สญัญา หรือ
คํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของกองทุนภายใต้
สัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู เว้นแต่เป็นความผิดหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดยทรู 
และตวัแทนของทรู ทั "งนี " โดยไม่จํากดัสิทธิอื นใดของทรูที มี
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินทรูหรือตามกฎหมายที ใช้
บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ....................................  · ทรูและกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือโอน
โดยประการอื นใดซึ งผลประโยชน์ทั "งหมดหรือบางสว่นของ
สัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู โดยมิได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั "งนี " 
เว้นแตส่ญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรูยอมให้กระทําได้  

กฎหมายที ใช้บังคับ .........................  · สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรูให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ................................  · ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสนิคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยติุข้อพิพาทที เกิดขึ "นจากหรือเกี ยวข้องกบัสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิทรู 
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(ข) สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ฉบับลงวันที  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ระหว่างทรูและกองทุน (ตามที ได้มีการแก้ไขโดยสัญญาแก้ไขเพิ มเติมระหว่างทรู

และกองทุน) (“สัญญารักษาสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุน”) 

 สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 
สญัญารักษาสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุจะถกูแก้ไขเพิ มเติมโดยสญัญาแก้ไขเพิ มเติมสญัญารักษา
สดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ ครั "งที  ; ซึ งมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ มเติมดงักลา่วปรากฏอยู่ในตาราง
ด้านลา่งนี " ทั "งนี " สญัญาแก้ไขเพิ มเติมสญัญารักษาสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ ครั "งที  ; ฉบบัลงนาม
อาจแตกตา่งไปจากสรุปสาระสาํคญันี " แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

คู่สัญญา · ทรู และ 

· กองทนุ 

ข้อตกลงที จะต้องรักษาการถือ
หน่วยลงทุน 

· ทรูตกลงว่ากลุ่มทรูจะจองซื "อ และจะถือและรักษาการถือ
หนว่ยลงทนุไว้โดยตลอดเวลา ดงันี " 

- นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวนัที ครบห้าปีนบั
จากวนัจดทะเบียนกองทนุ อย่างน้อยร้อยละ 18 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที ออกโดยกองทนุในการเสนอขาย
ครั "งแรก  และ 

- นบัแตว่นัจดทะเบียนเพิ มทนุของกองทนุครั "งแรก (“วนั

เพิ มทุนของกองทุนครั"งแรก”) จนถึงวนัที ครบสามปี
นบัจากวนัเพิ มทนุของกองทนุ หน่วยลงทนุที ออกใหม่
ภายใต้การเสนอขายสําหรับการเพิ มทุนครั "งแรกซึ ง
กลุ่มทรูได้จองซื "อ (โดยนับรวมกัน) ในส่วนที ไม่เกิน
ร้อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทนุทั "งหมดที ออกใหม่
ภายใต้การเสนอขายสาํหรับการเพิ มทนุครั "งแรก และ 

- นบัแต่วนัเพิ มทุนของกองทนุครั "งแรก จนถึงวนัที ครบ
หนึ งปีนับจากวันเพิ มทุนของกองทุน หน่วยลงทุนที 
ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสําหรับการเพิ มทนุครั "ง
แรกซึ งกลุ่มทรูได้จองซื "อเฉพาะในส่วนที เกินกว่า 

ร้อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทนุทั "งหมดที ออกใหม่
ภายใต้การเสนอขายสาํหรับการเพิ มทนุครั "งแรก (หาก
มี) 
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- นบัแต่วนัจดทะเบียนเพิ มทนุของกองทนุครั "งที  2 (“วัน

เพิ มทุนของกองทุนครั"งที  2”) จนถึงวนัที ครบสามปี
นบัจากวนัเพิ มทุนของกองทุนครั "งที  2 หน่วยลงทุนที 
ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสําหรับการเพิ มทนุครั "ง
ที  2 ซึ งกลุม่ทรูได้จองซื "อ (โดยนบัรวมกนั) ในสว่นที ไม่
เกินร้อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทนุทั "งหมดที ออก
ใหม่ภายใต้การเสนอขายสําหรับการเพิ มทุนครั "งที  2 
และ 

- นบัแต่วนัเพิ มทุนของกองทุนครั "งที  2 จนถึงวนัที ครบ
หนึ งปีนับจากวันเพิ มทุนของกองทุนครั "งที  2 หน่วย
ลงทนุที ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสําหรับการเพิ ม
ทุนครั "งที  2 ซึ งกลุ่มทรูได้จองซื "อเฉพาะในส่วนที เกิน
กว่าร้อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทนุทั "งหมดที ออก
ใหม่ภายใต้การเสนอขายสําหรับการเพิ มทุนครั "งที  2 
(หากมี) 

· ข้อตกลงที จะต้องรักษาการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่
จํากัดการขายและการซื "อหน่วยลงทุนระหว่างกันเอง
ภายในกลุม่ทรู  

กลุ่มทรู หมายถึง ทรู และ บริษัทย่อยซึ งทรูถือหุ้ นไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้น
ที จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดของบริษัทยอ่ยนั "น 

กฎหมายที ใช้บังคับ · สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้ใช้บังคับตาม
กฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล · ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา 
ตัดสินคดีความ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และ
ระงบัข้อพิพาทที อาจเกิดขึ "นจากหรือเกี ยวเนื องกับสญัญา
รักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ 
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(ค) หนังสือข้อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) ลงวันที  24 ธันวาคม พ.ศ. 

2556 โดย TUC 

คู่สัญญา ............................................  · TUC  

· BFKT และ 

· กองทนุ 

ข้อตกลงกระทาํการ ..........................  TUC ตกลงว่า นับแต่วันที กองทุนลงทุนครั "งแรกจนถึงวันที  
กสท. โทรคมนาคมเริ มชําระเงินตามสัญญาเช่าเครื องและ
อุปกรณ์ HSPA TUCจะชําระหรือดําเนินการให้มีการชําระ
รายได้สุทธิรายเดือนให้แก่กองทุนตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและรายได้ระหวา่งกองทนุและ BFKT  

กฎหมายที ใช้บังคับ ..........................  หนงัสอืข้อตกลงกระทําการอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายไทย  

เขตอาํนาจศาล .................................  ศาลยติุธรรมของประเทศไทยมีเขตอํานาจศาลโดยเฉพาะที จะ
รับฟังและพิจารณาคดี การฟ้องร้อง หรือกระบวนพิจารณาใด 
ๆ และระงับข้อพิพาทที อาจเกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวเนื องกับ
หนงัสอืข้อตกลงกระทําการ 

 

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

ให้แก่ BFKT 

คู่สัญญา ............................................  TUC 

วัต ถุประสง ค์ของการใ ห้ความ
สนับสนุน ..........................................  

TUC ประสงค์ที จะ: 

· เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที สดุของ BFKT เมื อนบัรวมหุ้นที ถือ
โดยบริษัทในเครือรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั  

· ไม่กระทําการใด ๆ อันจะส่งผลทําให้ BFKT ไม่สามารถ
ประกอบธุรกิจหรือดํารงสถานะทางการเงินได้ และ 

· ให้ความสนบัสนนุแก่ BFKT โดยวิธีการที เหมาะสมในเชิง
ธุรกิจเพื อให้ BFKT สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทาง
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การเงินหรืออื น ๆ ได้ตรงตามเวลาที กําหนด ทั "งนี " เท่าที ไม่
ขดัตอ่กฎหมาย 

ระยะ เ ว ลาที ห นั ง สือส นับส นุน 
(Letter of Support) มีผล ...................  

นบัแตว่นัที  กสท. โทรคมนาคม เริ มชําระเงินคา่เช่าให้แก่ BFKT 

ต า ม สัญ ญ า เ ช่า เค รื อ งแ ละ อุป ก รณ์  HSPA จ น ก ร ะทั ง
ภาระหน้าที ของ BFKT ในการโอนรายได้สทุธิตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที กองทนุทํากบั BFKT สิ "นสดุลง  

ความไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
และมิได้เป็นการคํ "าประกนั ..............  

หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) จะไม่มีผลผูกพันตาม
กฎหมายและมิได้เป็นการคํ "าประกันโดย TUC (ไม่ว่าจะเป็น
โดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย) ในการที จะ 

· ชําระหรือดําเนินการให้มีการชําระรายได้สุทธิที  BFKT มี
หน้าที ต้องชําระให้แก่กองทนุ หรือ 

· ประกันการจ่ายผลตอบแทนหรือเงินจํานวนอื นใดให้แก่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ 

 

2.5.2 สาระสําคัญของสัญญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุน

เพิ มเติม ครั"งที  # 

กองทนุได้เข้าทําสญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # ดงัที 
ระบไุว้ในหวัข้อ ..$.. นี " และเอกสารอื นใดที จําเป็นเพื อให้การลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  # ดังกล่าวสําเร็จลุล่วง ทั "งนี " สาระสําคัญของสัญญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน
โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี " 

(ก) สัญญาที ทาํให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม 

ครั"งที  # 

(1) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # 

คู่สัญญา ...........................................  · AWC ในฐานะผู้ขาย และ 

· กองทนุ ในฐานะผู้ ซื "อ 

ทรัพย์สินที ซื "อขาย ...........................  · AWC ขายและโอน และกองทนุรับโอน รายได้ที คาดวา่จะ
ได้รับของ AWC จากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
จํานวน 338 เสา (“เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน
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เพิ มเติม ครั"งที  1”) ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เพิ มเติม ครั "งที  1 (รวมถึงเงินที ได้รับจากการใช้สทิธิ
เรียกร้อง และสิทธิอื นทั "งหมดที เกิดจากรายได้ดังกล่าว
ตามที ระบุไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  

AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1) นับแต่วันเริ มคํานวณ
รายได้สําหรับการลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 จนถึงวนัที ครบ
กําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม 
ครั "งที  1 (“วันครบกําหนดสัญญา AWC เพิ มเติม”) หกั
ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรับการดําเนินงาน
และซ่อมบํารุง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที ดิน (รวมถึง
ภาษีโรงเรือน) และเบี "ยประกนัภยั (“ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ 

AWC”) โดยต้นทนุคา่ใช้จ่ายของ AWC จะมีการปรับอตัรา
เพิ มขึ "นรายปี (annual escalation) (รวมเรียกว่า “รายได้

สุทธิของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  1”) ในวนัที  6 
มีนาคม พ.ศ. 2558 (“วันที ทําการซื "อขายรายได้ AWC 

ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  1 เสร็จสิ "น”) 

· ภายหลงัวนัครบกําหนดสญัญา AWC เพิ มเติมหรือวนัที 
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติมถกูยกเลกิ
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาหรือกําหนดระยะเวลาที ได้มี
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 ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ให้แก่
กองทุน และกองทุนจะต้องรับโอนเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ดังกล่าว (“ทรัพย์สิน 

AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  1”) ในวนัที กําหนดไว้ให้
เป็นวนัที ทําการโอนและสง่มอบทรัพย์สิน AWC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  1 (“วันโอนทรัพย์สิน AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั"งที  1”)  

(ทั "งนี " รายได้สุทธิของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  1 และทรัพย์สิน AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 
รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที ขายของ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั"งที  1”) 

ราคาซื "อขาย ....................................  · 806,897,620 บาท (“ราคาซื "อขายทรัพย์สิน AWC ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  1”) 
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การชาํระรายได้สุทธิของ AWC .......  · AWC จะจดัหาและสง่มอบรายได้สทุธิของ AWC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  1 ที ต้องชําระจนถึงวนัที มีการชําระรายได้
สทุธิของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ที ต้องชําระจน
ครบถ้วน โดยชําระให้แก่กองทนุภายในวนัทําการสดุท้าย
ของแต่ละเดือนปฏิทิน โดยเริ มจากเดือนที เกิดวันที ทํา
การซื "อขายรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 เสร็จ
สิ "น  

ทั "งนี " ตามจํานวนดงัต่อไปนี " (“รายได้ค่าเช่า AWC ราย

เดือนที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  1”)  

· รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  1 จะคํานวณจากเสาโทรคมนาคมจํานวน 338 
เสา ในอตัราดงัตอ่ไปนี "  

 

 

ปี พ.ศ. 
รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที ลงทุน

เพิ มเตมิ ครั"งที  1 สําหรับเสา
โทรคมนาคมต่อเสา (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 รายได้คา่เชา่ AWC รายเดือนที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  1 ข้างต้นเป็นไปตามกําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติมซึ งปัจจบุนัจะครบกําหนดใน
วันที  3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที มีการขยายกําหนด
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ระยะเวลาของสญัญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม
ดงักล่าว รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  
1 ตอ่เสาในชว่งระยะเวลาที มีการขยายจะสอดคล้องกบัค่าเช่า
ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติมที คาด
วา่จะได้รับ ในชว่งระยะเวลาที มีการขยายดงักลา่ว 

เหตุผิดนัดและผลแห่งการผิดนัด ....  · ก่อนวนัโอนทรัพย์สนิ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 หาก
เกิดเหตผิุดนดัใดที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 กองทุน
อาจเรียกให้ AWC ชําระเงินเป็นมลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (net 

present value) ของรายไ ด้สุท ธิของ  AWC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  1 ที เหลือทั "งหมด รวมกับมูลค่าสุดท้าย
ของ AWC (terminal value) ของทรัพย์สนิ AWC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  1 (รวมเรียกว่า “รายได้สุทธิ AWC ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  1 คงค้าง”) และอาจบังคบัใช้
สิทธิของกองทุนไม่ว่าทั "งหมดหรือบางส่วนตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  1 

· ตวัอยา่งของเหตผิุดนดั เช่น กรณี AWC ไมส่ง่มอบรายได้
คา่เช่า AWC รายเดือนที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 เป็นเวลา
สามเดือนติดต่อกนั กรณี AWC ไม่สง่มอบรายได้ค่าเช่า 
AWC รายเดือนที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 เป็นเวลาสอง
เดือนติดต่อกันหากอัตราส่วนหนี "สินสุทธิที มีดอกเบี "ย 
(Net Interest Bearing Debt) ต่อ  EBITDA ข อ ง  AWC 

เกินกว่า 5 ต่อ 1 กรณี AWC ไม่ปฏิบติัตามภาระผูกพัน
บางประการตามที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 และไม่
ดําเนินการแก้ไขกรณีดงักล่าวตามระยะเวลาที กําหนด 
กรณี AWC ผิดนัดชําระหนี "การเงินในยอดเงินต้นรวม
มากกวา่หนึ งพนัล้านบาท กรณีได้มีการริเริ มกระบวนการ
เกี ยวกับการมีหนี "สินล้นพ้นตัวหรือกระบวนการของ
เจ้าหนี "กับ AWC และกรณีสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ มเติมสิ "นสุดลงหรือมีเหตุผิดนัดภายใต้
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติมเนื องจาก
เหตุการณ์ตามที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 
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· ในกรณีที  AWC ไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่า AWC ราย
เดือนที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 เป็นจํานวนสามเดือน
ติดต่อกัน หรือสองเดือนติดต่อกันในกรณีที ไม่
สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินได้ หากกรณี
ดงักลา่วเกิดจากการที  BFKT ไมชํ่าระรายได้สทุธิของ 
AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ที เ กี ยวข้องใด ๆ 
ภายใต้สัญญาเช่า เสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพิ มเติม ครั "งที  1 ซึ ง เป็นผลมาจากการที  กสท. 
โทรคมนาคม ปฏิบัติผิดสัญญาไม่ชําระค่าเช่าแก่ 
BFKT ภายใต้สญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA 

และการผิดสญัญาดงักล่าวของ กสท. โทรคมนาคม 
ไม่ได้เกิดจากการผิดภาระผูกพันของเรียลมูฟตาม
สญัญาขายสง่บริการ HSPA แล้ว กองทนุไมมี่สทิธิใน
การเรียกเหตผิุดนดัและเรียกให้ AWC สง่มอบรายได้
สุทธิ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 คงค้างให้แก่
กองทนุ 

ภาระหน้าที หลักอื น ๆ ของ AWC ...  · นบัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สิน AWC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  1 เสร็จสิ "น (“วันโอนทรัพย์สิน AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั"งที  1 เสร็จสิ "น”) AWC จะดําเนินการ
ตอ่ไปนี "โดยคา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

· ในกรณีที ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญา
เกี ยวกับสิทธิการเช่าในที ดิน และ/หรือ ทรัพย์สิน
ให้กับกองทุนได้ AWC จะดําเนินการให้กองทุน ผู้
เ ช่าทรัพย์สิน  AWC ที ลงทุนเพิ มเ ติม ครั "ง ที  1 

ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที ได้รับ
การแต่งตั "ง มีสิท ธิ เ ข้าไปและใ ช้สถาน ที ตั "ง ที 
เกี ยวข้องกบัทรัพย์สนินั "น 

· ในกรณีของสญัญาอื น ๆ ที เกี ยวกบัทรัพย์สนิ AWC 

ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ซึ งไม่สามารถโอน และ/
หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่กองทุนได้ AWC จะ
ดําเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์
ของ AWC ตามสญัญาอื น ๆ นั "น 
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· AWC จะดําเนินการตอ่ไปนี "เป็นระยะเวลาเก้าเดือน
หลังจากวันโอนทรัพย์สิน AWC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  1 เสร็จสิ "น 

(ก) ให้ข้อมลูและช่วยเหลือกองทุนตามที กองทุน
ต้องการตามสมควรเกี ยวกับทรัพย์สิน AWC 

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ที ได้สง่มอบและโอน
สิทธิให้กองทุนแล้ว (“ทรัพย์สิน AWC ที 

โอนแล้ว”) 

(ข) พยายามตามสมควรเพื อให้ความช่วยเหลือ
และให้บริการตามที กองทุนต้องการตาม
สมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ  AWC) เพื อให้
กองทนุสามารถใช้งานทรัพย์สิน AWC ที โอน
แล้วได้ในสาระสําคญัในลกัษณะเดียวกบัที มี
การใช้ก่อนวันโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จสิ "น 
และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี ยวกบัทรัพย์สิน AWC ที 
โอนแล้ว และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสาร
นั "นตามสมควร  

· นบัจากวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 
เสร็จสิ "น หาก (ก) สถานที ตั "งที เกี ยวกบัทรัพย์สิน AWC ที 
โอนแล้วไม่ว่าทั "งหมดหรือบางส่วนซึ งได้มีการโอนให้แก่ 
และ/หรือ แปลงคู่สญัญาเป็นกองทุนแล้วถูกยึดไป ถูก
ควบคุม หรือถูกดําเนินการโดยประการอื นใดทําให้ไม่
สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอนัเนื องมาจากการเข้าถึงหรือ
การใช้สถานที ไม่ว่าทั "งหมดหรือบางส่วนนั "นไม่ชอบด้วย
กฎหมายโดยกองทุนหรือผู้ ซึ งเช่าใช้ทรัพย์สิน AWC ที 
โอนแล้วซึ งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการ
นั "น หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ หรือ แปลง
คู่สัญญาให้กองทุน  มีการคัด ค้านความสมบูรณ์  
ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสิทธิในการใช้สถานที ตาม
สิทธิการเช่าของทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้วใด ๆ โดย
กองทนุหรือผู้ซึ งเช่าใช้ทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้วซึ งไมใ่ช่
นิติบคุคลในกลุม่ทรูไมไ่ด้มีสว่นในการนั "น หรือ (ค) AWC 
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ไมส่ามารถดําเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่า ผู้จดัการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม หรือบคุคลที ได้รับการแต่งตั "งเข้าถึงหรือใช้
สถานที ได้ (“สถานที  AWC ที ได้รับผลกระทบ”) ทําให้
ผู้ เช่าหรือกองทนุไม่สามารถเข้าถึง ดําเนินงาน และ/หรือ
ใช้ทรัพย์สนิ AWC ที โอนแล้วได้ AWC จะต้องดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี " ด้วยคา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

· จัดหาหรือได้มาซึ งสถานที ใหม่ตามที คู่สญัญาตก
ลงกันว่า เ ทียบเท่ากับสถานที  AWC ที ไ ด้ รับ
ผลกระทบ (โดยคู่สัญญาจะต้องดําเนินการโดย
สมเหตสุมผล) โดยพิจารณาถึง 

(ก) สถานที ตั "ง 

(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงขา่ยของผู้ เช่าที จะ
ได้จากสถานที ใหมน่ั "น และ 

(ค) ความจุขนาดพื "นที สําหรับติดตั "งทรัพย์สิน 
AWC ที โอนแล้ว และอุปกรณ์โทรคมนาคม
อื น ๆ ของผู้ เช่า ณ สถานที ใหมน่ั "น และ 

· ย้ายทรัพย์สินที โอนแล้วที ตั "งอยู่ในสถานที  AWC ที 
ได้รับผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สิน
ใ ห ม่ ที มี คุ ณ ภ า พ  ลั ก ษ ณ ะ จํ า เ พ า ะ  แ ล ะ
ประสิทธิภาพอย่างน้อยเท่ากับทรัพย์สิน AWC ที 
โอนแล้ว ที จะติดตั "งในสถานที ใหม่ และดําเนินการ
ให้แน่ใจว่ามีความจุ ประสิทธิภาพ และขนาดพื "นที 
เพียงพอสําหรับทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้ว หรือ
อปุกรณ์และทรัพย์สนิใหมที่ จะย้ายมาและติดตั "งใน
สถานที ใหมน่ั "น ให้เหมือนกบัที เคยตั "งอยูใ่นสถานที  
AWC ที ไ ด้ รับผลกระทบก่อนที สถานที นั "นจะ
กลายเป็นสถานที  AWC ที ได้รับผลกระทบ 

· ในกรณีที  AWC ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน AWC ที โอน
แล้วหรือเปลี ยนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่
สามารถดําเนินการแก้ไขตามที กองทุนต้องการตาม
สมควรภายในระยะเวลาที กําหนดในสัญญาโอนขาย



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  133 

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 

AWC จะต้องดําเนินการดงันี " 

· ซื "อ และ/หรือ จดัให้มีการซื "อทรัพย์สิน AWC ที โอน
แล้วที เกี ยวข้องซึ งตั "งอยู่หรือติดตั "งในสถานที  AWC 
ที ได้ รับผลกระทบ (“ทรัพย์สิน AWC ที ได้ รับ

ผลกระทบ”) ในราคาที เท่ากับ มูลค่าสดุท้ายของ 
AWC (terminal value) (“ราคาซื "อขายทรัพย์สิน 

AWC ที ได้รับผลกระทบ”) พร้อมทั "งชําระดอกเบี "ย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สิน 
AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 เสร็จสิ "นจนกระทั ง
และรวมถึงวันที  AWC ชําระคืนราคาซื "อขาย
ทรัพย์สนิ AWC ที ได้รับผลกระทบแก่กองทนุ 

· ชําระต้นทนุและค่าใช้จ่ายทั "งหมดเกี ยวกบัการขาย
และโอนทรัพย์สิน AWC ที ได้รับผลกระทบให้แก่
กองทุน รวมถึงเงินรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน AWC ที 
ได้รับผลกระทบซึ งผู้ เช่าทรัพย์สิน AWC ที ได้รับ
ผลกระทบนั "นไม่ชําระให้แก่กองทนุ เนื องจากผู้ เช่า
ไมส่ามารถใช้ทรัพย์สนิ AWC ที ได้รับผลกระทบนั "น
ได้ จนถึงวันที  AWC ชําระราคาซื "อขายทรัพย์สิน 
AWC ที ได้รับผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

· ชําระเงินซึ งเป็นต้นทนุ คา่ใช้จ่าย คา่เสยีหาย ความ
สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง และภาระผูกพันทั "งหมดที 
เกิดหรือจะเกิดกับกองทุนอนัเกิดจากหรือเป็นผล
มาจากการใช้ทรัพย์สิน AWC ที ได้รับผลกระทบ 
การเช่าและย้ายสถานที ของทรัพย์สนิ AWC ที ได้รับ
ผลกระทบ และสิทธิเรียกร้องของผู้ เช่าที เรียกเอา
กับกองทุนเนื องจากผู้ เช่าดังกล่าวไม่สามารถใช้
ทรัพย์สนิ AWC ที ได้รับผลกระทบนั "นได้ 

· ภายใต้บังคับของการที  AWC ปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ของตนเกี ยวกับการซื "อคืนทรัพย์สิน AWC ที ไ ด้ รับ
ผลกระทบตามที อธิบายมาข้างต้น กองทนุจะชําระเงินคา่
เช่าทั "งหมดที เกี ยวกบัทรัพย์สนิ AWC ที ได้รับผลกระทบที 
กองทุนได้รับจากผู้ เช่าที เป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรูตาม
สัญญาเช่าที เกี ยวข้องระหว่างนิติบุคคลดังกล่าวและ
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กองทุนให้แก่ AWC พร้อมด้วยดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่ อ ปี  นับจ า ก วัน ที กอ งทุน รับ เ งิ นค่า เ ช่ าจาก 

ผู้ เช่าที เป็นนิติบคุคลในกลุม่ทรูแต่ละครั "งตามสญัญาเช่า
ที เ กี ยวข้องระหว่างนิติบุคคลดังกล่าวและกองทุน 
จนกระทั งและรวมถึงวนัที กองทนุชําระคืนเงินค่าเช่านั "น
ให้แก่ AWC ทั "งนี " จะต้องไม่เกินราคาซื "อขายทรัพย์สิน 
AWC ที ได้รับผลกระทบที เกี ยวข้อง 

· ภาระผูกพนัของ AWC เกี ยวกับการย้ายสถานที และซื "อ
คืนทรัพย์สิน AWC ที ได้รับผลกระทบที ตั "งอยู่ในสถานที 
ซึ งได้มีการโอนสิทธิการเช่าสถานที ให้แก่กองทนุแล้ว หรือ 
แปลงคู่สญัญาเช่าสถานที เป็นกองทุนแล้ว แต่ถูกยึดไป 
ถกูควบคมุ หรือถกูดําเนินการโดยประการอื นใดทําให้ไม่
สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอนัเนื องมาจากการเข้าถึงหรือ
การใช้สถานที นั "นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้กําหนดไว้
เพียงห้าปีหลังจากวันโอนสิทธิหรือแปลงคู่สัญญาที 
เกี ยวกบัสถานที ที เกี ยวข้องดงักลา่วเป็นกองทนุ 

· หาก กสท. โทรคมนาคมไม่ชําระค่าเช่าแก่ BFKT ตาม
สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA หรือสัญญาเช่า
เครื องและอุปกรณ์ HSPA ถูกยกเลิกเนื องจาก กสท. 
โทรคมนาคมผิดสญัญาและ BFKT ไมชํ่าระคา่เช่าภายใต้
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติมโดยกรณี
ดังกล่าวทําให้ AWC ไม่ชําระรายได้สุทธิของ AWC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ให้แก่กองทนุ ซึ งไม่ถือวา่เป็นเหตุ
ผิดนัดภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 เมื อกองทุนได้มีการร้อง
ขอ AWC ต้องดําเนินการหรือจัดการให้ BFKT ต้อง
พยายามอย่างเต็มที เพื อให้มีการดําเนินการเรียกร้องที 
สามารถทําได้และมีผลโดยชอบด้วยกฎหมายต่อ กสท. 
โทรคมนาคม กองทุนตกลงรับผิดชอบในต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ "นในการดําเนินการเรียกร้องดังกล่าว 
เมื อ AWC หรือ BFKT ได้รับค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด 
ๆ  AWC ตกลงจะดํา เ นินการหรือจัดการใ ห้  BFKT 

ดําเนินการชําระค่าชดเชยหรือจํานวนเงินที ได้รับจาก 
กสท. โทรคมนาคม ให้แก่กองทุนตามเงื อนไขและ
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ข้อกําหนดตามที ได้ระบุไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ทั "งนี " 
AWC หรือ BFKT ซึ งเป็นผู้ ดําเนินการเรียกร้องดงักลา่ว มี
สิทธิหกัต้นทุนและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ "นในการดําเนินการ
เรียกร้องดงักลา่วจากคา่เสยีหายหรือคา่ชดเชยใด ๆ จาก 
กสท. โทรคมนาคม ก่อนการชําระเงินดังกล่าวให้แก่
กองทุนในกรณีที กองทุนยังมิได้ชําระค่าต้นทุนและ
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการเรียกร้องดงักลา่วให้แก่ AWC 

หรือ BFKT แล้วแตก่รณี 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right of 

first offer) ของกองทุน .....................  

· นบัจากวนัที ทําการซื "อขายรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  1 เสร็จสิ "น AWC ให้สทิธิกองทนุโดยเพิกถอนมิได้ที 
จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรกในการซื "อสทิธิ ผลประโยชน์ 
ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี ยวกับทรัพย์สินที เป็น
โครงสร้างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคมของ AWC หรือนิติ
บคุคลอื นในกลุม่ทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที ขายของ AWC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 และทรัพย์สินอื นบางส่วน) ซึ ง
กองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน AWC เพิ มเติม”) 

จนถึงวนัต่อไปนี "แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปี
นบัจากวนัที ทําการซื "อขายรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  1 เสร็จสิ "น (ข) วนัที  ทรูซึ งเป็นนิติบุคคลที จองซื "อ
หน่วยลงทุนในการเสนอขายครั "งแรกถือหน่วยลงทุนที 
กองทนุออกน้อยกว่าร้อยละ 18 ของหน่วยลงทนุทั "งหมด
ที ออกโดยกองทนุในการเสนอขายครั "งแรก และ (ค) วนัที 
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื นถือหน่วยลงทุนที 
กองทุนออกมากกว่าที ทรูถืออยู่  โดยให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และขั "นตอนดงัตอ่ไปนี " 

(1) หาก  AWC และ/หรือ นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรู  
( “ผู้ ข ายท รัพ ย์สิน เพิ ม เติม ”) ต้องการขาย
ทรัพย์สิน AWC เพิ มเติมแก่บุคคลภายนอก AWC 

ต้องดําเนินการและจดัการให้นิติบคุคลอื นในกลุม่ท
รูนั "นต้องออกหนงัสอืข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) 
สง่ให้กองทนุโดยมีรายละเอียดตามที กําหนดไว้ใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที 
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ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ทั "งนี " รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียง เงื อนไขและข้อกําหนดของการเช่าทรัพย์สิน 

AWC เพิ มเติม (หากมี) 

(2) หากกองทนุต้องการซื "อทรัพย์สนิ AWC เพิ มเติมนั "น 
ภายใน 10 วันทําการนับจากวันที กองทุนได้รับ
หนงัสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั "นตามที 
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมอาจตกลง กองทนุต้องแจ้ง
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
ต้องการซื "อทรัพย์สิน AWC เ พิ มเ ติมดังกล่าว 
(“ทรัพย์สิน AWC ที จะโอน”) ตามข้อกําหนดที 
ระบุในหนังสือข้อเสนอ ( “หนังสือตอบรับ ”) 

จากนั "น ภายในสามเดือนนบัจากวนัที ของหนงัสือ
ตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที เพื อให้
ได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุที จําเป็นในการซื "อ
ท รั พ ย์ สิ น  AWC ที จ ะ โ อ น  แ ล ะ  AWC ต้ อ ง
ดําเนินการ และ/หรือ จัดการให้นิติบุคคลอื นใน
กลุม่ทรูรายที เกี ยวข้องพยายามอยา่งเต็มที ให้ได้รับ
ความยินยอมหรือการอนุมติัทั "งหมดที จําเป็นตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และสญัญาสําหรับการขาย
ทรัพย์สิน AWC ที จะโอน เมื อได้รับความยินยอม
และการอนมุติัที เกี ยวข้องทั "งหมดแล้ว กองทนุและ
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมจะเข้าทําสัญญาและทํา
การซื "อขายและโอนทรัพย์สิน AWC ที จะโอนให้
เสร็จสิ "นภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและ
ผู้ขายทรัพย์สนิเพิ มเติมได้รับความยินยอมและการ
อนมุติัดงักลา่วทั "งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขาย
ทรัพย์สนิเพิ มเติมภายในเวลาที กําหนด (ข) กองทนุ
หรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมไม่ได้รับความยินยอม
และการอนุมติัที จําเป็นทั "งหมดที เกี ยวข้องภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที ของหนงัสือตอบ
รับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่สามารถดําเนินการให้การ
ซื "อขายและโอนทรัพย์สิน AWC ที จะโอนเสร็จสิ "น
ภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที ได้รับความ
ยินยอมและการอนมุติัที จําเป็นทั "งหมดที เกี ยวข้อง 
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ผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน AWC 
ที จะโอนให้บุคคลภายนอกในข้อกําหนดและ
เงื อนไขเดียวกนัหรือดีกว่า (สําหรับผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ มเติม) ที กําหนดในหนังสือข้อเสนอภายใน
ระยะเวลาหกเดือนหลงัจากนั "น หากผู้ขายทรัพย์สนิ
เพิ มเติมยงัไมส่ามารถขายทรัพย์สนิ AWC ที จะโอน
ให้บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดงักลา่ว และตอ่มาผู้ขายทรัพย์สนิเพิ มเติมต้องการ
ขายทรัพย์สินที  AWC จะโอนอีกครั "ง ให้กองทุนมี
สิท ธิ ใ น ก า ร ซื "อ เ ป็ น รา ย แ รก อี ก ค รั "ง  โด ย ใ ห้
ดําเนินการตามขั "นตอนในลักษณะเดียวกันจน
ครบถ้วน 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right of 

first offer) ของ AWC .......................  

· หากกองทนุได้ซื "อทรัพย์สิน AWC ที จะโอนและภายหลงั
ต้องการขายทรัพย์สิน AWC ที จะโอนดังกล่าวแก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องทําหนงัสือข้อเสนอสง่ให้ 
AWC โดยต้องระบ ุ(ก) ราคาที กองทนุเสนอขาย และ (ข) 
เงื อนไขและข้อกําหนดของการขายทรัพย์สิน AWC ที จะ
โอนดงักลา่วที กองทนุเสนอ โดยเมื อ AWC ได้รับหนงัสือ
ดงักลา่วแล้ว AWCจะมีสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน AWC ที 
จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเงื อนไขและข้อกําหนดตามที ได้
ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC 

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 

· AWC อาจโอนสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน AWC ที จะโอน
ดัง ก ล่ าว ใ ห้ แ ก่ นิ ติบุคคล อื น ในก ลุ่ม ท รู ไ ด้ โดยไม่
จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกัดความรับผิดของ AWC .....  ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  1 ความรับผิดของ AWC จะมีอยู่อย่างจํากัด
ตามกรณีทั วไปซึ งรวมถึงกรณีดงัตอ่ไปนี " 

· AWC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี ยวกับทรัพย์สิน 
AWC ที โอนแล้ว หากกองทนุได้มีการบอกกลา่วเรียกร้อง
สิทธิภายในสองปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  1 เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที เกิดจากเรื อง
สําคญับางเรื องที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
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และสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ซึ งไม่มี
กําหนดระยะเวลาสิ "นสดุในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ
(นอกจากที กฎหมายกําหนด) เรื องดังกล่าวรวมถึง คํา
รับรองของ AWC ในเรื องอํานาจหน้าที  กรรมสิทธิ=ของ 

AWC ในทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้ว และการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงกระทําการที เกี ยวข้อง 

· ความรับผิดโดยรวมของ AWC เกี ยวกบั (ก) รายได้สทุธิ
ของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ต้องไม่เกินรายได้
สทุธิ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 คงค้าง (ข) ทรัพย์สนิ 

AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ที โอนให้แก่กองทนุต้องไม่
เ กินมูลค่าสุด ท้ายของ  AWC (terminal value) ของ
ทรัพย์สินนั "น และ (ค) การทําผิดสญัญาอื นใดทั "งหมด 
ความรับผิดรวมของ AWC จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของ
ราคาซื "อขายทรัพย์สิน AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 
ทั "งนี " AWC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ ม) อากรแสตมป์ 
ภาระผูกพัน และต้นทุนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ที เกิดขึ "น
หรือเป็นผลจากการเข้าทํา การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิ
ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 

ประกันภยั........................................  AWC ตกลงที จะ 

· จัดให้มีการประกันภัยที เกี ยวกับเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูทั "งหมด 
ตามข้อกําหนดที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 

· ในวนัโอนทรัพย์สนิ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 จดัหา
กรมธรรม์ประกนัภยัในนามของกองทนุสําหรับทรัพย์สิน 
AWC ที โอนแล้ว โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเ บี "ย
ประกนัภยัสาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

· ไม่เปลี ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยของ
กลุม่ทรูเกี ยวกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน โดย
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กองทุนจะไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนัควรไม่ได้ 
และ 

· ดํา เ นินการใ ห้ มีการนํา เ งินที ไ ด้ รับตามกรมธรรม์
ประกนัภยัทั "งหมดไปใช้ซอ่มแซม ปรับสภาพ หรือเปลี ยน
ทดแทนทรัพย์สินที ได้มีการเรียกร้องให้มีการชดใช้เงิน
ประกนัดงักลา่ว 

การชดเชยความเสียหาย.................  · AWC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ 
และตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว ในความเสยีหาย สญูเสยี 
สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "น
จริงทั "งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ ง
รวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื นตามสมควรที 
เกิดขึ "น เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สัญญา หรือคํา
รับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของ  AWC ภายใต้
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  1 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดยกองทุน 
บริษัทจัดการ หรือตวัแทนของกองทนุหรือบริษัทจัดการ 
ทั "งนี " โดยไม่จํากัดสิทธิอื นใดของกองทุนที มีตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  1 หรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบัใด ๆ 

· กองทนุตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ AWC และตวัแทนของ 

AWC ในความเสยีหาย สญูเสยี สทิธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริงทั "งหมด และต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่าทนายและเงินทดรอง
อื นตามสมควรที เกิดขึ "น เนื องจากการทําผิดข้อตกลง 
สญัญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของ
กองทุนภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 

AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 เว้นแต่เป็นความผิดหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย 

AWC และตวัแทนของ AWC ทั "งนี " โดยไม่จํากัดสิทธิอื น
ใดของ AWC ที มีตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 หรือตามกฎหมาย
ที ใช้บงัคบัใด ๆ 
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การโอนสิทธิ ....................................  · AWC และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือ
โอนโดยประการอื นใดซึ งผลประโยชน์ทั "งหมดหรือ
บางส่วนของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  

AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 โดยมิได้รับความยินยอม
ลว่งหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั "งนี " 
เว้นแต่มีข้อกําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ให้กระทําได้  

กฎหมายที ใช้บังคับ .........................  · สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  1 ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ................................  · ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตัดสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา 
และการยุติข้อพิพาทที เกิดขึ "นจากหรือเกี ยวข้องกับ
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  1 

 

(2) สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # 

คู่สัญญา ..........................................  · AWC ในฐานะผู้ให้เช่า และ 

· กองทนุ ในฐานะผู้ เช่า 

ทรัพย์สินที เช่า .................................  · FOC ความยาว 7,981 กิโลเมตร หรือเท่ากับ 303,453 

คอร์กิโลเมตร ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั (“ทรัพย์สินที เช่า”) 

มูลค่าการเช่า ..................................  · 12,293,102,380 บาท  

ระยะเวลาของการเช่า  ....................  · 20 ปี นบัจากวนัที ของสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  1 

การใช้ทรัพย์สินที เช่า ......................  · AWC รั บ ท ร า บ แ ล ะ ยิ น ย อ ม ว่ า  ก อ ง ทุน จ ะ จัด ห า
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินที เช่าโดยการนําออกให้เช่าช่วง 
โดยกองทนุไม่มีหน้าที ใด ๆ ในการดําเนินการ บํารุงรักษา 
และบริหารจัดการทรัพย์สิ นที เ ช่ า  โดยผู้ ที มีหน้า ที 
ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการทรัพย์สินที เช่า
ดงักลา่วจะเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิที เช่าจากกองทนุ โดยใน
เบื "องต้น TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที เช่าบางสว่น
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จากกองทุนจะเป็นผู้ มีหน้าที ความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการทรัพย์สินที เช่า 
ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการบริการที ระบุไว้ใน
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 และ
สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC 
ระหวา่งกองทนุและ TICC (“สัญญาเช่าช่วง ดาํเนินการ

และบริหารจัดการ FOC”) โดยหากเกิดความเสยีหายใด 
ๆ ในทรัพย์สินที เช่าอนัเนื องมาจากการเช่าช่วง หรือจาก
ข้อบกพร่องในการดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหาร
จัดการทรัพย์สินที เช่าโดย TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและ
บริหารจดัการดั "งเดิมที เป็นนิติบคุคลในกลุม่ทรู กองทนุไม่
จําต้องรับผิดชดใช้ต่อ AWC และ AWC ตกลงที จะไม่
เ รียกร้องให้กองทุนรับผิดในความเสียหายใด  ๆ อัน
เนื องมาจากกรณีดงักลา่ว 

· นอกเหนือจากกรณีข้างต้น กองทนุตกลงวา่จะใช้ทรัพย์สนิ
ที เช่าตามข้อกําหนดและเงื อนไขที ระบใุนสญัญาเช่า FOC 
ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 เงื อนไขดงักลา่ว รวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียง จะแจ้งให้ AWC ทราบในทันทีที ทําได้
หลงัจากรู้ว่าเกิดเหตเุพลิงไหม้ นํ "าท่วม กรณีฉุกเฉิน หรือ
อบุติัเหตใุด ๆ ที กระทบตอ่ทรัพย์สนิที เช่า 

ภาระหน้าที หลักของ AWC .............  · นับจากวันที ของสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  1 AWC จะดําเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สนิที เช่าจากกองทนุ ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม 
และบคุคลที ได้รับการแต่งตั "งโดยบคุคลดงักลา่วข้างต้น มี
สิทธิเข้าถึงทรัพย์สินที เช่าตามเงื อนไขและข้อกําหนดของ
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 

· นับจากวันที ของสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุน
เ พิ ม เ ติม  ค รั "ง ที  1 หากเ กิดกรณีที ท รัพย์สินที เ ช่ า มี
ข้อบกพร่องใด ๆ หรือมีเหตุอื นใดที ทําให้ผู้ เ ช่าช่วง
ทรัพย์สินที เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สินดงักลา่วได้ กองทนุ
และ AWC รับทราบวา่ TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วงและบริหาร
จดัการดั "งเดิมตามสญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหาร
จัดการ FOC มีหน้าที ในการบํารุงรักษา การดําเนินการ 
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และบริหารจัดการทรัพย์สินที เช่า ซึ งรวมถึงหน้าที ในการ
ดําเนินการแก้ไข ปรับเปลี ยน หรือย้ายทรัพย์สินที เช่า
เพื อให้ทรัพย์สินที เช่าสามารถใช้การได้เป็นปกติด้วย
ค่าใช้จ่ายของ TICC เองตามข้อกําหนดและเงื อนไขของ
สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC ทั "งนี " 
AWC ตกลงวา่ หาก TICC ไมดํ่าเนินการแก้ไข ปรับเปลี ยน 
หรือย้ายทรัพย์สินที เช่าตามสญัญาเช่าช่วง ดําเนินการ
และบริหารจดัการ FOC AWC จะดําเนินการดงักลา่วเอง 
ตามเงื อนไขและข้อกําหนดของสัญญาเช่า FOC ระยะ
ยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 

สิทธิแห่งทาง ...................................  · กองทนุไม่มีหน้าที ความรับผิดชอบใด ๆ เกี ยวกบัสิทธิแหง่
ทางสําหรับทรัพย์สินที เ ช่า  ทั "ง นี " AWC และกองทุน 
รับทราบว่า TICC และ/หรือ นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรูใน
ฐานะผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการดั "งเดิมตามสญัญาเช่า
ช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC มีหน้าที ความ
รับผิดชอบเกี ยวกับสิทธิแห่งทางสําหรับทรัพย์สินที เช่า
ตลอดระยะเวลาของการ เ ช่าตามสัญญาเ ช่า ช่วง 
ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC และเมื อสิ "นสดุสญัญา
เช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC หรือกรณีที  
TICC หรือนิติบุคคลอื นในกลุ่มทรูมิได้เป็นผู้ เ ช่า ช่วง
ทรัพย์สินที เช่าจากกองทุนอีกต่อไป TICC จะดําเนินการ
ให้มีสิทธิแห่งทางสําหรับทรัพย์สินที เช่าตราบใดที  TICC 

หรือนิติบุคคลอื นในกลุ่มทรูสามารถดําเนินการได้ตาม
กฎหมายและกองทนุไมมี่ผู้ เช่าช่วงรายอื น โดยเป็นไปตาม
ข้อกําหนดและเงื อนไขภายใต้สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการ
และบริหารจดัการ FOC 

สิทธิในการซื "อทรัพย์สินของกองทุน  · AWC ตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้แก่กองทุนในการซื "อ
ทรัพย์สินที เช่าในราคา 500 ล้านบาท (“ราคาใช้สิทธิ”) 

ซึ งกองทุนจะต้องแจ้ง AWC ว่าจะใช้สิทธิดงักล่าวหรือไม่
ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันครบกําหนดสัญญาเช่า 

FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 และจะสามารถ
ใช้สิทธิในการซื "อได้ในวันครบกําหนดสัญญาเช่า  FOC 

ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 (“สิทธิในการซื "อ”) 
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· เมื อกองทนุใช้สทิธิในการซื "อทรัพย์สินที เช่าและชําระราคา
ใช้สิทธิแล้ว หากมีทรัพย์สินที เช่าสว่นใดที ไม่สามารถโอน
และสง่มอบให้แก่กองทนุได้ในวนัที กําหนดให้เป็นวนัที ทํา
การโอนและสง่มอบทรัพย์สินที เช่า (“วันโอนทรัพย์สินที 

เช่า”) AWC จะชําระเงินให้กองทุนเท่ากับมลูค่ายติุธรรม
ของทรัพย์สินที เช่าในส่วนที ไม่สามารถโอนและส่งมอบ
ให้แก่กองทุนได้ โดยคู่สญัญาตกลงจะใช้ราคาเฉลี ยที ได้
จากผู้ ประเมินค่าทรัพย์สินที ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศที เกี ยวข้องจํานวน 2 ราย 
ซึ งคู่สญัญาแต่ละฝ่ายแต่งตั "งให้เข้าทําการประเมินมลูค่า
ทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอื นใดที คูส่ญัญาได้ตกลงกนั ทั "งนี " ใน
กรณีที ใช้วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินคา่ทรัพย์สิน 2 

ราย หากราคาเฉลี ยของราคาประเมินที ได้จากผู้ประเมิน
ค่าทรัพย์สินแต่ละรายแตกต่างกันเกินร้อยละ 50 ของ
ราคาเฉลี ยที ตํ ากวา่ คูส่ญัญาทั "งสองฝ่ายจะร่วมกนัเพื อตก
ลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที เช่าในส่วนที ไม่สามารถ
โอนและส่งมอบได้ดงักล่าว เมื อ AWC ชําระเงินดงักลา่ว
ให้แก่กองทุนจนครบถ้วนแล้ว AWC จะหมดภาระผูกพนั
ต่อกองทุนในการโอนและส่งมอบทรัพย์สินที เช่าส่วน
ดงักลา่ว 

ภาระหน้าที หลักของ AWC ภายหลัง
การโอนขายทรัพย์สินที เช่า .............  

· นบัจากวนัโอนทรัพย์สินที เช่า AWC จะดําเนินการตอ่ไปนี "
ด้วยคา่ใช้จ่ายของ AWC เอง  

- AWC จะดําเนินการ (ไมว่า่ดําเนินการด้วยตนเองหรือ
โดยบุคคลอื น) ให้กองทุน ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที เช่าที  
AWC ได้ส่งมอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้วในวัน
โอนทรัพย์สนิที เช่า (“ทรัพย์สินที โอนแล้ว”) ผู้จดัการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม และบคุคลที ได้รับการแต่งตั "ง
โดยบุคคลดงักล่าวข้างต้น มีสิทธิเข้าถึงและใช้สิทธิ
แห่งทางที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินนั "นตามเงื อนไขและ
ข้อกําหนดของสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  1 ทั "งนี " ในกรณีที นิติบคุคลอื นในกลุม่ท
รูหรือบุคคลอื นใดที กองทุนเห็นชอบเป็นผู้ มีหน้าที 
รับผิดชอบเกี ยวกับสิทธิแห่งทางสําหรับทรัพย์สินที 
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โอนและเป็นผู้ เช่าใช้ทรัพย์สินดงักล่าวอยู่แล้ว AWC 
ไมจํ่าต้องมีภาระหน้าที ดงักลา่ว  

- ในกรณีของสญัญาอื น ๆ ที เกี ยวกับทรัพย์สินที โอน
แล้วซึ งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญา
ให้แก่กองทนุได้ AWC จะดําเนินการให้กองทนุได้รับ
สิทธิและผลประโยชน์ของ AWC ตามสญัญาอื น ๆ 
นั "น 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right of 

first offer) ของ AWC .......................  

· หากกองทุนใช้สิทธิในการซื "อและภายหลงัต้องการขาย
ทรัพย์สินที โอนแล้วดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุน
จะต้องทําหนังสือข้อเสนอส่งให้ AWC โดยต้องระบุ (ก) 
ราคาที กองทนุเสนอขาย และ (ข) เงื อนไขและข้อกําหนด
ของการขายทรัพย์สินที โอนแล้วดังกล่าวที กองทุนเสนอ 
โดยเมื อ AWC ได้รับหนงัสือดงักลา่วแล้ว AWC จะมีสิทธิ
ในการซื "อทรัพย์สินที โอนแล้วเป็นรายแรกโดยมีเงื อนไข
และข้อกําหนดตามที ได้ระบุไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะ
ยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 

· AWC อาจโอนสิทธิในการซื "อทรัพย์สินที โอนแล้วดงักล่าว
ให้แก่นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จําเป็นต้องได้รับ
ความยินยอมจากกองทนุ 

การเพิ มทรัพย์สินที เช่า ...................  · AWC (ไม่ว่าดําเนินการด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอื น) 
สามารถเปลี ยนแปลงทรัพย์สินที เช่าโดยการเปลี ยน FOC 

เส้นใหม่ที มีจํานวนคอร์กิโลเมตรของ FOC เท่าเดิมหรือ
มากขึ "นกวา่เดิมได้ ด้วยคา่ใช้จ่ายของตนเอง โดยภายหลงั
จากที ได้มีการเปลี ยนแปลงทรัพย์สินที เช่า AWC จะแจ้ง
การเปลี ยนแปลงทรัพย์สินที เช่าดงักล่าวให้กองทุนทราบ
ทกุปี  

· ในกรณีที  AWC (ไม่ว่าดําเนินการด้วยตนเองหรือโดย
บคุคลอื น) มีการสร้างหรือจดัหา FOC เพิ มเติม (ไมว่า่โดย
การเพิ ม FOC เส้นใหมใ่นเส้นทางเดิม หรือโดยการเปลี ยน 
FOC เ ส้นใหม่ในเ ส้นทางเดิมที ทําใ ห้ มี จํานวนคอร์
กิโลเมตรของ FOC มากขึ "นกว่าเดิม) เพื อนําออกให้แก่
ผู้ อื นเช่า หรือเพื อรองรับการใช้งานที เพิ มมากขึ "น และมิใช่
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การบํารุงรักษา FOC ที เช่าตามข้อกําหนดและเงื อนไขของ
สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC AWC 

ตกลงให้สิทธิแก่กองทนุในการซื "อ หรือ เช่า หรือลงทนุโดย 
ประการอื นใดใน FOC ที เ พิ มเ ติมดังกล่าวในมูลค่า
ยุติธรรม โดยคู่สญัญาตกลงจะใช้ราคาเฉลี ยที ได้จากผู้
ประเมินค่าทรัพย์สินที ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
ก.ล.ต. ตามประกาศที เกี ยวข้องจํานวน 2 ราย ซึ งคูส่ญัญา
แต่ละฝ่ายแต่งตั "งให้เข้าทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
หรือด้วยวิธีอื นใดที คู่สญัญาได้ตกลงกนั ทั "งนี " ในกรณีที ใช้
วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิ 2 ราย หาก
ราคาเฉลี ยของราคาประเมินที ได้จากผู้ ประเมินค่า
ทรัพย์สินแต่ละรายแตกต่างกันเกินร้อยละ 50 ของราคา
เฉลี ยตํ ากว่า คู่สัญญาทั "งสองฝ่ายจะร่วมกันเพื อตกลง
มลูคา่ยติุธรรมสาํหรับทรัพย์สนิที เพิ มเติมดงักลา่ว 

· ในกรณีที  AWC (ไม่ว่าดําเนินการด้วยตนเองหรือโดย
บุคคลอื น) เปลี ยนแปลงทรัพย์สินที เช่าโดยการเปลี ยน 
FOC เส้นใหม่ไม่ว่าจะมีจํานวนคอร์กิโลเมตรของ FOC 

เทา่เดิมหรือมากขึ "นกวา่เดิมซึ งไมใ่ช่กรณีเพื อนําออกให้แก่
ผู้ อื นเช่า หรือเพื อรองรับการใช้งานที เพิ มมากขึ "น คูส่ญัญา
ตกลงให้ถือวา่ FOC ที มีการเปลี ยนแปลงดงักลา่วเป็นการ
บํารุงรักษา FOC ที เช่าตามข้อกําหนดและเงื อนไขของ
สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC และ
เป็นส่วนหนึ งของทรัพย์สินที เช่าซึ งกองทุนสามารถนําไป
หาประโยชน์ได้ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า 
FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 โดย AWC ตกลง
ไมคิ่ดคา่เช่าเพิ มเติมในกรณีดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

การจาํกัดความรับผิดของ AWC .....   · ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ความรับผิดของ AWC 

เกี ยวกับการทําผิดสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  1 ทั "งหมดรวมแล้วจะไม่เกินมลูค่าการเช่า 
ทั "งนี " AWC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษีอากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้นทุน
ค่าใช้จ่าย (เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ ม) ที เกิดขึ "นหรือเป็นผล
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จากการเข้าทํา การใช้สทิธิ การบงัคบัสทิธิที เกี ยวข้อง ตาม
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1  

· หากกองทุนใช้สิทธิในการซื "อ และ AWC ได้โอนขาย
ทรัพย์สนิที เช่าให้แก่กองทนุแล้ว นบัจากวนัโอนทรัพย์สนิที 
เช่า 

- AWC จะรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี ยวกบัทรัพย์สิน
ที โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้อง
สิทธิภายในสองปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สินที เช่า เว้น
แต่สิทธิเรียกร้องที เกิดจากเรื องสําคัญบางเรื องที 
กําหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  1 ซึ งไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ "นสดุใน
การบอกกลา่วเรียกร้องสทิธิ นอกจากตามที กฎหมาย
กําหนด เรื องดงักล่าวรวมถึง (การผิดคํารับรองของ 
AWC ในเรื องอํานาจหน้าที  กรรมสิทธิ=ของ AWC ใน
ทรัพย์สินที โอนแล้ว และการไม่ปฏิบติัตามข้อตกลง
กระทําการที สาํคญั 

- ความรับผิดของ AWC เกี ยวกับ (ก) ทรัพย์สินที โอน
แล้วส่วนใดส่วนหนึ งต้องไม่เกินมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินที โอนแล้วสว่นดงักลา่ว โดยคู่สญัญาตกลง
จะใช้ราคาเฉลี ยที ได้จากผู้ ประเมินค่าทรัพย์สินที 
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศที เกี ยวข้องซึ งคู่สญัญาแต่ละฝ่ายแต่งตั "งให้
เข้าทําการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิหรือด้วยวิธีอื นใดที 
คู่สัญญาได้ตกลงกัน (ข) การทําผิดสัญญาอื นใด
ทั "งหมดภายหลงัจากวนัโอนทรัพย์สินที เช่า ความรับ
ผิดรวมของ AWC จะต้องไม่เ กินร้อยละ 50 ของ
ผลรวมของมูลค่าการเช่าและราคาใช้สิทธิของ
ทรัพย์สินดงักล่าว คู่สญัญาตกลงว่า ทั "งสองฝ่ายจะ
ไม่มีความรับผิดใด ๆ หากความเสยีหายต่อทรัพย์สนิ
ที โอนแล้วเกิดจากเหตสุดุวิสยั 

ประกันภยั .......................................  · นบัแตว่นัที ของสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  1 AWC ตกลงที จะ 
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- จัดให้มีการประกันภัยประเภทความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกเกี ยวกับทรัพย์สินที เ ช่า ภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อกําหนดที 
กําหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  1 

- จัดหากรมธรรม์ประกันภัย ที เ กี ยว ข้องสําหรับ
ทรัพย์สินที เช่าในนามของกองทุน โดยกองทุนจะ
รับผิดชอบในเบี "ยประกันภัยสําหรับกรมธรรม์
ประกนัภยัดงักลา่ว 

- ไม่เปลี ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที 
เกี ยวข้องของกลุ่มทรูเกี ยวกับทรัพย์สินที เช่า โดย
ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทนุก่อน โดยกองทนุจะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไม่
มีเหตอุนัควรไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย ................  · AWC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ตอ่กองทนุ บริษัทจดัการ และ
ตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว ในความเสยีหาย สญูเสยี สทิธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริง
ทั "งหมด และต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงคา่
ทนายความและเงินทดรองอื นตามสมควรที เกิดขึ "น 
เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สญัญา หรือคํารับประกัน 
หรือการผิดคํารับรองใดของ AWC ภายใต้สัญญาเช่า 
FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 เ ว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจ
กระทําผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของ
กองทนุหรือบริษัทจดัการ ทั "งนี " โดยไมจํ่ากดัสทิธิอื นใดของ
กองทนุที มีตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  1 หรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบัใด ๆ  

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ AWC และตวัแทนของ 
AWC ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริงทั "งหมด และต้นทนุและ
คา่ใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงคา่ทนายและเงินทดรองอื น
ตามสมควรที เกิดขึ "น เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สญัญา 
หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของกองทุน
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ภายใต้สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  
1 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หรือจงใจกระทําผิดโดย AWC และตวัแทนของ AWC ทั "งนี " 
โดยไม่จํากัดสิทธิอื นใดของ AWC ที มีตามสัญญาเช่า 
FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 หรือตามกฎหมาย
ที ใช้บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ....................................  · AWC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือ
โอนโดยประการอื นใดซึ งผลประโยชน์ทั "งหมดหรือ
บางส่วนของสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  1 โดยมิได้รับความยินยอมลว่งหน้าจากคูส่ญัญาอีก
ฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ทั "งนี " เว้นแต่มีข้อกําหนดใน
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ให้
กระทําได้  

กฎหมายที ใช้บังคับ .........................  · สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ให้ใช้
บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล................................  · ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตัดสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา 
และการยติุข้อพิพาทที เกิดขึ "นจากหรือเกี ยวข้องกบัสญัญา
เช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 

 

2.5.3 สาระสําคัญของสัญญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุน

เพิ มเติม ครั"งที  $ และครั"งที  % 

กองทนุได้เข้าทําสญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . และ
ครั "งที  ; ดังที ระบุไว้ในหัวข้อ ..$.; นี " และเอกสารอื นใดที จําเป็นเพื อให้การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน
โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . และครั "งที  ; ดงักลา่วสําเร็จลลุว่ง ทั "งนี " สาระสําคญัของสญัญาที ทําให้ได้มาซึ ง
ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . และครั "งที  ; มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี " 

(ก) สัญญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม 

ครั"งที  $ และครั"งที  % 

(1) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . ระหว่าง AWC 

และกองทุน (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั"งที  2”) 
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คู่สัญญา ........................................  · AWC ในฐานะผู้ขาย และ 

· กองทนุ ในฐานะผู้ ซื "อ 

ทรัพย์สินที ซื "อขาย ........................  · ภายใต้เงื อนไขความสาํเร็จครบถ้วนของเงื อนไขบงัคบัก่อน
ทั "งหมดที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 AWC จะต้องขาย
และโอน และกองทนุจะต้องซื "อและรับโอนรายได้ที คาดวา่
จะได้รับของ AWC จากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
จํานวน 149 เสาและอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท 
Passive อื นที เกี ยวข้อง (“เสาโทรคมนาคมของ AWC ที 

ล ง ทุ น เ พิ ม เติ ม  ค รั" ง ที  2” )  ตามสัญญาเ ช่า เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2 (รวมถึงเงินที 
ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง และสิทธิอื นทั "งหมดที เกิด
จากรายได้ดังกล่าวตามที ระบุไว้ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2) 
นบัแต่วนัเริ มคํานวณรายได้สําหรับการลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  2 จนถึงวันที ครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2 (“วันครบกําหนดสัญญา 

AWC เพิ มเติม”) หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วน
สําหรับการดําเนินงานและซ่อมบํารุง เงินค่าเช่าตาม
สญัญาเช่าที ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือนและที ดิน) และเบี "ย
ประกันภัย (“ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ AWC”) โดยต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของ AWC จะมีการปรับอัตราเพิ มขึ "นรายปี 
(annual escalation) (รวมเรียกว่า “รายได้สุทธิของ 

AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2”) ในวนัที ทําการซื "อขาย
เสร็จสิ "นที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 (“วันที ทําการซื "อ

ขายรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2 เสร็จสิ "น”) 

· ภายหลงัวันครบกําหนดสญัญา AWC เพิ มเติมหรือวนัที 
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2 

ถูกยกเลิก ก่อนครบกําหนดระยะเวลาหรือกําหนด
ระยะเวลาที ได้มีการขยาย แล้วแต่กรณี AWC จะต้องโอน
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ให้แก่
กองทุน และกองทุนจะต้องรับโอนเสาโทรคมนาคมของ 



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  150 

AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ดังกล่าว (“ทรัพย์สิน 

AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2”) ในวนัที กําหนดไว้ให้
เป็นวันที ทําการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน AWC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 (“วันโอนทรัพย์สิน  AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั"งที  2”) 

(ทั "งนี " รายได้สทุธิของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ
ทรัพย์สิน AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 รวมเรียกว่า 
“ทรัพย์สนิที ขายของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2”) 

เงื อนไขบังคับก่อน ........................  · เงื อนไขบังคับก่อนที ต้องสําเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อน
วนัที ทําการซื "อขายรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 
เสร็จสิ "น รวมถึง (แต่ไม่จํากดัเพียง) (ก) AWC ได้รับอนมุติั 
และได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการทั "งหมดที เกี ยวข้องที 
ต้องได้รับสําหรับการเข้าทําและปฏิบัติตามภาระผูกพนั
ของตนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 แล้ว (ข) มีการลงนามและ
ทําให้สมบรูณ์ซึ งเอกสารธุรกรรมสาํหรับการลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  2 (ค) มีการลงนามในสัญญากู้ ยืมเงินเพื อจัดหา
เงินทุนสําหรับการได้มาซึ งเสาโทรคมนาคมของ AWC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 (ง) กองทนุได้รับมติของผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนในการเข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ตามประกาศ ทน. 
1/2554 (ซึ งถูกยกเลิกและแทนที โดยประกาศ ทน. 
;'/.$%. แล้ว) และ (จ) ไม่มีเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ "นนับจากวนัทําสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  
2 

· หากมิได้มีการปฏิบติัตามเงื อนไขบงัคบัก่อนให้สําเร็จ หรือ
มิได้มีการยกเว้นเงื อนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัทําการ
หลงัจากวันทําสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2  AWC หรือกองทุนอาจ
บอกเลิกสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 (ทั "งนี "การที เงื อนไขบังคับก่อนที 
เกี ยวข้องไม่สําเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการทําผิด
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ภาระผกูพนัของคู่สญัญาฝ่ายนั "นแต่เพียงฝ่ายเดียว)  โดย 

AWC หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญาอีก
ฝ่ายตามสญัญาดงักล่าว  เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที เกิดขึ "น
จากการกระทําผิดภาระผูกพนัในการปฏิบติัตามเงื อนไข
บงัคบัก่อนที เกี ยวข้องและการทําให้ธุรกรรมตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซื "อขาย ..................................  · 545,713,306 บาท (“ราคาซื "อขายทรัพย์สิน AWC ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2”) AWC จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่า
ภาษีธุรกิจเฉพาะที เกี ยวข้องทั "งหมดเต็มจํานวนจาก
ธุรกรรมการโอนขายทรัพย์สนิและรายได้ให้แก่กองทนุ 

เงื อนไขในการโอนทรัพย์สิน AWC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2 .................  

· ในวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2  AWC 

จะต้องโอนทรัพย์สนิ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ให้กบั
กองทนุ โดยเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื อนไขของสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 ทั "งนี " เงื อนไขที ต้องสําเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อน
วนัโอนทรัพย์สนิ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 รวมถึงแต่
ไม่จํากัดเพียงรายละเอียดและหลกัฐานเกี ยวกับสิทธิใน
ที ดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าโดยชอบด้วยกฎหมายของ
สถานที อันเป็นที ตั "งของทรัพย์สิน AWC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2  

· สําหรับทรัพย์สิน  AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ที ไม่
สามารถโอนและส่งมอบได้ในวันโอนทรัพย์สิน AWC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 AWC จะชําระเงินให้กองทุนเป็น
มูลค่าสุดท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน  AWC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ที ไม่ได้มีการโอนและส่งมอบ
ดงักล่าวในวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  
2  เ มื อ  AWC ชํ า ระ มูลค่ า สุด ท้ า ย  (terminal value) 

ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว AWC จะหมดภาระผูกพันต่อ
กองทุนในการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน  AWC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 ที เกี ยวข้องดงักลา่ว 

· มูลค่าสุดท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 คือ จํานวนที เท่ากับ 14 เท่าของ
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รายได้คา่เช่า AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 รายเดือนเป็น
ระยะเวลา 12 เดือน ก่อนเดือนที มีวนัโอนทรัพย์สิน AWC 

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 (“มูลค่าสุดท้ายของ AWC”) 

· ทั "งนี " ในกรณีที มีการปรับเปลี ยนโครงสร้างค่าเช่ารายเดือน
สําหรับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  
2 ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "ง
ที  2 อนัเนื องมาจาก กสท.โทรคมนาคม ตกลงยกเลิกสิทธิ
แต่เพียงผู้ เดียวของ กสท.โทรคมนาคม ในการเช่าใช้เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ภายใต้
สญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA  คู่สญัญาตกลงว่า
มูลค่าสุดท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 จะยังคงเป็นจํานวนที เท่ากับ 14 
เท่าของรายได้ค่าเช่า AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ราย
เดือนเป็นระยะเวลา 12 เ ดือนก่อนเดือนที มีวันโอน
ทรัพย์สิน AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 เสมือนหนึ งว่า
ไม่ได้มีการปรับเปลี ยนโครงสร้างค่าเช่ารายเดือนสําหรับ
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 
เนื องจากเหตุดังกล่าวแต่อย่างใด   ทั "งนี " เป็นไปตาม
ข้อกําหนดและเงื อนไขของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

กรรมสิทธิ'และความเสี ยง .............  · กรรมสิทธิ=และความเสี ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหาย
ในรายได้สุทธิของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ 
ทรัพย์สิน AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 จะตกเป็นของ
กองทุนในวันที ธุรกรรมที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

· สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 เป็นธุรกรรมการซื "อขายรายได้สทุธิของ 

AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ที สมบรูณ์และแท้จริง โดย
มิได้เป็นการก่อหลกัประกนัสําหรับภาระผูกพนัใด ๆ ของ 

AWC  กองทุนจะได้รับกรรมสิทธิ=และผลประโยชน์ใน
รายได้สุทธิของ  AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 โดย
ครบถ้วนสมบูรณ์นบัจากวนัที ทําการซื "อขายรายได้ AWC 
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ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จสิ "น และมีสิทธิที จะจําหน่าย
จ่ายโอนรายได้สทุธิของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 นั "น
ต่อไป และมีสิทธิโดยสมบูรณ์ที จะได้รับและเก็บไว้ซึ ง
รายได้สุทธิของ  AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 เพื อ
ประโยชน์ของกองทนุเอง 

การชาํระรายได้สุทธิของ AWC.....  · AWC จะจัดหาและส่งมอบรายได้สทุธิของ AWC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  2 ที ต้องชําระจนถึงวนัที มีการชําระรายได้
สุทธิของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ที ต้องชําระจน
ครบถ้วน โดยชําระให้แก่กองทนุภายในวนัทําการสดุท้าย
ของแต่ละเดือนปฏิทิน โดยเริ มจากเดือนที เกิดวนัที ทําการ
ซื "อขายรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จสิ "น 

ทั "งนี " ตามจํานวนดงัต่อไปนี " (“รายได้ค่าเช่า AWC ราย

เดือนที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2”) 

· รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 จะ
คํานวณจากเสาโทรคมนาคมจํานวน 149 เสา ในอัตรา
ดงัตอ่ไปนี " 

 

 

ปี พ.ศ. 

รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2 สาํหรับ

เสาโทรคมนาคมต่อเสา 

(บาท/เดือน) 
2560 (ธนัวาคม) 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 รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 
ข้ า ง ต้ น เ ป็ น ไป ต า มกํา หนดระยะ เว ลา ของสัญ ญ า เช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2 ซึ งปัจจบุนัจะครบกําหนด
ในวันที  3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที มีการขยายกําหนด
ระยะเวลาของสญัญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  
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2 ดังกล่าว รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 
ต่อเสาในช่วงระยะเวลาที มีการขยายจะสอดคล้องกับค่าเช่าภายใต้
สญัญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2 ที คาดวา่จะ
ได้รับ ในชว่งระยะเวลาที มีการขยายดงักลา่ว 

เหตุผิดนัดและผลแห่งการ 

ผิดนัด ............................................  

· ก่อนวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 หาก
เกิดเหตุผิดนดัใดที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 กองทุน
อาจเรียกให้ AWC ชําระเงินเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (net 

present value) ของรายได้สทุธิของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  2 ที เหลือทั "งหมด รวมกับมูลค่าสุดท้ายของ AWC 

(terminal value) ของทรัพย์สนิ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  2 (รวมเรียกว่า “รายได้สุทธิ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม 

ครั"งที  2 คงค้าง”) และอาจบงัคบัใช้สิทธิของกองทนุไมว่า่
ทั "งหมดหรือบางส่วนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

· ตวัอย่างของเหตผิุดนดั เช่น กรณี AWC ไม่สง่มอบรายได้
ค่าเช่า AWC รายเดือนที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 เป็นเวลา
สามเดือนติดต่อกัน  กรณี AWC ไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่า 
AWC รายเดือนที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 เป็นเวลาสอง
เดือนติดตอ่กนัหากอตัราสว่นหนี "สินสทุธิที มีดอกเบี "ย (Net 

Interest Bearing Debt) ต่อ EBITDA ของ AWC เกินกว่า 
5 ตอ่ 1 กรณี AWC ไมป่ฏิบติัตามภาระผกูพนับางประการ
ตามที กําหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และไม่ดําเนินการ
แก้ไขกรณีดังกล่าวตามระยะเวลาที กําหนด  กรณี AWC 

ผิดนัดชําระหนี "การเงินในยอดเงินต้นรวมมากกว่าหนึ ง
พนัล้านบาท  กรณีได้มีการริเริ มกระบวนการเกี ยวกบัการมี
หนี "สินล้นพ้นตัวหรือกระบวนการของเจ้าหนี "กับ  AWC  
และกรณีสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม 

ครั "งที  2 สิ "นสุดลงหรือมีเหตุผิดนัดภายใต้สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เ พิ มเ ติม  ครั "งที  2 เ นื องจาก
เหตุการณ์ตามที กําหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

· ในกรณีที  AWC ไม่สง่มอบรายได้คา่เช่า AWC รายเดือนที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 เป็นจํานวนสามเดือนติดต่อกัน 
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หรือสองเ ดือนติดต่อกันในกรณีที ไม่สามารถดํารง
อตัราสว่นทางการเงินได้ หากกรณีดงักลา่วเกิดจากการที  
BFKT ไม่ชําระรายได้สทุธิของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  2 ที เกี ยวข้องใด ๆ ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2 ซึ งเป็นผลมาจากการที  กสท. 
โทรคมนาคม ปฏิบัติผิดสญัญาไม่ชําระค่าเช่าแก่ BFKT 

ภายใต้สญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA และการผิด
สญัญาดงักลา่วของ กสท. โทรคมนาคม ไมไ่ด้เกิดจากการ
ผิดภาระผูกพันของเรียลมูฟตามสัญญาขายส่งบริการ 
HSPA แล้ว กองทุนไม่มีสิทธิในการเรียกเหตุผิดนัดและ
เรียกให้ AWC ส่งมอบรายได้สทุธิ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 คงค้างให้แก่กองทนุ  

ภาระหน้าที หลักอื น ๆ ของ AWC  · นับจากวันที ทําการโอนทรัพย์สิน AWC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 เสร็จสิ "น (“วันโอนทรัพย์สิน AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั"งที  2 เสร็จสิ "น”) AWC จะดําเนินการตอ่ไปนี "
โดยคา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

· ในกรณีที ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญา
เกี ยวกบัสทิธิการเช่าในที ดิน และ/หรือ ทรัพย์สนิให้กบั
กองทุนได้  AWC จะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เ ช่า
ทรัพย์สิน AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ผู้ จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม และบคุคลที ได้รับการแตง่ตั "งมี
สิทธิเข้าไปและใช้สถานที ตั "งที เกี ยวข้องกับทรัพย์สิน
นั "น  

· ในกรณีของสญัญาอื น ๆ ที เกี ยวกบัทรัพย์สิน AWC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ซึ งไม่สามารถโอน และ/หรือ 
แปลงคูส่ญัญาให้แก่กองทนุได้ AWC จะดําเนินการให้
กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ  AWC ตาม
สญัญาอื น ๆ นั "น 

· AWC จะดําเนินการต่อไปนี "เป็นระยะเวลาเก้าเดือน
หลงัจากวนัโอนทรัพย์สนิ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  
2 เสร็จสิ "น ด้วยคา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 
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(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที กองทุน
ต้องการตามสมควรเกี ยวกบัทรัพย์สนิ AWC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ที ได้ส่งมอบและโอน
สิทธิให้กองทนุแล้ว (“ทรัพย์สิน AWC ที โอน

แล้ว”) 

(ข) พยายามตามสมควรเพื อให้ความช่วยเหลือ
และให้บริการตามที กองทุนต้องการตาม
สมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ  AWC)  เพื อให้
กองทุนสามารถใช้งานทรัพย์สิน AWC ที โอน
แล้วได้ในสาระสําคญัในลกัษณะเดียวกับที มี
การใช้ก่อนวันโอนทรัพย์สิน  AWC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จสิ "น และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี ยวกับทรัพย์สิน  AWC ที 
โอนแล้ว และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสาร
นั "นตามสมควร 

· นับจากวันโอนทรัพย์สิน AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 
เสร็จสิ "น หาก (ก) สถานที ตั "งที เกี ยวกับทรัพย์สิน  AWC ที 
โอนแล้วไม่ว่าทั "งหมดหรือบางส่วนซึ งได้มีการโอนให้แก่ 
และ/หรือ แปลงคู่สัญญาเป็นกองทุนแล้วถูกยึดไป ถูก
ควบคุม หรือถูกดําเนินการโดยประการอื นใดทําให้ไม่
สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอนัเนื องมาจากการเข้าถึงหรือ
การใช้สถานที ไม่ว่าทั "งหมดหรือบางส่วนนั "นไม่ชอบด้วย
กฎหมายโดยกองทนุหรือผู้ซึ งเช่าใช้ทรัพย์สิน AWC ที โอน
แล้วซึ งไมใ่ช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไมไ่ด้มีสว่นในการนั "น หรือ 
(ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ หรือ แปลงคู่สญัญาให้
กองทุน มีการคัดค้านความสมบูรณ์ ความชอบด้วย
กฎหมาย หรือสิทธิในการใช้สถานที ตามสิทธิการเช่าของ
ทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้วใด ๆ โดยกองทนุหรือผู้ซึ งเช่าใช้
ทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้วซึ งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรู
ไม่ ไ ด้ มีส่วนในการนั "น  ห รือ  (ค )  AWC ไม่สามารถ
ดําเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่า ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม 
หรือบุคคลที ได้รับการแต่งตั "งเข้าถึงหรือใช้สถานที ได้ 
(“สถานที  AWC ที ได้รับผลกระทบ”) ทําให้ผู้ เช่าหรือ
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กองทนุไมส่ามารถเข้าถึง ดําเนินงาน และ/หรือใช้ทรัพย์สนิ 
AWC ที โอนแล้วได้ AWC จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี " 
ด้วยคา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

· จัดหาหรือได้มาซึ งสถานที ใหม่ตามที คู่สญัญาตกลง
กันว่าเทียบเท่ากับสถานที  AWC ที ได้รับผลกระทบ 
(โดยคู่สญัญาจะต้องดําเนินการโดยสมเหตุสมผล) 
โดยพิจารณาถึง 

(ก) สถานที ตั "ง 

(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที จะ
ได้จากสถานที ใหมน่ั "น และ 

(ค) ความจุขนาดพื "นที สําหรับติดตั "งทรัพย์สิน 
AWC ที โอนแล้ว และอปุกรณ์โทรคมนาคมอื น 
ๆ ของผู้ เช่า ณ สถานที ใหมน่ั "น และ 

· ย้ายทรัพย์สิน  AWC ที โอนแล้วที ตั "งอยู่ในสถานที  
AWC ที ได้ รับผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และ
ทรัพย์สินใหม่ที มีคุณภาพ ลักษณะจําเพาะ และ
ประสิทธิภาพอย่างน้อยเท่ากับทรัพย์สิน AWC ที โอน
แล้ว ที จะติดตั "งในสถานที ใหม่ และดําเนินการให้
แน่ใจว่ามีความจุ  ประสิทธิภาพ และขนาดพื "นที 
เ พียงพอสําหรับทรัพย์สิน AWC ที โอนแล้ว หรือ
อุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที จะย้ายมาและติดตั "งใน
สถานที ใหม่นั "น ให้เหมือนกับที เคยตั "งอยู่ในสถานที  
AWC ที ได้รับผลกระทบก่อนที สถานที นั "นจะกลายเป็น
สถานที  AWC ที ได้รับผลกระทบ 

· ในกรณีที  AWC ไมส่ามารถย้ายทรัพย์สนิ AWC ที โอนแล้ว
หรือเปลี ยนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขตามที กองทนุต้องการตามสมควรภายใน
ระยะเวลาที กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้  AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 AWC จะต้อง
ดําเนินการดงันี " 
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· ซื "อ และ/หรือ จดัให้มีการซื "อทรัพย์สนิ AWC ที โอนแล้ว
ที เกี ยวข้องซึ งตั "งอยูห่รือติดตั "งในสถานที  AWC ที ได้รับ
ผลกระทบ (“ทรัพย์สิน AWC ที ได้รับผลกระทบ”) 
ในราคาที เท่ากับ มูลค่าสุดท้ายของ AWC (terminal 

value) (“ราคาซื "อขายทรัพย์สิน AWC ที ได้ รับ

ผลกระทบ”) พร้อมทั "งชําระดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปีนับจากวันโอนทรัพย์สิน AWC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จสิ "นจนกระทั งและรวมถึงวนัที  
AWC ชําระคืนราคาซื "อขายทรัพย์สิน AWC ที ได้รับ
ผลกระทบแก่กองทนุ 

· ชําระต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั "งหมดเกี ยวกับการขาย
และโอนทรัพย์สิน AWC ที ได้ รับผลกระทบให้แก่
กองทุน รวมถึงเงินรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน AWC ที 
ไ ด้ รับผลกระทบซึ งผู้ เ ช่าทรัพย์สิน AWC ที ไ ด้ รับ
ผลกระทบนั "นไม่ชําระให้แก่กองทนุ เนื องจากผู้ เช่าไม่
สามารถใช้ทรัพย์สิน AWC ที ได้รับผลกระทบนั "นได้ 
จนถึงวนัที  AWC ชําระราคาซื "อขายทรัพย์สิน AWC ที 
ได้รับผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

· ชําระเงินซึ งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง และภาระผูกพนัทั "งหมดที เกิด
หรือจะเกิดกับกองทุนอนัเกิดจากหรือเป็นผลมาจาก
การใช้ทรัพย์สิน AWC ที ได้รับผลกระทบ การเช่าและ
ย้ายสถานที ของทรัพย์สิน AWC ที ได้รับผลกระทบ 
และสิทธิเรียกร้องของผู้ เ ช่าที เรียกเอากับกองทุน
เนื องจากผู้ เช่าดงักล่าวไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน AWC 
ที ได้รับผลกระทบนั "นได้  

· ภายใต้บงัคบัของการที  AWC ปฏิบติัตามภาระผกูพนัของ
ตนเกี ยวกับการซื "อคืนทรัพย์สิน AWC ที ได้รับผลกระทบ
ตามที อธิบายมาข้างต้น กองทนุจะชําระเงินคา่เช่าทั "งหมด
ที เกี ยวกบัทรัพย์สนิ AWC ที ได้รับผลกระทบที กองทนุได้รับ
จากผู้ เ ช่าที เป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรูตามสัญญาเช่าที 
เกี ยวข้องระหว่างนิติบุคคลดังกล่าวและกองทุนให้แก่  

AWC พร้อมด้วยดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัจาก
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วันที กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้ เช่าที เป็นนิติบุคคลใน
กลุ่มทรูแต่ละครั "งตามสญัญาเช่าที เกี ยวข้องระหว่างนิติ
บุคคลดังกล่าวและกองทุน จนกระทั งและรวมถึงวันที 
กองทุนชําระคืนเงินค่าเช่านั "นให้แก่  AWC  ทั "งนี " จํานวน
เงินดงักล่าวจะต้องไม่เกินราคาซื "อขายทรัพย์สิน AWC ที 
ได้รับผลกระทบที เกี ยวข้อง 

· ภาระผกูพนัของ AWC เกี ยวกบัการย้ายสถานที และซื "อคืน
ทรัพย์สนิ AWC ที ได้รับผลกระทบที ตั "งอยูใ่นสถานที ซึ งได้มี
การโอนสิทธิการเช่าสถานที ให้แก่กองทุนแล้ว หรือ แปลง
คู่สัญญาเช่าสถานที เป็นกองทุนแล้ว แต่ถูกยึดไป ถูก
ควบคุม หรือถูกดําเนินการโดยประการอื นใดทําให้ไม่
สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอนัเนื องมาจากการเข้าถึงหรือ
การใช้สถานที นั "นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้กําหนดไว้เพียง
ห้าปีหลังจากวันโอนสิทธิหรือแปลงคู่สัญญาที เกี ยวกับ
สถานที ที เกี ยวข้องดงักลา่วเป็นกองทนุ 

· หาก กสท. โทรคมนาคมไม่ชําระค่าเช่าแก่ BFKT ตาม
สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA หรือสัญญาเช่า
เครื องและอุปกรณ์ HSPA ถูกยกเลิกเนื องจาก กสท. 
โทรคมนาคมผิดสญัญาและ BFKT ไม่ชําระค่าเช่าภายใต้
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2 
โดยกรณีดังกล่าวทําให้ AWC ไม่ชําระรายได้สุทธิของ 
AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ให้แก่กองทุน ซึ งไม่ถือว่า
เป็นเหตุผิดนัดภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2  เมื อกองทนุได้มีการ
ร้องขอ AWC ต้องดําเนินการหรือจัดการให้ BFKT ใช้
ความพยายามอยา่งเต็มที เพื อให้มีการดําเนินการเรียกร้อง
ที สามารถทําได้และมีผลโดยชอบด้วยกฎหมายต่อ กสท. 
โทรคมนาคม กองทุนตกลงรับผิดชอบในต้นทุนและ
คา่ใช้จ่ายที เกิดขึ "นในการดําเนินการเรียกร้องดงักลา่ว  เมื อ 
AWC หรือ BFKT ได้รับค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ 
AWC ตกลงจะดําเนินการหรือจดัการให้ BFKT ดําเนินการ
ชําระค่าชด เชยห รือ จํานวนเ งิน ที ไ ด้ รับจาก กสท. 
โทรคมนาคม ให้แก่กองทุนตามเงื อนไขและข้อกําหนด
ตามที ได้ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 
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AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ทั "งนี " AWC หรือ BFKT ซึ ง
เป็นผู้ ดําเนินการเรียกร้องดังกล่าว มีสิทธิหักต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ "นในการดําเนินการเรียกร้องดงักลา่วจาก
ค่า เสียหายห รือค่าชด เชยใด  ๆ  ที ชํ า ระโดยกสท . 
โทรคมนาคม ก่อนการชําระเงินดงักล่าวให้แก่กองทุนใน
กรณีที กองทนุยงัมิได้ชําระค่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเรียกร้องดังกล่าวให้แก่ AWC หรือ BFKT 

แล้วแตก่รณี 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right of 

first offer) ของกองทุน ..................  

· นบัจากวนัที ทําการซื "อขายรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 เสร็จสิ "น AWC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที 
จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรกในการซื "อสิทธิ ผลประโยชน์ 
ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี ยวกับทรัพย์สินที เป็น
โครงสร้างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคมของ AWC หรือนิติ
บุคคลอื นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที ขายของ AWC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และทรัพย์สินอื นบางส่วน) ซึ ง
กองทนุสามารถลงทนุได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
สํานกังานก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน AWC เพิ มเติม”) จนถึงวนั
ต่อไปนี "แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้าปีนับจาก
วนัที ทําการซื "อขายรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 
เสร็จสิ "นหรือวนัที กองทุนจดทะเบียนเพิ มทนุครั "งที  1 ตาม
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ แล้วแต่วนัใดจะครบกําหนดทีหลงั และ 
(ข) วันที ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื นถือหน่วย
ลงทนุที กองทนุออกมากกวา่ที ทรูถืออยู ่โดยให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และขั "นตอนดงัตอ่ไปนี " 

(ก) หาก AWC และ/หรือ นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรู 
(“ผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติม”) ต้องการขาย
ทรัพย์สิน AWC เพิ มเติมแก่บุคคลภายนอก 
AWC ต้องดําเนินการและจดัการให้นิติบคุคล
อื นในกลุ่มทรูนั "นต้องออกหนังสือข้อเสนอ 
(“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที กําหนดไว้ในสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 ทั "งนี " รวมถึงแต่ไมจํ่ากดัเพียง 
เงื อนไขและข้อกําหนดอันเป็นสาระสําคัญ
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ทั "งหมดของการเช่าทรัพย์สิน AWC เพิ มเติม 

(หากมี)  

(ข) ห า ก ก อ งทุน ต้อ งกา ร ซื "อท รั พย์ สิน  AWC 
เพิ มเติมนั "น กองทุนต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ มเติมเป็นลายลกัษณ์อักษรว่าต้องการซื "อ
ทรัพย์สิน AWC เพิ มเติมดงักลา่ว (“ทรัพย์สิน 

AWC ที จะโอน”) ตามข้อกําหนดที ระบุใน
หนงัสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 
10 วนัทําการนบัจากวนัที กองทนุได้รับหนงัสอื
ข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั "นตามที 
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมอาจตกลง  จากนั "น 
ภายในสามเดือนนบัจากวนัที ของหนงัสือตอบ
รับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที เพื อให้
ได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที จําเป็นใน
การซื "อทรัพย์สิน AWC ที จะโอน  และ AWC 

ต้องดําเนินการ และ/หรือ จดัการให้นิติบคุคล
อื นในกลุ่มทรูรายที เกี ยวข้องพยายามอย่าง
เต็มที ให้ได้รับความยินยอมหรือการอนุมัติ
ทั "งหมดที จําเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
และสญัญาสําหรับการขายทรัพย์สิน AWC ที 
จะโอน  เมื อได้รับความยินยอมและการอนมุติั
ที เกี ยวข้องทั "งหมดแล้ว กองทุนและผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมจะเข้าทําสญัญาและทําการ
ซื "อขายและโอนทรัพย์สิน  AWC ที จะโอนให้
เสร็จสิ "นภายในสามเดือนหลงัจากกองทนุและ
ผู้ขายทรัพย์สนิเพิ มเติมได้รับความยินยอมและ
การอนมุติัดงักลา่วทั "งหมดแล้ว 

(ค) หาก (ก) กองทนุไม่สง่หนงัสือตอบรับให้ผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมภายในเวลาที กําหนด (ข) 
กองทุนหรือผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมไม่ได้รับ
ความยินยอมและการอนมุติัที จําเป็นทั "งหมดที 
เกี ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจาก
วนัที ของหนงัสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่
สามารถดําเนินการให้การซื "อขายและโอน
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ทรัพย์สิน  AWC ที จะโอนเสร็จสิ "นภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนับจากวนัที ได้รับความ
ยินยอมและการอนุมัติ ที จําเป็นทั "งหมดที 
เกี ยวข้อง ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมมีสิทธิขาย
ทรัพย์สิน AWC ที จะโอนให้บคุคลภายนอกใน
ข้อกําหนดและเงื อนไขเดียวกันหรือดีกว่า 
(สําหรับผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติม) ที กําหนดใน
หนังสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือน
หลงัจากนั "น  หากผู้ขายทรัพย์สนิเพิ มเติมยงัไม่
สามารถขายทรัพย์สิน  AWC ที จะโอนให้
บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดังกล่าว และต่อมาผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติม
ต้องการขายทรัพย์สินที  AWC จะโอนอีกครั "ง 
ให้กองทุนมีสิทธิในการซื "อเป็นรายแรกอีกครั "ง 
โดยให้ดําเนินการตามขั "นตอนในลักษณะ
เดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right of 

first offer) ของ AWC .....................  

· หากกองทุนได้ซื "อทรัพย์สิน AWC ที จะโอนและภายหลงั
ต้องการขายท รัพย์สิน  AWC ที จะ โอนดังกล่าวแ ก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องทําหนังสือข้อเสนอส่งให้ 
AWC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที กองทุนเสนอขาย และ (ข) 
เงื อนไขและข้อกําหนดที สําคัญของการขายทรัพย์สิน 
AWC ที จะโอนดังกล่าวที กองทุนเสนอ  เมื อ AWC ได้รับ
หนังสือดังกล่าวแล้ว AWC จะมีสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน 
AWC ที จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเงื อนไขและข้อกําหนด
ตามที ได้ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

· AWC อาจโอนสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน AWC ที จะโอน
ดงักลา่วให้แก่นิติบคุคลอื นในกลุม่ทรูได้โดยไมจํ่าเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกัดความรับผิดของ AWC ...  ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  2 ความรับผิดของ AWC จะมีอยู่อย่างจํากัด
ตามกรณีทั วไปซึ งรวมถึงกรณีดงัตอ่ไปนี "  
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· AWC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี ยวกับทรัพย์สิน 
AWC ที โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้อง
สิทธิภายในสองปีนับจากวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จสิ "น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที เกิดจาก
เ รื องสําคัญบางเ รื องที กําหนดไว้ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 
ซึ งไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ "นสดุในการบอกกลา่วเรียกร้อง
สิทธิ (นอกจากที กฎหมายกําหนด)  เรื องดงักล่าวรวมถึง 
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 
โอนแล้ว  และการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกระทําการที 
เกี ยวข้อง 

· ความรับผิดโดยรวมของ AWC เกี ยวกับ (ก) รายได้สุทธิ
ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ต้องไม่เกินรายได้สทุธิ 
AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 คงค้าง (ข) ทรัพย์สิน AWC 

ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ที โอนให้แก่กองทุนต้องไม่เกิน
มูลค่าสุดท้ายของ AWC (terminal value) ของทรัพย์สิน
นั "น และ (ค) การทําผิดสญัญาอื นใดทั "งหมด ความรับผิด
รวมของ AWC จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื "อขาย
ทรัพย์สิน AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2  ทั "งนี " AWC ต้อง
รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี 
(ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ที เกิดขึ "นหรือเป็นผลจากการ
เข้าทํา การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

ประกันภยั .....................................  AWC ตกลงที จะ 

· ดําเนินการให้กองทนุมีชื อเป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมและผู้ รับ
ผลประโยชน์ร่วมภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรูที 
เกี ยวกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  
2 ภายใน 45 วนันบัแต่วนัที ทําการซื "อขายรายได้ AWC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จสิ "น 

· จัดให้มีการประกันภัยที เกี ยวกับเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยั
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ของกลุ่มทรูทั "งหมด ตามข้อกําหนดที กําหนดไว้ในสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 

· ในวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 จัดหา
กรมธรรม์ประกันภัยในนามของกองทุนสําหรับทรัพย์สิน 
AWC ที โอนแล้ว โดยกองทนุจะรับผิดชอบในเบี "ยประกนัภยั
สาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

· ไม่เปลี ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยของ
กลุ่มทรูเกี ยวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทุนก่อน โดย
กองทุนจะไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้ 
และ 

· ดําเนินการให้มีการนําเงินที ได้รับตามกรมธรรม์ประกนัภยั
ทั "งหมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภาพ หรือเปลี ยนทดแทน
ทรัพย์สินที ได้มีการเรียกร้องให้มีการชดใช้เงินประกัน
ดงักลา่ว 

การชดเชยความเสียหาย ..............  · AWC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ตอ่กองทนุ บริษัทจดัการ และ
ตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริง
ทั "งหมด และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่า
ทนายความและเงินทดรองอื นตามสมควรที เ กิดขึ "น 
เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน 
หรือการผิดคํารับรองใดของ AWC ภายใต้สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 

เว้นแตเ่ป็นความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือ
จงใจกระทําผิดโดยกองทนุ บริษัทจดัการ หรือตวัแทนของ
กองทนุหรือบริษัทจดัการ ทั "งนี " โดยไม่จํากดัสิทธิอื นใดของ
กองทุนที มีตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  

AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 หรือตามกฎหมายที ใช้
บงัคบัใด ๆ 

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ AWC และตัวแทนของ 

AWC ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
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แสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริงทั "งหมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงคา่ทนายและเงินทดรองอื น
ตามสมควรที เกิดขึ "น เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สญัญา 
หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของกองทุน
ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย AWC หรือ 
ตวัแทนของ AWC ทั "งนี " โดยไม่จํากดัสิทธิอื นใดของ AWC 

ที มีตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 หรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ .................................  · AWC และกองทนุไมอ่าจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกนั หรือโอน
โดยประการอื นใดซึ งผลประโยชน์ทั "งหมดหรือบางสว่นของ
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก
คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ทั "งนี " เ ว้นแต่มี
ข้อกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  

AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ให้กระทําได้ 

กฎหมายที ใช้บังคับ ......................  · สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล .............................  · ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสนิคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยติุข้อพิพาทที เกิดขึ "นจากหรือเกี ยวข้องกบัสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที ลงทุนเพิ มเติม  
ครั "งที  2  
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(2) สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิระหวา่ง TUC และกองทนุ (“สัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ 

TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  $ และ ครั"งที  3”) 

คู่สัญญา ..................................  · TUC ในฐานะผู้ขาย และ 

· กองทนุ ในฐานะผู้ ซื "อ 

ทรัพย์สินที ซื "อขาย ..................  ภายใต้เงื อนไขความสําเร็จครบถ้วนของเงื อนไขบังคับก่อน
ทั "งหมดที กําหนดไว้ในสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 TUC จะต้องขายและโอน
ให้แก่กองทนุ และกองทนุจะต้องซื "อและรับโอนกรรมสทิธิ=  

· ณ วนัที กําหนดให้เป็นวนัทําการโอนและสง่มอบทรัพย์สินที 
ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จสิ "น (“วันที ทาํ
การโอนทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั"งที  2 เสร็จสิ "น”) (ก) เสาโทรคมนาคม จํานวน 350 เสา 
และ (ข) FOC ความยาว 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
62,594 คอร์กิโลเมตร)  ซึ งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคลื อนที ในเขตพื "นที ต่างจังหวัด (“ทรัพย์สินที 

ขายของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2”) และ  

· ณ วนัที กําหนดให้เป็นวนัทําการโอนและสง่มอบทรัพย์สินที 
ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 เสร็จสิ "น (“วันที ทาํ
การโอนทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั"งที  3 เสร็จสิ "น”) (ก) เสาโทรคมนาคม จํานวน 2,589 

เสา และ (ข) FOC ความยาวโดยประมาณ 8,017 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ซึ งปัจจุบันใช้ใน
ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ในเขตพื "นที ต่างจังหวัด 
(“ทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  3”) 

(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั"งที  2 และครั"งที  3”) 

เงื อนไขบังคับก่อน ..................  · เงื อนไขบงัคบัก่อนที ต้องสาํเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที 
ทําการโอนทรัพย์สนิที ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  
2 เสร็จสิ "น และวนัที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ TUC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 เสร็จสิ "น รวมถึง (แต่ไม่จํากดัเพียง) 
(ก) TUC ได้รับอนมุติั และได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการ
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ทั "งหมดที เกี ยวข้องที ต้องได้รับสาํหรับการเข้าทําและปฏิบติั
ตามภาระผูกพนัของตนตามสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ 
TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 แล้ว (ข) มีการ
ลงนามและทําให้สมบูรณ์ซึ งเอกสารธุรกรรมสําหรับการ
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 (ค) กองทนุได้รับมติของผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนในการเข้าทําสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ตามประกาศ ทน. 
1/2554 (ซึ งถกูยกเลกิและแทนที โดยประกาศ ทน. 38/2562 
แล้ว) (ง) ในกรณีทรัพย์สนิที ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  2 มีการลงนามในสญัญากู้ ยืมเงินเพื อจัดหาเงินทนุ
สําหรับการได้มาซึ งทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 (จ) ในกรณีทรัพย์สินที ขายของ TUC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 มีการลงนามในสญัญากู้ ยืมเงินเพื อ
จัดหาเงินทุนบางส่วนสําหรับการได้มาซึ งทรัพย์สินที ขาย
ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 (หากมี) และการเพิ ม
ทุนครั "งที  1 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตาม
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (ฉ) ไม่มีเหตกุารณ์ที สง่ผลกระทบ
ในทางลบอยา่งร้ายแรงเกิดขึ "นนบัจากวนัทําสญัญาซื "อขาย
ทรัพย์สนิของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 

· ในกรณีทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

หากมิได้มีการปฏิบติัตามเงื อนไขบงัคบัก่อนให้สําเร็จ หรือ
มิได้มีการยกเว้นเงื อนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัทําการ
หลงัจากวนัทําสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 TUC หรือกองทนุอาจบอกเลิกสญัญาซื "อ
ขายทรัพย์สนิของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 (ทั "งนี " การ
ที เงื อนไขบงัคบัก่อนที เกี ยวข้องไม่สําเร็จครบถ้วนจะต้อง
มิได้เกิดจากการทําผิดภาระผูกพนัของคูส่ญัญาฝ่ายนั "นแต่
เพียงฝ่ายเดียว) โดย  TUC หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิ
เรียกร้องต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายตามสญัญาดงักล่าว เว้นแต่
สทิธิเรียกร้องที เกิดขึ "นจากการกระทําผิดภาระผกูพนัในการ
ปฏิบัติตามเงื อนไขบังคับก่อนที เกี ยวข้องและการทําให้
ธุรกรรมตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 สมบรูณ์และมีผล 
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· ในกรณีทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

หากมิได้มีการปฏิบติัตามเงื อนไขบงัคบัก่อนให้สําเร็จ หรือ
มิได้มีการยกเว้นเงื อนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัทําการ
หลงัจากวนัที กําหนดให้เป็นวนัทําการซื "อขายทรัพย์สินที 
ขายของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 เสร็จสิ "น ตาม
สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 
และครั "งที  3 TUC หรือกองทนุอาจบอกเลิกการโอนขายใน
ส่วนที เ กี ยวข้องกับทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  3 (ทั "งนี " การที เงื อนไขบงัคบัก่อนที เกี ยวข้อง
ไม่สําเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการทําผิดภาระ
ผูกพนัของคู่สญัญาฝ่ายนั "นแต่เพียงฝ่ายเดียว) โดย  TUC 

หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายใน
สว่นที เกี ยวข้องกบัการโอนขายทรัพย์สินที ขายของ TUC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที 
เกิดขึ "นจากการกระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตาม
เงื อนไขบังคับก่อนที เกี ยวข้องและการทําให้ธุรกรรมการ
โอนขายทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

ตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 และครั "งที  3 สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซื "อขาย ............................  · 3,629,906,842 บาท (“ราคาซื "อขายทรัพย์สิน TUC ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2”) และ 

· ราคาซื "อขายสําหรับทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  3 (“ราคาซื "อขายทรัพย์สิน TUC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั"งที  3”) เป็นไปตามจํานวนที ระบไุว้ในสญัญา
ซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 โดย
กองทุนต้องชําระราคาซื "อขายเต็มจํานวนในวนัที ทําการ
โอนทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 

เสร็จสิ "น หรือวันที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ TUC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 เสร็จสิ "น แล้วแตก่รณี 

กรรมสิทธิ'และความเสี ยง .......  · กรรมสิทธิ=และความเสี ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหาย
ในทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ
ครั "งที  3 จะตกเป็นของกองทุนในวนัที ธุรกรรมที เกี ยวข้อง
กบัการขายและโอนเสร็จสิ "น เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอยา่ง
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อื นในสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 และครั "งที  3 

· ณ แต่ละวันที ธุรกรรมที เกี ยวข้องกับการขายและโอน
ทรัพย์สนิที ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "ง
ที  3 เสร็จสิ "น TUC ให้คํารับรองและรับประกันแก่ผู้ ซื "อว่า
ทรัพย์สนิที ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "ง
ที  3 ที เกี ยวข้องซึ งจะถูกขายและโอนให้แก่ผู้ ซื "อนั "นเป็น
ทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของ TUC และปราศจาก
ภาระติดพนัใด ๆ ทั "งปวง 

ภาระหน้าที หลักของ TUC ......  · นบัแตว่นัลงนามสญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ TUC ที ลงทนุ
เพิ มเติมครั "งที  2 และครั "งที  3 จนถึงวันที ทําการโอน
ทรัพย์สนิที ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 เสร็จสิ "น 
หากมีการเปลี ยนแปลงใด ๆ ที ผิดไปจากรายละเอียดที ระบุ
ไว้ในสญัญานี "เกี ยวกบัสถานที ตั "งหรือประเภทของทรัพย์สิน
ที ขายบางส่วนของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  3 ซึ ง
หมายถึง  เสาโทรคมนาคมและสถานที ตั "งของเสา
โทรคมนาคมเหลา่นั "น TUC จะดําเนินการรายงานข้อมลูที 
เป็นปัจจุบนัของทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม
ครั "งที  3 ซึ งหมายถึงเสาโทรคมนาคม สถานที ตั "งของเสา
โทรคมนาคมและประเภทของเสาโทรคมนาคม ให้กองทนุ
ทราบทุก ๆ 3 เดือนนบัแต่วนัทําการสดุท้ายของเดือนซึ งมี
การลงนามสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุน
เ พิ ม เ ติมครั "ง ที  2 และครั "ง ที  3 โดยมี เ งื อนไขว่าการ
เปลี ยนแปลงนั "น ๆจะต้องไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
มลูค่าทางเศรษฐกิจสทุธิ (net economic value) ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุอนัผิดไปจากรายละเอียดและเงื อนไขซึ งได้รับ
การอนุมติัในที ประชุมของผู้ ถือหน่วยลงทุนของผู้ ซื "อครั "งที  
1/2560 เมื อวนัที  23 พฤศจิกายน 2560 ทั "งนี "คู่สญัญาตก
ลงว่าหากมีการเปลี ยนแปลงใด ๆแก่ประเภทของเสา
โทรคมนาคมซึ งไม่เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ข้างต้น 
คู่สัญญาจะเจรจากันโดยสุจริตเพื อให้กองทุนได้รับการ
ชดเชยที เป็นธรรมและเท่าเทียม  อนึ ง คู่สญัญาจะร่วมกนั
ตกลงรายการสดุท้ายของทรัพย์สนิที ขายของ TUC ที ลงทนุ
เพิ มเติมครั "งที  3 ซึ งหมายถึงเสาโทรคมนาคมอย่างน้อย 5 
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วนัทําการก่อนวนัที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ TUC ที 
ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 เสร็จสิ "น 

· หลังจากแต่ละวันที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ 
TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ที เกี ยวข้อง
เสร็จสิ "น (“วนัที ทําการโอนทรัพย์สินที เกี ยวข้องเสร็จ
สิ "น” TUC จะดําเนินการต่อไปนี " โดยค่าใช้จ่ายของ 
TUC เอง 

· TUC จะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เช่าทรัพย์สินที ขาย
ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ที 
เ กี ยว ข้องซึ งหมายถึง  FOC ผู้ จัดการท รัพย์สิ น
โทรคมนาคม และบุคคลที ได้รับการแต่งตั "งมีสิทธิ
เข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินนั "น
ตามเ งื อนไขและข้อกําหนดของสัญญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "ง
ที  3 

· ในกรณีที ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญา
เกี ยวกบัสทิธิการเช่าในที ดิน และ/หรือ ทรัพย์สนิให้กบั
กองทุนได้  TUC จะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เ ช่า
ทรัพย์สิน TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 
ซึ งหมายถึงเสาโทรคมนาคม ผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม และบคุคลที ได้รับการแต่งตั "งมีสิทธิเข้า
ไปและใช้สถานที ตั "งที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สนินั "น 

· ในกรณีของสญัญาอื น ๆ ที เกี ยวกับทรัพย์สินที ขาย
ของ TUC  ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ซึ งไม่
สามารถโอน และ/หรือ แปลงคูส่ญัญาให้แก่กองทนุได้ 
TUC จ ะ ดํ า เ นิ น ก า รใ ห้ ก อ ง ทุ น ไ ด้ รั บ สิท ธิ แ ล ะ
ผลประโยชน์ของ TUC ตามสญัญาอื น ๆ นั "น 

· TUC จะดําเนินการต่อไปนี "เป็นระยะเวลาเก้าเดือน
หลงัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สนิที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น 

· ให้ข้อมลูและช่วยเหลือกองทุนตามที กองทนุต้องการ
ตามสมควรเกี ยวกบัทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ที ได้ส่งมอบและโอน
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สิทธิให้กองทุนแล้วในวันที ทําการโอนทรัพย์สินที 
เกี ยวข้องเสร็จสิ "น (“ทรัพย์สิน TUC ที โอนแล้ว”) 
และ  

· พยายามตามสมควรเพื อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที กองทุนต้องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้จ่ายของ TUC) เพื อให้กองทุนสามารถใช้งาน
ทรัพย์สิน  TUC ที โอนแล้วได้ในสาระสําคัญใน
ลักษณะเดียวกับที มีการใช้ก่อนวันที ทําการโอน
ทรัพย์สนิที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น และ 

· เก็บรักษาเอกสารเกี ยวกับทรัพย์สิน TUC ที โอนแล้ว 
และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนั "นตามสมควร 

ภาระหน้าที เพิ มเติมของ  TUC ที 
เกี ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมที โอน
 ................................................  

· นบัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สินที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น หาก 
(ก)  สถานที ตั "ง ไม่ว่าทั "งหมดหรือบางส่วนที เ กี ยวกับ
ทรัพย์สิน TUC ที โอนแล้ว ซึ งคือเสาโทรคมนาคมที กําลงั
ดําเนินการอยู ่ที ได้มีการโอนให้แก่ หรือ แปลงคูส่ญัญาเป็น
กองทุนแล้วถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกดําเนินการโดย
ประการอื นใดทําให้ไมเ่หมาะสมต่อการใช้งานโดยผู้ เช่าอนั
เนื องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที ไมว่า่ทั "งหมดหรือ
บางสว่นนั "นไมช่อบด้วยกฎหมายโดยกองทนุหรือผู้ซึ งเช่าใช้
ทรัพย์สิน TUC ที โอนแล้วซึ งไม่ใช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไมไ่ด้
มีส่วนในการนั "น หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ 
หรือ แปลงคู่สญัญาให้กองทนุ มีการคดัค้านความสมบรูณ์ 
ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสิทธิในการใช้สถานที ตาม
สิทธิการเช่าของทรัพย์สิน  TUC ที โอนแล้ว  ซึ ง คือเสา
โทรคมนาคมใด ๆ โดยกองทุนหรือผู้ ซึ งเช่าใช้ทรัพย์สิน 
TUC ที โอนแล้วซึ งไม่ใช่นิติบคุคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีสว่นใน
การนั "น หรือ (ค) TUC ไม่สามารถดําเนินการให้กองทุน ผู้
เช่า ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบคุคลที ได้รับการ
แต่งตั "งเข้าถึงหรือใช้สถานที ได้ (“สถานที  TUC ที ได้รับ
ผลกระทบ”) ทําให้ผู้ เช่าหรือกองทุนไม่สามารถเข้าถึง 
ดําเนินงาน และ/หรือใช้ทรัพย์สิน TUC ที โอนแล้วซึ งคือเสา
โทรคมนาคมได้  
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TUC จะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี " ด้วยคา่ใช้จ่ายของ TUC 

เอง 

(ก) จดัหาหรือได้มาซึ งสถานที ใหมต่ามที คูส่ญัญาตกลง
กันว่าเทียบเท่ากบัสถานที  TUC ที ได้รับผลกระทบ 
(โดยคู่สญัญาจะต้องดําเนินการโดยสมเหตสุมผล) 
โดยพิจารณาถึง 

(i) สถานที ตั "ง 

(ii) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที จะ
ได้จากสถานที ใหมน่ั "น 

(iii) ความจุและขนาดพื "นที สําหรับติดตั "งทรัพย์สิน 

TUC ที โอนแล้วซึ งคือเสาโทรคมนาคม  และ
อุปกรณ์โทรคมนาคมอื น  ๆ  ของผู้ เ ช่ า  ณ 
สถานที ใหมน่ั "น 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 "งอยู่ในสถานที  TUC ที ได้ รับ
ผลกระทบ หรือจดัหาอปุกรณ์และทรัพย์สินใหมที่ มี
คุณภาพ ลกัษณะจําเพาะ และความจุอย่างน้อย
เท่ากับทรัพย์สิน TUC ที โอนแล้วนั "น ที จะติดตั "งใน
สถานที ใหม่ และดําเนินการให้แน่ใจว่ามีสมรรถนะ 
ความจุ และขนาดพื "นที เพียงพอสําหรับทรัพย์สิน 

TUC ที โอนแล้วนั "น หรืออปุกรณ์และทรัพย์สนิใหมที่ 
จ ะ ย้ า ย ม า แ ละติ ด ตั "ง ใน สถ าน ที ให ม่นั "น  ใ ห้
เหมือนกับที เคยตั "งอยู่ในสถานที  TUC ที ได้ รับ
ผลกระทบก่อนที สถานที นั "นจะกลายเป็นสถานที  
TUC ที ได้รับผลกระทบ 

· ในกรณีที  TUC ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน TUC ที โอนแล้ว 
(ซึ งคือเสาโทรคมนาคม) หรือเปลี ยนทดแทนโดยทรัพย์สิน
ใหม ่และไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขตามที กองทนุต้องการ
ตามสมควรภายในระยะเวลาที กําหนดในสญัญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 
TUC จะต้องดําเนินการดงันี " 
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(ก) ซื "อ และ/หรือ จัดให้มีการซื "อทรัพย์สิน TUC ที โอน
แล้วที เกี ยวข้องนั "น ซึ งตั "งอยู่หรือติดตั "งในสถานที  
TUC ที ได้รับผลกระทบ (“ทรัพย์สิน TUC ที ได้รับ

ผลกระทบ”) ในราคาที เทา่กบัราคาซึ งกองทนุชําระ
ใ ห้ แ ก่  TUC สํ า ห รั บ ท รั พ ย์ สิ น  TUC ที ไ ด้ รั บ
ผลกระทบนั "น (“ราคาซื "อขายทรัพย์สิน TUC ที 

ได้รับผลกระทบ”) พร้อมทั "งชําระดอกเบี "ยในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สนิที เกี ยวข้อง
เ ส ร็จ สิ "น จ นถึ งวัน ที  TUC ชํ า ระ ราค าสําห รับ
ทรัพย์สิน  TUC ที ไ ด้ รับผลกระทบดังกล่าวแก่
กองทนุ 

(ข) ชําระต้นทนุและค่าใช้จ่ายทั "งหมดเกี ยวกับการขาย
และโอนทรัพย์สิน  TUC ที ได้รับผลกระทบให้แก่
กองทุน รวมถึงเงินรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน  TUC ที 
ได้ รับผลกระทบซึ งผู้ เ ช่าทรัพย์สินที  TUC ได้รับ
ผลกระทบนั "นไม่ชําระให้แก่กองทนุ เนื องจากผู้ เช่า
ดังกล่าวไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน  TUC ที ไ ด้ รับ
ผลกระทบนั "นได้ จนถึงวนัที  TUC ชําระราคาซื "อขาย
ทรัพย์สนิ TUC ที ได้รับผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

(ค) ชําระเงินซึ งเป็นต้นทนุ ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง และภาระผูกพันทั "งหมดที 
เกิดหรือจะเกิดกบักองทนุอนัเกิดจากหรือเป็นผลมา
จากการใช้ทรัพย์สิน TUC ที ได้รับผลกระทบ การ
เช่าและย้ายสถานที ของทรัพย์สิน  TUC ที ได้ รับ
ผลกระทบ และสทิธิเรียกร้องของผู้ เช่าที เรียกเอากบั
กองทนุเนื องจากผู้ เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน TUC 

ที ได้รับผลกระทบนั "นได้  

· ภายใต้บงัคบัของการที  TUC ปฏิบติัตามภาระผูกพนัของ
ตนเกี ยวกับการซื "อคืนทรัพย์สิน TUC ที ได้รับผลกระทบ
ตามที อธิบายมาข้างต้น กองทนุจะชําระเงินค่าเช่าทั "งหมด
ที เกี ยวกบัทรัพย์สิน TUC ที ได้รับผลกระทบที กองทนุได้รับ
จากผู้ เช่าทรัพย์สนิดงักลา่วตามสญัญาเช่าหลกัให้แก่ TUC 
พร้อมด้วยดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัที 
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กองทนุรับเงินค่าเช่าจากผู้ เช่าทรัพย์สินดงักลา่วแต่ละครั "ง
ตามสญัญาเช่าหลกัจนกระทั งและรวมถึงวนัที กองทนุชําระ
คืนเงินค่าเช่านั "นให้แก่  TUC ทั "งนี " จะต้องไม่เกินราคา
สาํหรับทรัพย์สนิ TUC ที ได้รับผลกระทบที เกี ยวข้อง 

· ภาระผูกพนัของ TUC เกี ยวกบัการย้ายสถานที และซื "อคืน
ทรัพย์สิน TUC ที ได้รับผลกระทบที ตั "งอยู่ในสถานที  (หรือ
ตั "งอยูบ่างสว่นในสถานที )  ซึ งได้มีการโอนให้แก่ หรือ แปลง
คู่สญัญาเป็นกองทุนแล้ว ซึ งทรัพย์สิน TUC ที โอนแล้วแต่
ถกูยึดไป ถกูควบคมุ หรือถกูดําเนินการโดยประการอื นใด
ทําให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานโดยผู้ เช่าอนัเนื องมาจาก
การเข้าถึงหรือการใช้สถานที นั "นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดย
ไมไ่ด้เกิดจากการกระทําของกองทนุให้กําหนดไว้เพียงห้าปี
หลงัจากวนัที มีการโอนสิทธิหรือแปลงคู่สญัญาที เกี ยวกบั
สถานที ที เกี ยวข้องดงักลา่วเป็นกองทนุ 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right 

of first offer) ของกองทุน .......  

· นบัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จสิ "น TUC ให้สทิธิกองทนุโดยเพิกถอน
มิได้ ที จะได้ รับข้อเสนอเ ป็นรายแรกใ นการซื "อสิทธิ  
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคมของ 
TUC หรือนิติบุคคลอื นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที ขาย
ของ TUC) ซึ งกองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน TUC 

เพิ มเติม”) จนถึงวนัดงัต่อไปนี "แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน (ก) 
วันครบห้าปีนับจากวันที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ 
TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จสิ "นหรือวนัที กองทนุจด
ทะเบียนเพิ มทนุครั "งที  1 ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ แล้วแตว่นั
ใดจะครบกําหนดทีหลงั และ (ข) วันที ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายอื นถือหน่วยลงทนุที กองทนุออกมากกวา่
ที ทรูถืออยู่  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั "นตอน
ดงัตอ่ไปนี "  

(ก) หาก  TUC และ/หรือ นิ ติบุคคลอื นในกลุ่มท รู  
( “ ผู้ขายทรัพย์สิน เพิ ม เติม ”)  ต้องการขาย
ทรัพย์สิน TUC เพิ มเติมแก่บุคคลภายนอก TUC 
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ต้องดําเนินการและจดัการให้นิติบคุคลอื นในกลุม่ท
รูนั "นต้องออกหนงัสอืข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) 
ส่งให้กองทุนโดยมีรายละเอียดตามที กําหนดไว้ใน
สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 และครั "งที  3 ทั "งนี " รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง 
เงื อนไขและข้อกําหนดของการเช่าทรัพย์สิน TUC 
เพิ มเติม (หากมี)  

(ข) หากกองทนุต้องการซื "อทรัพย์สิน TUC เพิ มเติมนั "น 
กองทุนต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรว่าต้องการซื "อทรัพย์สิน TUC เพิ มเติม
ดังกล่าว (“ทรัพย์สิน TUC ที จะโอน ”) ตาม
ข้อกําหนดที ระบุในหนงัสือข้อเสนอ (“หนงัสือตอบ
รับ”) ภายใน 10 วนัทําการนบัจากวนัที กองทนุได้รับ
หนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั "นตามที 
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมอาจตกลง  จากนั "น ภายใน
สามเดือนนบัจากวนัที ของหนงัสือตอบรับ กองทุน
ต้องพยายามอย่างเต็มที เพื อให้ได้รับอนุมติัจากผู้
ถือหน่วยลงทนุที จําเป็นในการซื "อทรัพย์สิน TUC ที 
จะโอน และ TUC ต้องดําเนินการ และ/หรือ จดัการ
ให้นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรูรายที เกี ยวข้องพยายาม
อย่างเต็มที ให้ได้รับความยินยอมหรือการอนุมัติ
ทั "งหมดที จําเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
สัญญาสําหรับการขายทรัพย์สิน TUC ที จะโอน  
เมื อได้รับความยินยอมและการอนุมัติที เกี ยวข้อง
ทั "งหมดแล้ว กองทนุและผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมจะ
เข้าทําสญัญาและทําการซื "อขายและโอนทรัพย์สิน 
TUC ที จะโอนให้เสร็จสิ "นภายในสามเดือนหลงัจาก
กองทุนและผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมได้รับความ
ยินยอมและการอนมุติัดงักลา่วทั "งหมดแล้ว 

(ค) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมภายในเวลาที กําหนด (ข) กองทนุ
หรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมไม่ได้รับความยินยอม
และการอนุมติัที จําเป็นทั "งหมดที เกี ยวข้องภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที ของหนังสือตอบ
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รับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่สามารถดําเนินการให้การ
ซื "อขายและโอนทรัพย์สิน TUC ที จะโอนเสร็จสิ "น
ภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที ได้รับความ
ยินยอมและการอนุมติัที จําเป็นทั "งหมดที เกี ยวข้อง 
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน TUC ที 
จะโอนให้บคุคลภายนอกในข้อกําหนดและเงื อนไข
เดียวกนัหรือดีกวา่ (สาํหรับผู้ขายทรัพย์สนิเพิ มเติม) 
ที กําหนดในหนังสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหก
เดือนหลงัจากนั "น  หากผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมยงั
ไม่สา ม า รถ ข า ย ท รั พ ย์ สิน  TUC ที จ ะ โอ น ใ ห้
บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดงักลา่ว และต่อมาผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมต้องการ
ขายทรัพย์สิน TUC ที จะโอนอีกครั "ง ให้กองทุนมี
สทิธิในการซื "อเป็นรายแรกอีกครั "ง โดยให้ดําเนินการ
ตามขั "นตอนในลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right 

of first offer) ของ TUC ...........  

· หากกองทุนได้ซื "อทรัพย์สิน TUC ที จะโอนและภายหลัง
ต้ อ ง ก า รข า ย ท รั พ ย์ สิน  TUC ที จ ะ โอ น ดัง ก ล่า ว แ ก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องทําหนังสือข้อเสนอส่งให้ 
TUC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที กองทุนเสนอขาย และ (ข) 
เงื อนไขและข้อกําหนดที สําคญัของการขายทรัพย์สิน TUC 

ที จะโอนดงักล่าวที กองทุนเสนอ  เมื อ TUC ได้รับหนังสือ
ดงักลา่วแล้ว TUC จะมีสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน TUC ที จะ
โอนเป็นรายแรกโดยมีเงื อนไขและข้อกําหนดตามที ได้ระบุ
ไว้ในสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 และครั "งที  3 

· TUC อาจโอนสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน TUC ที จะโอน
ดงักลา่วให้แก่นิติบคุคลอื นในกลุม่ทรูได้โดยไม่จําเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกัดความรับผิดของ  

TUC ........................................  

นบัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สนิที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น  

· TUC ต้องรับผิดตอ่สิทธิเรียกร้องใดเกี ยวกบัทรัพย์สิน TUC 
ที โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ
ภายในสองปีนบัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สินที เกี ยวข้อง
เสร็จสิ "น เว้นแตส่ทิธิเรียกร้องที เกิดจากเรื องสาํคญับางเรื อง
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ที กําหนดไว้ในสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ซึ งไม่มีกําหนดระยะเวลา
สิ "นสดุในการบอกกลา่วเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที กฎหมาย
กําหนด)  เรื องดงักลา่วรวมถึงคํารับรองของ TUC ในเรื อง
อํานาจหน้าที และความสามารถ กรรมสิทธิ=ของ TUC ใน
ทรัพย์สนิที ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "ง
ที  3 และการไมป่ฏิบติัตามข้อตกลงกระทําการที สาํคญั 

· ความรับผิดของ TUC เกี ยวกับการทําผิดสัญญาใด ๆ 
ภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  2 และครั "งที  3 ทั "งหมดรวมแล้วจะไมเ่กินราคาซื "อขาย
ทรัพย์สิน TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ในสว่นที เกี ยวกบั
ทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ
ราคาซื "อขายทรัพย์สิน TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ใน
ส่วนที เกี ยวกับทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  3 ทั "งนี " TUC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย 
สิทธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ ม) อากรแสตมป์ 
ภาระผกูพนั และต้นทนุค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ที เกิดขึ "นหรือ
เป็นผลจากการเข้าทํา การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตาม
สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 
และครั "งที  3 

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

 

TUC ตกลงที จะ 

· จัดให้มีการประกันภยัที เกี ยวกับทรัพย์สินที ขายของ TUC 
ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อกําหนดที กําหนดไว้ใน
สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 
และครั "งที  3 จนกวา่กองทนุจะทําประกนัภยัที เกี ยวข้อง 

· จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที เกี ยวข้องสําหรับทรัพย์สินที 
ขายของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ใน
นามของกองทนุ โดยกองทนุจะรับผิดชอบในเบี "ยประกนัภยั
สาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว และ  

· ไม่เปลี ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที 
เกี ยวข้องของกลุ่มทรูเกี ยวกับทรัพย์สินที ขายของ TUC ที 
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ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน โดยกองทนุ
จะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมมี่เหตอุนัควรไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย ........  · TUC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริง
ทั "งหมด และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่า
ทนายความและเงินทดรองอื นตามสมควรที เ กิดขึ "น 
เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน 
หรือการผิดคํารับรองใดของ TUC ภายใต้สญัญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 
เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือ
จงใจกระทําผิดโดยกองทนุ บริษัทจดัการ หรือตวัแทนของ
กองทนุหรือบริษัทจดัการ ทั "งนี " โดยไม่จํากดัสิทธิอื นใดของ
กองทุนที มีตามสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 หรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบั
ใด ๆ  

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TUC และตัวแทนของ 

TUC ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริงทั "งหมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่าทนายความและเงินทด
รองอื นตามสมควรที เกิดขึ "น เนื องจากการทําผิดข้อตกลง 
สัญญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของ
กองทุนภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 เว้นแต่เป็นความผิดหรือ
ประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย TUC 
หรือตัวแทนของ TUC ทั "งนี " โดยไม่จํากัดสิทธิอื นใดของ 

TUC ที มีตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ  TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 หรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบั
ใด ๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  · TUC และ กองทนุไมอ่าจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกนั หรือโอน
โดยประการอื นใดซึ งผลประโยชน์ทั "งหมดหรือบางสว่นของ
สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 
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และครั "ง ที  3 โดยมิได้ รับความยินยอมล่วงหน้าจาก
คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ทั "งนี " เ ว้นแต่มี
ข้อกําหนดในสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ให้กระทําได้ 

ข้อตกลงเ พิ ม เติม เกี ยวกับ เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั"งที  3 ที มีการทับซ้อน  

ตามเงื อนไขของสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติมครั "งที  2 และครั "งที  3 ซึ งกําหนดว่า ในกรณีที มีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับที ตั "งของเสาโทรคมนาคมของ TUC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ให้คู่สญัญาเจรจาและตกลงร่วมกนัให้มี
การชดเชยอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมแก่กองทุนหากการ
เปลี ยนแปลงดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที ระบุไว้ โดย
คู่สญัญาได้มีข้อตกลงเกี ยวกับการดําเนินการและการชดเชย
กองทนุหากเกิดกรณีการทบัซ้อนของเสาโทรคมนาคมของ TUC 

ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ตามเงื อนไขดังกล่าวของสญัญาซื "อ
ขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  2 และครั "งที  3 

ดงันี " 

· ภายหลังจากที ที ป รึกษาด้านเทคนิคของกองทุนได้
ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลที ตั "งของเสาโทรคมนาคมที ยงั
ไม่ได้รับการตรวจสอบทางเทคนิคเบื "องต้น (desktop 

analysis) จํานวนไมเ่กิน 586 เสา อนัเป็นสว่นหนึ งของเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 (“เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
ทาง เทคนิคเ บื "อ ง ต้น ” )  เ พื อ พิจารณาว่า เ ป็นเสา
โทรคมนาคมที  “อยู่ในบริเวณที ใกล้เคียงกนัอย่างมาก (In 

Close Proximity)” (ตามที นิยามไว้ด้านล่าง) หรือไม่ จาก
ข้อมลูสรุปที  TUC สง่มอบให้แก่กองทนุตามสญัญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ ครั "งที  3 
แล้วเสร็จ (ซึ งจะไมเ่กินกว่า 1 เดือน นบัแต่วนัที ทําการโอน
และส่งมอบเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  3 เสร็จสิ "น) กองทุนจะดําเนินการแจ้งจํานวนและ
รายละเอียดของเสาโทรคมนาคมของ TUC ที เข้าข่ายว่า
ตั "งอยู่  “ ในบริเวณที ใกล้เ คียงกันอย่างมา ก” (“เสา
โทรคมนาคมที อยู่ในบริเวณที ใกล้เคียงกันอย่างมาก”) 
ให้ TUC ทราบ (หากมี) ภายในระยะเวลา 1 เดือนดงักลา่ว 
ทั "ง นี " หากกองทุนไม่ดําเนินการแจ้งรายละเอียดเสา
โทรคมนาคมที อยู่ในบริเวณที ใกล้เคียงกันอย่างมาก
ดังกล่าวให้ TUC ทราบภายในระยะเวลา 1 เดือนตามที 
ระบไุว้ข้างต้น ให้ถือวา่ไมมี่เสาโทรคมนาคมที อยูใ่นบริเวณ
ที ใกล้เคียงกันอย่างมาก และหากมีการแจ้งจํานวนและ
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รายละเอียดดังกล่าว ให้ถือว่าเสาโทรคมนาคมที อยู่ใน
บริเวณที ใกล้เคียงกนัอยา่งมากเป็นไปตามที กองทนุได้แจ้ง
ตอ่ TUC ภายใน 1 เดือนดงักลา่วเทา่นั "น 

· ภายใน 1 เดือนหลงัจากได้รับรายการของเสาโทรคมนาคม
ที อยู่ในบริเวณที ใกล้เคียงกันอย่างมากจากกองทุน TUC 

จะเพิ มเติมรายละเอียดในรายการดงักล่าวให้แก่กองทุน 
โดยจะระบุเสาโทรคมนาคมที อยู่ในบริเวณที ใกล้เคียงกนั
อยา่งมาก ที มีการติดตั "งอปุกรณ์รับสง่สญัญาณซึ งมีการใช้
งานจริงแล้ว และที ยังไม่ได้มีการติดตั "งอุปกรณ์รับส่ง
สัญญาณซึ งมีการใช้งานจริง ณ เวลาที จัดทํารายการ
ดงักลา่ว (“ระยะเวลาจัดทาํข้อมูลเกี ยวกับอุปกรณ์”) 

· เมื อได้รับข้อมูลเกี ยวกับอุปกรณ์จาก TUC หรือเมื อ
พ้นระยะเวลาจัดทําข้อมูลเกี ยวกับอุปกรณ์แล้ว 
กองทุนจะให้ ที ป รึกษาด้าน เทคนิคของกองทุน
ดําเนินการตรวจสอบทางเทคนิคโดยละเอียด ( full 

audit) สําหรับเสาโทรคมนาคมที อยู่ในบริเวณที 
ใกล้เคียงกันอย่างมากให้แล้วเสร็จ (ซึ งจะไม่เกิน 9 
เดือนนบัจากวนัสิ "นสดุระยะเวลาจดัทําข้อมลูเกี ยวกบั
อุปกรณ์ (“ระยะเวลาการตรวจสอบทางเทคนิค
โดยละเอียด ”))  โดยในระหว่างระยะเวลาการ
ตรวจสอบทางเทคนิคโดยละเอียด กองทนุมีสิทธิแจ้ง
จํานวนและรายละเอียดของเสาโทรคมนาคมที อยู่ใน
บริเวณที ใกล้เคียงกันอย่างมากที ถูกระบุโดยผู้ เชียว
ชาญทางเทคนิคว่าเข้าข่ายเป็น “เสาโทรคมนาคมที มี
การทับซ้อน” (ตามที นิยามไว้ ด้านล่าง)  ( “เสา
โทรคมนาคมที อาจมีการทับซ้อน” ให้แก่ TUC เพื อ
พิจารณา ทั "งนี " หากกองทุนไม่ดําเนินการแจ้งจํานวน
และรายละเอียดเสาโทรคมนาคมที อาจมีการทบัซ้อน
ดังกล่าว ใ ห้  TUC ทราบภายในระยะเวลาการ
ตรวจสอบทางเทคนิคโดยละเอียด ให้ถือว่าไม่มีเสา
โทรคมนาคมที อาจมีการทบัซ้อน และหากมีการแจ้ง
จํานวนและรายละเ อียดดังกล่าว ให้ ถือว่า เสา
โทรคมนาคมที อาจมีการทบัซ้อนเป็นไปตามที กองทนุ
ได้แจ้งต่อ TUC ภายใน ระยะเวลาการตรวจสอบทาง
เทคนิคโดยละเอียดดงักลา่วเทา่นั "น 

· TUC จะมีระยะเวลา 1 เดือนนบัจากได้รับแจ้งรายการของ
เสาโทรคมนาคมที อาจมีการทบัซ้อนจากกองทนุแตล่ะครั "ง 
(“ระยะเวลาพิจารณาการทับซ้อนโดย TUC”) ในการ
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พิจารณาและโต้แย้งว่าเสาโทรคมนาคมที อาจมีการทับ
ซ้อนใดไม่ถือเป็น “เสาโทรคมนาคมที มีการทับซ้อน” ใน
กรณีที คู่สญัญาไม่อาจตกลงกันได้ว่าเสาโทรคมนาคมที 
อาจมีการทับซ้อนใดเป็น “เสาโทรคมนาคมที มีการทับ
ซ้อน” หรือไม่ภายในระยะเวลา 1 เดือนนบัจากวนัที ได้รับ
การแจ้งจากกองทุนสําหรับเสาดังกล่าว ให้ถือว่าเสา
โทรคมนาคมที อาจมีการทับซ้อนดังกล่าวนั "นเป็น “เสา
โทรคมนาคมที มีการทบัซ้อน” 

· เมื อได้รับการยืนยนัจาก TUC ว่าเสาโทรคมนาคมที อาจมี
การทบัซ้อนใดเป็น “เสาโทรคมนาคมที มีการทบัซ้อน” หรือ
ระยะเวลาพิจารณาการทับซ้อนโดย TUC สําหรับเสา
โทรคมนาคมดงักลา่วนั "นสิ "นสดุลง (แล้วแตว่นัใดจะเกิดขึ "น
ก่อน) TUC ตกลงจะ: 

(ก) ดําเนินการเปลี ยนเสาโทรคมนาคมที มีการทบัซ้อน
ดงักล่าวกับเสาโทรคมนาคมอื นที มีการใช้งานและ
ตั "งอยู่ในประเทศไทย และเป็นเสาประเภทเดียวกนั 
(อาทิเช่น ประเภทติดตั "งบนพื "นดิน, ประเภทติดตั "ง
บนดาดฟ้า หรือ ประเภท IBC) และมีจํานวนพื "นที 
รองรับไม่น้อยไปกว่าเดิม (กลา่วคือ มีจํานวนพื "นที  
(slots) ไม่น้อยไปกว่าเดิม) กบัเสาโทรคมนาคมที มี
การทบัซ้อนซึ งจะต้องมีการเปลี ยน หรือ 

(ข) ใช้ประโยชน์ในเสาโทรคมนาคมดังกล่าวโดย
ดําเนินการติดตั "งอปุกรณ์รับสง่สญัญาณซึ งมีการใช้
งานจริง   

 โดย TUC ต้องดําเนินการดงักล่าวให้แล้วเสร็จและแจ้งข้อมูล
เสาโทรคมนาคมที มีการทบัซ้อนที  TUC ได้ดําเนินการเพื อแก้ไข
แล้ว (“เสาโทรคมนาคมที ได้มีการแก้ไขแล้ว”) ให้กองทุน
ทราบภายในระยะเวลา 9 เดือน (หรือระยะเวลาอื นใดตามที 
กองทุนอาจตกลงให้ขยายออกไป) นับแต่ (1) วันสิ "นสุดของ
ระยะเวลาพิจารณาการทบัซ้อนโดย TUC หรือ (2) วนัที  TUC 

ยืนยันกับกองทุนว่าเสาโทรคมนาคมที อาจมีการทับซ้อนที 
กองทนุได้แจ้งเป็น “เสาโทรคมนาคมที มีการทบัซ้อน” แล้วแตว่นั
ใดจะเกิดขึ "นก่อน (“ระยะเวลาการดําเนินการแก้ไขการทับ
ซ้อน”) 

 · กองทุนมีสิทธิที จะให้ที ปรึกษาด้านเทคนิคของกองทุน
ดําเนินการตรวจสอบการทบัซ้อนกนัของเสาโทรคมนาคมที 
ไ ด้ มีการแก้ไขแล้ว (“การตรวจสอบการทับซ้อน
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เพิ มเติม”) (โดย TUC ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
สาํหรับการตรวจสอบการทบัซ้อนเพิ มเติมในสว่นที เกินกว่า
ค่าใช้จ่ายสําหรับการตรวจสอบการทับซ้อนของเสา
โทรคมนาคม 5 เสาแรกซึ งจะรับผิดชอบโดยกองทุน) 
ภายหลงัจากที ที ปรึกษาด้านเทคนิคของกองทนุดําเนินการ
ตรวจสอบการทบัซ้อนเพิ มเติมแล้วเสร็จ กองทนุมีสิทธิแจ้ง
ให้ TUC ทราบ หากเสาโทรคมนาคมที ได้มีการแก้ไขแล้ว
เสาใดยงัคงเป็นเสาโทรคมนาคมที มีการทบัซ้อน (ซึ งจะไม่
เกินกว่า 18 เดือน นับแต่ (1) วันสิ "นสุดระยะเวลาการ
ดําเนินการแก้ไขการทบัซ้อน และ (2) กองทุนได้รับข้อมลู
เกี ยวกับเสาโทรคมนาคมที ได้มีการแก้ไขแล้วที  TUC มี
หน้าที นําส่งครบถ้วนแล้ว ทั "งนี " หากกองทุนไม่ดําเนินการ
แจ้ง TUC ว่า มีเสาโทรคมนาคมที ได้มีการแก้ไขแล้วเสาใด
ยังคง เป็นเสาโทรคมนาคมที มีการทับซ้อน ภายใน
ระยะเวลา 18 เดือนดงักลา่ว ให้ถือวา่ไมมี่เสาโทรคมนาคม
ที ได้มีการแก้ไขแล้วเสาใดยังคงเป็นเสาโทรคมนาคมที มี
การทับซ้อน และหากมีการแจ้ง จํานวนและรายละเอียด
ของเสาโทรคมนาคมที ได้มีการแก้ไขแล้วที ยงัคงเป็นเสา
โทรคมนาคมที มีการทบัซ้อนให้เป็นไปตามที กองทนุได้แจ้ง
ตอ่ TUC ภายในระยะเวลา 18 เดือนดงักลา่วเทา่นั "น 

· ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที ได้รับการแจ้งจาก
ก อ ง ทุน ดั ง ก ล่ า ว  TUC ต้ อ ง ดํ า เ นิ น ก า ร ซื "อ คื น เ สา
โทรคมนาคมที มีการทบัซ้อนที เกี ยวข้องในราคาที กองทุน
ชําระให้แก่ TUC เพื อซื "อเสาโทรคมนาคมที มีการทับซ้อน
นั "น พร้อมทั "งชําระดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแต่
วันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลา 30 วันดังกล่าว 
จนกระทั งและรวมถึงวนัที  TUC ชําระคืนราคาซื "อขายเสา
โทรคมนาคมที มีการทบัซ้อนนั "นให้แก่กองทนุ โดยเมื อ TUC 

ดําเนินการซื "อคืนเสาดงักลา่วแล้ว หน้าที ในการเช่าและการ
ชําระค่าเช่าพื "นที  (slots) ที เกี ยวเนื องกบัเสาโทรคมนาคมที 
มีการทับซ้อนดังกล่าวของ TUC ภายใต้สัญญาเช่า 
ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคมที ได้มี
การแก้ไขและแทนที  จะสิ "นสดุลง 

· หน้าที ของ TUC ตามข้อตกลงเกี ยวกับเสาโทรคมนาคม
ของ TUC ที มีการทับซ้อนนี " จะไม่กระทบถึงหน้าที ของ 
TUC ในฐานะผู้ เช่าหลกัภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคมที ได้มีการแก้ไขและ
แทนที  ทั "งนี " TUC ในฐานะผู้ เช่าหลกัจะยงัคงชําระคา่เช่าที 
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เกี ยวเนื องกับเสาโทรคมนาคมที มีการทับซ้อน และเสา
โทรคมนาคมที นํามาเปลี ยน (หากต้องมีการเปลี ยนแปลง
เสาโทรคมนาคม) ให้แก่กองทนุต่อไปตามข้อกําหนดและ
เงื อนไขของสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั
เสาโทรคมนาคมที ได้มีการแก้ไขและแทนที  

คํานิยามของเสาโทรคมนาคมที มี
การทับซ้อน ............................  

· “เสาโทรคมนาคมที มีการทับซ้อน ” หมายถึง เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทาง
เทคนิคเบื "องต้น ซึ ง (ก) ตั "ง “อยู่ในบริเวณที ใกล้เคียงกัน
อยา่งมาก” (In Close Proximity) (ตามที นิยามไว้ด้านลา่ง) 
กบัเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 อื น 
ซึ ง TUC ได้ดําเนินการส่งมอบให้แก่กองทุนไปแล้ว หรือ 
กับเสาโทรคมนาคมอื นซึ งถือเป็น ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคม ที กองทนุได้ลงทนุและรับจากกลุม่ทรู 
ณ วนัที ทําการโอนและสง่มอบเสาโทรคมนาคมของ TUC 

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 เสร็จสิ "น และ (ข) มิได้อยู่ระหวา่ง
การใช้งานโดยการติดตั "งอปุกรณ์เพื อรับสง่สญัญาณใด ๆ 
ซึ งมีการใช้งานจริง 

· “อยู่ ในบริเวณที ใกล้เคียงกันอย่างมาก” (In Close 

Proximity) หมายถึง สถานการณ์ที  เสาโทรคมนาคมของ 
TUC ที ยงัไมไ่ด้รับการตรวจสอบทางเทคนิคเบื "องต้นเสาใด 
มี ร ะ ย ะ ห่ า ง จ า ก เ ส า โ ท ร ค ม น า ค ม อื น ซึ ง เ ป็ น เ ส า
โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 อื น ซึ ง 
TUC ได้ดําเนินการส่งมอบให้แก่กองทุนไปแล้ว หรือ เสา
โทรคมนาคมอื นซึ งถือเป็นทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน
โทรคมนาคม ที กองทนุได้ลงทนุและรับจากกลุม่ทรู ณ วนัที 
ทําการโอนและสง่มอบเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  3 เสร็จสิ "น ซึ งมีรายละเอียดตามที คูส่ญัญา
จะตกลงกนัตามมาตรฐานทางเทคนิคของเสาโทรคมนาคม 

กฎหมายที ใช้บังคับ ................  · สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2
และครั "งที  3 ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล .......................  · ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาทที เกิดขึ "นจากหรือเกี ยวข้องกับสัญญา 

ซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ
ครั "งที  3 
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(3) สญัญาซื "อขายทรัพย์สินระหว่างทรูมูฟและกองทุน (“สัญญาซื "อขายทรัพย์สิน

ของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  $ และครั"งที  3”) 

คู่สัญญา ..................................  · ทรูมฟู ในฐานะผู้ขาย และ 

· กองทนุ ในฐานะผู้ ซื "อ 

ทรัพย์สินที ซื "อขาย ..................  · ภายใต้เงื อนไขความสําเร็จครบถ้วนของเงื อนไขบงัคบัก่อน
ทั "งหมดที กําหนดไว้ในสญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของทรูมฟู ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ทรูมฟูจะต้องขายและ
โอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื "อและรับโอน
กรรมสทิธิ=  

· ณ วันที กําหนดให้เป็นวันทําการโอนและส่งมอบ
ทรัพย์สินที ขายของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 

เสร็จสิ "น (“วันที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ 

ทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2 เสร็จสิ "น”) FOC 

หลัก  ความยาว  542 กิ โลเมตร (ห รือประมาณ 
117,147 คอ ร์ กิ โล เมตร)  ซึ ง ปัจจุบันใ ช้ ในธุร กิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที และอินเทอร์เน็ตในเขต
พื "นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (“ทรัพย์สินที 

ขายของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2”) และ 

· ณ วันที กําหนดให้เป็นวันทําการโอนและส่งมอบ
ทรัพย์สินที ขายของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 

เสร็จสิ "น (“วันที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ 

ทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  3 เสร็จสิ "น”) (ก) 
FOC หลัก ความยาวโดยประมาณ 546 กิโลเมตร 
(หรือเทียบเท่ากบั 117,871 คอร์กิโลเมตร) ซึ งปัจจบุนั
ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที และอินเทอร์เน็ต
ในเขตพื "นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (ข) 
FOC ความยาวโดยประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร)  ซึ งปัจจุบันใช้
ภายใ ต้ โครงข่าย  FTTx สําห รับ ธุร กิจใ ห้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที 
ต่างจังหวดั (“ทรัพย์สินที ขายของทรูมูฟ ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั"งที  3”)  
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(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที ขายของทรูมูฟ ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั"งที  2 และครั"งที  3”)  

เงื อนไขบังคับก่อน ..................  · เงื อนไขบงัคบัก่อนที ต้องสาํเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที 
ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  2 เสร็จสิ "น และวนัที ทําการโอนทรัพย์สนิที ขายของทรูมฟู 
ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 เสร็จสิ "น รวมถึง (แต่ไม่จํากัด
เพียง) (ก) ทรูมูฟได้รับอนุมัติ และได้รับมอบอํานาจให้
ดําเนินการทั "งหมดที เกี ยวข้องที ต้องได้รับสาํหรับการเข้าทํา
และปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของทรูมฟู ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 
แล้ว (ข) มีการลงนามและทําให้สมบรูณ์ซึ งเอกสารธุรกรรม
สาํหรับการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 (ค) กองทนุได้รับมติของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนในการเข้าทําสัญญาซื "อขายทรัพย์สิน
ของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ตามประกาศ ทน. 
1/2554 (ซึ งถกูยกเลกิและแทนที โดยประกาศ ทน. 38/2562 
แล้ว) (ง) ในกรณีทรัพย์สนิที ขายของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  2 มีการลงนามในสญัญากู้ ยืมเงินเพื อจัดหาเงินทนุ
สําหรับการได้มาซึ งทรัพย์สินที ขายของทรูมูฟ ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 (จ) ในกรณีทรัพย์สินที ขายของทรูมูฟ ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 มีการลงนามในสญัญากู้ ยืมเงินเพื อ
จัดหาเงินทุนบางส่วนสําหรับการได้มาซึ งทรัพย์สินที ขาย
ของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 (หากมี) และการเพิ ม
ทุนครั "งที  1 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตาม
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (ฉ) ไม่มีเหตกุารณ์ที สง่ผลกระทบ
ในทางลบอยา่งร้ายแรงเกิดขึ "นนบัจากวนัทําสญัญาซื "อขาย
ทรัพย์สนิของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 

· ในกรณีทรัพย์สินที ขายของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

หากมิได้มีการปฏิบติัตามเงื อนไขบงัคบัก่อนให้สําเร็จ หรือ
มิได้มีการยกเว้นเงื อนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัทําการ
หลงัจากวนัทําสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ทรูมูฟหรือกองทนุอาจบอก
เลิกสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของทรูมูฟ  ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 และครั "งที  3 (ทั "งนี " การที เงื อนไขบังคับก่อนที 
เกี ยวข้องไม่สําเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการทําผิด
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ภาระผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายนั "นแต่เพียงฝ่ายเดียว) 
โดยทรูมฟูหรือกองทนุตา่งไมมี่สทิธิเรียกร้องตอ่คูส่ญัญาอีก
ฝ่ายตามสญัญาดงักลา่ว เว้นแตส่ทิธิเรียกร้องที เกิดขึ "นจาก
การกระทําผิดภาระผกูพนัในการปฏิบติัตามเงื อนไขบงัคบั
ก่อนที เกี ยวข้องและการทําให้ธุรกรรมตามสญัญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของทรูมฟู ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 
สมบรูณ์และมีผล 

· ในกรณีทรัพย์สินที ขายของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

หากมิได้มีการปฏิบติัตามเงื อนไขบงัคบัก่อนให้สําเร็จ หรือ
มิได้มีการยกเว้นเงื อนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัทําการ
หลงัจากวนัที กําหนดให้เป็นวนัทําการซื "อขายทรัพย์สินที 
ขายของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 เสร็จสิ "น ตาม
สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 
และครั "งที  3 ทรูมฟูหรือกองทนุอาจบอกเลกิการโอนขายใน
ส่วนที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินที ขายของทรูมูฟ  ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  3 (ทั "งนี " การที เงื อนไขบงัคบัก่อนที เกี ยวข้อง
ไม่สําเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการทําผิดภาระ
ผูกพนัของคู่สญัญาฝ่ายนั "นแต่เพียงฝ่ายเดียว) โดยทรูมฟู
หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายใน
สว่นที เกี ยวข้องกบัการโอนขายทรัพย์สนิที ขายของทรูมฟู ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที 
เกิดขึ "นจากการกระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตาม
เงื อนไขบังคับก่อนที เกี ยวข้องและการทําให้ธุรกรรมการ
โอนขายทรัพย์สนิที ขายของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

ตามสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 และครั "งที  3 สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซื "อขาย ............................  · 5,312,107,901 บาท (“ราคาซื "อขายทรัพย์สิน 

ทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2”) และ 

· ราคาซื "อขายสาํหรับทรัพย์สนิที ขายของทรูมฟู ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  3 (“ราคาซื "อขายทรัพย์สินทรูมูฟ ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  3”) เป็นไปตามจํานวนที ระบุ
ไว้ในสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของทรูมูฟ  ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 โดยกองทุนต้องชําระ
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ราคาซื "อขายเต็มจํานวนในวนัที ทําการโอนทรัพย์สนิที 
ขายของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จสิ "น หรือ
วันที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของทรูมูฟ ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  3 เสร็จสิ "น แล้วแตก่รณี 

กรรมสิทธิ'และความเสี ยง .......  · กรรมสิทธิ=และความเสี ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหาย
ในทรัพย์สินที ขายของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ
ครั "งที  3 จะตกเป็นของกองทุนในวนัที ธุรกรรมที เกี ยวข้อง
กบัการขายและโอนเสร็จสิ "น เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอยา่ง
อื นในสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 และครั "งที  3 

· ณ แต่ละวันที ธุรกรรมที เกี ยวข้องกับการขายและโอน
ทรัพย์สินที ขายของ ทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จ
สิ "น ทรูมฟูให้คํารับรองและรับประกนัแก่ผู้ ซื "อวา่ทรัพย์สนิที 
ขายของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ที เกี ยวข้องซึ งจะ
ถูกขายและโอนให้แก่ผู้ ซื "อนั "นเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วย
กฎหมายของทรูมูฟ และปราศจากภาระติดพันใด ๆ ทั "ง
ปวง 

ภาระหน้าที หลักของ ทรูมูฟ ...  · นบัจากแต่ละวนัที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของทรูมฟู ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 เสร็จสิ "น (“วันที ทาํการ

โอนทรัพย์สินที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น”) ทรูมฟูจะดําเนินการ
ตอ่ไปนี " โดยคา่ใช้จ่ายของทรูมฟู เอง 

· ทรูมูฟจะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เช่าทรัพย์สินที ขาย
ของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ที 
เ กี ยว ข้องซึ งหมายถึง  FOC ผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม และบุคคลที ได้รับการแต่งตั "งมีสิทธิ
เข้าถึงและใช้สทิธิแหง่ทางที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินนั "น
ตามเงื อนไขและข้อกําหนดของสัญญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ
ครั "งที  3 

· ในกรณีของสญัญาอื น ๆ ที เกี ยวกับทรัพย์สินที ขาย
ของทรูมฟู  ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ซึ ง
ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่
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กองทุนได้ ทรูมูฟจะดําเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิ
และผลประโยชน์ของทรูมฟู ตามสญัญาอื น ๆ นั "น 

· ทรูมูฟจะดําเนินการต่อไปนี "เป็นระยะเวลาเก้าเดือน
หลงัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สนิที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที กองทุน
ต้องการตามสมควรเกี ยวกับทรัพย์สินที ขาย
ของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  
3 ที ได้ส่งมอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้วใน
วันที ทําการโอนทรัพย์สินที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น 
(“ทรัพย์สินทรูมูฟ ที โอนแล้ว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพื อให้ความช่วยเหลือ
และให้บริการตามที กองทุนต้องการตาม
สมควร (โดยค่าใช้จ่ายของทรูมูฟ) เพื อให้
กองทุนสามารถใช้งานทรัพย์สินทรูมูฟ ที โอน
แล้วได้ในสาระสําคญัในลกัษณะเดียวกับที มี
ก า ร ใ ช้ ก่ อ น วัน ที ทํ า ก า ร โอ น ท รั พ ย์ สิ น ที 
เกี ยวข้องเสร็จสิ "น และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี ยวกับทรัพย์สินทรูมูฟ ที 
โอนแล้ว และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสาร
นั "นตามสมควร 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right of 

first offer) ของกองทุน ............  

· นบัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของทรูมฟู ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จสิ "น ทรูมูฟให้สิทธิกองทุนโดยเพิก
ถอนมิได้ที จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรกในการซื "อสิทธิ 
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคมของ 
ทรูมูฟหรือนิติบุคคลอื นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที ขาย
ของทรูมฟู) ซึ งกองทนุสามารถลงทนุได้ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน ทรูมูฟ 

เพิ มเติม”) จนถึงวนัดงัต่อไปนี "แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน (ก) 
วันครบห้าปีนับจากวันที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ 

ทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จสิ "นหรือวนัที กองทนุจด
ทะเบียนเพิ มทนุครั "งที  1 ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ แล้วแตว่นั
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ใดจะครบกําหนดทีหลงั และ (ข) วันที ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายอื นถือหน่วยลงทนุที กองทนุออกมากกวา่
ที ทรูถืออยู่  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั "นตอน
ดงัตอ่ไปนี "   

(1) หากทรูมูฟ  และ/หรือ นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรู 
( “ ผู้ขายทรัพย์ สินเพิ มเติม ”)  ต้องการขาย
ท รัพย์สินท รูมูฟ  เ พิ ม เ ติมแ ก่บุคคลภายนอก  
ทรูมฟูต้องดําเนินการและจดัการให้นิติบคุคลอื นใน
กลุ่มทรูนั "นต้องออกหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือ

ข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมีรายละเอียดตามที 
กําหนดไว้ในสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ทั "งนี " รวมถึงแต่
ไม่จํากัดเพียง เงื อนไขและข้อกําหนดของการเช่า
ทรัพย์สนิทรูมฟู เพิ มเติม (หากมี)  

(2) หากกองทนุต้องการซื "อทรัพย์สินทรูมฟู เพิ มเติมนั "น 
กองทุนต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรวา่ต้องการซื "อทรัพย์สนิทรูมฟู เพิ มเติม
ดังกล่าว (“ทรัพย์สินทรูมูฟ ที จะโอน”) ตาม
ข้อกําหนดที ระบใุนหนงัสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบ

รับ”) ภายใน 10 วันทําการนับจากวันที กองทุน
ได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั "น
ตามที ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมอาจตกลง จากนั "น 
ภายในสามเดือนนับจากวนัที ของหนังสือตอบรับ 
กองทนุต้องพยายามอย่างเต็มที เพื อให้ได้รับอนมุติั
จากผู้ ถือหน่วยลงทุนที จําเป็นในการซื "อทรัพย์สิน 

ทรูมูฟ ที จะโอน และทรูมูฟต้องดําเนินการ และ/
หรือ จัดการใ ห้ นิ ติบุคคลอื นในกลุ่มทรูรายที 
เกี ยวข้องพยายามอยา่งเต็มที ให้ได้รับความยินยอม
หรือการอนุมัติทั "งหมดที จําเป็นตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และสญัญาสําหรับการขายทรัพย์สิน 

ทรูมูฟ ที จะโอน  เมื อได้รับความยินยอมและการ
อนุมัติที เกี ยวข้องทั "งหมดแล้ว กองทุนและผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมจะเข้าทําสญัญาและทําการซื "อ
ขายและโอนทรัพย์สินทรูมูฟ ที จะโอนให้เสร็จสิ "น
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ภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและผู้ ขาย
ทรัพย์สนิเพิ มเติมได้รับความยินยอมและการอนมุติั
ดงักลา่วทั "งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมภายในเวลาที กําหนด (ข) กองทนุ
หรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมไม่ได้รับความยินยอม
และการอนุมติัที จําเป็นทั "งหมดที เกี ยวข้องภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที ของหนังสือตอบ
รับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่สามารถดําเนินการให้การ
ซื "อขายและโอนทรัพย์สินทรูมูฟ ที จะโอนเสร็จสิ "น
ภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที ได้รับความ
ยินยอมและการอนุมติัที จําเป็นทั "งหมดที เกี ยวข้อง 
ผู้ขายทรัพย์สนิเพิ มเติมมีสทิธิขายทรัพย์สนิทรูมฟู ที 
จะโอนให้บคุคลภายนอกในข้อกําหนดและเงื อนไข
เดียวกนัหรือดีกวา่ (สาํหรับผู้ขายทรัพย์สนิเพิ มเติม) 
ที กําหนดในหนังสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหก
เดือนหลงัจากนั "น  หากผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมยงั
ไม่สามารถขายทรัพย์สินทรูมูฟ ที จะ โอนให้
บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดงักลา่ว และต่อมาผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมต้องการ
ขายทรัพย์สินทรูมูฟ ที จะโอนอีกครั "ง ให้กองทุนมี
สทิธิในการซื "อเป็นรายแรกอีกครั "ง โดยให้ดําเนินการ
ตามขั "นตอนในลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right of 

first offer) ของทรูมูฟ ..............  

· หากกองทุนได้ซื "อทรัพย์สินทรูมูฟ ที จะโอนและภายหลัง
ต้องการขายท รัพย์สินท รูมูฟ  ที จะ โอนดังกล่าวแก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องทําหนังสือข้อเสนอส่งให้ 

ทรูมูฟ โดยต้องระบุ (ก) ราคาที กองทุนเสนอขาย และ (ข) 
เงื อนไขและข้อกําหนดที สาํคญัของการขายทรัพย์สนิทรูมฟู 

ที จะโอนดงักล่าวที กองทุนเสนอ เมื อทรูมูฟ ได้รับหนงัสือ
ดงักลา่วแล้ว ทรูมฟูจะมีสทิธิในการซื "อทรัพย์สนิทรูมฟู ที จะ
โอนเป็นรายแรกโดยมีเงื อนไขและข้อกําหนดตามที ได้ระบุ
ไว้ในสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 และครั "งที  ; 
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· ทรูมูฟอาจโอนสิทธิในการซื "อทรัพย์สินทรูมูฟ  ที จะโอน
ดงักลา่วให้แก่นิติบคุคลอื นในกลุม่ทรูได้โดยไม่จําเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกัดความรับผิดของ 
ทรูมูฟ ......................................  

นบัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สนิที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น  

· ทรูมูฟต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี ยวกับทรัพย์สิน 

ทรูมูฟ ที โอนแล้ว หากกองทนุได้มีการบอกกล่าวเรียกร้อง
สิทธิภายในสองปีนับจากวันที ทําการโอนทรัพย์สินที 
เกี ยวข้องเสร็จสิ "น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที เกิดจากเรื อง
สําคัญบางเรื องที กําหนดไว้ในสัญญาซื "อขายทรัพย์สิน
ของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ซึ งไม่มี
กําหนดระยะเวลาสิ "นสุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ 
(นอกจากที กฎหมายกําหนด) เรื องดังกล่าวรวมถึงคํา
รับรองของทรูมฟู ในเรื องอํานาจหน้าที และความสามารถ 
กรรมสิทธิ=ของทรูมฟู ในทรัพย์สินที ขายของทรูมฟู ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 และการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกระทําการที สาํคญั 

· ความรับผิดของทรูมูฟเกี ยวกับการทําผิดสัญญาใด ๆ 
ภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  2 และครั "งที  3 ทั "งหมดรวมแล้วจะไมเ่กินราคาซื "อขาย
ทรัพย์สินทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ในสว่นที เกี ยวกบั
ทรัพย์สินที ขายของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ
ราคาซื "อขายทรัพย์สินทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ใน
ส่วนที เกี ยวกับทรัพย์สินที ขายของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  3 ทั "งนี " ทรูมูฟต้องรับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย 
สิทธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ ม) อากรแสตมป์ 
ภาระผกูพนั และต้นทนุค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ที เกิดขึ "นหรือ
เป็นผลจากการเข้าทํา การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตาม
สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

และครั "งที  3 

ประกันภยั ...............................  ทรูมฟูตกลงที จะ 

· จดัให้มีการประกนัภยัที เกี ยวกบัทรัพย์สินที ขายของทรูมูฟ 
ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ภายใต้กรมธรรม์
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ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อกําหนดที กําหนดไว้ใน
สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 
และครั "งที  3 จนกวา่กองทนุจะทําประกนัภยัที เกี ยวข้อง 

· จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที เกี ยวข้องสําหรับทรัพย์สินที 
ขายของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ใน
นามของกองทนุ โดยกองทนุจะรับผิดชอบในเบี "ยประกนัภยั
สาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว และ  

· ไม่เปลี ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที 
เกี ยวข้องของกลุ่มทรูเกี ยวกบัทรัพย์สินที ขายของทรูมฟู ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน โดยกองทนุ
จะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมมี่เหตอุนัควรไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย ........  · ทรูมฟูตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทนุ บริษัทจดัการ และ
ตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริง
ทั "งหมด และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่า
ทนายความและเงินทดรองอื นตามสมควรที เ กิดขึ "น 
เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน 
หรือการผิดคํารับรองใดของทรูมูฟ ภายใต้สญัญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของทรูมฟู ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 
เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือ
จงใจกระทําผิดโดยกองทนุ บริษัทจดัการ หรือตวัแทนของ
กองทนุหรือบริษัทจดัการ ทั "งนี " โดยไม่จํากดัสิทธิอื นใดของ
กองทนุที มีตามสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 หรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบั
ใด ๆ 

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อทรูมูฟ  และตัวแทนของ 

ทรูมฟูในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริงทั "งหมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่าทนายความและเงิน 

ทดรองอื นตามสมควรที เ กิดขึ "น เนื องจากการทําผิด
ข้อตกลง สญัญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรอง
ใดของกองทนุภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที 
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ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 เว้นแต่เป็นความผิด
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิด
โดยทรูมฟูหรือตวัแทนของทรูมฟู ทั "งนี " โดยไมจํ่ากดัสทิธิอื น
ใดของทรูมฟูที มีตามสญัญาซื "อขายทรัพย์สิน ของทรูมฟู ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 หรือตามกฎหมายที ใช้
บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  · ทรูมฟูและกองทนุไมอ่าจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกนั หรือโอน
โดยประการอื นใดซึ งผลประโยชน์ทั "งหมดหรือบางสว่นของ
สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 
และครั "ง ที  3 โดยมิได้ รับความยินยอมล่วงหน้าจาก
คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ทั "งนี " เ ว้นแต่มี
ข้อกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินทรูมูฟ  ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ให้กระทําได้ 

กฎหมายที ใช้บังคับ ................  · สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 
และครั "งที  3 ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล .......................  · ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาทที เกิดขึ "นจากหรือเกี ยวข้องกับสญัญาซื "อ
ขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "ง
ที  3 

 

(4) สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวระหว่าง TICC และกองทุน (“สัญญาเช่า FOC 

ระยะยาว ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  $ และครั"งที  3”) 

คู่สัญญา ..................................  · TICC ในฐานะผู้ให้เช่า และ 

· กองทนุ ในฐานะผู้ เช่า 

ทรัพย์สินที เช่า ........................  · ภายใต้เงื อนไขความสําเร็จครบถ้วนของเงื อนไขบงัคบัก่อน
ทั "งหมดที กําหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 TICC จะให้กองทนุเช่า และ
กองทนุจะรับการเช่าระยะยาวจาก TICC ดงันี "  
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· ณ วนัที กําหนดให้เป็นวนัส่งมอบทรัพย์สินที เช่าจาก 
TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จสิ "น (“วันโอน
ทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  
2 เสร็จสิ "น”) FOC  ความยาว 670 กิโลเมตร (หรือ 
80,014 คอร์กิโลเมตร) ซึ งปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ 

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (“ทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั"งที  2”) และ 

· ณ วนัที กําหนดให้เป็นวนัส่งมอบทรัพย์สินที เช่าจาก 
TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 เสร็จสิ "น (“วันโอน
ทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  
3 เส ร็จ สิ "น ”) FOC ความยาวประมาณ  12,872 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ซึ ง
ปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (“ทรัพย์สินที 

เช่าจาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  3”) 

(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั"งที  2 และครั"งที  3”) 

เงื อนไขบังคับก่อน ..................  · เงื อนไขบงัคบัก่อนที ต้องสําเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนั
โอนทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 

เสร็จสิ "น และวันโอนทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  3 เสร็จสิ "น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง  (ก) 
TICC ได้รับอนุมัติและได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการ
ทั "งหมดที เกี ยวข้องที ต้องได้รับสาํหรับการเข้าทําและปฏิบติั
ตามภาระผกูพนัของตนตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาว ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 แล้ว (ข) มีการลงนาม
และทําให้สมบูรณ์ซึ งเอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 (ค) กองทนุได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ในการเข้าทําสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 และครั "งที  3 ตามประกาศ ทน. 1/2554 (ซึ งถูก
ยกเลิกและแทนที โดยประกาศ ทน. 38/2562 แล้ว) (ง) 
สําหรับทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 
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มีการลงนามในสญัญากู้ ยืมเงินเพื อจัดหาเงินทุนสําหรับ
การได้มาซึ งทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  2 (จ) ในกรณีทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  3 มีการลงนามในสญัญากู้ ยืมเงินเพื อจัดหาเงินทนุ
บางส่วนสําหรับการได้มาซึ งทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 (หากมี) และการเพิ มทุนครั "งที  1 
ของกองทุนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามพ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ และ (ฉ) ไม่มีเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบในทาง
ลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ "นนับจากวันทําสัญญาเช่า FOC 

ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 

· ในกรณีทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

หากมิได้มีการปฏิบติัตามเงื อนไขบงัคบัก่อนให้สําเร็จ หรือ
มิได้มีการยกเว้นเงื อนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัทําการ
หลงัจากวนัทําสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  2 TICC หรือกองทุนอาจบอกเลิกสญัญาเช่า FOC 

ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 (ทั "งนี " การที เงื อนไข
บงัคบัก่อนที เกี ยวข้องไมส่าํเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจาก
การทําผิดภาระผูกพันของคู่สญัญาฝ่ายนั "นแต่เพียงฝ่าย
เดียว) โดย TICC หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อ
คู่สญัญาอีกฝ่ายตามสญัญาดงักลา่ว เว้นแต่สิทธิเรียกร้อง
ที เกิดขึ "นจากการกระทําผิดภาระผูกพนัในการปฏิบติัตาม
เงื อนไขบังคบัก่อนที เกี ยวข้องและการทําให้ธุรกรรมตาม
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 

สมบรูณ์และมีผล 

· ในกรณีทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

หากมิได้มีการปฏิบติัตามเงื อนไขบงัคบัก่อนให้สําเร็จ หรือ
มิได้มีการยกเว้นเงื อนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัทําการ
หลังจากวันที กําหนดให้เป็นวันโอนทรัพย์สินที เช่าจาก 
TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 เสร็จสิ "น ตามสญัญาเช่า 
FOC ระยะยาว ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 TICC 

หรือกองทุนอาจบอกเลิกการเช่าในส่วนที เกี ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 (ทั "งนี " 
การที เงื อนไขบังคับก่อนที เกี ยวข้องไม่สําเร็จครบถ้วน
จะต้องมิได้เกิดจากการทําผิดภาระผูกพันของคู่สญัญา
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ฝ่ายนั "นแต่เพียงฝ่ายเดียว) โดย TICC หรือกองทนุตา่งไมมี่
สิทธิเรียกร้องตอ่คูส่ญัญาอีกฝ่ายในสว่นที เกี ยวข้องกบัการ
เช่าทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 
ดงักล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที เกิดขึ "นจากการกระทําผิด
ภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเ งื อนไขบังคับก่อนที 
เกี ยวข้องและการทําให้ธุรกรรมการเช่าทรัพย์สินที เช่าจาก 
TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ตามสญัญาเช่า FOC ระยะ
ยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 สมบรูณ์และมีผล 

มูลค่าการเช่า ..........................  · 3,410,271,951 บาท (“มูลค่าทรัพย์สินที เช่าที ลงทุน

เพิ มเติม ครั"งที  2”) และ 

· มูลค่าการเช่าสําหรับทรัพย์สินที เช่าจาก FOC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  3 (“มูลค่าทรัพย์สินที เช่าที ลงทุนเพิ มเตมิ 

ครั"งที  3”) เป็นไปตามจํานวนที ระบุไว้ในสญัญาเช่า FOC 

ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 โดยกองทนุ
ต้องชําระมูลค่าการเช่าทรัพย์สินเต็มจํานวนในวันโอน
ทรัพย์สนิที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จสิ "น 
หรือ วนัโอนทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  3 เสร็จสิ "น แล้วแตก่รณี  

ระยะเวลาของการเช่า .............  · ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที เ ช่าจาก TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และ ทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  3 มีกําหนดระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัโอน
ทรัพย์สนิที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จสิ "น 
หรือ วนัโอนทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  3 เสร็จสิ "น แล้วแตก่รณี 

การใช้ทรัพย์สินที เช่า ..............  · 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
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 และครั "งที  3 โดยการนําออกให้เช่าช่วง กองทนุไมมี่
หน้าที ใด ๆ ในการดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหาร
จัดการทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 
และครั "งที  3 ทั "งนี " ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 จากกองทนุจะเป็นผู้ ที 
มีหน้าที ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการทรัพย์สนิ
ที เช่าจาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 
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ดงักลา่ว โดยในเบื "องต้นกองทนุจะให้เช่าช่วงบางสว่นของ
ทรัพย์สนิที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "ง
ที  3 แก่ TICC และ TICC ในฐานะผู้ เ ช่าช่วงจะเป็นผู้ มี
หน้าที ความรับผิดชอบในการดําเนินการ บํารุงรักษา และ
บริหารจัดการทรัพย์สินที เช่าช่วงนั "น ให้เป็นไปตามระดับ
มาตรฐานการบริการที ระบไุว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาว
ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 และสญัญาเช่าช่วง 

ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ระหว่างกองทุนและ 
TICC (ตามที ได้มีการแก้ไขเพิ มเติม) (“สัญญาแก้ไขและ
แทนที สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการ 
FOC”) กองทุนไม่จําต้องรับผิดชดใช้ต่อ TICC สําหรับ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดแก่ทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ซึ งเป็นผลมาจากการ
เช่าช่วง หรือจากข้อบกพร่องในการดําเนินการ บํารุงรักษา 
และบริหารจัดการทรัพย์สินที เ ช่าจาก TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 โดย TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วง 
และ/หรือผู้ เช่าช่วงอื นซึ งเป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรู  และ 
TICC ตกลงที จะไม่เ รียกร้องให้กองทุนรับผิดในความ
เสยีหายใด ๆ อนัเนื องมาจากกรณีดงักลา่ว 

· นอกเหนือจากกรณีข้างต้น กองทนุตกลงว่าจะใช้ทรัพย์สนิ
ที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ตาม
ข้อกําหนดและเงื อนไขที ระบใุนสญัญาเช่า FOC ระยะยาว
ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 เงื อนไขดังกล่าว 
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การแจ้งให้ TICC ทราบในทนัทีที 
ทําได้หลงัจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ นํ "าท่วม กรณีฉุกเฉิน 
หรืออบุติัเหตใุด ๆ ที กระทบต่อทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 

ภาระหน้าที หลักของ TICC .....  · นบัจากแต่ละวนัที ทําการโอนและสง่มอบการเช่าทรัพย์สนิ
ที เช่าจาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ที 
เกี ยวข้อง เสร็จสิ "น (“วันโอนทรัพย์สินที เช่าที เกี ยวข้อง

เสร็จสิ "น ”)  TICC จะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เ ช่าช่วง
ทรัพย์สนิที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "ง
ที  3 ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบคุคลที ได้รับการ
แต่งตั "งโดยบุคคลดงักล่าวข้างต้น มีสิทธิเข้าถึงทรัพย์สินที 
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เช่าจาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ตาม
เงื อนไขและข้อกําหนดของสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 

· นบัจากวนัโอนทรัพย์สินที เช่าที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น หากเกิด
กรณีที ทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 
และครั "งที  3 มีข้อบกพร่องใด ๆ หรือมีเหตุอื นใดที ทําให้ผู้
เช่าช่วงไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ดังกล่าวได้  กองทุนและ 
TICC รับทราบว่า TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วงดั "งเดิมตาม
สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริหารจัดการ FOC มีหน้าที ในการดําเนินการ และการ
บํารุงรักษาทรัพย์สนิที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  
2 และครั "งที  3 ซึ งรวมถึงหน้าที ในการดําเนินการแก้ไข 
ปรับเปลี ยน หรือย้ายทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 เพื อให้ทรัพย์สินที เช่าจาก 
TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 สามารถใช้การ
ได้เป็นปกติด้วยคา่ใช้จ่ายของ TICC เอง ภายใต้ข้อกําหนด
และเงื อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่าช่วง 
ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC 

สิทธิแห่งทาง ...........................  · กองทุนไม่มีหน้าที ความรับผิดชอบใด ๆ เกี ยวกบัสิทธิแห่ง
ทางสําหรับทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  2 และครั "งที  3 ทั "งนี " TICC และกองทนุ รับทราบวา่ TICC 

และ/หรือ นิติบคุคลอื นในกลุม่ทรูในฐานะผู้ เช่าช่วงดั "งเดิม
ตามสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริหารจดัการ FOC มีหน้าที ความรับผิดชอบเกี ยวกบัสิทธิ
แห่งทางสําหรับทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  2 และครั "งที  3 ตลอดระยะเวลาของการเช่าตาม
สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริหารจัดการ  FOC  และเมื อสิ "นสุดสัญญาเช่าช่วง 
ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC หรือกรณีที  TICC หรือ
นิติบคุคลอื นในกลุม่ทรูมิได้เป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิที เช่าจาก 
TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 จากกองทนุอีก
ต่อไป TICC จะดําเนินการให้มีสิทธิแห่งทางสําหรับ
ทรัพย์สนิที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "ง
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ที  3 ตราบใดที  TICC หรือนิติบุคคลอื นในกลุ่มทรูสามารถ
ดําเนินการได้ตามกฎหมายและผู้ เ ช่าช่วงรายอื นของ
กองทุนไม่ได้รับสิทธิแห่งทางที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินที เช่า
จาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ตาม
ข้อกําหนดและเงื อนไขภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที 
สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC 

สิทธิในการซื "อทรัพย์สินของกองทุน
 ................................................  

· TICC ตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้แก่กองทุนในการซื "อ
ทรัพย์สนิที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ในราคา 
200 ล้านบาท และทรัพย์สินที เ ช่าจาก TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  3 ในราคา 1,300 ล้านบาท (“ราคาใช้

สิทธิ”) ซึ งกองทุนจะต้องแจ้ง AWC ว่าจะใช้สิทธิดงักล่าว
หรือไม่ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวนัครบกําหนดสญัญา
เช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 

และจะสามารถใช้สิทธิในการซื "อได้ในวันครบกําหนด
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ
ครั "งที  3 (“สิทธิในการซื "อ”) 

· เมื อกองทุนใช้สิทธิในการซื "อทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 และชําระราคาใช้สทิธิ
แล้ว หากมีทรัพย์สนิที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  
2 และครั "งที  3 ส่วนใดที ไม่สามารถโอนและส่งมอบให้แก่
กองทุนได้ในวันที กําหนดให้เป็นวันที ทําการโอนและส่ง
มอบทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 
และครั "งที  3 (“วันโอนทรัพย์สินที เช่าจาก TICC เสร็จ

สิ "น”) TICC จะชําระเงินให้กองทุนเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สนิที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ
ครั "งที  3 ในสว่นที ไม่สามารถโอนและสง่มอบให้แก่กองทุน
ได้ โดยคู่สญัญาตกลงจะใช้ราคาเฉลี ยที ได้จากผู้ประเมิน
ค่าทรัพย์สินที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
ตามประกาศที เกี ยวข้องจํานวน 2 ราย ซึ งคู่สญัญาแต่ละ
ฝ่ายแต่งตั "งให้เข้าทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือด้วย
วิธีอื นใดที คู่สญัญาได้ตกลงกัน ทั "งนี " ในกรณีที ใช้วิธีการ
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 ราย หากราคา
เฉลี ยของราคาประเมินที ได้จากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแต่
ละรายแตกต่างกนัเกินร้อยละ 50 ของราคาเฉลี ยที ตํ ากว่า 
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คู่สญัญาทั "งสองฝ่ายจะร่วมกันเพื อตกลงมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สนิที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ
ครั "งที  3 ในส่วนที ไม่สามารถโอนและส่งมอบได้ดังกล่าว 
เมื อ TICC ชําระเงินดงักลา่วให้แก่กองทนุจนครบถ้วนแล้ว 
TICC จะหมดภาระผูกพันต่อกองทุนในการโอนและส่ง
มอบทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 
และครั "งที  3 สว่นดงักลา่ว 

ภาระหน้าที หลักของ TICC ภายหลัง
การโอนขายทรัพย์สินที เช่า .....  

· นบัจากวนัโอนทรัพย์สินที เช่าจาก TICC เสร็จสิ "น TICC จะ
ดําเนินการตอ่ไปนี "ด้วยคา่ใช้จ่ายของ TICC เอง 

· TICC จะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที 
เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ที  
TICC ได้สง่มอบและโอนสิทธิให้กองทนุแล้วในวนัโอน
ทรัพย์สินที เช่าจาก TICC เสร็จสิ "น (“ทรัพย์สิน TICC 

ที โอนแล้ว”) ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และ
บคุคลที ได้รับการแต่งตั "งโดยบคุคลดงักลา่วข้างต้น มี
สทิธิเข้าถึงและใช้สทิธิแหง่ทางที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สนิ
นั "นตามเงื อนไขและข้อกําหนดที สาํคญัของสญัญาเช่า 
FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 
ทั "งนี " ในกรณีที นิติบคุคลอื นในกลุม่ทรูหรือบคุคลอื นใด
ที กองทุนเห็นชอบเป็นผู้ มีหน้าที รับผิดชอบเกี ยวกับ
สิทธิแห่งทางสําหรับทรัพย์สิน TICC ที โอนแล้วและ
เป็นผู้ เช่าใช้ทรัพย์สนิดงักลา่วอยูแ่ล้ว TICC ไมจํ่าต้อง
มีภาระหน้าที ดงักลา่ว 

· ในกรณีของสญัญาอื น ๆ ที เกี ยวกบัทรัพย์สิน TICC ที 
โอนแล้วซึ งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญา
ให้แก่กองทุนได้ TICC จะดําเนินการให้กองทุนได้รับ
สทิธิและผลประโยชน์ของ TICC ตามสญัญาอื น ๆ  นั "น 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right of 

first offer) ของ TICC ...............  

· หากกองทุนใช้สิทธิในการซื "อและภายหลังต้องการขาย
ทรัพย์สิน  TICC ที โอนแล้วดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก 
กองทนุจะต้องทําหนงัสือข้อเสนอสง่ให้ TICC โดยต้องระบ ุ
(ก)  ราคาที กองทุนเสนอขาย และ (ข)  เ งื อนไขและ
ข้อกําหนดของการขายทรัพย์สิน TICC ที โอนแล้วดงักลา่ว
ที กองทุนเสนอ โดยเมื อ TICC ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว 
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TICC จะมีสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน TICC ที โอนแล้วเป็น
รายแรกโดยมีเงื อนไขและข้อกําหนดตามที ได้ระบุไว้ใน
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ
ครั "งที  3 

· TICC อาจโอนสิทธิในการซื "อทรัพย์สินที โอนแล้วดงักล่าว
ให้แก่นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จําเป็นต้องได้รับ
ความยินยอมจากกองทนุ 

การเพิ มทรัพย์สินที เช่า  ..........  · TICC (ไม่ว่าดําเนินการด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอื น) 
สามารถเปลี ยนแปลงทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 โดยการเปลี ยน FOC เส้น
ใหมที่ มีจํานวนคอร์กิโลเมตรของ FOC เทา่เดิมหรือมากขึ "น
กวา่เดิมได้ ด้วยคา่ใช้จ่ายของตนเอง โดยภายหลงัจากที ได้
มีการเปลี ยนแปลงทรัพย์สินที เ ช่า  TICC จะแจ้งการ
เปลี ยนแปลงทรัพย์สินที เช่าดงักล่าวให้กองทุนทราบเป็น
รายปี 

· ในกรณีที  TICC (ไมว่า่ดําเนินการด้วยตนเองหรือโดยบคุคล
อื น) มีการสร้างหรือจัดหา FOC เพิ มเติม (ไม่ว่าโดยการ
เพิ ม FOC เส้นใหม่ในเส้นทางเดิม หรือโดยการเปลี ยน 
FOC เส้นใหมใ่นเส้นทางเดิมที ทําให้มีจํานวนคอร์กิโลเมตร
ของ FOC มากขึ "นกวา่เดิม) เพื อนําออกให้แก่ผู้ อื นเช่า หรือ
เพื อรองรับการใช้งานที เพิ มมากขึ "น และมิใช่การบํารุงรักษา 
FOC ที เช่าตามข้อกําหนดและเงื อนไขของสัญญาแก้ไข
และแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการ 
FOC TICC ตกลงให้สิทธิแก่กองทุนในการซื "อ  เช่า หรือ
ลงทุนโดยประการอื นใดใน FOC ที เพิ มเติมดังกล่าวใน
มลูคา่ยติุธรรม โดยคูส่ญัญาตกลงจะใช้ราคาเฉลี ยที ได้จาก
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
ก.ล.ต. ตามประกาศที เกี ยวข้องจํานวน 2 ราย ซึ งคู่สญัญา
แต่ละฝ่ายแต่งตั "งให้เข้าทําการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินหรือ
ด้วยวิธีอื นใดที คู่สัญญาได้ตกลงกัน ทั "งนี " ในกรณีที ใช้
วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินคา่ทรัพย์สิน 2 ราย หาก
ราคาเฉลี ยของราคาประเมินที ได้จากผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิ
แตล่ะรายแตกตา่งกนัเกินร้อยละ 50 ของราคาเฉลี ยตํ ากวา่ 
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คู่สญัญาทั "งสองฝ่ายจะร่วมกนัตกลงมลูค่ายติุธรรมสาํหรับ 

FOC ที เพิ มเติมดงักลา่ว  

· ในกรณีที  TICC (ไมว่า่ดําเนินการด้วยตนเองหรือโดยบคุคล
อื น) เปลี ยนแปลงทรัพย์สนิที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  2 และครั "งที  3 โดยการเปลี ยน FOC เส้นใหม่ ไม่ว่า
จะมีจํานวนคอร์กิโลเมตรของ FOC เท่าเดิมหรือมากขึ "น
กว่าเดิมซึ งไม่ใช่กรณีเพื อนําออกให้แก่ผู้ อื นเช่า หรือเพื อ
รองรับการใช้งานที เพิ มมากขึ "น คู่สัญญาตกลงให้ถือว่า 
FOC ที มีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวเป็นการบํารุงรักษา 
FOC ที เช่าตามข้อกําหนดและเงื อนไขของสัญญาแก้ไข
และแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการ 
FOC และเป็นส่วนหนึ งของทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 หรือ ทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 แล้วแต่กรณี ซึ งกองทุนสามารถ
นําไปหาประโยชน์ได้ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญา
เช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 

โดย TICC ตกลงไม่คิดค่าเช่าเพิ มเติมในกรณีดงักล่าวแต่
อยา่งใด 

การจาํกัดความรับผิดของ TICC  · ในระหว่างระยะเวลาการเช่า  ความรับผิดของ TICC 

เกี ยวกับการทําผิดสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ทั "งหมดรวมแล้วจะไม่เกิน
มลูค่าการเช่าทรัพย์สินจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 
ในส่วนที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินที เช่าจาก TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และมลูค่าการเช่าทรัพย์สินจาก TICC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ในสว่นที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สนิที เช่า
จาก TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 แล้วแต่กรณี ทั "งนี " 
TICC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง 
ภาษี (เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพนั 
และต้นทุนค่าใช้จ่ายที เกิดขึ "นหรือเป็นผลจากการเข้าทํา 
การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิที เกี ยวข้อง ตามสัญญาเช่า 
FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 

· หากกองทุนใช้สิทธิในการซื "อ และ TICC ได้โอนขาย
ทรัพย์สนิที เช่าจาก TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "ง
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ที  3 ให้แก่กองทุนแล้ว นับจากวันโอนทรัพย์สินที เช่าจาก 
TICC เสร็จสิ "น 

· TICC จะรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี ยวกับทรัพย์สิน 

TICC ที โอนแล้ว  หากกองทุนได้มีการบอกกล่าว
เรียกร้องสิทธิภายในสองปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สินที 
เช่าจาก TICC เสร็จสิ "น เว้นแตส่ทิธิเรียกร้องที เกิดจาก
เรื องสําคญับางเรื องที กําหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC 

ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ซึ งไมมี่
กําหนดระยะเวลาสิ "นสุดในการบอกกล่าวเรียกร้อง
สิทธิ เรื องดงักล่าวรวมถึง (นอกจากตามที กฎหมาย
กําหนด) การผิดคํารับรองของ TICC ในเรื องอํานาจ
หน้าที  กรรมสิทธิ=ของ TICC ในทรัพย์สินTICC ที โอน
แล้ว และการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกระทําการที 
สาํคญั 

· ความรับผิดของ TICC เกี ยวกบั (ก) ทรัพย์สนิ TICC ที 
โอนแล้วส่วนใดส่วนหนึ งต้องไม่เกินมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สินที โอนแล้วสว่นดงักลา่ว โดยคู่สญัญาตก
ลงจะใช้ราคาเฉลี ยที ได้จากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที 
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศที เกี ยวข้องซึ งคู่สญัญาแต่ละฝ่ายแต่งตั "งให้
เข้าทําการประเมินมลูค่าทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอื นใดที 
คู่สัญญาได้ตกลงกัน (ข) การทําผิดสัญญาอื นใด
ทั "งหมดภายหลงัจากวนัโอนทรัพย์สินที เช่าจาก TICC 

เสร็จสิ "น ความรับผิดรวมของ TICC จะต้องไมเ่กินร้อย
ละ 50 ของผลรวมของมูลค่าการเช่าทรัพย์สินจาก 
TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และมูลค่าการเช่า
ทรัพย์สนิจาก  TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 แล้วแต่
กรณี และราคาใช้สทิธิของทรัพย์สนิดงักลา่ว  

· คูส่ญัญาตกลงวา่ ทั "งสองฝ่ายจะไมมี่ความรับผิดใด ๆ 
หากความเสียหายต่อทรัพย์สิน TICC ที โอนแล้วเกิด
จากเหตสุดุวิสยั 
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ประกันภยั ...............................  · นบัแต่วนัที ของสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  2 และครั "งที  3 TICC ตกลงที จะ 

· จัดใ ห้ มีการประกันภัยประเภทความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกเกี ยวกับทรัพย์สินที เ ช่า ภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อกําหนดที 
กําหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 

· จดัหากรมธรรม์ประกนัภยัที เกี ยวข้องสาํหรับทรัพย์สิน
ที เช่าในนามของกองทนุ โดยกองทนุจะรับผิดชอบใน
เบี "ยประกนัภยัสาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

· ไม่เปลี ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกันภยัที 
เกี ยวข้องของกลุม่ทรูเกี ยวกบัทรัพย์สนิที เช่า โดยไมไ่ด้
รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุน
ก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุ
อนัควรไมไ่ด้  

การชดเชยความเสียหาย ........  · TICC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทนุ บริษัทจดัการ และ
ตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริง
ทั "งหมด และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่า
ทนายความและเงินทดรองอื นตามสมควรที เ กิดขึ "น 
เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน 
หรือการผิดคํารับรองใดของ TICC ภายใต้สญัญาเช่า FOC 

ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 เว้นแตเ่ป็นความผิดหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย
กองทุน บริษัทจัดการ หรือตวัแทนของกองทุนหรือบริษัท
จัดการ ทั "งนี " โดยไม่จํากัดสิทธิอื นใดของกองทุนที มีตาม
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ
ครั "งที  3 หรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบัใด ๆ 

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TICC และตัวแทนของ 
TICC ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริงทั "งหมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่าทนายความและเงินทด
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รองอื นตามสมควรที เกิดขึ "น เนื องจากการทําผิดข้อตกลง 
สัญญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของ
กองทนุภายใต้สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  2 และครั "งที  3 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย TICC หรือ
ตวัแทนของ TICC ทั "งนี " โดยไม่จํากัดสิทธิอื นใดของ TICC 

ที มีตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

หรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  · TICC และ กองทนุไมอ่าจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกนั หรือโอน
โดยประการอื นใดซึ งผลประโยชน์ทั "งหมดหรือบางสว่นของ
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 โดย
มิได้รับความยินยอมลว่งหน้าจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ทั "งนี " เว้นแต่มีข้อกําหนดในสญัญาเช่า FOC 

ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ให้กระทําได้ 

กฎหมายที ใช้บังคับ ................  · สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ
ครั "งที  ; ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล .......................  · ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาทที เกิดขึ "นจากหรือเกี ยวข้องกบัสญัญาเช่า 
FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  ;  

 

2.5.4 สาระสาํคัญของร่างสัญญาที ทาํให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุน

เพิ มเติม ครั"งที  & 

กองทนุจะเข้าทําสญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ดงัที 
ระบไุว้ในหวัข้อ ..$.3 นี " และเอกสารอื นใดที จําเป็นเพื อให้การลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  3 ดงักล่าวสําเร็จลลุ่วง ทั "งนี " สาระสําคญัของร่างสญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน
โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี " ทั "งนี " สญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐาน
โทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระสําคญันี " แต่จะไม่แตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญั 

(ก) สัญญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม 

ครั"งที  & 
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(1) สญัญาซื "อขายทรัพย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาซื "อขายทรัพย์สิน

ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4”) 

คู่สัญญา ..................................  · TUC ในฐานะผู้ขาย และ 

· กองทนุ ในฐานะผู้ ซื "อ 

ทรัพย์สินที ซื "อขาย ..................  · ภายใต้เงื อนไขความสําเร็จครบถ้วนของเงื อนไขบงัคบัก่อน
ทั "งหมดที กําหนดไว้ในสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 TUC จะต้องขายและโอนให้แก่
กองทุน และกองทุนจะต้องซื "อและรับโอนกรรมสิทธิ=  ณ 
วันที กําหนดให้เป็นวนัทําการโอนและส่งมอบทรัพย์สินที 
ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสิ "น (“วันที ทาํ
การโอนทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั"งที  4 เสร็จสิ "น”) (ก) เสาโทรคมนาคม จํานวนประมาณ 
788 เสา และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื นที เกี ยวข้อง และ (ข) FOC ความยาวประมาณ 
1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) ซึ ง
ปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที ในเขตพื "นที 
ต่างจังหวัด ( “ทรัพย์ สินที ขายของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั"งที  4”) 

เงื อนไขบังคับก่อน ..................  · เงื อนไขบงัคบัก่อนที ต้องสาํเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที 
ทําการโอนทรัพย์สนิที ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  
4 เสร็จสิ "น รวมถึง (แตไ่มจํ่ากดัเพียง) (ก) TUC ได้รับอนมุติั 
และได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการทั "งหมดที เกี ยวข้องที 
ต้องได้รับสําหรับการเข้าทําและปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ของตนตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4 แล้ว (ข) มีการลงนามและทําให้สมบูรณ์
ซึ งเอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 (ค) 
กองทนุได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการเข้าทําสญัญา
ซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ตาม
ประกาศ ทน. ;'/.$%. (ง) การเพิ มทนุครั "งที  2 ของกองทนุ
ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ 
(จ) ไม่มีเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
เกิดขึ "นนบัจากวนัทําสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ  TUC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4  

· หากมิได้มีการปฏิบติัตามเงื อนไขบงัคบัก่อนให้สําเร็จ หรือ
มิได้มีการยกเว้นเงื อนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัทําการ
หลงัจากวนัทําสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุน
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เพิ มเติม ครั "งที  4 TUC หรือกองทนุอาจบอกเลิกสญัญาซื "อ
ขายทรัพย์สนิของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 (ทั "งนี " การ
ที เงื อนไขบงัคบัก่อนที เกี ยวข้องไม่สําเร็จครบถ้วนจะต้อง
มิได้เกิดจากการทําผิดภาระผกูพนัของคูส่ญัญาฝ่ายนั "นแต่
เพียงฝ่ายเดียว) โดย  TUC หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิ
เรียกร้องต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายตามสญัญาดงักล่าว เว้นแต่
สทิธิเรียกร้องที เกิดขึ "นจากการกระทําผิดภาระผกูพนัในการ
ปฏิบัติตามเงื อนไขบังคับก่อนที เกี ยวข้องและการทําให้
ธุรกรรมตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4 สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซื "อขาย ............................  · ราคาซื "อขายสําหรับทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4 (“ราคาซื "อขายทรัพย์สิน TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั"งที  4”) เป็นไปตามจํานวนที ระบไุว้ในสญัญา
ซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 โดย
กองทุนต้องชําระราคาซื "อขายเต็มจํานวนในวันที ทําการ
โอนทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 

เสร็จสิ "น  

กรรมสิทธิ'และความเสี ยง .......  · กรรมสิทธิ=และความเสี ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหาย
ในทรัพย์สนิที ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 จะตก
เป็นของกองทนุในวนัที ทําการโอนทรัพย์สนิที ขายของ TUC 
ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสิ "น เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็น
อย่างอื นในสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ  TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4  

· ณ วันที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสิ "น TUC ให้คํารับรองและรับประกนั
แก่ผู้ ซื "อว่าทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  
4 ที เ กี ยวข้องซึ งจะถูกขายและโอนให้แก่ผู้ ซื "อนั "นเป็น
ทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของ TUC และปราศจาก
ภาระติดพนัใด ๆ ทั "งปวง 

ภาระหน้าที หลักของ TUC ......  · หลงัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสิ "น (“วันที ทําการโอนทรัพย์สินที 
เกี ยวข้องเสร็จสิ "น”) TUC จะดําเนินการต่อไปนี " โดย
คา่ใช้จ่ายของ TUC เอง 

· TUC จะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เช่าทรัพย์สินที ขาย
ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ที เกี ยวข้องที เป็น 
FOC ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที 
ได้รับการแต่งตั "งมีสิทธิเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที 
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เกี ยวข้องกับทรัพย์สินนั "นตามเงื อนไขและข้อกําหนด
ของสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ  TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4 

· ในกรณีที ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญา
เกี ยวกบัสทิธิการเช่าในที ดิน และ/หรือ ทรัพย์สนิให้กบั
กองทุนได้  TUC จะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เ ช่า
ทรัพย์สิน TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ที เกี ยวข้องที 
เป็นเสาโทรคมนาคม ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
และบุคคลที ได้รับการแต่งตั "งมีสิทธิเข้าไปและใช้
สถานที ตั "งที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สนินั "น 

· ในกรณีของสัญญาอื น ๆ ที เกี ยวกับทรัพย์สินที ขาย
ของ TUC  ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ซึ งไมส่ามารถโอน 
และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่กองทุนได้ TUC จะ
ดําเนินการให้กองทนุได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ 

TUC ตามสญัญาอื น ๆ นั "น 

· TUC จะดําเนินการต่อไปนี "เป็นระยะเวลาเก้าเดือน
หลงัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สนิที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น 

o ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที กองทุน
ต้องการตามสมควรเกี ยวกบัทรัพย์สินที ขายของ 
TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ที ได้ส่งมอบและ
โอนสิทธิใ ห้กองทุนแล้วในวันที ทําการโอน
ทรัพย์สินที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น (“ทรัพย์สิน TUC 
ที โอนแล้ว”) และ  

o พยายามตามสมควรเพื อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที กองทนุต้องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้จ่ายของ TUC) เพื อให้กองทุนสามารถใช้
งานทรัพย์สิน TUC ที โอนแล้วได้ในสาระสําคัญ
ในลักษณะเดียวกับที มีการใช้ก่อนวันที ทําการ
โอนทรัพย์สนิที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น และ 

o เก็บรักษาเอกสารเกี ยวกับทรัพย์สิน TUC ที โอน
แล้ว และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนั "นตาม
สมควร 

ภาระหน้าที เ พิ มเติมของ  TUC ที 
เกี ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมที โอน
 ................................................  

· นบัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สินที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น หาก 
(ก)  สถานที ตั "ง ไม่ว่าทั "งหมดหรือบางส่วนที เ กี ยวกับ
ทรัพย์สิน TUC ที โอนแล้ว ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูก
ดําเนินการโดยประการอื นใดทําให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้
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งานโดยผู้ เช่าอนัเนื องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที 
ไม่ว่าทั "งหมดหรือบางส่วนนั "นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดย
กองทนุหรือผู้ซึ งเช่าใช้ทรัพย์สนิ TUC ที โอนแล้วซึ งไมใ่ช่นิติ
บุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการนั "น โดยที สัญญา
เกี ยวกบัสิทธิการเช่าในที ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินที เกี ยวกบั
ทรัพย์สิน TUC ที โอนแล้วได้มีการโอนสิทธิให้แก่ หรือ 
แปลงคู่สญัญาเป็นกองทนุแล้ว หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิ
การเช่าให้แก่ หรือ แปลงคู่สญัญาให้กองทนุ มีการคดัค้าน
ความสมบรูณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสิทธิในการใช้
สถานที ตามสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน TUC ที โอนแล้ว ซึ ง
คือเสาโทรคมนาคมใด ๆ โดยกองทุนหรือผู้ ซึ งเช่าใช้
ทรัพย์สิน TUC ที โอนแล้วซึ งไม่ใช่นิติบคุคลในกลุ่มทรูไมไ่ด้
มีส่วนในการนั "น หรือ (ค) TUC ไม่สามารถดําเนินการให้
กองทนุ ผู้ เช่า ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบคุคลที 
ได้รับการแตง่ตั "งเข้าถึงหรือใช้สถานที ได้ (“สถานที  TUC ที 
ได้รับผลกระทบ”) ทําให้ผู้ เช่าหรือกองทุนไม่สามารถ
เข้าถึง ดําเนินงาน และ/หรือใช้ทรัพย์สนิ TUC ที โอนแล้วซึ ง
คือเสาโทรคมนาคมได้  

TUC จะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี " ด้วยคา่ใช้จ่ายของ TUC 

เอง 

(ก) จดัหาหรือได้มาซึ งสถานที ใหมต่ามที คูส่ญัญาตกลง
กันว่าเทียบเท่ากบัสถานที  TUC ที ได้รับผลกระทบ 
(โดยคู่สญัญาจะต้องดําเนินการโดยสมเหตสุมผล) 
โดยพิจารณาถึง 

(i) สถานที ตั "ง 

(ii) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที จะ
ได้จากสถานที ใหมน่ั "น 

(iii) ความจุและขนาดพื "นที สําหรับติดตั "งทรัพย์สิน 

TUC ที โอนแล้วซึ งคือเสาโทรคมนาคม และ
อุปกรณ์โทรคมนาคมอื น  ๆ ของผู้ เ ช่า  ณ 
สถานที ใหมน่ั "น 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 "งอยู่ในสถานที  TUC ที ได้ รับ
ผลกระทบ หรือจดัหาอปุกรณ์และทรัพย์สินใหมที่ มี
คุณภาพ ลกัษณะจําเพาะ และความจุอย่างน้อย
เท่ากับทรัพย์สิน TUC ที โอนแล้วนั "น ที จะติดตั "งใน
สถานที ใหม่ และดําเนินการให้แน่ใจว่ามีสมรรถนะ 
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ความจุ และขนาดพื "นที เพียงพอสําหรับทรัพย์สิน 

TUC ที โอนแล้วนั "น หรืออปุกรณ์และทรัพย์สนิใหมที่ 
จ ะ ย้ า ย ม า แ ละติ ด ตั "ง ใน สถ าน ที ให ม่นั "น  ใ ห้
เหมือนกับที เคยตั "งอยู่ในสถานที  TUC ที ได้ รับ
ผลกระทบก่อนที สถานที นั "นจะกลายเป็นสถานที  
TUC ที ได้รับผลกระทบ 

· ในกรณีที  TUC ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน TUC ที โอนแล้ว 
(ที เป็นเสาโทรคมนาคม) หรือเปลี ยนทดแทนโดยทรัพย์สิน
ใหม ่และไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขตามที กองทนุต้องการ
ตามสมควรภายในระยะเวลาที กําหนดในสญัญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 TUC จะต้อง
ดําเนินการดงันี " 

(ก) ซื "อ และ/หรือ จัดให้มีการซื "อทรัพย์สิน TUC ที โอน
แล้วที เกี ยวข้องนั "น ซึ งตั "งอยู่หรือติดตั "งในสถานที  
TUC ที ได้รับผลกระทบ (“ทรัพย์สิน TUC ที ได้รับ
ผลกระทบ”) ในราคาที เทา่กบัราคาซึ งกองทนุชําระ
ใ ห้ แ ก่  TUC สํ า ห รั บ ท รั พ ย์ สิ น  TUC ที ไ ด้ รั บ
ผลกระทบนั "น (“ราคาซื "อขายทรัพย์สิน TUC ที 
ได้รับผลกระทบ”) พร้อมทั "งชําระดอกเบี "ยในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สนิที เกี ยวข้อง
เ ส ร็จ สิ "น จ นถึ งวัน ที  TUC ชํ า ระ ราค าสําห รับ
ทรัพย์สิน  TUC ที ไ ด้ รับผลกระทบดังกล่าวแก่
กองทนุ 

(ข) ชําระต้นทนุและค่าใช้จ่ายทั "งหมดเกี ยวกับการขาย
และโอนทรัพย์สิน  TUC ที ได้รับผลกระทบให้แก่
กองทุน รวมถึงเงินรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน  TUC ที 
ได้ รับผลกระทบซึ งผู้ เ ช่าทรัพย์สินที  TUC ได้รับ
ผลกระทบนั "นไม่ชําระให้แก่กองทนุ เนื องจากผู้ เช่า
ดังกล่าวไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน  TUC ที ไ ด้ รับ
ผลกระทบนั "นได้ จนถึงวนัที  TUC ชําระราคาซื "อขาย
ทรัพย์สนิ TUC ที ได้รับผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

(ค) ชําระเงินซึ งเป็นต้นทนุ ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง และภาระผูกพันทั "งหมดที 
เกิดหรือจะเกิดกบักองทนุอนัเกิดจากหรือเป็นผลมา
จากการใช้ทรัพย์สิน TUC ที ได้รับผลกระทบ การ
เช่าและย้ายสถานที ของทรัพย์สิน  TUC ที ได้ รับ
ผลกระทบ และสทิธิเรียกร้องของผู้ เช่าที เรียกเอากบั
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กองทนุเนื องจากผู้ เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน TUC 

ที ได้รับผลกระทบนั "นได้  

· ภายใต้บงัคบัของการที  TUC ปฏิบติัตามภาระผูกพนัของ
ตนเกี ยวกับการซื "อคืนทรัพย์สิน TUC ที ได้รับผลกระทบ
ตามที อธิบายมาข้างต้น กองทุนจะชําระเงินค่าเช่าทั "งหมด
ที เกี ยวกบัทรัพย์สิน TUC ที ได้รับผลกระทบที กองทนุได้รับ
จากผู้ เช่าทรัพย์สนิดงักลา่วตามสญัญาเช่าหลกัให้แก่ TUC 
พร้อมด้วยดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัที 
กองทนุรับเงินค่าเช่าจากผู้ เช่าทรัพย์สินดงักลา่วแต่ละครั "ง
ตามสญัญาเช่าหลกัจนกระทั งและรวมถึงวนัที กองทนุชําระ
คืนเงินค่าเช่านั "นให้แก่  TUC ทั "งนี " จะต้องไม่เกินราคา
สาํหรับทรัพย์สนิ TUC ที ได้รับผลกระทบที เกี ยวข้อง 

· ภาระผูกพนัของ TUC เกี ยวกบัการย้ายสถานที และซื "อคืน
ทรัพย์สิน TUC ที ได้รับผลกระทบที ตั "งอยู่ในสถานที  (หรือ
ตั "งอยูบ่างสว่นในสถานที )  ซึ งได้มีการโอนให้แก่ หรือ แปลง
คู่สญัญาเป็นกองทุนแล้ว ซึ งทรัพย์สิน TUC ที โอนแล้วแต่
ถกูยึดไป ถกูควบคมุ หรือถกูดําเนินการโดยประการอื นใด
ทําให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานโดยผู้ เช่าอนัเนื องมาจาก
การเข้าถึงหรือการใช้สถานที นั "นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดย
ไมไ่ด้เกิดจากการกระทําของกองทนุให้กําหนดไว้เพียงห้าปี
หลงัจากวนัที มีการโอนสิทธิหรือแปลงคู่สญัญาที เกี ยวกบั
สถานที ที เกี ยวข้องดงักลา่วเป็นกองทนุ 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right of 

first offer) ของกองทุน ............  

· นบัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสิ "น TUC ให้สทิธิกองทนุโดยเพิกถอน
มิได้ ที จะได้ รับข้อเสนอเ ป็นรายแรกในการซื "อสิทธิ  
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคมของ 
TUC หรือนิติบุคคลอื นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที ขาย
ของ TUC) ซึ งกองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของสํานักงานก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน TUC 
เพิ มเติม”) จนถึงวนัดงัต่อไปนี "แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน (ก) 
วันครบห้าปีนับจากวันที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ 
TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสิ "นหรือวนัที กองทนุจด
ทะเบียนเพิ มทนุครั "งที  2 ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ แล้วแตว่นั
ใดจะครบกําหนดทีหลงั และ (ข) วันที ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายอื นถือหน่วยลงทนุที กองทนุออกมากกวา่
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ที ทรูถืออยู่  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั "นตอน
ดงัตอ่ไปนี "  

(ก) หาก  TUC และ/หรือ นิ ติบุคคลอื นในกลุ่มท รู  
( “ ผู้ขายทรัพย์สิน เพิ ม เติม ”)  ต้องการขาย
ทรัพย์สิน TUC เพิ มเติมแก่บุคคลภายนอก TUC 

ต้องดําเนินการและจดัการให้นิติบคุคลอื นในกลุม่ท
รูนั "นต้องออกหนงัสอืข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) 
ส่งให้กองทุนโดยมีรายละเอียดตามที กําหนดไว้ใน
สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  4 ทั "งนี " รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง เงื อนไขและ
ข้อกําหนดของการเช่าทรัพย์สิน  TUC เพิ มเติม 

(หากมี)  

(ข) หากกองทนุต้องการซื "อทรัพย์สิน TUC เพิ มเติมนั "น 
กองทุนต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรว่าต้องการซื "อทรัพย์สิน TUC เพิ มเติม
ดังกล่าว (“ทรัพย์สิน TUC ที จะโอน ”) ตาม
ข้อกําหนดที ระบใุนหนงัสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบ
รับ”) ภายใน 10 วันทําการนับจากวันที กองทุน
ได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั "น
ตามที ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมอาจตกลง จากนั "น 
ภายในสามเดือนนับจากวนัที ของหนังสือตอบรับ 
กองทนุต้องพยายามอย่างเต็มที เพื อให้ได้รับอนมุติั
จากผู้ ถือหน่วยลงทุนที จําเป็นในการซื "อทรัพย์สิน 
TUC ที จะโอน และ TUC ต้องดําเนินการ และ/หรือ 
จัดการให้นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรูรายที เกี ยวข้อง
พยายามอย่างเต็มที ให้ได้รับความยินยอมหรือการ
อนุมัติทั "งหมดที จําเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
และสญัญาสาํหรับการขายทรัพย์สนิ TUC ที จะโอน 
เมื อได้รับความยินยอมและการอนุมัติที เกี ยวข้อง
ทั "งหมดแล้ว กองทนุและผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมจะ
เข้าทําสญัญาและทําการซื "อขายและโอนทรัพย์สิน 
TUC ที จะโอนให้เสร็จสิ "นภายในสามเดือนหลงัจาก
กองทุนและผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมได้รับความ
ยินยอมและการอนมุติัดงักลา่วทั "งหมดแล้ว 

(ค) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมภายในเวลาที กําหนด (ข) กองทนุ
หรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมไม่ได้รับความยินยอม
และการอนุมติัที จําเป็นทั "งหมดที เกี ยวข้องภายใน
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ระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที ของหนังสือตอบ
รับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่สามารถดําเนินการให้การ
ซื "อขายและโอนทรัพย์สิน TUC ที จะโอนเสร็จสิ "น
ภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที ได้รับความ
ยินยอมและการอนุมติัที จําเป็นทั "งหมดที เกี ยวข้อง 
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน TUC ที 
จะโอนให้บคุคลภายนอกในข้อกําหนดและเงื อนไข
เดียวกนัหรือดีกวา่ (สาํหรับผู้ขายทรัพย์สนิเพิ มเติม) 
ที กําหนดในหนังสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหก
เดือนหลงัจากนั "น หากผู้ขายทรัพย์สนิเพิ มเติมยงัไม่
ส า ม า ร ถ ข า ย ท รั พ ย์ สิ น  TUC ที จ ะ โ อ น ใ ห้
บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือน
ดงักลา่ว และต่อมาผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมต้องการ
ขายทรัพย์สิน TUC ที จะโอนอีกครั "ง ให้กองทุนมี
สทิธิในการซื "อเป็นรายแรกอีกครั "ง โดยให้ดําเนินการ
ตามขั "นตอนในลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right of 

first offer) ของ TUC ................  

· หากกองทุนได้ซื "อทรัพย์สิน TUC ที จะโอนและภายหลัง
ต้ อ ง ก า รข า ย ท รั พ ย์ สิน  TUC ที จ ะ โอ น ดัง ก ล่า ว แ ก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องทําหนังสือข้อเสนอส่งให้ 
TUC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที กองทุนเสนอขาย และ (ข) 
เงื อนไขและข้อกําหนดที สําคญัของการขายทรัพย์สิน TUC 

ที จะโอนดงักล่าวที กองทุนเสนอ  เมื อ TUC ได้รับหนังสือ
ดงักลา่วแล้ว TUC จะมีสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน TUC ที จะ
โอนเป็นรายแรกโดยมีเงื อนไขและข้อกําหนดตามที ได้ระบุ
ไว้ในสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  4 

· TUC อาจโอนสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน TUC ที จะโอน
ดงักลา่วให้แก่นิติบคุคลอื นในกลุม่ทรูได้โดยไม่จําเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกัดความรับผิดของ  
TUC .........................................  

นบัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สนิที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น  

· TUC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดที เกี ยวกับทรัพย์สิน 
TUC ที โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้อง
สิทธิภายในสองปีนับจากวันที ทําการโอนทรัพย์สินที 
เกี ยวข้องเสร็จสิ "น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที เกิดจากเรื อง
สําคญับางเรื องที กําหนดไว้ในสญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ 
TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ซึ งไม่มีกําหนดระยะเวลา
สิ "นสดุในการบอกกลา่วเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที กฎหมาย
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กําหนด)  เรื องดงักลา่วรวมถึงคํารับรองของ TUC ในเรื อง
อํานาจหน้าที และความสามารถ กรรมสิทธิ=ของ TUC ใน
ทรัพย์สนิที ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 และการ
ไมป่ฏิบติัตามข้อตกลงกระทําการที สาํคญั 

· ความรับผิดของ TUC เกี ยวกับการทําผิดสัญญาใด ๆ 
ภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  4 ทั "งหมดรวมแล้วจะไม่เกินราคาซื "อขายทรัพย์สิน 
TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ในสว่นที เกี ยวกบัทรัพย์สินที 
ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ทั "งนี " TUC ต้องรับ
ผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ที เกิดขึ "นหรือเป็นผลจากการเข้าทํา 
การใช้สทิธิ การบงัคบัสทิธิตามสญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ 
TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

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

 

TUC ตกลงที จะ 

· จัดให้มีการประกันภยัที เกี ยวกับทรัพย์สินที ขายของ TUC 
ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัของ
กลุ่มทรูตามข้อกําหนดที กําหนดไว้ในสัญญาซื "อขาย
ทรัพย์สนิของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 จนกวา่กองทนุ
จะทําประกนัภยัที เกี ยวข้อง 

· จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที เกี ยวข้องสําหรับทรัพย์สินที 
ขายของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ในนามของกองทนุ 
โดยกองทุนจะ รับผิดชอบในเบี "ยประกันภัยสําหรับ
กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว และ  

· ไม่เปลี ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที 
เกี ยวข้องของกลุ่มทรูเกี ยวกับทรัพย์สินที ขายของ TUC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ความ
ยินยอมโดยไมมี่เหตอุนัควรไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย ........  · TUC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริง
ทั "งหมด และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่า
ทนายความและเงินทดรองอื นตามสมควรที เ กิดขึ "น 
เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน 
หรือการผิดคํารับรองใดของ TUC ภายใต้สญัญาซื "อขาย
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ทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจ
กระทําผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของ
กองทนุหรือบริษัทจดัการ ทั "งนี " โดยไม่จํากดัสิทธิอื นใดของ
กองทุนที มีตามสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  4 หรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบัใด ๆ  

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TUC และตัวแทนของ 

TUC ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริงทั "งหมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่าทนายความและเงินทด
รองอื นตามสมควรที เกิดขึ "น เนื องจากการทําผิดข้อตกลง 
สัญญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของ
กองทุนภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเลอ่
อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย TUC หรือตัวแทน
ของ TUC ทั "งนี " โดยไม่จํากัดสิทธิอื นใดของ TUC ที มีตาม
สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 
หรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  · TUC และ กองทนุไมอ่าจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกนั หรือโอน
โดยประการอื นใดซึ งผลประโยชน์ทั "งหมดหรือบางสว่นของ
สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 
โดยมิได้รับความยินยอมลว่งหน้าจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายเป็น
ลายลกัษณ์อักษร ทั "งนี " เว้นแต่มีข้อกําหนดในสญัญาซื "อ
ขายทรัพย์สนิของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ให้กระทํา
ได้ 

กฎหมายที ใช้บังคับ.................  · สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล .......................  · ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาทที เกิดขึ "นจากหรือเกี ยวข้องกับสญัญาซื "อ
ขายทรัพย์สนิของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4  

 

(2) สญัญาซื "อขายทรัพย์สินระหวา่ง เรียลมฟู และกองทนุ (“สัญญาซื "อขายทรัพย์สิน

ของ เรียลมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4”) 

คู่สัญญา ..................................  · เรียลมฟู ในฐานะผู้ขาย และ 
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· กองทนุ ในฐานะผู้ ซื "อ และ 

· TUC ในฐานะผู้ ที จะเข้ารับหน้าที ของ เรียลมูฟ ในฐานะ
ผู้ขายภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ เรียลมฟู ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  4 เมื อเกิดเหตกุารณ์ตามที กําหนดไว้ 

ทั "งนี " TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที ต่าง ๆ ที  เรียลมูฟ มี
อยู่ต่อกองทุนภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เมื อการโอนกิจการทั "งหมดของ เรียลมฟู 

ให้แก่ TUC ได้เกิดขึ "นแล้วโดยเสร็จสมบรูณ์ โดย TUC ตกลงจะ
ปฏิบัติหน้าที ของผู้ ขาย ซึ งยังคงมีอยู่ภายใต้สัญญาซื "อขาย
ทรัพย์สนิของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ณ วนัที การโอน
กิจการทั "งหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เสร็จสมบูรณ์แทนที  
เรียลมฟู ทกุประการ 

ทรัพย์สินที ซื "อขาย ..................  · ภายใต้เงื อนไขความสําเร็จครบถ้วนของเงื อนไขบงัคบัก่อน
ทั "งหมดที กําหนดไว้ในสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ 
เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เรียลมฟู จะต้องขายและ
โอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซื "อและรับโอน
กรรมสทิธิ= ณ วนัที กําหนดให้เป็นวนัทําการโอนและสง่มอบ
ทรัพย์สนิที ขายของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จ
สิ "น (“วันที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ เรียลมูฟ ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4 เสร็จสิ "น”) (ก) FOC ความยาว
โดยประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์
กิโลเมตร) ซึ งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตใน
เขตพื "นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (ข) FOC 

ความยาวโดยประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
37,505 คอร์กิโลเมตร) ซึ งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที ต่างจังหวดั (“ทรัพย์สินที 
ขายของ เรียลมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4”)  

เงื อนไขบังคับก่อน ..................  · เงื อนไขบงัคบัก่อนที ต้องสาํเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที 
ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ เรียลมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  4 เสร็จสิ "น รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) (ก) เรียลมูฟ 
ได้รับอนมุติั และได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการทั "งหมดที 
เกี ยวข้องที ต้องได้รับสําหรับการเข้าทําและปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันของตนตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ 
เรียลมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 แล้ว (ข) มีการลงนาม
และทําให้สมบูรณ์ซึ งเอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุน
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เพิ มเติม ครั "งที  4 (ค) กองทนุได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ในการเข้าทําสญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ เรียลมฟู ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  4 ตามประกาศ ทน. ;'/.$%. (ง) การเพิ ม
ทุนครั "งที  2 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตาม
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (จ) ไม่มีเหตกุารณ์ที สง่ผลกระทบ
ในทางลบอยา่งร้ายแรงเกิดขึ "นนบัจากวนัทําสญัญาซื "อขาย
ทรัพย์สนิของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4  

· หากมิได้มีการปฏิบติัตามเงื อนไขบงัคบัก่อนให้สําเร็จ หรือ
มิได้มีการยกเว้นเงื อนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัทําการ
หลังจากวันทําสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 เรียลมูฟ หรือกองทุนอาจบอกเลิก
สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  4 (ทั "งนี " การที เงื อนไขบังคับก่อนที เกี ยวข้องไม่สําเร็จ
ครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการทําผิดภาระผูกพันของ
คู่สัญญาฝ่ายนั "นแต่เพียงฝ่ายเดียว) โดย เรียลมูฟ หรือ
กองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายตาม
สัญญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที เกิดขึ "นจากการ
กระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเงื อนไขบังคับ
ก่อนที เกี ยวข้องและการทําให้ธุรกรรมตามสญัญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 สมบูรณ์
และมีผล 

ราคาซื "อขาย ............................  · ราคาซื "อขายสําหรับทรัพย์สินที ขายของ เรียลมูฟ ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4 (“ราคาซื "อขายทรัพย์สิน เรียลมูฟ ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4”) เป็นไปตามจํานวนที ระบไุว้ใน
สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  4 โดยกองทุนต้องชําระราคาซื "อขายเต็มจํานวนในวนัที 
ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ เรียลมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  4 เสร็จสิ "น  

กรรมสิทธิ'และความเสี ยง .......  · กรรมสิทธิ=และความเสี ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหาย
ในทรัพย์สินที ขายของ เรียลมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 
จะตกเป็นของกองทุนในวันที ธุรกรรมที เกี ยวข้องกับการ
ขายและโอนเสร็จสิ "น เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นใน
สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  4  

· ณ วันที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ  เรียลมูฟ ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสิ "น เรียลมูฟ ให้คํารับรองและ
รับประกันแก่ผู้ ซื "อว่าทรัพย์สินที ขายของเรียลมูฟ ที ลงทุน
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เพิ มเติม ครั "งที  4 ที เกี ยวข้องซึ งจะถกูขายและโอนให้แก่ผู้
ซื "อนั "นเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของ เรียลมูฟ 

และปราศจากภาระติดพนัใด ๆ ทั "งปวง 

ภาระหน้าที หลักของ เรียลมูฟ  · นับจากวันที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ เรียลมูฟ ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสิ "น (“วันที ทําการโอน
ทรัพย์สินที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น”) เรียลมฟู จะดําเนินการ
ตอ่ไปนี " โดยคา่ใช้จ่ายของ เรียลมฟู เอง 

· เรียลมูฟจะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เช่าทรัพย์สินที 
ขายของ  เ รียลมูฟ  ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ซึ ง
หมายถึง FOC ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และ
บคุคลที ได้รับการแตง่ตั "งมีสทิธิเข้าถึงและใช้สทิธิแห่ง
ทางที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินนั "นตามเงื อนไขและ
ข้อกําหนดของสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู 

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4  

· ในกรณีของสญัญาอื น ๆ ที เกี ยวกับทรัพย์สินที ขาย
ของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ซึ งไมส่ามารถ
โอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่กองทุนได้  
เรียลมูฟ จะดําเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและ
ผลประโยชน์ของ เรียลมฟู ตามสญัญาอื น ๆ นั "น 

· เรียลมูฟ จะดําเนินการต่อไปนี "เป็นระยะเวลาเก้า
เดือนหลงัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สินที เกี ยวข้อง
เสร็จสิ "น 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที กองทุน
ต้องการตามสมควรเกี ยวกับทรัพย์สินที ขาย
ของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ที ได้สง่
มอบและโอนสิทธิให้กองทนุแล้วในวนัที ทําการ
โอนทรัพย์สินที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น (“ทรัพย์สิน 

เรียลมูฟ ที โอนแล้ว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพื อให้ความช่วยเหลือ
และให้บริการตามที กองทุนต้องการตาม
สมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ เรียลมูฟ) เพื อให้
กองทุนสามารถใช้งานทรัพย์สิน เรียลมูฟ ที 
โอนแล้วได้ในสาระสําคญัในลกัษณะเดียวกับ
ที มีการใช้ก่อนวันที ทําการโอนทรัพย์สินที 
เกี ยวข้องเสร็จสิ "น และ 
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(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี ยวกบัทรัพย์สนิ เรียลมฟู ที 
โอนแล้ว และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสาร
นั "นตามสมควร 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right of 

first offer) ของกองทุน ............  

· นับจากวันที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ เรียลมูฟ ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสิ "น เรียลมูฟ ให้สิทธิกองทุน
โดยเพิกถอนมิได้ที จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรกในการซื "อ
สิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคมของ 
เรียลมูฟ หรือนิติบุคคลอื นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที 
ขายของ เรียลมูฟ  ) ซึ งกองทุนสามารถลงทุนได้ตาม
ก ฎห ม า ย แ ละ ก ฎระ เ บี ย บข อ ง สํ า นัก ง า น  ก . ล . ต . 
(“ทรัพย์สิน เรียลมูฟ เพิ มเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี "
แล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปีนบัจากวนัที ทําการ
โอนทรัพย์สินที ขายของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

เสร็จสิ "นหรือวนัที กองทุนจดทะเบียนเพิ มทุนครั "งที  2 ตาม
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ แล้วแต่วนัใดจะครบกําหนดทีหลงั และ 
(ข) วันที ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื นถือหน่วย
ลงทนุที กองทนุออกมากกว่าที ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และขั "นตอนดงัตอ่ไปนี "   

(1) หาก เรียลมูฟ และ/หรือ นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรู 
( “ ผู้ขายทรัพย์สิน เพิ ม เติม ”)  ต้องการขาย
ทรัพย์สิน เ รียลมูฟเพิ มเติมแก่บุคคลภายนอก 
เรียลมฟู ต้องดําเนินการและจดัการให้นิติบคุคลอื น
ในกลุ่มทรูนั "นต้องออกหนงัสือข้อเสนอ (“หนังสือ
ข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมีรายละเอียดตามที 
กําหนดไว้ในสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ 
ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ทั "งนี " รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียง เงื อนไขและข้อกําหนดของการเช่าทรัพย์สิน 
เรียลมฟู เพิ มเติม (หากมี)  

(2) หากกองทนุต้องการซื "อทรัพย์สิน เรียลมฟู เพิ มเติม
นั "น กองทนุต้องแจ้งผู้ขายทรัพย์สนิเพิ มเติมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่าต้องการซื "อทรัพย์สิน เรียลมูฟ 

เพิ มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน เรียลมูฟ ที จะ
โอน”) ตามข้อกําหนดที ระบุในหนังสือข้อเสนอ 
(“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 10 วนัทําการนบัจาก
วันที กองทุนได้ รับหนังสือ ข้อเสนอหรือระยะ
เวลานานกวา่นั "นตามที ผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมอาจ
ตกลง  จากนั "น ภายในสามเดือนนบัจากวนัที ของ
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หนังสือตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที 
เพื อให้ได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหน่วยลงทนุที จําเป็นใน
การซื "อทรัพย์สิน เรียลมูฟ ที จะโอน และ เรียลมูฟ 

ต้องดําเนินการ และ/หรือ จดัการให้นิติบคุคลอื นใน
กลุม่ทรูรายที เกี ยวข้องพยายามอยา่งเต็มที ให้ได้รับ
ความยินยอมหรือการอนุมติัทั "งหมดที จําเป็นตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และสญัญาสําหรับการขาย
ทรัพย์สนิ เรียลมฟู ที จะโอน เมื อได้รับความยินยอม
และการอนมุติัที เกี ยวข้องทั "งหมดแล้ว กองทนุและ
ผู้ขายทรัพย์สนิเพิ มเติมจะเข้าทําสญัญาและทําการ
ซื "อขายและโอนทรัพย์สิน เรียลมฟู ที จะโอนให้เสร็จ
สิ "นภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและผู้ ขาย
ทรัพย์สนิเพิ มเติมได้รับความยินยอมและการอนมุติั
ดงักลา่วทั "งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมภายในเวลาที กําหนด (ข) กองทนุ
หรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมไม่ได้รับความยินยอม
และการอนุมติัที จําเป็นทั "งหมดที เกี ยวข้องภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที ของหนงัสือตอบ
รับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่สามารถดําเนินการให้การ
ซื "อขายและโอนทรัพย์สนิ เรียลมฟู ที จะโอนเสร็จสิ "น
ภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที ได้รับความ
ยินยอมและการอนุมติัที จําเป็นทั "งหมดที เกี ยวข้อง 
ผู้ ขายทรัพย์สินเ พิ ม เ ติมมีสิท ธิขายทรัพย์สิน 
เรียลมูฟ ที จะโอนให้บุคคลภายนอกในข้อกําหนด
และเงื อนไขเดียวกันหรือดีกว่า (สําหรับผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติม) ที กําหนดในหนังสือข้อเสนอ
ภายในระยะเวลาหกเดือนหลงัจากนั "น  หากผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน 
เรียลมูฟ  ที จะโอนให้บุคคลภายนอกได้ภายใน
ระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และต่อมาผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ มเติมต้องการขายทรัพย์สิน เรียลมฟู ที 
จะโอนอีกครั "ง ให้กองทุนมีสิทธิในการซื "อเป็นราย
แรกอีกครั "ง  โดยให้ดําเนินการตามขั "นตอนใน
ลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right of 

first offer) ของเรียลมูฟ ...........  

· หากกองทนุได้ซื "อทรัพย์สิน เรียลมฟู ที จะโอนและภายหลงั
ต้องการขายทรัพย์สิน เ รียลมูฟ  ที จะโอนดังกล่าวแก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องทําหนังสือข้อเสนอส่งให้ 
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เรียลมูฟ โดยต้องระบุ (ก) ราคาที กองทุนเสนอขาย และ 
(ข) เงื อนไขและข้อกําหนดที สําคญัของการขายทรัพย์สิน 
เรียลมูฟ ที จะโอนดังกล่าวที กองทุนเสนอ  เมื อ เรียลมูฟ 

ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว เรียลมูฟ จะมีสิทธิในการซื "อ
ทรัพย์สิน เรียลมฟู ที จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเงื อนไขและ
ข้อกําหนดตามที ได้ระบุไว้ในสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ 
เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

· เรียลมฟู อาจโอนสทิธิในการซื "อทรัพย์สนิ เรียลมฟู ที จะโอน
ดงักลา่วให้แก่นิติบคุคลอื นในกลุม่ทรูได้โดยไม่จําเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกัดความรับผิดของเรียลมูฟ
 ................................................  

นบัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สนิที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น  

· เรียลมูฟ ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี ยวกับทรัพย์สิน 
เรียลมฟู ที โอนแล้ว หากกองทนุได้มีการบอกกลา่วเรียกร้อง
สิทธิภายในสองปีนับจากวันที ทําการโอนทรัพย์สินที 
เกี ยวข้องเสร็จสิ "น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที เกิดจากเรื อง
สําคญับางเรื องที กําหนดไว้ในสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ 
เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ซึ งไมมี่กําหนดระยะเวลา
สิ "นสดุในการบอกกลา่วเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที กฎหมาย
กําหนด)  เรื องดงักล่าวรวมถึงคํารับรองของ เรียลมูฟ ใน
เรื องอํานาจหน้าที และความสามารถ กรรมสิทธิ=ของ 
เรียลมูฟ ในทรัพย์สินที ขายของ เรียลมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  4 และการไมป่ฏิบติัตามข้อตกลงกระทําการที สาํคญั 

· ความรับผิดของ เรียลมูฟ เกี ยวกับการทําผิดสญัญาใด ๆ 
ภายใต้สัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ  ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4 ทั "งหมดรวมแล้วจะไม่เกินราคาซื "อขาย
ทรัพย์สิน เรียลมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ในส่วนที 
เกี ยวกบัทรัพย์สินที ขายของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  4 ทั "งนี "  เรียลมูฟ ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย 
สิทธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ ม) อากรแสตมป์ 
ภาระผกูพนั และต้นทนุค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ที เกิดขึ "นหรือ
เป็นผลจากการเข้าทํา การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตาม
สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  4 

ประกันภยั ...............................  เรียลมฟู ตกลงที จะ 

· จัดให้มีการประกันภัยที เ กี ยวกับทรัพย์สินที ขายของ 
เ รียลมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ภายใต้กรมธรรม์
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ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อกําหนดที กําหนดไว้ใน
สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  4 จนกวา่กองทนุจะทําประกนัภยัที เกี ยวข้อง 

· จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที เกี ยวข้องสําหรับทรัพย์สินที 
ขายของ เรียลมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ในนามของ
กองทนุ โดยกองทนุจะรับผิดชอบในเบี "ยประกนัภยัสําหรับ
กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว และ  

· ไม่เปลี ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที 
เกี ยวข้องของกลุม่ทรูเกี ยวกบัทรัพย์สินที ขายของ เรียลมฟู 
ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 โดยไมไ่ด้รับความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ความ
ยินยอมโดยไมมี่เหตอุนัควรไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย ........  · เรียลมูฟ ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ 
และตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ในความเสียหาย สญูเสีย 
สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริง
ทั "งหมด และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่า
ทนายความและเงินทดรองอื นตามสมควรที เ กิดขึ "น 
เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน 
หรือการผิดคํารับรองใดของ เรียลมูฟ ภายใต้สญัญาซื "อ
ขายทรัพย์สนิของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เว้นแต่
เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจ
กระทําผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของ
กองทนุหรือบริษัทจดัการ ทั "งนี " โดยไม่จํากดัสิทธิอื นใดของ
กองทุนที มีตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 หรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบัใด ๆ 

· กองทนุตกลงยอมรับผิดชดใช้ตอ่ เรียลมฟู และตวัแทนของ 
เรียลมูฟ ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี 
อากรแสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริงทั "งหมด และต้นทนุ
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่าทนายความและเงิน
ทดรองอื นตามสมควรที เ กิดขึ "น เนื องจากการทําผิด
ข้อตกลง สญัญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรอง
ใดของกองทนุภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ เรียลมฟู 
ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาท
เลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย เรียลมฟู หรือ
ตัวแทนของ เรียลมูฟ ทั "งนี " โดยไม่จํากัดสิทธิอื นใดของ 
เรียลมูฟ ที มีตามสญัญาซื "อขายทรัพย์สิน ของ เรียลมูฟ ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 หรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบัใด ๆ 
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การโอนสิทธิ ...........................  · เรียลมฟู และกองทนุไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกนั หรือ
โอนโดยประการอื นใดซึ งผลประโยชน์ทั "งหมดหรือบางสว่น
ของสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  4 โดยมิได้รับความยินยอมลว่งหน้าจากคูส่ญัญาอีก
ฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ทั "งนี " เว้นแต่มีข้อกําหนดใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 
ให้กระทําได้ 

กฎหมายที ใช้บังคับ.................  · สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  4 ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล .......................  · ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสนิคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาทที เกิดขึ "นจากหรือเกี ยวข้องกบัสญัญาซื "อ
ขายทรัพย์สนิของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4  

 

(3) สญัญาซื "อขายทรัพย์สินระหว่าง TICC และกองทุน (“สัญญาซื "อขายทรัพย์สิน

ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4”) 

คู่สัญญา ..................................  · TICC ในฐานะผู้ขาย และ 

· กองทนุ ในฐานะผู้ ซื "อ 

ทรัพย์สินที ซื "อขาย ..................  · ภายใต้เงื อนไขความสําเร็จครบถ้วนของเงื อนไขบงัคบัก่อน
ทั "งหมดที กําหนดไว้ในสญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ TICC ที 
ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  4 TICC จะต้องขายและโอนให้แก่
กองทุน และกองทุนจะต้องซื "อและรับโอนกรรมสิทธิ=  ณ 
วันที กําหนดให้เป็นวนัทําการโอนและส่งมอบทรัพย์สินที 
ขายของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสิ "น (“วันที ทาํ
การโอนทรัพย์สินที ขายของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั"งที  4 เสร็จสิ "น”) FOC ความยาวประมาณ 2,797 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) ซึ ง
ปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที 
ต่างจังหวัด (“ทรัพย์สินที ขายของ TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั"งที  4”) 

เงื อนไขบังคับก่อน ..................  · เงื อนไขบงัคบัก่อนที ต้องสาํเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที 
ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  4 เสร็จสิ "น รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง (ก) TICC ได้รับอนมุติั
และได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการทั "งหมดที เกี ยวข้องที 
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ต้องได้รับสาํหรับการเข้าทําและปฏิบติัตามภาระผกูพนัของ
ตนตามสญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม
ครั "งที  4 แล้ว (ข) มีการลงนามและทําให้สมบรูณ์ซึ งเอกสาร
ธุรกรรมสาํหรับการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 (ค) กองทนุได้รับ
มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการเข้าทําสัญญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  4 ตามประกาศ 
ทน. ;'/.$%. (ง) การเพิ มทนุครั "งที  2 ของกองทนุได้รับการ
จดทะเบียนถูกต้องตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (จ) ไม่มี
เหตกุารณ์ที สง่ผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรงเกิดขึ "นนบั
จากวันทําสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ที ลงทุน
เพิ มเติมครั "งที  4 

· หากมิได้มีการปฏิบติัตามเงื อนไขบงัคบัก่อนให้สําเร็จ หรือ
มิได้มีการยกเว้นเงื อนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัทําการ
หลงัจากวนัทําสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ที ลงทนุ
เพิ มเติมครั "งที  4 TICC หรือกองทนุอาจบอกเลิกสญัญาซื "อ
ขายทรัพย์สนิของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  4 (ทั "งนี " การ
ที เงื อนไขบังคบัก่อนที เกี ยวข้องไม่สําเร็จครบถ้วนจะต้อง
มิได้เกิดจากการทําผิดภาระผกูพนัของคูส่ญัญาฝ่ายนั "นแต่
เพียงฝ่ายเดียว) โดย  TICC หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิ
เรียกร้องต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายตามสญัญาดงักล่าว เว้นแต่
สทิธิเรียกร้องที เกิดขึ "นจากการกระทําผิดภาระผกูพนัในการ
ปฏิบัติตามเงื อนไขบังคับก่อนที เกี ยวข้องและการทําให้
ธุรกรรมตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ที ลงทุน
เพิ มเติมครั "งที  4สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซื "อขาย ............................  · ราคาซื "อขายสําหรับทรัพย์สินที ขายของ TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4 (“ราคาซื "อขายทรัพย์สิน TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั"งที  4”) เป็นไปตามจํานวนที ระบไุว้ในสญัญา
ซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  4 โดย
กองทุนต้องชําระราคาซื "อขายเต็มจํานวนในวันที ทําการ
โอนทรัพย์สินที ขายของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 
เสร็จสิ "น 

กรรมสิทธิ'และความเสี ยง .......  · กรรมสิทธิ=และความเสี ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหาย
ในทรัพย์สินที ขายของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 จะ
ตกเป็นของกองทุนในวนัที ธุรกรรมที เกี ยวข้องกับการขาย
และโอนเสร็จสิ "น เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นใน
สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  
4 
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· ณ วันที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ  TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสิ "น TICC ให้คํารับรองและรับประกนั
แก่ผู้ ซื "อวา่ทรัพย์สินที ขายของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  
4 ที เ กี ยวข้องซึ งจะถูกขายและโอนให้แก่ผู้ ซื "อนั "นเป็น
ทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของ TICC และปราศจาก
ภาระติดพนัใด ๆ ทั "งปวง 

ภาระหน้าที หลักของ TICC .....  · นบัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสิ "น (“วันที ทําการโอนทรัพย์สินที 
เกี ยวข้องเสร็จสิ "น”)  TICC จะดําเนินการต่อไปนี " โดย
คา่ใช้จ่ายของ TICC เอง 

· TICC จะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เช่าทรัพย์สินที ขาย
ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ซึ ง คือ FOC 

ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม และบคุคลที ได้รับการ
แต่งตั "งมีสิทธิเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที เกี ยวข้องกบั
ทรัพย์สินนั "นตามเงื อนไขและข้อกําหนดของสญัญา
ซื "อขายทรัพย์สนิของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4  

· ในกรณีของสญัญาอื น ๆ ที เกี ยวกับทรัพย์สินที ขาย
ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ซึ งไมส่ามารถโอน 
และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่กองทุนได้ TICC จะ
ดําเนินการให้กองทนุได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ 
TICC ตามสญัญาอื น ๆ นั "น 

· TICC จะดําเนินการต่อไปนี "เป็นระยะเวลาเก้าเดือน
หลงัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สนิที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที กองทุน
ต้องการตามสมควรเกี ยวกบัทรัพย์สินที ขายของ 
TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ที ได้ส่งมอบและ
โอนสิทธิใ ห้กองทุนแล้วในวันที ทําการโอน
ทรัพย์สินที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น (“ทรัพย์สิน TICC 

ที โอนแล้ว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพื อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที กองทนุต้องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้จ่ายของ TICC) เพื อให้กองทุนสามารถใช้
งานทรัพย์สิน TICC ที โอนแล้วได้ในสาระสําคญั
ในลักษณะเดียวกับที มีการใช้ก่อนวันที ทําการ
โอนทรัพย์สนิที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น และ 
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(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี ยวกับทรัพย์สิน TICC ที โอน
แล้ว และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนั "นตาม
สมควร 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right of 

first offer) ของกองทุน ............  

· นบัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสิ "น TICC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิก
ถอนมิได้ที จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรกในการซื "อสิทธิ 
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทนุเกี ยวกบัทรัพย์สนิ
ที เป็นโครงสร้างพื "นฐานกิจการโทรคมนาคมของ TICC หรือ
นิติบคุคลอื นในกลุม่ทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที ขายของ TICC ) 

ซึ งกองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของสาํนกังาน ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน TICC เพิ มเติม”) จนถึง
วนัดงัต่อไปนี "แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปีนับ
จากวันที ทําการโอนทรัพย์สินที ขายของ TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสิ "นหรือวันที กองทุนจดทะเบียน 

เพิ มทนุครั "งที  2 ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ แล้วแตว่นัใดจะครบ
กําหนดทีหลงั และ (ข) วนัที ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
รายอื นถือหน่วยลงทุนที กองทุนออกมากกว่าที ทรูถืออยู่ 
โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขั "นตอนดงัตอ่ไปนี " 

(1) หาก TICC และ/หรือ นิติบุคคลอื นในกลุ่มทรู  
( “ ผู้ขายทรัพย์สินเพิ ม เติม ”)  ต้องการขาย
ทรัพย์สิน TICC เพิ มเติมแก่บคุคลภายนอก  TICC 

ต้องดําเนินการและจัดการให้นิติบุคคลอื นใน
กลุ่มทรูนั "นต้องออกหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือ
ข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมีรายละเอียดตามที 
กําหนดไว้ในสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ทั "งนี " รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียง เงื อนไขและข้อกําหนดของการเช่าทรัพย์สิน 
TICC เพิ มเติม (หากมี) 

(2) หากกองทนุต้องการซื "อทรัพย์สิน TICC เพิ มเติมนั "น 
กองทุนต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่า ต้องการ ซื "อท รัพย์สิน  TICC 

เพิ มเติมดงักล่าว (“ทรัพย์สิน TICC ที จะโอน”) 
ตามข้อกําหนดที ระบใุนหนงัสอืข้อเสนอ (“หนังสือ
ตอบรับ”)  ภายใน 10 วันทําการนับจากวันที 
กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานาน
กว่านั "นตามที ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมอาจตกลง  
จากนั "น ภายในสามเดือนนบัจากวนัที ของหนงัสือ
ตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที เพื อให้
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ได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุที จําเป็นในการซื "อ
ท รั พ ย์ สิ น  TICC ที จ ะ โ อ น  แ ล ะ  TICC ต้ อ ง
ดําเนินการ และ/หรือ จัดการให้นิติบุคคลอื นใน
กลุม่ทรูรายที เกี ยวข้องพยายามอยา่งเต็มที ให้ได้รับ
ความยินยอมหรือการอนุมติัทั "งหมดที จําเป็นตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และสญัญาสําหรับการขาย
ทรัพย์สิน TICC ที จะโอน เมื อได้รับความยินยอม
และการอนมุติัที เกี ยวข้องทั "งหมดแล้ว กองทนุและ
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมจะเข้าทําสัญญาและทํา
การซื "อขายและโอนทรัพย์สิน TICC ที จะโอนให้
เสร็จสิ "นภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและ
ผู้ขายทรัพย์สนิเพิ มเติมได้รับความยินยอมและการ
อนมุติัดงักลา่วทั "งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขาย
ทรัพย์สนิเพิ มเติมภายในเวลาที กําหนด (ข) กองทนุ
หรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ มเติมไม่ได้รับความยินยอม
และการอนุมติัที จําเป็นทั "งหมดที เกี ยวข้องภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที ของหนงัสือตอบ
รับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่สามารถดําเนินการให้การ
ซื "อขายและโอนทรัพย์สิน TICC ที จะโอนเสร็จสิ "น
ภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที ได้รับ
ความยินยอมและการอนุมัติที จําเป็นทั "งหมดที 
เ กี ยวข้อง ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมมีสิทธิขาย
ทรัพย์สิน TICC ที จะโอนให้บุคคลภายนอกใน
ข้อกําหนดและเงื อนไขเดียวกนัหรือดีกว่า (สําหรับ
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติม) ที กําหนดในหนังสือ
ข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากนั "น 
หากผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมยังไม่สามารถขาย
ทรัพย์สิน TICC ที จะโอนให้บุคคลภายนอกได้
ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และต่อมา
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ มเติมต้องการขายทรัพย์สิน 
TICC ที จะโอนอีกครั "ง ให้กองทุนมีสิทธิในการซื "อ
เป็นรายแรกอีกครั "ง โดยให้ดําเนินการตามขั "นตอน
ในลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื "อเป็นรายแรก (Right of 

first offer) ของ TICC ...............  

· หากกองทุนได้ซื "อทรัพย์สิน TICC ที จะโอนและภายหลัง
ต้ อ ง ก ารข ายท รัพ ย์สิน  TICC ที จ ะ โอ น ดังกล่าวแ ก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องทําหนังสือข้อเสนอส่งให้ 
TICC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที กองทุนเสนอขาย และ (ข) 
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เงื อนไขและข้อกําหนดที สาํคญัของการขายทรัพย์สนิ TICC 

ที จะโอนดงักล่าวที กองทุนเสนอ  เมื อ TICC ได้รับหนงัสือ
ดงักลา่วแล้ว TICC จะมีสทิธิในการซื "อทรัพย์สนิ TICC ที จะ
โอนเป็นรายแรกโดยมีเงื อนไขและข้อกําหนดตามที ได้ระบุ
ไว้ในสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  4 

· TICC อาจโอนสิทธิในการซื "อทรัพย์สิน TICC ที จะโอน
ดงักลา่วให้แก่นิติบคุคลอื นในกลุม่ทรูได้โดยไม่จําเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกัดความรับผิดของ TICC  นบัจากวนัที ทําการโอนทรัพย์สนิที เกี ยวข้องเสร็จสิ "น  

· TICC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี ยวกับทรัพย์สิน 
TICC ที โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้อง
สิทธิภายในสองปีนับจากวันที ทําการโอนทรัพย์สินที 
เกี ยวข้องเสร็จสิ "น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที เกิดจากเรื อง
สําคญับางเรื องที กําหนดไว้ในสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ 
TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ซึ งไม่มีกําหนดระยะเวลา
สิ "นสดุในการบอกกลา่วเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที กฎหมาย
กําหนด) เรื องดงักลา่วรวมถึงคํารับรองของ TICC ในเรื อง
อํานาจหน้าที และความสามารถ กรรมสิทธิ=ของ TICC ใน
ทรัพย์สินที ขายของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 และ
การไมป่ฏิบติัตามข้อตกลงกระทําการที สาํคญั 

· ความรับผิดของ TICC เกี ยวกับการทําผิดสัญญาใด ๆ 
ภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  4 ทั "งหมดรวมแล้วจะไม่เกินราคาซื "อขายทรัพย์สิน 
TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ในสว่นที เกี ยวกบัทรัพย์สิน
ที ขายของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ทั "งนี "  TICC ต้อง
รับผิดตอ่ความเสยีหาย สญูเสยี สทิธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ที เกิดขึ "นหรือเป็นผลจากการเข้าทํา 
การใช้สทิธิ การบงัคบัสทิธิตามสญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ 
TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

ประกันภยั ...............................  TICC ตกลงที จะ 

· จดัให้มีการประกนัภยัที เกี ยวกบัทรัพย์สินที ขายของ TICC 

ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัของ
กลุ่มทรูตามข้อกําหนดที กําหนดไว้ในสัญญาซื "อขาย



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  229 

ทรัพย์สินของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 จนกว่า
กองทนุจะทําประกนัภยัที เกี ยวข้อง 

· จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที เกี ยวข้องสําหรับทรัพย์สินที 
ขายของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ในนามของกองทนุ 
โดยกองทุนจะ รับผิดชอบในเ บี "ยประกันภัยสําหรับ
กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว และ  

· ไม่ เปลี ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที 
เกี ยวข้องของกลุ่มทรูเกี ยวกบัทรัพย์สินที ขายของ TICC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ความ
ยินยอมโดยไมมี่เหตอุนัควรไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย ........  · TICC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทนุ บริษัทจดัการ และ
ตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริง
ทั "งหมด และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่า
ทนายความและเ งินทดรองอื นตามสมควรที เ กิดขึ "น 
เนื องจากการทําผิดข้อตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน 
หรือการผิดคํารับรองใดของ TICC ภายใต้สญัญาซื "อขาย
ทรัพย์สินของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจ
กระทําผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของ
กองทนุหรือบริษัทจดัการ ทั "งนี " โดยไม่จํากดัสิทธิอื นใดของ
กองทนุที มีตามสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  4 หรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบัใด ๆ 

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TICC และตัวแทนของ 
TICC ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที เกิดขึ "นจริงทั "งหมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงค่าทนายความและเงินทด
รองอื นตามสมควรที เกิดขึ "น เนื องจากการทําผิดข้อตกลง 
สัญญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของ
กองทุนภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  4 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเลอ่
อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย TICC หรือตัวแทน
ของ TICC ทั "งนี " โดยไม่จํากดัสิทธิอื นใดของ TICC ที มีตาม
สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  
4 หรือตามกฎหมายที ใช้บงัคบัใด ๆ 
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การโอนสิทธิ ...........................  · TICC และ กองทนุไมอ่าจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกนั หรือโอน
โดยประการอื นใดซึ งผลประโยชน์ทั "งหมดหรือบางสว่นของ
สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  
4 โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่าย
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั "งนี " เว้นแต่มีข้อกําหนดในสญัญา
ซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ให้
กระทําได้ 

กฎหมายที ใช้บังคับ ................  · สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  
4 ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล .......................  · ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาทที เกิดขึ "นจากหรือเกี ยวข้องกับสญัญาซื "อ
ขายทรัพย์สนิของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

 

2.6 รายละเอียดการกู้ยมืและการก่อภาระผูกพันของกองทุน 

สรุปภาระหนี "ที สาํคัญ 

ปัจจุบนักองทุน ได้เข้าทําสญัญาสินเชื อหลกัทั "งหมด ; ฉบบักับสถาบนัการเงิน ซึ งรวมเป็นมูลค่า

เงินกู้ทั "งหมด .&,++',***,*** บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี " 

ภาระหนี "ที สาํคัญในปี พ.ศ. $**0 

กองทนุได้เข้าทําสญัญากู้ ยืมเงินฉบบัลงวนัที  $ มีนาคม .$$' กบั ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และสถาบนัการเงินอื น ๆ ตามที ปรากฎในสญัญาในฐานะกลุม่ผู้ให้

สินเชื อ สําหรับสินเชื อเงินกู้ เป็นจํานวนเงิน #;,#**,***,*** บาท เพื อนําไปชําระราคาในการซื "อทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  # และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง โดยเป็นเงินกู้ แบบไม่มี

หลกัประกนั มีการเบิกใช้เต็มจํานวนเพียงครั "งเดียว และจะครบกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ทั "งจํานวนใน 

$ ปีนบัจากวนัที ได้เบิกเงินกู้  โดยเมื อวนัที  % มีนาคม พ.ศ. .$$' เงินกู้ มีอตัราดอกเบี "ย . ประเภทคือ (#) อตัรา

แบบแปรผนั THBFIX บวกด้วยอตัราร้อยละ ; (ร้อยละ '% ของยอดเงินกู้ทั "งหมด) และ (.) อตัราดอกเบี "ยคงที 

ร้อยละ $.$ (ร้อยละ #3 ของยอดเงินกู้ทั "งหมด) โดยมีกําหนดชําระดอกเบี "ยเป็นราย % เดือน ทั "งนี " เพื อป้องกนั

ความเสี ยงจากผลกระทบจากดอกเบี "ยแปรผนั ซึ งเป็นอตัราดอกเบี "ยสว่นใหญ่ของเงินกู้ครั "งนี " กองทนุได้เข้าทํา

สญัญาแลกเปลี ยนอตัราดอกเบี "ย (interest rate swap) จากอตัราดอกเบี "ยแบบลอยตวัให้เป็นอตัราดอกเบี "ย

แบบคงที ทั "งหมด ทําให้อตัราเงินกู้ ดอกเบี "ยเฉลี ยถ่วงนํ "าหนกัสทุธิ ซึ งรวมผลกระทบจากสญัญาแลกเปลี ยน
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อตัราดอกเบี "ยมีอตัราเท่ากับร้อยละ $.3% โดยสญัญากู้ ยืมเงินดงักล่าวมีข้อกําหนดและเงื อนไขในลกัษณะ

เดียวกบัที วิญAชูนจะพึงกระทํากบัคู่สญัญาทั วไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s length transaction) และ

เงื อนไขต่าง ๆ ของสญัญากู้ ยืมเงินจะถูกกําหนดโดยกลุ่มธนาคาร ซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อกําหนด

ดงัตอ่ไปนี " 

· ข้อปฏิบัติทั วไป: กองทุนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และต้องให้ข้อมูลอนัเกี ยวข้องกับสถานะ

ทางการเงิน ธุรกิจและการดําเนินกิจการของกองทนุแก่กลุม่ผู้ให้สนิเชื อ 

· ข้อปฏิบติัทางการเงิน: กองทนุต้องดํารงอตัราสว่นทางการเงิน ระหว่างหนี "สินที มีภาระดอกเบี "ย 

ต่อกําไรก่อนหกัดอกเบี "ย ภาษี และค่าเสื อมราคา (debt to EBITDA) ไม่เกินกวา่ 3 เท่า ซึ งต้อง

มีการคํานวณและดํารงสดัสว่นดงักลา่วทกุ ๆ ไตรมาส 

· ข้อปฏิบัติเกี ยวกับประกันภัย: กองทุนต้องทําประกันภัยที เพียงพอและเหมะสมกับบริษัท

ประกันภัยที มีชื อเสียงเป็นที ยอมรับ บนทรัพย์สินและการประกอบธุรกิจของกองทุน ตาม

มาตรฐานอนัเป็นที ยอมรับในตลาดเป็นการทั วไป 

· เหตุการณ์ในการชําระเงินกู้ ก่อนกําหนด: เหตุการณ์ที ทําให้กองทุนมีหน้าที ต้องชําระเงินกู้คง

ค้างก่อนกําหนด รวมถึง (#) การเปลี ยนแปลงของกฎหมายอนัมีผลทําให้การให้สนิเชื อของผู้ ให้

สนิเชื อไมถ่กูต้องตามกฎหมาย และ/หรือ (.) การที ทรัพย์สนิทั "งหมดหรือสว่นที เป็นสาระสําคญั

ของทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทนุได้รับความเสยีหายหรือถกูทําลาย 

ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " กองทุนยงัคงมีภาระสินเชื อเงินกู้ เต็มจํานวนเท่ากับ #;,#**,***,*** 

บาท ภายใต้สญัญากู้ ยืมเงิน 

ภาระหนี "ที สาํคัญในปี พ.ศ. $*67 

กองทนุได้เข้าทําสญัญากู้ ยืมเงิน ฉบบัที  . ลงวนัที  .3 พฤศจิกายน พ.ศ. .$%* กบั ธนาคารกรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และสถาบนัการเงิน

อื น ๆ ตามที ปรากฏในสญัญาในฐานะกลุม่ผู้ ให้สินเชื อ สําหรับสินเชื อเงินกู้ เป็นจํานวนเงิน #.,'+',***,*** 

บาท เพื อนําไปชําระราคาในการซื "อทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม  ครั "งที  . และ

คา่ใช้จ่ายที เกี ยวข้อง เงินกู้ นี "ภายใต้สญัญากู้ ยืมเงิน ฉบบัที  . เป็นเงินกู้แบบไมมี่หลกัประกนั มีการเบิกใช้เต็ม

จํานวนเพียงครั "งเดียว และจะครบกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ทั "งจํานวนใน $ ปีนบัจากวนัที ได้เบิกเงินกู้  

โดยเงินกู้ นี "มีอตัราดอกเบี "ยในช่วงแรกเท่ากบั THBFIX บวกร้อยละ ; ต่อปี หรือ อตัราดอกเบี "ยคงที ที ร้อยละ 

$.*& ต่อปี ตามที ผู้ ให้สินเชื อแต่ละรายได้เลือกกําหนด และภายหลงัจากที กองทนุได้เข้าลงทุนในทรัพย์สิน
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โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติม ครั "งที  ; สําเร็จแล้วนั "น อตัราดอกเบี "ยดงักลา่วจะลดลงเหลือเท่ากบั 

THBFIX บวกร้อยละ ..&$ ต่อปี หรืออตัราดอกเบี "ยคงที ที ร้อยละ 3.'. ต่อปี ทั "งนี " เพื อเพื อป้องกนัความเสี ยง

จากผลกระทบจากดอกเบี "ยแปรผนัซึ งเป็นสว่นใหญ่ของเงินกู้ครั "งนี " กองทนุได้เข้าทําสญัญาแลกเปลี ยนอตัรา

ดอกเบี "ย (interest rate swap) จากอตัราดอกเบี "ยแบบลอยตวับางส่วนให้เป็นอตัราดอกเบี "ยแบบคงที  โดย

สญัญากู้ ยืมเงิน ฉบบัที  . มีข้อกําหนดและเงื อนไขในลกัษณะเดียวกบัที วิญAูชนจะพึงกระทํากบัคู่สญัญา

ทั วไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s length transaction) และเงื อนไขตา่ง ๆ ของสญัญาเงินกู้จะถกูกําหนด

โดยกลุม่ธนาคาร ซึ งสญัญาเงินกู้ฉบบัที  . นี "มีความคล้ายคลงึกบัข้อกําหนดและเงื อนไขของสญัญากู้ ยืมเงิน

ฉบบัที  # อนัจะถือวา่ทําให้เกิดเหตผิุดนดัภายใต้สญัญากู้ ยืมเงินฉบบัที  . ด้วย 

นอกจากนั "น กองทุนมีข้อปฏิบัติทางการเงินเรื องการชําระคืนเงินต้น (Repayment Covenant) 

ตามที ได้ตกลงกบักลุม่ผู้ให้สนิเชื อตามสญัญาเงินกู้ ยืมเงิน ฉบบัที  . ซึ งจะมีผลบงัคบัเกี ยวข้องกบัสญัญากู้ ยืม

เงินฉบบัที  # โดยกองทนุจะต้องดํารงอตัราสว่นทางการเงินระหวา่ง (ก) หนี "สินที มีภาระดอกเบี "ย และ (ข) ผล

คณูของกําไรก่อนหกัดอกเบี "ย ภาษีและคา่เสื อมราคา กบัอายเุฉลี ยของสญัญาเช่าถ่วงนํ "าหนกัด้วยรายได้หลงั

หกัคา่ใช้จ่ายที เกี ยวกบัทรัพย์สนิ โดยอตัราสว่นทางการเงินดงักลา่ว จะต้องไมเ่กินกวา่ *..$ เทา่ ทั "งนี " หากไม่

เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว กองทนุมีหน้าที ต้องทยอยชําระคืนเงินต้นให้กบักลุม่ผู้ ให้สินเชื อ ซึ งต้องมีการ

ทดสอบการดํารงสดัสว่นดงักลา่วในทกุ ๆ % เดือน 

ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " กองทุนยงัคงมีภาระสินเชื อเงินกู้ เต็มจํานวนที  #.,'+',***,*** บาท 

ภายใต้สญัญากู้ ยืมเงิน ฉบบัที  . 

ภาระหนี "ที สาํคัญในปี พ.ศ. $*6# 

ในปี .$%# กองทุนได้เข้าทําสัญญากู้ ยืมเงิน ฉบับที  ; ลงวันที  #$ พฤษภาคม พ.ศ. .$%# กับ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

สาํหรับสนิเชื อเงินกู้ เป็นจํานวนเงิน .,***,***,*** บาท เพื อนําไปชําระราคาในการซื "อทรัพย์สนิโครงสร้ งพื "น

ฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  ; และคา่ใช้จ่ายที เกี ยวข้อง โดยเงินกู้ นี "เป็นเงินกู้แบบไมมี่หลกัประกนั 

มีการเบิกใช้เต็มจํานวนเพียงครั "งเดียว และจะครบกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ทั "งจํานวนใน $ ปีนบัจาก

วนัที ได้เบิกเงินกู้  ทั "งนี " เงินกู้ มีอตัราดอกเบี "ยในช่วงแรกเท่ากับ THBFIX บวกร้อยละ ..&$ ต่อปี โดยสญัญา

กู้ ยืมเงิน ฉบบัที  ; มีข้อกําหนดและเงื อนไขในลกัษณะเดียวกบัที วิญAชูนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั วไปใน

สถานการณ์เดียวกนั (arm’s length transaction) และเงื อนไขต่าง ๆ ของสญัญาเงินกู้จะถกูกําหนดโดยกลุม่

ธนาคารผู้ ให้สินเชื อ ซึ งสญัญาเงินกู้ฉบบัที  ; นี "มีความคล้ายคลงึกบัข้อกําหนดและเงื อนไขของสญัญากู้ ยืม

เงินฉบบัที  # และ . อนัจะถือวา่ทําให้เกิดเหตผิุดนดัภายใต้สญัญากู้ ยืมเงิน ฉบบัที  ; ด้วย 
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นอกจากนี " กองทนุมีข้อปฏิบติัทางการเงินเรื องการชําระคืนเงินต้น (Repayment Covenant) ตามที 

ได้ตกลงกับกลุ่มผู้ ให้สินเชื อตามสญัญาเงินกู้ ยืมเงิน ฉบบัที  . และฉบบัที  ; ซึ งจะมีผลบงัคบัเกี ยวข้องกับ

สญัญากู้ ยืมเงินฉบบัที  # ด้วย โดยกองทุนจะต้องดํารงอตัราส่วนทางการเงินระหว่าง (ก) หนีสิ "นที มีภาระ

ดอกเบี "ย และ (ข) ผลคณูของกําไรก่อนหกัดอกเบี "ย ภาษี และค่าเสื อมราคา กบัอายเุฉลี ยของสญัญาเช่าถ่วง

นํ "าหนกัด้วยรายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายที เกี ยวกบัทรัพย์สนิ โดยอตัราสว่นทางการเงินดงักลา่ว จะต้องไมเ่กินกวา่ 

*..$ เทา่ ทั "งนี " หากไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว กองทนุมีหน้าที ต้องทยอยชาระคืนเงินต้นให้กบักลุม่ผู้ ให้

สินเชื อ เพื อดํารงอตัราสว่นทางการเงินดงักลา่วให้ไม่เกินกวา่ *..$ เท่า ซึ งต้องมีการทดสอบการดํารงอตัรา

ดงักลา่วในทกุ ๆ % เดือน 

ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " กองทนุยงัคงมีภาระสินเชื อเงินกู้ เต็มจํานวนที  .,***,*** บาท ภายใต้

สญัญากู้ ยืมเงิน ฉบบัที  ; 

3. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

3.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเด่นในการดาํเนินงานของกองทุน 

3.1.1 ภาพรวมของกองทุน 

(ก) การลงทุนในปัจจุบัน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐานซึ งมีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ลงทุนเป็นการทั วไปซึ งเป็น

ช่องทางให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ได้มีโอกาสลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ  โดยทรู ซึ ง

เป็นบริษัทมหาชนที จดทะเบียนจดัตั "งในประเทศไทย เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุ และถือหน่วยลงทนุทั "ง

ทางตรงและทางอ้อมจํานวนประมาณร้อยละ 30.00 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั "งหมด ณ วนัที  28 พฤษภาคม พ.ศ. 

2562 (กลา่วคือ ทรูถือหน่วยลงทนุทางตรงในจํานวนประมาณร้อยละ .$.&+ และทรูถือหน่วยลงทนุทางอ้อมโดยผา่น

เรียลมฟู ซึ งเป็นบริษัทย่อยของทรู (โดย ณ วนัที  ;# ธันวาคม พ.ศ. .$%# ทรูถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน

เรียลมฟู ในสดัสว่นร้อยละ ++.&3) ในจํานวนประมาณร้อยละ 3..#) ทั "งนี " ในอนาคต กองทนุอาจจะลงทนุ หรือได้มา

เพิ มเติมซึ งทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม และ/หรือ ได้มาซึ งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที เกิด

จากทรัพย์สินดงักลา่ว โดยอาจจะได้มาจากกลุม่ทรูและ/หรือจากบคุคลอื น นอกจากนี " บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์จะ

บริหารกิจการของกองทนุ โดยมีเปา้หมายหลกัคือการสร้างรายได้อยา่งตอ่เนื องเพื อที จะสามารถให้อตัราผลตอบแทนที 

เหมาะสมตอ่สภาวะการแขง่ขนัในตลาดทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในระยะยาว  

ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานแยกตามประเภทของ

ทรัพย์สนิดงันี " 
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(1) เสาโทรคมนาคม 

กองทุนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากกลุ่ม

ทรัพย์สิน (portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจํานวน 15,271 เสา ประกอบด้วย 

เสาที กองทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ= จํานวน 8,939 เสา (ได้แก่ ทรัพย์สินเสา

โทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และเสา

โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3) และเสาที กองทนุมีสิทธิในการรับ

ประโยชน์จากรายได้สทุธิจํานวน 6,332 เสา (ได้แก่ เสาโทรคมนาคมของ BFKT 

เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  1 

และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  2) รวมทั "งกรรมสิทธิ=ใน

ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนหนึ งภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญา 

HSPA และเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ ง ภายหลงัจากวนัครบกําหนด

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที 

ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  1 และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม

ครั "งที  2 

(2) ใยแก้วนําแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั 

กองทนุมีการลงทนุในใยแก้วนําแสงระยะทางรวมประมาณ 96,150 กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ 2,774,958 คอร์กิโลเมตร) ซึ งรวมถึงอุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณรวม 

9,169 ลิงค์ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวดัจํานวน 1.2 ล้านพอร์ต

ครอบคลมุ FOC 6,114 กิโลเมตร (หรือ 198,085 คอร์กิโลเมตร) โดยกองทนุมีการ

ลงทุนในกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขต

พื "นที ต่างจงัหวดั ทั "งในรูปแบบของการเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ= การได้รับสทิธิการเช่า

ระยะยาว และการมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ ทั "งนี " สามารถแบง่ตาม

ประเภทการลงทนุได้ดงันี " 

ก) การถือครองกรรมสิทธิ' 

· กรรมสิทธิ=ในระบบ FOC หลักและอุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณที 

เกี ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดัซึ งได้มาจาก 

TICC ซึ งประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร (หรือ 

122,974 คอร์กิโลเมตร) และอุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณ DWDM 
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และอุปกรณ์ระบบสื อสญัญาณอื น ซึ งอยู่ใน 69 จังหวดัทั วประเทศ

ไทย ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวัดประกอบด้วย

โครงสร้างโทรคมนาคมประเภท Passive และโครงสร้างโทรคมนาคม

ประเภท Active หลายประการ รวมถึงอปุกรณ์สื อสญัญาณ อปุกรณ์ 

IP หลกั และสายนําสญัญาณเครือขา่ยสง่ตรงถึงผู้ ใช้ปลายทาง ( last 

mile) รวมทั "ง FOC สายทองแดง (copper cable) และสายโคแอ

คเชียล (coaxial cable) ซึ งสามารถรองรับผู้ ใช้บริการบรอดแบนด์ได้

จํานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต  

· 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

โทรศพัท์เคลื อนที ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั ระยะทางประมาณ 9,130 

กิโลเมตร (หรือประมาณ 314,600 คอร์กิโลเมตร) ที ซื "อจาก TUC 

กล่าวคือ FOC ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ FOC ของ 

TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

· กรรมสิท ธิ= ใน  FOC หลัก  ซึ ง ในปัจจุบันใ ช้ ในธุร กิจใ ห้บริการ

โทรศัพท์เคลื อนที และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 1,088 กิโลเมตร (หรือประมาณ 

235,018 คอร์กิโลเมตร) ที ซื "อจาก ทรูมูฟ กล่าวคือ FOC หลกัของ 

ทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ FOC หลกัของ ทรูมูฟ ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  3 

· กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน

ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที 

ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 

220,428 คอร์กิโลเมตร) กล่าวคือ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 

ทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

ข) การไดร้บัสิทธิการเช่าระยะยาว 

· สทิธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที 

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ซึ งมีระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ 303,453 คอร์กิโลเมตร) รวมทั "งสิทธิในการซื "อ  (call 
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option) FOC ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ดงักลา่ว ภายหลงั

จากครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทั "งนี " โดยกองทุนจะต้องแจ้ง

ความประสงค์ที จะใช้สิทธิดงักล่าวให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อน

ครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที กําหนดไว้ในสัญญาเช่า 

FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 โดยมีราคาในการใช้สิทธิ 

(Exercise Price) เพื อซื "อกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินดงักลา่วเท่ากับ 500 

ล้านบาท  

· สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่าประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ ง

ในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ

อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 13,542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 

700,000 คอร์กิโลเมตร) ที เช่าจาก TICC กลา่วคือ FOC รองรับระบบ 

FTTx ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ FOC รองรับระบบ 

FTTx ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 โดยกองทุนมีสิทธิในการ

ซื "อ FOC ดังกล่าว (call option) เมื อครบกําหนดอายุการเช่าระยะ

ยาว ทั "งนี " โดยกองทนุจะต้องแจ้งความประสงค์ที จะใช้สิทธิดงักล่าว

ให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว

ตามที กําหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  

2 และครั "งที  3 โดยมีราคาใช้สิทธิ  (Exercise Price) รวมเพื อซื "อ

กรรมสทิธิ=ในทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั 1,500 ล้านบาท 

ค) สิทธิในการรบัประโยชน์จากรายไดส้ทุธิ 

· สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที เกิดจากการให้เช่า  FOC 

(ซึ งรวมถึง FOC และอุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณที เกี ยวข้อง) ของ 

BFKT ซึ งรวมเรียกเป็น ระบบ FOC ของ BFKT รวมทั "งกรรมสิทธิ=ใน

ทรัพย์สินดังกล่าว  หากกองทุนใช้สิทธิในการซื "อ  (call option) 

ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญา HSPA โดยระบบ FOC ของ 

BFKT ประกอบด้วย FOC ระยะทาง 47,250 กิโลเมตร และอปุกรณ์

ระบบสื อสญัญาณรวม 9,169 ลงิค์   
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ตารางดงัตอ่ไปนี "สรุปทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " 

ซึ งประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม  

ครั "งที  2 และทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

รูปแบบการลงทุน 

สิทธิในการรับรายได้
สุทธิ + สิทธิซื "อก่อน 

(ทรัพย์สินของ BFKT 

และ AWC) 

กรรมสิทธิ' 
สัญญาเช่าระยะยาว + สิทธิ

ซื "อก่อน 
รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC ทรูมฟู AWC TICC รวม 

เสาโทรคมนาคม 4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา  2,939 เสา    15,271 เสา 

ใยแก้วนําแสง 
(FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื อ
สัญญาณ 

 9,169 ลิงค์ 
และ FOC 

47,250 กม. 
(680,400 

คอร์
กิโลเมตร) 

 FOC 
ประมาณ 
5,112 กม. 
(ประมาณ 
122,974 

 คอร์
กิโลเมตร) 

FOC 
ประมาณ 
9,130 กม.  
(ประมาณ 
314,600 

 คอร์
กิโลเมตร) 

FOC 
ประมาณ
7,021 กม.  
(ประมาณ 
455,446 

 คอร์
กิโลเมตร) 

FOC 
ประมาณ 
7,981 กม. 
(ประมาณ 
303,453 

 คอร์กิโลเมตร) 

FOC ประมาณ 
13,452 กม. 
(ประมาณ 

700,000 คอร์ 
กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ 
FOC ประมาณ 

90,036 กม. 
(ประมาณ 

2,576,873 คอร์
กิโลเมตร) 

ระบบบรอดแบนด์
ในเขตพื "นที 
ต่างจังหวัด 

   1.2 ล้าน
พอร์ต

ครอบคลมุ 
FOC 6,114 

กม. 
(198,085 

คอร์
กิโลเมตร) 

    1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลมุ FOC 

6,114 กม. 
(198,085 คอร์

กิโลเมตร) 

ปีที กองทุนมีสิทธิ
ในการซื "อ
ทรัพย์สิน (Call 

Option) 

2568  

(ภายหลงัสิ "นสดุ
ระยะเวลาในการซื "อ

รายได้) 

    2578 2591  

ปีที สิ "นสุด
ระยะเวลาในการ
เช่ากลับ 

2576(1)
 2576(1)

 2576 2564 
(Active) 

2576 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(2) 
(FOC) 

2576 

+ 10 ปี(2)
 

2576 

+ 10 ปี(2)
 

2576 

+ 10 ปี(2)
 

 

หมายเหตุ 

1. ภายหลงัจากที กองทนุได้รับกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC (ตามเงื อนไขของสญัญาที 

เกี ยวข้อง) ซึ งปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งการขายรายได้ที เกิดจากการให้เชา่ทรัพย์สินจนถึงวนัที  3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลง

จะเชา่ทรัพย์สินดงักลา่ว โดยมีกําหนดระยะเวลาการเชา่ไปจนถึงวนัที  15 กนัยายน 2576 ซึ งคูส่ญัญาที เกี ยวข้องจะดําเนินการเจรจา
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และตกลงจํานวนทรัพย์สินที จะเช่าตอ่ไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสทุธิที เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่วจะต้องไม่น้อยกวา่จํานวนที กองทนุ

ได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ มเติมในหัวข้อ 3.4.1.3 (ก)(4) “หนังสือข้อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) ที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้อตกลงร่วมกันที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")” 

2. เมื อครบกําหนดอายสุญัญาเช่า ในปี 2576 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที จําเป็นสําหรับการ

ให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายกุารเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวนัครบอายสุญัญาเช่าระยะแรก 

หรือ (ข) ระยะเวลาที เหลืออยู่ของใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที บริษัทในกลุ่มทรูที ให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่

เวลาใดจะสั "นกวา่ ทั "งนี " เมื อเข้าเงื อนไขข้อใดข้อหนึ งดงันี " (ก) รายได้รวมทั "งปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกวา่ระดบั

ที กําหนด หรือ (ข) สว่นแบง่ตลาดโดยรวมของกลุม่ทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกวา่ร้อยละ 33 

 

(ข) การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  & 

บริษัทจดัการจะดําเนินการให้กองทนุนําเงินที ได้จากเสนอขายจากการเพิ มทนุครั "งที  2 ไป

ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 โดยทรัพย์สิน

ดังกล่าวจะประกอบด้วย (ก) กรรมสิทธิ= ในเสาโทรคมนาคมสําหรับการให้บริการ

โทรศพัท์เคลื อนที จํานวน 788 เสา และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 

อื นที เกี ยวข้อง ที จะซื "อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  4 (ข) กรรมสทิธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที 

ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์

กิโลเมตร) ที จะซื "อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 (ค) 

กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ

อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขต

พื "นที ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์

กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามลําดบั 

ที จะซื "อจาก เรียลมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลมูฟ ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  4 และ (ง) กรรมสทิธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 

ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที ต่างจังหวัด 

ระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) ที จะซื "อจาก 

TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 
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3.1.2 นโยบายการลงทุน 

(ก) นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที กองทุนลงทุนอยู่

ในปัจจุบัน 

ณ วันที ของเอกสารฉบับนี " กองทุนมีนโยบายการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที กองทุนลงทุนอยู่ โดยหลกัผ่านทาง (ก) 

การให้ผู้ อื นเช่า/เช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สิน โดยเป็นการให้ TUC และ 

TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเป็นผู้ เช่า/เช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ

ทรัพย์สนิดงักลา่ว และ (ข) การได้รับสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากการให้เช่า

ทรัพย์สิน ทั "งนี " โปรดพิจารณารายละเอียดและรูปแบบของการจัดหาผลประโยชน์ของ

ทรัพย์สนิแตล่ะประเภทของกองทนุดงัตอ่ไปนี " 

(1) เสาโทรคมนาคม 

ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " กองทนุเป็นเจ้าของหรือมีสทิธิในการรับประโยชน์จาก

รายได้สทุธิที เกิดจากเสาโทรคมนาคมทั "งหมดจํานวน #$,.&# เสา โดยกองทนุได้เข้า

ทําสญัญาเพื อให้ได้รับสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากการให้เช่าเสา

โทรคมนาคมจํานวนรวมทั "งสิ "น %,;;. เสา และกองทนุได้นําเสาโทรคมนาคมที 

กองทนุเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ=รวมทั "งสิ "น ',+;+ เสา ออกจดัหาผลประโยชน์ผา่นการ

ให้ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจดัการหลกัเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ ซึ ง

มีรายละเอียดแยกตามวิธีการจดัหาผลประโยชน์ดงันี " 

ก) การใหผู้อื้!นเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการทรพัย์สิน 

กองทุนได้นําเสาโทรคมนาคมที กองทุนถือครองกรรมสิทธิ=ดังต่อไปนี "

จํานวนรวมทั "งสิ "น ',+;+ เสา ออกจดัหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC ใน

ฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 3.4.1.4 (ก)(1) “สญัญาแก้ไขและ

แทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ระหวา่ง 

TUC และ กองทุน" และ "สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ 

และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม" ทั "งนี " ตามสญัญาเช่า ดําเนินการ 

และบริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที นั "น ผู้ เช่าและบริหาร

จดัการหลกัมีหน้าที รับผิดชอบเกี ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษา
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ทรัพย์สิน รวมทั "งเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี ยวกบัการดําเนินงานและ

การบํารุงรักษาทรัพย์สินดงักลา่ว โดยผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัจะต้อง

ปฏิบติัหน้าที ให้เป็นไปตามมาตรฐานที กําหนดไว้ในสญัญาเช่า ดําเนินการ 

และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู 

ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้นซึ งเข้าทํากับทรู  

กองทุนได้มาซึ งทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู  โดยกองทุนเป็น

ผู้ รับผิดชอบชําระค่าเช่าที ดินรวมถึงภาษีโรงเรือนและที ดินสําหรับที ดินที 

ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรูตั "งอยู่ และคา่ประกนัภยัสาํหรับทรัพย์สิน

เสาโทรคมนาคมดงักล่าว ทั "งนี " ในช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า 

ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  TUC เป็น

ผู้ ดําเนินการชําระค่าเช่าที ดินรวมถึงภาษีโรงเรือนและที ดินสําหรับที ดินที 

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูตั "งอยู่ (ตามวิธีการคํานวณซึ งระบไุว้ใน

สญัญา) ซึ งจะสะท้อนอยู่ในค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิที  TUC ต้องจ่ายให้แก่

กองทนุ และ TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัภายใต้สญัญาเช่า 

ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักที ได้มีการแก้ไขและแทนที เ ป็น

ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและบํารุงรักษาทรัพย์สินเสา

โทรคมนาคมของทรู และพื "นที ที ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรูตั "งอยูเ่อง 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมใน หวัข้อ 2.5.1 (ก)(4)  “สญัญาโอน

ขายทรัพย์สินระหว่างทรูและกองทุน ลงวันที  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(“สัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู”)” และ 2.6.3(ข)(1) “สญัญาแก้ไขและ

แทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ระหวา่ง 

TUC และ กองทุน "สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ และ

บริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม"” 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบื "องต้นซึ งเข้าทํากบัทรู หาก

ผู้ เช่าและบริหารจดัการไมส่ามารถเข้าถึง ดําเนินการ และ/หรือใช้ทรัพย์สนิ

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้นไม่ว่าสว่นใดเนื องมาจากประเด็น

ต่าง ๆ เกี ยวกับสิทธิการเช่าหรือสิทธิในการใช้หรือเข้าถึงที ดินหรือ
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ทรัพย์สินซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมตั "งอยู่  (“ทรัพย์สินที 

ได้รับผลกระทบ”) ภายในห้าปีนบัตั "งแต่สิทธิการเช่าที เกี ยวข้องได้เปลี ยน

มาอยู่ในชื อของกองทนุ นิติบคุคลผู้ โอนรายที เกี ยวข้องจะทําการย้ายหรือ

เปลี ยนทดแทนทรัพย์สินที ได้รับผลกระทบดงักล่าวที นิติบุคคลผู้ โอนได้

ขายแก่กองทนุด้วยค่าใช้จ่ายของนิติบคุคลผู้ โอนเอง หากนิติบคุคลผู้ โอน

รายที เกี ยวข้องไม่สามารถย้ายหรือเปลี ยนทดแทนทรัพย์สินที ได้ รับ

ผลกระทบได้ภายในระยะเวลาที กําหนด นิติบุคคลผู้ โอนจะต้องชําระคืน

เงินให้แก่กองทุนเป็นจํานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ายของทรัพย์สินที ได้รับ

ผลกระทบดงักลา่ว รวมทั "งดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีคิดคํานวณ

ตั "งแต่วนัที กองทุนลงทุนครั "งแรกหรือวนัที โอนทรัพย์สินดงักล่าวเสร็จสิ "น  

(แล้วแต่กรณี) โดยจํานวนที ชําระคืนพร้อมดอกเบี "ยให้แก่กองทนุดงักลา่ว

ต้องหักด้วยค่าเช่าทั "งหมดที กองทุนได้รับไปแล้วจากผู้ เช่าและบริหาร

จัดการหลักสําหรับทรัพย์สินที ได้รับผลกระทบซึ งนิติบุคคลผู้ โอนไม่

สามารถย้ายหรือเปลี ยนทดแทนได้นั "น และดอกเบี "ยที อตัราร้อยละ 7.5 คิด

คํานวณตั "งแต่วนัที กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั

แต่ละครั "งสําหรับทรัพย์สินที ไ ด้ รับผลกระทบนั "นตามสัญญาเ ช่า 

ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักที ได้มีการแก้ไขและแทนที  โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ มเติมใน หัวข้อ 2.5.1 (ก) “สัญญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้น” หัวข้อ 3.4.1.3 (ก)(1) “สญัญาแก้ไข

และแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก 

ระหวา่ง TUC และ กองทนุ "สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ 

และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม" อนึ ง การย้าย การเปลี ยน

ทดแทน และ/หรือการชําระคืนราคาคา่ซื "อโดยนิติบคุคลผู้ โอนดงักลา่ว จะ

ไม่ถือเป็นการได้มาเพิ มเติมหรือจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง

พื "นฐานของกองทุน ดงันั "น กองทุนจึงไม่ต้องดําเนินการตามหลกัเกณฑ์

และขั "นตอนเกี ยวกับการได้มาเพิ มเติมหรือจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานรวมทั "งหลกัเกณฑ์และขั "นตอนเกี ยวกบัการขอมติจากผู้

ถือหน่วยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ การทําธุรกรรม
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ระหว่างกองทนุกบับคุคลที เกี ยวข้องและการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมแตอ่ยา่งใด  

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2 และเสา

โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  3 รวมจาํนวน 2,939 เสา 

ตามสญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  

3 กองทุนได้ซื "อเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ในสว่นของคา่ใช้จ่าย

นั "น กองทนุจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่เช่าที ดินรวมถึงภาษีโรงเรือนและที ดินที 

เกี ยวข้องกบัเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และเสา

โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 โดยชําระเป็นรายเดือน

ให้แก่ TUC (ตามวิธีการคํานวณที ระบุในสัญญา) นอกเหนือจากนั "น 

กองทุนยังจะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายสําหรับกรมธรรม์ประกันภยั 

ต่าง ๆ สําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 โดย TUC ในฐานะผู้

เช่าและบริหารจัดการหลกั ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร

จัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที 

เกี ยวกับดําเนินงานและบํารุงรักษาสําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม 

ครั "งที  3 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติม ในหัวข้อ 3.4.1.3 (ก)(1)  

“สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหาร

จดัการหลกั ระหว่าง TUC และ กองทนุ ("สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญา

เช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม")” 

ทั "งนี " หากผู้ เช่าและบริหารจดัการไม่สามารถเข้าถึง ดําเนินการ และ/หรือ

ใ ช้ เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเ พิ ม เ ติม ค รั "ง ที  2 และเสา

โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ไมว่า่สว่นใดเนื องมาจาก

ประเด็นตา่ง ๆ เกี ยวกบัสทิธิการเช่าหรือสิทธิในการใช้หรือเข้าถึงที ดินหรือ

ทรัพย์สินซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมตั "งอยู่ (“ทรัพย์สินที 

ได้รับผลกระทบ”) ภายในห้าปีนบัตั "งแตส่ทิธิการเช่าหรือสทิธิในการใช้หรือ
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เข้าถึงที ดินหรือทรัพย์สินที เกี ยวข้องได้เปลี ยนมาอยู่ในชื อของกองทุน 

กองทนุจะมีสิทธิที จะได้รับการเยียวยาในลกัษณะเดียวกนักบัที กําหนดไว้

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบื "องต้นตามที กลา่วข้างต้น 

ข) การไดร้บัสิทธิในการรบัประโยชน์จากรายไดส้ทุธิจากการใหเ้ช่าทรพัย์สิน 

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน

โทรคมนาคมของ BFKT รวมทั "งกรรมสิทธิ'ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 

BFKT จาํนวนหนึ งภายหลังจากวันครบกาํหนดสัญญา HSPA 

กองทุนได้เข้าทําสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้นกับ 

BFKT ซึ ง BFKT เป็นผู้ ใช้ประโยชน์และดแูลรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคม

ของ BFKT โดย BFKT นําทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ไปให้เช่าแก่ 

กสท. โทรคมนาคม รวมทั "งดําเนินการดูแล จัดการ และบํารุงรักษา

ทรัพย์สนิดงักลา่ว ภายใต้สญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA และ กสท. 

โทรคมนาคม มีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวบางประการในการใช้ทรัพย์สิน

ดงักล่าว ทั "งนี " BFKT โอนรายได้สทุธิในอตัราที กําหนดไว้ในสญัญาโอน

ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบื "องต้นกบั BFKT โดยเป็นอตัราหลงัจากหกั

ค่าใช้จ่ายโดยตรงที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินนี "แล้ว (รวมถึง ค่าเช่าที ดิน ภาษี

โรงเรือนและที ดิน ค่าใช้จ่ายสําหรับสิทธิผ่านทาง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการและบํารุงรักษา และค่าประกันภัย เป็นต้น) ที เกิดขึ "นตั "งแต่และ

รวมถึงวนัเริ มคํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา HSPA จากการ

ให้เช่าดงักลา่ว (รวมถึงเงินที ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คําตดัสิน คํา

พิพากษา คดีความที ตดัสินให้แก่ BFKT รวมทั "งการดําเนินการหรือสิทธิ

อื นใดซึ ง BFKT มีสิทธิได้รับ ที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกบัรายได้หรือสญัญา

ซึ ง ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวที เกิดจากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคม (โดยไมร่วมถึงสทิธิและเงินที ได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้องที 

เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกับสญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวของ BFKT 

ก่อนหน้าวันเริ มคํานวณรายได้ ไม่ว่า BFKT จะได้ดําเนินการใช้สิทธิ

เรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักล่าวก่อน

หน้าหรือภายหลังวันเริ มคํานวณรายได้ก็ตาม)) ให้แก่กองทุนตาม

ข้อกําหนด เงื อนไข และวิธีการที ระบใุนสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิ
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รายได้เบื "องต้นที ทํากบั BFKT ทั "งนี " กองทนุไม่มีสิทธิในรายได้ใด ๆ ที เกิด

จากการให้บริการดําเนินงานและการบํารุงรักษาโดย BFKT ตามสญัญา

เช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA ในสว่นที เกี ยวกบัทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ 

BFKT และกองทุนไม่มีสิทธิในรายได้ใด ๆ ที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active อนัรวมถึง Node B ซึ งใช้

ในการให้บริการ 3G ของ กสท. โทรคมนาคม บนคลื นความถี ในย่าน

ความถี  850 MHz ยกเว้นอุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณ โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับการดําเนินงานระหว่างกองทุน และ BFKT 

ในหวัข้อ 2.5.1 (ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง 

BFKT และกองทุนลงวันที  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขาย

ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT”)”  

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้นที กองทุนได้เข้าทํา

กับ BFKT นั "น BFKT ให้สิทธิแก่กองทุนในการซื "อ  (call option) เสา

โทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 1,435 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT 

โดยมีราคาใช้สิทธิจํานวน 10 ล้านบาท โดยกองทุนสามารถใช้สิทธิ

ดังกล่าวได้ เมื อสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA สิ "นสุดลง (ซึ ง

ปัจจุบันกําหนดไว้เป็นวันที  3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่อาจมีการขยาย

กําหนดระยะเวลาได้อีกอย่างน้อยห้าปี โดยการขยายระยะเวลาดงักลา่ว

จะมีผลเมื อสญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ได้รับการต่ออายุหรือ

ขยายระยะเวลาตามข้อตกลงที กําหนด) โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ มเติมเกี ยวกับสิทธิในการซื "อ (call option) และข้อปฏิบัติของ BFKT 

เพื อประโยชน์ของกองทุน  ในหัวข้อ 2.5.1 (ก)(1)  “สัญญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และกองทนุลงวนัที  24 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  BFKT”)” โดย

กองทนุมีความประสงค์จะใช้สทิธิในการซื "อ (call option) เสาโทรคมนาคม

ของ BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT ดงักลา่ว เมื อถึงเวลาที สามารถใช้

สิทธิในการซื "อดงักล่าวได้ ซึ งเมื อมีการใช้สิทธิซื "อดงักล่าวแล้ว BFKT จะ

โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน และข้อตกลงในการโอนรายได้ที 

เกี ยวข้องกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ที มีการโอนไปยงักองทุน
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แล้วนั "นจะสิ "นสดุลง โดยภายหลงัจากที มีการโอนกรรมสทิธิ= กองทนุจะเป็น

ผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายที เกี ยวกบัทรัพย์สนิตามจริงเองทั "งหมด ทั "งนี " สทิธิ

ในการซื "อ (call option) ดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงเสาโทรคมนาคมของ 

BFKT จํานวน 50 เสา (ตามที ได้ระบใุนสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิ

รายได้เบื "องต้น) ที ตั "งอยู่บริเวณที ดินซึ งไมมี่ความชดัเจนในเรื องของความ

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ=หรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจํากดัเกี ยวกบัการใช้พื "นที 

บางประการ และจะยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี ยวกับการโอนสิทธิรายได้

ระหว่างกองทุนกับ BFKT ต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปีหลังจากวันครบ

กําหนดสัญญา HSPA นอกจากนี " ตามข้อกําหนดในสัญญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้นที กองทุนทํากับ BFKT ยังกําหนดให้

คูส่ญัญาสามารถตกลงซื "อขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 50 เสา

ดังกล่าว โดยอ้างอิงราคาที ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ ประเมินค่าที 

คูส่ญัญาร่วมกนัแตง่ตั "ง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 2.5.1 

(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และ

กองทุนลงวนัที  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและ

สทิธิรายได้ BFKT”)” อยา่งไรก็ตาม ข้อตกลงเกี ยวกบั การที กองทนุใช้สทิธิ

ในการซื "อ (call option) ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ดังกล่าวใน

อนาคต หรือการที กองทุนตกลงซื "อขายเสาโทรคมนาคมของ  BFKT 

จํานวน 50 เสาโดยอ้างอิงราคาที ได้จากการประเมินคา่โดยผู้ประเมินค่าที 

กองทุนและ BFKT ร่วมกันแต่งตั "งดงักล่าว หรือการที กองทุนมีสิทธิได้รับ

ประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 

BFKT ที เหลอือยู ่ภายหลงัวนัครบกําหนดสญัญา HSPA เป็นสว่นหนึ งของ

ธุรกรรมที ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ดงันั "น การที กองทนุใช้สทิธิใน

การซื "อ (call option) หรือเมื อมีการโอนกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคม

จํานวน 50 เสาหรือเมื อกองทุนได้รับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจาก

การให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมดงักลา่ว จะไม่ถือเป็นการได้มาเพิ มเติม

หรือจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานของกองทุน ดงันั "น 

กองทนุจึงไมต้่องดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และขั "นตอนเกี ยวกบัการได้มา

เพิ มเติมหรือจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานรวมทั "งหลกัเกณฑ์



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  246 

และขั "นตอนเกี ยวกับการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบ

จากผู้ ดูแลผลประโยชน์ การทําธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที 

เกี ยวข้องและการประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานอีกครั "ง 

ก่อน กสท. โทรคมนาคม เริ มจ่ายเงินให้แก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเครื อง

และอุปกรณ์ HSPA TUC ตกลงภายใต้หนงัสือข้อตกลงกระทําการ ที จะ

ทําการชําระหรือดําเนินการให้มีการชําระรายได้สทุธิ ซึ งถึงกําหนดชําระ

แก่กองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้นซึ งเข้าทํา

กับ BFKT เมื อ กสท. โทรคมนาคม เริ มจ่ายเงินค่าเช่าให้แก่ BFKT ทั "งนี " 

ข้อตกลงกระทําการดงักลา่วของ TUC ได้สิ "นผลลง และหนงัสือสนบัสนนุ 

( letter of support) ที  TUC ออกให้แก่กองทุนเ ริ มมีผลใช้บังคับ  โดย

หนงัสอืสนบัสนนุ (letter of support) ไมมี่ผลผกูพนัตามกฎหมายและมิใช่

การคํ "าประกันโดย TUC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมใน หัวข้อ 

2.5.1 (ง) "หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ลงวันที  24 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 ของ TUC ที ให้แก่ BFKT”  

BFKT ได้ให้สทิธิในการซื "อ (call option) แก่ กสท. โทรคมนาคม ในการซื "อ

เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 667 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT 

ซึ ง BFKT ประสงค์จะขายสิทธิในรายได้ที เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่วให้กบั

กองทนุ ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้นซึ งกองทุน

เข้าทํากับ BFKT ทั "งนี " ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้

เบื "องต้นที กองทนุได้เข้าทํากบั BFKT หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซื "อ

ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT สว่นที สร้างใหม่ BFKT ตกลงที จะยงัคง

สง่มอบรายได้สทุธิให้แก่กองทนุตามจํานวนที ได้ตกลงไว้จนสิ "นสดุสญัญา

โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้นดงักลา่ว รวมทั "งจดัหาทรัพย์สนิ

มาทดแทนทรัพย์สินใด ๆ ที  กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซื "อก่อนที สญัญา

เช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA จะหมดอายุ ซึ งหาก BFKT ไม่สามารถ

ดําเนินการจดัหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที  กสท. โทรคมนาคม ใช้

สิทธิซื "อได้ BFKT จะต้องชําระเงินเป็นจํานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้าย 

(terminal value) ของทรัพย์สินดงักลา่วให้แก่กองทนุ ทั "งนี " BFKT อาจนํา

เงินที ได้รับจากการที  กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิในการซื "อ (call option) 
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มาใช้เป็นส่วนหนึ งในการปฏิบัติตามหน้าที ที  BFKT มีต่อกองทุนตาม

สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้เบื "องต้น ไมว่า่จะเป็นการสง่มอบ

รายได้สทุธิหรือการชําระเงินเป็นจํานวนเท่ากับมูลค่าสดุท้าย (terminal 

value) ของทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ มเติมใน หวัข้อ 2.5.1 (ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้

ระหวา่ง BFKT และกองทนุลงวนัที  24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอน

ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT”)” ทั "งนี " BFKT อาจนําเงินที ได้รับจาก

การที  กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิในการซื "อ (call option) มาใช้เป็นสว่น

หนึ งในการปฏิบัติตามหน้าที ที  BFKT มีต่อกองทุนตามสญัญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้น ไม่ว่าจะเป็นการสง่มอบรายได้สทุธิหรือ

การชําระเงินเป็นจํานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้าย  (terminal value) ของ

ทรัพย์สนิดงักลา่วให้แก่กองทนุ  

ทั "งนี " ทรัพย์สินที กองทุนลงทุนภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ

รายไ ด้ เ บื "อง ต้นกับ  BFKT ไม่ รวม ถึงส่วนป รับป รุงของท รัพย์สิน

โทรคมนาคมของ BFKT ที อาจมีการดําเนินการเพื อเพิ มศักยภาพของ

ทรัพย์สินดงักลา่วโดย BFKT ยกตวัอย่างเช่น การปรับปรุงอปุกรณ์ระบบ

สื อสญัญาณ ทั "งนี " ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้น

กบั BFKT นั "น BFKT ได้ให้สิทธิแก่กองทนุในการได้รับคําเสนอก่อน (right 

to receive a first offer) เพื อซื "อทรัพย์สินเพิ มเติม ซึ งรวมถึงสว่นปรับปรุง

ดงักลา่ว และ/หรือรายได้ที จะเกิดจากสว่นปรับปรุงเพิ มเติมของทรัพย์สิน

โทรคมนาคมของ BFKT  ในกรณีที กลุม่ทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สินหรือ

รายได้ที จะเกิดจากทรัพย์สินเพิ มเติมดงักล่าวนั "นให้แก่บุคคลภายนอก

กลุ่มทรู โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมใน หัวข้อ 3.1.2 (ค) “การ

ลงทุนในทรัพย์สินหลกั - ทรัพย์สินที กองทุนลงทุนเพิ มเติม” นอกจากนี " 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้นกบั BFKT กองทนุ

ได้ให้สิทธิแก่ BFKT ในการทําคําเสนอก่อน (right of first offer) เพื อซื "อ

ทรัพย์สินอื นใดที กองทุนซื "อจากกลุ่มทรูหากกองทนุจะขายหรือจําหน่าย

โดยประการอื นใดซึ งทรัพย์สนิดงักลา่ว 
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นอกจากนี " BFKT ยังคงเป็นผู้ ดําเนินงานและบํารุงรักษาทรัพย์สิน

โทรคมนาคมของ BFKT ภายใต้สญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA ซึ ง

บริษัทจัดการเชื อว่าทําให้มีการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้นที เหมาะสม โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สนิ

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้นใน หัวข้อ 2.1.2 (ข)(16) “การ

ดําเนินงานและบํารุงรักษา”  หวัข้อ 2.1.2 (ค)(13) “การดําเนินงานและ

การบํารุงรักษา” หวัข้อ 3.4.1.1 (ก) “สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร

จดัการหลกัเดิม” และหวัข้อ 2.5.1 (ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและ

สิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวนัที  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT”)”  

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที เกิดจากการให้เช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC รวมทั "งกรรมสิทธิ'ในเสาโทรคมนาคมของ 

AWC จํานวนหนึ ง ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC 

กองทุนได้เข้าทําสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้นกับ 

AWC โดยมี TUC เป็นผู้ ใช้ประโยชน์และดูแลรักษาเสาโทรคมนาคมของ 

AWC ซึ ง AWC ให้เช่าแก่  TUC ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 

AWC  โดยเป็นการเช่าเสาโทรคมนาคมทั "งเสา (Whole Tower Basis) โดย 

TUC ให้ BFKT เช่าช่วงหนึ งพื "นที ตอ่เสาโทรคมนาคมของ AWC (One Slot 

Basis) ภายใต้สญัญาเช่าช่วงหนึ งพื "นที บนเสาโทรคมนาคมของ AWC 

(ทั "งนี " BFKT ยงัตกลงรับผิดต่อ AWC โดยตรงในฐานะลกูหนี "ร่วมกบั TUC 

สําหรับค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สําหรับหนึ งพื "นที ต่อเสา

โทรคมนาคมของ AWC (One Slot Basis) ที  BFKT เช่าช่วงตอ่จาก TUC) 

โดย BFKT ได้นําหนึ งพื "นที ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC (One Slot 

Basis) ตามที เช่าช่วงจาก TUC ดงักลา่ว ไปให้เช่าแก่ กสท. โทรคมนาคม 

ภายใต้สญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA และ กสท. โทรคมนาคม มี

สิทธิในการใช้ทรัพย์สินดังกล่าว ทั "งนี " AWC โอนรายได้สุทธิในอัตราที 

กําหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  โดยเป็นอัตรา
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หลงัจากหกัค่าใช้จ่ายโดยตรงที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินนี "แล้ว (รวมถึง ค่า

เช่าที ดิน ภาษีโรงเรือนและที ดิน ค่าใช้จ่ายสําหรับสิทธิผ่านทาง ค่าใช้จ่าย

ในการบริหารจดัการและบํารุงรักษา และค่าประกนัภยั เป็นต้น) ที เกิดขึ "น

ตั "งแตแ่ละรวมถึงวนัเริ มคํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC จากการให้เช่าดงักล่าว (รวมถึงเงินที ได้รับจาก

การใช้สิทธิเรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที ตดัสินให้แก่ AWC 

รวมทั "งการดําเนินการหรือสิทธิอื นใดซึ ง AWC มีสิทธิได้รับ ที เกิดขึ "นจาก 

หรือเกี ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวที เกิดจาก

ทรัพย์สินดังกล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที ได้รับจากการใช้สิทธิ

เรียกร้องที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกบัสญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วของ 

AWC ก่อนหน้าวนัเริ มคํานวณรายได้ ไมว่า่ AWC จะได้ดําเนินการใช้สิทธิ

เรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักล่าวก่อน

หน้าหรือภายหลังวันเริ มคํานวณรายได้ก็ตาม)) ให้แก่กองทุนตาม

ข้อกําหนด เงื อนไข และวิธีการที ระบใุนสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิ

รายได้ที ทํากับ AWC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับการ

ดําเนินงานระหวา่งกองทนุ และ AWC ในหวัข้อ 2.5.1 (ก)(2) “สญัญาโอน

ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง  AWC และกองทุนลงวันที  24 

ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC”)” 

ทั "งนี " เมื อครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

ซึ งปัจจุบนักําหนดไว้เป็นวนัที  3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 (แต่อาจมีการขยาย

กําหนดระยะเวลาได้อีกอยา่งน้อยห้าปี ซึ งการขยายระยะเวลาดงักลา่วจะ

มีผลเมื อสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA ได้รับการตอ่อายหุรือขยาย

ระยะเวลาตามข้อตกลงที กําหนด) AWC จะมีหน้าที ต้องโอนกรรมสิทธิ=ใน

เสาโทรคมนาคมของ AWC ให้แก่กองทุนตามข้อกําหนดในสญัญาโอน

ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้นกับ AWC จํานวนอย่างน้อย 3,968 

เสา ซึ งภายหลงัจากนั "น ข้อตกลงเกี ยวกบัการโอนสิทธิรายได้ที เกี ยวเนื อง

กับเสาโทรคมนาคมของ AWC จะสิ "นผลลง ทั "งนี " เสาโทรคมนาคมของ 

AWC จํานวน 392 เสา ตามที ได้ระบุไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ

สิทธิรายได้เบื "องต้นกบั AWC ที ตั "งอยู่บริเวณที ดินซึ งไม่มีความชดัเจนใน
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เรื องของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ=หรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจํากัด

เกี ยวกับการใช้พื "นที บางประการจะไม่ถูกโอนมาให้แก่กองทุนภาย

หลงัจากที กําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

สิ "นสดุลงและจะยงัอยูภ่ายใต้ข้อตกลงเกี ยวกบัการขายสทิธิรายได้ระหว่าง

กองทนุกบั AWC เป็นระยะเวลา 10 ปีหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญาเช่า

เสาโทรคมนาคมของ AWC นอกจากนี " ตามข้อกําหนดในสญัญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้นที กองทุนได้เ ข้าทํากับ  AWC ยัง

กําหนดให้คู่สัญญาสามารถตกลงซื "อขายเสาโทรคมนาคมของ AWC 

จํานวน 392 เสาดงักล่าว โดยอ้างอิงราคาที ได้จากการประเมินค่าโดยผู้

ประเมินค่าที คู่สญัญาร่วมกนัแต่งตั "ง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติม

ในหวัข้อ 2.5.1 (ก)(2) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง 

AWC และกองทุนลงวันที  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขาย

ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC”)”  

ทั "งนี " กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า  AWC จะโอนเสาโทรคมนาคม

ดังกล่าวให้แก่กองทุนอย่างแน่นอน เนื องจากหน้าที ในการโอนเสา

โทรคมนาคมของ AWC จะเกิดขึ "นก็ตอ่เมื อเงื อนไขตามสญัญาดงักลา่วได้

สาํเร็จแล้ว ซึ งยงัไมแ่นน่อนวา่เงื อนไขดงักลา่วนั "นจะสาํเร็จหรือไม่ อยา่งไร

ก็ตาม ข้อตกลงเกี ยวกับการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC อย่างน้อย 

3,968 เสา ให้แก่กองทนุในอนาคต หรือการที กองทนุมีสทิธิได้รับประโยชน์

จากรายได้สทุธิที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ AWC ที 

เหลืออยู่ หลงัครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ 

HSPA แล้ว ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้เบื "องต้นที ทํากบั 

AWC หรือการที กองทนุตกลงซื "อขายเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน 

392 เสาโดยอ้างอิงราคาที ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ ประเมินค่าที 

กองทนุและ AWC ร่วมกนัแตง่ตั "งดงักลา่วเป็นสว่นหนึ งของธุรกรรมที ได้รับ

มติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ดังนั "น เมื อมีการโอนเสาโทรคมนาคม

ดงักล่าวหรือเมื อกองทุนได้รับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากการให้

เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมดงักลา่วจะไม่ถือเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไป

ซึ งทรัพย์สินของกองทุนอีก ดังนั "น กองทุนจึงไม่ต้องดําเนินการตาม
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หลักเกณฑ์และขั "นตอนเกี ยวกับการได้มาเพิ มเติมหรือจําหน่ายไปซึ ง

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานรวมทั "งหลกัเกณฑ์และขั "นตอนเกี ยวกบัการขอ

มติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ การทํา

ธุรกรรมระหว่างกองทนุกบับคุคลที เกี ยวข้องและการประเมินค่าทรัพย์สนิ

กิจการโครงสร้างพื "นฐานอีกครั "ง 

ทั "งนี " ทรัพย์สินที กองทุนลงทุนภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ

รายได้เบื "องต้นที ทํากบั AWC ไมร่วมถึงสว่นปรับปรุงของเสาโทรคมนาคม

ของ AWC ที อาจมีการดําเนินการเพื อเพิ มศกัยภาพของทรัพย์สินดงักลา่ว

โดย AWC ยกตวัอย่างเช่น การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบสื อสญัญาณ ทั "งนี " 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิรายได้เบื "องต้นกบั AWC นั "น AWC 

ได้ให้สิทธิแก่กองทุนในการได้รับคําเสนอก่อน (right to receive a first 

offer) เพื อซื "อทรัพย์สินเพิ มเติม ซึ งรวมถึงสว่นปรับปรุงดงักลา่ว และ/หรือ

รายได้ที จะเกิดจากสว่นปรับปรุงเพิ มเติมของทรัพย์สินนั "น ในกรณีที กลุม่ท

รูพิจารณาจะขายทรัพย์สินหรือรายได้ที จะเกิดจากทรัพย์สินเพิ มเติม

ดังกล่าวนั "นให้แก่บุคคลภายนอกกลุ่มทรู โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ มเติมใน หัวข้อ 3.1.2 (ค) “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที 

กองทนุลงทนุเพิ มเติม” นอกจากนี " ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิ

รายได้เบื "องต้นกับ AWC กองทุนได้ให้สิทธิแก่ AWC ในการทําคําเสนอ

ก่อน (right of first offer) เพื อซื "อทรัพย์สินอื นใดที กองทุนซื "อจากกลุ่มทรู

หากกองทนุจะขายหรือจําหนา่ยโดยประการอื นใดซึ งทรัพย์สนิดงักลา่ว 

ในด้านการดําเนินงานและบํารุงรักษาทรัพย์สิน TUC เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่  

AWC ในการดําเนินงานและบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ทั "งเสา

ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC  โดย BFKT (ซึ งเช่าช่วงหนึ ง

พื "นที ตอ่เสาโทรคมนาคมของ AWC (One Slot Basis) จาก TUC) มีหน้าที 

ต่อ TUC ในการดําเนินงานและบํารุงรักษาในส่วนพื "นที ที  BFKT เช่าช่วง

จาก TUC ดงักลา่ว ซึ งบริษัทจดัการเชื อวา่ทําให้มีการดําเนินงานและการ

บํารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้นในสว่นของ 

AWC ที เหมาะสม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับการ

ดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม
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เบื "องต้นในส่วนของ AWC ใน หวัข้อ 2.1.2 (ข)(16) “การดําเนินงานและ

บํารุงรักษา” และหวัข้อ 2.5.1 (ก)(2)  “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ

รายได้ระหว่าง  AWC และกองทุนลงวันที  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC”)” 

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที เกิดจากการให้เช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  1 รวมทั "งกรรมสิทธิ'

ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  1 ภายหลัง

จากวันครบกาํหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ครั"งที  1 

กองทุนมีสิท ธิในการ รับประโยชน์จากรายได้สุท ธิ ที เ กิดจากเสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ซึ งมีจํานวน 338 เสา 

และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้อง โดย

ประกอบด้วยเสาที ตั "งอยูบ่นพื "นดินจํานวน 187 เสา เสาที ตั "งอยูบ่นดาดฟา้

จํานวน 130 เสา และระบบ Distributed Antenna System จํานวน 21 

เสา เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 มีทั "งที ตั "งอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและใน 60 จงัหวดัของประเทศไทย โดยประมาณร้อยละ 

15 อยูใ่นกรุงเทพมหานครซึ งมีประชากรหนาแนน่ 

กองทุนได้มาซึ งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากการให้

เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ที เกิดขึ "นตั "งแต่

และรวมถึงวนัเริ มคํานวณรายได้สําหรับการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 จนถึง

วนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  1 ซึ ง

เป็นระยะเวลาประมาณ 11 ปี (รวมถึงเงินที ได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้อง 

คําตัดสิน  คําพิพากษา คดีความที ตัดสินให้แก่  AWC รวมทั "งการ

ดําเนินการหรือสทิธิอื นใดซึ ง AWC มีสทิธิได้รับ ที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกบั

รายได้หรือสญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไม่รวมถึงสทิธิและเงิน

ที ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกับรายได้หรือ

สญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวันเริ ม

คํานวณรายได้สําหรับการลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ไม่ว่า AWC จะได้

ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเริ มคํานวณรายได้สําหรับการ
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ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ก็ตาม)) โดยขณะนี " AWC ได้ให้ TUC เช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ตามสัญญาเช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  1 โดยเป็นการเช่าเสาโทรคมนาคม

ทั "งเสา (Whole Tower Basis) โดย TUC ให้ BFKT เช่าช่วงหนึ งพื "นที ต่อ

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1  (One Slot Basis) 

ภายใต้สัญญาเช่าช่วงหนึ งพื "นที บนเสาโทรคมนาคมของ AWC (ทั "งนี " 

BFKT ยังตกลงรับผิดต่อ AWC โดยตรงในฐานะลูกหนี "ร่วมกับ TUC 

สาํหรับคา่เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 สาํหรับ

หนึ งพื "นที ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 (One 

Slot Basis) ที  BFKT เช่าช่วงตอ่จาก TUC)   โดยที  BFKT ได้นําหนึ งพื "นที 

ตอ่เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1  (One Slot Basis) 

ตามที เ ช่าช่วงจาก TUC ออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่าช่วงและ

ดําเนินงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ทั "งนี " AWC ได้โอนรายได้อนัเกิดจากการให้ 

TUC เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 หลงัหัก

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา ค่าเช่าพื "นที  ค่าประกันภยั 

และค่าใช้จ่ายอื น ๆ อนัเกิดจากการดําเนินงานที เกี ยวกบัเสาโทรคมนาคม

ของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ให้แก่กองทุนตามข้อกําหนดและ

เงื อนไขที ระบุในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  1 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับการ

ดําเนินการระหวา่งกองทนุ และ AWC ในหวัข้อ 2.5.2 (ก)(1)  “สญัญาโอน

ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1” 

เมื อครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพิ มเติม ครั "งที  1แล้ว ซึ งปัจจบุนักําหนดไว้เป็นวนัที  3 สงิหาคม พ.ศ. 2568 

(แต่อาจมีการขยายกําหนดระยะเวลาได้อีกอย่างน้อยห้าปี ซึ งการขยาย

ระยะเวลาดงักลา่วจะมีผลเมื อสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA ได้รับ

การต่ออายุหรือขยายระยะเวลาตามข้อตกลงที กําหนด) AWC มีหน้าที 

โอนกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 

จํานวน 338 เสา ให้แก่กองทนุตามข้อกําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน

และสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ซึ งภายหลังจากนั "น 
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ข้อตกลงเกี ยวกบัการโอนสิทธิรายได้ที เกี ยวเนื องกบัเสาโทรคมนาคมของ 

AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ดังกล่าวนั "นจะสิ "นผลลง และกองทุนจะ

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ทั "งนี " กองทุนไม่

สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดงักลา่วให้แก่กองทนุ

อย่างแน่นอน เนื องจากหน้าที ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที 

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 จะเกิดขึ "นก็ต่อเมื อเงื อนไขตามสญัญาดงักลา่วได้

สําเร็จแล้ว ซึ งยงัไม่แน่นอนว่าเงื อนไขดงักล่าวนั "นจะสําเร็จหรือไม่ โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับหน้าที ของ AWC ภายใต้สญัญา

โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้  AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ในหวัข้อ 

2.5.2 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  1 อยา่งไรก็ตาม ข้อตกลงเกี ยวกบัการโอนเสาโทรคมนาคม

ของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 เป็นส่วนหนึ งของธุรกรรมที ได้รับมติ

จากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ดงันั "น เมื อมีการโอนเสาโทรคมนาคมดงักล่าว

จะไม่ถือเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินของกองทุนอีก ดงันั "น 

กองทนุจึงไมต้่องดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และขั "นตอนเกี ยวกบัการได้มา

เพิ มเติมหรือจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานรวมทั "งหลกัเกณฑ์

และขั "นตอนเกี ยวกับการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบ

จากผู้ ดูแลผลประโยชน์ การทําธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที 

เกี ยวข้องและการประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานอีกครั "ง 

ทั "งนี " ทรัพย์สินที กองทุนลงทุนภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ

รายได้  AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ไม่รวมถึงส่วนปรับปรุงของเสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ที อาจมีการดําเนินการ

เพื อเพิ มศกัยภาพของทรัพย์สินดงักล่าวโดย AWC ยกตวัอย่างเช่น การ

ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบสื อสญัญาณ ทั "งนี " สญัญาโอนขายทรัพย์สินและ

สิทธิรายได้  AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1  นั "น AWC ได้ให้สิทธิแก่

กองทุนในการได้รับคําเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพื อซื "อ

ทรัพย์สนิเพิ มเติม ซึ งรวมถึงสว่นปรับปรุงดงักลา่ว และ/หรือรายได้ที จะเกิด

จากสว่นปรับปรุงเพิ มเติมของทรัพย์สินนั "น ในกรณีที กลุม่ทรูพิจารณาจะ

ขายทรัพย์สินหรือรายได้ที จะเกิดจากทรัพย์สินเพิ มเติมดงักลา่วนั "นให้แก่
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บุคคลภายนอกกลุ่มทรู โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมใน หัวข้อ 

3.1.2 (ค) “การลงทนุในทรัพย์สนิหลกั - ทรัพย์สนิที กองทนุลงทนุเพิ มเติม” 

นอกจากนี " ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  1 กองทนุได้ให้สทิธิแก่ AWC ในการทําคําเสนอก่อน (right 

of first offer) เพื อซื "อทรัพย์สินอื นใดที กองทุนซื "อจากกลุ่มทรูหากกองทนุ

จะขายหรือจําหนา่ยโดยประการอื นใดซึ งทรัพย์สนิดงักลา่ว 

ในด้านการดําเนินงานและบํารุงรักษาทรัพย์สิน TUC เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่  

AWC ในการดําเนินงานและบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ทั "งเสาภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 

AWC เ พิ ม เ ติม  ค รั "ง ที  1 โดย  BFKT (ซึ ง เ ช่ า ช่ วงหนึ ง พื "น ที ต่อ เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 (One Slot Basis) จาก 

TUC) มีหน้าที ต่อ TUC ในการดําเนินงานและบํารุงรักษาในส่วนพื "นที ที  

BFKT เช่าช่วงจาก TUC ดังกล่าว ซึ งบริษัทจัดการเชื อว่าทําให้มีการ

ดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ  AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  1 ที เหมาะสม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกบั

การดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  1  ในหวัข้อ 2.1.2 (ข)(16) “การดําเนินงานและบํารุงรักษา” 

และหวัข้อ 2.5.2 (ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC 

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1” 

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที เกิดจากการให้เช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2 รวมทั "งกรรมสิทธิ'

ในเสาโทรคมนาคมของ  AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2 ภายหลัง

จากวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม 

ครั"งที  2 

กองทุนมีสิท ธิในการ รับประโยชน์จากรายได้สุท ธิ ที เ กิดจากเสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 จํานวน 149 เสา และ

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้อง โดย

ประกอบด้วยเสาที ตั "งอยู่บนพื "นดินจํานวน 91 เสา เสาที ตั "งอยู่บนดาดฟ้า

จํานวน 49 เสา และระบบ Distributed Antenna System จํานวน 9  เสา 
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เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 จะมีทั "งที ตั "งอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและใน 35 จงัหวดัของประเทศไทย โดยประมาณร้อยละ 

15 อยูใ่นกรุงเทพมหานครซึ งมีประชากรหนาแนน่ 

กองทุนได้มาซึ งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากการให้

เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ที เกิดขึ "นตั "งแต่

และรวมถึงวนัเริ มคํานวณรายได้สําหรับการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 จนถึง

วนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2 ซึ ง

เป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี (รวมถึงเงินที ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง 

คําตัดสิน  คําพิพากษา คดีความที ตัดสินให้แก่  AWC รวมทั "งการ

ดําเนินการหรือสทิธิอื นใดซึ ง AWC มีสทิธิได้รับ ที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกบั

รายได้หรือสญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไม่รวมถึงสทิธิและเงิน

ที ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกับรายได้หรือ

สญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวันเริ ม

คํานวณรายได้สําหรับการลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ไม่ว่า AWC จะได้

ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเริ มคํานวณรายได้สําหรับการ

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ก็ตาม)) โดยขณะนี " AWC ได้ให้ TUC เช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ตามสัญญาเช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2 โดยเป็นการเช่าเสาโทรคมนาคม

ทั "งเสา (Whole Tower Basis) โดย TUC ให้ BFKT เช่าช่วงหนึ งพื "นที ต่อ

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2  (One Slot Basis) 

ภายใต้สัญญาเช่าช่วงหนึ งพื "นที บนเสาโทรคมนาคมของ AWC (ทั "งนี " 

BFKT ยังตกลงรับผิดต่อ AWC โดยตรงในฐานะลูกหนี "ร่วมกับ TUC 

สาํหรับคา่เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 สาํหรับ

หนึ งพื "นที ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 (One 

Slot Basis) ที  BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC)  โดยที  BFKT ได้นําหนึ งพื "นที 

ตอ่เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 (One Slot Basis) 

ตามที เช่าช่วงจาก TUC ดงักลา่ว ออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่าช่วงและ

ดําเนินงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง โดย AWC จะโอนรายได้อนัเกิดจากการให้ 
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TUC เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 หลงัหัก

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา ค่าเช่าพื "นที  ค่าประกันภยั 

และค่าใช้จ่ายอื น ๆ อนัเกิดจากการดําเนินงานที เกี ยวกบัเสาโทรคมนาคม

ของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ให้แก่กองทุนตามข้อกําหนดและ

เงื อนไขที ระบุในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  2 ซึ งกองทุนเข้าทํากับ AWC โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ มเติมเกี ยวกบัการดําเนินการระหวา่งกองทนุ และ AWC ในหวัข้อ 2.5.3 

(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

ระหว่าง AWC และกองทุน (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 

AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2”)” 

เมื อครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพิ มเติม ครั "งที  2 แล้วซึ งปัจจบุนักําหนดไว้เป็นวนัที  3 สงิหาคม พ.ศ. 2568 

(แต่อาจมีการขยายกําหนดระยะเวลาได้อีกอย่างน้อยห้าปี ซึ งการขยาย

ระยะเวลาดงักลา่วจะมีผลเมื อสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA ได้รับ

การต่ออายุหรือขยายระยะเวลาตามข้อตกลงที กําหนด)  AWC มีหน้าที 

โอนกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 

จํานวน 149 เสา ให้แก่กองทนุตามข้อกําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน

และสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ซึ งภายหลังจากนั "น 

ข้อตกลงเกี ยวกบัการโอนสิทธิรายได้ที เกี ยวเนื องกบัเสาโทรคมนาคมของ 

AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ดังกล่าวนั "นจะสิ "นผลลง และกองทุนจะ

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ทั "งนี " กองทุนไม่

สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดงักลา่วให้แก่กองทนุ

อย่างแน่นอน เนื องจากหน้าที ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที 

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 จะเกิดขึ "นก็ต่อเมื อเงื อนไขตามสญัญาดงักลา่วได้

สาํเร็จครบถ้วนแล้ว ซึ งยงัไมแ่นน่อนวา่เงื อนไขดงักลา่วนั "นจะสาํเร็จหรือไม่ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติม ในหวัข้อ 2.5.3 (ก)(1) “สญัญาโอน

ขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ระหว่าง AWC และ

กองทนุ (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  2”)” อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงเกี ยวกบัการโอนเสาโทรคมนาคมของ 
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AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 เป็นสว่นหนึ งของธุรกรรมที ได้รับมติจากผู้

ถือหน่วยลงทุนแล้ว ดงันั "น เมื อมีการโอนเสาโทรคมนาคมดงักล่าวจะไม่

ถือเป็นการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ งทรัพย์สนิของกองทนุอีก ดงันั "น กองทนุ

จึงไม่ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขั "นตอนเกี ยวกับการได้มา

เพิ มเติมหรือจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานรวมทั "งหลกัเกณฑ์

และขั "นตอนเกี ยวกับการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบ

จากผู้ ดูแลผลประโยชน์ การทําธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที 

เกี ยวข้องและการประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานอีกครั "ง 

ทั "งนี " ทรัพย์สินที กองทุนลงทุนภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ

รายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ไม่รวมถึงส่วนปรับปรุงของเสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ที อาจมีการดําเนินการ

เพื อเพิ มศกัยภาพของทรัพย์สินดงักล่าวโดย AWC ยกตวัอย่างเช่น การ

ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบสื อสญัญาณ ทั "งนี " สญัญาโอนขายทรัพย์สินและ

สทิธิรายได้  AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 นั "น AWC ได้ให้สทิธิแก่กองทนุ

ในการได้รับคําเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพื อซื "อทรัพย์สนิ

เพิ มเติม ซึ งรวมถึงสว่นปรับปรุงดงักลา่ว และ/หรือรายได้ที จะเกิดจากสว่น

ปรับปรุงเพิ มเติมของทรัพย์สินนั "น ในกรณีที กลุ่มทรูพิจารณาจะขาย

ทรัพย์สินหรือรายได้ที จะเกิดจากทรัพย์สินเพิ มเติมดังกล่าวนั "นให้แก่

บุคคลภายนอกกลุ่มทรู โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมใน หัวข้อ 

3.1.2 (ค) “การลงทนุในทรัพย์สนิหลกั - ทรัพย์สนิที กองทนุลงทนุเพิ มเติม” 

นอกจากนี " ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  2 กองทนุได้ให้สทิธิแก่ AWC ในการทําคําเสนอก่อน (right 

of first offer) เพื อซื "อทรัพย์สินอื นใดที กองทุนซื "อจากกลุ่มทรูหากกองทนุ

จะขายหรือจําหนา่ยโดยประการอื นใดซึ งทรัพย์สนิดงักลา่ว 

ในด้านการดําเนินงานและบํารุงรักษาทรัพย์สิน TUC เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่  

AWC ในการดําเนินงานและบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ทั "งเสาภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 

AWC เ พิ ม เ ติ ม  ค รั "ง ที  2 โด ย  BFKT (ซึ ง เ ช่ า ช่ วงหนึ ง พื "น ที ต่อ เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 (One Slot Basis) จาก 
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TUC) มีหน้าที ต่อ TUC ในการดําเนินงานและบํารุงรักษาในส่วนพื "นที ที  

BFKT เช่าช่วงจาก TUC ดังกล่าว ซึ งบริษัทจัดการเชื อว่าทําให้มีการ

ดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ  AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  1 ที เหมาะสม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกบั

การดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  2 ในหวัข้อ 2.1.2 (ข)(16) “การดําเนินงานและบํารุงรักษา” 

และหวัข้อ 2.5.3 (ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC 

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2” 

(2) ใยแก้วนําแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั 

ณ วันที ของเอกสารฉบับนี " กองทุนมีการลงทุนในใยแก้วนําแสงระยะทางรวม

ทั "งหมดประมาณ 96,150 กิโลเมตร (หรือประมาณ 2,774,958 คอร์กิโลเมตร) ซึ ง

รวมถึงอุปกรณ์ระบบสื อสญัญาณรวม 9,169 ลิงค์ และระบบบรอดแบนด์ในเขต

พื "นที ต่างจังหวัดจํานวน 1.2 ล้านพอร์ตครอบคลุม FOC 6,114 กิโลเมตร (หรือ 

198,085 คอร์กิโลเมตร) โดยกองทุนได้เข้าทําสญัญาเพื อให้ได้รับสิทธิในการรับ

ประโยชน์จากรายได้สทุธิจากการให้เช่า FOC รวมระยะทาง 47,250 กม. (680,400 

คอร์กิโลเมตร) รวมทั "งอุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณรวม 9,169 links ตามสญัญา 

HSPA และกองทนุได้นํากลุม่ทรัพย์สิน (portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอด

แบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดัที กองทนุลงทนุอยู่ในปัจจุบนัออกจดัหาผลประโยชน์

ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่า/เช่าช่วงและบริหารจดัการหลกั เช่า/เช่า

ช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการจํานวนรวมทั "งสิ "นประมาณ 48,900 กิโลเมตร 

(ประมาณ 2,094,558 คอร์กิโลเมตร) ดังมีรายละเอียดแยกตามวิธีการจัดหา

ผลประโยชน์ดงันี " 

ก) การใหผู้อื้!นเช่า/เช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการทรพัย์สิน 

กองทุนได้นํา FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวัด

ดังต่อไปนี "ที กองทุนถือครองกรรมสิท ธิ= อยู่ ในปัจจุบันออกจัดหา

ผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่า/เช่าช่วงและ

บริหารจัดการหลกั เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการจํานวนรวมทั "งสิ "น

ประมาณ 48,900 กิโลเมตร (ประมาณ 2,094,558 คอร์กิโลเมตร) 



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  260 

ระบบ FOC หลัก อันประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร 

(122,974 คอร์กิโลเมตร)และอุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณที เกี ยวข้อง 

และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวัด ซึ งสามารถรองรับ

ผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จาํนวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต 

โดยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ งของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมเบื "องต้นที กองทนุซื "อจาก TICC ซึ งทรัพย์สินทั "งสองรายการ

ตั "งอยู่ในพื "นที ต่างจังหวัด โดยกองทุนเป็นผู้ รับผิดชอบค่าสิทธิแห่งทาง 

(ตามจํานวนที ระบุไว้ในสญัญา) และค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการประกันภยั 

ส่วน TICC ในฐานะผู้ เ ช่าและบริหารจัดการหลักภายใต้สัญญาเช่า 

ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักที ได้มีการแก้ไขและแทนที  เป็น

ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบ FOC หลกั

และระบบบรอดแบรนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวดัที กองทุนรับโอนมาจาก 

TICC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมใน หัวข้อ 2.1.2 (ค) “ธุรกิจ

เคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวดั” และ หวัข้อ 

2.5.1 (ก)(3)“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิระหวา่ง TICC และกองทนุ ลงวนัที  

24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TICC”)” 

FOC ของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  1 

ภายใต้สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 กองทนุได้มา

ซึ งสิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 รวมทั "งสิทธิในการซื "อ (call option) FOC ของ 

AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ดงักลา่ว ภายหลงัจากครบกําหนดอายกุาร

เช่าระยะยาว ทั "งนี " โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที จะใช้สิทธิ

ดงักลา่วให้แก่ AWC ไมช้่ากวา่ 2 ปีก่อนครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาว

ตามที กําหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ในหวัข้อ 2.5.2 

(ก)(2) “สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1” โดยกองทนุ

ได้นํา FOC ของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 บางส่วนออกให้เช่าช่วง

แก่ TICC ซึ งตามสญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ที 
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ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 (ที ได้มีการแก้ไขและแทนที ) TICC ในฐานะผู้ เช่า

ช่วงและบริหารจดัการหลกัมีหน้าที ดําเนินงานและบํารุงรักษา FOC ของ 

AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติม

เกี ยวกบัการเช่า และหน้าที ของ TICC ในการดําเนินงานและบํารุงรักษา 

FOC ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ในหวัข้อ 3.4.1.2 (ก)(1) “สญัญา

เช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1” และ

หวัข้อ 2.1.2 (ข)(16) “การดําเนินงานและบํารุงรักษา” 

FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2 

ภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ 

ครั "งที  3 สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ ทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ 

ครั "งที  3 และ สญัญาเช่า FOC ระยะยาว ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ 

ครั "งที  3 กองทนุได้มาซึ ง (ก) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจ

ให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ในเขตพื "นที ต่างจังหวดั ระยะทางประมาณ 

1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที ซื "อจาก TUC 

โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 (ข) กรรมสิทธิ=

ใน FOC หลกั ซึ งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที และ

อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 

542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที ซื "อจาก ทรูมูฟ 

โดยรวมเรียกเป็น FOC หลกัของ ทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ (ค) 

สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ งในปัจจุบนัใช้รองรับ

เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง

ประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ที เช่าจาก 

TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  2 โดยกองทนุมีสทิธิในการซื "อ FOC ดงักลา่ว (call option) 

เมื อครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทั "งนี " โดยกองทนุจะต้องแจ้งความ

ประสงค์ที จะใช้สิทธิดงักลา่วให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกําหนด

อายุการเช่าระยะยาวตามที กําหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที 

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) 
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เพื อซื "อกรรมสทิธิ=ในทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั 200 ล้านบาท โดยกองทนุได้

นํา FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 บางส่วนออกให้เช่า/เช่าช่วงแก่ TUC 

และ TICC ซึ งภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มี

การแก้ไขและแทนที  กองทุนจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที 

เกี ยวกบัสทิธิแหง่ทาง (ตามวิธีการคํานวณที ระบใุนสญัญา) และคา่ใช้จ่าย

สําหรับกรมธรรม์ประกนัภยัต่าง ๆ ในขณะที  TUC และ TICC ในฐานะผู้

เช่า/เช่าช่วงและบริหารจดัการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที เกี ยวกบั

ดําเนินงานและบํารุงรักษาสําหรับ FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ มเติม ในหวัข้อ 2.1.2 (ค) “ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและ

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั” และ หวัข้อ 2.5.3 (ก) “สญัญา

ที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  2 และครั "งที  3” 

FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  3 

ภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ 

ครั "งที  3 สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ ทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ 

ครั "งที  3 และ สญัญาเช่า FOC ระยะยาว ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ 

ครั "งที  3 กองทนุได้มาซึ ง (ก) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจ

ให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ในเขตพื "นที ต่างจังหวดั ระยะทางประมาณ 

8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที ซื "อจาก TUC 

โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 (ข) กรรมสิทธิ=

ใน FOC หลกั ซึ งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที และ

อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 

546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ที ซื "อจาก ทรูมูฟ 

โดยรวมเรียกเป็น FOC หลักของ ทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 (ค) 

กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั 

ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์

กิโลเมตร) ที ซื "อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx 

ของทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 และ (ง) สิทธิการเช่าระยะยาว 



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  263 

ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน

ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร 

(หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที เช่าจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น 

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 รวมทั "งสิทธิ

ในการซื "อ (call option) FOC ซึ งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดงักลา่ว 

เมื อครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว ทั "งนี " กองทุนจะต้องแจ้งความ

ประสงค์ที จะใช้สิทธิดงักลา่วให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบกําหนด

อายุการเช่าระยะยาวตามที กําหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาว ที 

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ ครั "งที  3 โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) 

เพื อซื "อกรรมสทิธิ=ในทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั 1,300 ล้านบาท โดยกองทนุ

ได้นํา FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 บางส่วนออกให้เช่าหรือเช่าช่วงแก่ 

TUC และ TICC ซึ งภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั

ที ได้มีการแก้ไขและแทนที นั "น กองทนุจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในสว่น

ที เกี ยวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการคํานวณที ระบุในสัญญา) และ

คา่ใช้จ่ายสาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัตา่ง ๆ  ในขณะที  TUC และ TICC ใน

ฐานะผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงและผู้ บริหารจัดการหลักจะเป็นผู้ รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับดําเนินงานและบํารุงรักษาสําหรับ FOC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  3 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 2.1.2 (ค) 

“ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวดั” และ 

หัวข้อ 2.5.3 (ก) “สัญญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3” 

ข) การไดร้บัสิทธิในการรบัประโยชน์จากรายไดส้ทุธิจากการใหเ้ช่าทรพัย์สิน 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้นที กองทุนได้เข้าทํา

กบั BFKT นั "น กองทนุมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากการให้

เช่า FOC รวมระยะทาง 47,250 กม. (680,400 คอร์กิโลเมตร) รวมทั "ง

อุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณรวม 9,169 links ตามสัญญา HSPA ทั "งนี " 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมใน หวัข้อ 3.1.2 (ก) (2) “สทิธิในการรับ

ประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
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ของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทั "งกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สนิ

เสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ ง 

ภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญา HSPA สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม

ของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  1 

และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  2 

(ตามลาํดบั)” 

นอกจากการจัดหาผลประโยชน์ด้วยวิธีการให้ผู้ อื นเช่า ดําเนินการและ

บริหารจดัการทรัพย์สินและการได้รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้

สทุธิจากการให้เช่าทรัพย์สินแล้ว กองทุนยงัได้เข้าทําสญัญาบริการหลกั

กับบริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้ จัดการ

ทรัพย์สินโทรคมนาคม โดยผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมให้บริการ

เกี ยวกับงานด้านธุรการและการตลาดกับกองทุน นอกจากนี " ผู้ จัดการ

ทรัพย์สินโทรคมนาคมยงัมีหน้าที รับผิดชอบเกี ยวกบัการจัดหาผู้ เช่าและ

บริหารจัดการพื "นที ร่วมรายอื น ๆ ที จะเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมในสว่นที สามารถทําการรองรับการใช้เพิ มเติมได้ และกองทนุ

ได้ประโยชน์จากรายได้คา่เช่าเพิ มเติมนั "น หกัด้วยคา่ธรรมเนียมเพิ มเติมที 

ต้องชําระให้กบัผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ มเติมในหัวข้อ 3.4.1.1 (ข)  “สัญญาบริการหลักฉบับลงวันที  24 

ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน 

(ตามที ได้มีการแก้ไขเพิ มเติม รวมถึงตามข้อตกลงเพิ มเติม ฉบบัลงวนัที  5 

มีนาคม พ.ศ. 2558 และข้อตกลงเพิ มเติม ครั "งที  2 ระหว่างผู้ จัดการ

ทรัพย์สนิโทรคมนาคมและกองทนุ) (“สญัญาบริการหลกั”)” 

(ข) ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  & 

กองทนุจะลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 โดย

อาศยัเงินที ได้จากการเสนอขายจากการเพิ มทนุครั "งที  2 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติม

ในหวัข้อ ..# “ข้อมลูทั วไปของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐาน”  

ภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิ

ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 และสญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที ลงทุน
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เพิ มเติม ครั "งที  4 กองทุนจะได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  4 ซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 จะ

ประกอบไปด้วย (ก) กรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมสําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที 

จํานวน 788 เสา และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้อง ที จะ

ซื "อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 (ข) 

กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ในเขตพื "นที 

ต่างจงัหวดั ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) ที 

จะซื "อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 (ค) กรรมสิทธิ=

ใน FOC ซึ งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบ

รอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั 

รวมระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และประมาณ 

617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามลําดับ ที จะซื "อจาก เรียลมูฟ 

โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของเรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 และ (ง) 

กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ

อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั ระยะทางประมาณ 2,797 

กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) ที จะซื "อจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น 

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

กองทุนจะเป็นผู้ รับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที เกี ยวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการ

คํานวณที ระบใุนสญัญา) และค่าใช้จ่ายสําหรับกรมธรรม์ประกนัภยัต่าง ๆ ในขณะที  TUC 

และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร

จดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ตามสญัญาแก้ไขเพิ มเติมสญัญาเช่า ดําเนินการ และ

บริหารจัดการหลัก ครั "งที  2 จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับดําเนินงานและ

บํารุงรักษาสําหรับ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติม ใน

หวัข้อ  2.1.2 (ค) “ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั” หวัข้อ  

3.4.1.4 (ก)(1) “สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั ครั "ง

ที  2 ระหวา่ง TUC TICC และ กองทนุ ("สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการและ

บริหารจดัการหลกั FOC ครั "งที  2")” 

ตามสัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 กองทุนจะซื "อเสา

โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั "น กองทุนจะเป็น
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ผู้ รับผิดชอบค่าเช่าที ดินรวมถึงภาษีโรงเรือนและที ดินที เกี ยวข้องกบัเสาโทรคมนาคมของ 

TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 (ตามวิธีการคํานวณที ระบุในสญัญา) โดยชําระเป็นราย

เดือนให้แก่ TUC นอกเหนือจากนั "น กองทุนยังจะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายสําหรับ

กรมธรรม์ประกนัภยัตา่ง ๆ สาํหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 โดย 

TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัตาม สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการ

หลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ตามสญัญาแก้ไขเพิ มเติมสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร

จัดการหลกั ครั "งที  2 จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับดําเนินงานและบํารุงรักษา

สําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ มเติมใน หัวข้อ 3.4.1.4 (ก)(1)  “สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า  ดําเนินการ 

บํารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ครั "งที  2 ระหวา่ง TUC และ กองทนุ ("สญัญาแก้ไขและ

แทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครั "งที  2")” 

ภายใต้สัญญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 กองทุนจะซื "อ

กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ

อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขต

พื "นที ตา่งจงัหวดั จาก เรียลมฟู โดยเข้าทําสญัญากบั เรียลมฟู ในฐานะผู้ขาย และ TUC ใน

ฐานะผู้ ที จะเข้ารับสิทธิและหน้าที ของ เรียลมฟู ในฐานะผู้ขายภายใต้สญัญาดงักลา่ว เมื อ

เกิดเหตกุารณ์ตามที กําหนดไว้ ทั "งนี " TUC ตกลงจะเข้ารับสิทธิและหน้าที ต่าง ๆ ที  เรียลมฟู 

มีอยู่ต่อกองทนุภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เมื อ

การโอนกิจการทั "งหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เกิดขึ "นแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC 

ตกลงจะปฏิบติัหน้าที ของผู้ขาย ซึ งยงัคงมีอยู่ภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู 

ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ณ วันที การโอนกิจการทั "งหมดของ เรียลมูฟ ให้แก่ TUC เสร็จ

สมบรูณ์แทนที  เรียลมฟู ทกุประการ 

โดยก่อนการเข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

นั "น กองทุนได้จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  4 ทั "งทางด้านเทคนิคและทางด้านกฎหมาย เช่น การวิเคราะห์ความแข็งแรง

ของเสาโทรคมนาคม ความสามารถในการใช้งาน การวิเคราะห์การทบัซ้อนกันของเสา

โทรคมนาคม รวมถึงประเด็นทางกฎหมายต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ทั "งนี " เพื อประโยชน์ในการ

เจรจาตกลงเพื อกําหนดข้อตกลงต่าง ๆ ที จําเป็นและเหมาะสมกับคู่สญัญาที เกี ยวข้อง

ต่อไป โดยในส่วนของการวิเคราะห์การทบัซ้อนนั "น หากพบว่ามีการทับซ้อนกันของเสา
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โทรคมนาคมก่อนการเข้าลงทุน กองทุนและคู่สญัญาที เกี ยวข้องจะทําความตกลงกัน

เกี ยวกับการดําเนินการที จําเป็นและเหมาะสมและกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ

ดังกล่าวต่อไป นอกจากนี " ภายหลงัจากที กองทุนได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 แล้วนั "น กองทุนจะจัดให้มีการ

ตรวจสอบทรัพย์สินดงักลา่วทั "งทางด้านเทคนิคและทางด้านกฎหมายอยา่งละเอียดอีกครั "ง  

โดยหากกองทุนพบประเด็นปัญหาใด ๆ กองทุนสามารถที จะใช้สิทธิที กองทุนมีตามที 

กําหนดไว้ในสญัญาตา่ง ๆ ที เกี ยวข้องได้ 
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สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  268 

(1) เมื อครบกําหนดอายสุญัญาเชา่ ในปี 257% หากทรูได้รับการตอ่ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และบรรลหุนึ งในเงื อนไขดงัตอ่ไปนี " (ก) รายได้รวมจากธุรกิจการบริการบรอดแบนด์สงูกวา่จํานวนที กําหนดไว้ หรือ (ข) สว่น
แบง่การตลาดการให้บริการบรอดแบนด์ทั "งหมดสงูกวา่ร้อยละ 33 กลุม่ทรูต้องเชา่ชว่งเป็นเวลาอีก 10 ปี หรือตลอดอายใุบอนญุาตที ได้ทําการตอ่ ขึ "นอยูก่บัวา่ระยะเวลาใดจะสั "นกวา่   

ตารางต่อไปนี "แสดงถงึทรัพย์สินซึ งเป็นส่วนหนึ งของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4 

นิติบุคคลผู้ให้ยมื 
หรือให้เช่า 

ลักษระการลงทุน แผนภาพการลงทุน ทรัพย์สิน ประเภทธุรกิจ 

TUC ขายและให้เช่ากลบั 

 

788 เสาโทรคมนาคม และโครงสร้างพื "นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้อง (749 

GBT, 39 RTT) 

ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์ 
เคลื อนที  

ประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร (ประมาณ 1,795 
กม.) ซึ งใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที ในเขต
พื "นที ตา่งจงัหวดั  

ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์ 
เคลื อนที  

เรียลมูฟ ขายและให้เช่ากลบั 

 

 

ประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร (ประมาณ 315 
กม.) ระบบ FTTx ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต 

ประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร (ประมาณ 617 
กม.) ระบบ FTTx ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั  

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต 

TICC ขายและให้เช่ากลบั  

 

ประมาณ #*+,&*3 คอร์กิโลเมตร (ประมาณ .,&+& 
กม.) ระบบ FTTx ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั 

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต 

ขาย  

 

DIF 

 

 

เรียลมฟู 

 ให้เช่ากลบั 

ประมาณ 14 ปี 

บวก 10 ปี 
(1)

 

  ให้เช่ากลบั 

ประมาณ 14 ปี 

บวก 10 ปี 
(1)

 

 

DIF 

 

TUC 

ขาย 

ให้เช่ากลบั 

ประมาณ 14 ปี 

 

TUC 
ให้เช่ากลบั 

ประมาณ 14 ปี 

บวก 10 ปี 
(1)

 

 

TICC 

 

TICC DIF TICC 

 ให้เช่ากลบั 

ประมาณ #4 ปี 

บวก #7 ปี 
(1)

 

ขาย 
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แผนภูมิดงัต่อไปนี "แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้จัดการ

ทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบคุคลผู้ โอน ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั และผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื น หลงัจากที มีการ

ดําเนินการเกี ยวกบัธุรกรรมที กําหนดในสญัญาที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  4 เสร็จสิ "น 

 

ภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 กองทนุจะซื "อกรรมสทิธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจบุนัใช้

รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลและในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั จาก เรียลมฟู โดยเข้าทําสญัญากบั เรียลมฟู ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะ

ผู้ ที จะเข้ารับสิทธิและหน้าที ของ เรียลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้สญัญาดงักล่าว เมื อเกิดเหตุการณ์ตามที กําหนดไว้ 

ทั "งนี " TUC ตกลงจะเข้ารับสทิธิและหน้าที ตา่ง ๆ  ที  เรียลมฟู มีอยูต่อ่กองทนุภายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สนิของ เรียลมฟู 

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เมื อการโอนกิจการทั "งหมดของ เรียลมฟู ให้แก่ TUC เกิดขึ "นแล้วโดยเสร็จสมบรูณ์ โดย TUC 

ตกลงจะปฏิบติัหน้าที ของผู้ขาย ซึ งยงัคงมีอยูภ่ายใต้สญัญาซื "อขายทรัพย์สินของ เรียลมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ณ 

วนัที การโอนกิจการทั "งหมดของ เรียลมฟู ให้แก่ TUC เสร็จสมบรูณ์แทนที  เรียลมฟู ทกุประการ 

แผนภูมิข้างต้นถูกจัดทําขึ "นเพื อแสดงข้อมูลโดยสงัเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั "งหมดเกี ยวกับโครงสร้างของ

กองทนุและความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลตา่ง ๆ  ดงักลา่วข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกบัโครงสร้าง

ของกองทนุและความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลต่าง ๆ ดงักลา่วข้างต้นในหวัข้อ 3 “นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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และการจัดหาผลประโยชน์” หวัข้อ 7. “รายการระหว่างบคุคลที เกี ยวข้อง”  และส่วนที  ; “การจัดการและการกํากบั

ดแูลกองทนุรวม” หวัข้อ 11. “โครงสร้างการจดัการ” ทั "งนี " ผู้ลงทนุควรศกึษารายละเอียดทั "งหมดในเอกสารฉบบันี "ก่อน

การตดัสนิใจลงทนุ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ใน “รายงานการ

ประเมินมลูค่ายติุธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จํากดั ” 

และ “รายงานการประเมินมลูค่ายติุธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี  

จํากดั” ตามภาคผนวก 1 และ 2 

(ค) การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที กองทุนลงทุนเพิ มเติม 

นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น 

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนลงทุนในกิจการโครงสร้าง

พื "นฐานอื นโดยการได้มาซึ งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานตามที กฎหมายหลกัทรัพย์ให้

กระทําได้และเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน เช่น ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

นอกจากนี " บริษัทจดัการอาจจดัการให้กองทุนลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เป็นโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมอื น และ/หรือสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที เกิดจากทรัพย์สิน

ดงักลา่ว นอกเหนือจาก ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ซึ งการลงทนุเพิ มเติมโดย

กองทนุอาจรวมถึงการลงทนุใน ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  4 และ การใช้สิทธิในการได้รับคําเสนอก่อน (right to receive first offers) ตามที 

กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เป็นต้น ทั "งนี " ตามสญัญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ มีข้อกําหนดวา่ ในกรณีที กลุม่ทรูจะขายทรัพย์สินที เป็นโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมอื น ๆ ของกลุ่มทรูและ/หรือรายได้ที เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวที 

นอกเหนือจากทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 

ให้แก่บคุคลภายนอก นิติบคุคลผู้ โอนตกลงให้สิทธิกองทนุในการได้รับคําเสนอก่อนในการ

ซื "อทรัพย์สินดังกล่าว และ/หรือรายได้ที เกิดจากทรัพย์สินดงักล่าว ทั "งนี " ทรัพย์สินที เป็น
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โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมอื นดงักลา่วอาจมีทั "งสว่นที เป็นทรัพย์สินซึ งเป็นโครงการที 

แล้วเสร็จและ/หรือทรัพย์สินซึ งเป็นโครงการที ไม่แล้วเสร็จ (แล้วแต่กรณี) โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 2.5.1 (ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบื "องต้น” 

หวัข้อ 2.5.2 (ก)“สญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  1” หัวข้อ 2.5.3 (ก) “สญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3” และ หวัข้อ 2.5.4 (ก)“สาระสําคญัของ

ร่างสญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4” 

การลงทนุหรือการได้มาเพิ มเติมใด ๆ ซึ งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานใด ๆ อนัมีมลูคา่

เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั "งแต่ร้อยละ 30 ขึ "นไปของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุ ณ 

เวลาที มีการได้มาดงักลา่วจะต้องอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องของ ก.ล.ต. 

สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ เช่นเดียวกนักบัเมื อกองทนุเข้า

ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น (เช่น ข้อกําหนดการสอบทาน

ธุรกิจ (due diligence) การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนมุติัของผู้

ถือหน่วยลงทนุ โปรดพิจารณาข้อกําหนดเกี ยวกบัการของมติผู้ ถือหน่วยลงทนุในสว่นที  ; 

“การจดัการและการกํากบัดแูลกองทนุรวม” หวัข้อ #..#.% (ข) “สทิธิในการออกเสยีงเพื อลง

มติ” หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นการ

ได้มาเพิ มเติมซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานตามที ได้รับยกเว้นภายใต้กฎเกณฑ์ที 

เกี ยวข้องของ ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยการ

คํานวณมลูคา่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที ลงทนุหรือได้มาเพิ มเติมดงักลา่วข้างต้น 

ให้พิจารณาจากมลูคา่การลงทนุทกุรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

อย่างไรก็ดี หากเป็นการได้มาเพิ มเติมซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที มีมลูค่าเกิน

กว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที มีการได้มา

ดงักลา่ว ซึ งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี "ไม่จําต้องได้รับ

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที การลงทนุหรือได้มาเพิ มเติมซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน จําเป็นต้องใช้

เงินทนุเพิ มเติมโดยการกู้ ยืมและ/หรือการเพิ มเงินทนุจดทะเบียน กองทนุจะต้องปฏิบติัตาม

ขั "นตอนเกี ยวกบัการกู้ ยืมตามที กําหนดไว้ในสว่นที  ; “การจดัการและการกํากบัดแูลกองทนุ

รวม” หวัข้อ 12.1.1 “นโยบายการกู้ ยืมเงิน” และ/หรือการเพิ มทนุ ตามที กําหนดไว้ในสว่นที  
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3 “การจดัการและการกํากบัดแูลกองทนุรวม” หวัข้อ 10.1.3 “การเพิ มเงินทนุจดทะเบียน” 

และการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทนุ (หากต้องมี) 

นอกจากนี " ในกรณีที การลงทนุเพิ มเติมดงักลา่วกระทําโดยวิธีการในข้อ (ก) หรือ (ข) ของ

นิยามคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน” (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี ยวกับ

นิยามคําวา่ “ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐาน” ในหวัข้อ “คําจํากดัความ”) กองทนุจะต้อง

เข้าทําสญัญากบัผู้ประกอบการบคุคลที สามเพื อให้เช่า หรือให้ผู้ประกอบการบคุคลที สาม

ดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินดงักล่าว หรือเพื อมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวดําเนิน

กิจการโครงสร้างพื "นฐาน เพื อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. ตามที ได้

กําหนดไว้ในหัวข้อ 3.4.2 “การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานในอนาคต” 

(ง) การลงทุนในทรัพย์สินรอง – การลงทุนในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื นที กองทุน

ลงทุนได้ 

นอกจากการลงทนุในทรัพย์สินหลกัตามที ได้ระบไุว้ในหวัข้อ 3.1.2 (ก) “นโยบายการลงทนุ

ในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที กองทนุลงทนุอยูใ่นปัจจุบนั” และหวัข้อ 3.1.2 

(ค) “การลงทุนในทรัพย์สินหลกั - ทรัพย์สินที กองทุนลงทุนเพิ มเติม” ข้างต้นแล้ว บริษัท

จัดการอาจจัดการให้กองทุนลงทุนในทรัพย์สินรองดังต่อไปนี " เว้นแต่ในกรณีที  ก.ล.ต. 

สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข

หรือเพิ มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น

ที กองทนุสามารถลงทนุได้ 

1) พนัธบตัรรัฐบาล 

2) ตัBวเงินคลงั 

3) พนัธบตัรหรือหุ้นกู้ ที รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุคลที มีกฎหมายเฉพาะจดัตั "งขึ "น เป็นผู้ออก

และมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ คํ "าประกันต้นเงินและดอกเบี "ยเต็มจํานวนแบบไม่มี

เงื อนไข 

4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเชื อที อยูอ่าศยั 
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5) บตัรเงินฝากที ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ทั "งนี " หากเป็นบตัรเงินฝากที เข้า

ลกัษณะของตราสารที มีลกัษณะของสญัญาซื "อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

6) ตัBวแลกเงินหรือตัBวสญัญาใช้เงินที ธนาคาร บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือ

กองทนุเพื อการฟื"นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้

สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บี "ย หรือผู้ คํ "าประกนั ทั "งนี " หากเป็นตัBวแลกเงินหรือตัBว

สญัญาใช้เงินที เข้าลกัษณะของตราสารที มีลกัษณะของสญัญาซื "อขายล่วงหน้าแฝง 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

7) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิที จะซื "อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่ง

หนี " หรือกองทนุรวมอื น ที มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนี " หรือเงินฝาก 

8) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานอื น 

9) หนว่ยของโครงการจดัการลงทนุตา่งประเทศ โดยต้องเป็นไปตามเงื อนไขดงัตอ่ไปนี " 

· เป็นหนว่ยของโครงการจดัการลงทนุตา่งประเทศที อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของ

หน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซื "อขายหลกัทรัพย์ที เป็นสมาชิก

ส า มั ญ ข อ ง  International Organization of Securities Commissions 

(IOSCO) หรือเป็นหน่วยของโครงการจดัการลงทนุต่างประเทศที มีการซื "อขาย

ในตลาดซื "อขายหลกัทรัพย์ที เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges 

(WFE) 

· โครงการจดัการลงทนุตา่งประเทศนั "น มีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สินประเภท

และชนิดเดียวกบัทรัพย์สนิที กองทนุสามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

· โครงการจดัการลงทนุตา่งประเทศนั "นจดัตั "งขึ "นเพื อผู้ลงทนุทั วไป 

10) หุ้นที ออกโดยบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั) ที เป็นไปตาม

เงื อนไขดงัตอ่ไปนี " 

· บริษัทนั "นมีการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานรวมกนัไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดงักล่าว หรือมีรายได้จากการ
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จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานดงักล่าวรวมกันไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแตล่ะปีบญัชี และ 

· บริษัทนั "นมิใช่บริษัทภายใต้ข้อ (จ) ของนิยามคําวา่ “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง

พื "นฐาน” 

11) สญัญาซื "อขายลว่งหน้า ซึ งการเข้าทําสญัญาดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพื อป้องกนัความ

เสี ยงของกองทนุ 

ทั "งนี " บริษัทจดัการสงวนสิทธิ=ในการเข้าลงทนุในอนาคตในทรัพย์สนิ หรือการลงทนุชนิดอื น

ตามที  ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ให้ความเห็นชอบ หรือ

มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา

ดอกผลโดยวิธีอื น 

(จ) อัตราส่วนการลงทุน 

เมื อสิ "นสดุรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี กองทุนจะต้องดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สิน

หลกัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุโดยคํานวณมลูคา่การลงทนุ

ในทรัพย์สินหลกัจากมลูค่าตามบญัชีของราคาการได้มาหรือราคาอื นใดตามที สํานกังาน 

ก.ล.ต. กําหนด ดงันั "น กองทนุจะต้องไม่ลงทนุในการลงทนุในทรัพย์สินรองเกินกวา่ร้อยละ 

25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ 

บริษัทจดัการมีหน้าที ที จะต้องควบคมุดแูลให้อตัราสว่นการลงทนุในการลงทนุในทรัพย์สนิ

รองต่อทรัพย์สินของกองทุนทั "งหมดเป็นไปตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ที กําหนดไว้ใน

ประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. ที  สน. 24/2552 เรื อง การลงทนุและมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สิน

ของกองทนุ ลงวนัที  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที แก้ไขเพิ มเติม) 

(ฉ) การจาํหน่ายไปซึ งทรัพย์สินของกองทุน 

การจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานของกองทนุ อนัมีมลูค่าเกินกว่า 100 

ล้านบาท หรือตั "งแต่ร้อยละ 30 ขึ "นไปของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที มีการ

จําหน่ายดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องของ  ก.ล.ต. 

สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ เช่นเดียวกนักบัเมื อกองทนุเข้า

ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้นหรือได้มาซึ งทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติม (เช่น ข้อกําหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้อง
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ได้รับมติอนุมัติของผู้ ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณาข้อกําหนดเกี ยวกับการขอมติผู้ ถือ

หน่วยลงทุนในส่วนที  ; “การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้อ #..#.% (ข) 

“สิทธิในการออกเสียงเพื อลงมติ” หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(แล้วแต่กรณี) เว้นแตเ่ป็นการจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานตามที ได้รับ

ยกเว้นภายใต้กฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องของ ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที จําหน่ายไป

ดงักลา่วนั "น ให้พิจารณาจากมลูคา่การลงทนุทกุรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

อย่างไรก็ดี หากเป็นการจําหนา่ยไปซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที มีมลูคา่เกินกวา่ 

100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที มีการจําหน่าย

ดงักลา่ว ซึ งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี "ไม่จําต้องได้รับ

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

3.1.3 จุดเด่นของกองทุน  

กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐานขนาดใหญ่ที สุดในประเทศไทยที ลงทุนใน

ทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม และให้เช่าทรัพย์สินดงักล่าว บริษัทจัดการเชื อว่า

ความสามารถในการแขง่ขนัที เกี ยวข้องกบัธุรกิจของกองทนุได้แก่ 

(ก) การมีกองทรัพย์สินซึ งมีขนาดใหญ่และครอบคลุมทั วทั "งประเทศ อันประกอบไป

ด้วยเสาโทรคมนาคม FOC และทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมอื น ๆ (ทั "ง

ที เป็นกรรมสิทธิ'ในทรัพย์สิน สิทธิการเช่าระยะยาว และสิทธิในการรับประโยชน์

จากรายได้สุทธิ) นั "น ทําให้กองทุนจะได้รับประโยชน์จากการที เป็นผู้บุกเบิกใน

อุตสาหกรรมซึ งการเข้ามาในธุรกิจประเภทนี "มีอุปสรรคหลายประการ 

บริษัทจดัการเชื อวา่กองทรัพย์สินอนัประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ที มีลกัษณะเฉพาะของกองทุนเป็นกองทรัพย์สินที มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายที สดุของ

ประเทศไทย และทําให้กองทุนสามารถให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท 

Passive ที มีความครบถ้วนสมบรูณ์แก่ผู้ เช่าได้ ในขณะนี " กองทนุมีสทิธิในการรับรายได้สทุธิจากเสา

โทรคมนาคมจํานวน 15,271 เสา และคาดว่า ภายหลงัการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 กองทนุจะมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากเสา

โทรคมนาคมจํานวน 16,059 เสา ที ตั "งอยู่ใน 77 จงัหวดัของประเทศไทย โดยประมาณร้อยละ 16.5 

ของเสาดงักลา่วอยูใ่นเขตพื "นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ งมีประชากรหนาแนน่ บริษัทจดัการ
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เชื อว่ากองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมนี "จะทําให้กองทุนสามารถนําเสนอเสาโทรคมนาคมที มีความ

ครอบคลมุทั วทั "งประเทศกวา่ร้อยละ 98 ของประชากรในประเทศไทยแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั

ของกองทุนได้ โดย FOC ของกองทุนในขณะนี "มีความยาวประมาณ 96,150 กิโลเมตร ซึ งรวมถึง

อุปกรณ์ระบบสื อสญัญาณรวม +,#%+ ลิงค์ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดัจํานวน 

#.. ล้านพอร์ตครอบคลมุ FOC 6,##3 กิโลเมตร (หรือ #+',*'$ คอร์กิโลเมตร) และเป็นที คาดหมาย

ว่าจะมีความยาวของ FOC เพิ มขึ "นเป็นประมาณ 101,674 กิโลเมตรหลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สนิ

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ซึ งระยะทางรวมที เพิ มขึ "นมาทั "งหมด

ประมาณ 5,524 กิโลเมตรของ FOC และ FOC รองรับระบบ FTTx จะทําให้การกระจายตัวของ

ทรัพย์สินของกองทนุทั วทั "ง 77 จงัหวดัของประเทศไทยโดยรวมเพิ มขึ "นอีก บริษัทจดัการเชื อวา่ FOC 

ที จะได้มาซึ งเป็นสว่นหนึ งของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 จะ

ทําให้ความครอบคลุมของ FOC ของกองทุนทั วประเทศเพิ มมากขึ "น  โดยมี FOC ในเขตพื "นที 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณร้อยละ 33.$ ของ FOC ทั "งหมด ภายหลงัจากการได้มาซึ ง

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3  ดงันั "น การขยายกองทรัพย์สิน

อย่างต่อเนื องของกองทนุในปัจจบุนัช่วยให้กองทนุมีความได้เปรียบทางกลยทุธ์ในด้านการกระจาย

ทรัพย์สินและความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีใหม่  ซึ งรวมถึง Internet of Things (“IoT”) 

รถยนต์ที ส่งสัญญาณเชื อมต่อกัน (Connected Car) เครื องเล่นเสมือนจริงแบบพกพา (Mobile 

Virtual Reality) และโดรน (Drones) เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างประโยชน์จาก

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมได้ด้วย  

จากการที กองทนุเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมรายแรกและรายใหญ่ที สดุ

ในประเทศไทย ประกอบกบัอปุสรรคหลายประการของการเข้าสูภ่าคอตุสาหกรรมนี " กองทนุจึงมีข้อ

ได้เปรียบที มีนัยสําคัญในฐานะผู้ บุกเบิก  การก่อสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่และระบบ FOC 

backhaul ที เชื อมต่อกบัเสาโทรคมนาคมต้องใช้เงินลงทนุสงูและใช้เวลานาน อีกทั "งผู้ประกอบการ

รายใหมที่ ต้องการเข้าสูต่ลาดนี "ต้องปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที เข้มงวด และกระบวนการ

ขออนญุาตเพื อก่อสร้างเสาโทรคมนาคมและ FOC backhaul ก็ใช้ระยะเวลายาวนาน ผู้ประกอบการ

รายอื นที ต้องการเข้ามาในตลาดอาจมีค่าใช้จ่ายทางการเงินและความเสี ยงในการดําเนินการที สงู  

รวมถึงการหยดุชะงกัในการดําเนินการในกรณีที มีการขนย้ายอปุกรณ์ไปติดตั "งบนเสาโทรคมนาคม

อื นๆ นอกจากนี " ผู้ ที ต้องการเข้ามาในตลาดยังต้อง (ก) สร้างกองทรัพย์สินซึ งประกอบด้วยเสา

โทรคมนาคมที มีขนาดใหญ่และมีการกระจายทางภมิูศาสตร์สงูเพื อดึงดดูผู้ ให้บริการโทรคมนาคม

มาใช้บริการ และ (ข) ต้องใช้เวลานานในการสร้างความสมัพันธ์ ความเชื อถือและความมั นใจ 
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เพื อที จะสามารถเจรจาข้อตกลงกบัผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้สาํเร็จ นอกจากนี "ผู้ ที ต้องการเข้ามาใน

ตลาดยงัอาจจะเผชิญกบัความไม่แน่นอนทางกฎหมายอย่างมีนยัสําคญั และยงัต้องเผชิญกบัการ

เจรจาต่อรองที ซบัซ้อนและใช้เวลายาวนานกบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หากผู้ประกอบการเหล่านั "น

พยายามที จะปรับโครงสร้าง (spin-off) ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที มีอยูข่องตน ดงันั "น 

กองทุนจึงมีความโดดเด่นด้วยการเป็นทางเลือกที มีต้นทุนที เหมาะสมในการขยายโครงข่าย

โทรคมนาคมของผู้ประกอบการรายใหมพ่ร้อมกบัช่วยลดเวลาในการเข้าสูต่ลาด  

(ข) รายได้ของกองทุนภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวจะเป็นพื "นฐานซึ งช่วยให้กองทุน

สามารถจัดสรรผลตอบแทนที ยั งยนืให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน  

ปัจจุบันกลุ่มทรูมีสัญญาเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมระยะยาวอยู่กับ

กองทนุ ซึ งจะสิ "นสดุประมาณปีพ.ศ. 2576 ซึ งระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเฉลี ยถ่วงนํ "าหนกัอยู่ที 

ประมาณ 18.5 ปี หลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง

ที  4 (ในกรณีที มีการขยายระยะเวลาเช่า FOC ไปอีก 10 ปี หลงัจากปี พ.ศ. 2576 ตามที กองทนุมี

สทิธิขอตอ่สญัญาเช่าภายใต้สญัญาเช่าในปัจจบุนัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ) ซึ งเป็นกระแสรายได้ที 

ยาวนานของกองทนุ 

รายได้ของกองทุนจากสญัญาเช่าระยะยาวประกอบด้วยค่าเช่าคงที  รวมถึงค่าเช่าเสา

โทรคมนาคม ซึ งมีอัตราการเพิ มขึ "นรายปีที คงที เท่ากับร้อยละ 2.7 และมีปัจจัยการเพิ มขึ "นอื นที 

เกี ยวข้องกบัดชันีราคาผู้บริโภค 

(ค) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของกองทุนเกือบทั "งหมดนั"น คงที หรือมีการกําหนด

อัตราการเพิ มไว้แล้ว ซึ งทําให้สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุนได้ดีขึ "น 

รวมทั "งลดความผันผวนของผลตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

นอกเหนือไปจากกระแสรายรับที มั นคงแล้ว กองทนุยงัได้รับประโยชน์จากการที ค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินงานจํานวนมากของกองทุนได้มีการระบุไว้แล้ว  โดยเฉพาะอย่างยิ งกองทุนได้รับ

ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าในสญัญาต่าง  ๆ  ที สําคญัของกองทนุ เนื องจากการแก้ไขเพิ มเติม

บางประการในสัญญาที มีการตกลงกันในระหว่างการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 โดยในประการแรก กองทนุได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายที มี

การตกลงไว้แล้วในการย้ายเสาโทรคมนาคมในกรณีที สญัญาเช่าพื "นที ตั "งเสาที เกี ยวข้องนั "นไม่

สามารถทําการตกลงกันใหม่หรือไม่สามารถต่อสญัญาได้ ในกรณีเช่นนั "น กองทุนตกลงที จะจ่าย

ค่าชดเชยรายปีคงที เป็นจํานวนประมาณ 81 ล้านบาทให้ TUC ซึ งเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั 
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เพื อเป็นการรับผิดชอบการย้ายเสาที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินซึ งเป็นเสาโทรคมนาคมของทรู  และเสา

โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม 

ครั "งที  3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 โดยที ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสานั "น

จะเพิ มขึ "นในอัตราร้อยละ 2.7 ต่อปี ตั "งแต่เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ประการที สอง 

กองทนุได้ประโยชน์จากสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  ซึ ง

จํากดัต้นทนุคา่ใช้จ่ายที กองทนุต้องรับผิดชอบเกี ยวกบัการนําสาย FOC ลงใต้ดินและคา่ธรรมเนียม

ที เพิ มขึ "นเกี ยวกับสิทธิแห่งทางที จําเป็น ทั "งนี " TUC และ TICC ได้ตกลงและจะตกลงรับผิดชอบ

คา่ใช้จ่ายทั "งหมดที จะเกิดขึ "นในการนํา FOC ลงใต้ดิน สาํหรับ FOC จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมเบื "องต้น FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 และ FOC 

ลงทนุเพิ มเติมครั "งที 4 (เมื อกองทนุชดเชยคา่ใช้จ่ายในการย้ายเสาจํานวนประมาณ 81 ล้านบาทตอ่ปี

ให้ TUC ตามข้อตกลงของสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั ได้มีการแก้ไขและแทนที 

สาํหรับเสาโทรคมนาคม) ทั "งนี " TUC และ TICC ยงัได้ตกลงรับผิดชอบสว่นตา่งระหวา่งคา่ธรรมเนียม

เกี ยวกบัสิทธิแห่งทางสําหรับเสาไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมเกี ยวกบัสิทธิแห่งทางในสว่นของ FOC ที 

จะถกูย้ายลงใต้ดิน และ ประการสดุท้าย กองทนุได้รับประโยชน์จากการจ่ายคา่เช่าที ดินและคา่ภาษี

โรงเรือนและที ดินที มีการกําหนดอตัราการเพิ มไว้แล้วสําหรับเสาโทรคมนาคมภายใต้กรรมสิทธิ=ของ

กองทนุ เว้นแตจ่ะได้ตกลงเป็นอยา่งอื น 

จากการประมาณการงบการเงินของกองทนุ การให้เช่าทรัพย์สินและสิทธิในการรับรายได้

สทุธิรวมกนัคาดวา่จะนํามาซึ งรายได้ตามสญัญาจํานวน 14,122.95 ล้านบาท สาํหรับระยะเวลา 12 

เดือน ตั "งแต ่# ตลุาคม พ.ศ. .$%. และสิ "นสดุ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ซึ งเพิ มจาก 12,973.79 ล้าน

บาท หรือเพิ มขึ "นร้อยละ 8.9 จากรายรับตามสญัญาที ประมาณการไว้สําหรับระยะเวลาเดียวกนั ใน

กรณีที ยงัไม่มีการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 รายได้

จากการประมาณการดงักลา่วคาดวา่จะทําให้กองทนุมีกระแสเงินสดสาํหรับจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้

ถือหน่วยลงทนุ จํานวน 11,116.66 ล้านบาท สําหรับระยะเวลา 12 เดือนสิ "นสดุ 30 กนัยายน พ.ศ. 

2563 ซึ งเพิ มจาก 10,061.87 บาท หรือเพิ มขึ "นร้อยละ 10.5 จากรายรับตามสญัญาที ประมาณการ

ไว้ ในกรณีที ยงัไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ครั "งที  4 โดยกฎหมาย

หลกัทรัพย์และโครงการจัดการกองทุน กําหนดให้กองทุนต้องจ่ายเงินปันผลรายปีแก่ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุอย่างน้อยร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที ปรับปรุงแล้ว ซึ งเป็นการสร้างความมั นใจแก่ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุว่าจะได้รับประโยชน์จากอตัรากําไรที ประมาณการไว้นี " นอกจากนี "กองทนุอาจคืนสภาพคลอ่ง

ส่วนเกินที เกิดจากเงินสดที ได้รับเพิ มเติมในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 90 ในรูปแบบของเงินลดทุน 
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โปรดพิจารณาข้อมลูเพิ มเติมในสว่นที  ; “การจดัการและการกํากบัดแูลกองทนุรวม” หวัข้อ 10.1.3 

“นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” และสว่นที  4 “ฐานะ

ทางการเงินและผลการดําเนินงาน” 

(ง) เสาโทรคมนาคมของกองทุนซึ งครอบคลุมอยู่ทั วประเทศ มีพื "นที สาํหรับรองรับการ

ปล่อยเช่าเพิ มเติม ทาํให้กองทุนอยู่ในสถานะที ดีต่อการเติบโตโดยการเพิ มการเช่า

พื "นที ร่วม ซึ งจะทําให้กองทุนได้รับประโยชน์จากการที มีรูปแบบทางธุรกิจซึ งมี

ความสามารถในการทาํกาํไรจากยอดขายส่วนเพิ มที สูง (operating leverage)  

ภายหลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

บริษัทจดัการเชื อวา่กองทนุจะมีทรัพย์สินที หลากหลายและครอบคลมุพื "นที ทั วประเทศ ซึ งจะช่วยให้

ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที สามารถเข้าถึงโครงข่ายได้โดยไม่ต้องมีรายจ่ายลงทนุที สงู  โดยเฉพาะ

อย่างยิ ง พื "นที ในเขตต่างจงัหวดัของประเทศไทยที มีการเติบโตสงู  และพื "นที ที มีความหนาแน่นสงู 

เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั "งนี " FOC อีกประมาณ 295,726 คอร์กิโลเมตรที จะได้มา

เพิ มเติมซึ งเป็นสว่นหนึ งของทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 จะทํา

ให้เครือขา่ย FOC ทั "งหมดของกองทนุอยูที่ ประมาณ 101,674 กิโลเมตร ซึ งจะทําให้ความครอบคลมุ

ของ FOC ของกองทุนทั วประเทศเพิ มมากขึ "น  โดยมี FOC ในเขตพื "นที กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลประมาณร้อยละ 33.$ ของ FOC ทั "งหมด ภายหลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 (ซึ งไม่รวมระบบ FOC ของ BFKT และระบบบรอด

แบนด์ตา่งจงัหวดั) นอกจากนี " การได้มาซึ งเสาโทรคมนาคมอีกประมาณ 788 เสาที เป็นสว่นหนึ งของ

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 จะทําให้กองทรัพย์สินในสว่นเสา

โทรคมนาคมของกองทุนมีจํานวนประมาณ 16,059 เสา โดยประมาณร้อยละ 16.5 ของกอง

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทุนตั "งอยู่ในเขตพื "นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ งมีการ

รับสง่ข้อมลูผา่นโครงขา่ยสงูสดุ 

การได้มาซึ งเสาโทรคมนาคมเพิ มเติมซึ งเป็นส่วนหนึ งของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 จะทําให้จํานวนเสาโทรคมนาคมที แบ่งใช้ได้ของกองทุน

เพิ มขึ "นอีกร้อยละ 8.8 จากที มีอยู่ 8,939 เสาในปัจจุบนั เป็นประมาณ 9,727 เสา โดยกองทรัพย์สนิ

เสาโทรคมนาคมของกองทนุในปัจจุบนัมีอตัราการใช้งานเฉลี ยจากกลุม่ทรูอยู่ที  2.36 พื "นที  (slots) 

ต่อเสา หลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 อตัรา

การใช้งานเฉลี ยจากกลุ่มทรูจะกลายเป็น 2.33 พื "นที  (slots) ต่อเสา ซึ งคาดการณ์ว่าจะก่อรายได้

เฉลี ยสุทธิ อนึ ง รายได้เพิ มเติมจากบุคคลภายนอกที มาจากกองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของ
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กองทนุได้เพิ มขึ "นอยา่งสมํ าเสมอจากต้นปี พ.ศ. 2559 และคาดวา่จะเติบโตอยา่งตอ่เนื อง อนัเป็นผล

มาจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมเพิ มเติมแก่ผู้ เช่าที เป็นบคุคลภายนอก หลงัจากการได้มาซึ งเสา

โทรคมนาคมเพิ มเติมจํานวนประมาณ 788 เสา ซึ งเป็นส่วนหนึ งของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 นอกจากนั "น ในขณะนี "หนึ งในผู้ ให้บริการโทรคมนาคมราย

ใหญ่ของประเทศไทยได้เช่าพื "นที  (slots) ที ว่าง บนเสาโทรคมนาคมเป็นจํานวนประมาณ 1,500 

พื "นที  

ในขณะเดียวกัน หลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  4 เครือขา่ย FOC ของกองทนุจะมีความสามารถในการรองรับการใช้เพิ มเติมคงเหลอื

ประมาณร้อยละ 16.2 สําหรับการเช่าใช้พื "นที ร่วม (คิดเป็นประมาณ 498,300 คอร์กิโลเมตร) ซึ งจะ

ทําให้กองทุนอยู่ในสถานะที ดีที จะตอบสนองต่อความต้องการเช่าใช้  FOC ในระยะกลางถึงระยะ

ยาว โดยเฉพาะอย่างยิ ง หลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  4 นั "น เครือข่าย FOC ของกองทนุในเขตพื "นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ งเป็น

พื "นที เมืองที มีความเจริญมากที สดุของประเทศ และเป็นพื "นที ที มีการรับสง่ข้อมลูผ่านเครือข่ายมาก

ที สดุ จะคิดเป็นประมาณร้อยละ 45 (ซึ งเป็น FOC ความยาว 975,841 คอร์กิโลเมตร) ของเครือขา่ย 

FOC รวมของกองทุน (ซึ งไม่รวมถึง ระบบ FOC ของ BFKT และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที 

ต่างจังหวัด) ดังนั "น บริษัทจัดการเชื อว่ากองทุนจะอยู่ในสถานะที ดีที จะตอบสนองต่อลูกค้า

หลากหลายประเภทได้ในอนาคต รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการที เป็นผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP 

Player) และลูกค้าองค์กรด้วย ทั "งนี " รัฐบาลได้ประกาศแผนการรื "อถอนสายไฟฟ้าและสาย

โทรคมนาคมเหนือศีรษะ (overhead cable) ในเขตพื "นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายในปี 

พ.ศ. 2565 ซึ งกลุม่ทรูตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ มเติมใด  ๆ  ที เกี ยวข้องกบัการนําสาย FOC ลงใต้

ดิน และค่าธรรมเนียมใด ๆ  ที เกี ยวข้องกบัสิทธิแหง่ทางในกรณีที ต้องนําสาย FOC ลงใต้ดิน สําหรับ

ส่วนที เกินกว่าที ได้ตกลงกันตามสญัญาที เกี ยวข้อง ข้อมูลจาก Analysys Mason ชี "ให้เห็นว่าการ

เปลี ยนแปลงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อสภาวะการแข่งขนัในตลาด เนื องจาก

เป็นข้อกําหนดที ใช้บงัคบักบัผู้ประกอบการทกุราย และผู้ประกอบการไม่มีทางเลือกอื น นอกจากนี "

คา่ใช้จ่ายดงักลา่วน้อยกวา่ร้อยละ 2.5 ของรายได้ของผู้ประกอบการ จึงคาดวา่จะไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่

การลงทุนด้านโครงข่ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี "ค่าใช้จ่ายที เพิ มขึ "นจากการ

ย้ายสายลงใต้ดินสว่นหนึ งจะได้รับชดเชยโดยรายจ่ายด้านทนุที ลดลงจากค่าซอ่มบํารุงโครงขา่ย ใน

แง่ของการให้บริการ ข้อกําหนดย้ายสายลงใต้ดินอาจจะเพิ มโอกาสการใช้สายเคเบิลใต้ดินร่วมกนั
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ของผู้ประกอบการที ไม่ประสงค์จะวางสายใหม่เนื องจากเหตผุลทางเศรษฐกิจและเวลาในการเข้าสู่

ตลาด ซึ งกองทนุเชื อวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาของกองทนุในที สดุ 

นอกจากนี " เนื องจากผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที ต่าง ๆ มุ่งเน้นการติดตั "ง 4G และ 5G ผู้

ให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที จะทําการตดัสินใจเลือกคลื นความถี ได้ลําบากขึ "น เนื องจากผู้ ให้บริการ

โทรคมนาคมต่าง ๆ ในประเทศไทย เป็นเจ้าของคลื นความถี ในช่วงความถี ที แตกต่างกนั ทั "งนี "คลื น

ความถี ตํ า (ตํ ากว่า 1GHz) จะมีคุณสมบติัในการสง่สญัญาณที ดีกว่า และทําให้สถานีฐาน (Base 

Transceiver Station หรือ BTS) หนึ งสถานี สามารถครอบคลมุพื "นที ได้มากกว่าสถานีฐาน (BTS) 

สําหรับคลื นความถี สูงกว่า การไม่สามารถเข้าถึงคลื นความถี ที ตํ ากว่า  1 GHz ได้ทําให้ความ

ครอบคลมุของสญัญาณโทรศพัท์เคลื อนที และความสามารถในการรองรับความจุของสัญญาณ

ดงักลา่วในพื "นที ขนาดใหญ่เป็นไปได้ยากขึ "น  

ค่าใช้จ่ายเพิ มเติมในการเพิ มผู้ เช่าและบริหารจัดการพื "นที ร่วมสําหรับกองทรัพย์สิน  ของ

กองทุนจะมีจํานวนค่อนข้างตํ า ทําให้กองทุนสามารถเปลี ยนรายได้ที เพิ มขึ "นจากการมีผู้ เช่าและ

บริหารจดัการพื "นที ร่วมเป็นผลกําไรและกระแสเงินสดได้มากขึ "น นอกจากนี " ผู้ เช่าและบริหารจดัการ

หลกัซึ งมีหน้าที ที จะต้องบํารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมจะมีค่าใช้จ่ายในการ

บํารุงรักษาที ค่อนข้างตํ า ซึ งเป็นปัจจัยที ส่งเสริมให้ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัดงักล่าวทําการต่อ

สญัญาเช่า  ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที กบักองทนุเมื อครบกําหนด

ระยะเวลาการเช่าของสญัญาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการเชื อว่ารูปแบบทางธุรกิจของกองทุนมี

ความสามารถในการทํากําไรจากยอดขายสว่นเพิ มที สงู (operating leverage) อีกทั "งมีโอกาสเติบโต

ได้ในอนาคต  

(จ) การมีความสัมพันธ์ที ดีกับกลุ่มทรู ซึ งเป็นหนึ งในผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคมที 

ครอบคลุมทั วประเทศและครบวงจรในประเทศไทย รวมถึงประสบการณ์ของ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ซึ งเป็นผู้จัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื "นฐานชั "นนําของประเทศไทย 

ผู้ เ ช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนเป็นบริษัทย่อยของทรู  ซึ งเป็นผู้ ให้บริการ

โทรศพัท์เคลื อนที รายใหญ่รายหนึ งของประเทศไทยและเป็นหนึ งในผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

ครบวงจรที ครอบคลมุทั วประเทศ กลุ่มทรู ซึ งถือหน่วยลงทุนของกองทุนอยู่ร้อยละ 30 ของหน่วย

ลงทนุที ออกจําหนา่ยแล้วทั "งหมดของกองทนุ ณ วนัที  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นบริษัทในเครือ

เจริญโภคภณัฑ์ ซึ งเป็นหนึ งในเครือบริษัทเอกชนที มีขนาดใหญ่ที สดุในประเทศไทย และเป็นหนึ งใน
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เครือบริษัทที ใหญ่ที สดุในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กลุม่ทรูเป็นผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที ที 

มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองในประเทศไทย โดยมีสว่นแบ่งทางการตลาดร้อยละ 31 จากรายได้จาก

การให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ในช่วง ไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2561 และเป็นผู้ นําตลาดธุรกิจ  

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ด้วยสว่นแบง่ทางการตลาดที ร้อยละ 38 ในช่วงไตรมาส 3 ของปีพ.ศ. 2561 

บริษัทจดัการคาดว่าการสนบัสนุนและความเชี ยวชาญในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมของกลุ่มทรูจะยงัทําให้กองทุนมีข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขนัในการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินและการขยายกองทรัพย์สินของกองทนุได้ตอ่ไป โดยกองทนุจะได้รับประโยชน์จากความรู้

ทางด้านเทคนิคในเชิงลกึจากกลุม่วิศวกรและผู้บริหารระดบัแนวหน้าของอตุสาหกรรมของกลุ่มทรู

ผา่นผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม ซึ งจะให้บริการในด้านงานธุรการ การให้บริการ การจดัการด้าน

การขาย และการตลาดกบักองทนุ นอกจากนี " กองทุนจะยงัได้รับประโยชน์จากความสมัพนัธ์ของ

กลุม่ทรูกบัผู้แทนของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื น ๆ ของประเทศไทย โดยผ่านทางการเข้าดํารง

ตําแหน่งในคณะกรรมการที ปรึกษาการลงทนุของกองทนุ ซึ งสมาชิกแต่ละรายของคณะกรรมการที 

ปรึกษาการลงทนุซึ งมาจากกลุม่ทรูนี "เป็นผู้ มีประสบการณ์ในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยมา

กวา่ 20 ปีโดยเฉลี ย 

กองทุนจะยังได้รับประโยชน์จากความรู้ความเชี ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัท

จดัการ โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั เป็นบริษัทจดัการชั "นนําของประเทศ

และเป็นหนึ งในผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื "นฐานชั "นนําของประเทศไทย  

(ฉ) กอง ทุนอยู่ ในสถานะที ดี ที จ ะ ไ ด้ รับประ โยช น์จากการขยายโครง ข่ าย

โทรศัพท์เคลื อนที อย่างรวดเร็วจากการเปลี ยนไปใช้บริการระบบ 4G และการ

ติดตั "งระบบ 5G ในอนาคต 

มีการคาดการณ์ว่าอตัราจํานวนผู้ ใช้บริการ 4G ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื อนที ใน

ประเทศไทยจะมีอตัราการเติบโตสงู โดย Analysys Mason ประมาณการว่าจะมีอตัราการเติบโต

เฉลี ยต่อปี (CAGR) ของจํานวนผู้ ใช้บริการ 4G ที ร้อยละ #3 นบัจากปี พ.ศ. .$%* ถึงพ.ศ. .$%$ 

และบริษัทจดัการเชื อว่าสว่นแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ ใช้บริการ 3G จะสงูถึงร้อยละ 76 ในปี 

พ.ศ. 2565 โดยเป็นผลจากการเข้าถึงสมาร์ทโฟนที เพิ มขึ "น ค่าบริการข้อมลูที ลดลงและการเข้าถึง

จํานวนแอปพลิเคชนัและข้อมลูที เพิ มขึ "น ในขณะที อตัราการเข้าถึงสมาร์ทโฟนคาดวา่จะเติบโตจาก

ร้อยละ 78 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นร้อยละ 106 ในปี พ.ศ. 2565 โดยเป็นผลจากการมีผู้ ใช้บริการที 

เปลี ยนมาใช้บริการ 4G เพิ มขึ "น และความต้องการใช้บริการข้อมลูเคลื อนที  รวมถึงการที สมาร์ทโฟ
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นมีราคาถกูลง นอกจากนี " Analysys Mason ยงัได้ทําการประมาณการว่าปริมาณการรับสง่ข้อมลู

รวมถึงอปุกรณ์สื อสารเคลื อนที จะเติบโตด้วยอตัราเฉลี ยตอ่ปี (CAGR) ที ร้อยละ 9.2 ระหว่างปี พ.ศ. 

2560 ถึงปี พ.ศ. 2565 นอกจากนี " บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จํากดั ซึ งได้จดัตั "งขึ "น

เมื อวนัที  6 มกราคม 2560 เพื อให้บริการเกี ยวกบัอินเทอร์เน็ต (สื อดิจิทลัออนไลน์) บนเว็บไซต์และ

เครื องมืออปุกรณ์โทรคมนาคม จะช่วยเพิ มอตัราการใช้บริการข้อมูลบนเครือข่ายของกองทนุมาก

ยิ งขึ "นอีกด้วย 

บริษัทจัดการเชื อว่าการมีผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบบรอดแบนด์ประจําที เพิ มขึ "น

จากในปัจจบุนั (ซึ งตํ ากวา่คา่เฉลี ยของ APAC ที ร้อยละ 40 (ซึ งอ้างอิงจากคา่เฉลี ยของ 8 ประเทศใน

กลุ่มประเทศในความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ อินเดีย จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และประเทศไทย ตามรายงานของ Analysys Mason) จะช่วยเพิ ม

ความต้องการการใช้แบนด์วิธและ FOC ที มากขึ "น ทั "งนี " Analysys Mason คาดว่าการเข้าถึงระบบ 

บรอดแบนด์ในประเทศไทยจะเพิ มขึ "นจากร้อยละ 34 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นร้อยละ 53 ในปีพ.ศ. 2565 

นอกจากนี " การติดตั "งระบบ 5G จะต้องมีการติดตั "งเครือข่าย FOC ที มีการกระจุกตวัอยา่ง

หนาแน่น เพื อให้สามารถมั นใจได้ว่าจะมีแบนด์วิธเพียงพอในการรองรับผู้ ใช้บริการทั "งต้นสายและ

ปลายสาย โดยมุ่งเน้นที ระบบเสาขนาดเล็ก การติดตั "ง 5G จะต้องใช้โครงข่ายที หนาแนน่เพื อรองรับ

การรับส่งของข้อมูลในปริมาณมาก ซึ งคาดว่าจะมาจากผู้ ใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ทั "งนี " รัฐบาล

กําลงัเตรียมการเพื อรองรับการเปลี ยนผ่านของประเทศไทยไปสูร่ะบบเศรษฐกิจแบบดิจิทลั  ซึ งเป็น

สว่นหนึ งของแนวคิดริเริ มเพื อพฒันาประเทศให้ทนัสมยัผ่านระบบโครงสร้างพื "นฐานและเครือข่าย

โทรคมนาคมที พฒันาแล้ว ภายใต้แผน “โครงขา่ยหลกับรอดแบนด์แห่งชาติ”(National Broadband 

Backbone) และ “ระบบเกตเวย์ระหวา่งประเทศ” (International Gateway) ซึ งกระทรวงดิจิทลัเพื อ

เศรษฐกิจและสงัคมวางแผนพัฒนาเครือข่ายบรอดแบนด์เพื อให้ประชากรอย่างน้อยร้อยละ  95 

สามารถเข้าถึงได้ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยเพิ มขึ "นจากร้อยละ 27 ในปี พ.ศ. 2557 

อุปสง ค์สําห รับการใ ช้บ ริการการส่ง ข้อมูลคุณภาพสูงจะส่งผลให้ผู้ ใ ห้บ ริการ

โทรศัพท์เคลื อนที ของไทยต้องจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายเพิ มขึ "นเพื อรองรับ  อันจะทําให้เกิดความ

ต้องการใช้เสาโทรคมนาคม โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive และ FOC เพิ มเติม

เพื อเพิ มความสามารถในการรองรับอีกด้วย  

ในฐานะที กองทนุเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมรายแรกในประเทศไทย 

และเป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที เป็นอิสระ  (Independent 
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Telecom Infrastructure Platform) กล่าวคือ กองทุนไม่ได้ประกอบธุรกิจที เป็นการแข่งขนักับผู้ ให้

บริการโทรคมนาคมซึ งเป็นผู้ ที มีโอกาสเช่า ซึ งอาจทําให้กองทนุมีความน่าสนใจมากขึ "นสําหรับการ

ให้บุคคลภายนอกเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมจากกองทุนโดยมีข้อได้เปรี ยบที 

สาํคญัในมมุมองของผู้ เช่า คือ  (ก) ลดภาระการลงทนุ (ข) ใช้ระยะเวลาที สั "นกวา่ในการเข้าถึงตลาด 

และ (ค) มีความยืดหยุ่นสูงกว่า จากการที กองทุนมีเครือข่ายที ครอบคลุมกว้างขวาง นอกจากนี " 

บริษัทจัดการเชื อว่ากองทุนอยู่ในสถานะที ดีที จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มของอุตสาหกรรมใน

ทางบวก โดยจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ข้อมูลจํานวนมากที เกิดขึ "นของ

ผู้ใช้งานที เพิ มขึ "นอยา่งรวดเร็วนี "ได้ตอ่ไป 

3.1.4 กลยุทธ์ของกองทุน 

บริษัทจัดการเชื อว่าแนวโน้มในทางบวกของธุรกิจของกองทุนได้รับการสนบัสนุนจากกล

ยทุธ์ดงัตอ่ไปนี " 

(ก) การสร้างผลกําไรจากการได้ใช้ประโยชน์ในการดําเนินการ (operating leverage) 

ซึ งเป้าหมายคือการสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นที การรักษาความสัมพันธ์ที ดีกับกลุ่มทรู

และการหาผู้เช่าพื "นที ร่วมเพิ มเติมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมจํานวนประมาณ 

9,727 เสา ที สามารถรองรับการใช้เพิ มเติม ซึ งกองทุนจะได้รับภายหลังการได้มา

ซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4 

กลยทุธ์ของกองทนุจะมุ่งเน้นการเพิ มการใช้ประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทนุของ

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเพิ มเติมจากการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  4 ซึ งจะรวมเป็นกลุ่มทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน  โดยมี

เปา้หมายที จะทําการเพิ มจํานวนผู้ เช่าและบริหารจดัการพื "นที ร่วมบนทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่น

เพิ มนี "ให้ได้มากที สุด เพื อที จะสร้างรายได้เพิ มเติมต่อเสาโทรคมนาคม ทั "งนี " ผู้ จัดการทรัพย์สิน

โทรคมนาคมจะทํางานร่วมกับทีมงานด้านการวางแผนและวิศวกรรมโครงข่ายของผู้ ให้บริการ

โทรคมนาคมของไทยรายอื น ๆ  เพื อที จะหาโอกาสในการตอบสนองความต้องการทางด้านโครงขา่ย

ของผู้ประกอบการเหล่านั "นจากการใช้พื "นที บนเสาโทรคมนาคมของกองทุน  ปัจจุบันหนึ งในผู้ ให้

บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ในประเทศไทยได้เช่าพื "นที  (slots) บนเสาโทรคมนาคมประมาณ 1,500 

พื "นที  (slots) ของเสาโทรคมนาคมที แบ่งใช้ได้จํานวน 8,939 เสา ทั "งนี " ภายหลงัจากการได้มาซึ ง

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม  ครั "งที  4 กองทุนจะมีจํานวนเสา

โทรคมนาคมที แบ่งใช้ได้เพิ มมากขึ "นเป็นประมาณ +,&.& เสา และกองทุนจะทําการนําเสา

โทรคมนาคมออกให้เช่าแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื น ๆ ตอ่ไป 
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การเพิ มผู้ เช่าและบริหารจัดการพื "นที ร่วมรายใหม่จะทําให้กองทุนสามารถกระจายฐาน

ลกูค้า อีกทั "งบริษัทจดัการเชื อวา่จะเพิ มความมั นคงของรายได้ และการสร้างเสถียรภาพของกระแส

เงินสดในระยะยาวของกองทนุได้ โดยปกติ การเพิ มผู้ เช่าพื "นที ร่วมนี "จะช่วยเพิ มอตัรากําไรจากการ

ดําเนินงาน (operating margin) ต่อเสาได้อย่างมีนยัสําคญั เนื องจากการเพิ มจํานวนผู้ เช่าพื "นที  

(slots) บนทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมเพิ มเติมมีคา่ใช้จ่ายเพิ มเติมที ตํ า 

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมที ได้มาเพิ มเติมนี "จะเพิ มความครอบคลุมของโครงข่ายเสา

โทรคมนาคมของกองทุนซึ งตั "งอยู่ในพื "นที ต่าง  ๆ  ทั วประเทศ และจะทําให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคม

สามารถให้บริการครอบคลมุจํานวนประชากรสว่นใหญ่ของประเทศไทยบนคลื นความถี  850 MHz 

900 MHz 1800 MHz 2100 MHz และ ในอนาคต บนคลื นความถี  2,300 MHz และ 2600 MHz ได้ 

ทําให้การเช่าเสาโทรคมนาคมเหลา่นี "เป็นทางเลือกทางหนึ งที น่าสนใจในการเพิ มประสิทธิภาพของ

เครือขา่ยเมื อเปรียบเทียบกบัการสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่ 

นอกจากนี " กองทนุมีความตั "งใจที จะดํารงความสมัพนัธ์กบักลุม่ทรูเพื อขยายฐานทรัพย์สนิ

ของกองทนุ ซึ งกองทนุเชื อวา่จะเป็นประโยชน์แก่ทั "งสองฝ่าย ด้วยกลยทุธ์ดงักลา่วนี "กองทนุจะมีพื "นที  

(slots) บนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเพิ มเติมเพื อเร่งการเติบโตของกองทุนในอนาคต  โดย

ขณะเดียวกนัก็เป็นแนวทางที คุ้มคา่สาํหรับกลุม่ทรูในการขยายบริการระบบ 4G-LTE ระบบ 5G และ

ระบบซึ งทนัสมยัอื นใดในอนาคตด้วยรายจ่ายลงทนุที คอ่นข้างตํ า 

(ข) การขยายขนาดกองทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมอย่างต่อเนื องของ

กองทุน โดยกลยุทธ์การจัดหามาซึ งทรัพย์สินที สามารถใช้ร่วมกันได้จากกลุ่มทรู 

หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื น  

ผลการดําเนินงานที ผา่นมาของกองทนุเป็นที นา่พงึพอใจ ซึ งสว่นหนึ งเป็นผลมาจากการเข้า

ลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมอยา่งต่อเนื อง ทั "งนี " ตามประมาณการงบการเงินที 

ปรากฏในเอกสารฉบับนี " รายได้จากเงินลงทุนของกองทุนหลงัจากได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 จะเพิ มขึ "นจาก 12,973.79 ล้านบาท เป็น 14,122.95 

ล้านบาท สําหรับ ระยะเวลาตั "งแต่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ซึ งคาดการณ์

ว่าประมาณการเงินปันสว่นแบ่งกําไรต่อหน่วยของกองทุนไม่น้อยกว่าเดิม ที ประมาณ 1.044 บาท

ตอ่หนว่ย สาํหรับระยะเวลาประมาณการเดียวกนั 

นอกจากนี " เพื อเป็นการสร้างการเติบโตของรายได้และเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 

กองทุนจะหาโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมต่อไป โดยในฐานะ 
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ผู้ ให้บริการที มีรูปแบบการประกอบธุรกิจโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที เป็นอิสระ (Independent 

Telecom Infrastructure Platform)  กองทุนจะมุ่งเน้นการจดัหาทรัพย์สินเพิ มเติมจากกลุ่มทรูและ

บคุคลอื น ๆ ที มีมลูคา่ในเชิงกลยทุธ์ ปราศจากภาระผกูพนั และสามารถรองรับการใช้พื "นที ร่วมกนัได้

กบัผู้ประกอบการหลายราย  

โดยการลงทนุในทรัพย์สินที มีข้อตกลงทั "งในด้านรายรับและรายจ่ายที สําคญัลว่งหน้านั "น 

เป็นรูปแบบการลงทุนที จะลดความเสี ยงในด้านการปฏิบัติการ  (execution risk) และความไม่

แนน่อนของผลประกอบการ  

สําหรับทรัพย์สินหรือรายได้สทุธิอื นในอนาคตที กองทนุจะได้รับจากกลุม่ทรู กองทนุจะจดั

ให้มีการทํารายงานการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินเพื อให้มั นใจว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตาม

เงื อนไขทางการค้าโดยปกติทั วไป (arm’s length) และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ  

(ค) การเลือกลงทุนในส่วนปรับปรุงทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ

กองทุนเพื อเพิ มความสามารถในการรองรับ (Capacity) ให้ตอบสนองกับอุปสงค์ 

กองทุนมีความประสงค์จะลงทุนในส่วนปรับปรุงในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมของกองทุนเมื อมีโอกาสเพื อที จะเพิ มจํานวนพื "นที บนเสาโทรคมนาคม (slots) ของ

กองทนุ และปรับปรุงประสทิธิภาพและเพิ มแบนด์วิดธ์บน FOC และระบบบรอดแบนด์ในตา่งจงัหวดั

ของกองทุน ตลอดจนเพื อให้ก้าวทันต่อการเปลี ยนแปลงต่าง  ๆ  ทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต 

โดยเฉพาะอย่างยิ ง ส่วนปรับปรุงในอนาคตดังกล่าวอาจรวมถึง การเพิ มความแข็งแรงทางด้าน

โครงสร้างของเสาโทรคมนาคมบางเสา และ การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบสื อสญัญาณและอุปกรณ์

โครงข่ายหลกั ทั "งนี " กองทุนมีแผนที จะลงทุนในส่วนปรับปรุงก็ต่อเมื อผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั

หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการพื "นที ร่วมได้ตกลงล่วงหน้าที จะเช่า  ดําเนินการและบริหารจัดการสว่น

ปรับปรุงเพิ มเติมหรืออปุกรณ์ที จะมีการปรับปรุง ภายใต้การตกลงคา่เช่าลว่งหน้าในระยะยาว และ

การลงทนุปรับปรุงทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามหลกัการใน

การเข้าลงทนุของกองทนุซึ งเป็นผลให้เงินปันสว่นแบง่กําไรของกองทนุเพิ มขึ "นได้ 

(ง) การมุ่งเน้นการบริหารเงนิทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื อสนับสนุนการเติบโตในระยะ

ยาว และการจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้อย่างต่อเนื อง 

บริษัทจดัการวางแผนที จะใช้แนวทางการรักษาวนิยัทางการเงินในการบริหารจดัการงบดลุ 

โดยกฎหมายหลกัทรัพย์และโครงการจดัการกองทนุกําหนดให้กองทนุต้องดํารงอตัราสว่นหนี "สนิตอ่

ทนุ (debt to equity) มิให้สงูกว่าสามต่อหนึ ง (3:1) และตามข้อตกลงตามสญัญาเงินกู้ของกองทุน
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กําหนดให้กองทนุต้องดาํรงอตัราสว่นทางการเงินอื น ๆ  ทั "งนี " หลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 อตัราสว่นหนี "สินต่อทนุ (debt to equity) ของกองทนุ

ถกูคาดการณ์วา่จะไม่เกินประมาณ 0.20 เท่า ทั "งนี " บริษัทจดัการตั "งเป้าที จะดแูลให้กองทนุมีสภาพ

คลอ่งที กําหนดไว้ลว่งหน้าเพียงพอต่อการดําเนินตามกลยทุธ์การขยายธุรกิจของกองทนุ และดํารง

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ในระยะยาว  

บริษัทจดัการเชื อวา่แนวทางการบริหารเงินทนุอยา่งรอบคอบ และด้วยความเสี ยงในระดบั

ตํ า ณ ปัจจุบนัของกองทนุจะทําให้กองทนุสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุทั "งในรูปแบบทนุและการกู้ ยืม

เงินได้อย่างเพียงพอในอนาคต ทั "งนี " ขึ "นอยู่กับสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนั "น และมี

ความสามารถที จะขยายและปรับปรุงทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทนุได้ 

3.2 การเปลี ยนแปลงและพัฒนาที สาํคัญ 

3.2.1 กองทุนได้เข้าลงทุนเพิ มเติมในเดือนมีนาคม 2558 

กองทุนได้ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ มเติม โดยทรัพย์สิน

ดงักล่าวประกอบด้วย (#) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน

กิจการโครงสร้างพื "นฐานประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึ งประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมของ 

AWC จํานวนประมาณ ;;' เสา และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื นที 

เกี ยวข้องของ AWC โดยเป็นรายได้สทุธิที เกิดขึ "นตั "งแต่และรวมถึงวนัที  # มีนาคม พ.ศ. .$$' (หรือ

วนัอื นตามที กองทนุและ AWC จะตกลงกนั) จนถึงวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 

AWC เพิ มเติม ระหว่าง AWC และ BFKT รวมถึงที แก้ไขเพิ มเติม (“สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม

ของ AWC”) รวมตลอดจนกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคม และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ประเภท Passive อื นที เกี ยวข้องของ AWC ดังกล่าว ภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC และเป็นไปตามเงื อนไขอื นตามที จะได้กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน

และสิทธิรายได้ โดยกองทุนได้เข้าทําสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ AWC และ (.) 

สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า .* ปี ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานประเภท

โทรคมนาคมของ AWC ซึ งประกอบด้วย ใยแก้วนําแสง (fiber optic cable หรือ FOC) ระยะทาง

ประมาณ &,+'# กิโลเมตร (หรือประมาณ ;*; ,3$; คอร์กิโลเมตร) รวมทั "งสิทธิในการซื "อ (call 

option) FOC ดงักลา่ว เมื อครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาวและเป็นไปตามเงื อนไขอื นตามที จะได้

กําหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวโดยมีราคาในการใช้สิทธิ ( Exercise Price) เพื อซื "อ
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กรรมสิทธิในทรัพย์สินดงักลา่วเทา่กบั $** ล้านบาท โดยกองทนุได้เข้าทําสญัญาเช่าทรัพย์สินระยะ

ยาวกบั AWC 

3.2.2 กองทุนได้มีการเจรจาและตกลงทําบันทึกความเข้าใจในเรื อง การปรับปรุงค่าเช่าที ดินให้

สอดคล้องกับจํานวนเสาแต่ละประเภทที ได้รับมอบจริง กับทางทรูและ TUC เมื อเดือน

ธันวาคม ปี 2559 

หลงัจากการส่งมอบเสาโทรคมนาคมส่วนหนึ งจํานวน ;,*** เสา เมื อวนัที  ;# ธันวาคม .$$& ส่ง

มอบครบเต็มจํานวน %,*** เสา เมื อวนัที  ;# ธนัวาคม .$$' ที ผา่นมา ทางกองทนุได้มีการเจรจากบั

กลุ่มทรูเพิ มเติมเกี ยวกับข้อมลูจํานวนเสาที ได้รับมอบจริงกบัจํานวนเสาตามแผนการส่งมอบ จาก

การเจรจาดงักลา่ว ทําให้กองทนุได้รับรายได้คา่เช่าเสาโทรคมนาคมสทุธิ (รายได้คา่เช่าเสา หกัด้วย

ค่าเช่าที ดิน) เพิ มขึ "น อนัเนื องมาจากค่าเช่าที ดินเพื อติดตั "งเสาโทรคมนาคมที ลดลง เนื องจากทางทรู

จัดส่งเสาโทรคมนาคมประเภท Ground Base มากกว่าที ระบุไว้ในสญัญา ซึ งค่าเช่าที ดินของเสา

ประเภทนี "มีอตัราตํ ากว่าคา่เช่าที ดินของเสาประเภท Roof Top ทําให้ต้องมีการปรับปรุงค่าเช่าที ดิน

สทุธิดงักลา่วขึ "น 

3.2.3 กองทุนได้เข้าลงทุนเพิ มเติมในเดอืนพฤศจิกายน $*67 

กองทุนได้ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ มเติมครั "งที  . โดย

ทรัพย์สนิดงักลา่วประกอบด้วย  

(ก) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน

ประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึ งประกอบด้วย เสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนประมาณ 

#3+ เสา และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื นที เกี ยวข้องของ AWC โดย

เป็นรายได้สทุธิที เกิดขึ "นตั "งแต่และรวมถึงวนัที  # ธันวาคม .$%* (หรือวนัอื นตามที กองทนุและ 

AWC จะตกลงกัน) จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม 

ระหวา่ง AWC และ BFKT รวมทั "งที แก้ไขเพิ มเติม (“สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC”) 

รวมทั "งกรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคม และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื น

ที เกี ยวข้องของ AWC ดงักล่าว ภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 

AWC และเป็นไปตามเงื อนไขอื นตามที จะได้กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

โดยกองทนุได้เข้าทําสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้กบั AWC  

(ข) กรรมสทิธิ=ในเสาโทรคมนาคมจํานวน ;$* เสา ของ TUC  
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(ค) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์ เคลื อนที ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั 

ระยะทางประมาณ #,##; กิโลเมตร (หรือประมาณ %.,$+3 คอร์กิโลเมตร) ของ TUC  

(ง) กรรมสทิธิ=ใน FOC หลกั ซึ งในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์ เคลื อนที และอินเทอร์เน็ตใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ $3. กิโลเมตร (หรือประมาณ ##&,#3& 

คอร์กิโลเมตร) ของ ทรูมฟู และ 

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ระมาณ ;* ปี ใน FOC ซึ งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน

ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รวมระยะทางประมาณ %&* กิโลเมตร (หรือประมาณ '*,*#3 คอร์กิโลเมตร) ของ TICC รวมทั "ง

สิทธิในการซื "อ (call option) FOC ดงักล่าว เมื อครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาวและเป็นไป

ตามเงื อนไขอื นตามที จะได้กําหนดในสญัญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวโดยมีราคาในการใช้สิทธิ  

(Exercise Price) เพื อซื "อกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินดงักล่าวเท่ากับ .** ล้านบาท โดยกองทุนได้

เข้าทําสญัญาเช่าทรัพย์สนิระยะยาวกบั TICC 

3.2.4 กองทุนได้เข้าลงทุนเพิ มเติมในเดอืนพฤษภาคม $*6# 

กองทนุได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที จะลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  ; แล้วเสร็จ

เมื อวนัที  #& พฤษภาคม .$%# ในราคารวม $$,.;%,.*',3$*.%* บาท โดยใช้เงินทนุที ได้รับจากการ

เพิ มทนุผา่นการเสนอขายหนว่ยลงทนุใหมข่องกองทนุ และเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ทั "งนี " ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที จะลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  ; ประกอบด้วย 

(ก) กรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมจํานวน .,$'+ เสาและโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท 

Passive อื นที เกี ยวข้องสําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที ที จะซื "อจาก TUC โดยรวมเรียก

เป็นเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  ; 

(ข) กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั 

ระยะทางประมาณ ',*#& กิโลเมตร (หรือประมาณ .$.,**% คอร์กิโลเมตร) ที จะซื "อจาก TUC 

โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  ;  

(ค) กรรมสทิธิ=ใน FOC หลกั ซึ งในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที และอินเทอร์เน็ตใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ $3% กิโลเมตร (หรือประมาณ ##&,'&# 

คอร์กิโลเมตร) ที จะซื "อจาก ทรูมฟู โดยรวมเรียกเป็น FOC หลกัของ ทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง

ที  ;  
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(ง) กรรมสทิธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต

และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั ระยะทางประมาณ $,+;; กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ ..*,3.' คอร์กิโลเมตร) ที จะซื "อจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ 

FTTx ของทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  ; และ  

(จ) สทิธิการเช่าระยะยาวประมาณ ;* ปี ใน FOC ซึ งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน

ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ระยะทางประมาณ #.,'&. กิโลเมตร (หรือประมาณ %#+,+'% คอร์กิโลเมตร) ที จะ

เช่าจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  ; 

รวมทั "งสิทธิในการซื "อ (call option) FOC ซึ งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดงักลา่ว เมื อครบ

กําหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทั "งนี " โดยกองทนุจะต้องแจ้งความประสงค์ที จะใช้สิทธิดงักลา่ว

ให้แก่ TICC ไมช้่ากวา่ . ปีก่อนครบกําหนดอายกุารเช่าระยะยาวตามที กําหนดไว้ในสญัญาเช่า 

FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . และครั "งที  ; โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื อ

ซื "อกรรมสทิธิ=ในทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั #,;** ล้านบาท 

หลงัจากการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  ; กองทนุเป็น

เจ้าของ มีสิทธิการเช่า หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที เกิดจากค่าเช่าจากเสา

โทรคมนาคมจํานวน #$,.&# เสา FOC ระยะทางประมาณ +*,*;% กิโลเมตร และระบบ 

บรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั จํานวนประมาณ #.. ล้านพอร์ต 

3.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทุนรวม 

แผนภูมิดงัต่อไปนี "แสดงโครงสร้างของกองทุน และความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทจดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบคุคลผู้ โอน ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั และผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื น 

หลงัจากที มีการดําเนินการเกี ยวกับธุรกรรม ที กําหนดในสญัญาที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสิ "น 
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กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐาน ซึ งมีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการทั วไปซึ งเป็น

ช่องทางให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนให้ได้มีโอกาสลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ  

โดยทรู ซึ งเป็นบริษัทมหาชนที จดทะเบียนจดัตั "งในประเทศไทย เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุ และ

ถือหน่วยลงทุนทั "งทางตรงและทางอ้อมจํานวนประมาณร้อยละ ;*.** ของจํานวนหน่วยลงทุนทั "งหมด ณ 

วันที  .' พฤษภาคม พ.ศ. .$%. โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด เป็นบริษัท

หลกัทรัพย์ที ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมมีหน้าที บริ หาร

จดัการกองทนุ และมีธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  

โดยกองทนุได้เข้าทําการลงทุนในทรัพย์สิน โดยมี #) TUC 2) BFKT ;) ทรูมฟู 4) เรียลมฟู 5) TICC และ 6) 

AWC ซึ งเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรู เป็นนิติบุคคลผู้ โอน โดยมี TUC และ TICC เป็นผู้ เช่าและบริหาร

จดัการหลกั 

ทั "งนี " กองทุนได้มอบหมายให้ บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึ งถือเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนั

กบัทรู เป็นผู้จดัการทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม โดยให้บริการเกี ยวกบังานด้านธุรการ การจดัหา

ผลประโยชน์และการตลาดกบักองทนุ รวมถึงมีหน้าที ในการจดัหาผู้ เช่าและบริหารจดัการพื "นที ร่วมรายอื น ๆ 

ที จะเช่าทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมในสว่นที สามารถทําการรองรับการใช้เพิ มเติมได้ 
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3.4 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน 

เนื องจาก ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมจะมีผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเป็นผู้ ทําหน้าที การบริหาร

จดัการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและ

แทนที  โดยในส่วนของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ 

AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . ผู้ เช่าและบริหาร

จัดการหลกัเป็นผู้ ทําหน้าที การบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ  (day-to-day) ภายใต้สญัญาเช่าเครื องและ

อุปกรณ์ HSPA และ ในส่วนของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเป็นผู้ ทําหน้าที การบริหารจดัการตามธุรกิจ

ปกติ (day-to-day) ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  โดยใน

สว่นเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . จะอยู่ภายใต้สญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA 

ทําให้กองทนุไมมี่ความจําเป็นที จะต้องมอบหมายให้ผู้ประกอบการภายนอกรายอื น ๆ ดําเนินกิจการเกี ยวกบั

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม หรือทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  

3 แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กองทนุจะมอบหมายให้ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ ทําหน้าที ให้บริการ

เกี ยวกบังานด้านธุรการ การจัดหาผลประโยชน์และการตลาดในสว่นที เกี ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 (แล้วแต่กรณี) ทั "งนี " 

หลงัจากที กองทนุลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 แล้ว กองทนุต้อง

รับความเสี ยงเกี ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 เอง โดยไม่มีการ

ประกนัรายได้ที เกี ยวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

นอกจากนี " ในกรณีที มีการลงทนุในทรัพย์สินที กองทุนลงทนุเพิ มเติมอนัเข้าลกัษณะเป็นทรัพย์สินภายใต้ข้อ  

(ก) หรือ (ข) ของนิยามคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน” กองทุนจะต้องเข้าทําสัญญากับ

ผู้ ประกอบการบุคคลที สามเพื อให้เช่า  ดําเนินการและบริหารจัดการเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวแก่

ผู้ประกอบการบคุคลที สามเพื อการดําเนินงานและบํารุงรักษา หรือเพื อมอบหมายให้บคุคลดงักลา่วดําเนิน

กิจการโครงสร้างพื "นฐาน ทั "งนี " เนื องจากข้อจํากัดตามประกาศ ทน. ;'/.$%. ซึ งห้ามมิให้กองทุนรวม

โครงสร้างพื "นฐานประกอบกิจการโครงสร้างพื "นฐานเอง ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ที กําหนดไว้ในหวัข้อ ;.3.. “การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จาก

กิจการโครงสร้างพื "นฐานในอนาคต” 
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ทั "งนี " ตารางดงัตอ่ไปนี "แสดงโครงสร้างของกองทนุและความสมัพนัธ์ระหวา่งกองทนุและนิติบคุคลที เกี ยวข้อง 

และรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ หลงัจากที มีการดําเนินการเกี ยวกบัธุรกรรมที กําหนดในสญัญาที เกี ยวข้อง

กบัทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 เสร็จสิ "น
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นิตบิุคคลที เกี ยวข้อง และรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ 
ทรัพย์สินที กองทุนลงทุนในปัจจุบัน(#) +  

ทรัพย์สินที กองทุนที ลงทุนเพิ มเตมิ ครั"งที  & 

ปีที สิ "นสุดระยะเวลาการเช่า
แก่ผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลัก หรือสิทธิในการรับ

รายได้สุทธิ 

 สทิธิในการรับรายได้สทุธิจาก AWC และ BFKT 

· เสาโทรคมนาคมจํานวน 6,332 เสา 

· 9,169 ลิ "งค์ และ FOC ระยะทางประมาณ 680,400 คอร์
กิโลเมตร 

2576(3) 

ให้เช่าแก่ TUC บางสว่น 

· เสาโทรคมนาคมจํานวน 8,939 เสา + 788 เสา 

· FOC ระยะทางประมาณ 549,618 คอร์กิโลเมตร + FOC 

ระยะทางประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร 

2576 

2576 + 10 ปี(3)
 

ให้เช่า / เช่าช่วงแก่ TUC บางสว่น 

· FOC ระยะทางประมาณ 1,346,855 คอร์กิโลเมตร + FOC 

ระยะทางประมาณ 188,032 คอร์กิโลเมตร 

· ระบบบรอดแบนด์  1.2 ล้านพอร์ต  ครอบคลุม FOC 

ระยะทางประมาณ 198,085 คอร์กิโลเมตร 

· 2576 (Passive)  

+ 10 ปี(3) 

· 2564 (Active) 

(1) รวมทรัพย์สินที กองทนุลงทนุในกรรมสิทธิ= สิทธิการเช่าระยะยาว และสิทธิในการรับรายได้สทุธิ 

(2) ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " TUC และ TICC เป็นผู้ ถือใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที จําเป็นสําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที  และการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ตามลําดบั ซึ งทั "ง TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและ
บริหารจดัการหลกัมีหน้าที บํารุงรักษา ดําเนินการ และบริหารจดัการทรัพย์สินที เช่าให้เป็นไปตามระดบัมาตรฐานการบริการที ระบไุว้ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  และตามหลกัเกณฑ์ที  กสทช. กําหนด โดย
ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  TUC และ TICC ยงัมีหน้าที บํารุงรักษาทรัพย์สินที กองทนุลงทนุในกรรมสิทธิ=และสิทธิการเช่าระยะยาวทั "งหมด ซึ งรวมถึงสว่นที มีการให้เช่าแก่ผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงรายอื น 

(3) ภายหลงัจากที กองทนุได้รับกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC (ตามเงื อนไขของสญัญาที เกี ยวข้อง) ซึ งปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งการขายรายได้ที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินจนถึงวนัที  ; สิงหาคม .$%' TUC และ TICC 

ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดงักลา่ว โดยมีกําหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวนัที  15 กนัยายน 2576 ซึ งคู่สญัญาที เกี ยวข้องจะดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพย์สินที จะเช่าต่อไป อยา่งไรก็ดี จํานวนเงินสทุธิที เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่วจะต้องไมน่้อยกว่า
จํานวนที กองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหัวข้อ ;.3.;.# (ก)(3) “หนังสือข้อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) ที เกี ยวข้องกับทรัพย์สิน
โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหวา่ง TUC TICC และกองทนุ ("หนงัสือข้อตกลงร่วมกนัที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")” 

(4) เมื อครบกําหนดอายสุญัญาเช่าในปี 2576 (ยกเว้น FOC ประมาณ 122,974 คอร์กิโลเมตร และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวดัจํานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ตครอบคลมุ FOC 198,*'$ คอร์กิโลเมตร ที ให้เช่าแก่ TICC) หากกลุม่ทรูได้รับการต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที จําเป็นสําหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายกุารเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวนัครบอายสุญัญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาที เหลืออยู่ของใบอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที บริษัทในกลุม่ทรูที ให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู ่แล้วแต่เวลาใดจะสั "นกวา่ ทั "งนี " เมื อเข้าเงื อนไขข้อใดข้อหนึ งดงันี " (ก) รายได้รวมทั "งปีของกลุม่ทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกวา่ระดับที กําหนด หรือ (ข) สว่นแบง่ตลาดโดยรวมของกลุ่มทรู
ในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกวา่ร้อยละ 33 

(5) กองทนุมีการให้เช่า / เช่าช่วงทรัพย์สินที กองทนุลงทนุในปัจจบุนัแก่ผู้ เช่ารายอื น ซึ งเป็นบคุคลภายนอก โดยระยะเวลาการเช่าของผู้ เช่ารายอื นอาจแตกต่างไปจากระยะเวลาการเช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัหรือสิทธิในการรับรายได้สทุธิตามที ปรากฏในตารางข้างต้น 

กองทนุรวมโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคม 

ดิจิทลั (“DIF”) 

 

สิทธิในการรับ 

รายได้สทุธิ 

 

บริษัทจัดการ
กองทุน 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 บริษัท เทเลคอม  
แอสเซท แมเนจเมนท์ 

จาํกัด 

ผู้จดัการทรัพย์สนิ ให้บริการ
เกี ยวกบังานด้านธุรการ การ

จดัหาผลประโยชน์ และ
การตลาด 

 

 
TICC(2) 

 
AWC/BFKT 

 
TUC (2) 

ให้เชา่/เชา่ชว่งแก่ผู้ เชา่
และบริหารจดัการหลกั 

ให้เชา่/เชา่ชว่งแก่ผู้ เชา่

ให้เชา่แก่ผู้ เชา่และ
บริหารจดัการหลกั 

ผู้ เชา่รายอื น 
ให้เชา่/เชา่ชว่ง 
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3.4.1 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเกี ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื "นฐาน 

3.4.1.1 สาระสําคัญของสัญญาเกี ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น 

 กองทุนได้เข้าทําสญัญาเกี ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคม ดังที ระบุไว้ในหัวข้อ  ;.3.#.# นี " และเอกสารอื นใดที จําเป็นเพื อให้การจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวสําเร็จลุล่วง ทั "งนี " สาระสําคญัของสญัญาเกี ยวกับการจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี " 

(ก) สัญญาเช่า ดาํเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม 

(1) สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ระหว่าง TUC (ชื อเดิม 

Real Future) และ กองทุน ลงวันที  .3 ธันวาคม พ.ศ. .$$% (" สัญญาเช่า 

ดาํเนินการ และบริหารจัดการหลักของ TUC")  

กองทุนได้เข้าทําสญัญาแก้ไขเพิ มเติมสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการ

หลกักับ TUC เพื อแก้ไขและปรับปรุง สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการ

หลกัของ TUC ให้รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  . ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  ; 

และทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ที เกี ยวข้อง 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมใน หัวข้อ 3.4.1.4(ก)(#) “สญัญาแก้ไขและ

แทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ครั "งที  . ระหวา่ง 

TUC และ กองทุน ("สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร

จดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครั "งที  2")” สําหรับสรุปสาระสําคญัของสญัญาแก้ไข

และแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลกั ครั "งที  . 

ระหวา่ง TUC และ กองทนุ 

(2) สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ระหว่าง TICC (ชื อเดิม 

คือ บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จํากดั) และ กองทนุ ลงวนัที  .3 ธนัวาคม 

พ.ศ. .$$% ("สัญญาเช่า ดาํเนินการ และบริหารจัดการหลักของ TICC")  

กองทุนได้เข้าทําสญัญาแก้ไขเพิ มเติมสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการ

หลกักบั TICC และ TUC เพื อแก้ไขและแทนที  สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร
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จดัการหลกัของ TICC ให้รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม 

ครั "งที  ; และทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ที 

เกี ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมใน หัวข้อ 3.4.1.4(ก)(.) “สญัญา

แก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั ครั "งที  2 ระหว่าง 

TUC TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการและ

บริหารจดัการหลกั FOC ครั "งที  2")” สําหรับสรุปสาระสําคญัของสญัญาแก้ไขและ

แทนที สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั ครั "งที  . ระหว่าง TUC TICC 

และ กองทนุ 

(ข) สัญญาบริการหลักฉบับลงวันที  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างผู้จัดการทรัพย์สิน

โทรคมนาคมและกองทุน (ตามที ได้มีการแก้ไขเพิ มเติม รวมถึงตามข้อตกลง

เพิ มเติม ฉบับลงวันที  5 มีนาคม พ.ศ. 2558 และข้อตกลงเพิ มเติม ครั"งที  2 ระหว่าง

ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน) (“สัญญาบริการหลัก”) 

คู่สัญญา .............................................  · ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม ในฐานะผู้ให้บริการ และ 

· กองทนุ 

บริการ ...............................................  · กองทุนจะแต่งตั "งผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้
ให้บริการดงัตอ่ไปนี " 

- บริการด้านธุรการสําหรับทรัพย์สินที เป็นโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมที เกี ยวข้องของกองทุนตามที 
กําหนดไว้ในสัญญาบริการหลัก ( “ทรัพย์สินที 

ให้บริการด้านธุรการ”) โดยบริการดงักลา่ว รวมถึง 
การจดัการการเข้าใช้สถานที ตั "งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคม การจัดการสญัญาเช่าสถาน
ที ตั "งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม การ
ติดตามผลและรายงานเกี ยวกับงบประมาณและ
ประมาณการประจําปีที เกี ยวข้อง การดําเนินการ
เกี ยวกับการประกันภัย และการจัดเก็บค่าเช่าเป็น
รายเดือน (ตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที และสญัญา
เช่าอื น ๆ) รวมถึงการจัดการเกี ยวกับใบแจ้งหนี "
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สําหรับค่าเช่าเป็นรายเดือน และบริการอื นใดตามที 
กองทุนและผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะได้ 

ตกลงกนั (“บริการด้านธุรการ”) และ 

- บริการด้านการตลาดสําหรับทรัพย์สิน ที เ ป็น
โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที เกี ยวข้องของ
กองทุนที ใ ห้ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมทํา
การตลาด ตามที กําหนดไว้ในสัญญาบริการหลกั 
(“ทรัพย์สินที ให้บริการด้านการตลาด ”) โดย
บริการดังกล่าว รวมถึง การจัดทําแผนการตลาด
ประจําปีเพื อนําพื "นที  (slots) บนเสาโทรคมนาคม 
และ/หรือความจขุองระบบ (capacity) ของทรัพย์สนิ
ที ให้บริการที เกี ยวข้องที ยงัไมมี่การใช้งานออกให้เช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการ และการดําเนินการให้
ความช่วยเหลือผู้ เช่าและบริหารจัดการรายใหม่ใน
การเข้าทําสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการ 
(“บริการด้านการตลาด”) 

(รวมเรียกวา่ “บริการฯ”) 

· การใ ห้บริการฯ มีการประเ มินผลโดยการใ ช้ดัช นี
ประเมินผลงาน (“ดัชนีวัดผล”)  ตามที กําหนดไว้ใน
สญัญาบริการหลกั ดัชนีวัดผลประกอบด้วยดชันีต่าง  ๆ 
รวมถึงการควบคมุการใช้จ่ายและรายได้ตามงบประมาณ
ที คาดการณ์ และการต่ออายุสัญญาเช่าสถานที ตั "ง
ทรัพย์สิน หากการให้บริการไม่เป็นไปตามดัชนีวัดผลที 
กําหนดไว้จะมีการลดคา่บริการ 

· คู่สญัญาจะพิจารณาและปรับปรุงดัชนีวัดผลเป็นรายปี
โดยตกลงร่วมกนัตามข้อกําหนดและเงื อนไขของสัญญา
บริการหลกั 

การเรียกเก็บค่าบริการ ......................  การเรียกเก็บค่าบริการเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื อนไขใน
สญัญาบริการหลกั ให้เรียกเก็บค่าบริการสําหรับการบริการฯ 
ดงันี " 

· คา่บริการสาํหรับบริการด้านธุรการ 
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- ค่าบริการรายปี จํานวน 3 ล้านบาทสําหรับปีพ.ศ. 
2556 และจํานวน 18.3 ล้านบาท สําหรับปี พ.ศ. 
2557 ทั "งนี " นับแต่ปี พ.ศ.2558 จะมีการปรับอัตรา
ค่าบริการเพิ มขึ "นรายปีในอัตราเท่ากับดัชนีราคา
ผู้ บริโภค (CPI) ที ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ 
ประเทศไทยสําหรับปีก่อนหน้า ทั "งนี " อตัราดงักลา่ว
ต้องไมเ่กินร้อยละ 3.5 และ 

- ค่าบริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.15 ของรายได้
สุทธิรายเดือนของกองทุนที เกิดจากทรัพย์สินที 
ให้บริการด้านธุรการ (หลงัหกัคา่ใช้จ่ายเกี ยวกบัสทิธิ
แห่งทาง การประกนัภยั และเงินค่าเช่าตามสญัญา
เช่าที ดินที เกี ยวข้อง)  

· คา่บริการสาํหรับบริการด้านการตลาด 

- คา่บริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของรายได้ราย
เดือนที เกี ยวกบัทรัพย์สนิที ให้บริการด้านการตลาดที 
กองทนุได้รับจากผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใด ๆ ที 
เ ช่า  ดําเ นินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที 
ให้บริการด้านการตลาดนอกเหนือไปจากทรัพย์สินที 
ผู้ เช่าและบริหารจัดการดั "งเดิมเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการหรือตกลงว่าจะเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการในวันที ของสัญญาเช่า ดําเนินการ 
และบริหารจัดการหลกัที เกี ยวข้อง โดยมีค่าบริการ
รายปีเพิ มในอตัราร้อยละ 3  ของจํานวนที เกินกว่า
ประมาณการรายได้รายปีที เกี ยวกับทรัพย์สินที 
ให้บริการด้านการตลาดสาํหรับปีดงักลา่ว  

- ค่าบริการจํานวน 20 ล้านบาท ซึ งต้องชําระแต่ละ
ครั "ง ณ วันที  1  มกราคม พ.ศ. 2558 และ วันที  1 
มกราคม พ.ศ .  2559 ที เ กี ยวกับท รัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของทรูที กองทุนให้ผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมทําการตลาดโดยเริ มในปีพ.ศ. 2558  
และพ.ศ. 2559 ตามลาํดบั 
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- หากการโอนขายและให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคม ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จ
สมบูรณ์ และการโอนขายและให้เช่าทรัพย์สิน
โค รง ส ร้ า ง พื "นฐ า น โท รค ม นา คม ครา วถัด ไป
ตอ่จากนั "นโดยนิติบคุคลใด ๆในกลุม่ทรูให้แก่กองทนุ
ภายหลังจากการลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จ
ส ม บู ร ณ์  ( “ ท รั พ ย์ สิ น โ ค ร ง ส ร้ า ง พื "น ฐ า น

โทรคมนาคม ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  3”) แล้วแต่
กรณี คา่บริการจํานวน 20 ล้านบาท ซึ งต้องชําระแต่
ละครั "ง ณ วนัที  1 มกราคม พ.ศ. 2561 และ วนัที  1 

มกราคม พ.ศ. 2562 ที เกี ยวกบัทรัพย์สินที ให้บริการ
ด้านการตลาดที เพิ มขึ "นซึ งเป็นทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคม ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ 
ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  3 ที กองทุนให้ผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมทําการตลาดโดยเริ มในปีพ.ศ. 2561  
และพ.ศ. 2562 ตามลาํดบั และ   

- ค่าบริการเพิ มเติมซึ งจะชําระ (ก) เมื อผู้ เช่าและ
บริหารจัดการที เ ป็นบุคคลภายนอกรายใดต่อ
สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการที เกี ยวกบั
ทรัพย์สินที ให้บริการด้านการตลาด หรือ (ข) เมื อมี
ทรัพย์สินที ให้บริการด้านการตลาดที ให้ผู้ จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมทําการตลาด เพิ มเติม ทั "งนี " 
อัตราค่าบริการเพิ มเติมในแต่ละกรณีจะเป็นไป
ตามที กองทนุและผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะ
ได้ตกลงกนั 

ค่าตอบแทนเพิ มเติม .........................  ในกรณีที รายได้รายปีของกองทุนที เ กี ยวกับทรัพย์สินที 
ให้บริการด้านการตลาดในปีใด ๆ เกินกวา่จํานวนที เทา่กบัร้อย
ละ 110 ของประมาณการรายได้รายปีระยะยาวของทรัพย์สนิ
ที ให้บริการด้านการตลาดสาํหรับปีดงักลา่ว ผู้จดัการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ มเติมเป็นจํานวนที 
เท่ากบัร้อยละ 10 ของรายได้สว่นเกินที เกินกวา่จํานวนร้อยละ 
110 ดงักลา่ว ตามที กําหนดในตารางด้านลา่งนี " 
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ปี พ.ศ. 

จาํนวนที เท่ากับร้อยละ 
110 ของประมาณการ
รายได้รายปีระยะยาว
สาํหรับทรัพย์สินที ได้

ให้บริการด้านการตลาด  
(ล้านบาท) 

2558 171 

2559 519 

2560 713 

2561 861 

2562 963 

2563 1,010 

2564 1,058 

2565 1,109 

2566 1,160 

2567 1,212 

2568 1,273 

2569 1,340 

2570 1,420 
 

 หมายเหตุ 

1. ภายหลงัจากปี พ.ศ. 2570  จํานวนข้างต้นจะมีการปรับ
เพิ มขึ "นรายปีในอตัราเท่ากบัดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ที 
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ประเทศไทยสําหรับปี
ก่อนหน้า ทั "งนี " อตัราดงักลา่วต้องไมเ่กินร้อยละ 3.5 

2. จํานวนข้างต้นจะมีการพิจารณาและปรับปรุงเมื อมี
ทรัพย์สินที ใ ห้บริการด้านการตลาดที ใ ห้ผู้ จัดการ
ทรัพย์สนิโทรคมนาคมทําการตลาดเพิ มเติม 

การปรับอัตราค่าบริการ ....................  ภายใต้ข้อกําหนดและเงื อนไขในสญัญาบริการหลกั จะมีการ
ปรับค่าบริการสําหรับการให้บริการฯ ตามแต่สถานการณ์ 
โดยรวมถึง กรณีที รายได้รายปีของกองทนุที เกิดจากทรัพย์สนิ
ที ให้บริการด้านการตลาด ตํ ากว่าประมาณการรายได้รายปีที 
กองทนุคาดวา่จะได้รับจากทรัพย์สนิที ให้บริการด้านการตลาด 
สําหรับปีดงักลา่วในอตัราที เท่ากบัหรือเกินกว่าร้อยละ 5 สอง
ปีติดต่อกนั โดยจะมีการปรับลดอตัราค่าบริการรายปีสําหรับ
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บริการด้านธุรการสําหรับปีถดัไปในอตัราร้อยละที เท่ากบัร้อย
ละเฉลี ยของ จํานวนรายได้ รายปี ที ผู้ จัดการทรั พย์ สิน
โทรคมนาคมไม่สามารถดําเนินการได้ในช่วงระยะเวลา 2 ปี
ดงักลา่ว ทั "งนี " หากผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามประมาณการรายได้รายปีสาํหรับทรัพย์สนิที 
ให้บริการด้านการตลาดในอตัราที เท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 
5 เป็นระยะเวลาสามปีติดต่อกัน กองทุนมีสิทธิในการเลิก
สญัญาบริการหลกั 

เ พื อวัตถุประสงค์ในการกําหนดการปรับเปลี ยนอัตรา
ค่าบริการรายปีสําหรับบริการด้านธุรการ รายได้รายปีของ
กองทุนตามจริงสําหรับช่วงระยะเวลาสองปีก่อนหน้า คือ 
รายได้ซึ งกองทนุได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินที ให้บริการด้าน
การตลาดแก่ผู้ เช่าใด ๆ ก่อนพิจารณาการสง่เสริมหรือสว่นลด
ใด ๆ ซึ งกองทุนเสนอให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินที ให้บริการด้าน
การตลาดตามข้อกําหนดและเงื อนไขที ระบไุว้ในสญัญาบริการ
หลกั 

เพื อวตัถปุระสงค์ในการกําหนดคา่บริการรายปีเพิ มเติม รายได้
รายปีของกองทนุจากทรัพย์สินที ให้บริการด้านการตลาด คือ 
รายได้ตามจริงซึ งกองทุนได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินที 
ให้บริการด้านการตลาดแก่ผู้ เช่าใด ๆหลงัจากพิจารณาการ
สง่เสริมหรือสว่นลดใด ๆซึ งกองทนุเสนอให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินที 
ให้บริการด้านการตลาดแล้วตามข้อกําหนดและเงื อนไขที ระบุ
ไว้ในสญัญาบริการหลกั 

อายุสัญญา ........................................  ระยะเวลาการให้บริการฯ เ ริ มจากวันที ทําการโอนขาย
ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้นเสร็จสิ "นและ
ตอ่เนื องไปเป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ งสิ "นสดุ ณ วนัที  25 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2571 (“อายุสัญญาช่วงแรก”) และให้อายสุญัญาตอ่ไป
โดยอตัโนมติัอีก 5 ปี (“อายสุญัญาสว่นขยาย”) เว้นแต่ มีการ
บอกเลิกสญัญาด้วยวิธีอื นใดตามข้อกําหนดและเงื อนไขใน
สญัญาบริการหลกั 

การเลิกสัญญา ..................................  การเลิกสญัญาบริการหลกักระทําได้ในกรณีต่าง ๆ อาทิเช่น 
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมหรือกองทุนผิดนดัผิดสญัญา
ในสาระสําคญั และไม่แก้ไขเหตุผิดนดัผิดสญัญานั "นภายใน
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ระยะเวลาเยียวยาแก้ไขที กําหนด มีการฟ้องล้มละลายกับ
ผู้ จั ด ก า ร ท รั พ ย์ สิ น โ ท ร ค ม น า ค ม  ผู้ จั ด ก า ร ท รั พ ย์ สิน
โทรคมนาคมไม่ปฏิบัติตามดัชนีวัดผลที สําคัญภายใน
ระยะเวลาที กําหนด รวมถึงการไม่บรรลรุายได้ที ประมาณการ
ไว้ภายในระยะเวลาที กําหนด และกองทุนไม่ชําระค่าบริการ
เป็นระยะเวลาติดต่อกันตามที กําหนด ทั "ง นี "อยู่ภายใต้
ข้อกําหนดและเงื อนไขในสญัญาบริการหลกั 

การโอนสิทธิ ......................................  คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิ แปลงคู่สญัญาใหม่ 
หรือโอนโดยประการอื นใด ซึ งสทิธิหรือภาระหน้าที ของตนตาม
สญัญาบริการหลกัให้แก่บุคคลอื นโดยมิได้รับคํายินยอมจาก
คู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั "งนี "การให้คํายินยอม
ต้องไมล่า่ช้าโดยไมมี่เหตอุนัสมควร 

กฎหมายที ใช้บังคับ ...........................  สญัญาบริการหลกัให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ..................................  ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา ตดัสิน
คดีความ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงับข้อ
พิพาทที อาจเกิดขึ "นจากหรือเกี ยวเนื องกบัสญัญาบริการหลกั 

 

3.4.1.2 สาระสําคัญของสัญญาเกี ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  1 

กองทนุได้เข้าทําสญัญาเกี ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ดงัที ระบไุว้ในหวัข้อ 3.4.1.2 นี " และเอกสารอื นใดที จําเป็นเพื อให้การจดัหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวสําเร็จลุล่วง ทั "งนี " สาระสําคญัของสญัญาเกี ยวกับการจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 มีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี " 

(ก) สัญญาเกี ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  1 

(1) สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 

กองทุนได้เข้าทําสญัญาแก้ไขเพิ มเติมสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการ

หลกักับ TICC เพื อแก้ไขและแทนที  สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ 
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FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 ให้รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ที เกี ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ มเติมใน หัวข้อ 3.4.1.3(ก)(3) สําหรับสรุปสาระสําคัญของสัญญาแก้ไขและ

แทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC ที เข้าทําระหวา่ง กองทนุ 

และ TICC 

3.4.1.3 สาระสําคัญของสัญญาเกี ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2 และครั"งที  3 

กองทนุได้เข้าทําสญัญาเกี ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 ดังที ระบุไว้ในหัวข้อ 3.4.1.3 นี " และเอกสารอื นใดที จําเป็น

เพื อให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวสําเร็จลุล่วง  ทั "งนี " สาระสําคัญของสัญญา

เกี ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

และครั "งที  3 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี " 

(ก) สัญญาเกี ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2 และครั"งที  3 

(1) สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั 

ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการ 

และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม")  

กองทุนจะดําเนินการเข้าทําสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ และ

บริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครั "งที  2 กบั TUC เพื อแก้ไขและแทนที สญัญา

เช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักของ TUC ให้รวมถึงการเช่าทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ที เกี ยวข้อง โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ มเติมใน หวัข้อ 3.4.1.4(ก)(1) “สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า 

ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ครั "งที  2 ระหวา่ง TUC และ กองทนุ 

("สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดาํเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา

โทรคมนาคม ครั"งที  $")” สําหรับสรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาแก้ไขและแทนที 

สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคมครั "งที  2 
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(2) สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัระหว่าง 

TICC TUC และกองทนุ (“สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดาํเนินการ และ

บริหารจัดการหลัก FOC”) 

กองทุนจะดําเนินการเข้าทําสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ และ

บริหารจดัการหลกั FOC ครั "งที  2 กบั TICC และ TUC เพื อแก้ไขและแทนที สญัญา

เช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC ให้รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม  ครั "งที  4 ที เ กี ยวข้อง โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ มเติมใน หวัข้อ 3.4.1.4(ก)(2) “สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า 

ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก ครั "งที  2 ระหว่าง TUC TICC และ กองทุน  

("สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก 

FOC ครั"งที  2")” สําหรับสรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญา

เช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC ครั "งที  2 

(3) สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการ 

FOC ระหว่าง TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่าช่วง 

ดาํเนินการและบริหารจัดการ FOC") 

คู่สัญญา ..................................  · TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการ และ 

· กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่าช่วง  

วันมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาที แก้ไข
และแทนที  ..............................  

· ข้อสัญญาของสัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่าช่วง 
ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC จะมีผลบงัคบัใช้เมื อ
การซื "อขาย FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 เสร็จสิ "นซึ งคือ
วันที  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ("วันมีผลใช้บังคับ

ของการลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2") ทั "งนี " ข้อสญัญาบาง
ประการที เกี ยวข้องกับ FOC ที จะถูกให้เช่าโดย TICC 

ให้แก่กองทนุ ภายใต้การลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ("FOC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3") จะมีผลบังคับใช้เมื อการเช่า 
FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 เสร็จสิ "น ("วันมีผลใช้

บังคับของการลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  3") 

· เพื อวัตถุประสงค์ของการสรุปสัญญาแก้ไขและแทนที 
สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC การ
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ขายและเช่าทรัพย์สินที กองทุนลงทุนเพิ มเติมใด ๆ โดย
บริษัทในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนครั "งถัดไปหลังจากการ
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 จะเรียกว่า "การลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  3" 

ทรัพย์สินที เช่า ........................  · ทรัพย์สินที  TICC เช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ
อยู่ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ช่วง 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ประกอบด้วย  

(ก) ทรัพย์สินจากส่วนหนึ งของทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1  

(i) FOC ค ว า ม ย า ว  7,981 กิ โ ล เ ม ต ร 
(303,453 คอร์กิโลเมตร) โดยที ในแต่ละปี 
TICC จะเช่าช่วง ดําเนินการและบริหาร
จัดการ FOC ไม่ น้อยกว่าที กําหนดใน
ตารางแนบท้ายส รุป ข้อ กําหนดและ
เงื อนไขหลกัของสญัญาแก้ไขและแทนที 
สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกั FOC 

(ข) ทรัพย์สนิจาก FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC 

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2  

(i) หากการเช่าระยะยาวของ FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  2 เสร็จสมบูรณ์ ร้อยละ 80 ของ 
FOC ในระบบ FTTx สําหรับใช้ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทาง  670 กิ โล เมตร 
(80,014 คอร์กิโลเมตร) 

(ค) ทรัพย์สิน  ซึ งกองทุนได้รับสิทธิการเช่าระยะยาว
จาก TICC ในระบบ FTTx สําหรับใช้ในธุรกิจ
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 เ ท อ ร์ เ น็ ต ใน เข ตก รุ ง เท พ มห าน ค รและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร 
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(619,986 คอร์กิโลเมตร) และมีสิทธินําออกหา
ประโยชน์โดยการให้เช่าช่วงได้ภายใต้สญัญาเช่า
ช่วงระยะยาวอันเกี ยวเนื องกับ FOC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  3 ("FOC รองรับระบบ FTTx 

ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  3") 

(i) หากการเช่าระยะยาวของ FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  3 เสร็จสมบูรณ์ ร้อยละ 80 ของ 
FOC ในระบบ FTTx สําหรับใช้ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 
กิโลเมตร (619,986 คอร์กิโลเมตร) 

(รวมเรียกวา่ "ทรัพย์สินที เช่าช่วง") 

· ทรัพย์สินของ FOC ที โอนมายงักองทุนอนัเป็นส่วนหนึ ง
ของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  1 FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ซึ งกองทุนสามารถให้เช่าช่วงแก่ 
TICC หรือผู้ เช่าช่วงอื น ๆ ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที 
สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC รวม
เรียกวา่ "ทรัพย์สินที กองทุนสามารถให้เช่าช่วงได้" 

อัตราค่าเช่า .............................  · ตั "งแต่วนัที  5 มีนาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวนัมีผลใช้บงัคบั
ของการลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 อัตราค่าเช่าสําหรับ
ทรัพย์สินที ให้เช่าช่วง (ซึ งคือ ทรัพย์สินจากสว่นหนึ งของ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  1) คือ 

(ก) จนถึง 213,818 คอร์กิโลเมตร ของ FOC: 350 
บาทตอ่เดือนตอ่คอร์กิโลเมตร 
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(ข) ในสว่นที เกิน 213,818 คอร์กิโลเมตร ถึง 303,453 
คอร์กิโลเมตร ของ FOC: 1,100 บาทต่อเดือนต่อ
คอร์กิโลเมตร 

โดยอตัราค่าเช่าสทุธิที กองทนุจะได้รับต่อปีสําหรับ FOC 

จะคํานวณจากอัตราที ระบุด้านบนหักด้วยส่วนลด ที 
อตัรา 88 ล้านบาทตอ่ปี  

· นบัตั "งแต่วนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 
เป็นต้นไป อตัราคา่เช่าสาํหรับทรัพย์สนิที เช่าช่วง คือ  

ทรัพย์สินจากส่วนหนึ งของทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  1 

(ก) 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอตัราค่า
เช่าสุทธิที กองทุนจะได้รับต่อปีสําหรับ FOC จะ
คํานวณจากอตัราที ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที 
อตัรา 88 ล้านบาทตอ่ปี  

ทรัพย์สินจากส่วนหนึ งของ FOC รองรับระบบ FTTx 

ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2 

(ก) 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอตัราค่า
เช่าสุทธิที กองทุนจะได้รับต่อปีสําหรับ FOC จะ
คํานวณจากอตัราที ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที 
อตัรา 7 ล้านบาทตอ่ปี 

ทรัพย์สินจากส่วนหนึ งของ FOC รองรับระบบ FTTx 

ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  3 

(ก) 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอตัราค่า
เช่าสุทธิที กองทุนจะได้รับต่อปีสําหรับ FOC จะ
คํานวณจากอตัราที ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที 
อตัรา 142 ล้านบาทตอ่ปี 

· ไม่มีการปรับอัตราค่าเช่าช่วงเพิ มหรือลดลงสําห รับ
ทรัพย์สินที เช่าช่วงตลอดระยะเวลาของการเช่าช่วง เว้น
แตต่ามที คูส่ญัญาจะตกลงกนัตามข้อกําหนดและเงื อนไข
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ที ระบุในสัญญาแก้ ไขและแทนที สัญ ญาเ ช่า ช่ ว ง 
ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC 

ระยะเวลาของการเช่าช่วง ดาํเนินการ
และบริหารจัดการ ..................  

· ระยะเวลาของการเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ
มีกําหนดอายเุป็นดงันี " 

(ก) ทรัพย์สินจากส่วนหนึ งของทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 - 

จนถึงวนัที  7 ธันวาคม พ.ศ. 2569 และตั "งแตว่นัมี
ผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 เกิดขึ "น 
ระยะเวลาของการเช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการจะขยายให้สิ "นสดุลงในวนัที  15 กันยายน 
พ.ศ. 2576  

(ข) ทรัพย์สินจากส่วนหนึ งของ FOC รองรับระบบ 
FTTx ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และ
ทรัพย์สินจากส่วนหนึ งของ FOC รองรับระบบ 
FTTx ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 - หาก
การให้เช่า FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 หรือการให้เช่า FOC 

รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  3 เสร็จสมบรูณ์ แล้วแต่กรณี นบัตั "งแตว่นัมี
ผลใช้บงัคบัของการลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 หรือ
วันมีผลใช้บังคบัของการลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 
แล้วแตก่รณี จนถึงวนัที  15 กนัยายน พ.ศ. 2576 

· การต่ออายรุะยะเวลาการเช่าช่วง ดําเนินการและบริหาร
จดัการเป็นดงันี " 

(ก) TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดั "งเดิม
อื น ๆ จะต่ออายุการเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริหารจัดการ ทรัพย์สินที เช่าช่วงในจํานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 71 ของจํานวนคอร์กิโลเมตร
ทั "งหมดของทรัพย์สินจากส่วนหนึ งของทรัพย์สิน
โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  1 และในจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
จํานวนคอร์กิโลเมตรทั "งหมดของทรัพย์สินจาก
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สว่นหนึ งของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC 

ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 และทรัพย์สินจากส่วน
หนึ งของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 เป็นระยะเวลา (ก) 10 ปี 
นับจากวันครบอายุสัญญาเช่าช่วงระยะแรก 
(Initial Term) หรือ (ข) ระยะเวลาที เหลืออยู่ของ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที  TICC 

หรือบริษัทในกลุ่มทรูที ให้บริการบรอดแบนด์ถือ
อยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสั "นกว่า หากหลงัจากครบ
อายสุญัญาเช่าช่วงระยะแรก (Initial Term) TICC 

หรือ บริษัทในกลุ่มทรูได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมเพื อให้บริการบรอดแบนด์
จาก กสทช และเงื อนไขข้อใดข้อหนึ งดังต่อไปนี "
ครบถ้วน 

(i) รายได้รวมทั "ง ปีของกลุ่มทรูจากการ
ให้บริการบรอดแบนด์ ที ระบุในรายงาน
ประจําปี พ.ศ. 2568 หรือ 2575 ของทรู 
แล้วแต่กรณี เกินกว่า 16,546,000,000 
บาท หรือ 

(ii) สว่นแบ่งตลาดโดยรวมของกลุม่ทรูในการ
ให้บริการบรอดแบนด์ ตามข้อมูลล่าสดุที 
ป ระ ก า ศ โด ย ห น่ ว ย ง าน ที น่ า เ ชื อ ถือ 
มากกวา่ร้อยละ 33 

(ค) อยา่งน้อยสองปี ก่อนสิ "นสดุระยะเวลาของการเช่า
ช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการในขณะนั "น 
TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการและ
บริหารจดัการดั "งเดิมอื น ๆ จะแจ้งกองทนุในกรณี
ที  TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการ
ดั "งเดิมอื น ๆ ต้องการจองสิทธิเพื อต่ออายสุญัญา
เช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของ 
TICC ทั "งหมดหรือบางส่วนที  TICC และ/หรือผู้
เช่าช่วงและบริหารจัดการดั "งเดิมอื น ๆ เช่าช่วง 
ดําเนินการและบริหารจัดการอยู่ภายใต้สญัญา
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แก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลกั FOC ในอตัราของตลาดที จะ
ตกลงร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกนัใน
เรื องส่วนลด รวมถึงส่วนลดของผู้ เช่าช่วงและ
บริหารจัดการดั "งเดิม แต่ทั "งนี "ต้องไม่น้อยกว่าที  
TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดั "งเดิม
อื น ๆ เคยได้รับ 

ผู้เช่าช่วงและบริหารจัดการเพิ มเติม
 ................................................  

· กองทนุมีสทิธิให้เช่าช่วงแก่บคุคลใด ๆ และให้บคุคลใด ๆ 
ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ที ไม่ได้ถูกเช่าช่วง 
ดําเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือผู้ เช่า
ช่วงและบริหารจัดการดั "งเดิมอื น ๆ ภายใต้สญัญาแก้ไข
และแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ
หลัก FOC ให้แก่บุคคลใด ๆ ทั "งนี " อยู่ภายใต้สิทธิของ 
TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดั "งเดิมอื น ๆ 
ตามที ระบดุ้านลา่งนี " 

(ก) หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าช่วง
และบริหารจดัการที เป็นบุคคลภายนอกและให้ผู้
เช่าช่วงและบริหารจัดการที เป็นบุคคลภายนอก
ดําเนินการและบริหารจัดการ หรือ ดําเนินการ
เจรจาตกลงเรื องการให้เช่าช่วง การดําเนินการ
และบริหารจัดการทรัพย์สินที ยงัไม่ได้อยู่ภายใต้
การเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการโดย 
TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดั "งเดิม
อื น ๆ ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า
ช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC 

กองทนุต้องยื นคําเสนอในการเช่าช่วง ดําเนินการ
และบริหารจดัการดงักลา่วให้แก่ TICC และ/หรือ
ผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดั "งเดิมอื น ๆ ก่อน และ 
TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดั "งเดิม
อื น ๆ มีสิทธิตอบรับคําเสนอในการเช่าช่วง 
ดําเนินการและบริหารจดัการ โดยเงื อนไขในการ
เช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการที ให้แก่ 
TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดั "งเดิม
อื น ๆ นั "นต้องไม่เป็นเงื อนไขที ด้อยกว่าที เสนอ
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ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ ช่ า ช่ ว ง แ ล ะ บ ริ ห า ร จัด ก า ร ที เ ป็ น
บคุคลภายนอก (รวมทั "ง หากผู้ เช่าช่วงและบริหาร
จัดการที เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลด
ใด ๆ TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการ
ดั "งเดิมอื น ๆ จะได้รับสว่นลดดงักลา่วด้วยเช่นกนั) 

(ข) หากเมื อใดก็ตามกองทนุได้เข้าทําสญัญากบัผู้ เช่า
ช่วงและบริหารจดัการที เป็นบคุคลภายนอก เพื อ
เช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
ประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินที เช่าช่วงภายใต้
สัญ ญ า แ ก้ ไ ข แ ล ะ แ ท น ที สั ญ ญ า เ ช่ า ช่ ว ง 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC และมี
เงื อนไขที เป็นคณุมากกวา่ที ให้แก่ TICC และ/หรือ
ผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดั "งเดิมอื น ๆ  นั "น TICC 

และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดั "งเดิมอื น ๆ 
มีสิทธิให้กองทุนดําเนินการแก้ไขสัญญาแก้ไข
และแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหาร
จัดการหลกั FOC เพื อให้ TICC  และ/หรือผู้ เช่า
ช่วงและบริหารจดัการดั "งเดิมอื น ๆ ได้รับเงื อนไขที 
เป็นคณุดงักลา่วนั "น 

การบํารุงรักษา การดําเนินการและ
บริหารจัดการ .........................  

· กองทุนไม่มีหน้าที ใด ๆ ในการดําเนินการบริหารจดัการ
โครงขา่ยหรือบริหารจดัการทรัพย์สนิ ทั "งนี "  TICC มีหน้าที 
ความรับผิดชอบ  (ไม่ว่าจะดําเนินการด้วยตนเอง หรือ 
ผ่านบุคคลอื นใดที  TICC แต่งตั "ง) ในการบํารุงรักษา 
(ซ่อม FOC เส้นเดิมที ชํารุดเสียหาย หรือหา FOC เส้น
ใหม่ที มีความสามารถอย่างน้อยเท่าเดิมมาแทน) การ
ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที เช่าช่วง และ 
FOC ที ยังว่างอยู่ ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการ
บริการที ระบไุว้ในสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง 
ดําเ นินการและบริหารจัดการหลัก FOC และตาม
หลกัเกณฑ์ที  กสทช. กําหนด 

· หาก TICC ไม่สามารถรักษาระดับความพร้อมของ
ทรัพย์สินที กองทุนสามารถให้เช่าช่วงได้ตามที ระบุใน
สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
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บริหารจัดการหลัก FOC เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน 
TICC ตกลงชําระคา่ปรับให้กองทนุในอตัราร้อยละ 2 ของ
จํานวนค่าเช่าช่วงรายเดือนในช่วงระยะเวลา 2 เดือน
ดงักลา่ว ทั "งนี " ในกรณีที กองทนุร้องขอ ภายหลงัจากที มีผู้
เ ช่าและบริหารจัดการที เป็นบุคคลภายนอกเช่าช่วง
ทรัพย์สินจากกองทุนตามข้อกําหนดของสัญญาแก้ไข
และแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการ
สําหรับ FOC คู่สัญญาตกลงจะดําเนินการหารือโดย
สุจริตเพื อตกลงค่าปรับที สมเหตุสมผลและเหมาะสมที  
TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดั "งเดิมอื น ๆ 
ต้องชําระอนัเนื องมาจาก TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและ
บริหารจัดการดั "งเดิม อื น ๆ ไม่สามารถดําเนินการให้
เป็นไปตามระดับการประกันการให้บริการ (Service 

Level) ตามที กําหนดในสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญา
เช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ได้ 

การใช้ทรัพย์สินที เช่าช่วงและพื "นที 
 ................................................  

· TICC ตกลงว่าจะใช้ ดําเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที เช่าช่วงตามข้อกําหนดและเงื อนไขที ระบุใน
สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลกั FOC เงื อนไขดงักล่าว รวมถึงแต่ไม่
จํากดัเพียง จะใช้มาตรการปอ้งกนัที เหมาะสมทั "งปวงเพื อ
หลีกเลี ยงการสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที เช่าช่วง 
จะไม่ใช้ทรัพย์สินที เ ช่าช่วงเพื อวัตถุประสงค์อื นใด
นอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม และ/หรือ กิจการ
วิทยกุระจายเสยีง หรือธุรกิจวิทยแุละโทรทศัน์ เว้นแตก่าร
ให้เช่าช่วงทรัพย์สนิที เช่าอีกทอดหนึ งตามข้อกําหนดและ
เงื อนไขที ระบุในสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั FOC และจะแจ้งให้
กองทุนทราบในทันทีที ทําได้หลงัจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ นํ "าท่วม กรณีฉกุเฉิน หรืออบุติัเหตใุด ๆ ที กระทบตอ่
ทรัพย์สนิที เช่าช่วง  

การให้เช่าช่วงทรัพย์สินที เช่าช่วงอีก
ทอดหนึ ง .................................  

· TICC อาจนําทรัพย์สินที เช่าช่วงออกให้เช่าช่วงอีกทอด
หนึ งได้ ทั "งนี " TICC จะต้องไม่นําใยแก้วนําแสงที ยงัไม่มี
การใช้งาน ("dark fiber") ซึ งเป็นสว่นหนึ งของทรัพย์สนิที 
เช่าช่วงออกให้เช่าช่วงอีกทอดหนึ งแก่ผู้ ใดในอตัราคา่เช่า
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ช่วงที ตํ ากว่าอัตราที กองทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ เช่าช่วง
และบริหารจัดการที เป็นบุคคลภายนอกรายอื น เว้นแต่
กรณีดงัตอ่ไปนี " 

(ก) การนํา dark fiber ออกให้เช่าช่วงอีกทอดหนึ งแก่
บคุคลใดอยู่ก่อนวนัที ของสญัญาแก้ไขและแทนที 
สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั 
FOC แล้ว 

(ข) การนํา dark fiber ออกให้ ทรู หรือบริษัทในกลุม่ 
ทรู เช่าใช้ช่วงอีกทอดหนึ ง 

(ค) การนํา dark fiber ออกให้เช่าช่วงอีกทอดหนึ ง
ตามกฎหมายหรือคําสั ง กสทช.  

(ง) การนํา dark fiber ออกให้เช่าช่วงอีกทอดหนึ งใน
กรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (1) ถึง (3) 

ข้างต้น ตามที กองทนุได้ให้ความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

ประกันภยั ...............................  · กองทุน (ไม่ว่าดําเนินการด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลอื น
ใด) มีหน้าที ความรับผิดชอบในการจดัให้มีและคงไว้ซึ ง
ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอกบน
ทรัพย์สินที เ ช่ า ช่วง  รวมทั "ง มีหน้า ที ต้อง ชําระเบี "ย
ประกนัภยั  

สิทธิแห่งทาง ...........................  · กองทุนไม่มีหน้าที ความรับผิดชอบใด ๆ เกี ยวกับการ
จัดหามาซึ งสิทธิแห่งทางสําหรับทรัพย์สินที กองทุน
สามารถให้เช่าช่วง ทั "งนี " TICC รับทราบและยืนยันว่า
ทรัพย์สนิที กองทนุสามารถให้เช่าช่วงใช้สิทธิแหง่ทางโดย
นิติกรรมสญัญาที ได้ให้สิทธิไว้ในชื อของ TICC เองหรือ
ชื อของผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดั "งเดิมอื นใด (หากมี) 
ตลอดระยะเวลาของการเช่าช่วง ตามสญัญาแก้ไขและ
แทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั 
FOC และเมื อสิ "นสดุสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า
ช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั FOC TICC จะ
ดําเนินการให้มีสิทธิแห่งทางสําหรับทรัพย์สินที กองทุน
สามารถให้เช่าช่วงตราบเท่าที  TICC สามารถกระทําได้
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ตามกฎหมายและกองทนุไมมี่ผู้ เช่าช่วงรายอื นโดยเป็นไป
ตามข้อกําหนดและเงื อนไขภายใต้สัญญาแก้ไขและ
แทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั 
FOC  

· กองทุนตกลงที จะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทาง
สําหรับทรัพย์สินที กองทุนสามารถให้เช่าช่วงในจํานวน
และวิธีการตามที กองทุนและ TICC ได้ตกลงกันซึ งใน
อนาคตค่าสิทธิแห่งทางดงักล่าวอาจมีการเปลี ยนแปลง
โดยอ้างอิงจากค่าสิทธิแห่งทางที เรียกเก็บจาก TICC 

สําหรับทรัพย์สินที กองทนุสามารถให้เช่าช่วง โดยเป็นไป
ตามข้อกําหนดและเงื อนไขของสญัญาแก้ไขและแทนที 
สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC 

· TICC ตกลงที จะรับผิดชอบราคาและค่าใช้จ่ายในการ
ย้าย FOC ลงใต้ดิน อนัเกี ยวเนื องกบั FOC จากทรัพย์สิน
โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 

FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  3 (โดยที  TUC จะต้องได้รับค่าตอบแทนสําหรับ
การย้ายทรัพย์สนิจากกองทนุ โดยเป็นไปตามเงื อนไขของ
สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม) และสําหรับส่วน
ต่างระหว่างค่าสิทธิแห่งทางที เรียกเก็บจากการวางสาย
พาดผ่านเสาไฟฟ้าและค่าสิทธิแห่งทางของท่อใต้ดิน
สาํหรับสว่นของ FOC ซึ งจะถกูย้ายลงใต้ดิน 

ข้อตกลงที จะไม่แข่งขัน · เว้นแต่ได้รับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุ
ก่อน TICC จะไม่ดําเนินการ (และจะจดัการให้บริษัทใน
กลุ่มทรูไม่ดําเนินการ) สร้าง FOC ใหม่ในเส้นทาง
เดียวกนักบั FOC ซึ งเป็นสว่นหนึ งของทรัพย์สนิโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1, FOC 

รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2, 
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  3 หรือ FOC อื น ๆซึ งถกูขายให้แก่กองทนุ และ/หรือถกู
เช่าโดยบริษัทในกลุ่มทรู ณ วนัที  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 (และวนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  
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3 เมื อมีการได้มาซึ ง FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 
เกิดขึ "น) โดยมีข้อยกเว้นตามกรณีใดกรณีหนึ งดงัตอ่ไปนี " 

(ก) FOC ซึ งกองทุนสามารถให้เช่าแก่บริษัทใด ๆใน
กลุม่ทรูมีปริมาณความจุในเชิงเทคนิคไมเ่พียงพอ
ต่อความต้องการใช้บริการของบริษัทในกลุม่ทรูที 
เกี ยวข้องอย่างเต็มที  โดยมีเงื อนไขว่าจะต้องมี
หลกัฐานและคําอธิบายที เพียงพอและเป็นเหตุ
เ ป็นผลที เ กี ยวกับความจุในเ ชิง เทคนิคที ไม่
เพียงพอดงักลา่วให้แก่กองทนุเพื อเป็นข้อมลู หรือ 

(ข) กองทนุปฏิเสธที จะให้เช่า FOC ที มีอยูแ่ก่บริษัทใด
ในกลุม่ทรู หรือ 

(ค) คู่สญัญาไม่สามารถตกลงเงื อนไขที สมเหตสุมผล
ในเชิงพาณิชย์สาํหรับการเช่า FOC ที มีอยูไ่ด้ 

• ในแต่ละกรณีที ระบไุว้ข้างต้น บริษัทใด ๆในกลุ่มทรูอาจ
ใช้ดุลยพินิจเป็นการส่วนตวัที จะสร้าง FOC ในเส้นทาง
เดียวกนักับทรัพย์สินที กองทุนสามารถให้เช่าช่วงได้เพื อ
ตอบสนองตอ่ความต้องการใช้บริการของบริษัทในกลุม่ท
รูที เกี ยวข้อง อยา่งไรก็ตาม มีเงื อนไขด้วยวา่ TICC จะต้อง
แจ้งให้กองทุนทราบถึงเจตนาที จะเช่า FOC ที มีอยู่ก่อน 
(พร้อมทั "งรายละเอียดของความจแุละความต้องการทาง
เทคนิคอื น ๆ ตามที บริษัทในกลุม่ทรูที เกี ยวข้องต้องการ) 
โดยกองทุนจะตอบกลบั TICC ว่าจะให้เช่า FOC ที มีอยู่
แก่บริษัทในกลุม่ทรูที เกี ยวข้องตามความต้องการที ได้รับ
แจ้งหรือไม่ พร้อมกับเงื อนไขที สมเหตุสมผลในเชิง
พาณิชย์อนัเกี ยวเนื องกบัการเช่าให้แก่ TICC ได้รับทราบ 
ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแต่ได้รับการแจ้งจาก TICC  

ในกรณีที  FOC ที มีอยู่ของกองทนุสําหรับเส้นทางใด ๆมี
ความจุไม่เพียงพอหรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ทางเทคนิคในการใช้บริการของบริษัทในกลุ่มทรูที 
เกี ยวข้องได้ไม่ว่าในแง่ใด แล้วแต่กรณี TICC จะเช่าหรือ
จะดําเนินการให้บริษัทในกลุม่ทรูที เกี ยวข้องเช่า FOC ที มี
อยู่ของกองทุนจนครบร้อยละ 100 ก่อน ภายใต้เงื อนไข
ที วา่ FOC ที มีอยูข่องกองทนุสามารถใช้ในการดําเนินการ
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ของบริษัทในกลุม่ทรูนั "น ๆได้อย่างเหมาะสม และ TICC 

และ/หรือ บริษัทในกลุม่ทรูใด ๆ อาจเลอืกที จะดําเนินการ
สร้าง FOC ใหม่เพิ มขึ "นในเส้นทางเดียวกนักบั FOC ที มี
อยูข่องกองทนุ ภายใต้เงื อนไขที ระบไุว้ด้านลา่งนี " 

• หาก (ก) กองทุนไม่ตอบกลบัหนงัสือของ TICC ภายใน
ระยะเวลา 30 วันที ระบุไว้ก่อนหน้านี " หรือ (ข) กองทุน
แจ้งแก่ TICC ว่ากองทุนปฏิเสธที จะให้เช่า FOC ที มีอยู่
ของกองทุน หรือ (ค) กองทุนเสนอเงื อนไขการเช่า FOC 

ที มีอยู่ของกองทุนให้แก่ TICC พิจารณาแล้ว แต่ TICC 

และ กองทุนไม่สามารถตกลงเงื อนไขที สมเหตุสมผลใน
เชิงพาณิชย์ที เกี ยวกับการเช่า FOC ที มีอยู่ของกองทุน
ดงักลา่วได้ ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัที กองทนุ
ได้เสนอเงื อนไขการเช่าให้ TICC ได้พิจารณา บริษัทใน
กลุ่มทรูที เกี ยวข้องจะมีสิทธิดําเนินการสร้าง  FOC ใหม่
เพิ มขึ "นในเส้นทางเดียวกนักบัทรัพย์สินที กองทนุสามารถ
ให้เช่าช่วงได้  ทั "งนี " TICC จะต้องแจ้งข้อมลูที เกี ยวข้องกบั 
FOC ใหม่ที บริษัทในกลุ่มทรูที เกี ยวข้องดําเนินการสร้าง
ให้กองทนุได้รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเร็วที สดุ
เท่าที จะสามารถกระทําได้ภายหลงัจากการดําเนินการ
สร้าง FOC ใหมเ่สร็จสมบรูณ์ 

· ข้อกําหนดที เกี ยวกบัข้อตกลงที จะไม่แข่งขนันี "จะยงัคงมี
ผลแม้ระยะเวลาการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการ
และบริหารจดัการ FOC นี "จะสิ "นสดุลง 

ความรับผิดชดใช้ ....................  · กองทนุ และ TICC ต่างตกลงที จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าเสียหายทั "งปวงให้แก่อีกฝ่าย อนัเป็นผล
มาจากการผิดคํารับรอง คํารับประกนั และข้อปฏิบติัของ
ตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่าช่วง 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOCทั "งนี " โดยมี
ข้อยกเว้นตา่ง ๆ ตามหลกัปฏิบติัในอตุสาหกรรม 

· กองทุน และ TICC รับทราบและยืนยนัว่า กองทุนได้รับ
สิทธิการเช่าระยะยาวจาก AWC ในทรัพย์สินที กองทุน
สามารถให้เช่าช่วงตามสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที 
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ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 และจาก TICC สาํหรับทรัพย์สนิที 
กองทนุให้เช่าช่วงได้ภายใต้ สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 หากเกิดกรณีที ส่วนหนึ งส่วนใด
ของทรัพย์สินที กองทุนสามารถให้เช่าช่วงมีข้อบกพร่อง
อยูแ่ล้วก่อนวนัเริ มการเช่าภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที 
สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC 

TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วงภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที 
สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC 

ไม่มีหน้าที ที จะต้องแก้ไขข้อบกพร่องดงักล่าว และการ
แก้ไขข้อบกพร่องดงักลา่วไมถื่อเป็นหน้าที ที เกี ยวเนื องกบั
การบํารุงรักษา ดําเนินการ และบริหารจดัการของ TICC 

อย่างไรก็ดี TICC ตกลงจะไม่เรียกร้องให้กองทุนรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากข้อบกพร่องดงักล่าว
เช่นกนั   

· ในกรณีที ทรัพย์สินที กองทนุสามารถให้เช่าช่วงดงักลา่วมี
ข้อบกพร่องใด ๆ หรือมีเหตอืุ นใดที ทําให้ต้องมีการแก้ไข 
ปรับเปลี ยน หรือย้ายทรัพย์สินที กองทุนสามารถให้เช่า
ช่วงดังกล่าว ส่งผลให้ TICC ไม่สามารถใช้ทรัพย์ที เช่า
ช่วงสว่นหนึ งสว่นใดได้ TICC ตกลงที จะยงัคงชําระคา่เช่า
ช่วงรายเดือนสําหรับทรัพย์ที เช่าช่วงในส่วนดังกล่าว
ให้แก่กองทนุตามสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ตามเดิมทุก
ประ ก า ร  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี  ห า ก ก าร ที ต้ อง มีการแ ก้ ไข 
ปรับเปลี ยน หรือย้ายทรัพย์สินที กองทุนสามารถให้เช่า
ช่วงซึ งส่งผลให้ TICC ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที เช่าช่วง
ส่วนหนึ งส่วนใดได้นั "น เกิดจากความผิดของผู้ เช่าช่วง
และบริหารจดัการที เป็นบคุคลภายนอก TICC ไม่จําต้อง
ชําระคา่เช่าช่วงรายเดือนสาํหรับทรัพย์สนิที เช่าช่วงสว่นที 
ไม่สามารถใช้ได้ในระหว่างที  TICC ไม่สามารถเช่าช่วง
ทรัพย์สินที เช่าช่วงสว่นดงักลา่วได้ ทั "งนี " ในกรณีที  TICC 

ร้องขอ หาก TICC ได้รับความเสียหายอื นใด อนัเป็นผล
มาจากการไมส่ามารถใช้ทรัพย์สนิที เช่าช่วงสว่นหนึ งสว่น
ใดได้ซึ งเกิดจากความผิดของผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการ
ที เป็นบคุคลภายนอก คู่สญัญาตกลงจะดําเนินการหารือ
โดยสุจริตเพื อตกลงค่าเสียหายที สมเหตุสมผลและ
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เหมาะสมที กองทนุ และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการ
ที เป็นบคุคลภายนอกต้องชดใช้ให้แก่ TICC  

การโอนสิทธิเรียกร้อง .............  · กองทุน และ TICC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ 
หน้าที ของตนภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า
ช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ให้แก่
บุคคลภายนอก เมื อได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อักษรจากคู่สญัญาอีกฝ่ายก่อน โดย TICC อาจใช้หรือ
ให้บริการที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินที เช่าช่วงภายใต้สญัญา
แก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกั FOC แก่ลกูค้าของ TICC และอาจให้เช่าช่วง
อื นใดตามที กําหนดไว้ในสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญา
เช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC 

· กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจําหน่ายจ่ายโอนสิทธิใน
ทรัพย์สินที เช่าช่วงแก่ผู้ ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TICC ก่อน (ทั "งนี " การ
พิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะเป็นไปอย่าง
สมเหตสุมผลและไมช่กัช้า) และกองทนุจะต้องจดัการให้
ผู้ ที ซื "อหรือรับโอนสิทธิในทรัพย์สินที เช่าช่วงตกลงเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (โดยเป็นเงื อนไขก่อนการขาย โอน หรือ 
จําหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ที จะปฏิบัติตามข้อกําหนด
และเงื อนไขของสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC และรับไปซึ ง
สิทธิ ความรับผิดและหน้าที ต่าง  ๆ ภายใต้สัญญา
ดงักลา่ว 
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การสิ "นสุดของสัญญา .............  · คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีสทิธิบอกเลกิการเช่าช่วง ดําเนินการ
และบริหารจัดการในหลาย ๆ กรณีตามที กําหนดไว้ใน
สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลกั FOC เช่น กรณีที คู่สญัญาอีกฝ่ายไม่
สามารถปฏิบติัตามหน้าที สําคญัของตนภายใต้สญัญา
แก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกั FOC ได้ ซึ งรวมถึง (ในกรณีของ TICC) การ
ไม่สามารถชําระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ ง  การ
ล้มละลาย หรือกรณีที การปฏิบัติตามหน้าที สําคัญ
ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการ
และบริหารจัดการหลกั FOC ของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ งจะมีผลเป็นการกระทําที ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
กรณีสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1  
หรือสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 
สิ "นสดุลง แล้วแตก่รณี  

· TICC มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า
ช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC หากไม่มีบริษัท
ในกลุม่ทรูต้องการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายที จะเช่าช่วง
ทรัพย์สินที เช่าช่วงเพื อวตัถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ 
อนัเป็นผลมาจากการสิ "นสดุหรือสิ "นอายุของใบอนญุาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื อใช้ในการประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมอนัเกี ยวเนื องกบั FOC เป็นต้น  

กฎหมายที ใช้บังคับ ................  · สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลัก FOC อยู่ภายใต้การบังคับตาม
กฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล .......................  · ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา 
ตดัสินคดีความ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และ
ระงับข้อพิพาทที อาจเกิดขึ "นจากหรือเกี ยวเนื องกับ
สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริหารจดัการหลกั FOC  

 

(4) หนงัสือข้อตกลงร่วมกนั (Letter of Agreement) ที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน  
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("หนังสือข้อตกลงร่วมกันที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC") 

คู่สัญญา ..................................  · TUC  

· TICC และ 

· กองทนุ 

ข้อตกลงกระทาํการ ................  · ขึ "นอยู่กับการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน
โทรคมนาคม ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 TUC และ 
TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน
โทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ซึ งปัจจุบันอยู่
ภายใต้โครงการขายรายได้ ซึ งทรัพย์สนิดงักลา่วเป็น
ทรัพย์สินในปัจจุบันของ  BFKT และ AWC ซึ ง
ปัจจุบัน BFKT และ AWC อยู่ระหว่างการขาย
รายได้ที เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดงักลา่ว  ให้แก่
กองทุน และทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการโอนโดย 
AWC และ BFKT (ต่อเมื อกองทุนใช้สิทธิในการซื "อ
ทรัพย์สิน (call option)) มายังกองทุนในอนาคต
ภายหลังจากวันที  สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ 
HSPA สัญญาเ ช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "ง
ที  1  และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพิ มเติม ครั "งที  2 สิ "นสุดลงตามข้อกําหนดและ
เงื อนไขที กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ที เกี ยวข้อง (ซึ งรวมถึงสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  2) ทั "งนี " มีระยะเวลาการเชา่ตั "งแตว่นัที  สญัญาเช่า
เ ค รื อ ง แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์  HSPA สัญ ญ า เ ช่ า เ ส า
โทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ มเติมครั "งที  1 และสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2 สิ "นสดุ ไป
จนถึงวันที  15 กันยายน พ.ศ.2576 ซึ งคู่สญัญาที 
เกี ยวข้องจะดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวน
ทรัพย์สินที จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จํานวนเงินสทุธิ
ที เกิดขึ "นจากทรัพย์สินดงักล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า
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จํานวนที กองทุนได้รับจาก BFKT และ AWC ตาม
โครงการขายรายได้ในทรัพย์สนิดงักลา่ว  

กฎหมายที ใช้บังคับ ................  · หนงัสอืข้อตกลงร่วมกนัที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สนิโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC อยู่ภายใต้
บงัคบัของกฎหมายไทย  

เขตอาํนาจศาล .......................  · ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาคดี 
ตดัสินคดีความ หรือกระบวนพิจารณาใด ๆ  และระงบัข้อ
พิพาทที อาจเกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวเนื องกับหนังสือ
ข้อตกลงร่วมกันที เ กี ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC  

 

3.4.1.4 สาระสําคัญของร่างสัญญาเกี ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4 

กองทนุจะเข้าทําสญัญาเกี ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ดงัที ระบไุว้ในหวัข้อ 3.4.1.4 นี " และเอกสารอื นใดที จําเป็นเพื อให้การจดัหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่วสําเร็จลลุว่ง ทั "งนี " สาระสําคญัของร่างสญัญาเกี ยวกบัการจดัหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม  ครั "งที  4 มีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี " ทั "งนี " สญัญาเกี ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ฉบบัลงนามอาจแตกตา่งไปจากสรุปสาระสาํคญันี " แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมี

นยัสาํคญั 

(ก) สัญญาเกี ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4 

(1) สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั 

ครั "งที  2 ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า 

ดาํเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั"งที  2") 

คู่สัญญา ..................................  · TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการ และ 

· กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่า 

วันมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาที แก้ไข
และแทนที  ..............................  

· ข้อสญัญาที เกี ยวข้องกบัเสาโทรคมนาคมที  TUC จะขาย
ให้แก่กองทุน ภายใต้การลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 (“เสา
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โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4”) 

ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ 
บํารุงรักษา และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครั "ง
ที  2 จะมีผลบงัคบัใช้เมื อการซื "อขายเสาโทรคมนาคมของ 
TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสมบรูณ์ ("วันมีผลใช้
บังคับของการลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4")  

ทรัพย์สินที เช่า ........................  · ทรัพย์สินที  TUC เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ 
และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครั "งที  2 ได้แก่ 

(ก) พื "นที  (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ   

(ข) ทรัพย์สินสิ ง อํ านวยความสะดวกประเ ภท 
Passive ที เกี ยวข้องกบัเสาโทรคมนาคมบางเสา 

(รวมเรียกวา่ "ทรัพย์สินที เช่า") 

· ทรัพย์สินที เช่า ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดงัต่อไปนี "เป็น
อยา่งน้อย ("ทรัพย์สินขั "นตํ าที เช่า") 

(ก) ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซึ ง
เป็นส่วนหนึ งของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน
โทรคมนาคมเบื "องต้น  

(i) พื "นที  (slots) จํานวน 6,619 พื "นที  (slots) บน
เสาโทรคมนาคม 3,000 เสา เริ มตั "งแตว่นัที  1 
มกราคม พ.ศ. 2558  

(ii) พื "นที  (slots) จํานวน 13,993 พื "นที  (slots) 

บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ มตั "งแต่
วนัที  1 มกราคม พ.ศ. 2559 และ  

(iii) พื "นที  (slots) จํานวน 15,249 พื "นที  (slots) 

บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ มตั "งแต่
วนัที  1 มกราคม พ.ศ. 2560  

(ข) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 

พื "นที  (slots) จํานวน 700 พื "นที  (slots) บนเสา
โท รค ม น า ค ม  350 เ สา  เ ริ ม ตั "ง แ ต่ วัน ที  28 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

(ค) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  3 
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พื "นที  (slots) จํานวน 5,178 พื "นที  (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 2,589 เสา  เ ริ มตั "งแต่วันที  17 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

(ง) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4 

หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 โดย TUC ให้แก่กองทุน 
เสร็จสมบูรณ์ พื "นที  (slots) จํานวน 1,576 พื "นที  
(slots) บนเสาโทรคมนาคม 788 เสา เริ มตั "งแตว่นั
มีผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

อัตราค่าเช่า .............................  · อตัราค่าเช่าสําหรับทรัพย์สินที เช่า จะถกูแบ่งออกเป็น 3 
ประเภทตามรายละเอียดดังต่อไปนี " (“อัตราค่าเช่า
เพิ มเติม”)  

(ก) ประเภทที  1: เสาโทรคมนาคมที ตั "งบนพื "นดิน: 
15,020.90 บาท ตอ่เดือน ตอ่พื "นที  (slot) 

(ข) ประเภทที  2: เสาโทรคมนาคมที ตั "งบนดาดฟ้า: 
13,719.69 บาท ตอ่เดือน ตอ่พื "นที  (slot) และ 

(ค) ประเภทที  3: โครงข่าย IBC/DAS: 23,299.55 

บาท ตอ่เดือน ตอ่พื "นที  (slot)  

โดยมีเงื อนไขวา่ TUC จะมีสทิธิได้รับอตัราคา่เช่าจากการ
เป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการดั "งเดิมตามที ระบไุว้ด้านลา่ง
นี " สําหรับทรัพย์สินที เช่าจากกองทุนทั "งหมด ตราบเท่าที  
ไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 50 ของเงินสดสุทธิของกองทุนที 
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
โทรคมนาคมที รับโอนหรือได้สิทธิการเช่าระยะยาวหรือ
รับโอนสิทธิในรายได้และรายได้ของกองทนุ ได้รับมาจาก
กลุม่ทรู  

(ก) ประเภทที  1: เสาโทรคมนาคมที ตั "งบนพื "นดิน: 
11,265.68บาท ตอ่เดือน ตอ่พื "นที  (slot) 

(ข) ประเภทที  2: เสาโทรคมนาคมที ตั "งบนดาดฟ้า: 
10,289.77บาท ตอ่เดือน ตอ่พื "นที  (slot) และ 

(ค) ประเภทที  3: โครงข่าย IBC/DAS: 17,474.66 
บาท ตอ่เดือน ตอ่พื "นที  (slot)  

· หาก TUC หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดั "งเดิมรายใด
ต้องการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการพื "นที  (slots) 
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เพิ มเติมไม่ว่าในเวลาใด ๆ TUC หรือผู้ เช่าและบริหาร
จัดการดั "งเดิมนั "นจะได้รับอตัราค่าเช่าจากการเป็นผู้ เช่า
และบริหารจัดการดั "งเดิมสําหรับอัตราค่าเช่าดังกล่าว 
เว้นแต่เป็นกรณีเช่าช่วงที ระบใุนข้อ (3) ของสิทธิการเช่า
ช่วงภายใต้หวัข้อ "การโอนสทิธิเรียกร้อง" ด้านลา่ง  

· การปรับอัตราเพิ มขึ "นรายปี (annual escalation) ใน
อัตราคงที ที ร้อยละ 2.7 ต่อปี ให้ใช้กับอัตราค่าเช่าดงัที 
ระบไุว้ด้านบนนี "ตั "งแตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

การชาํระค่าเช่า .......................  · สาํหรับทรัพย์สนิจากทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรู 

(ก) TUC จะชําระค่าเช่าสําหรับการเช่า ดําเนินการ 
และบริหารทรัพย์สินที เช่าเป็นการล่วงหน้า โดย
จะชําระภายในวนัที  7 ของทกุเดือนหรือวนัทําการ
ถดัไป เริ มตั "งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 โปรด
พิจารณาจํานวนค่าเช่าสุทธิล่วงหน้ารายปีใน
ตารางแนบท้ายสรุปข้อกําหนดและเงื อนไขหลกั
ข อ ง สัญ ญ า แ ก้ ไ ข แ ล ะ แ ท น ที สัญ 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 ลัก เ ส า
โทรคมนาคม ครั "งที  2 

(ข) TUC จะชําระค่าเช่าให้แก่กองทุนล่วงหน้าเป็น
รายเดือนสําหรับการเช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการทรัพย์สินขั "นตํ าที เช่า (Minimum Leased 

Properties) สําหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของทรู ซึ งจะเป็นระยะเวลาหนึ งปี
ล่วงหน้าสําหรับการเช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการพื "นที  (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จํานวน 3,000 เสาที สง่มอบในปี พ.ศ. 2557 และ
เป็นระยะเวลาสองปีล่วงหน้าสําหรับการเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการพื "นที  (slot) บนเสา
โทรคมนาคมกลุ่มที สองจํานวน 3,000 เสาที ส่ง
มอบในปี พ.ศ. 2558  

(ค) ภายหลังจากครบกําหนดอายุสัญญาเ ริ มต้น 
( initial term) การชําระค่า เ ช่าที เ กี ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที เช่าจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
ของทรู จะเป็นการชําระลว่งหน้าเป็นรายเดือนใน
วันที  7 (หรือวันทําการถัดไป) ของทุกเดือนตาม
จํานวนที แท้จริงของพื "นที  (slots) ที เช่า (โดยไม่
ต้องชําระหนึ งหรือสองปีลว่งหน้า) 
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· ทรัพย์สนิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  2 ทรัพย์สนิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  3 และ ทรัพย์สนิจากเสาโทรคมนาคมของ 
TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

(ก) TUC จะชําระค่าเช่า สําหรับการเช่า ดําเนินการ 
และบริหารจดัการทรัพย์สนิที เช่าลว่งหน้าเป็นราย
เดือน โดยจะชําระภายในวนัที  7 ของทกุเดือนหรือ
วนัทําการถดัไป  

ระยะเวลาของการเช่าดําเนินการและ
บริหารจัดการ .........................  

· ระยะเวลาของการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิที เช่า มีดงัตอ่ไปนี "  

(ก) ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู 
ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 และทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3: จนถึง 15 
กนัยายน พ.ศ. 2576  

(ข) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  4(ในกรณีที มีการซื "อภายใต้สญัญา
ซื "อขายทรัพย์สินของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  
4 ที เกี ยวข้องเสร็จสมบูรณ์): จนถึง 15 กันยายน 
พ.ศ. 2576  

· สําหรับทรัพย์สินที ได้มาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
ของทรู อย่างน้อยสองปี ก่อนสิ "นสุดระยะเวลาของการ
เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการในขณะนั "น (ซึ งคือ วนัที  
15 กนัยายน พ.ศ. 2576) TUC และ/หรือผู้ เช่าและบริหาร
จัดการดั "งเดิมอื น ๆ จะแจ้งกองทุนในกรณีที  TUC และ/
หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดั "งเดิมอื น ๆ ต้องการจอง
สิทธิการต่ออายุระยะเวลาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการสําหรับการเช่าอยา่งน้อย หนึ งพื "นที  (slot) บนเสา
โทรคมนาคมแต่ละเสาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
ของทรูภายหลังจากสิ "นสุดระยะเวลาของการเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการในวนัที  15 กันยายน พ.ศ. 
2576 และ TUC และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดั "งเดิม
อื น ๆ จะชําระค่าธรรมเนียมการจองดังกล่าวให้แก่
กองทุนเป็นรายเดือน โดยกองทุนจะต้องกันพื "นที  (slot) 

บนเสาโทรคมนาคมหนึ งพื "นที  (slot) ดงักล่าวไว้สําหรับ
การต่ออายุการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการโดย 
TUC และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดั "งเดิมอื น ๆ โดย
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อัตราค่าธรรมเนียมการจองดังกล่าวจะมีจํานวน
ดงัตอ่ไปนี " 

(ก) สําหรับปี พ.ศ.2575 ในจํานวนที เท่ากับค่าเช่า
สาํหรับการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหนึ ง
พื "นที  (slot) บนเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 
เสาในอัตราค่าเช่าสําหรับปี พ.ศ.2575 (โดย
คํานวณจากค่าเช่าจากการเป็นผู้ เช่าและบริหาร
จัดการดั "งเดิม (หากมีสิทธิได้รับ) และการปรับ
อตัราเพิ มขึ "นรายปี (annual escalation) ที ร้อยละ 
2.7 ตอ่ปี) และ 

(ข) สําหรับปี พ.ศ. 2576 ในจํานวนที เท่ากับค่าเช่า
สาํหรับการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหนึ ง
พื "นที  (slot) บนเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 
เสาในอัตราค่าเช่าสําหรับปี พ.ศ. 2576 (โดย
คํานวณจากค่าเช่าจากการเป็นผู้ เช่าและบริหาร
จัดการดั "งเดิม (หากมีสิทธิได้รับ) และการปรับ
อตัราเพิ มขึ "นรายปี (annual escalation) ที ร้อยละ 
2.7 ตอ่ปี)  

· สําหรับทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  4 อย่างน้อยสองปีก่อนสิ "นสดุระยะเวลา
ของการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการในขณะนั "น 
TUC และ/หรือ ผู้ เ ช่าและบริหารจัดการดั "งเดิมอื น  ๆ 
จะแจ้งกองทุนหาก TUC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหาร
จัดการดั "ง เ ดิมอื น  ๆ ต้องการจองสิทธิการต่ออายุ
ระยะเวลาของการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ 
สําหรับการเ ช่าอย่างน้อย หนึ ง พื "นที  ( slot) บนเสา
โทรคมนาคมแต่ละเสาจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 หรือเสาโทรคมนาคมของ TUC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 หรือเสาโทรคมนาคมของ TUC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ในอัตราตลาดที ตกลงร่วมกัน
ภายใต้ส่วนลดค่าเช่าจากการเป็นผู้ เช่าดั "งเดิม (หากมี
สทิธิได้รับ)  

· กองทุนจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเช่าที ดินสําหรับการเช่า
ที ดินที ทรัพย์สนิที เช่าตั "งอยู ่โดย  
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(ก) ในระหว่างระยะเวลาการเช่า TUC จะเป็นผู้ ชําระ
ค่าเช่าที ดินและภาษีทรัพย์สินที เกี ยวข้องสําหรับ
การเช่าที ดินที ทรัพย์สินที เช่าตั "งอยูซ่ึ ง (๑) สําหรับ
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ความตกลง
ดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในจํานวนค่าเช่าสุทธิ
ล่วงหน้ารายปีในตารางแนบท้ายสรุปข้อกําหนด
และเงื อนไขหลักของสัญญาแก้ไขและแทนที 
สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก
เสาโทรคมนาคม ครั "งที  2 และ (๒) สําหรับเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  
3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  4 ความตกลงดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ใน
จํานวนค่าเช่ารายเดือนสทุธิ โดยมีเงื อนไขในแต่
ละกรณีว่า หากกฎหมายภาษีทรัพย์สินใหม่มีผล
ใช้บังคับ คู่สญัญาจะร่วมกันหารือโดยสุจริตซึ ง
หน้าที และการจัดสรรภาระภาษีเกี ยวกับภาษี
ทรัพย์สินหรือภาษีอื นที คล้ายคลึงกันภายใต้
กฎหมายใหมด่งักลา่วอนัเกี ยวเนื องกบัทรัพย์สนิที 
เช่า และ 

(ข) สําหรับช่วงการต่ออายุการเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการ (หลงัจากวนัที  15 กันยายน พ.ศ. 
2576) กองทนุจะเป็นผู้ ชําระค่าเช่าที ดินและภาษี
ทรัพย์สินที เ กี ยว ข้องสําหรับการ เ ช่า ที ดินที 
ทรัพย์สนิที เช่าตั "งอยู ่ 

ผู้เช่าและบริหารจัดการ 

เพิ มเติม ...................................  

· ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม  
ครั "งที  2 กองทนุมีสิทธิให้เช่าแก่บคุคลใด ๆ และให้บคุคล
ใด ๆ ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินใด  ๆ 
นอกเหนือไปจากทรัพย์สินที เช่า หรือ พื "นที  (slot) และ
ทรัพย์สินสิ งอํานวยความสะดวกที จัดสรรให้ TUC และ 

ผู้ เช่าและบริหารจดัการดั "งเดิมอื น ๆ ไปแล้ว ทั "งนี " เป็นไป
ตามสทิธิของ TUC ตามที ระบดุ้านลา่งนี " 

· หากกองทนุประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการ
ที เป็นบุคคลภายนอก และให้ผู้ เช่าและบริหารจัดการที 
เป็นบุคคลภายนอก ดําเนินการและบริหารจัดการ หรือ 
ดําเนินการเจรจาตกลงเรื องการให้เช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการพื "นที  (slot) ที ยงัว่างอยู่ กองทนุต้องยื นคํา
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เสนอในการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการดงักล่าว
ให้แก่ TUC ก่อน และ TUC มีสทิธิตอบรับคําเสนอในการ
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการเช่นว่า โดยเงื อนไขใน
การเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการที ให้แก่ TUC นั "น
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 (รวมทั "ง หากผู้ เช่าและบริหารจัดการที 
เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใด ๆ TUC จะ
ได้รับสว่นลดดงักลา่วด้วยเช่นกนั)  

· หากเมื อใดก็ตามกองทุนได้เข้าทําสญัญากับผู้ เช่าและ
บริหารจัดการที เป็นบคุคลภายนอก เพื อเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการทรัพย์สนิประเภทเดียวกนักบัทรัพย์สิน
ที เ ช่ าภายใ ต้สัญญาแก้ ไขแ ละแ ทน ที สัญ ญา เ ช่ า 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม  
ครั "งที  2 และมีเงื อนไขที เป็นคุณมากกว่าที ให้แก่ TUC 

TUC มีสิทธิให้กองทนุดําเนินการแก้ไขสญัญาแก้ไขและ
แทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสา
โทรคมนาคม ครั "งที  2 เพื อให้ TUC ได้รับเงื อนไขที เป็น
คณุดงักลา่วนั "น  

· ในกรณีที อตัราคา่เช่าที ให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการที 
เป็นบุคคลภายนอกตํ ากว่าอตัราค่าเช่าเพิ มเติม กองทนุ
จะต้องชําระเงินให้แก่ TUC เป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่าง
ระหว่าง (ก) ค่าเช่าตามอตัราค่าเช่าเพิ มเติม กับ (ข) ค่า
เช่าตามอัตราค่าเช่าจริงที กองทุนได้รับจากผู้ เช่าและ
บริหารจดัการที เป็นบคุคลภายนอก สําหรับจํานวนพื "นที  
(slot) ที ยังว่างอยู่ ที ผู้ เ ช่ าและบริหารจัดการที เ ป็น
บุคคลภายนอกเช่าจากกองทุน ภายใน 15 วนัหลงัจาก
วนัสดุท้ายของแตล่ะเดือนที กองทนุได้รับคา่เช่าจากผู้ เช่า
และบริหารจัดการที เป็นบุคคลภายนอกสําหรับเดือน
ดงักล่าว อย่างไรก็ดี เว้นแต่ได้รับความยินยอมลว่งหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก TUC กองทุนตกลงที จะไม่ให้
เช่าพื "นที  (slot) ที ยงัวา่งอยูใ่นอตัราคา่เช่าที ให้สว่นลดเกิน
กว่า ร้อยละ 12.5 ของอัตราค่าเช่าเพิ มเติมในขณะนั "น 
(โดยคํานึงถึงการปรับอตัราเพิ มขึ "นในอตัราคงที ที ร้อยละ 
2.7 ตอ่ปี)  

การบํารุงรักษา การดําเนินการและ
บริหารจัดการ .........................  

· กองทุนไม่มีหน้าที ใด ๆ ในการดําเนินการบริหารจดัการ
โครงข่ายหรือบริหารจดัการทรัพย์สิน ทั "งนี " TUC มีหน้าที 
ความรับผิดชอบ (ไม่ว่าจะดําเนินการด้วยตนเอง หรือ 
ผ่านบคุคลอื นใดที  TUC แต่งตั "ง) ในการบํารุงรักษา การ
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ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที เช่า และเสา
โทรคมนาคมที เกี ยวข้อง ตลอดจนพื "นที ซึ งทรัพย์สินที เช่า
ตั "งอยู่ให้เป็นไปตามระดบัมาตรฐานการบริการที ระบไุว้
ในสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม ครั "งที  2 และตาม
หลกัเกณฑ์ที  กสทช. กําหนด 

สิทธิในการติดตั "งอุปกรณ์ .......  · TUC มีสิทธิในการติดตั "ง  คงไว้  และประกอบการที 
เกี ยวข้องกบัอปุกรณ์ ดงัตอ่ไปนี " 

(ก) อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active 

(ข) ทรัพย์สินสิ ง อํ านวยความสะดวกประเ ภท 
Passive ไม่ว่ามีไว้ใช้เพื อประโยชน์ของตนเอง 
และ/หรือ เพื อประโยชน์ของผู้ เช่าช่วง และ 

(ค) อุปกรณ์ อื น  ๆ  ที จํ า เ ป็นห รือ ต้องมี เ พื อการ
บํารุงรักษาภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญา
เช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ครั "งที  2 

ที ตั "งอยู่บนทรัพย์สินที เช่า หรือบนพื "นที ซึ งทรัพย์สินที เช่า
ตั "งอยู่ และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื อนไขที ระบุใน
สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครั "งที  2 

การใช้ทรัพย์สินที เช่าและ 

พื "นที  ........................................  
· TUC ตกลงว่าจะใช้ ดําเ นินการและบริหารจัดการ

ทรัพย์สนิที เช่าและพื "นที ตามข้อกําหนดและเงื อนไขที ระบุ
ในสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั "งที  2 เงื อนไข
ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การตกลงว่าจะไม่
ดําเนินการหรืออนุญาตให้มีการดําเนินการใด ๆ ซึ งจะ
เป็นการรบกวนหรือสร้างความรําคาญต่อกองทุนหรือผู้
เช่าและบริหารจดัการเพิ มเติม จะรักษาพื "นที ที ทรัพย์สนิที 
เช่าตั "งอยูใ่ห้สะอาดหรืออยูใ่นสภาพเหมาะสมสาํหรับการ
ทํางาน จะใช้มาตรการป้องกันที เหมาะสมทั "งปวงเพื อ
หลกีเลี ยงการสร้างความเสยีหายแก่พื "นที ที ทรัพย์สนิที เช่า 
อาคารหรือสิ งปลกูสร้างตั "งอยู่ จะดําเนินการให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์และทรัพย์สินสิ งอํานวยความสะดวกที ติดตั "ง 
และ/หรือ คงไว้ในทรัพย์สินที เช่าหรือพื "นที ที ทรัพย์สินที 
เ ช่าตั "งอยู่เป็นไปตามกฎหมายที เกี ยวข้อง จะไม่ใช้
ทรัพย์สินที เช่าเพื อวัตถุประสงค์อื นใดนอกเหนือไปจาก
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กิจการโทรคมนาคม  และ/หรือ กิจการวิทยกุระจายเสยีง 
วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตามกฎหมายให้
ดําเนินการได้) จะแจ้งให้กองทุนทราบในทันทีที ทําได้
หลงัจากรู้ว่าเกิดเหตเุพลิงไหม้ นํ "าท่วม กรณีฉกุเฉิน หรือ
อบุติัเหตใุด ๆ ที กระทบตอ่พื "นที ที ทรัพย์สนิที เช่าตั "งอยู่ 

การย้ายเสาโทรคมนาคมในกรณีที ไม่
มีการต่ออายุการเช่าที ดนิที ทรัพย์สินที 
เช่าตั "งอยู่ .................................  

· TUC จะเป็นผู้ รับผิดชอบการย้ายเสาโทรคมนาคมซึ ง
เกี ยวเนื องกับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 จาก
ที ดินที ทรัพย์สนิที เช่าตั "งอยูไ่ปยงัที ดินใหมห่ากไมส่ามารถ
ตอ่อายหุรือขยายระยะเวลาการเช่าของที ดินที ทรัพย์สนิที 
เช่าตั "งอยูไ่ด้ ด้วยคา่ใช้จ่ายของ TUC เอง 

· กองทุนจะชําระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเป็นจํานวน 
6,778,200 บาทให้แก่ TUC ("ค่าตอบแทนสําหรับการ
ย้ายทรัพย์สิน") สําหรับหน้าที ของ TUC อนัเกี ยวเนื อง
กับ ก า ร ย้ า ย เ ส า โ ท รค ม น า ค ม ข อ ง ท รั พ ย์ สิน เ สา
โทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  4 การปรับอัตราเพิ มขึ "นรายปี (annual 

escalation) ในอัตราคงที ที ร้อยละ 2.7 ต่อปี จะใช้กับ
ค่าตอบแทนประเภทนี "ตั "งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป 

ประกันภยั ...............................  · ผู้ ให้เช่ามีหน้าที ความรับผิดชอบในการจดัให้มีและคงไว้
ซึ งประกันภยัสําหรับทรัพย์สินที เช่า (รวมถึง ประกันภยั
ประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และความ
คุ้มครองทางประกนัภยัอื นใด) ที เพียงพอและเป็นไปตาม
หลกัปฏิบติัในอตุสาหกรรมสําหรับทรัพย์สินที เช่า รวมทั "ง
มีหน้าที ต้องชําระเบี "ยประกนัภยั  

· TUC มีหน้าที ความรับผิดชอบในการจดัให้มีและคงไว้ซึ ง
ประกันภัยสําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที  TUC ติดตั "ง 
หรือ นําไปไว้บนทรัพย์สินที เช่าใด ๆ (รวมถึง ประกันภยั
ประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และความ
คุ้มครองทางประกนัภยัอื นใด) ที เพียงพอและเป็นไปตาม
หลกัปฏิบติัในอตุสาหกรรมสําหรับอปุกรณ์โทรคมนาคม
ประเภทเดียวกนั  
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ความรับผิดชดใช้ ....................  · กองทุน และ TUC ต่างตกลงที จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าเสียหายทั "งปวงให้แก่อีกฝ่าย อนัเป็นผล
มาจากการผิดคํารับรอง คํารับประกนั และข้อปฏิบติัของ
ตนภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ 
และบริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม ครั "งที  2 โดยมี
ข้อยกเว้นตา่ง ๆ ตามหลกัปฏิบติัในอตุสาหกรรม 

การโอนสิทธิเรียกร้อง .............  · กองทนุ และ TUC ตา่งสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที 
ของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า 
ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครั "ง
ที  2 นี " ให้แก่บคุคลภายนอก เมื อได้รับความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายก่อน  

· 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 ตนเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ 
และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครั "งที  2 โดยไม่
จําเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
กองทนุก่อน ดงัตอ่ไปนี " 

(ก) ทรัพย์สนิขั "นตํ าที เช่าให้แก่ บคุคลใด ๆ  

(ข) พื "นที  (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจาก
ทรัพย์สนิขั "นตํ าที  TUC เช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการ) ให้แก่ (ก) ผู้ เช่าและบริหารจดัการดั "งเดิม
อื นใด (ข) ทรู หรือ บริษัทย่อยในปัจจุบนัและใน
อนาคตของทรู และ/หรือ นิติบคุคลที ไมใ่ช่กลุม่ทรู 
ผู้ ได้รับสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมที 
ใช้คลื นความถี ในย่านความถี  1800 MHz (ค) 
ก ส ท .  โ ท ร ค ม น า ค ม  ( ง )  ที โ อ ที  แ ล ะ  ( จ ) 
ผู้ประกอบการรายอื น ๆ ที มีการแลกเปลี ยนการใช้
ประโยชน์บนพื "นที  (slots) ของผู้ประกอบการราย
อื น ๆ นั "น  

(ค) พื "นที  (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินขั "นตํ าที  TUC เช่าและดําเนินการบริหาร
จัดการ) ให้แก่ บุคคลใด ๆ นอกเหนือจากบุคคล
ตามที ระบใุน (2) โดยอตัราค่าเช่าที  TUC จะต้อง
ชําระให้แก่กองทุนสําหรับพื "นที  (slots) บนเสา
โทรคมนาคมดงักลา่วนั "นจะเป็นอตัราค่าเช่าที คิด
ส่วนลดตามที ผู้ เช่าช่วงจาก TUC รายนั "น ๆ ควร
จะได้รับจากกองทนุหากผู้ เช่าช่วงรายดงักลา่วเช่า 
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ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินดงักล่าว
จากกองทนุโดยตรงโดยไมมี่สว่นลดจากการเป็นผู้
เช่าและบริหารจดัการดั "งเดิม โดยกองทนุอาจตก
ลงให้ส่วนลดเพิ มเติมแก่ TUC ในการที  TUC ให้
เช่าช่วงพื "นที  (slots) บนเสาโทรคมนาคม แก่
บคุคลอื นตามที ระบใุนข้อ (3) นี " 

· กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที 
เช่าแก่ผู้ ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าจาก TUC ก่อน (ทั "งนี " การพิจารณาให้
ความยินยอมดงักลา่ว จะเป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและ
ไม่ชกัช้า) และกองทนุจะต้องจดัการให้ผู้ ที ซื "อหรือรับโอน
ทรัพย์สินที เช่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร (โดยเป็น
เงื อนไขก่อนการขาย โอน หรือ จําหนา่ยจ่ายโอนดงักลา่ว) 
ที จะปฏิบติัตามข้อกําหนดและเงื อนไขของสญัญาแก้ไข
และแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั
เสาโทรคมนาคม ครั "งที  2 และรับไปซึ งสิทธิ ความรับผิด
และหน้าที ตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาดงักลา่ว 

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

· ในกรณีจําเป็น หรือ สมควร (ไมว่า่เป็นผลมาจากการร้อง
ขอของ TUC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจัดการที เป็น
บุคคลภายนอก) ที จะต้องมีการเสริมความสามารถหรือ
ปรับปรุงเสาโทรคมนาคมใด ๆ ที กองทุนได้รับจาก TUC 

หรือ ทรู และ/หรือ บริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การ
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการภายใต้สญัญาแก้ไข
และแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั
เสาโทรคมนาคม ครั "งที  2 TUC จะดําเนินการเพื อให้มี
การเสริมความสามารถหรือปรับปรุงดงักลา่วในทกุกรณี 
ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนและบวกด้วยส่วนเพิ มที 
สมเหตุสมผล หากกองทุนขาดเงินทุนในการเสริม
ความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคม TUC จะ
สํารองจ่ายเงินไปก่อน โดยกองทนุจะชําระค่าใช้จ่ายและ
สว่นเพิ มคืนให้แก่ TUC ภายใน 30 วนันบัจากวนัที  TUC 

ออกใบเรียกเก็บเงิน หากกองทุนไม่สามารถปฏิบติัตาม
เงื อนไขดงักล่าวได้ กองทุนตกลงจะชําระดอกเบี "ยที คิด
บนจํานวนเงินที ถึงกําหนดชําระแต่ยงัไม่ได้รับชําระ ใน
อตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัที ถึงกําหนดชําระจนกวา่
ได้มีการชําระเงินดงักลา่วทั "งหมดจนครบถ้วนเต็มจํานวน
แล้วให้แก่ TUC ทั "งนี " ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชดใช้
เงินคืนให้แก่ TUC ภายในเวลาที กําหนด TUC มีสิทธิหกั



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  333 

กลบลบหนี "ค่าใช้จ่ายดงักลา่ว และสว่นเพิ มและดอกเบี "ย
ที เกี ยวข้อง กบัค่าเช่ารายเดือนที ถึงกําหนดชําระซึ ง TUC 

ต้องชําระให้แก่กองทนุได้ 

การสิ "นสุดของสัญญา .............  · คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ดําเนินการ
และบริหารจัดการได้ในหลาย ๆ กรณี เช่น กรณีที 
คู่สญัญาอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบติัตามหน้าที สําคญัของ
ตนภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ 
และบริหารจัดการเสาโทรคมนาคม ครั "งที  2 ซึ งรวมถึง 
(ในกรณีของ TUC) การไม่สามารถชําระค่าเช่าในช่วง
ระยะเวลาหนึ ง การล้มละลาย หรือกรณีที การปฏิบติัตาม
หน้าที สําคญัภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า 
ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครั "ง
ที  2 ของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งจะมีผลเป็นการกระทํา
ที ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

· TUC มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า 
ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครั "ง
ที  2 หากไม่มีบริษัทในกลุ่มทรูต้องการ หรือมีสิทธิตาม
กฎหมายที จะเช่าทรัพย์สินที เช่าเพื อวตัถปุระสงค์ในการ
ดําเนินธุรกิจ อนัเป็นผลมาจากการสิ "นสดุหรือสิ "นอายขุอง
ใบอนุญาตคลื นความถี เพื อใช้ในการประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมอนัเกี ยวเนื องกบัเสาโทรคมนาคม เป็นต้น   

ภาษี........................................ · TUC จะเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตลอดซึ ง (ก) ภาษีมลูคา่เพิ ม 
(VAT) ภาษีขายและ/หรือภาษีบริการ (ข) นบัแต่วนัมีผล
ใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ มเติมครั "งที  2 ภาระคา่ใช้จ่ายใด 
ๆ ที เกี ยวเนื องกับภาษีที ระบุไว้ใน (ก) (ถ้ามี) ซึ งเกิดขึ "น
หลงัจากวนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทุนเพิ มเติมครั "งที  2 
เ ป็น ต้นไป ทั "ง นี " ภา ษีและค่าใ ช้ จ่ายซึ ง  TUC เ ป็น
ผู้ รับผิดชอบตาม (ก) และ (ข) จะต้องเป็นภาษีและ
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวกบัจํานวนเงินที  TUC ต้องชําระภายใต้
สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครั "งที  2 

กฎหมายที ใช้บังคับ ................  · สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม ครั "งที  2 อยู่ภายใต้
การบงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล .......................  · ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา 
ตดัสินคดีความ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และ
ระงับข้อพิพาทที อาจเกิดขึ "นจากหรือเกี ยวเนื องกับ
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สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ครั "งที  2 

 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีสาํหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรูซึ งเป็นส่วนหนึ งของ 
ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น 

ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดาํเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม ครั"งที  2 

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

ค่ า เช่ าล่ ว งห น้ ารายปี สํ าห รั บเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจํานวน 3,000 เสา 
(ล้านบาท) 

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

ค่าเช่าที ดินรายปีสําหรับเสาโทรคมนาคม
กลุม่แรกจํานวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

(306) (319) (332) (338) (354) (362) (369) (378) (386) (395) (403) (412) (421) (430) 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปีสําหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจํานวน 3,000 เสา 
(ล้านบาท) 

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

ค่ า เช่ าล่ ว งห น้ ารายปี สํ าห รั บเสา
โทรคมนาคมกลุ่มที สองจํานวน 3,000 เสา 
(ล้านบาท) 

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 

ค่าเช่าที ดินรายปีสําหรับเสาโทรคมนาคม
กลุม่ที สองจํานวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

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

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปีสําหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มที สองจํานวน 3,000 เสา 
(ล้านบาท) 

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

 

ปี 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีสําหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จํานวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

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

ค่าเช่าที ดินรายปีสําหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จํานวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

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

ค่าเช่าล่วงหน้าสทุธิรายปีสําหรับเสาโทรคมนาคมกลุม่
แรกจํานวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

8183 8423 8673 8933 9193 - 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีสําหรับเสาโทรคมนาคมกลุม่ที สอง
จํานวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

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

ค่าเช่าที ดินรายปีสําหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่มที สอง
จํานวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

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

ค่าเช่าลว่งหน้าสทุธิรายปีสําหรับเสาโทรคมนาคมกลุม่ที 
สองจํานวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

9064 9334 9614 9894 - - 

 

หมายเหตุ 

1. คํานวณจากพื "นที  (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื "นดินจํานวน 3,820 พื "นที  และพื "นที  (Antenna Slots) 

บนเสาโทรคมนาคมที ตั "งบนดาดฟา้จํานวน 2,799 พื "นที  
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2. คํานวณจากพื "นที  (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื "นดินจํานวน 5,568 พื "นที  และพื "นที  (Antenna Slots) 

บนเสาโทรคมนาคมที ตั "งบนดาดฟา้จํานวน 1,806 พื "นที  
3. คํานวณจากพื "นที  (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื "นดินจํานวน 4,579 พื "นที  และพื "นที  (Antenna Slots) 

บนเสาโทรคมนาคมที ตั "งบนดาดฟา้จํานวน 2,809 พื "นที  
4. คํานวณจากพื "นที  (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพื "นดินจํานวน 6,045 พื "นที  และพื "นที  (Antenna Slots) 

บนเสาโทรคมนาคมที ตั "งบนดาดฟา้จํานวน 1,816 พื "นที  

(2) สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั ครั "งที  2 

ระหว่าง TUC TICC และ กองทุน ( "สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า 

ดาํเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ครั"งที  2") 

คู่สัญญา ..................................  · TICC และ TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการ และ 

· กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่า  

วันมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาที แก้ไข
และแทนที  ..............................  

· ข้อสัญญาที เกี ยวข้องกับ FOC ที  เรียลมูฟ TUC และ 
TICC จะขายให้แก่กองทนุ ภายใต้การลงทนุเพิ มเติม ครั "ง
ที  4 (“FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4”) ของสัญญา
แก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลกั FOC ครั "งที  2 มีผลบงัคบัใช้เมื อการซื "อขาย 
FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสิ "น ("วันมีผลใช้
บังคับของการลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4")  

ทรัพย์สินที เช่า ........................  · ทรัพย์สินที  TICC และ TUC เช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการอยู่ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า 
ดําเ นินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ครั "ง ที  2 

ประกอบด้วย  

(ก) ทรัพย์สินจากส่วนหนึ งของทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น 

TICC 

(i) ระบบ FOC หลกัในเขตต่างจงัหวดัความ
ยาว 5,112 กิโลเมตร โดยที ในแต่ละปี 
TICC เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
ระบบ FOC หลกั ไม่น้อยกว่าที กําหนดใน
ตารางแนบท้ายสรุปข้อกําหนด และ
เงื อนไขหลกัของสญัญาแก้ไขและแทนที 
สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการ
หลกั FOC ครั "งที  2 
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(ii) อปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณที เกี ยวข้องกับ
ระบบ FOC หลกั   

(iii) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั
ซึ ง เ ป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท 
Passive (สําหรับการใช้แต่เพียงผู้ เดียว
ของ TICC เว้นแต่ TICC ตกลงเป็นอย่าง
อื นหลงัปี พ.ศ. 2561) และ 

(iv) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั
ซึ ง เ ป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท 
Active (สําหรับการใช้แต่เพียงผู้ เดียวของ 
TICC) 

(ข) ทรัพย์สินจากสว่นหนึ งของ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  2  

TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 ซึ งเป็น FOC สําหรับใช้
ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที ในเขต
พื "นที ต่างจังหวดั ซึ งมีระยะทางประมาณ 
1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 
คอร์กิโลเมตร) 

(ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลกัของ ทรูมูฟ ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ซึ งคือ FOC หลกั
สํ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศพัท์เคลื อนที และอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ งมี
ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) 

(ค) ทรัพย์สินจากสว่นหนึ งของ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  3  

TICC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที รองรับระบบ FTTx 

ที ทรูมูฟจะขายให้แก่กองทุนภายใต้การ
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ซึ ง คือ FOC ที 
รองรับระบบ FTTx สําหรับใช้ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
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อินเทอร์ เ น็ตในเขตต่างจังหวัด ซึ ง มี
ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) (“FOC 

รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั"งที  3”) 

TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ  FOC ที  TUC จะขาย 
ให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  3 ซึ งคือ FOC สําหรับใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ในเขตพื "นที 
ตา่งจงัหวดั ซึ งมีระยะทางประมาณ 8,017 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์
กิโลเมตร) (“FOC ของ TUC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั"งที  3”) 

(ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลกัที ทรูมฟูจะขาย
ให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ มเติม 
ครั "งที  3 ซึ งคือ FOC หลักที รองรับระบบ 
FTTx สํ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศพัท์เคลื อนที และอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ งมี
ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) (“FOC 

หลักของ ทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"ง
ที  3”) 

(ง) ทรัพย์สินจากสว่นหนึ งของ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  4 - หากการโอนขาย FOC ที ลงทนุเพิ มเติม 
ครั "งที  4 ที เกี ยวข้อง เสร็จสมบรูณ์ 

TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที  TUC จะขายให้แก่
กองทนุภายใต้การลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 
ซึ งคือ FOC สําหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศพัท์เคลื อนที ในเขตพื "นที ต่างจังหวัด 
ซึ งมีระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) 
(“FOC ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"ง
ที  4”) 
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TICC 

(i) ร้อยละ 80 ของความจุ FOC ที รองรับ
ระบบ FTTx ที  เ รียลมูฟจะขายให้แก่
กองทนุภายใต้การลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 
ซึ ง คือ  (ก)  FOC ซึ ง ปัจจุบันใช้รอง รับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ ง
มีระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และ (ข) 
FOC ที รองรับระบบ FTTx สําหรับใช้ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจงัหวดั ซึ งมี
ระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) (“FOC 

รองรับระบบ FTTx ของ เรียลมูฟ ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4”) 

(ii) ร้อยละ 80 ของความจุ FOC ที รองรับ
ระบบ FTTx ที  TICC จะขายให้แก่กองทนุ
ภายใต้การลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ซึ งคือ 
FOC ซึ งปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบ
ร อ ด แ บ น ด์ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ งมี
ระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) (“FOC 

รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั"งที  4”) 

(ทรัพย์สินตามที ระบใุน (ก) (ข) (ค) และ (ง) ข้างต้น รวม
เรียกวา่ “ทรัพย์สินที เช่า”) 

· ทรัพย์สิน FOC ที โอนมายังกองทุนที เป็นส่วนหนึ งของ
ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น FOC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที 2 FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 และ 
FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ซึ งกองทุนสามารถให้ 
TUC TICC หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดั "งเดิมอื น ๆ เช่า
ได้ ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ 
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และบริหารจัดการหลัก FOC ครั "ง ที  2 รวมเ รียกว่า 
“ทรัพย์สินของกองทุน” 

อัตราค่าเช่า .............................  อตัราคา่เช่า สําหรับทรัพย์สนิที เช่า คือ 

· ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ งของทรัพย์สิน
โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น 

(ก) ระบบ FOC หลัก: 350 บาท ต่อเดือน ต่อคอร์
กิโลเมตรโดยอัตราค่าเช่าสุทธิที กองทุนจะได้รับ
ต่อปีสําหรับ FOC จะคํานวณจากอัตราที ระบุ
ด้านบนหกัด้วยสว่นลด ที อตัรา 186 ล้านบาทต่อ
ปี  

(ข) อุปกรณ์ระบบสื อสญัญาณที เกี ยวข้องกับระบบ 
FOC หลัก: 38 ล้านบาทต่อปี: ค่าเช่าสําหรับปี 
พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 2564  35.34 ล้านบาทตอ่ปี 
(ซึ งคํานวณโดยหกัสว่นลดจํานวนร้อยละ 7 แล้ว)  

(ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวดัซึ งเป็น
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive:  

(i) สําหรับปี พ.ศ. 2560: 832.13 ล้านบาท
ตอ่ปี 

(ii) ตั "งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป: ค่าเช่าราย
ปีของปีก่อนหน้า บวกด้วยการปรับอตัรา
เ พิ ม ขึ "น ร า ย ปี  ( annual escalation) 

(อ้างอิงกบัดชันีราคาผู้บริโภค หรือ CPI) 

(ทั "งนี " อยู่ภายใต้การปรับเปลี ยนอตัราในอนาคต
ซึ งจะมีการตกลงกัน ในกรณีที  TICC ตกลงสละ
สิทธิในการใช้แต่เพียงผู้ เดียวของตน หลงัจากปี 
พ.ศ. 2561)  

(ง) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวดัซึ งเป็น
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active:  

(i) สําหรับปี พ.ศ. 2560: 333.48 ล้านบาท 
ตอ่ปี 

(ii) สําหรับปี พ.ศ. 2561: 333.48 ล้านบาท
ต่อปี บวกด้วยการปรับอตัราเพิ มขึ "นรายปี 
( annual escalation) (อ้ า ง อิ ง กับ ดัช นี
ราคาผู้บริโภค หรือ CPI)   
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(iii) สําหรับปี พ.ศ. 2562 (ตั "งแต่วันมีผลใช้
บงัคบัของการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3): คา่
เช่ารายปีของปี พ.ศ. 2561 (หักออกร้อย
ละ 7 เนื องจากการหมดอายุการเช่าของ
อปุกรณ์ Wifi และ DSLAM) บวกด้วยการ
ป รั บ อั ต ร า เ พิ ม ขึ "น ร า ย ปี  ( annual 

escalation) (อ้างอิงกบัดชันีราคาผู้บริโภค 
หรือ CPI) และ  

(iv) สําหรับปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564: ค่า
เช่ารายปีของปีก่อนหน้า บวกด้วยการ
ป รั บ อั ต ร า เ พิ ม ขึ "น ร า ย ปี  ( annual 

escalation) (อ้างอิงกบัดชันีราคาผู้บริโภค 
หรือ CPI)  

· ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ งของ FOC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  2 

(ก) FOC ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2: 350 
บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่า
สุทธิที กองทุนจะได้ รับต่อปีสําหรับ FOC จะ
คํานวณจากอตัราที ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที 
อตัรา 12 ล้านบาทตอ่ปี 

(ข) FOC หลกัของ ทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2: 

350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอตัราค่า
เช่าสุทธิที กองทุนจะได้รับต่อปีสําหรับ FOC จะ
คํานวณจากอตัราที ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที 
อตัรา 6 ล้านบาทตอ่ปี 

· ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ งของ FOC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  3 

(ก) FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที ลงทุน
เพิ มเ ติม ครั "ง ที  3: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์
กิโลเมตร โดยอตัราค่าเช่าสทุธิที กองทุนจะได้รับ
ต่อปีสําหรับ FOC จะคํานวณจากอัตราที ระบุ
ด้านบนหกัด้วยสว่นลด ที อตัรา 65 ล้านบาทตอ่ปี 

(ข) FOC ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3: 350 
บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่า
สุทธิที กองทุนจะได้ รับต่อปีสําหรับ FOC จะ
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คํานวณจากอตัราที ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที 
อตัรา 88 ล้านบาทตอ่ปี 

(ค) FOC หลกัของ ทรูมูฟ ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3: 

350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอตัราค่า
เช่าสุทธิที กองทุนจะได้รับต่อปีสําหรับ FOC จะ
คํานวณจากอตัราที ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที 
อตัรา 6 ล้านบาทตอ่ปี 

· ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ งของ FOC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4 

(ก) FOC ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4: 350 
บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่า
สุทธิที กองทุนจะได้ รับต่อปีสําหรับ FOC จะ
คํานวณจากอตัราที ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที 
อตัรา ประมาณ 20 ล้านบาทตอ่ปี 

(ข) FOC รองรับระบบ FTTx ของ เรียลมูฟ ที ลงทุน
เพิ มเ ติม ครั "ง ที  4: 350 บาทต่อเ ดือนต่อคอร์
กิโลเมตร โดยอตัราค่าเช่าสทุธิที กองทุนจะได้รับ
ต่อปีสําหรับ FOC จะคํานวณจากอัตราที ระบุ
ด้านบนหกัด้วยสว่นลด ที อตัรา ประมาณ 10 ล้าน
บาทตอ่ปี 

(ค) FOC รอง รับระบบ FTTx ของ  TICC ที ลงทุน
เพิ มเ ติม ครั "ง ที  4: 350 บาทต่อเ ดือนต่อคอร์
กิโลเมตร โดยอตัราค่าเช่าสทุธิที กองทุนจะได้รับ
ต่อปีสําหรับ FOC จะคํานวณจากอัตราที ระบุ
ด้านบนหกัด้วยสว่นลด ที อตัรา ประมาณ 31 ล้าน
บาทตอ่ปี  

· การปรับเปลี ยนของอัตราค่าเช่า อยู่ภายใต้เงื อนไข
ด้านลา่งนี " 

(ก) การปรับอัตราค่า เ ช่าเ พิ มขึ "นรายปี ( annual 

escalation) สําหรับอัตราค่า เ ช่าระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวัด (สําหรับอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active และอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive) ซึ งเป็นส่วนหนึ ง
ของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม
เบื "องต้น 
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(i) ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2558 
และ 

(ii) ใ น อัต รา เ ท่ า กับ ดัช นี รา ค า ผู้ บ ริ โภค 
( Consumer Price Index ห รื อ  CPI) ที 
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ประเทศ
ไทยสาํหรับปีก่อนหน้า โดยเริ มคิดคํานวณ
จากเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทั "งนี " อตัรา
ดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 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 ห รือ  CPI) ติ ด
ลบ จะไมมี่การปรับอตัราคา่เช่า 

(ข) ไม่มีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ มสําหรับการเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการ FOC และอุปกรณ์
ระบบสื อสญัญาณ 

ระยะเวลาของการเช่า ดาํเนินการและ
บริหารจัดการ .........................  

· ระยะเวลาของการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการมี
กําหนดอายเุป็นดงันี " 

(ก) ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ งของทรัพย์สิน
โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น 

(i) สําหรับระบบ FOC หลกั และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวัดซึ ง เป็น
อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive 

จนถึง  วันที  15 กันยายน พ.ศ.  2576 

(“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial 

Term)) และ 

(ii) สําหรับอุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณที 
เ กี ย ว ข้ อ ง กับ ระ บ บ  FOC ห ลัก  แ ละ 
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั
ซึ ง เ ป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท 
Active (ยกเว้นอปุกรณ์ Wifi และ DSLAM 

ซึ งระยะเวลาการเช่าสิ "นสุดเมื อวันที  31 
ธันวาคม พ.ศ. 2561) จนถึง วันที  31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

(ข) ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ งของ FOC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 นบัแตว่นัที  28 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 นบัแต่
วันที  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ FOC ที 
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ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 - หากการโอนขาย FOC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เสร็จสมบรูณ์ นบัตั "งแตว่นั
มีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 
จนถึง 15 กนัยายน พ.ศ. 2576 

· การต่ออายุระยะเวลาการเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการเป็นดงันี " 

(ก) สําหรับการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
ระบบ FOC หลกั และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื "นที ต่างจังหวัดซึ งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคม
ประเภท Passive ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
จากส่วนหนึ งของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน 
อย่างน้อยสองปีก่อนสิ "นสดุระยะเวลาของการเช่า 
ดํ า เ นิ น ก า รแ ละ บ ริหา รจัดก าร ใน ขณะนั "น 
(ระยะเวลาการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ
ช่วงแรก หรือระยะเวลาที ถูกขยาย แล้วแต่กรณี) 
TICC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจดัการดั "งเดิมอื น 
ๆ จะแจ้งกองทุนหาก TICC และ/หรือ ผู้ เช่าและ
บริหารจัดการดั "ง เ ดิม อื น  ๆ  ต้องกาต่ออายุ
ระยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที เกี ยวข้อง 
สําหรับช่วงเวลาที คู่สญัญาตกลงร่วมกัน และใน
อตัราตลาดที จะตกลงร่วมกนั และอยู่ภายใต้การ
ตกลงร่วมกันในเรื องส่วนลด แต่ทั "งนี " ส่วนลด
ดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที  TICC และ/หรือผู้ เช่า
และบริหารจดัการดั "งเดิมอื น ๆ เคยได้รับ 

(ข) สําหรับการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
อุปกรณ์ระบบสื อสญัญาณที เกี ยวข้องกับระบบ 
FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที 
ต่างจงัหวดัซึ งประกอบด้วยอปุกรณ์โทรคมนาคม
ประเภท Active ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนจาก
ส่ว น ห นึ ง ข อ ง ท รั พ ย์ สิน โค รง ส ร้ า ง พื "นฐาน
โทรคมนาคมเบื "องต้น อยา่งน้อยหนึ งปีก่อนสิ "นสดุ
ระยะเวลาของการเช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการในขณะนั "น  TICC และ/หรือ ผู้ เช่าและ
บริหารจัดการดั "งเดิมอื น ๆ จะแจ้งกองทุนหาก 
TICC และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดั "งเดิมอื น 
ๆ ต้องการต่ออายุระยะเวลา และ/หรือขยาย
ระยะเวลาการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ
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ทรัพย์สินที เกี ยวข้อง สําหรับช่วงเวลาที คู่สญัญา
ตกลงร่วมกัน และในอัตราตลาดที จะตกลง
ร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื อง
สว่นลด แต่ทั "งนี " สว่นลดดงักลา่วต้องไม่น้อยกว่า
ที  TICC และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดั "งเดิม
อื น ๆ เคยได้รับ 

(ค) สําหรับทรัพย์สินจากส่วนหนึ งของ FOC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 ทรัพย์สนิจากสว่นหนึ งของ FOC 

ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 และทรัพย์สินจากส่วน
หนึ งของ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

(i) TICC และ/หรือ TUC และ/หรือ ผู้ เช่าและ
บริหารจดัการดั "งเดิมอื น ๆ จะต่ออายกุาร
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ (ซึ งจะ
สิ "นสดุลงในวนัที  15 กนัยายน พ.ศ. 2576 

(“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial 

Term)) สําหรับการเช่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของคอร์กิโลเมตรทั "งหมดของทรัพย์สิน
ดงักลา่ว เป็นระยะเวลา (ก) 10 ปี นบัจาก
วันครบอายุสญัญาเช่าระยะแรก ( Initial 

Term) หรือ (ข) ระยะเวลาที เหลืออยู่ของ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที  
TICC หรือบริษัทในกลุ่มทรูที ให้บริการบ
รอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสั "น
กว่า หากหลังจากครบอายุสัญญาเช่า
ระยะแรก (Initial Term) TICC หรือ บริษัท
ในกลุ่มทรูไ ด้ รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมเพื อให้บริการบรอด
แบนด์จาก กสทช และเงื อนไขข้อใดข้อ
หนึ งดงัตอ่ไปนี "ครบถ้วน 

- รายได้รวมทั "งปีของกลุม่ทรูจากการ
ให้บริการบรอดแบนด์ ที ระบุใน
รายงานประจําปี พ.ศ.2575 ของทรู 
เ กิ น ก ว่ า  16,546,000,000 บา ท 
หรือ 

- สว่นแบ่งตลาดโดยรวมของกลุม่ทรู
ในการให้บริการบรอดแบนด์ ตาม
ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด ที ป ร ะ ก า ศ โ ด ย
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หน่วยงานที น่าเชื อถือ มากกว่า 

ร้อยละ 33 

ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื อนไขอย่าง
เดียวกัน ยกเว้น อตัราค่าเช่ารายเดือนที 
ใช้บังคับ (ซึ งต้องไม่น้อยกว่า 350 บาท 
ต่อคอร์กิโลเมตร) ตามที คู่สัญญาได้ 

ตกลงร่วมกัน เว้นแต่คู่สัญญาตกลงไว้
เป็นอยา่งอื น 

ผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ มเติม  · กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่บุคคลใด ๆ และให้บุคคลใด ๆ 
ดําเนินการและบริหารจัดการระบบ FOC หลัก และ 
อปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณ ที ไมไ่ด้ถกูเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการโดย TICC และ/หรือ TUC ภายใต้สญัญา
แก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลัก FOC ครั "งที  2 ให้แก่บุคคลใด ๆ ทั "งนี " อยู่
ภายใต้สทิธิของ TICC และ TUC ตามที ระบดุ้านลา่งนี " 

(ก) หากกองทนุประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหาร
จัดการที เป็นบุคคลภายนอกและให้ผู้ เช่าและ
บริหารจัดการที เป็นบุคคลภายนอกดําเนินการ
และบริหารจัดการ หรือ ดําเนินการเจรจาตกลง
เรื องการเช่า การดําเนินการ และบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที ยงัไม่ได้อยู่ภายใต้การเช่า ดําเนินการ
และบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือTUC 

ภายใ ต้สัญญาแก้ ไขและแทนที สัญญาเ ช่า 
ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC ครั "งที  2 

กองทนุต้องยื นคําเสนอในการเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการดงักลา่วให้แก่ TICC และTUC ก่อน 
และ TICC และ/หรือTUC มีสิทธิตอบรับคําเสนอ
ในการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ โดย
เงื อนไขในการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการที 
ให้แก่ TICC และ/หรือTUC นั "นต้องไมเ่ป็นเงื อนไข
ที ด้อยกว่าที เสนอให้แก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการที 
เป็นบคุคลภายนอก (รวมทั "ง หากผู้ เช่าและบริหาร
จัดการที เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลด
ใด  ๆ  TICC และ /ห รือTUC จะไ ด้ รับส่วนลด
ดงักลา่วด้วยเช่นกนั)  

(ข) หากเมื อใดก็ตามกองทนุได้เข้าทําสญัญากบัผู้ เช่า
และบริหารจัดการที เป็นบุคคลภายนอก เพื อเช่า 
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ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินประเภท
เดียวกันกับทรัพย์สินที เช่าภายใต้สัญญาแก้ไข
และแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร
จดัการหลกั FOC ครั "งที  2 และมีเงื อนไขที เป็นคณุ
มากกว่าที ให้แก่ TICC และ TUC นั "น TICC และ/
หรือTUC มีสิท ธิใ ห้กองทุนดําเ นินการแก้ไข
สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการ 
และบริหารจัดการหลัก FOC ครั "งที  2 เพื อให้ 
TICC และ TUC ได้รับเงื อนไขที เป็นคุณดงักล่าว
นั "น 

(ค) เ ว้นแต่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจาก TICC และ TUC กองทุนตกลง
ที จะไม่ให้เช่าทรัพย์สินที ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การ
เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการโดย TICC และ/
หรือ TUC ซึ งคือ FOC แก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการ
ที เป็นบุคคลภายนอก ในอัตราค่าเช่าที ตํ ากว่า
อตัราค่าเช่าเพิ มเติมซึ งเท่ากับ 500 บาท ต่อคอร์
กิโลเมตร ต่อเดือน (“อัตราค่าเช่าเพิ มเติม”) ใน
กรณีที อัตราค่าเช่าที ให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหาร
จัดการที เป็นบุคคลภายนอกตํ ากว่าอตัราค่าเช่า
เพิ มเติม TICC และ/หรือTUC แล้วแตก่รณี มีสทิธิ
ได้รับส่วนลดสําหรับค่าเช่าตามหลกัเกณฑ์และ
เงื อนไขที จะได้ตกลงร่วมกนั  

การบํารุงรักษา การดําเนินการและ
บริหารจัดการ .........................  

· กองทุนไม่มีหน้าที ใด ๆ ในการดําเนินการและบริหาร
จดัการโครงข่ายหรือบริหารจดัการทรัพย์สิน ทั "งนี "  TICC 

และ/หรือ TUC มีหน้าที ความรับผิดชอบ (ไม่ว่าจะ
ดําเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื นใดที  TICC 

และ/หรือ TUC แตง่ตั "ง) ในการบํารุงรักษา การดําเนินการ
และบริหารจดัการทรัพย์สินที เช่า และ FOC ที ยงัว่างอยู่ 
ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการบริการที ระบุไว้ใน
สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลกั FOC ครั "งที  2 และตามหลกัเกณฑ์ที  
กสทช. กําหนด 

การใช้ทรัพย์สินที เช่าและพื "นที   · TICC และ TUC ตกลงว่าจะใช้ ดําเนินการและบริหาร
จดัการทรัพย์สนิที เช่าตามข้อกําหนดและเงื อนไขที ระบใุน
สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริหารจดัการหลกั FOC ครั "งที  2 เงื อนไขดงักลา่ว รวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียง จะใช้มาตรการป้องกันที เหมาะสมทั "ง
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ปวงเพื อหลีกเลี ยงการสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที 
เ ช่า จะไม่ใช้ทรัพย์สินที เ ช่าเพื อวัตถุประสงค์อื นใด
นอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม และ/หรือ กิจการ
วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ (หากได้รับการอนุญาต
ตามกฎหมายให้ดําเนินการได้) จะแจ้งให้กองทุนทราบ
ในทันทีที ทําได้หลังจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ นํ "าท่วม 
กรณีฉุกเฉิน หรืออุบติัเหตุใด ๆ ที กระทบต่อทรัพย์สินที 
เช่า 

สิทธิแห่งทาง ...........................  · กองทุนไม่มีหน้าที ความรับผิดชอบใด ๆ เกี ยวกับการ
จัดหามาซึ งสิทธิแห่งทางสําหรับทรัพย์สินของกองทุน 
ทั "งนี " TICC และ TUC รับทราบและยืนยนัวา่สทิธิแหง่ทาง
ที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สนิของกองทนุโดยนิติกรรมสญัญาที 
ได้ให้สิทธิไว้ อยู่ในชื อของ TICC หรือ TUC หรือชื อของ 

ผู้ เช่าและบริหารจัดการดั "งเดิมอื นใด (หากมี) ตลอด
ระยะเวลาของการเช่า ตามสัญญาแก้ไขและแทนที 
สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC 

ครั "งที  2 และเมื อสิ "นสุดสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญา
เช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ครั "งที  2 
TICC และ TUC จะดําเนินการให้มีสิทธิแห่งทางสําหรับ
ทรัพย์สินของกองทุน ตราบใดที  TICC TUC หรือบริษัท
ในกลุม่ทรูสามารถกระทําได้ตามกฎหมายและไม่มีผู้ เช่า
รายอื นโดยเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื อนไขภายใต้
สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริหารจดัการหลกั FOC ครั "งที  2  

· กองทุนตกลงที จะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทางใน
จํานวนและวิธีการตามที กองทนุและ TICC และ TUC ได้
ตกลงกนัซึ งในอนาคตคา่สิทธิแหง่ทางดงักลา่วอาจมีการ
เปลี ยนแปลงโดยอ้างอิงจากค่าสิทธิแห่งทางที เรียกเก็บ
จาก TICC และ TUC สําหรับทรัพย์สินของกองทุนโดย
เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื อนไขของสญัญาแก้ไขและ
แทนที สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั 
FOC ครั "งที  2 

· TUC และ TICC ตกลงที จะรับผิดชอบราคาและคา่ใช้จ่าย
ในการย้าย FOC ลงใต้ดิน อันเกี ยวเนื องกับ FOC จาก
ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น FOC ที 
ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2  FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 

และ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4  (โดยที  TUC จะต้อง
ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการย้ายทรัพย์สินจากกองทุน 
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โดยเป็นไปตามเงื อนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที 
สญัญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัเสา
โทรคมนาคม ครั "งที  2) และสําหรับส่วนต่างระหว่างค่า
สิทธิแห่งทางที เรียกเก็บจากการวางสายพาดผ่านเสา
ไฟฟ้าและค่าสิทธิแห่งทางของท่อใต้ดินสําหรับส่วนของ 
FOC ซึ งจะถกูย้ายลงใต้ดิน  

ข้อตกลงที จะไม่แข่งขัน ..........  · เว้นแต่ได้รับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุ
ก่อน TUC และ TICC จะไมดํ่าเนินการ (และจะจดัการให้
บริษัทในกลุ่มทรูไม่ดําเนินการ) สร้าง FOC ใหม่ใน
เส้นทางเดียวกนักบั FOC ซึ งเป็นส่วนหนึ งของทรัพย์สิน
โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น, FOC ที ลงทุน
เพิ มเติม ครั "งที  2 FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 FOC ที 
ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 หรือ FOC อื น ๆ ซึ งถกูขายให้แก่
กองทนุ และ/หรือถกูเช่าโดยบริษัทในกลุม่ทรู ณ วนัมีผล
ใช้บงัคบัของการลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 เมื อมีการได้มา
ซึ ง FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เกิดขึ "น โดยมีข้อยกเว้น
ตามกรณีใดกรณีหนึ งดงัตอ่ไปนี " 

(ก) FOC ซึ งกองทุนสามารถให้เช่าแก่บริษัทใด ๆ ใน
กลุม่ทรูมีปริมาณความจุในเชิงเทคนิคไมเ่พียงพอ
ต่อความต้องการใช้บริการของบริษัทในกลุม่ทรูที 
เกี ยวข้องอย่างเต็มที  โดยมีเงื อนไขว่าจะต้องมี
หลกัฐานและคําอธิบายที เพียงพอและเป็นเหตุ
เ ป็นผลที เ กี ยวกับความจุในเ ชิง เทคนิคที ไม่
เพียงพอดงักลา่วให้แก่กองทนุเพื อเป็นข้อมลู หรือ 

(ข) กองทนุปฏิเสธที จะให้เช่า FOC ที มีอยูแ่ก่บริษัทใด
ในกลุม่ทรู หรือ 

(ค) คู่สญัญาไม่สามารถตกลงเงื อนไขที สมเหตสุมผล
ในเชิงพาณิชย์สาํหรับการเช่า FOC ที มีอยูไ่ด้ 

• ในแต่ละกรณีที ระบไุว้ข้างต้น บริษัทใด ๆ ในกลุม่ทรูอาจ
ใช้ดุลยพินิจเป็นการส่วนตวัที จะสร้าง FOC ในเส้นทาง
เดียวกนักบัทรัพย์สินของกองทนุเพื อตอบสนองตอ่ความ
ต้องการใช้บริการของบริษัทในกลุ่ม ทรูที เกี ยวข้อง 
อย่างไรก็ตาม มีเงื อนไขด้วยว่า TUC หรือ TICC จะต้อง
แจ้งให้กองทุนทราบถึงเจตนาที จะเช่า FOC ที มีอยู่ก่อน 
(พร้อมทั "งรายละเอียดของความจแุละความต้องการทาง
เทคนิคอื น ๆ ตามที บริษัทในกลุม่ทรูที เกี ยวข้องต้องการ) 
โดยกองทุนจะตอบกลับ TUC หรือ TICC ว่าจะให้เช่า 
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FOC ที มีอยู่แก่บริษัทในกลุ่มทรูที เกี ยวข้องตามความ
ต้ อ ง ก า ร ที ไ ด้ รั บแ จ้ ง ห รือ ไม่  พ ร้อ ม กับ เ งื อ น ไข ที 
สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์อันเกี ยวเนื องกับการเช่า
ให้แก่ TUC หรือ TICC ได้รับทราบ ภายในระยะเวลา 30 
วนั นบัแต่ได้รับการแจ้งจาก TUC หรือ TICC  ในกรณีที  
FOC ที มีอยู่ของกองทนุสําหรับเส้นทางใด ๆ มีความจไุม่
เพียงพอหรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิค
ในการใช้บริการของบริษัทในกลุม่ทรูที เกี ยวข้องได้ไม่ว่า
ในแง่ใด แล้วแต่กรณี TUC หรือ TICC จะเช่าหรือจะ
ดําเนินการให้บริษัทในกลุ่มทรูที เกี ยวข้องเช่า FOC ที มี
อยู่ของกองทุนจนครบร้อยละ 100 ก่อน ภายใต้เงื อนไข
ที วา่ FOC ที มีอยูข่องกองทนุสามารถใช้ในการดําเนินการ
ของบริษัทในกลุม่ทรูนั "น ๆ ได้อย่างเหมาะสม และ TUC 

หรือ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุม่ทรูใด ๆ  อาจเลอืกที จะ
ดําเนินการสร้าง FOC ใหม่เพิ มขึ "นในเส้นทางเดียวกนักบั 
FOC ที มีอยู่ของกองทนุ ภายใต้เงื อนไขที ระบไุว้ด้านลา่ง
นี " 

• หาก (ก) กองทนุไมต่อบกลบัหนงัสอืของ TUC หรือ TICC 

ภายในระยะเวลา 30 วันที ระบุไว้ก่อนหน้านี " หรือ (ข) 
กองทนุแจ้งแก่ TUC หรือ TICC ว่ากองทนุปฏิเสธที จะให้
เช่า FOC ที มีอยู่ของกองทุน หรือ (ค) กองทุนเสนอ
เงื อนไขการเช่า FOC ที มีอยู่ของกองทนุให้แก่ TUC หรือ 
TICC พิจารณาแล้ว แต่ TUC หรือ TICC และ กองทนุไม่
สามารถตกลงเงื อนไขที สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ที 
เกี ยวกับการเช่า FOC ที มีอยู่ของกองทุนดังกล่าวได้ 
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที กองทุนได้เสนอ
เงื อนไขการเช่าให้ TUC หรือ TICC ได้พิจารณา บริษัทใน
กลุ่มทรูที เกี ยวข้องจะมีสิทธิดําเนินการสร้าง  FOC ใหม่
เพิ มขึ "นในเส้นทางเดียวกนักบั FOC ที มีอยูข่องกองทนุได้  
ทั "งนี " TUC หรือ TICC จะต้องแจ้งข้อมูลที เกี ยวข้องกับ 
FOC ใหม่ที บริษัทในกลุ่มทรูที เกี ยวข้องดําเนินการสร้าง
ให้กองทนุได้รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเร็วที สดุ
เท่าที จะสามารถกระทําได้ภายหลงัจากการดําเนินการ
สร้าง FOC ใหมเ่สร็จสมบรูณ์ 

· ข้อกําหนดที เกี ยวกบัข้อตกลงที จะไม่แข่งขนันี "จะยงัคงมี
ผลแม้ระยะเวลาการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ 
และบริหารจดัการหลกั FOC ครั "งที  2 นี "จะสิ "นสดุลง 
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สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusivity) ....  · สําหรับทรัพย์สินที มาจากส่วนหนึ งของทรัพย์สิน
โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม TICC มีสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในการเชา่ ดําเนินการและบริหารจดัการระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวดัจากกองทุน ภายหลงัจาก 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 TICC อาจตกลงสละสทิธิการใช้
แตผู่้ เดียว ทั "งนี " ภายใต้ข้อกําหนดและเงื อนไขที  TICC ตก
ลงยินยอม  

ประกันภยั ...............................  · กองทุนมีหน้าที ความรับผิดชอบในการจดัให้มีและคงไว้
ซึ งประกนัภยัประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอกบน
ทรัพย์สนิที เช่า รวมทั "งมีหน้าที ต้องชําระเบี "ยประกนัภยั  

ความรับผิดชดใช้ ....................  · กองทุน และ TICC และ/หรือTUC ต่างตกลงที จะรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั "งปวงให้แก่อีก
ฝ่าย อันเป็นผลมาจากการผิดคํารับรอง คํารับประกัน 
และข้อปฏิบัติของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที 
สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC ครั "ง
ที  2 ทั "งนี " โดยมีข้อยกเว้นต่าง  ๆ ตามหลักปฏิบัติใน
อตุสาหกรรม 

การโอนสิทธิเรียกร้อง .............  · กองทนุ และ TICC และ/หรือ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ 
และ/หรือ หน้าที ของตนภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที 
สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC ครั "ง
ที  2 ให้แก่บุคคลภายนอก เมื อได้รับความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อักษรจากคู่สญัญาอีกฝ่ายก่อน โดย TICC 

และ TUC อาจใช้หรือให้บริการที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สนิที 
เช่าภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ 
และบริหารจดัการหลกั FOC ครั "งที  2 แก่ลกูค้าของ TICC 

และ/หรือ TUC หรือการเช่าช่วงทรัพย์สินที เช่าให้แก่
บคุคลอื นใดตามที กําหนดไว้ในสญัญา 

· กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที 
เช่าแก่ผู้ ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าจาก TICC และTUC ก่อน (ทั "งนี " การ
พิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะเป็นไปอย่าง
สมเหตสุมผลและไมช่กัช้า) และกองทนุจะต้องจดัการให้
ผู้ ที ซื "อหรือรับโอนทรัพย์สินที เช่าตกลงเป็นลายลักษณ์
อกัษร (โดยเป็นเงื อนไขก่อนการขาย โอน หรือ จําหน่าย
จ่ายโอนดงักลา่ว) ที จะปฏิบติัตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ของสญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ และ
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บริหารจดัการหลกั FOC ครั "งที  2 และรับไปซึ งสทิธิ ความ
รับผิดและหน้าที ตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาดงักลา่ว 

การยกระดับประสิทธิภาพ 
(Upgrades) ..............................  

· ในกรณีจําเป็น หรือ สมควร ที จะต้องมีการยกระดับ
ประสิทธิภาพ (upgrade) ทรัพย์สินที เช่าใด ๆ หรือทรัพย์
อื นใดที เกี ยวข้อง ที กองทุนได้รับจาก TICC และ/หรือ 
TUC หรือ ทรู หรือบริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การ
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการภายใต้สญัญาแก้ไข
และแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั 
FOC ครั "งที  2 นั "น TICC และ/หรือ TUC จะดําเนินการ
เพื อให้มีการยกระดบัประสิทธิภาพ (upgrade) ดงักลา่ว
ในทกุกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยที การยกระดบั
ประสิทธิภาพ (upgrade) จะกลายเป็นสินทรัพย์เพิ มเติม
ของ TICC และ/หรือTUC ซึ งหาก TICC และ/หรือ TUC 

ประสงค์จะขายให้แก่บคุคลใด TICC และ/หรือTUC ต้อง
ยื นคําเสนอในการขายสนิทรัพย์ดงักลา่วแก่กองทนุก่อน 

การสิ "นสุดของสัญญา .............  · คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ดําเนินการ
และบริหารจัดการได้ในหลาย ๆ กรณี เช่น กรณีที 
คู่สญัญาอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบติัตามหน้าที สําคญัของ
ตนภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ 
และบริหารจดัการหลกั FOC ครั "งที  2 ซึ งรวมถึง (ในกรณี
ของ TICC และ/หรือ TUC) การไม่สามารถชําระค่าเช่า
ในช่วงระยะเวลาหนึ ง การล้มละลาย หรือกรณีที การ
ปฏิบติัตามหน้าที สําคญัภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที 
สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC ครั "ง
ที  2 ของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งจะมีผลเป็นการกระทํา
ที ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

· TUC หรือ TICC มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแก้ไขและแทนที 
สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC ครั "ง
ที  2 หากไม่มีบริษัทในกลุ่มทรูต้องการ หรือมีสิทธิตาม
กฎหมายที จะเช่าทรัพย์สินที เช่าเพื อวตัถปุระสงค์ในการ
ดําเนินธุรกิจ อนัเป็นผลมาจากการสิ "นสดุหรือสิ "นอายขุอง
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอนัเกี ยวเนื องกับ FOC เป็น
ต้น 

กฎหมายที ใช้บังคับ ................  · สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลกั FOC ครั "งที  2 อยู่ภายใต้การบังคับ
ตามกฎหมายไทย 
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เขตอาํนาจศาล .......................  · ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา 
ตดัสินคดีความ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และ
ระงับข้อพิพาทที อาจเกิดขึ "นจากหรือเกี ยวเนื องกับ
สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการ และ
บริหารจดัการหลกั FOC ครั "งที  2 

 

ระบบ FOC หลักขั "นตํ า ซึ งเป็นทรัพย์สินจากส่วนหนึ งของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น 
ที ผู้เช่าจะเช่า ดาํเนินการและบริหารจัดการในแต่ละปี 

ปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

ประมาณการระบบ FOC หลกัขั "นตํ า  
(ร้อยละของระยะทางคอร์กิโลเมตรทั "งหมด) 

60 60 61 62 63 65 66 67 68 69 69 70 71 72 

               

ปี 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ประมาณการระบบ FOC หลกัขั "นตํ า  
(ร้อยละของระยะทางคอร์กิโลเมตรทั "งหมด) 

72 72 72 72 72 72 72 
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3.4.2 การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื "นฐานในอนาคต 

หากในอนาคตกองทุนจะเข้าทํา แก้ไขเพิ มเติม หรือยกเลิกสญัญาเกี ยวกับการบริหาร

จดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน และเป็นการเข้าทํา แก้ไข 

หรือยกเลิกสญัญาใด ๆ ที เกี ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที มี

มูลค่าของสญัญาเกินกว่า #** ล้านบาท หรือตั "งแต่ร้อยละ ;* ขึ "นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทนุ ณ เวลาที มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาดงักลา่ว กองทนุจะกระทําได้ตอ่เมื อได้รับมติ

ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตเ่ป็นการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาใดที มีมลูคา่ของสญัญาเกินกวา่ 

#** ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ ;* ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที มีการเข้าทํา 

แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักลา่วที ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว หรือเป็นการเข้า

ทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเกี ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์ตามที ระบใุนโครงการจดัการกองทนุไว้

อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ว ทั "งนี " การคํานวณมลูค่าของสญัญาดงักลา่วข้างต้น ให้พิจารณาจากมลูคา่

ของสญัญาทกุรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

3.4.3 บทวิเคราะห์ทางกฎหมายเกี ยวกับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหาก

กองทุนรวมมิได้เป็นบุคคลเดียวที มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคตดังกล่าวทั "งจํานวน โดย

วิเคราะห์สิทธิได้เสียทางทรัพย์สินของผู้ถอืหน่วยลงทุนเปรียบเทียบกับสิทธิของเจ้าหนี "หรือ

ผู้มีสิทธิอื นในรายได้ในอนาคต 

(ก) ข้อเท็จจริง 

ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT ในฐานะผู้ขายและกองทนุ

ในฐานะผู้ ซื "อ และสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 และสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  2 ระหว่าง AWC ในฐานะผู้ขายและกองทนุในฐานะผู้ ซื "อ กองทุนจะเป็นบุคคลเดียวที มีสิทธิ

ได้รับรายได้คา่เช่าสทุธิที เกิดขึ "นตั "งแตแ่ละรวมถึงวนัเริ มคํานวณรายได้ วนัเริ มคํานวณรายได้สําหรับ

การลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 หรือ 2 (แล้วแต่กรณี) จนถึงวนัที สญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA 

หรือสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  1 

และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2 สิ "นสุด จากการให้เช่าทรัพย์สิน

ดงัต่อไปนี " (1) เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT ซึ งรวมถึงอปุกรณ์ระบบสื อ

สัญญาณที เกี ยวข้อง โดยเป็นการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA (2) เสา

โทรคมนาคมของ AWC โดยเป็นการให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (3) เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 โดยเป็นการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าเสา
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โทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  1 และ (4) เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง

ที  2 โดยเป็นการให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2 นอกจากนี " 

เสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC บางส่วนตามสญัญาเช่าเครื องและ

อุปกรณ์ HSPA และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (แล้วแต่กรณี) ที อาจตกอยู่ภายใต้

ข้อจํากัดบางประการจะยงัคงอยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี ยวกับการโอนสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนกับ 

BFKT หรือ AWC (แล้วแต่กรณี) ต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ภายหลงัวนัครบกําหนดสญัญา HSPA 

และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (แล้วแต่กรณี) ทั "งนี " กองทุนจะได้รับรายได้ค่าเช่าสทุธิ

ดงักลา่วทั "งจํานวน เนื องจากการซื "อขายรายได้ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้นั "น 

เป็นการซื "อขายรายได้คา่เช่าสทุธิทั "งหมดให้แก่กองทนุแตเ่พียงผู้ เดียว โดยไมมี่บคุคลอื นที มีสทิธิหรือ

สว่นแบง่ในรายได้คา่เช่าสทุธิที มีการขายให้แก่กองทนุดงักลา่ว และกองทนุจะไมไ่ด้รับรายได้ใด ๆ ที 

เกิดจากการให้บริการดําเนินงานและการบํารุงรักษาในส่วนที เกี ยวกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 

BFKT จาก BFKT  

(ข) บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย 

การที กองทุนซื "อรายได้ค่าเช่าสทุธิในอนาคตจาก BFKT และ AWC ตามสญัญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายไทยอนัอาจมีข้อจํากดับางประการ ซึ งอาจ

สง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการใช้สิทธิของกองทนุ กลา่วคือ การซื "อขายรายได้ค่าเช่าสทุธิใน

อนาคตภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและรายได้เป็นการซื "อขายรายได้ ที  BFKT และ AWC ใน

ฐานะผู้ขายยงัไม่ได้มาซึ งรายได้ดงักล่าว โดยเป็นการซื "อขายรายได้ในอนาคตซึ งยงัไม่อาจทําการ

กําหนดทรัพย์สินดงักล่าวให้เป็นที แน่นอนได้ ณ เวลาที มีการเข้าทําสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ

รายได้ จึงอาจทําให้การซื "อรายได้ค่าเช่าสุทธิของกองทุนและการใช้สิทธิตามสัญ ญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ดงักลา่วของกองทุนถกูโต้แย้งได้ นอกจากนี " เนื องจากทรัพย์สินในสว่นที 

เป็นรายได้สทุธิที กองทนุซื "อจาก BFKT และ AWC เป็นรายได้สทุธิเฉพาะที เกิดจาก (ก) การให้เช่า

เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT รวมถึงอุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณที 

เกี ยวข้องของ BFKT ภายใต้สญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA (ข) การให้เช่าเสาโทรคมนาคม

ของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที 

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม

ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง

ที  2 และ (ค) การให้เช่าเสาโทรคมนาคมบางสว่นของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้

สญัญาเช่าฉบับใหม่ที จะทําขึ "นระหว่างคู่สญัญาที เกี ยวข้องโดยมีระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันครบ
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กําหนดสญัญา HSPA และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (แล้วแต่กรณี) เท่านั "น และไม่

รวมถึงรายได้อื นและเงินอื น ๆ ของ BFKT และ AWC (เช่น รายได้ที เกิดจากการให้บริการดําเนินงาน

และการบํารุงรักษาในส่วนที เกี ยวกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT แก่ กสท. โทรคมนาคม) 

เพราะฉะนั "น ในระหว่างที ยงัไม่มีการหกัค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องก่อนตามที กําหนดในสญัญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เพื อกําหนดหรือแยกรายได้สทุธิที ทางกองทนุจะได้รับตามสญัญาโอนขาย

ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ และยงัไมมี่การกําหนดหรือแยกรายได้คา่เช่าสทุธิที  BFKT และ AWC ขาย

ให้แก่กองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ออกมาเป็นสดัสว่นจากรายได้อื นและเงิน

อื น ๆ ของ BFKT และ AWC (แล้วแต่กรณี) เพื อกําหนดนับเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ ง กรรมสิทธิ=ใน

รายได้ค่าเช่าสทุธิดงักลา่วยงัไมอ่าจโอนไปยงักองทนุในฐานะผู้ ซื "อได้ โดยถือว่ารายได้ที  BFKT หรือ 

AWC (แล้วแต่กรณี) ได้รับมา ยงัคงเป็นกรรมสิทธิ=ของ BFKT หรือ AWC (แล้วแต่กรณี) ซึ งเจ้าหนี "

ของ BFKT หรือ AWC (แล้วแตก่รณี) (ถ้ามี) อาจใช้สทิธิในการเรียกร้องบงัคบัชําระหนี "เอากบัรายได้

ดงักลา่วก่อนที จะมีการกําหนดหรือแยกรายได้คา่เช่าสทุธิและสง่มอบให้แก่กองทนุ ดงันั "น สิทธิของ

กองทนุที มีตอ่ BFKT หรือ AWC (แล้วแตก่รณี) จึงไมไ่ด้ดีไปกวา่สทิธิของเจ้าหนี "ที ไมมี่ประกนัรายอื น 

ๆ ของ BFKT หรือ AWC (แล้วแต่กรณี) (ถ้ามี) หรือผู้ มีบริุมสิทธิ หรือสิทธิยึดหน่วงตามกฎหมายอื น 

(ถ้ามี) และในกรณีที กองทนุไม่ได้รับรายได้ค่าเช่าสทุธิตามที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน

และสทิธิรายได้ ไมว่า่ทั "งหมดหรือบางสว่น อนัถือเป็นแหลง่รายได้หลกัของกองทนุ อาจสง่ผลกระทบ

ต่อฐานะทางการเงินโดยรวมของกองทุนและสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนในการได้รับ

ผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุหรือเงินปันผลที อาจได้รับจากกองทนุด้วย ในกรณีที สิทธิของ

กองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ถกูโต้แย้ง กองทนุอาจต้องดําเนินการฟอ้งร้อง 

BFKT หรือ AWC (แล้วแตก่รณี) ตอ่ศาลเพื อบงัคบัสทิธิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

และเรียกร้องค่าเสียหายที เกิดขึ "นจากการที  BFKT หรือ AWC (แล้วแต่กรณี) ผิดสญัญา ซึ งกองทนุ

ได้ชําระเงินคา่ซื "อรายได้คา่เช่าสทุธิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ไปแล้วเต็มจํานวน 

ทั "งนี " ณ วนัที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นั "น BFKT มีเจ้าหนี "ทางการค้า เป็นจํานวน 6,999 

ล้านบาท ทั "งนี " สทิธิของกองทนุอยูใ่นลาํดบัเดียวกนักบัเจ้าหนี "ทางการค้าดงักลา่ว 

นอกจากนี " ณ วันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นั "น AWC มีเจ้าหนี "ทางการค้า เป็นจํานวน  

16 ล้านบาท ทั "งนี " สทิธิของกองทนุอยูใ่นลาํดบัเดียวกนักบัเจ้าหนี "ทางการค้าดงักลา่ว 

BFKT หรือ AWC อาจก่อหนี "เพิ มเติมได้ในอนาคต แต่ทั "งนี "ต้องเป็นไปตามเงื อนไขและอยู่

ภายใต้ข้อจํากดัที กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที ทําไว้กบักองทนุ 
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3.4.4 ความเห็นทางกฎหมายเกี ยวกับการจัดตั "งกองทุน – ความเห็นเกี ยวกับหน้าที ในการขอรับ

ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีนิติบุคคลอื นดําเนินการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

ในช่วงระหว่างการดําเนินการเพื อการจดัตั "งกองทนุและการเสนอขายครั "งแรก เมื อวนัที  3 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะบริษัทจดัการ ได้

มีหนังสือสอบถามในประเด็นดังกล่าวไปยัง กทค. ซึ ง กทค. ได้พิจารณามีมติในประชุมครั "งที  

34/2556 และ สํานกังาน กสทช. ได้มีหนงัสือแจ้งและชี "แจงถึงบริษัทจดัการ ต่อมาทางบริษัทจดัการ 

จึงขอให้ที ปรึกษากฎหมายของบริษัทจดัการในส่วนที เกี ยวกบัการจดัตั "งกองทนุและการเสนอขาย

ครั "งแรก (“ที ปรึกษากฎหมาย”) ซึ งเป็นที ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัทจดัการในการจดัตั "งกองทนุให้

ความเห็นทางกฎหมายเกี ยวกบัการจดัตั "งกองทุนตามที ได้รับแจ้งจากสํานกังาน กสทช. แก่บริษัท

จดัการ ในสามประเด็น ได้แก่ (ก) ตามรูปแบบโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุ ณ วนัที 

กองทุนเริ มลงทุนครั "งแรก หลงัจากที มีการจดทะเบียนกองทุน กองทุนจะต้องขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ อย่างไร (ข) หากในอนาคตมีผู้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ

กองทนุเพิ มมากขึ "น กองทนุจะต้องขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม ่อยา่งไร (ค) 

ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึ งเป็นผู้ ดําเนินการด้านธุรการและการตลาดของกองทุน จะต้อง

ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม ่อยา่งไร  

ที ปรึกษากฎหมายได้พิจารณาเอกสารประกอบ ได้แก่ (1) หนงัสือของบริษัทหลกัทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ที  จท.11-560068 ลงวนัที  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื อง การ

จัดตั "งกองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐาน (2) หนงัสือของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 

จํากัด ที  จท. 11-560112 ลงวันที  21 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เรื อง การลงทุนในทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื "นฐาน และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานของกองทนุรวม

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม (3) หนงัสือของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

ที  จท.11-560122 ลงวนัที  1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เรื อง การจัดตั "งกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐาน (4) 

มติ กทค. ครั "งที  34/2556 และ (5) หนังสือของสํานกังาน กสทช. ที  สทช 5011/30799 ลงวันที  3 

ตลุาคม พ.ศ. 2556 เพื อชี "แจงรายละเอียดเกี ยวกบัมติของ กทค. ครั "งที  34/2556 รวมทั "งข้อเท็จจริง

ตามที ระบุในเอกสารดังกล่าว และได้ให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวข้างต้นไว้  ณ วันที  15 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แก่บริษัทจดัการ ดงันี " 



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  357 

(ก) ตามรูปแบบโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน ณ วันที กองทุนเริ มลงทุน

ครั"งแรก หลังจากที มีการจดทะเบียนกองทุน กองทุนจะต้องขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ อย่างไร 

เนื องจากการจดัตั "งกองทนุมีวตัถปุระสงค์หลกัในการระดมทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นการ

ทั วไป เพื อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเป็นหลัก ซึ งมีศักยภาพในการสร้าง

ผลตอบแทนเพื อเป็นรายได้ให้แก่กองทุน เพื อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ย

ลงทุนได้ในระยะยาว และเป็นการเพิ มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ประชาชนผู้ลงทุนรายย่อยได้มี

โอกาสในการนําเงินออมไปลงทนุในหลกัทรัพย์ที เปิดโอกาสให้นกัลงทนุได้มีสว่นร่วมเป็นเจ้าของใน

กิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม 

ทั "งนี " หลงัจากที มีการจัดตั "งกองทุนแล้ว บริษัทจัดการได้ดําเนินการให้กองทุนนําเงินที ได้

จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครั "งแรกไปลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ซึ งโดย

หลกัประกอบด้วย  

1) กรรมสทิธิ=ในเสาโทรคมนาคม 

2) กรรมสทิธิ=ในระบบใยแก้วนําแสงหลกั (core fiber optic cable grid) และอปุกรณ์ระบบสื อ

สญัญาณที เกี ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั และ  

3) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที เกิดขึ "นจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมและ

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม และระบบใยแก้วนําแสงและอปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณ 

กองทนุจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมดงักลา่วโดยการให้

ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเช่าทรัพย์สิน (ก) และ (ข) ข้างต้น โดยให้ TUC และ 

TICC ซึ งเป็นผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและมีคณุสมบติัตามมาตรา 8 แห่ง พรบ.

การประกอบกิจการ โทรคมนาคม เป็นผู้ เช่า ซึ ง TUC และ TICC เป็นผู้ มีหน้าที ในการดําเนินการ 

ดูแลรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินดงักล่าวด้วยตนเอง โดยกองทุน จะไม่ได้ดําเนินการ ดูแล

รักษา และบริหารจดัการทรัพย์สนิดงักลา่ว หรือเป็นผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม 

แต่อย่างใด ทั "งนี " เพื อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี ยวกบัการจดัตั "งและจดัการกองทนุรวม โดยเฉพาะ

ข้อ 69 ของประกาศ ทน. 38/2562 (หรือข้อ 43(1) เดิมของประกาศ ทน. 1/2554) ที ห้ามกองทนุรวม

โครงสร้างพื "นฐานประกอบกิจการโครงสร้างพื "นฐานเอง  
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ด้วยข้อเท็จจริงที บริษัทจัดการได้เคยชี "แจงให้แก่  กทค. และคณะทํางานทราบถึง

วตัถุประสงค์ในการจัดตั "งกองทุน รวมถึงลกัษณะการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที มีเพื อการระดมทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นการทั วไปเพื อลงทุนในกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเป็นหลกั ซึ งมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื อเป็นรายได้ให้แก่

กองทนุ เพื อให้กองทนุสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระยะยาว และเป็นการ

เพิ มทางเลือกในการลงทนุให้แก่ประชาชนผู้ลงทนุรายย่อยได้มีโอกาสในการนําเงินออมไปลงทนุใน

หลักทรัพย์ที เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในกิจการโครงส ร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคม ประกอบกบักองทนุไม่ได้ให้บริการจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมอนั

เป็นการประกอบกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมด้วยตนเอง แต่ได้มอบให้นิติบุคคลอื น

ดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทนุ นอกจากนี " การที  กทค. มีมติเพื อตอบข้อหารือของ

บริษัทจัดการ โดยมีการชี "แจงรายละเอียดเกี ยวกับมติของ กทค. ครั "งที  34/2556 ตามหนงัสือของ

สํานกังาน กสทช. ที  สทช 5011/30799 ลงวนัที  3 ตลุาคม พ.ศ. 2556 ในสว่นที เกี ยวข้องวา่ “...หาก

บริษัทฯ (SCBAM) เห็นวา่ในกรณีที กองทนุรวมฯ จะต้องดําเนินการขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที สามจาก กสทช. และการดําเนินการดงักลา่วอาจขดัตอ่กฎหมายและกฎเกณฑ์

ของ ก.ล.ต. ที กําหนดห้ามกองทนุรวมฯ ประกอบกิจการโครงสร้างพื "นฐานเองแล้ว กองทนุรวมฯ จะ

ดําเนินการโดยให้นิติบคุคลอื นมาดําเนินการบริหารจดัการโครงข่ายหรือบริหารจดัการทรัพย์สินหรือ

ดําเนินการอื นใดในทํานองเดียวกนั และเป็นผู้ขอรับอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตอ่ กสทช. 

ต่อไป หรือให้นิติบคุคลที เป็นผู้ รับใบอนญุาตจาก กสทช. มาดําเนินการเช่นว่านั "นแล้ว นิติบคุคลนั "น

ย่อมจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื อนไขของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามนยัของมติที ประชุม กทค. ครั "งที  ๓๓/๒๕๕๖” นั "น จึงเห็นว่า กทค. 

ซึ งเป็นหน่วยงานของรัฐที มีหน้าที กํากับดูแลและออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

โดยตรงและทราบข้อจริงเท็จเกี ยวกบัลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมของกองทุน ไม่ได้มีมติวินิจฉัยให้กองทุนจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม โดยเพียงแต่วินิจฉัยว่า หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่า การที กองทุนขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอาจจะเป็นการขดัต่อข้อ 69 ของประกาศ ทน. 38/2562 

(หรือข้อ 43(1) เดิมของประกาศ ทน. 1/2554) เนื องจากกองทนุไมส่ามารถประกอบกิจการโครงสร้าง

พื "นฐานซึ งรวมถึงกิจการโทรคมนาคมด้วยตนเองได้ กองทนุจะดําเนินการโดยให้นิติบคุคลอื นซึ งเป็น

ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. หรือ นิติบุคคลอื นที ยงัมิได้เป็นผู้ รับ
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ใบอนุญาตแต่จะเป็นผู้ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก  กสทช. ต่อไป เป็น

ผู้ ดําเนินการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุหรือดําเนินการอื นใดในทํานองเดียวกนัได้  

ดงันั "น เมื อข้อเท็จจริงปรากฏชดัวา่ กองทนุไมไ่ด้ประกอบกิจการโครงสร้างพื "นฐานซึ งรวมถึง

กิจการโทรคมนาคมด้วยตนเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมเฉพาะเท่าที กําหนดไว้ตามข้อ 69 ของประกาศ ทน. 38/2562 (หรือข้อ 43(1) เดิมของ

ประกาศ ทน. 1/2554) เท่านั "น และในวนัที กองทุนเริ มลงทุนครั "งแรก หลงัจากที มีการจดทะเบียน

กองทนุ กองทนุจะมอบให้นิติบคุคลอื นซึ งเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัและเป็นผู้ รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ดําเนินการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุ ดงันั "น กองทนุจึงไมต้่อง

ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที สามจาก กสทช. ทั "งนี " ตามนยัของการตอบข้อ

หารือของสํานักงาน กสทช. ตามหนังสือของสํานักงาน กสทช. ที  สทช 5011/30799 ลงวันที  3 

ตลุาคม พ.ศ. 2556 ดงักลา่ว 

(ข) หากในอนาคตมีผู้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของกองทุนเพิ มมากขึ "น กองทุน

จะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ อย่างไร 

แม้ต่อไปในอนาคต อาจจะมีผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทุนเพิ มมากขึ "นไปกว่าตอนเริ มแรกก็

ตาม แต่เมื อรูปแบบโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุยงัคงเหมือนเดิม กลา่วคือ กองทนุ

จะไม่ได้เป็นผู้บริการจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของตนอนัเป็น

การประกอบกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมด้วยตนเองเช่นเดียวกัน โดยสามารถจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมได้เฉพาะเท่าที กําหนดไว้ตามข้อ 69 ของ

ประกาศ ทน. 38/2562 (หรือข้อ 43(1) เดิมของประกาศ ทน. 1/2554) เท่านั "น และจะมอบให้นิติ

บคุคลอื นซึ งเป็นผู้ เช่าและเป็นผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ดําเนินการบริหารจดัการ

และดูแลรักษาทรัพย์สินของกองทุน ดังนั "น กองทุนจึงไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที สามจาก กสทช. ทั "งนี " ตามนยัของการตอบข้อหารือของสํานกังาน กสทช. ตาม

หนงัสอืของสาํนกังาน กสทช. ที  สทช 5011/30799 ลงวนัที  3 ตลุาคม พ.ศ. 2556 เช่นเดียวกนักบับท

วิเคราะห์ในข้อ 1. ข้างต้น 

(ค) ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึ งเป็นผู้ดําเนินการด้านธุรการและการตลาดของ

กองทุน จะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ อย่างไร 

เนื องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมมีหน้าที เป็นเพียง

ผู้ ดําเนินการด้านธุรการของกองทนุ รวมถึงหน้าที การทําการตลาดของกองทุนเท่านั "น โดยไม่ได้มี
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สว่นเกี ยวข้องและไม่มีอํานาจบริหารจดัการและดแูลรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ของกองทุน อนัเป็นการประกอบกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดงันั "น ผู้จัดการทรัพย์สิน

โทรคมนาคมจึงไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที สาม จาก กสทช. แต่

อยา่งใด ทั "งนี " ตามนยัของการตอบข้อหารือของสาํนกังาน กสทช. ตามหนงัสอืของสาํนกังาน กสทช. 

ที  สทช 5011/30799 ลงวนัที  3 ตลุาคม พ.ศ. 2556 

ทั "งนี " ความเห็นทางกฎหมายดงักล่าวข้างต้น เป็นความเห็นทางกฎหมายที บริษัทจดัการ

ได้รับจากที ปรึกษากฎหมายในช่วงระหว่างการดําเนินการเพื อการจดัตั "งกองทนุและการเสนอขาย

ครั "งแรก ซึ งที ปรึกษากฎหมายพิจารณาจากข้อเท็จจริงที ปรากฏและกฎหมายที ใช้บงัคบั ณ เวลา

ดงักลา่วเท่านั "น ทั "งนี " ในการเสนอขายครั "งนี " บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่รูปแบบโครงสร้างการ

จัดหาผลประโยชน์ของกองทุนไม่มีการเปลี ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั บริษัทจัดการจึงมิได้มีการ

หารือกบั กทค. หรือที ปรึกษากฎหมาย เกี ยวกบัประเด็นดงักลา่วเพิ มเติม โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ มเติมในหัวข้อ 5.2.1(ก) “การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการรับใบอนุญาตหรือข้อกําหนดอื น  ๆ ซึ ง

กําหนดให้กองทุนต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต อาจส่งผลกระทบ

ในทางลบตอ่กองทนุ” 

3.4.5 ความสัมพันธ์กับผู้เช่าหลัก 

 การเข้าทําธุรกรรมระหว่างกองทุนกบับคุคลที เกี ยวข้องเพื อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 จะทําให้กองทนุ มีรายได้เพิ มขึ "นจากคา่เช่า

ตามสัญญาเช่าระยะยาว โดยมีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน

เพิ มเติมครั "งที  4 ดงันี " 

(ก) TUC ในฐานะผู้ เช่าพื "นที  (slots) บนเสาโทรคมนาคม และผู้ เช่า FOC ซึ งในปัจจบุนัใช้

ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดัจากกองทนุ 

(ข) TICC ในฐานะผู้ เช่า FOC ซึ งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทั "งในเขตพื "นที กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล และในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดัจากกองทนุ 

โดยทั "ง TUC และ TICC ถือเป็นบุคคลที เกี ยวข้องของกองทุน ด้วยเหตุนี " ทั "งการได้มาซึ ง

ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมครั "งที  4 และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว 



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  361 

จึงเป็นการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที เกี ยวข้อง ทั "งนี " ข้อกําหนดและเงื อนไขในการเข้าทํารายการ

ดงักลา่วข้างต้นจะเป็นธุรกรรมที มีราคา คา่ใช้จ่าย และมลูคา่ผลตอบแทน  

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการมีความเห็นวา่การเข้าทําสญัญาเกี ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

กิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมครั "งที  4 จะทําให้กองทนุ มีรายได้เพิ มขึ "นจากคา่เช่าตามสญัญาเช่า

ระยะยาว โดยอตัราค่าเช่าที  TUC และ TICC จะตกลงเช่าจากกองทุน อยู่ในอตัราที เป็นธรรมและ

เหมาะสม เป็นธุรกรรมที มีราคา ค่าใช้จ่ายและมูลค่าตอบแทนที เหมาะสม และข้อกําหนดและ

เงื อนไขตามสญัญาเกี ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติม

ครั "งที  4 ที กองทุน จะเข้าทํากับ TUC และ TICC ก็สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ

เดียวกับที วิญAูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms) 

นอกจากนี " ผู้ เช่าทั "งสองบริษัทเป็นบริษัทในกลุม่ทรู ซึ งเป็นหนึ งในผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่

ของประเทศไทยและมีฐานะทางการเงินที แข็งแกร่ง 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีความเห็นว่าการเข้าทําธุรกรรมเกี ยวกับการจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติม ครั "งที  4 กับบริษัทย่อยของทรูดังกล่าว เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ เนื องจากกองทนุ จะได้รับรายได้ตั "งแต่วนัแรกที กองทนุ เข้าลงทนุใน

ทรัพย์สินดงักลา่ว นอกจากนี " ลกัษณะของสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการ

แก้ไขและแทนที เป็นสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการระยะยาว ซึ งจะลดความเสี ยงจาก

ความไม่แน่นอนในการหาผู้ เช่าและบริหารจดัการ และช่วยเพิ มความสมํ าเสมอของกระแสรายได้

ของกองทนุ 

ผลกระทบที กองทุน อาจได้รับจากการเข้าทาํธุรกรรม 

กองทนุ จะต้องพึ งพาบริษัทย่อยของทรู ซึ งจะเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัในทรัพย์สนิ

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติมที กองทุนจะลงทุน นอกจากนี " ทรูยังมีอํานาจควบคุมใน

ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมซึ งจะเป็นผู้ รับผิดชอบการบริการด้านธุรการและการตลาดสําหรับ

การเช่า ซึ งรวมถึงการตลาดในสว่นของการใช้ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมร่วมกนัไปยงัผู้ เช่าซึ งจะทํา

หน้าที ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนา คม ดังนั "น ผลการ

ดําเนินงานของกองทนุ จะขึ "นอยู่กบัผลการดําเนินการและอปุสงค์ของธุรกิจโทรคมนาคมของบริษัท
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ย่อยของทรู กองทนุจะต้องพึ งพากลุม่ทรูเป็นอยา่งมาก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 

5.1.1 “ความเสี ยงของกองทนุอนัเนื องมาจากกลุม่ทรู” 

3.4.6 ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน  

บริษัทจดัการได้แตง่ตั "งบริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากดั เป็นผู้จดัการทรัพย์สนิ

โทรคมนาคมเพื อทําหน้าที ให้บริการเกี ยวกบังานด้านธุรการ การจดัหาผลประโยชน์ และการตลาด

ในส่วนที เกี ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ซึ งเป็นไปตามสญัญาบริการหลกั ตาม

รายละเอียดที ปรากฎในหวัข้อ 3.4.1.1(ข) “สญัญาบริการหลกัฉบบัลงวนัที  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ระหว่างผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน (ตามที ได้มีการแก้ไขเพิ มเติม รวมถึงตาม

ข้อตกลงเพิ มเติม ฉบบัลงวนัที  5 มีนาคม พ.ศ. 2558 และข้อตกลงเพิ มเติม ครั "งที  2 ระหวา่งผู้จดัการ

ทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน) (“สญัญาบริการหลกั”)” และมีหน้าที รวมทั "งความรับผิดชอบ

เป็นไปตามรายละเอียดที ปรากฎในส่วนที  3 “การจัดการและการกํากับดูแลกองทุนรวม” หัวข้อ 

11.2.3 “หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน” โดยมีการ

กําหนดค่าตอบแทนที เหมาะสมและมีเงื อนไขที สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานตามหน้าที ที กําหนด

ไว้ 

3.4.7 ผู้เช่า 

ปัจจุบนักองทุนมีกลุ่มทรู ซึ งเป็นหนึ งในผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั วประเทศที ครบ

วงจรของประเทศไทยเป็นผู้ เช่า และ/หรือเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั โดยมีเงื อนไข

และค่าตอบแทนซึ งเป็นไปตามหวัข้อ ;.3.# “สรุปสาระสําคัญของร่างสญัญาเกี ยวกับการจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐาน” ทั "งนี " โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมของผู้

เช่าทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมจากกองทนุในหวัข้อ +.# “กลุม่ทรู” 

นอกจากกลุ่มทรู ซึ งเป็นผู้ เช่า และ/หรือเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัแล้ว 

กองทนุยงัมีผู้ เช่ารายอื นซึ งเป็นหนึ งในผู้ ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศเป็นผู้ เช่าของกองทนุ โดย

เงื อนไขและอตัราค่าเช่าที กลุม่ทรู ซึ งเป็นผู้ เช่าและ/หรือเช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั

และผู้ เช่ารายอื นตกลงเช่าจากกองทุน เป็นอัตราที เป็นธรรมและเหมาะสม และสอดคล้องกับ

ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที วิญAูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั วไปในสถานการณ์

เดียวกนั (arm’s length terms) 
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ความเห็นของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการเห็นว่าผลการดําเนินงานที ผ่านมานบัตั "งแต่จัดตั "งกองทุน กลุ่มทรูและผู้ เช่า

รายอื นได้ปฏิบติัเป็นไปตามสญัญาเกี ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง

พื "นฐาน โดย ณ ปัจจบุนั ไมมี่เหตอุนัพงึสงัเกตได้วา่ ผู้ เช่าข้างต้นจะไมส่ามารถปฏิบติัตามสญัญาที มี

กบักองทนุ 

3.5 การจัดทาํประมาณการผลตอบแทนของกองทุนรวม 

3.5.1 ข้อมูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมติ  

 ตารางด้านลา่งแสดงถึงข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ซึ งควรพิจารณาร่วมกบั

หวัข้อ ; หมายเหตปุระกอบงบการเงินตามสถานการณ์สมมติ ซึ งมีรายละเอียดปราฏตามภาคผนวก

; ทั "งนี " งบกําไรขาดทนุเสมือนจดัทําโดยบริษัทจดัการและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ

กองทุน ได้แก่ บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐานงานที ให้ความ

เชื อมั น โดยใช้สมมติฐานที เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตามสถานการณ์สมมติ โดยจะ

ไม่รวมการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ถึงแม้ว่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกําหนดให้

กองทุนต้องวดัมูลค่าเงินลงทุนก็ตาม เนื องจากบริษัทจัดการเชื อว่าไม่มีหลกัการที น่าเชื อถือเพียง

พอที จะสามารถวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื อจัดทําข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติสําหรับ

ช่วงเวลาตั "งแต่ # ตลุาคม พ.ศ. .$%. จนถึง ;* กนัยายน พ.ศ. .$%; อนึ ง ภายในช่วงเวลาประมาณ

การดงักลา่ว อาจมีการเปลี ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีที เกี ยวข้องกบักองทนุซึ งอาจสง่ผลกระทบ

ต่อการแสดงข้อมูลบางรายการ ตามรายละเอียดซึ งปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม

สถานการณ์สมมติ 

  

ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐาน

โทรคมนาคมที มีอยู่
ปัจจบุนั  

ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคม

ภายหลงัการลงทนุ
เพิ มเติมครั "งที  4 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการลงทุน     

รายได้รวม ........................................................................................................................   12,976.41  14,125.57 

ค่าใช้จ่าย       

ค่าใช้จ่ายรวม ....................................................................................................................   (1,512.79)  (1,632.91) 
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ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐาน

โทรคมนาคมที มีอยู่
ปัจจบุนั  

ทรัพย์สินโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคม

ภายหลงัการลงทนุ
เพิ มเติมครั "งที  4 

ต้นทนุทางการเงิน ...............................................................................................................   (1,506.63)  (1,506.63) 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ .................................................................................................   9,956.99  10,986.03 

จาํนวนเงนิที สามารถปันส่วนแบ่งกําไรสาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุน     

รายได้จากการลงทนุสทุธิ .....................................................................................................   9,956.99  10,986.03 

หกั  จา่ยชําระและสาํรองคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้  .......................................................   (163.75)  (163.75) 

รายได้จากการลงทนุสทุธิหลงัการปรับปรุง ............................................................................   9,793.24  10,822.28 

เพิ ม  สภาพคลอ่งสว่นเกินที เกิดจากเงินรับลว่งหน้าคา่เชา่พื "นที บนเสาโทรคมนาคมและ 

อื น ๆ ..................................................................................................................................   195.35  221.10 

คา่ตดัจําหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้  ......................................................................   73.28  73.28 

รวม ....................................................................................................................................   10,061.87  11,116.66 

ประมาณการจาํนวนส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน        

ประมาณการจํานวนสว่นแบง่รายได้จากการลงทนุสทุธิหลงัการปรับปรุง .................................   9,793.24  10,822.28 

อตัราการปันสว่นแบง่กําไร (ร้อยละ) .....................................................................................   100.0  100.0 

ประมาณการจํานวนสว่นแบง่กําไรที จา่ยจากกําไรสะสม ........................................................   268.63  294.38 

รวม ...................................................................................................................................   10,061.87  11,116.66 

จํานวนหน่วย(ล้านหน่วย) ....................................................................................................   9,637.94  10,644.31 

อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่หน่วย(บาท) ................................................................................   1.04399  1.04438 

 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

มีข้อสมมติวา่ รายได้จากการลงทนุ และคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที มีนยัสาํคญัเกือบทั "งหมด อ้างอิง

มาจากเงื อนไขภายใต้สญัญาที เกี ยวข้อง อาทิ สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มี

การแก้ไขและแทนที  ซึ งได้เข้าทําระหวา่งกองทนุและผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั และสญัญาบริการ

หลกั ในขณะที ประมาณการดอกเบี "ยจ่ายของกองทนุจะเกิดจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื อ

การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม  ครั "งที  # ถึงครั "งที  ; โดย

ดอกเบี "ยจ่ายคํานวณจากอตัราดอกเบี "ยที คาดว่าจะจ่ายสถาบนัการเงินที อตัราร้อยละ $.3% ต่อปี
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สําหรับเงินกู้ ยืมจากการลงทนุเพิ มเติมครั "งที  # จํานวน #;,#** ล้านบาท และอตัราร้อยละ 3.'. ต่อ

ปีสําหรับเงินกู้ ยืมจากการลงทนุเพิ มเติมครั "งที  . และ ; จํานวนรวม #3,'+' ล้านบาท นอกจากนี " 

กองทนุได้ตั "งข้อสมมติวา่กองทนุจะไมมี่การชําระคืนเงินกู้ ยืมในช่วงระยะเวลาประมาณการแม้วา่เงิน

กู้ ยืมเพื อการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมจํานวน #;,#** ล้านบาท จะครบ

กําหนดชําระในเดือน มีนาคม พ.ศ. .$%; เนื องจากกองทนุวางแผนจะขยายระยะเวลาการชําระคืน

เงินกู้ ยืมดังกล่าว ทั "งนี "อัตราดอกเบี "ยสุดท้ายและเงื อนไขต่าง ๆ ขึ "นอยู่กับผลการเจรจาระหว่าง

กองทนุและสถาบนัการเงิน ซึ งอาจแตกตา่งจากข้อสมมติฐานข้างต้น 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

มีข้อสมมติวา่ สาํหรับช่วงเวลาประมาณการกองทนุมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุเป็นรายไตรมาสในอตัราร้อยละ #** ของรายได้จากการลงทนุสทุธิหลงัการปรับปรุง ซึ ง

ในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการกําหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้สอดคล้องกับ

จํานวนเงินสดขั "นตํ าที กองทนุจะดํารงไว้ ทั "งนี "มีข้อสมมติเพิ มเติมวา่จํานวนรายได้จากการลงทุนสทุธิ

หลงัการปรับปรุงมีการกระจายตวัเทา่ ๆ กนัในแตล่ะช่วงเวลาประมาณการ และเงินปันผลของแต่ละ

ไตรมาสจะประกาศจ่ายและจ่ายภายในเก้าสบิวนัหลงัจากวนัสิ "นไตรมาส 

เพื อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกองทนุ และกฎหมายหลกัทรัพย์ หากกองทนุมีกําไรสทุธิที ปรับปรุง

แล้วและไม่มีขาดทุนสะสม กองทุน จะต้องจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ +* ของกําไรสุทธิที 

ปรับปรุงแล้วสําหรับปี ทั "งนี " กําไรสุทธิที ปรับปรุงแล้วจะคํานวณจากกําไรสุทธิทางบัญชีและหัก

รายการต่าง ๆ ดงันี " กําไรที ยงัไม่เกิดขึ "นจากการประเมินค่าหรือกําไรจากการทบทวนมลูค่าของเงิน

ลงทุน เงินสํารองสําหรับรายจ่ายเพื อการบํารุงรักษาและรายจ่ายฝ่ายทุน  หรือการซื "อทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติม หรือการจ่ายคืนเงินกู้หรือภาระผกูพนัใด ๆ ตามแผนการจ่ายที ระบไุว้ใน

หนงัสอืชี "ชวน หรือตามหนงัสอืแจ้งลว่งหน้าโดยบริษัทจดัการกองทนุถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

สภาพคล่องส่วนเกิน 

ในระหว่างช่วงเวลาประมาณการ สภาพคล่องส่วนเกินที มีอยู่ปัจจุบนัและหลงัการลงทนุ

เพิ มเติมครั "งที  3 เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าพื "นที บนเสาโทรคมนาคมของทรู ประมาณ $+.;$ 

ล้านบาท การสํารองจํานวนเงินจากกําไรสะสมเพื อจ่ายค่าธรรมเนียมในการขยายระยะเวลาชําระ

คืนเงินกู้ ยืมเพื อการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติมครั "งที  # ประมาณ 

#;#.** ล้านบาท (ค่าธรรมเนียมในการขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ยืมที อตัราร้อยละ #..$ ถูก

คํานวณภายใต้สมมติฐานที วา่กองทนุจะขยายระยะเวลากู้ ยืมการชําระคืนเงินจํานวน #;,#** ล้าน
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บาท ในอีก $ ปี ทั "งนี "การขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ยืมและคา่ธรรมเนียมที เกี ยวข้องสดุท้ายขึ "นอยู่

กบัผลการเจรจาระหว่างกองทนุและสถาบนัการเงิน ซึ งอาจแตกต่างจากข้อสมมติฐานข้างต้น) และ

การตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมประมาณ $.** ล้านบาท จากการ

ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  . และ ; ทั "งนี " รายการที มิใช่เงินสดจากการตดัจําหน่ายต้นทุนของธุรกรรม

เกี ยวกบัการออกหน่วยลงทุนจากการลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 ประมาณ .$.&$ ล้านบาท จะเกิดขึ "น

เฉพาะหลงัการลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 (บนสมมติฐานวา่กองทนุเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที เกี ยวข้อง

กบัการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติม และการออกและเสนอขายหนว่ย

ลงทนุเพิ มทนุ รวมประมาณ #.'.&$ ล้านบาท) 

อนึ ง ข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติในข้างต้น ได้จดัทําภายใต้สมมติฐานมลูคา่ทรัพย์สนิ

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เท่ากบั 15,800 ล้านบาท (รวมถึงคา่ใช้จ่าย

เพื อให้ได้มาซึ งทรัพย์สินดงักล่าว อาทิ ค่าที ปรึกษาทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษีอากรที เกี ยวกับการ

ได้มาซึ งทรัพย์สินดังกล่าว (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่  ฯลฯ) ที 

สมมติฐานราคาหน่วยลงทนุที เสนอขายใหม่ราคาหนึ ง เพื อความเข้าใจของนกัลงทนุ บริษัทจดัการ

และที ปรึกษาทางการเงินได้จดัทําการวิเคราะห์ความไวตอ่การเปลี ยนแปลงของประมาณการเงินปัน

สว่นแบ่งกําไรตอ่หน่วยของกองทนุ ภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที 

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 และประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรกภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สนิ

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 (# ต.ค. .$%. ถึง ;* ก.ย. .$%;) โดยการ

เปลี ยนแปลงของมลูค่าทรัพย์สินที กองทนุจะเข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที 

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ที ราคาเสนอขายของหนว่ยลงทนุเทา่กบั #$.+* บาทตอ่หนว่ย 
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ตารางวิเคราะห์ความอ่อนไหวของประมาณการเงินปันสว่นแบ่งกําไรต่อหน่วยของกองทนุ (cash distribution per unit) ภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมครั "งที  4 และ

ประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรกภายหลงัการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 (# ต.ค. .$%. ถึง ;* ก.ย. .$%;) จากการเปลี ยนแปลงของมูลค่า

ทรัพย์สินที กองทนุจะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมครั "งที  4 (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื อให้ได้มาซึ งทรัพย์สินดงักลา่ว อาทิ ค่าที ปรึกษาทางวิชาชีพต่าง ๆ  ค่าภาษีอากรที เกี ยวกบั

การได้มาซึ งทรัพย์สนิดงักลา่ว (ถ้ามี) คา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม ่ฯลฯ) ที ราคาเสนอขายของหนว่ยลงทนุเทา่กบั #$.+* บาทตอ่หนว่ย 

 

 
มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมครั"งที  & (ล้านบาท) 

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

ประมาณการเงนิปันส่วนแบ่งกาํไรต่อ

หน่วยของกองทุน (บาท) 
1.0557 1.0544 1.0532 1.0519 1.0506 1.0494 1.0481 1.0469 1.0456 

ประมาณการอัตราผลตอบแทนในปีแรก 

(# ต.ค. $*6$ ถงึ %7 ก.ย. $*6%) 

(ร้อยละ) 
6.64 6.63 6.62 6.62 6.61 6.60 6.59 6.58 6.58 
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4. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที ลงทุน  

4.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Mobile Services) ในประเทศไทย 

สาํหรับปี 2561 ที ผา่นมาธุรกิจโทรศพัท์เคลื อนที ยงัคงเติบโตได้ประมาณร้อยละ 4 โดยเติบโตน้อยลง

กว่าที  EIC คาดการณ์ไว้ว่าจะสามารถเติบโตได้ประมาณร้อยละ 5.5 ซึ งมีปัจจยัหลกัมาจากอตัราการเข้าถึง

โทรศพัท์เคลื อนที ใกล้ถึงจดุอิ มตวัและรายได้จากเสยีงที มีแนวโน้มลดความสาํคญัลง 

สําหรับปี 2562 EIC คาดการณ์ว่าธุรกิจโทรศพัท์เคลื อนที ยงัคงมีแนวโน้มเติบโตประมาณร้อยละ 3 

ซึ งลดลงกว่าค่าเฉลี ยในปี 2556 - 2560 ทั "งนี "ได้รับปัจจัยบวกจากการใช้บริการด้านข้อมูลที เพิ มขึ "นอย่าง

ต่อเนื อง ประกอบกับการที ผู้บริโภคหนัมาใช้บริการแบบ post-paid มากขึ "นนั "น เป็นอีกปัจจัยหนึ งที ช่วยให้

รายได้ต่อเลขหมาย (ARPU) เพิ มขึ "นอีกด้วย อย่างไรก็ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที เริ มเปลี ยนมาใช้การ

โทรศพัท์ผ่านแอปพลิเคชนัมากขึ "น  ซึ งมีราคาถกูกวา่ประมาณ 0.2 - 0.3 บาทต่อนาที ประกอบกบัอตัราการ

เข้าถึงโทรศพัท์มือถือที เริ มอิ มตวั โดยมีอตัราการเข้าถึงเพิ มขึ "นเพียงร้อยละ 2 (+2% YoY) จึงเป็นปัจจยักดดนั

สาํหรับรายได้ของคา่ยมือถือในปี 2561 และคาดวา่จะตอ่เนื องไปจนถึงระยะกลาง 

4.1.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื อนที ในประเทศไทย  

(ก) จาํนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื อนที  

ณ สิ "นไตรมาสที  3 ปี 2561 มีจํานวนเลขหมายโทรศพัท์เคลื อนที ทั "งหมดประมาณ 

90,445,000 เลขหมาย เพิ มขึ "นจากไตรมาสที  2 จํานวน 1,033,300 เลขหมายหรือคิดเป็น

ร้อยละ 1.16 ทั "งนี "สามารถแบ่งได้เป็นเลขหมายที ใช้บริการประเภท prepaid จํานวน 

69,217,300 เลขหมาย หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 77.00 และเลขหมายที ใช้บริการประเภท 

postpaid จํานวน 21,227,700 เลขหมาย หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 23.00 ของจํานวน

เลขหมายทั "งหมด เมื อเปรียบเทียบกบัปี 2560 เลขหมายที ใช้บริการประเภท postpaid มี

แนวโน้มลดลง ในขณะที เลขหมายที ใช้บริการประเภท Prepaid มีแนวโน้มเพิ มขึ "นอย่าง

ต่อเนื อง ส่วนทางด้านอตัราการเข้าถึงบริการโทรศพัท์เคลื อนที สิ "นไตรมาสที  3 ปี 2561 

จํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื อนที ที ลงทะเบียนใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 131.00 ของ

จํานวนประชากร ซึ งจะเห็นได้วา่อตัราการเข้าถึงบริการโทรศพัท์เคลื อนที มีแนวโน้มเข้าใกล้

จดุอิ มตวั 
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จาํนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื อนที  (ล้านคน) และอัตราการเข้าถงึบริการโทรศัพท์เคลื อนที  

 

ที มา: EIC 

(ข) โครงสร้างอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื อนที ภายในประเทศไทย 

ตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื อนที ในประเทศไทย มีผู้ ให้บริการสามารถ

จําแนกได้เป็น . กลุม่ คือ (#) ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที ที มีโครงขา่ยหรือมีสิทธิ=ในการใช้

โครงข่าย (Mobile Network Operators – MNOs) จํานวน % ราย และ (.) ผู้ ให้บริการ

โทรศพัท์เคลื อนที บนโครงขา่ยเสมือน (Mobile Virtual Network Operators – MVNOs) 
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ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ที มีโครงข่ายหรือมีสิทธิ' ในการใช้โครงข่าย (MNOs) และผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื อนที บนโครงข่ายเสมือน (MVNOs) 

 

ที มา: สาํนกัการอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 และ 2 

(ค) ส่วนแบ่งตลาด  

ณ สิ "นไตรมาสที  ; ปี .$%# AIS ยงัคงเป็นผู้ เลน่ที มีความได้เปรียบในการแข่งขนั 

โดยมีสว่นแบ่งตลาดซึ งคํานวณจากจํานวนผู้ ใช้บริการเป็นอนัดบั # คิดเป็นร้อยละ 3;.'* 

ซึ งยงัคงเป็นอนัดบั # เมื อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า สําหรับ TRUE เห็นได้ชดัว่าสามารถ

ก้าวขึ "นมามีสว่นแบ่งตลาดเป็นอนัดบั . ได้ โดยมีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ ;#.** โดยเพิ มขึ "น

จากไตรมาสที แล้วร้อยละ ..** และเพิ มขึ "นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ %.%* ซึ ง

ถือเป็นแนวโน้มในการครองสว่นแบง่การตลาดที ปรับตวัเพิ มขึ "นอยา่งตอ่เนื องจนก้าวขึ "นมา

เป็นอนัดบั . แซงหน้า DTAC ในไตรมาสนี " สว่นอนัดบัที  ; นั "นเป็นของ DTAC โดยมีสดัสว่น

คิดเป็นร้อยละ .;.** โดยลดลงจากไตรมาสที แล้วร้อยละ #.+* และลดลงจากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ '.%* ซึ งเป็นการปรับตวัลดลงอย่างเห็นได้ชดั สําหรับทางกลุ่ม 

CAT มีสว่นแบ่งตลาด ณ สิ "นไตรมาสที  ; ปี .$%# อยู่ที ร้อยละ #.+. และกลุม่ TOT มีสว่น

แบง่ตลาดอยูที่ ร้อยละ *.#; ตามลาํดบั 
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ส่วนแบ่งทางการตลาดตามจาํนวนฐานลกูค้า (%) 

 

ที มา: กสทช. และ สาํนกัวชิาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม 

(ง) ระดับการแข่งขัน  

จากส่วนแบ่งตลาดข้างต้น ค่า HHI ของตลาดโทรศพัท์เคลื อนที  ณ สิ "นไตรมาส 

ที  ; ปี .$%# อยู่ที  ;,3#$ เพิ มขึ "นจากไตรมาสก่อนหน้า $. จุดหรือคิดเป็นร้อยละ #.%* ซึ ง

สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะการแข่งขนัที ค่อนข้างสงูเมื อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที  . ปี .$%# 

และช่วงไตรมาสเดียวกนัในปี .$%* หลงัจากที มีการแข่งขนัอย่างรุนแรงในช่วงปี .$$+ ที 

ผ่านมาซึ งเป็นช่วงที ผู้ ให้บริการแตล่ะรายหนัมาเร่งพฒันาโครงข่าย 3G และต่างแข่งขนักนั

ด้วยกลยทุธ์ตา่ง ๆ เพื อต้องการสร้างฐานลกูค้าของตนเองให้สงูขึ "น 
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ค่า HHI ของตลาดโทรศัพท์เคลื อนที  

 

ที มา: กสทช. และ สาํนกัวชิาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม 

หมายเหตุ: ค่า HHI หรือ Herfindahl-Hirschman Index (HHI) คือ ดัชนีวัดความรุนแรงการแข่งขันในธุรกิจ เพื อ

ตรวจสอบเฝา้ติดตามสถานการณ์ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ ง 

(จ) รายได้เฉลี ยต่อเดือนต่อเลขหมาย  

รายได้เฉลี ยต่อเดือนต่อเลขหมายของบริการโทรศพัท์เคลื อนที  (หรือ ARPU ) สิ "น

ไตรมาสที  ; ปี .$%#  ARPU ของบริการโทรศพัท์เคลื อนที โดยแยกตามผู้ ให้บริการ จะเห็น

ได้วา่รายได้เฉลี ยตอ่เดือนของเลขหมายของทั "งประเภท prepaid และ postpaid นั "น AIS มี

รายได้เฉลี ยสูงที สุด รองลงมาคือ DTAC และ TRUE ตามลําดับ โดยหากแยกประเภท

บริการ บริการประเภท postpaid นั "น AIS มีรายได้เฉลี ยตอ่เดือนตอ่เลขหมายสงูที สดุอยูที่  

$%. บาท ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหน้า .' บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.& รองลงมาคือ 

DTAC ที  $%# บาท ปรับตวัเพิ มขึ "นจากปีก่อนหน้า .; บาท คิดเป็นปรับตวัเพิ มขึ "นร้อยละ 

3.;* ในขณะที  TRUE มีรายได้เฉลี ยตอ่เดือนตอ่หมายเลขอยูที่  3%' บาท ปรับตวัลดลงจาก

ปีก่อนหน้า ## บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ..;* ส่วนบริการประเภท prepaid นั "น AIS มีค่า

รายรับเฉลี ยตอ่เดือนตอ่เลขหมายสงูที สดุเช่นเดียวกนั โดยมีรายได้ #&' บาท ปรับตวัลดลง 

3 บาทจากปีก่อนหน้าหรือคิดเป็นร้อยละ ...* รองลงมาคือ DTAC #3& บาท ปรับตัว

เพิ มขึ "นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อยโดยปรับตวัเพิ มขึ "น . บาท คิดเป็นร้อยละ #.3* ในขณะที  

TRUE มีรายได้เฉลี ยต่อเดือนต่อหมายเลขอยู่ที  ##& บาท ซึ งเท่ากบัปีก่อนหน้าการที ผู้ ให้
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บริการยงัคงมีแนวโน้มแขง่ขนัทางด้านราคาอยูน่ั "น จะเป็นปัจจยัที สง่ผลให้รายได้เฉลี ยตอ่

เลขหมาย (ARPU) มีแนวโน้มคงที หรือลดลงเล็กน้อยในอนาคต ทั "งนี "เป็นที น่าสงัเกตได้ว่า

รายได้เฉลี ยตอ่เดือนตอ่เลขหมายมีแนวโน้มค่อย ๆ  ปรับตวัลดลงนบัตั "งแตปี่ .$$+ เป็นต้น

มา อีกทั "ง รายได้จากการให้บริการที มิใช่เสียง (non-voice) มีแนวโน้มเติบโตขึ "นอย่าง

ตอ่เนื องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที เปลี ยนแปลงไป 

รายได้เฉลี ยต่อเดอืนต่อเลขหมายของบริการโทรศัพท์เคลื อนที แบ่ง 

ตามกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที  % รายใหญ่ในประเทศไทย 

 

ที มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของ AIS DTAC และ TRUE 

(ฉ) การคาดการณ์และปัจจัยที คาดว่ามีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ 

ในปี .$%.  EIC คาดการณ์ว่าธุรกิจโทรศัพท์มือถือ  (Mobile Servicers) ใน

ประเทศไทยจะมีแนวโน้มเติบโตอยา่งตอ่เนื อง โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก การใช้บริการด้าน

ข้อมูลที เพิ มขึ "นอย่างต่อเนื องอนัเนื องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที นิยมใช้สมาร์ท 

โฟนและความต้องการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผา่นสมาร์ทโฟน หรือแท็บเลต็ในชีวิตประจําวนักนั

มากขึ "น โดย EIC คาดการณ์วา่รายได้จากการใช้บริการด้านข้อมลูจะเติบโตได้ร้อยละ 3.** 

ในระยะสั "น และร้อยละ ;.** ในระยะกลาง นอกจากนี "จํานวนผู้ ใช้บริการในรูปแบบของ 

post-paid มีแนวโน้มเพิ มขึ "นเนื องจากราคาค่าบริการที คุ้มค่าและดึงดดูกว่า pre-paid ยงั

เป็นอีกปัจจัยหนึ งที ช่วยกระตุ้นให้รายได้ต่อเลขหมาย (ARPU) มีแนวโน้มเพิ มขึ "นอีกด้วย 
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แตอ่ยา่งไรก็ตามอตัราการเข้าถึงโทรศพัท์เคลื อนที เริ มเข้าใกล้ถึงจดุอิ มตวั เป็นปัจจยักดดนั

การเติบโตของธุรกิจนี "ในอีก .-; ปีข้างหน้า ทําให้ผู้ประกอบการโทรศพัท์มือถือจําเป็นต้อง

พฒันากลยทุธ์ใหม ่ๆ เพื อสามารถเพิ มรายได้ในอนาคต เช่น การพฒันาแพลตฟอร์มดิจิทลั 

การนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการร่วมมือกับผู้ประกอบการ Over-the-top (OTT: 

คือการให้บริการเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ประกอบการไม่ต้องลงทนุ

โครงข่ายเอง เช่น บริการ Netflix, YouTube  เป็นต้น) เพื อกระตุ้นปริมาณการใช้ข้อมูลให้

สงูขึ "น   

ในช่วงอีก .-; ปีข้างหน้า EIC คาดการณ์ว่าการเติบโตของธุรกิจโทรศพัท์มือถือ 

(Mobile Servicers) มีแนวโน้มเติบโตลดลงอยู่ในระดบัร้อยละ ..** ต่อปี ซึ งเติบโตลดลง

ไปจากที เคยคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะมีการเติบโตอยู่ในระดบัร้อยละ 3.** ต่อปี ทั "งนี "เป็นผล

มาจากรายได้จากการใช้ข้อมลูที เติบโตช้าลง ประกอบกบัรายได้จากการให้บริการเสียงที 

จะลดความสําคญัลงเรื อย ๆ รวมทั "งอตัราการเข้าถึงโทรศพัท์เคลื อนที เริ มเข้าใกล้จดุอิ มตวั 

ดงันั "น ผู้ประกอบการโทรศพัท์มือถือจําเป็นต้องสร้างแพลตฟอร์มดิจิทลัเพื อกระตุ้นให้มี

ปริมาณการใช้ข้อมูลให้สูงขึ "น  นอกจากนี "ปัจจัยที มีส่วนทําให้การเติบโตของธุรกิจ

โทรศพัท์มือถือปรับตวัลดลงนั "นมาจากการที ค่ายมือถือต้องเตรียมการประมูลคลื นและ

ลงทนุด้านโครงสร้างพื "นฐานและอปุกรณ์เพื อรองรับโครงขา่ย $G ที จะเกิดขึ "นในอนาคต ซึ ง

มีมลูคา่การลงทนุที คาดวา่จะสงูกวา่หนึ งแสนล้านบาทตอ่ปี  

ทั "งนี " การขยายตวัของตลาดการให้บริการสื อสารข้อมลูในปี .$%. นั "น คาดการณ์

วา่ยงัคงเป็นผลมากจากปัจจยัหลกั $ ประการ โดยมีรายละเอียดดงันี " 

(1) การใช้งานด้านข้อมลู 

การเติบโตของอตุสาหกรรมโทรคมนาคม (Mobile Services) ของไทยในปัจจุบนั

ได้อาศยัแรงหนุนมาจากรายได้การให้บริการสื อสารข้อมลู (Data) เป็นหลกั อนั

เนื องมาจากผู้บริโภคไทยมีความต้องการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนหรือ

แท็บเล็ตในชีวิตประจําวนักนัมากขึ "น ไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมทางการเงิน การ

เข้าใช้สื อสังคมออนไลน์เพื อติดตามข่าวสาร หรือติดต่อสื อสารกับกลุ่มเพื อน 

รวมถึงการใช้บริการบนัเทิงออนไลน์ตา่ง ๆ โดยเฉพาะในรูปแบบวิดีโอออนดีมานด์ 

ทําให้มีความต้องการใช้โมบาย บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ผ่านโครงข่าย ;G/4G 

เพิ มสงูขึ "นอย่างต่อเนื อง ทั "งในด้านความเร็วและปริมาณ รวมทั "งจํานวนผู้ ใช้งาน
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อินเทอร์เน็ตบนมือถือตอ่ผู้สมคัรใช้งานโทรศพัท์มือถือทั "งหมดซึ งมีแนวโน้มในการ

เติบโตสงูขึ "นอย่างต่อเนื อง สง่ผลให้ตลาดการให้บริการสื อสารข้อมลูเติบโตสงูขึ "น 

ทั "งนี "เมื อพิจารณาสดัสว่นระหวา่งรายได้จากการให้บริการเสียง (Voice) และการ

ให้บริการที ไมใ่ช่เสยีง (Non-voice) จะเห็นได้วา่มีการเปลี ยนแปลงไปอยา่งเห็นได้

ชัด โดยจะเห็นได้ว่าในปี .$%# รายได้จากการให้บริการทั "งหมดอยู่ที  .3',000 

ล้านบาท ปรับตัวเพิ มขึ "นจากปี .$%* เพียงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ ..$* โดย

แบง่เป็นรายได้จากการให้บริการข้อมลูประเภทเสยีงอยูที่  &',*** ล้านบาท ลดลง

จากปีก่อนหน้า .,*** ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ ..$* ส่วนรายได้จาก

การให้บริการข้อมลูที ไม่ใช่เสียงอยูที่  #&*,*** ล้านบาท เพิ มขึ "น ',*** ล้านบาท 

หรือคิดเป็นเพิ มขึ "นร้อยละ 3.+* โดยรายได้จากการให้บริการข้อมลูประเภทเสยีง 

(Voice) มีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลง เนื องจากถูกแทนที โดยการให้บริการข้อมูล

ประเภทที ไม่ใช่เสียง (Non-voice) ซึ งมีแนวโน้มเป็นไปตามลักษณะนี "อย่าง

ต่อเนื องในอนาคต ทั "งนี "จะเห็นได้ว่าแนวโน้มในการเติบโตของรายได้จากการ

ให้บริการข้อมลูประเภทเสยีงมีแนวโน้มลดลงในอตัราที ลดลง ในขณะที รายได้จาก

การให้บริการข้อมลูประเภทเสียง (Non-voice) มีแนวโน้มเพิ มขึ "นในอตัราที ลดลง

เช่นเดียวกนั อนัเป็นผลมาจากอตัราการเข้าถึงมือถือปรับตวัเพิ มขึ "นลดลง อยา่งไร

ก็ตามเนื องจากปริมาณการใช้งานด้านข้อมูลเป็นหนึ งในปัจจัยสําคัญที ช่วย

สง่เสริมให้รายได้ในการให้บริการของคา่ยมือถือปรับตวัเพิ มสงูขึ "น ซึ งจะเห็นได้วา่

รูปแบบในการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภคไทยที ยงัคงนิยมการใช้งานข้อมลู

และการใช้งานสมาร์ทโฟนที ยงัคงเพิ มสงูขึ "นอย่างต่อเนื องโดย EIC คาดการณ์วา่

ในช่วงปี .$%# - .$%3 มีอัตราการเติบโตของปริมาณการใช้งานด้านข้อมูล

มากกวา่ร้อยละ #'.** 
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แผนภาพแสดงรายได้จากการให้บริการ Voice และ Non-voice และ 

แผนภาพแสดงปริมาณการใช้งานข้อมูล (data usage) 

 

ที มา: การวิเคราะห์โดย EIC  จากข้อมลูของ AIS DTAC และ TRUE 

(2) การขยายโครงขา่ย ;G/4G ให้ครอบคลมุจากกลุม่ผู้ให้บริการ   

EIC คาดการณ์ว่ากลุ่มผู้ ให้บริการอาจจําเป็นต้องมีต้นทุนเพิ มขึ "นจากการลงทนุ

ขยายโครงข่าย 3G อย่างต่อเนื องในอนาคตเพื อรองรับการใช้งานที เพิ มมากขึ "น โดยในปี 

.$%# ผู้บริโภคไทยจะมีการใช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเคลื อนที ผ่านโครงข่าย ;G/4G 

ประมาณ '.& กิกะไบต์ตอ่คนตอ่เดือน ซึ งปรับตวัเพิ มสงูขึ "นกวา่ร้อยละ ;*.** เมื อเทียบกบั

ปี .$%* และคาดการณ์วา่ในปี .$%. อตัราการใช้งานจะอยูที่  #*.$ กิกะไบต์ตอ่คนตอ่เดือน 

ซึ งเป็นการใช้งานที เพิ มสงูขึ "นคิดเป็นร้อยละ .*.** เมื อเทียบกับปี .$%# อย่างไรก็ตาม 

ปริมาณการใช้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเคลื อนที ที เพิ มสงูขึ "นนั "นคาดวา่มาจากกลุม่ผู้ใช้งาน

เดิมเป็นหลกั ทั "งนี "เมื อพิจารณาในด้านผู้ นําตลาด 3G จะเห็นได้ว่า TRUE ยงัคงรักษาเป็น

ผู้ นําตลาด 3G ทั "งในด้านความครอบคลมุของสญัญาณและความเร็วเฉลี ยในการให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการ Voice และ Non-voice ปริมาณการใช้งานข้อมูล (data usage)
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แผนภาพแสดงการขยายโครงข่าย &G และความครอบคลุมทั วประเทศไทยของทั "ง % ผู้ให้บริการ 

 
ที มา: OpenSignal และการวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของ AIS DTAC และ TRUE 

(3) การเพิ มขึ "นของจํานวนผู้ใช้บริการในรูปแบบ post-paid  

เป็นอีกปัจจัยที ช่วยให้รายได้ต่อเลขหมาย (ARPU) ของค่ายมือถือมีแนวโน้ม

เพิ มขึ "น ทั "งนี "เนื องจากจํานวนผู้ ใช้บริการแบบ post-paid มีแนวโน้มเพิ มสงูขึ "นจากราคา

ค่าบริการและแพคเกจที ค่ายมือถือต่างทยอยออกมาแข่งขนักนัเพื อต้องการดึงดูดลกูค้า

และรักษาฐานลกูค้าเดิมจึงทําให้การใช้บริการในรูปแบบ post-paid นี " มีอตัราค่าบริการที 

คุ้มค่าและดึงดดูกว่าการใช้บริการแบบ pre-paid ทั "งนี "รายได้เฉลี ยต่อเลขหมาย (ARPU) 

ของผู้ ใช้บริการแบบ post-paid สูงกว่า pre-paid ถึง ; เท่า ดังนั "นสดัส่วนผู้ ใช้บริการใน

รูปแบบ post-paid ที สงูขึ "นเป็นปัจจัยที ทําให้รายได้เฉลี ยต่อเลขหมายโดยรวม (blended 

ARPU) มีทิศทางเพิ มขึ "นประมาณร้อยละ 3.** ตอ่ปีทั "งในระยะสั "นและระยะกลาง   
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แผนภาพแสดงจาํนวนผู้ใช้ post-paid และแผนภาพแสดงรายได้เฉลี ยต่อเลขหมาย 

 
ที มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของ NBTC 

(4) อตัราการเข้าถึงโทรศพัท์เคลื อนที มีแนวโน้มเข้าใกล้จดุอิ มตวั   

EIC คาดการณ์ว่าในปี .$%# จํานวนเลขหมายโทรศพัท์เคลื อนที ในไทยมีจํานวน

ประมาณ +$ ล้านเลขหมาย โดยมีแนวโน้มปรับตวัเพิ มขึ "นเป็น +% ล้านเลขหมายในปี .$%. 

หรือปรับตวัเพิ มขึ "นคิดเป็นร้อยละ . (+.% YoY) และมีแนวโน้มปรับตวัลดลงร้อยละ #.** 

ในช่วงปี .$%; – 2565 ทั "งนี "อตัราการเข้าถึงโทรศพัท์เคลื อนที ของไทยสงูกว่าค่าเฉลี ยของ

ประเทศที พฒันาแล้วที ร้อยละ #;*.** ซึ งอตัราการเข้าถึงที เริ มเข้าใกล้จุดอิ มตวันี "จะเป็น

ปัจจยักดดนัการเติบโตของคา่ยมือถือในระยะยาว 

(5) การใช้งานเสยีง (Voice) มีแนวโน้มลดลงและถกูแทนที ด้วยแอปพลเิคชนัมากขึ "น  

ในปัจจุบนันี "จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที เปลี ยนแปลงไปโดยเริ มเปลี ยน

มาใช้การโทรศพัท์ผ่านแอปพลิเคชันมากขึ "นซึ งมีราคาตํ ากว่าการโทรผ่านเสียง *.. - *.; 

บาท ประกอบกับเสถียรภาพของสญัญาณคลื นที มีประสิทธิภาพนั "น ส่งผลให้การใช้งาน

ด้วยเสียง (Voice) มีแนวโน้มลดลง ทั "งนี " รายได้จากการโทรด้วยข้อมูล (data) นั "นตํ ากว่า

ประมาณร้อยละ .*.** จึงเป็นปัจจัยกดดันทางด้านรายได้ของค่ายมือถือในปี  .$%. 

ตอ่เนื องไปจนถึงระยะกลาง 

จํานวนผูใ้ช ้post-paid รายไดเ้ฉลี3ยตอ่เลขหมาย
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แผนภาพแสดงการคาดการณ์อัตราการเข้าถงึโทรศัพท์เคลื อนที ของไทย 

 
ที มา: การวิเคราะห์โดย EIC 

(ช) การเปรียบเทียบคลื นของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

ตารางสรุปเปรียบเทียบคลื นของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

 2300 MHz 2100 MHz 1800 MHz 900 MHz 850 MHz รวม 

 

 15 MHz 

สิ "นสดุ 2570 

15 MHz 
สิ "นสดุ 2576 

10 MHz 

สิ "นสดุ 2574 

15 MHz 

สิ "นสดุ 2568 
55 MHz 

 

60 MHz* 

สิ "นสดุ 2568 

(Partner 

with TOT) 

15 MHz 
สิ "นสดุ 2570 

5 MHz 

สิ "นสดุ 2576 

5 MHz   

สิ "นสดุ 2576 

 25 MHz 

60 MHz* 

(Partner 

with TOT) 

 
 30 MHz**

สิ "นสดุปี 

2568/2570 

20 MHz 

สิ "นสดุ 2576 

10 MHz 
สิ "นสดุ 2574 

 

60 MHz 

 

60 MHz 

สิ "นสดุ 2568 

15 MHz 

สิ "นสดุ 2568 

   
75 MHz 
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 2300 MHz 2100 MHz 1800 MHz 900 MHz 850 MHz รวม 

 

  20 MHz 

สิ "นสดุ 2561 

 15 MHz 

สิ "นสดุ 2568 
35 MHz 

* 60*1 MHz partner with TOT สิ "นสดุปี .$%'  **;*  MHz สิ "นสดุปี .$&* โดย #$ MHz เช่าจาก TOT สิ "นสดุปี .$%' 

ที มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของ กสทช. Telenor NTT Docomo SK Telecom และจาก AIS DTAC TRUE 

แนวโน้มการลงทุนของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที  

การประมลูคลื นที อยูใ่นแผน ณ ปัจจุบนั มีทั "งหมด 3 คลื นความถี ด้วยกนั คือ &** 

+** #'** และ .%** MHz ซึ งได้มีการจดัการประมลูคลื นความถี  #'** MHz ไปแล้วเมื อ

วนัที  #+ สิงหาคม .$%# ที ผ่านมาโดยที  AIS และ DTAC เป็นผู้ ได้การประมลูไปที คนละ $ 

MHz ทําให้ปัจจบุนั AIS มีคลื นความถี ในครอบครองสงูที สดุที  %* MHz นอกจากนี "เมื อวนัที  

.' ตลุาคม .$%# DTAC เป็นผู้ เข้าร่วมประมลูคลื นความถี  +** MHz เพียงรายเดียวและ

เป็นผู้ ได้รับการประมูลไปที  $ MHz ดงันั "นจะเห็นได้ว่าปัจจุบนันี "ผู้ ให้บริการหลกัทั "ง ; ราย

ถือครองคลื นอยู่ในมือประมาณ $* - %* MHz ในขณะที ตามมาตรฐานของสหภาพ

โทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU กําหนดให้ค่ายโทรศพัท์เคลื อนที ต้องถือครองคลื น

อย่างน้อย #** MHz สําหรับผู้ ให้บริการ $G EIC จึงคาดการณ์ว่าการประมลูคลื นความถี 

ต้องมีอีกอยา่งน้อย #;$ MHz เพื อให้เพียงพอตอ่ระบบ $G ภายในปี .$%; ตามมาตรฐาน 

ITU ทั "งนี " แผนการประมลูคลื นความถี  &** MHz และ .%** MHz คาดว่าจะมีการประมลู

ในช่วงครึ งหลงัของปี .$%. และในปี .$%; ตามลําดบั อย่างไรก็ดี ในระยะยาวคาดวา่การ

ใช้เทคโนโลยี $G ซึ งมีประสทิธิภาพใกล้เคียงกบั Fixed broadband จะสง่ผลให้ผู้ให้บริการ

อย่าง TRUE และ AIS ได้เปรียบในการแข่งขันเนื องจากสามารถนําเสนอ package 

convergence ที รวมบริการทั "งสองประเภทไว้ด้วยกนั 
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แผนภาพแสดงการคาดการณ์การประมูลคลื นความถี เบื "องต้น 

 
ที มา: การวิเคราะห์โดย EIC และข้อมลูจากเลขาธิการ กสทช. 

การพฒันาโครงข่ายเพื อให้สามารถรองรับเทคโนโลยี $G ในอนาคตต้องใช้เงิน

ลงทุนค่อนข้างสูง โดยได้รับปัจจัยกดดันสําหรับค่าใช้จ่ายใบอนุญาตคลื น  ทั "งนี " ค่า

ใบอนญุาตคลื น #'** MHz จํานวน % หมื นล้านบาทของ TRUE และ AIS ที จะถึงกําหนด

จ่ายในปี .$%; ตามที ได้กลา่วไปแล้วนั "น ทําให้ทั "งสองผู้ เลน่หลกัยงัคงมีภาระต้นทนุในสว่น

นี "อยู่ อย่างไรก็ตาม หากรวมคา่ใบอนญุาตสําหรับการลงทนุเพื อรองรับ $G จะทําให้มลูคา่

เงินลงทุนสูงกว่า # แสนล้านบาท เนื องจากค่ายมือถือยังคงต้องประมูลเพิ มอีกรายละ

ประมาณ $* MHz เพื อให้เพียงพอตอ่การพฒันาคลื น $G ตามที  ITU ได้กําหนดมาตรฐาน

ไว้ 
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แผนภาพแสดงมูลค่าการลงทุนในการพัฒนาโครงข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของ AIS TRUE DTAC Macquarie และ DBS Vickers 

4.1.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์ประจาํที ในประเทศไทย 

(ก) จาํนวนผู้ลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เนตประจาํที  

ณ สิ "นไตรมาสที  ; ปี .$%# มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เนตประจําที ประมาณ 

+.*' ล้านราย เพิ มขึ "นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ #.+* เมื อพิจารณาอตัราการเข้าถึงของ

บริการอินเทอร์เนตความเร็วสงูพบว่ามีแนวโน้มเพิ มขึ "นอย่างต่อเนื อง โดย ณ สิ "นไตรมาส 

ที  ; ปี .$%# มีอตัราการเข้าถึงอยู่ที ร้อยละ 3..3& ของครัวเรือนเพิ มขึ "น จากไตรมาสที  .  

ปี .$%* ร้อยละ ..** 
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จาํนวนผู้ใช้บริการอนิเทอร์เนตความเร็วสูงและอตัราการเข้าถงึอินเทอร์เนตต่อครัวเรือน 

 
ที มา: สาํนกัวชิาการและการจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม 

จากข้อมูลของสํานกัวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม และ IDC 

Research (Thailand) พบว่าในจํานวนการเชื อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสงูทั "งหมด การ

เชื อมตอ่ประเภท Fiber Optic มีสดัสว่นสงูที สดุอยูที่ ร้อยละ 3#.#. ของการเชื อมตอ่ทั "งหมด 

ซึ งก้าวขึ "นมานําการเชื อมต่อผ่านรูปแบบ xDSL ในไตรมาสที  ; ปี .$%* นี " ทําให้สดัส่วน

ของการเชื อมต่ออินเทอร์เนตความเร็วสูงผ่าน xDSL ลดลงไปอยู่ที ร้อยละ 3*.$. หรือ

ปรับตวัลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.#* เมื อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า ตามด้วยการเชื อมตอ่ผา่น 

Cable Broadband ร้อยละ #%.%% และการเชื อมต่อผ่านรูปแบบอื น ๆ ร้อยละ #.&* โดย

เมื อพิจารณาแนวโน้มของสดัส่วนการเชื อมต่อพบว่าสดัส่วนการเชื อมต่อแบบ xDSL มี

แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื อง ในขณะที สดัส่วนการเชื อมต่อผ่าน Fiber Optic มีแนวโน้ม

เติบโตขึ "นอยา่งมีนยัสาํคญั 
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สัดส่วนการเชื อมต่ออนิเทอร์เนตความเร็วสูง แยกตามประเภทของการเชื อมต่อ 

 
ที มา: สาํนกัวชิาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม, IDC Research (Thailand) 

(ข) โครงสร้างตลาดค้าปลีกบริการอินเทอร์เนตความเร็วสูง 

ตลาดค้าปลีกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู มีผู้ ให้บริการรายใหญ่ 3 ราย ได้แก่ 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั น จํากัด (TICC) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT) 

และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) ซึ งให้บริการในชื อแบรนด์ ;BB และ

บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั (AWN) 

(ค) ส่วนแบ่งตลาด 

เมื อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดจากจํานวนผู้ ใช้บริการ พบว่า ณ สิ "นไตรมาสที  ; ปี 

2561 TICC มีส่วนแบ่งตลาดสงูที สดุอยู่ที ร้อยละ ;&.'* ตามด้วย ;BB มีส่วนแบ่งตลาด

ร้อยละ ;..3* และ TOT มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ #&.$* นอกจากนี " ยงัมีผู้ ให้บริการราย

ย่อยอื น ๆ มีสว่นแบ่งตลาดรวมกนัอีกประมาณร้อยละ #..3* โดยที  TICC และ ;BB ยงัคง

รักษาตําแหนง่การเป็นผู้ นําในการให้บริการมาอยา่งตอ่เนื อง 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

3Q58 4Q58 1Q59 2Q59 3Q59 4Q59 1Q60 2Q60 3Q60 4Q60 1Q61 2Q61 3Q61

xDSL Fiber Optic Cable Broadband Others



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

 สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  385  

ส่วนแบ่งตลาดบริการค้าปลีกบริการอินเทอร์เนตประจาํที  

 
ที มา: สาํนกัวชิาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม 

(ง) ระดับการแข่งขัน 

สําหรับค่า HHI ของตลาดบริการอินเทอร์เนตความเร็วสงู โดย ณ สิ "นไตรมาสที  ; 

ปี .$%# อยู่ที  .,'$' โดยปรับตวัเพิ มขึ "นเล็กน้อยจากไตรมาสที  . ปี .$%# ในอตัราร้อยละ 

*.#* แต่มีการปรับตวัลดลงคิดเป็นร้อยละ &.%* เมื อเทียบกบัไตรมาสที  ; ปี .$%* จะเห็น

ได้วา่ระดบัคา่ HHI มีแนวโน้มในการปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เนื อง 

ค่า HHI ตลาดอินเทอร์เนตความเร็วสูง คาํนวณจากจาํนวนผู้ใช้บริการ 

 
ที มา: สาํนกัวชิาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม 
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(จ) แนวโน้มการแข่งขันอินเทอร์เนตประจาํที  

ในระยะกลาง TRUE และ ;BB มีแนวโน้มครองสว่นแบง่การตลาดอยา่งแข็งแกร่ง 

โดยที คาดว่าผู้ ให้บริการทั "ง . รายจะสามารรักษาสว่นแบ่งการตลาดที ร้อยละ ;'.** และ

ร้อยละ ;..** ตามลาํดบัไว้ได้อยา่งตอ่เนื องในช่วงปี .$%. - .$%$ ในขณะที  TOT มีโอกาส

สญูเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กบั AIS ดงัจะเห็นได้ว่านบัตั "งแต่ที  AIS เข้ามาเล่นในตลาด 

อินเทอร์เนตประจําที อยา่งเต็มตวัในปี .$$' AIS มีอตัราการเติบโตของสว่นแบ่งการตลาด

อยา่งตอ่เนื องทกุปี 

ส่วนแบ่งการตลาดอินเทอร์เนตประจาํที  

 
ที มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของ TRUE JAS AIS และ กสทช. 

4.1.3 ภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์เคลื อนที ในประเทศไทย 

(ก) โครงสร้างตลาด 

ตลาดอินเทอร์เนตเคลื อนที มีโครงสร้างคล้ายกบัตลาดโทรศพัท์เคลื อนที  เนื องจาก

ผู้ ให้บริการเสียงในตลาดโทรศพัท์เคลื อนที ก็มีจะให้บริการอินเทอร์เนตเคลื อนที ควบคู่ไป

ด้วย 
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ผู้ให้บริการอินเทอร์เนตเคลื อนที  

 
ที มา: สาํนกัการอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม # และ . 

(ข) รายได้จากการให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการของตลาดอินเทอร์เนตเคลื อนที มีแนวโน้มเพิ มขึ "นอย่าง

ต่อเนื อง โดยรายได้จากบริการที มิใช่เสียง (non-voice) ของไตรมาสที  ; ปี .$%# ของ 

ผู้ ให้บริการรวมทั "งสิ "น ;3,$##.3* ล้านบาท ซึ งเพิ มขึ "นจากไตรมาสที  . จํานวน ;.;.**  

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ *.+* และปรับตัวเพิ มขึ "นจากไตรมาสเดียวกันในปี .$%* 

จํานวน 3,.&+.#* ล้านบาท หรือปรับตวัเพิ มขึ "นร้อยละ #3..* 

รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เนตเคลื อนที  (non-voice) (ล้านบาท) 

 
ที มา: สาํนกัวชิาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม 
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(ค) ส่วนแบ่งตลาด   

เมื อพิจารณาสว่นแบ่งตลาดโดยคํานวณจากรายได้จากบริการที มิใช่เสียง ณ สิ "น

ไตรมาสที  ; ปี .$%# พบว่าผู้ ให้บริการในกลุ่ม AIS มีส่วนแบ่งตลาดมากที สุดที ร้อยละ 

3%.3* เพิ มขึ "นจากไตรมาสที  . ร้อยละ #.;* ตามด้วยผู้ให้บริการในกลุม่ DTAC มีสว่นแบง่

ตลาดร้อยละ ;*..* ปรับตัวลดลงจากไตรมาสที  . เล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ *.3* และ 

ผู้ ให้บริการในกลุ่ม TUC  มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ .#.#* ปรับตัวลดลงจากไตรมาสที  .  

ร้อยละ ..** 

ส่วนแบ่งตลาดจากรายได้จากการให้บริการที มิใช่เสียง (non-voice) ณ สิ "นไตรมาสที  % ปี $*6# 

 
ที มา: ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม กสทช. 

ทางด้านแนวโน้มของสว่นแบ่งตลาดคํานวณจากรายได้จากการให้บริการที มิใช่

เสียงนั "น AIS ยงัคงครองอนัดบั # ในสดัสว่นที ค่อนข้างสงูกว่ารายอื นอย่างมีนยัสําคญัและ

มีแนวโน้มรายได้ค่อนข้างคงที  ในขณะที  DTACยงัคงครองอนัดบั . อย่างไรก็ตาม จะเห็น

ได้วา่ทางด้าน TRUE มีแนวโน้มรายได้ปรับตวัเพิ มขึ "นทั "งนี "เป็นผลจากกลยทุธ์ทางการตลาด

ของแตล่ะคา่ย 
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ส่วนแบ่งตลาดคาํนวณจากรายได้จากการให้บริการที มิใช่เสียง (non-voice)  

ไตรมาสที  % ปี $*67 - ไตรมาสที  % ปี $*6# 

 
ที มา: สาํนกัวชิาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม 

4.1.4 การเปลี ยนแปลงที สาํคัญในตลาดอินเทอร์เนตบรอดแบนด์  

ในปี .$%. EIC คาดการณ์ว่าจํานวน subscriber อินเทอร์เนตประจําที หรืออินเทอร์เนต

บ้าน (fixed broadband) มีแนวโน้มเติบโตร้อยละ #..** ซึ งใกล้เคียงกบัค่าเฉลี ยในช่วงปี .$$& - 

.$%# โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากอตัราการเข้าถึง fixed broadband ของไทยที ยงัตํ ากวา่ประเทศอื น 

ๆ ในแถบเอเชียแปซิฟิก โดยที การแข่งขันด้านราคาที รุนแรงขึ "นส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง

แพคเกจขั "นตํ าได้มากขึ "น ในขณะที อีก . - ; ปีข้างหน้า การเติบโตของจํานวน fixed broadband 

subscriber มีแนวโน้มชะลอตัวลงมาอยู่ในระดับร้อยละ $.** ต่อปี ซึ งเป็นผลมาจากอัตราการ

เข้าถึง fixed broadband ที เพิ มสงูขึ "น และเริ มครอบคลมุครัวเรือนประมาณครึ งหนึ งของประเทศ 

ดงันั "นจึงทําให้มีการเติบโตที ช้าลง นอกจากนี "ยงัมีปัจจยักดดนัจากเทคโนโลยีบนโทรศพัท์เคลื อนที ที 

คาดวา่จะพฒันามากขึ "นจนสามารถใช้ทดแทน fixed broadband ได้   

ปัจจยัหลกัที ช่วยสนบัสนนุอตุสาหกรรม fixed broadband ได้แก่ 

(1) การขยายโครงขา่ย FTTx โดยที ผู้ให้บริการหลายรายได้ทําการลงทนุด้านโครงขา่ย 

FTTx ทําให้ประชาชนในพื "นที ต่างจังหวดัสามารถเข้าถึง Fixed Broadband ได้

มากขึ "น นอกจากนี "ในช่วงครึ งปีแรกของปี .$%# พบว่าประมาณร้อยละ '*.** 

ของลูกค้าใหม่เลือกสมัครบริการของแพคเกจ FTTx แสดงถึงความสําคัญของ
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โครงข่าย FTTx ส่งผลให้ผู้ ให้บริการรายใหญ่ต่างเร่งลงทุนพฒันาโครงข่ายเพื อ

ความได้เปรียบในการชิงสว่นแบง่ทางการตลาด 

(2) โครงการของภาครัฐ ทั "งโครงการอินเทอร์เนตประชารัฐเฟส # และเฟส . ซึ ง

ครอบคลมุกวา่ 3*,*** หมู่บ้าน นอกจากมียงัมีโครงการอินเทอร์เนตชายขอบอีก 

;,+.* หมูบ้่าน ที คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี .$%. ซึ งอาจจะมีความลา่ช้าไปบ้าง

จากการติดตั "งโครงข่าย นบัเป็นการสนบัสนนุจากภาครัฐที ถือเป็นปัจจยับวกช่วย

สง่ให้ประชาชนในพื "นที หา่งไกลสามารถเข้าถึง fixed broadband ได้มากขึ "น 

อย่างไรก็ตามการแข่งขันที รุนแรงขึ "นและการพัฒนาของเทคโนโลยี  mobile 

broadband เป็นปัจจัยกดดันต่ออุตสาหกรรม fixed broadband โดยที การเข้ามาของ 

ผู้ เล่นรายใหม่ส่งผลให้การแข่งขนัทางด้านราคารุนแรงขึ "น ทั "งนี " หลงัจากที ผู้ เล่นรายใหม่

อย่าง AIS เข้ามาทําตลาด fixed broadband เต็มตวัตั "งแตต้่นปี .$$' ทําให้การแขง่ขนัใน

อุตสาหกรรมรุนแรงขึ "นดังจะเห็นได้จากรายได้เฉลี ยต่อเลขหมาย (ARPU) ที มีแนวโน้ม

ลดลงอย่างตอ่เนื อง แต่ถือว่ามีข้อดีคือราคาแพคเกจขั "นตํ าที ถกูลงทําให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้มากขึ "น สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีของ mobile broadband ในอีก .-; ปี

ข้างหน้าอย่างเทคโนโลยี $G นั "นนับเป็นปัจจัยกดดนัการเติบโตของอุตสาหกรรม fixed 

broadband เนื องจากมีประสทิธิภาพในการใช้งานที ใกล้เคียงกนั 

4.2 นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการ 

4.2.1 ธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม  

ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ งรวมถึงเอไอเอส ดีแทค กสท. 

โทรคมนาคม และทีโอที มีเสาโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ผู้ ให้บริการเหล่านี "อาจพิจารณาแยก

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเหล่านี "ออกไปเพื อจัดตั "งบริษัทที ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมขึ "น

ต่างหาก (Tower Co) หรือโอนทรัพย์สินเหลา่นี "ไปให้แก่บริษัทที ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมที 

เป็นอิสระ ซึ งในกรณีดงักลา่วอตุสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศไทยอาจจะเผชิญกบัการควบ

รวมกิจการและการลงทนุโดยบริษัทตา่งชาติ ซึ งจะทําให้เกิดคูแ่ขง่ที มีความแข็งแกร่งยิ งขึ "น อยา่งไรก็

ตาม ปัจจบุนัยงัไมมี่เจ้าของเสาโทรคมนาคมที เป็นอิสระที ให้เช่าพื "นที ในประเทศไทย 

เนื องจากพื "นที ตั "งเสาโทรคมนาคมหลายแห่งของกองทุนตั "งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ซึ งมี

ประชากรหนาแน่นและเป็นพื "นที ที ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัประสบกับสภาพที มีอตัราใช้บริการ

ของผู้ ใช้บริการสูง กองทุนจึงเชื อว่าผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักเช่นเดียวกันกับผู้ ให้บริการ
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โทรคมนาคมเคลื อนที รายอื นซึ งเข้าเป็นผู้ เช่าของกองทนุมีแนวโน้มที จะตอ่อายสุญัญาเช่าเมื อสิ "นสดุ

ระยะเวลาของสญัญาเพื อที จะลดการหยดุชะงกัของบริการในพื "นที ดงักลา่วและหลกีเลี ยงโอกาสการ

สูญเสียรายได้ อีกทั "งหลีกเลี ยงค่าใช้จ่ายที จะเกิดขึ "นจากการย้ายสายอากาศ (antenna) และ

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานอื นที ใช้ในการดําเนินงาน 

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัมีเพียงเสาที กองทุนมีและเสาของทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม

เท่านั "นที มีการทําการตลาดปล่อยเช่าพื "นที ในด้านราคากองทุนมีนโยบายการตลาดที จะไม่แข่งขนั

ทางด้านราคากับทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม โดยตรง แต่จะเน้นการตั "งราคาที ตํ ากว่าต้นทนุที  

ผู้ เช่าจะต้องจ่ายถ้าผู้ เช่าตดัสินใจสร้างเสาด้วยตนเองเพื อเป็นการดึงดูดให้ผู้ เช่าตดัสินใจที จะเช่า

มากกวา่สร้างเอง 

4.2.2 ธุรกิจให้เช่าระบบ FOC  

ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ งรวมถึงเอไอเอส ดีแทค กสท. 

โทรคมนาคม และทีโอที มีระบบ FOC เป็นของตนเอง ผู้ ดําเนินงาน FOC ประเภทขายสง่เทา่นั "น เช่น 

กฟภ. และ กฟผ. ได้ให้เช่าความจชุ่องสญัญาณใยแก้วนําแสงบนระบบ FOC ของตนด้วย ผู้ประกอบ

ธุรกิจระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวดัรวมถึงทีโอที  กสท. โทรคมนาคม บริษัท ยูไนเต็ด  

อินฟอร์เมชั น ไฮเวย์ จํากัด บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั นส์ จํากัด จํากัด และ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั นแนล จํากัด (มหาชน) นอกจากนี " บริษัท ซิมโฟนี  คอมมูนิเคชั น จํากดั 

(มหาชน) ยงัเป็นคู่แข่งทางธุรกิจที สําคญัอีกรายหนึ งในอุตสาหกรรมระบบ FOC และระบบบรอด

แบนด์ 

ด้านธุรกิจให้เช่าระบบ FOC ในปัจจุบันทางกองทุนมีคู่แข่งที เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง

พื "นฐานเช่นเดียวกนั คือ กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน ที มีเครือขา่ย

ระบบ FOC ที ครอบคลมุทั "งประเทศเช่นเดียวกบัทรัพย์สนิที กองทนุมี ดงันั "น ทางกองทนุจึงต้องหาจดุ

ที จะทําให้สามารถแขง่ขนัได้ด้วยจดุเดน่ของผลิตภณัฑ์และบริการ อนัได้แก่ 

(1) ความครบครันของทรัพย์สนิโทรคมนาคม (One-Stop Solution) กลา่วคือ กองทนุ

ไม่ได้มีเพียงสาย FOC ที ให้เช่าเหมือนกบัคู่แข่ง แต่กองทนุมีทั "งระบบ FOC และ

เสาโทรคมนาคมซึ งสามารถใช้ในธุรกิจโทรศพัท์เคลื อนที  (Moblle business) และ

ธุรกิจที เกี ยวข้องกบัการให้บริการบรอดแบนด์แบบไร้สาย (Wireless boardband) 

ส่วนประเภทของสาย FOC ที กองทุนมีให้เช่านั "นมีทั "งแบบที เป็น Core Network 
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และ Access Network กล่าวคือสามารถให้ผู้ เช่าได้มี  end-to-end network ที 

ต้องการได้  

(2) ความสามารถในการปรับเปลี ยนระบบ FOC ให้เหมาะสมกบัความต้องการของ 

ผู้ เช่า ยกตวัอยา่งเช่น ทางกองทนุอาจจะพิจารณาสร้างสายเพิ มเพื อให้เครือข่ายที 

มีอยูส่ามารถไปเชื อมโยงกบัจดุที ผู้ เช่าต้องการได้ ทั "งนี "ขึ "นกบัการตกลงไปรายกรณี

ไป  

5. ปัจจัยความเสี ยงของกองทุนที เกี ยวข้องกับการลงทุน 

  ก่อนตดัสนิใจลงทนุในหนว่ยลงทนุ ผู้ลงทนุควรพิจารณาถึงข้อเท็จจริงวา่กองทนุ การดําเนินงานของ

กองทนุ และบริษัทจดัการอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทย ซึ งอาจ

แตกตา่งจากในประเทศอื น ๆ ธุรกิจของกองทนุขึ "นอยูก่บัหลาย ๆ ปัจจยั ซึ งสว่นใหญ่อยูน่อกเหนือการควบคมุ

ของกองทนุและบริษัทจดัการ ผู้ลงทนุควรพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงความเสี ยงและข้อพิจารณาในการลงทนุ

ที จะได้กล่าวต่อไป รวมทั "งปัจจัยอื น ๆ ที ระบุไว้ในเอกสารฉบบันี "ก่อนตดัสินใจลงทุน ปัจจัยความเสี ยง และ

ข้อพิจารณาตา่ง ๆ ตามที จะกลา่วถึงตอ่ไปนี " ไมใ่ช่ปัจจยัความเสี ยงทั "งหมดที กองทนุ และ/หรือบริษัทจดัการมี

อยู่ในปัจจุบันหรือที อาจเกิดขึ "นในอนาคต ความเสี ยงอื น  ๆ ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม อาจมี

ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่กองทนุ บริษัทจดัการหรือมลูคา่ของหนว่ยลงทนุในอนาคต 

5.1 ความเสี ยงเกี ยวกับกองทุน 

5.1.1 ความเสี ยงของกองทุนอันเนื องมาจากกลุ่มทรู 

(ก) ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงิน

ของกองทุนขึ "นอยู่กับธุรกิจของกลุ่มทรูเป็นอย่างมาก 

กองทนุต้องพึ งพากลุม่ทรูเป็นอยา่งมาก เนื องจากผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัซึ ง

เป็นผู้ รับผิดชอบการบํารุงรักษาและการดําเนินงานของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและ

แทนที  และ BFKT ซึ งเป็นผู้ รับผิดชอบการบํารุงรักษาและการดําเนินงานของทรัพย์สิน

โทรคมนาคมของ BFKT ภายใต้สญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA และ TUC ซึ งเป็น

ผู้ รับผิดชอบการบํารุงรักษาและการดําเนินงานของเสาโทรคมนาคมของ AWC เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  2 ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
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ของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  1 และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2 

เป็นสมาชิกในกลุ่มทรู ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักเป็นผู้ เช่าและบริหารจัดการเสา

โทรคมนาคม FOC ระบบ FOC หลกั อปุกรณ์ที เกี ยวข้องและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที 

ต่างจงัหวดัเกือบทั "งหมดภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการ

แก้ไขและแทนที  ส่วน BFKT จะยังคงจัดเก็บรายได้ตามสญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ 

HSPA และ BFKT (ซึ งจะได้รายได้ตามสญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA) และ AWC 

(ซึ งจะได้รายได้ตาม สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม

ของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  1 และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2) 

จะต้องชําระเงินบางส่วนของรายได้ดงักล่าวให้แก่กองทุนตามข้อกําหนดของสญัญาโอน

ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั BFKT และ AWC ดงันั "น กองทนุจึงต้องพึ งพาผู้ เช่าและ

บริหารจดัการหลกั BFKT และ AWC ซึ งเป็นแหลง่รายได้ของกองทนุ  

นอกจากนี " ตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและ

แทนที  กองทุนให้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียว (exclusivity rights) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน 

(right of first refusal) บางประการแก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั รวมถึงให้สิทธิในการ

ปฏิเสธก่อนในการเช่าและบริหารจัดการพื "นที  (slots) บนเสาหรือพื "นที รองรับอื นใดบน

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม การที ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุซึ ง

เป็นสมาชิกในกลุ่มทรูใช้สิทธิดงักล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของกองทนุที จะ

ดึงดดูและให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายอื น ๆ ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการ ซึ งอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อการขยายฐานลกูค้าตามที กองทุนคาดหมายและการเติบโตของ

รายได้ในอนาคตของกองทนุ หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึ "น กองทนุไม่สามารถรับรองว่า

กองทนุจะสามารถหาลกูค้ารายอื น ๆ เพื อผลกัดนัการเติบโตของธุรกิจของกองทนุได้ และ

ถึงแม้ว่ากองทนุจะประสบความสําเร็จในการพยายามขยายฐานลกูค้านอกเหนือจากกลุม่

ทรู กองทุนคาดว่าในอนาคตอนัใกล้ กองทุนยงัคงต้องพึ งพากลุม่ทรูเป็นอย่างมากในการ

ประกอบธุรกิจและได้มาซึ งรายได้เกือบทั "งหมดของกองทุน นอกจากนี " ผู้ เช่าและบริหาร

จดัการหลกัของกองทนุยงัมีหน้าที บํารุงรักษาทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที เช่า

จากกองทนุอยา่งสมํ าเสมอภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการ

แก้ไขและแทนที  การที ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุผิดสญัญาในหน้าที ดงักลา่ว

อาจทําให้มลูค่าของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมลดลง ซึ งจะสง่ผลกระทบต่อ

มูลค่าการลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมของสญัญาเช่า 



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

 สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  394  

ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  ในหวัข้อ 3.4.1.3 (ก) “สญัญา

เกี ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3” 

แม้ว่าระยะเวลาการเช่า FOC ที ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเช่าหรือเช่าช่วงจาก

กองทนุจะเป็นการเช่าระยะยาว ซึ งมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 14 ปี (สิ "นสดุ ณ วนัที  15 

กนัยายน 2576) และภายใต้เงื อนไขที ระบไุว้ในสญัญาเช่าที เกี ยวข้อง กองทนุมีสิทธิในการ

ขอต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 10 ปี หรือตามระยะเวลาที เหลืออยู่ของใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุซึ งเป็นสมาชิกใน

กลุ่มทรู (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั "นกว่า) ก็ตาม ในกรณีที ไม่เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้

ภายใต้สัญญาเช่าที เกี ยวข้อง หรือหากกลุ่มทรูไม่ได้มีความจําเป็นที จะใช้ FOC ตาม

ประมาณการเดิมที กลุ่มทรูเช่าอยู่ กลุ่มทรูอาจไม่ต่อระยะเวลาการเช่าเมื อครบกําหนด

ระยะเวลาการเช่า  นอกจากนี " แม้ว่ากลุ่มทรูตกลงที จะไม่ดําเนินการสร้าง FOC ใหม่ใน

เส้นทางเดียวกันกบั FOC ซึ งกองทุนเข้าหรือจะเข้าลงทุน และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูเช่า

หรือจะเช่าในฐานะที เป็นส่วนหนึ งของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น 

FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  

3 และ FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 (หรือที เรียกว่า “ข้อตกลงที จะไม่แข่งขนั”) ภายใต้

สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวกับ FOC 

เว้นแตจ่ะได้รับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน แตข้่อตกลงที จะไมแ่ข่งขนั

ดงักลา่วอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ อาทิ ในขณะนั "นFOC ซึ งกองทนุสามารถให้เช่า

แก่กลุม่ทรูมีปริมาณความจใุนเชิงเทคนิคไม่เพียงพอตอ่ความต้องการใช้บริการของบริษัท

ในกลุม่ทรูหรือในกรณีที การเจรจาเงื อนไขสาํหรับการเช่าไม่สามารถตกลงกนัได้ ซึ งในกรณี

ที กลุม่ทรูไม่ต่อระยะเวลาการเช่าเมื อครบกําหนดระยะเวลา หรือกรณีที เข้าข้อยกเว้นของ

ข้อตกลงที จะไม่แข่งขันดังกล่าว กองทุนอาจประสบความเสี ยงในการจัดหาผู้ เช่าและ

บริหารจดัการหลกัรายใหมอ่นัอาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ โอกาส

ทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ  

ในทํานองเดียวกับความเสี ยงที เกี ยวกับการต่อระยะเวลาการเช่าของ FOC 

ข้างต้น แม้ว่าระยะเวลาการเช่าเสาโทรคมนาคมที ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัเช่าจาก

กองทนุ จะเป็นการเช่าระยะยาว กลา่วคือ ระยะเวลาการเช่าอีกประมาณ 14 ปี (สิ "นสดุ ณ 

วนัที  15 กันยายน 2576) กลุ่มทรูอาจไม่ต่อระยะเวลาการเช่าเมื อครบกําหนดระยะเวลา
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การเช่า หรือในขณะนั "นกลุ่มทรูอาจไม่ได้มีอัตราการใช้พื "นที บนเสาโทรคมนาคมตาม

ประมาณการเดิมที กลุ่มทรูเช่าอยู่ หรือกลุ่มทรูและกองทุนอาจไม่สามารถตกลงเงื อนไข

สําหรับการเช่าต่อได้ ซึ งในกรณีดงักล่าวกองทุนอาจประสบความเสี ยงในการจดัหาผู้ เช่า

และบริหารจัดการหลกัรายใหม่อนัอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ 

โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ 

 นอกจากนี " ในอนาคตหากธุรกิจของกลุ่มทรู ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั AWC 

หรือ BFKT มีปัญหาในผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน อาจมีผลกระทบในทางลบ

ต่อความสามารถของบุคคลดังกล่าวที จะปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่า 

ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที และสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ

และสิทธิรายได้ ซึ งรวมถึงการชําระเงินให้แก่กองทนุ ยิ งไปกว่านั "น ผู้ เช่าและบริหารจดัการ

หลกั AWC และ/หรือ BFKT อาจขอเจรจาตอ่รองข้อกําหนดในการทําธุรกิจใหมก่บักองทนุ 

อาทิ ข้อกําหนดในสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  

และขอเสนอข้อกําหนดและข้อตกลงที เอื "อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ตนยิ งขึ "น ซึ งอาจไม่

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจหรือทางการเงินแก่กองทุน เนื องจา กกลุ่มทรูมี

ความสําคญัต่อธุรกิจของกองทนุ และเนื องจากทรูถือหน่วยลงทุนของกองทุนทั "งทางตรง

และทางอ้อมรวมกันเป็นสดัส่วนที มีนยัสําคญั กลุ่มทรู AWC BFKT และผู้ เช่าและบริหาร

จดัการหลกัจึงอาจมีอํานาจต่อรองทางการค้าในการดําเนินการเจรจาดงักลา่วกบักองทนุ 

นอกจากนี " ผลการดําเนินงานของกองทุนยงัขึ "นอยู่กับผลการดําเนินการและอุปสงค์ของ

ธุรกิจโทรคมนาคมเคลื อนที และธุรกิจบรอดแบนด์ของกลุม่ทรูอยา่งมีนยัสาํคญัอีกด้วย 

(ข) กลุ่มทรูมีอิทธิพลต่อการดาํเนินการของกองทุนอย่างมีนัยสาํคัญ 

ทรูเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนโดยถือหน่วยลงทนุทั "งทางตรงและ

ทางอ้อมประมาณร้อยละ -30.00 ของจํานวนหน่วยลงทนุที จําหน่ายได้ทั "งหมด ณ วนัที  28 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (กล่าวคือ ทรูถือหน่วยลงทุนทางตรงในจํานวนประมาณร้อยละ 

25.79 และทรูถือหน่วยลงทนุทางอ้อมโดยผ่านเรียลมฟู ซึ งเป็นบริษัทย่อยของทรู (โดย ณ 

วันที  ;# ธันวาคม พ.ศ. .$%# ทรูถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรียลมูฟ ใน

สดัสว่นร้อยละ ++.&3) ในจํานวนประมาณร้อยละ 4.21) และสมาชิกคณะกรรมการ และ/

หรือ ผู้ บริหารระดับสูงของกลุ่มทรูได้รับการแต่งตั "งโดยบริษัทจัดการให้เป็นสมาชิก

คณะกรรมการที ปรึกษาการลงทนุของกองทนุ โดยคณะกรรมการที ปรึกษาการลงทุนของ
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กองทนุมีหน้าที ให้ความเห็นและคําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี ยวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิ

ของกองทุน แม้ว่าทรูและเรียลมูฟไม่สามารถออกเสียงลงมติในเรื องที ทรู เรียลมูฟ หรือ

บริษัทยอ่ยของ 

ทรูมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ แตท่รู และเรียลมฟู

ก็สามารถออกเสียงลงมติในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุในเรื องอื น ๆ ที ทรู เรียลมฟู หรือบริษัท

ย่อยของทรูไมไ่ด้มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ ดงันั "น ทรูจึงอยู่ในฐานะที สามารถใช้อิทธิพลอยา่ง

มีนยัสําคญัในบางเรื องที ต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ นอกจากนี " ตราบใดที 

กลุ่มทรูยงัถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสําคญั ทรูยงัอยู่ในฐานะที สามารถใช้อิทธิพลในการ

ถอดถอนบริษัทจดัการได้อีกด้วย โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อ 5.4.7 “บริษัทจดัการ

อาจถกูถอดถอนได้ด้วยมติของที ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยคะแนนเสียงมากกวา่ร้อยละ 

50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด หรือโดยสาํนกังาน ก.ล.ต.” 

นอกจากนี " ในวาระอื น ๆ ที ทรูสามารถออกเสยีงได้ในฐานะที เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ทรูมีอิสระที จะพิจารณาและลงมติที เป็นประโยชน์กับตน รวมถึงกลุ่มทรูและผู้ เช่าและ

บริหารจัดการหลกัอาจพยายามใช้อิทธิพลของตนภายใต้สัญญาเช่า  ดําเนินการ และ

บริหารจัดการหลักที ไ ด้ มีการแก้ไขและแทนที ในลักษณะที อาจเป็นอุปสรรคต่อ

ความสามารถของกองทุนที จะทําธุรกิจกับคู่แข่งของกลุ่มทรู ซึ งบริษัทจัดการเชื อว่าจะมี

ความสําคญัต่อการเติบโตและการพฒันาธุรกิจของกองทนุ กองทนุจึงไม่อาจรับรองได้ว่า

ผลประโยชน์ของกลุม่ทรูจะไมต่่างไปจากหรือจะไมข่ดัหรือแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทนุ

และผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื น 

(ค) กลุ่มทรูมีอํานาจควบคุมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึ งเป็นผู้ให้บริการด้าน

ธุรการบางประการ การจัดหาผลประโยชน์และด้านการตลาดและการจัดหา

ผลประโยชน์ที เกี ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมแก่กองทุน 

ภายใต้สญัญาบริการหลกั บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะ

ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม เป็นผู้ รับผิดชอบในการให้บริการด้านธุรการบางประการ 

การจัดหาผลประโยชน์และการตลาดสําหรับการบริการให้เช่าและบริหารจัดการร่วมบน

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการเพิ มเติม และผู้จดัการ

ทรัพย์สินโทรคมนาคมจะได้รับค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมสําหรับการให้บริการตาม

สัญญาบริการหลัก โดยกลุ่มทรูเป็นผู้ ถือหุ้ นร้อยละ 99.99 ของ ผู้ จัดการทรัพย์สิน
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โทรคมนาคมผา่นทาง TUC และกรรมการของกลุม่ทรูบางคนยงัเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

อาวุโสของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมอีกด้วย ดงันั "น กลุ่มทรูจึงมีอํานาจควบคมุการ

บริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมตอ่ไปอยา่งมีนยัสําคญั ซึ งทรัพย์สนิ

ดงักลา่วเป็นทรัพย์สนิซึ งก่อให้เกิดรายได้เกือบทั "งหมดของกองทนุ  

(ง) กลุ่มทรูไม่ให้การสนับสนุนด้านเครดิตหรือการคํ "าประกันแก่กองทุนตลอดอายุของ

เอกสารธุรกรรม และผู้เช่าและบริหารจัดการหลักอาจบอกเลิกสัญญาภายใต้

เงื อนไขบางประการ 

ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัเป็นผู้ เช่าดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมส่วนที สําคญัของกองทนุตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และ

บริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  และกองทนุต้องพึ งพา BFKT และ AWC ใน

การนําสง่รายได้ที ขายให้กบักองทนุภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  ดงันี " 

กองทุนจึงต้องพึ งพาค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั  และการนําส่งรายได้จาก 

BFKT และ AWC (แล้วแต่กรณี) เป็นสําคญัในการสร้างรายได้ให้แก่กองทุนในการชําระ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การที ผู้ เช่า

และบริหารจดัการหลกั AWC หรือ BFKT (แล้วแต่กรณี) ละเลย ลา่ช้าหรือระงบัการชําระ

เงินที ต้องชําระให้แก่กองทนุตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการ

แก้ไขและแทนที หรือสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้วแต่กรณี) หรือการที ผู้

เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC และ/หรือ BFKT (แล้วแต่กรณี) ผิดสญัญาไม่ปฏิบติัตาม

ภาระผกูพนัของตนภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที 

ได้มีการแก้ไขและแทนที  และ/หรือ สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้วแตก่รณี) 

อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกองทนุที จะทําการชําระ

เงินหรือการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามสิทธิที ควรได้รับ นอกจากนี " ในกรณี

หากกลุ่มทรูไม่สามารถรักษาใบอนุญาตเพื อใช้ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมและ 

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตไว้ได้ ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัอาจต้องบอกเลิกสญัญาเช่า 

ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  หากการบริหารจดัการและ

การดําเนินการทรัพย์สินที เช่านั "นเกี ยวข้องกบัหรือจําเป็นต้องได้รับใบอนญุาตดงักลา่ว ซึ ง

อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน 

กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ 
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นอกเหนือจากการที  TUC ให้การสนบัสนุน ภายใต้หนงัสือสนบัสนุน (Letter of 

Support) แก่ BFKT แล้วนั "น กลุ่มทรูไม่ให้การคํ "าประกัน หลกัประกัน หรือการสนบัสนุน

ด้านเครดิตในลกัษณะอื นใด เพื อสนบัสนนุภาระผกูพนัที กองทนุมีตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือ

เจ้าหนี "รายอื น ๆ ของกองทุน หรือเพื อสนบัสนุนภาระผูกพนัของผู้ เช่าและบริหารจัดการ

หลกัในกรณีผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัละเมิดข้อกําหนดในสญัญาเช่า ดําเนินการ และ

บริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  หรือเพื อสนับสนุนภาระผูกพันของ AWC 

BFKT หรือนิติบุคคลผู้ โอนอื นภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  หรือเพื อ

สนบัสนนุภาระผกูพนัของผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมภายใต้สญัญาบริการหลัก ดงันั "น 

การที ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัผิดนดัตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั

ที ได้มีการแก้ไขและแทนที  หรือการที  BFKT AWC และ/หรือ นิติบคุคลผู้ โอนอื นผิดนดัตาม

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หรือการที ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมผิดนดั

ตามสญัญาบริการหลกัอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทาง

ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ และยงัอาจเป็น

การจํากดัหรือทําให้กองทนุไม่อาจที จะชําระเงินหรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ได้ 

(จ) กองทุนจะต้องพึ งพาธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูอย่างมีนัยสาํคัญ 

ความสามารถของกองทุนในการจัดหารายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุนขึ "นอยู่กับอุปสงค์ของบริการ

โทรศัพท์เคลื อนที และธุรกิจบริการบรอดแบนด์และผลการดําเนินงานของกิจการ

โทรคมนาคมอื น ๆ ที เกี ยวข้องของกลุ่มทรู ซึ งรวมถึงผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัอย่างมี

นยัสําคญั ดงันั "น ปัจจยัต่าง ๆ ที สง่ผลกระทบต่อธุรกิจโทรคมนาคมของกลุม่ทรู และ/หรือ  

ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาส

ทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ นอกจากนี " 

แผนงานขยายธุรกิจในอนาคตของกองทุนยงัมีพื "นฐานหลกัมาจากแผนการขยายธุรกิจ

บริการเสียงและข้อมูลผ่านโครงข่ายไร้สายและ FOC ของกลุ่มทรูและผู้ เช่าและบริหาร

จัดการหลกัเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม โครงการดงักล่าวอาจมีการเปลี ยนแปลงหรืออาจไม่

เกิดขึ "น แม้ว่ากองทุนได้ขยายธุรกิจการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมของกองทนุไปสูผู่้ ให้บริการโทรคมนาคมในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม

ในประเทศไทยนอกเหนือจากกลุ่มทรู เช่น ตั "งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 กองทุนได้ให้
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หนึ งในผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยเช่าพื "นที  (slots) บนทรัพย์สนิ

เสาโทรคมนาคมของทรูส่วนหนึ งจากกองทุน อย่างไรก็ดี กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า

ความพยายามขยายฐานรายได้ของกองทุนดังกล่าวจะประสบความสําเร็จหรือเป็นไป

ตามที คาดการณ์ไว้ 

การที กองทุนต้องพึ งพากลุ่มทรู ซึ งรวมถึงผู้ เช่าและบริหารจัดการหลัก ทําให้

กองทุนมีความเสี ยงที เกี ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูและผู้ เช่าและบริหาร

จดัการหลกัอยา่งมีนยัสาํคญั ซึ งรวมถึงความเสี ยงที สาํคญั ดงัตอ่ไปนี " 

· การที อปุสงค์ของผู้บริโภค และ/หรือ ค่าใช้บริการสําหรับบริการโทรศพัท์เคลื อนที และ

บริการโทรศพัท์พื "นฐานรวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที ลดลง  

· การแข่งขนัที เพิ มสงูขึ "นระหวา่งผู้ ให้บริการเสยีงและข้อมลูทั "งแบบเคลื อนที และประจํา

ที  

· ความล่าช้าหรือการเปลี ยนแปลงในการเริ มให้บริการ 5G หรือบริการเทคโนโลยี

เซลลลูา่ร์ (cellular technology) อื น ๆ ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย  

· คดีความและข้อพิพาทกบัหน่วยงานกํากบัดูแลกิจการโทรคมนาคม รัฐวิสาหกิจและ

คูก่รณีอื น ๆ ซึ งยงัคงดําเนินอยู่ 

· สถานะของใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ 

· กฎหมายและกฎระเบียบเกี ยวกบักิจการโทรคมนาคม เทศบาล สิ งแวดล้อม สขุภาพ 

และอื น ๆ เป็นต้น 

กองทุนอาจไม่สามารถหาผู้ เช่าและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมรายใหม่หรือผู้ ที จะเช่าและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมแทนภายใต้ข้อกําหนดเดียวกันกับข้อกําหนดการเช่า การดําเนินการและ

บริหารจดัการของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั หรือภายใต้ข้อกําหนดเชิงพาณิชย์ที ยอมรับ

ได้ ดงันั "น หากมีเหตกุารณ์อยา่งหนึ งอยา่งใดข้างต้นเกิดขึ "นหรือหากกองทนุมีข้อพิพาทใด ๆ 

ที กองทุนอาจมีกับกลุ่มทรู ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติบุคคลผู้ โอน หรือผู้ เช่าและ

บริหารจดัการหลกัไมว่่ารายใด หรือหากความสมัพนัธ์ระหว่างกองทนุกบักลุม่ทรู ผู้จดัการ

ทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติบุคคลผู้ โอน หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัแย่ลงไม่ว่าด้วย
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เหตผุลใด ๆ  อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ

ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ 

(ฉ) ความสามารถในการให้บริการของกองทุนอาจได้รับอุปสรรคอันเนื องมาจากความ

บกพร่องหรือความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มทรู 

ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  

และสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ กองทนุต้องอาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของกลุ่มทรูอย่างมีนยัสําคญั เพื อการเชื อมต่อกิจกรรมในการประกอบธุรกิจของกองทนุ

ผ่านทางซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และระบบโครงข่าย โดยกองทุนอาศยัระบบเหล่านี "ในการ

ติดตามการปฏิบติัการของเสาโทรคมนาคมและ FOC รวมทั "งสิ งอํานวยความสะดวกอื น ๆ 

(เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ) การคงมาตรฐานระบบการควบคมุภายใน และ

การวางแผนธุรกิจ ทั "งนี " กองทุนสามารถควบคมุความล้มเหลวของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือการสูญเสียการเชื อมต่อ หรือการสูญหายของข้อมูลอนัเกิดจากความล้มเหลวของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี "ได้ในระดับที จํากัดเท่านั "น ซึ งอาจส่งผลกระทบในทางลบ

อย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของ

กองทนุ 

(ช) เสาโทรคมนาคม FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวัด และโครงสร้าง

พื "นฐานที เกี ยวข้องของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากภยัธรรมชาติและเหตุการณ์

ต่าง ๆ ที ไม่อาจคาดการณ์ได้อื น ๆ โดยที ประกันภัยของกองทุนอาจไม่ได้

ครอบคลุมอย่างเพียงพอ 

เสาโทรคมนาคม FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั และโครงสร้าง

พื "นฐานที เกี ยวข้องของกองทนุ ตกอยู่ภายใต้ความเสี ยงอนัเกี ยวเนื องกบัภยัธรรมชาติ เช่น 

วาตภยั อทุกภยั แผ่นดินไหว ตลอดจนความเสียหายที เกิดจากเหตกุารณ์ต่าง ๆ ที ไม่อาจ

คาดการณ์ได้และอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนและบริษัทจัดการอื น  ๆ อาทิ 

เหตกุารณ์นํ "าทว่มอยา่งที เคยเกิดขึ "นเมื อเดือนกนัยายนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 ซึ งอาจ

สง่ผลกระทบในทางลบต่อทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม เช่นเดียวกบัภาพรวม

ของเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้ว่ารัฐบาลจะได้แสดงเจตจํานงวา่จะปฏิรูปมาตรการการ

ป้องกันนํ "าท่วมเพื อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นํ "าท่วมขึ "นอีกในอนาคต แต่กองทุนและ

บริษัทจดัการไมส่ามารถรับรองได้วา่มาตรการการปอ้งกนันํ "าทว่มของรัฐบาลจะเพียงพอตอ่
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การป้องกนันํ "าท่วมอนัอาจเกิดขึ "นในอนาคตในบริเวณพื "นที ต่าง ๆ ของประเทศไทย ที ซึ งมี

ทรัพย์สนิของกองทนุตั "งอยู่  

ความเสียหายและการถูกทําลายของเสาโทรคมนาคม FOC หรือโครงสร้าง

พื "นฐานที เกี ยวข้องที กองทุนมีหรือจะมีกรรมสิทธิ=  เช่า หรือได้รับรายได้จากทรัพย์สิน

ดงักล่าว หรือภาวะเศรษฐกิจผนัผวนหรือผลกระทบในทางลบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ

ประเทศไทย อันเนื องมาจากความเสี ยงเหล่านี "หรือความเสี ยงอื น ๆ อาจส่งผลกระทบ

ในทางลบตอ่ความสามารถของกองทนุในการให้บริการแก่ลกูค้า และอาจสง่ผลกระทบตอ่

การดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน ถึงแม้ว่ากองทุน AWC และ BFKT จะ

ดํารงไว้ซึ งการประกนัภยัที เหมาะสมสาํหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมซึ งตน

มีหรือจะมีกรรมสิทธิ=  กองทุน AWC และ BFKT อาจไม่ได้รับความคุ้ มครองจากการ

ประกันภยัอย่างเพียงพออนัครอบคลมุความเสียหายที เกิดขึ "น และ/หรือค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมหรือการสร้างใหม่ซึ งทรัพย์สินดงักล่าวได้ และ/หรือรายได้ที อาจได้รับจากผู้ เช่า

และบริหารจัดการรายใหม่ที อาจมีมาเพิ มจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมหากไม่เกิด

เหตุการณ์ดังกล่าวหรือหากไม่ได้รับความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื องจากเหตุการณ์

ดงักล่าว และ/หรือความเสี ยงดงักล่าวอาจไม่ใช่ความเสี ยงที สามารถนํามาประกนัภยัได้  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหัวข้อ 2.1.2 (ข)(18) “การประกันภัย” และหัวข้อ 

2.1.2 (ค)(15) “การประกนัภยั” ถ้ากองทนุไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการ

ได้อันเป็นผลมาจากความเสียหายของเสาโทรคมนาคม FOC และโครงสร้างพื "นฐานที 

เกี ยวข้อง อาจนําไปสู่ความเสียหายต่อผู้ เช่าและบริหารจัดการ และก่อให้เกิดผลกระทบ

ในทางลบกบัธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการ

เงินของกองทุน นอกจากนี " กองทุนไม่สามารถรับรองต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ว่า  เบี "ย

ประกันภยัจะไม่สงูขึ "นอย่างมีนยัสําคญัในอนาคต หรือกองทุนจะสามารถต่ออายสุญัญา

ประกันภยัฉบบัเดิมโดยมีอตัราเบี "ยประกันภยัในระดบัที เป็นที ยอมรับได้ในทางธุรกิจหรือ

ทางเศรษฐกิจ หรือกองทนุจะสามารถตอ่อายสุญัญาประกนัภยัฉบบัเดิมได้ ซึ งในกรณีที ไม่

สามารถต่ออายสุญัญาประกันภยัได้ดงักล่าว กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า กองทุนจะ

สามารถจดัให้ได้มาซึ งสญัญาประกนัภยัฉบบัใหมที่ มีเงื อนไขความคุ้มครองที เทียบเท่าหรือ

ดีกว่าฉบบัเดิมภายใต้อตัราเบี "ยประกนัภยัในระดบัที เป็นที ยอมรับได้ในทางธุรกิจหรือทาง

เศรษฐกิจ 
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5.1.2 กองทุนอาจไม่มีกรรมสิทธิ'ตามกฎหมายในรายได้ในอนาคตซึ งถูกขายให้แก่กองทุนตาม

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กบั BFKT และ AWC และเจ้าหนี "รายอื นของ BFKT 

และ AWC อาจโต้แย้งหรือเรียกร้องรายได้ในอนาคตตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ

รายได้ 

ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้กบั BFKT และ AWC นั "น BFKT และ AWC 

ได้ขายรายได้ที ได้รับและจะได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT 

และ AWC โดยการขายดงักลา่วอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายไทยซึ งมีข้อจํากดัที อาจสง่ผลกระทบ

ในทางลบอย่างมีสาระสําคญัต่อการมีผลบงัคบัของการโอนกรรมสิทธิ=ในรายได้ในอนาคต และการ

ขายรายได้ดงักลา่วอาจถกูโต้แย้งได้ กลา่วคือ ตามกฎหมายไทย ในการโอนกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สิน 

ต้องสามารถกําหนดทรัพย์สินเป็นที แน่นอนได้ ณ เวลาที มีการโอน แต่รายได้ที จะมีการโอน ภายใต้

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ BFKT และ AWC เป็นรายได้ในอนาคตซึ งยงัไม่อาจ

กําหนดทรัพย์สินดงักล่าวให้เป็นที แน่นอนได้ ณ เวลาที มีการโอน จึงอาจทําให้การโอนสิทธิรายได้

ดงักลา่วถกูโต้แย้งได้ภายใต้กฎหมายไทย ตามที ได้มีการวิเคราะห์ในบทวิเคราะห์ทางกฎหมายใน

หวัข้อ 3.4.3 “บทวิเคราะห์ทางกฎหมายเกี ยวกบัสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหาก

กองทนุรวมมิได้เป็นบคุคลเดียวที มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคตดงักลา่วทั "งจํานวน โดยวิเคราะห์สทิธิ

ได้เสียทางทรัพย์สินของผู้ ถือหน่วยลงทนุเปรียบเทียบกบัสิทธิของเจ้าหนี "หรือผู้ มีสิทธิอื นในรายได้ใน

อนาคต” 

นอกจากนี " ในกรณีที เจ้าหนี "ของ BFKT และ AWC ผู้บริหารแผน ผู้ พิทกัษ์ทรัพย์ หรือผู้ ชําระ

บญัชีของ BFKT และ AWC หรือบคุคลอื นใช้สิทธิในการเรียกร้องเงินจาก BFKT และ AWC อนัอาจ

รวมถึงรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ที กองทนุ

ซื "อมาจาก BFKT และ AWC สิทธิของกองทุนในอนัที จะเรียกร้องมูลค่าของรายได้ที กองทุนซื "อมา

จาก BFKT และ AWC เอาจาก BFKT หรือ AWC นั "นอาจไมดี่ไปกวา่สทิธิของเจ้าหนี "ไมมี่ประกนัราย

อื นของ BFKT หรือ AWC ผู้บริหารแผน ผู้ พิทกัษ์ทรัพย์ หรือผู้ ชําระบญัชี และหากการโต้แย้งการโอน

รายได้ในอนาคตที กองทุนซื "อมาจาก BFKT และ AWC ตามลําดบั ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สิน

และสิทธิรายได้ หรือการมีผลใช้บงัคบัได้ของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เป็นผลสาํเร็จ 

จะทําให้กองทนุสญูเสียแหลง่รายได้ของกองทุนไป อนัอาจทําให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 

โอกาสทางธุรกิจของกองทนุ ฐานะทางการเงินผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการ

เงิน รวมถึงสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการได้รับเงินจากกองทนุ 
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ทั "งนี " ณ วนัที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นั "น BFKT มีเจ้าหนี "ทางการค้า เป็นจํานวน 6,999 

ล้านบาท ทั "งนี " สทิธิของกองทนุอยูใ่นลาํดบัเดียวกนักบัเจ้าหนี "ทางการค้าดงักลา่ว 

นอกจากนี " ณ วนัที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นั "น AWC มีเจ้าหนี "ทางการค้า เป็นจํานวน 16 

ล้านบาท ทั "งนี " สทิธิของกองทนุอยูใ่นลาํดบัเดียวกนักบัเจ้าหนี "ทางการค้าดงักลา่ว 

5.1.3 สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ก่อให้เกิดความเสี ยงทางการค้าบางประการแก่

กองทุน 

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ BFKT และ AWC กําหนดไว้ว่า หาก BFKT 

หรือ AWC ไมส่ง่มอบรายได้ให้แก่กองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ติดตอ่กนัสาม

งวด BFKT และ AWC (แล้วแตก่รณี) จะต้องชําระมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของรายได้ในอนาคตซึ งจะต้อง

ชําระภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ รวมถึงมูลค่าสดุท้าย (terminal value) ของ

ทรัพย์สินให้แก่กองทุน การชําระเงินจํานวนดงักล่าวโดย BFKT หรือ AWC ภายหลงัจากการไม่

ปฏิบติัตามสญัญา หรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ตามที ระบุไว้ อาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที 

แท้จริงของการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC 

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  2 และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อมลูค่าการลงทนุในหน่วยลงทุนของผู้

ลงทนุ ในกรณีที เกิดเหตผิุดสญัญาหรือมีการเรียกร้องให้สง่มอบรายได้ก่อนกําหนด (acceleration) 

ดงักลา่ว ทั "งนี " กองทนุไม่สามารถรับรองได้วา่ BFKT หรือ AWC จะมีสภาพคลอ่งเพียงพอหรืออยูใ่น

สถานะที จะสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนได้  นอกจากนี " ศาลอาจมีดุลยพินิจในการ

พิจารณาปรับลดเงินจํานวนที ทรู BFKT หรือ AWC มีภาระต้องชําระให้แก่กองทุนเมื อเกิดเหตุผิด

สญัญาหรือเมื อเกิดเหตุการณ์ที กําหนดไว้ และภายใต้ข้อกําหนดและเงื อนไขของสญัญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ BFKT และ AWC BFKT และ AWC ตกลงที จะชําระค่าเช่ารายเดือน

ให้แก่กองทนุ จนกวา่สญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA จะหมดอายลุง กลา่วคือวนัที  3 สงิหาคม 

พ.ศ. 2568 หากไมมี่การตอ่อายสุญัญา อยา่งไรก็ดี BFKT หรือ AWC อาจไมป่ฏิบติัตามภาระผกูพนั

ซึ งกําหนดให้ BFKT หรือ AWC สง่มอบรายได้ให้แก่กองทนุ ซึ งอาจสง่ผลให้รายได้ประจําของกองทนุ

ลดลง ด้วยเหตนีุ " การปรับลดค่าเสยีหายที กําหนดไว้ลว่งหน้าหรือการลดลงของรายได้ตามสญัญาที 

คาดการณ์ว่าจะได้รับจาก BFKT หรือ AWC ที กล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี

นยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของ

กองทนุ 
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นอกจากผลประโยชน์ที กองทุนมีสิทธิได้รับภายใต้สัญญาเช่า  ดําเนินการ และบริหาร

จัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที แล้ว กลยทุธ์การเติบโตและรายได้ของกองทุนในอนาคตยงั

ขึ "นอยู่กับผลประโยชน์ที กองทุนมีสิทธิได้รับภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เป็น

สําคญั ซึ งขึ "นอยู่กบัความสามารถของนิติบคุคลผู้ โอนในการปฏิบติัตามภาระผกูพนัและข้อกําหนด

บางประการภายใต้สญัญาดงักลา่ว กองทนุไมส่ามารถรับรองได้วา่นิติบคุคลผู้โอนจะสามารถปฏิบติั

ตามภาระผูกพนัและข้อกําหนดทุกข้อภายใต้สญัญาดงักล่าวได้ การที นิติบุคคลผู้ โอนไม่สามารถ

ปฏิบัติตามภาระผูกพันและข้อกําหนดภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ

รายได้ อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที กองทุนมีสิทธิได้รับภายใต้สัญญาดังกล่าวและ

ผลประโยชน์ที กองทุนจะได้รับจากการให้เช่าพื "นที ร่วมแก่บคุคลอื นในเวลาที กองทนุคาดหมาย ซึ ง

อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแส

เงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ 

5.1.4 กองทุนต้องพึ งพาผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจํานวนน้อยรายสําหรับทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคม และอาจจะไม่สามารถเรียกชําระเงินจากผู้เช่าและบริหารจัดการ

เหล่านี " หรือ AWC หรือ BFKT ได้ตามกําหนดเวลา หรือไม่สามารถเรียกชําระได้เลยใน

กรณีที ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเหล่านี " หรือ AWC หรือ BFKT ล้มละลายหรือประสบ

ปัญหาทางการเงนิอย่างร้ายแรง 

กองทนุให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมสว่นที 

สําคญัแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั เงินค่าเช่าที มาจากผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเหล่านี "และ

รายได้ที มาจาก AWC และ BFKT ถือเป็นแหลง่รายได้ที สําคญัของกองทนุ ดงันั "น ผลตอบแทนทาง

การเงินของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการดําเนิน

ธุรกิจของกองทนุขึ "นอยูก่บัความมั นคงทางธุรกิจและการเงินของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC 

และ BFKT อยา่งมีนยัสาํคญั 

ในกรณีที ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั หรือ AWC หรือ BFKT ประสบปัญหาทางการเงิน

อย่างร้ายแรง กองทนุอาจมีความยากลําบาก หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าเช่าหรือรายได้ที ต้อง

ชําระให้แก่กองทนุตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  หรือ

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้วแต่กรณี) ภายในกําหนดเวลา หรืออาจจะไมส่ามารถ

เรียกเก็บเงินดงักล่าวได้เลย ซึ งจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อผลการดําเนินงาน 

กระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของกองทุน นอกจากนี " ถ้าผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัรายใด 

หรือ AWC หรือ BFKT ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้สญัญาข้างต้น กองทุนอาจต้อง
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รับภาระคา่ใช้จ่ายจํานวนมากในการรักษาสทิธิของกองทุน และ/หรือ การหาผู้ เช่าและบริหารจดัการ

รายใหมส่าํหรับการเช่าและบริหารจดัการพื "นที  (slots) บนเสาโทรคมนาคมที วา่งลง 

ถ้าศาลมีคําสั งพิทกัษ์ทรัพย์ของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั หรือ AWC หรือ BFKT กองทนุ

อาจไม่สามารถเรียกเก็บยอดเงินค้างชําระตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มี

การแก้ไขและแทนที  หรือสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ (แล้วแตก่รณี) ทั "งนี " ตามกฎหมาย

ล้มละลายไทย ถ้าผู้ เช่าและบริหารจัดการหลัก หรือ AWC หรือ BFKT ถูกศาลสั งพิทักษ์ทรัพย์ 

ยอดเงินที ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั หรือ AWC หรือ BFKT ค้างชําระต่อกองทนุเมื อศาลมีคําสั ง

พิทกัษ์ทรัพย์จะกลายเป็นสทิธิเรียกร้องสามญัที ไมมี่ประกนัในคดีล้มละลาย ซึ งกองทนุจะได้รับชําระ

ก็ต่อเมื อผู้ เช่าและบริหารจัดการหลัก หรือ AWC หรือ BFKT ได้ชําระหนี "ตามสิทธิเรียกร้องที มี

บริุมสทิธิบางรายการแล้ว รวมทั "งจะได้รับชําระคืนตามสดัสว่นระหวา่งเจ้าหนี "ไมมี่ประกนัด้วยกนั ใน

กรณีที สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี "ของผู้ เช่าและบริหารจัดการหลัก  หรือ AWC หรือ BFKT อาจมี

บุริมสิทธิเหนือสิทธิเรียกร้องที กองทุนมีต่อผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั  หรือ AWC หรือ BFKT ใน

ส่วนของหนี "ที ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั หรือ AWC หรือ BFKT มีต่อกองทุนภายใต้สญัญาเช่า 

ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  หรือสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิ

รายได้ (แล้วแต่กรณี) กองทุนอาจได้รับยอดเงินค้างชําระตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร

จดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  และสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้วแต่กรณี) 

เพียงบางสว่น หรือไมไ่ด้รับเลย นอกจากนี " กองทนุอาจจะไมไ่ด้รับชําระจํานวนเงินในอนาคตใด ๆ ที 

กองทุนพึงจะมีสิทธิได้รับตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและ

แทนที  และสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้วแต่กรณี) และจะไม่ได้รับประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจของสญัญาดงักลา่วอยา่งสมบรูณ์ ในขณะเดียวกนั การที  กสท. โทรคมนาคม ผิดนดัชําระ

ค่าเช่าหรือค่าธรรมเนียมอื น ๆ หรือชําระเงินล่าช้า หรือหยุดชําระเงินดงักล่าวให้แก่ BFKT ภายใต้

สญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ AWC และ 

BFKT ในการสง่มอบรายได้ให้แก่กองทนุ ฐานะทางการเงินของ AWC และ BFKT และความสามารถ

ของ AWC และ BFKT ในการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของตนภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและ

สิทธิรายได้ หากมีเหตุการณ์ใด ๆ ดงักล่าวเกิดขึ "นอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อ

ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ 
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5.1.5 การเปลี ยนแปลงเกี ยวกับการใช้เสาร่วมกันและผู้เช่าและบริหารจัดการพื "นที ร่วมบนเสา

โทรคมนาคมและ FOC ของกองทุน อาจไม่ได้เป็นไปในลักษณะที กองทุนคาดหมาย 

รูปแบบการดําเนินธุรกิจของกองทุนอยู่บนหลกัการว่าจะมีผู้ ให้บริการโทรคมนาคมใช้

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมมากขึ "น เนื องจากการเพิ มจํานวนผู้ประกอบการในเสา

โทรคมนาคมและ FOC ที มีอยู่จะส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวดียิ งขึ "นโดยมี

รายจ่ายลงทนุที เพิ มขึ "นคอ่นข้างตํ า อนัเป็นการเพิ มประสิทธิภาพทางด้านต้นทนุและการดําเนินงาน

ของกองทนุ การเพิ มอตัราการใช้พื "นที ร่วมของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม เป็นปัจจยั

หลกัอย่างหนึ งของกลยทุธ์การเติบโตของกองทนุ ต้นทนุที เพิ มขึ "นในการสร้างเสาโทรคมนาคม และ

เวลาที จะนําเสาโทรคมนาคมดงักลา่วออกสูต่ลาด อาจเป็นสิ งจูงใจให้ลกูค้าเป้าหมายพึ งพาการใช้

เสาโทรคมนาคมที มีอยูแ่ล้ว อยา่งไรก็ตาม ความสาํเร็จของรูปแบบการดําเนินธุรกิจนี "ขึ "นอยูก่บัปัจจยั

หลายประการ ซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง คณุภาพของทรัพย์สินของกลุม่ทรู (เช่น ความครอบคลมุ

ทางภมิูศาสตร์ ประเภทของเสาโทรคมนาคม อตัราค่าเช่าที สามารถแข่งขนักบัรายอื นได้ และปัจจยั

อื น ๆ) ภูมิประเทศ ความหนาแน่นของประชากรในพื "นที เมืองและชนบท สภาวะการเงินที มี

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการและรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของอตุสาหกรรม

โทรคมนาคม และข้อจํากัดทางกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี " ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมบางอย่างของกองทนุไม่ได้พร้อมสําหรับการใช้ร่วมกนัได้ ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 

BFKT ซึ งกองทนุซื "อรายได้สทุธิจากทรัพย์สินเหลา่นั "น อยู่ภายใต้ข้อตกลงการให้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียว

แก่ กสท. โทรคมนาคม ในการใช้ทรัพย์สินเหลา่นั "น การจดัให้มีผู้ เช่าและบริหารจดัการเพิ มเติมบน

ทรัพย์สินดงักล่าวนั "นถกูจํากัดจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินดงักลา่วให้แก่กองทุนภายหลงัวนัครบ

กําหนดสัญญา HSPA ตามข้อกําหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ  BFKT 

อย่างไรก็ดี ระบบ FOC ของ BFKT อาจไม่พร้อมสําหรับการใช้งานร่วมกับผู้ประกอบการรายอื น

หลงัจากสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA หมดอายลุงและมีการโอนทรัพย์สนิสว่นดงักลา่วให้แก่

กองทุน เนื องจากข้อจํากัดภายใต้สญัญาต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกบัระบบสื อสญัญาณของ BFKT ดงันี " 

แม้ว่า กสท. โทรคมนาคม จะยินยอมสละสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้ เดียว การใช้ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมบางประการร่วมกัน อาจยังอยู่ภายใต้ข้อจํากัดทางด้านเทคโนโลยีและ

กฎระเบียบ และความไม่แน่นอนนี "อาจเป็นข้อจํากัดความสามารถของกองทุนที จะหาผู้ เช่าและ

บริหารจดัการพื "นที ร่วมยิ งขึ "นไปอีก  

กองทนุไม่สามารถรับรองวา่ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมจะพยายามลดคา่ใช้จ่ายด้วยการเพิ ม

การพึ งพาการใช้เสาโทรคมนาคมหรือ FOC ร่วมกัน ไม่ว่ากับผู้ ให้บริการโทรคมนาคมไร้สายราย 
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อื น ๆ หรือกับผู้ ดําเนินงานเสาโทรคมนาคมและ FOC อิสระเช่นกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ ง 

ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมอาจไม่ยินดีที จะเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมหรือ 

FOC จากบคุคลภายนอก เนื องจากไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือเชื อว่าการเป็น

เจ้าของโครงข่ายของตนเองจะเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขนัมากกว่า หรือไม่ว่าด้วยเหตผุลอื นใด 

ทั "งนี " หากการใช้เสาโทรคมนาคมหรือ FOC ร่วมกนัไมไ่ด้เป็นไปตามที กองทนุคาดหมายไว้ อาจสง่ผล

กระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการเงิน

ของกองทนุ 

5.1.6 บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดาํเนินกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้อย่างประสบผลสาํเร็จ

ต่อเนื อง และอาจตกลงแก้ไขเปลี ยนแปลงเอกสารธุรกรรม สละสิทธิ หรือให้ความยนิยอม

โดยไม่ขอความยนิยอมจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการเป็นผู้บริหารจดัการตามธุรกิจปกติ (day-to-day management) ของกองทนุ 

และควบคุมการดําเนินธุรกิจของกองทุน โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์  

กองทุนต้องพึ งพาการดําเนินงานของบริษัทจัดการและความสามารถของบริษัทจัดการในการ

ดําเนินงานและบริหารจดัการกองทนุ การที บริษัทจดัการไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดและเงื อนไขภายใต้กฎหมายที เกี ยวข้อง 

อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงิน

สดและฐานะทางการเงินของกองทุน รวมถึงความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผล และ

ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่สทิธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอีกด้วย  

บริษัทจัดการแต่งตั "งผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมให้เป็นผู้ รับผิดชอบการบริการด้าน

ธุรการบางประการ การจดัหาผลประโยชน์และการตลาดเกี ยวกบัการให้เช่า ดําเนินการและบริหาร

จดัการทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการรายอื น ๆ  ทําให้ผู้ ถือหนว่ย

ลงทุนอาจไม่มีโอกาสที จะประเมินการตดัสินใจของบริษัทจัดการเกี ยวกับกลยุทธ์ที บริษัทจัดการ

นํามาใช้ หรือการลงทุนของกองทุน ตลอดจนเงื อนไขในการลงทุนดงักล่าว การที บริษัทจดัการไม่

สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทุนให้เป็นไปตามแผนที วางไว้อาจมีผลกระทบในทางลบ

อยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสดเงินสดและฐานะทางการเงิน

ของกองทนุ 

นโยบายการลงทนุของกองทนุอนญุาตให้กองทนุลงทนุในกิจการโครงสร้างพื "นฐานได้อย่าง

หลากหลาย โดยไมจํ่าเป็นต้องเกี ยวข้องกบัอตุสาหกรรมโทรคมนาคม และ/หรือ ไมจํ่าเป็นต้องตั "งอยู่
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ในประเทศไทย ตราบใดที กิจการโครงสร้างพื "นฐานนั "นเป็นประโยชน์หรือเป็นการให้บริการประชาชน

ในวงกว้างของประเทศไทย ซึ งกองทุนอาจไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนหรือดําเนินงานกิจการ

เหลา่นั "นมาก่อน ทั "งนี " แม้ว่ากิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทนุสามารถลงทนุได้นั "นรวมไปถึงกิจการ

ไฟฟ้า ประปา ทางพิเศษ หรือทางสมัปทาน ท่าอากาศยาน ท่าเรือนํ "าลกึ การขนสง่มวลชน พลงังาน

ทางเลือก ระบบบริหารจัดการนํ "าหรือชลประทาน และระบบป้องกันภัยธรรมชาติ และกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานอื นใดซึ งกฎหมายหลกัทรัพย์อาจให้เข้าไปลงทนุได้ในอนาคต กองทุนคาดว่าจะ

ลงทนุในโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเป็นหลกั นอกจากนี " หากกองทนุจะเข้าไปลงทนุในกิจการ

ดงักลา่ว กองทนุคาดว่ากองทนุจะต้องว่าจ้างผู้ ให้บริการภายนอกสําหรับการดําเนินงาน และ/หรือ

การให้บริการสําหรับกิจการดังกล่าว ทั "งนี " กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถว่าจ้างผู้

ให้บริการหรือผู้ ดําเนินงานภายนอกที เหมาะสม ซึ งมีประสบการณ์ที จําเป็นภายใต้ข้อตกลงทาง

การค้าที ยอมรับได้ หรือกองทนุอาจไมส่ามารถหาผู้ให้บริการหรือผู้ ดําเนินงานภายนอกได้เลย โปรด

พิจารณารายละเอียดเกี ยวกบักลยทุธ์ของกองทนุในหวัข้อ 3.1 “วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ และ

จดุเดน่ในการดําเนินงานของกองทนุ” 

นอกจากนี " บริษัทจัดการยงัมีดลุยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวที จะใช้สิทธิหรือยินยอมให้มีการใช้

สทิธิและการเยียวยาบางประการเกี ยวกบัผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมหรือการจดัหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม หรือให้ความยินยอมในการแก้ไขเปลี ยนแปลงเอกสาร

ธุรกรรม เอกสารธุรกรรมสาํหรับการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 เอกสารธุรกรรมสาํหรับการลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  2 และ ครั "งที  3 และเอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 รวมทั "งสญัญาหรือ

เอกสารอื นใดที เกี ยวข้องหรือเกี ยวเนื องกบัเอกสารธุรกรรมดงักลา่ว รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงสญัญา

เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  1 และสญัญา

เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  2 หรือผอ่นผนัเงื อนไขใด ๆ ในเอกสารธุรกรรม สญัญา

หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวข้องหรือเกี ยวเนื องกบัเอกสารธุรกรรมดงักล่าว (นอกเหนือจากการแก้ไข

เปลี ยนแปลงที ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน) ซึ งอาจไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์

ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย โดยการดําเนินการดงักลา่วของบริษัทจดัการจะผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

และอาจไมใ่ช่ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะราย 
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5.1.7 กองทุนอาจไม่สามารถซื "อทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติมภายใต้เงื อนไข

ที ยอมรับได้ หรือไม่สามารถรวมทรัพย์สินเหล่านั"นได้อย่างประสบผลสําเร็จ หรือกองทุน

อาจจะไม่สามารถหาทรัพย์สินเพื อการลงทุนเพิ มเติมที เหมาะสมได้ หรือกลยุทธ์การเติบโต

และแผนการขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไม่ประสบผลสาํเร็จ 

กลยทุธ์การเติบโตของกองทนุขึ "นอยู่กบัความสามารถของกองทนุในการซื "อหรือได้มา หรือ

การลงทนุในทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติมจากนิติบคุคลผู้ โอน บริษัทอื น ๆ 

ในกลุม่ทรู หรือบคุคลภายนอกอื น ๆ  เช่น การจะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 โปรดพิจารณาหวัข้อ 5.1.11 “จํานวนเงินที คาดว่าจะได้รับจากการเสนอ

ขายหน่วยลงทนุครั "งนี " อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะของตลาดเงินและตลาดทนุในขณะนั "น และ

กองทุนอาจไม่สามารถระดมเงินทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั "งนี "อย่างเพียงพอที จะเป็น

ค่าใช้จ่ายในการซื "อทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 และการ

ดําเนินการที จะต้องแล้วเสร็จก่อนและหลงัการโอนทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  4 ให้แก่กองทนุอาจลา่ช้าหรือไม่สามารถกระทําได้ ทั "งนี " หากกองทนุไม่สามารถเข้า

ลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ได้ไมว่า่ด้วยเหตใุด 

บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการลดทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยไม่ชกัช้า” กลยทุธ์นี "สะท้อนความ

เสี ยงในสว่นของการประเมินมลูคา่ จดุแข็งและจดุออ่นของการเข้าซื "อหรือได้มาและโอกาสการลงทนุ 

การรวมและบริหารจดัการทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ได้มาใหม่  และการเพิ ม

หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของทรัพย์สินเหลา่นั "น นอกจากนี " กองทนุอาจต้องจดัสรร

ทรัพยากรและฝ่ายบริหารจดัการ และอาจต้องใช้เวลาอยา่งมากในการดําเนินการเพื อการเข้าซื "อหรือ

ได้มาซึ งทรัพย์สินจากการลงทุนดงักล่าว ทั "งนี " ความสามารถในการดําเนินกลยทุธ์การเติบโตของ

กองทนุได้อยา่งประสบผลสาํเร็จจะขึ "นอยูก่บัปัจจยัตา่ง ๆ อาทิ ความสามารถของกองทนุในการเฟ้น

หาโอกาสการลงทุนที เหมาะสม ซึ งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การลงทุนของกองทนุ การจัดหาเงินทนุ 

และ/หรือการกู้ ยืมเงินได้อย่างเพียงพอบนเงื อนไขที ยอมรับได้ และการปฏิบติัตามคํารับรองของ

กองทนุที ระบอุยูใ่นตราสารหนี "ใดซึ งกองทนุอาจมีอยู่ ณ เวลานั "น 

กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าการเข้าซื "อหรือการลงทุนของกองทุนจะสามารถทําได้ใน

เวลาที เหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื อนไขซึ งเป็นที ยอมรับได้ของกองทุน และไม่

สามารถรับรองได้ว่าทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที กองทุนสามารถเข้าซื "อหรือ

ได้มาหรือลงทนุจากนิติบคุคล ผู้ โอน บริษัทอื น ๆ ในกลุม่ทรู หรือบคุคลภายนอกอื น ๆ ในอนาคตจะ

เป็นที น่าสนใจและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กองทุนจากการจัดหาผลประโยชน์อย่างที 
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คาดการณ์ไว้ กองทุนคาดว่าในอนาคตอนัใกล้ ทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที 

กองทนุจะเข้าซื "อหรือได้มาเกือบทั "งหมด จะมาจากนิติบคุคลผู้โอนหรือนิติบคุคลอื น ๆ ในกลุม่ทรู ซึ ง

ถือวา่เป็นบคุคลที เกี ยวข้องของกองทนุ แม้วา่ตามกฎหมาย ทรู และเรียลมฟูไมส่ามารถออกเสียงใน

วาระเกี ยวกบัธุรกรรมกบับคุคลที เกี ยวข้องในกรณีที การเข้าทําธุรกรรมดงักลา่วต้องได้รับมติเห็นชอบ

จากผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือถูกจํากัดโดยข้อจํากัดการทําธุรกรรมกับบุคคลที เกี ยวข้องอื นใด 

เนื องจากทรูและเรียลมฟูถือเป็นบคุคลที เกี ยวข้องของกองทุนเพราะทรูถือหน่วยลงทนุจํานวนเกิน

ร้อยละ 10 ของหน่วยลงทนุทั "งหมด และเรียลมฟูเป็นบริษัทย่อยของทรู (โดย ณ วนัที  ;# ธันวาคม 

พ.ศ. .$%# ทรูถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในเรียลมฟู ในสดัสว่นร้อยละ ++.&3) จึงถือ

เป็นบคุคลที ถกูควบคมุโดยทรู อยา่งไรก็ดี ทรูหรือกลุม่ทรูก็อาจยงัคงมีอิทธิพลเหนือกวา่ในการเจรจา

ต่อรองเงื อนไขในการเข้าซื "อทรัพย์สินในอนาคตจากนิติบุคคลผู้ โอนหรือบริษัทอื น  ๆ ในกลุ่มทรู 

นอกจากนี " ถึงแม้ว่าตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กองทนุจะได้สิทธิในการได้รับคํา

เสนอก่อน (right to receive a first offer) ในการซื "อทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ประเภท Passive บางอย่างจากกลุม่ทรูที กลุม่ทรูประสงค์จะขายก็ตาม กลุม่ทรูอาจตดัสินใจไมข่าย

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมใด ๆ หรืออาจตัดสินใจลดจํานวนทรัพย์สินที จะขายลง 

นอกจากนี " ภายหลงัจากวนัครบกําหนดของการใช้สทิธิในการได้รับคําเสนอก่อน (right to receive a 

first offer) ซึ งจะครบกําหนดในวันครบห้าปีนับจากวันที การได้มาในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง

พื "นฐานที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  4 เสร็จสิ "น หรือวนัที การเสนอขายสําหรับการเพิ มทนุครั "งที  2 เสร็จสิ "น 

แล้วแต่วันใดจะครบกําหนดทีหลัง กลุ่มทรูจะสามารถขายทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมประเภท Passive ให้แก่บุคคลที สาม ซึ งจะทําให้กองทุนไม่สามารถซื "อทรัพย์สิน

ดังกล่าวได้จากกลุ่มทรูในอนาคต นอกจากนี " กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนจะได้รับ

ประโยชน์ในการคดัสรรและเข้าซื "อหรือได้มาซึ งทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมตามที 

คาดว่าจะเป็นการส่งเสริมเป้าหมายกลยุทธ์ของกองทุน หรือได้มาซึ งทรัพย์สินที เป็นโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมในอตัราที จําเป็นต่อการบรรลแุผนการขยายธุรกิจที ต้องการ และกองทุนไม่

สามารถรับรองได้ว่ากองทุนจะสามารถดําเนินตามแผนการขยายธุรกิจหรือสามารถได้รับ

ผลประโยชน์จากกลยทุธ์การเติบโตของกองทนุในอนาคตได้อยา่งประสบผลสําเร็จตอ่เนื อง ซึ งไมว่า่

กรณีใดดงักลา่วย่อมอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ

ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ 
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5.1.8 หากบริษัทจัดการไม่สามารถบริหารจัดการกองทุน  และ/หรือ ผู้จัดการทรัพย์สิน

โทรคมนาคมไม่ดําเนินการให้บริการที จําเป็นและเกี ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จาก

กิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่งผล

กระทบในทางลบอย่างมีนัยสาํคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน กระแสเงนิ

สดและฐานะทางการเงนิของกองทุน 

บริษัทจัดการเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน และบริษัทจัดการต้องพึ งพาผู้จัดการทรัพย์สิน

โทรคมนาคมในการบริการด้านธุรการบางประการ รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์และการตลาด

สาํหรับการเช่าและบริหารจดัการพื "นที ร่วมกนับนทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมให้แก่ผู้ เช่า

และบริหารจัดการเพิ มเติม ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัเป็นผู้ รับผิดชอบการดําเนินงานและการ

บํารุงรักษาทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม และ BFKT เป็นผู้ รับผิดชอบการดําเนินงานและ

การบํารุงรักษาทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT และ TUC เป็นผู้ รับผิดชอบการบํารุงรักษาและการ

ดําเนินงานของเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 และ

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  1 และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพิ มเติม ครั "งที  2 ทั "งนี " บริษัทจดัการและกองทนุไมมี่ประสบการณ์หรือความเชี ยวชาญในการบริหาร

จดัการทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม และอาจไมส่ามารถควบคมุดแูลการดําเนินงานของ

ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั และผู้ เช่าและบริหารจดัการรายอื น ๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั "น หากผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่สามารถปฏิบติัหน้าที เกี ยวกบั

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมอย่างเหมาะสมอาจส่งผล

กระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถควบคมุดแูลให้ผู้จดัการ

ทรัพย์สินโทรคมนาคม ผู้ เ ช่าและบริหารจัดการหลัก และผู้ เ ช่าและบริหารจัดการรายอื น  ๆ 

ดําเนินงานเกี ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม และ/หรือ บริษัทจัดการไม่สามารถ

บริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี

นยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของ

กองทุน ตลอดจนความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและการ

ชําระคืนหนี "ที ถึงกําหนดชําระ นอกจากนี " การเปลี ยนแปลงในทางลบใด ๆ ในความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บริษัทจดัการกบัผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมอาจเป็นอปุสรรคต่อความสามารถของบริษัทจดัการ

ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม และหากผู้จดัการทรัพย์สิน

โทรคมนาคมไม่สามารถปฏิบติัหน้าที ตามสญัญาบริการหลกั กองทนุอาจไม่สามารถแต่งตั "งบคุคล
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อื นเพื อบริหารจดัการเกี ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

และการจดัหาผลประโยชน์และการตลาดเกี ยวกบัการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการพื "นที ตั "ง

ร่วมกันบนทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัที ผู้จดัการ

ทรัพย์สินโทรคมนาคมต้องปฏิบติัตามสญัญาบริการหลกั หรืออาจไม่สามารถแต่งตั "งบุคคลอื นได้

เลย ซึ งอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและ

ฐานะทางการเงินของกองทนุ 

5.1.9 การดําเนินงาน ให้บริการ บํารุงรักษา และซ่อมแซม FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขต

พื "นที ต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายสูงและมีความเสี ยง 

ระบบตา่ง ๆ ของกองทนุนั "นมีความเสี ยงที อาจเกิดขึ "นตามปกติตามลกัษณะของ FOC และ

ระบบบรอดแบนด์ขนาดใหญ่ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดัที มีความซบัซ้อน อนัรวมถึง (ก) อปุกรณ์ชํารุด

เสียหาย (ข) การให้บริการได้รับการรบกวน (ค) ไฟฟ้าดบั (ง) ซอฟต์แวร์บกพร่อง (จ) การละเมิด

ความปลอดภยั (ฉ) access line และอปุกรณ์เสียหาย และ (ช) ภยัธรรมชาติ เนื องจาก FOC สว่น

ใหญ่ของกองทนุเป็นโครงข่ายแบบพาดบนเสา จึงมีความเสี ยงที จะได้รับความเสียหายจากสภาพ

อากาศ และ FOC ที เหลือซึ งเป็นโครงขา่ยแบบลอดท่อใต้ดินก็อาจได้รับความเสียหายจากอบุติัเหตุ

ได้ ซึ งความเสียหายในทั "งสองกรณีอาจทําให้การให้บริการลดน้อยลงหรือหยุดชะงักชั วคราว การ

ดําเนินงาน และบํารุงรักษา FOC ซึ งเป็นความรับผิดชอบของผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักของ

กองทุนและ BFKT (แล้วแต่กรณี) ต้องการการประสานงานและการรองรับระหว่างกันเองของ

เทคโนโลยีและอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ขั "นสงูที ตั "งอยูท่ั วประเทศไทย และยงัต้องใช้คา่ใช้จ่าย

ในการดําเนินงานและต้นทุนที สงูมาก การที ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั (TUC และ TICC) และ 

BFKT (แล้วแตก่รณี) ผิดสญัญาไมป่ฏิบติัตามภาระผกูพนัของตนในการดําเนินการบํารุงรักษา FOC 

และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดัอาจสง่ผลให้มลูคา่ของทรัพย์สนิดงักลา่วลดลง ซึ งอาจ

ส่งกระทบในทางลบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนของผู้ ลงทุน นอกจากนี " ยังอาจส่งผลให้ระบบของ

กองทุนไม่สามารถดําเนินงานโดยใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพตามที คาดการณ์ได้  เช่น เมื อ

อปุกรณ์สื อสญัญาณของกองทนุล้าสมยัหรือหมดอายกุารใช้งาน กองทนุอาจมีรายจ่ายลงทนุที เพิ ม

สงูขึ "นอยา่งมีนยัสาํคญั ทั "งนี " ขึ "นอยูก่บัลกัษณะและขอบเขตของสว่นที จําเป็นต้องได้รับการซอ่มแซม

หรือทดแทน การที ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไม่สามารถดําเนินการได้ตามที ควรหรือตามที คาดการณ์

อาจทําให้ระบบเคเบิลไม่สามารถปฏิบัติการได้ตามลักษณะเฉพาะของการออกแบบ (design 

specification) หรือไม่สามารถปฏิบติัการได้เลย ซึ งอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผล

การดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของกองทุน นอกจากนี " เนื องจากบริการของ
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กองทุนมีความสําคญัเป็นอย่างสงูต่อการประกอบกิจการของผู้ เช่าและบริหารจดัการของกองทนุ  

การที บริการของกองทนุได้รับการรบกวนจึงอาจทําให้ผู้ เช่าและบริหารจดัการดงักลา่วสญูเสียกําไร

หรือผลประโยชน์อื น ๆ หรือได้รับความเสียหายอื น ๆ ซึ งอาจสง่ผลกระทบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ 

ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของกองทนุ ตลอดจนอาจก่อให้เกิดความรับ

ผิดทางกฎหมายตอ่กองทนุ 

5.1.10 สรุปรายงานการประเมินค่าอิสระและรายงานที ใช้อ้างอิง ไม่ใช่ความเห็นเกี ยวกับประโยชน์

เชิงพาณิชย์ของกองทุน และไม่ใช่ความเห็นไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี ยวกับราคา

ซื "อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรือฐานะทางการเงินของกองทุน และการประเมินราคาที 

อยู่ในรายงานดังกล่าวไม่ได้เป็นเครื องบ่งชี "ถงึมูลค่าที แท้จริงของทรัพย์สินของกองทุน 

บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี  จํากดั และ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี  จํากดั ได้รับการ

แต่งตั "งให้เป็นผู้ประเมินค่าอิสระ เพื อทําการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 โดยผู้ประเมินค่าอิสระแต่ละรายได้ออกรายงานการประเมินค่าอิสระ ซึ ง

ปรากฏตามภาคผนวก 1 “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท เจย์ แคปปิตอลแอ๊ดไวเซอรี  จํากดั” และภาคผนวก 2 “รายงานการ

ประเมินมลูค่ายติุธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี  

จํากัด” ของเอกสารฉบับนี "ตามลําดบั ซึ งแสดงสมมติฐานเกี ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 และรายได้สทุธิในอนาคตของทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 และไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นคําอธิบายที สมบรูณ์

ของรายงานการประเมินคา่อิสระในการออกรายงานการประเมินคา่อิสระ 

รายงานการประเมินค่าแต่ละฉบบัตั "งอยู่บนประมาณการและสมมติฐานหลายประการ

เกี ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ซึ งรวมถึงฐานะทาง

การเงินในปัจจุบันและในอนาคต กลยุทธ์ทางธุรกิจ และสภาพแวดล้อมที จะต้องดําเนินงานใน

อนาคต สมมติฐานเหลา่นี "มาจากข้อมลูที ได้รับจากและการหารือกบัผู้บริหารหรือผู้แทนของผู้บริหาร

ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และสะท้อนถึงความคาดหวงัและความเห็นเกี ยวกบัเหตกุารณ์ใน

อนาคต รวมถึงความเสี ยงและความไม่แน่นอนซึ งทราบอยู่แล้วหรือยงัไม่ทราบก็ตาม โดยรายงาน

การประเมินค่าประกอบด้วยการคาดการณ์และประมาณการในอนาคต และข้อความในลกัษณะที 

เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) ซึ งโดยลกัษณะของข้อมูลดงักล่าว

แล้ว จะอยู่ภายใต้ความเสี ยงและความไม่แน่นอนที มีนยัสําคญั ทั "งนี " เหตกุารณ์ในอนาคตที อ้างอิง

ในข้อความในลกัษณะที เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) ดงักล่าว มี
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ความเสี ยง ความไม่แน่นอน และขึ "นอยู่กับปัจจัยอื น ๆ ซึ งอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือผลการ

ดําเนินงานที แท้จริงแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัจากผลลพัธ์หรือผลการดําเนินงานที แสดงโดยชดัแจ้ง

หรือโดยปริยายในข้อความในลักษณะที เ ป็นการคาดการณ์ในอนาคต  ( forward-looking 

statements)  

รายงานการประเมินมลูคา่ยติุธรรมทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  4 แต่ละฉบบัไม่ใช่ความเห็นเกี ยวกบัข้อดีทางธุรกิจและโครงสร้างของการจดัหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม และไม่ใช่ความเห็นเกี ยวกบัราคาซื "อขายหน่วยลงทนุ

ในอนาคต หรือฐานะทางการเงินของกองทนุ ไมว่า่โดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย 

รายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินค่าอิสระแต่ละฉบบัมิได้มีข้อมลูทั "งหมดที อาจจําเป็น

หรือควรจะต้องใช้ในการประเมินทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม  ครั "งที  4 หรือ

ประเมินการลงทนุในกองทนุหรือในหน่วยลงทนุอย่างครบถ้วน นอกจากนี " รายงานการประเมินค่า

ไม่ได้จดัเตรียมโดยพิจารณาจากสภาพธุรกิจ การดําเนินงาน หรือฐานะทางการเงินของกองทนุโดย

ครบถ้วนทั "งหมด ดงันั "น ผู้ประเมินค่าอิสระจึงไม่ได้ให้คํารับรองหรือรับประกนัในเรื องดงักลา่วไมว่า่

โดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย ทั "งนี " รายงานการประเมินคา่ไมไ่ด้ให้สิทธิหรือการเยียวยาแก่ผู้ลงทุนหรือ

บคุคลอื น และไมเ่ป็นและไมค่วรถกูตีความวา่เป็นการรับประกนัในรูปแบบใด ๆ ในฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทนุ หรือข้อความในลกัษณะที เป็นการคาดการณ์ในอนาคต 

(forward-looking statements) อื นใดที ระบใุนรายงานการประเมินคา่ดงักลา่ว ซึ งรวมถึงข้อความที 

เกี ยวข้องกบัปัจจยัเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro-economic factors) บางประการโดยหรือในนาม

ของกลุม่ทรู บริษัทจดัการ กองทนุ หรือผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ  

นอกจากนี " กองทนุไม่อาจรับรองได้ว่าการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอิสระจะสะท้อนมลู

ค่าที แท้จริงของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 หรือผู้ประเมินค่า

รายอื น ๆ จะประเมินได้ในราคาเดียวกนั ดงันั "น ประมาณการมลูค่าที ระบใุนเอกสารฉบบันี "อาจไม่

เป็นข้อบ่งชี "ถึงมลูค่าที แท้จริงของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 

นอกจากนี " รายงานการประเมินค่าดงักลา่วไม่ได้มีการปรับปรุงนบัตั "งแต่วนัที ออกรายงาน และไม่

คํานึงถึงพฒันาการใด ๆ ภายหลงัวนัออกรายงาน และไม่ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นคําแนะนํา

จากกลุม่ทรู นิติบคุคลผู้ โอน ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม กองทนุ บริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดั

จําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือบคุคลอื นใด ดงันั "น ผู้ลงทนุไม่ควรเชื อถือรายงานการประเมิน
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ค่าเกินสมควร ซึ งรวมส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของรายงานการประเมินค่าอิสระดังกล่าวในการ

ตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในภาคผนวก 1 

“รายงานการประเมินมลูค่ายติุธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท เจย์ 

แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี  จํากัด” และภาคผนวก 2 “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอรี  จํากดั” 

5.1.11 จํานวนเงินที คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั"งนี " อาจได้รับผลกระทบจาก

สภาวะของตลาดเงนิและตลาดทุนในขณะนั"น และกองทุนอาจไม่สามารถระดมเงนิทุนจาก

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั"งนี "อย่างเพียงพอที จะเป็นค่าใช้จ่ายในการซื "อทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4 และการดําเนินการที จะต้องแล้ว

เสร็จก่อนและหลังการโอนทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  

4 ให้แก่กองทุนอาจล่าช้าหรือไม่สามารถกระทําได้ ทั "งนี " หากกองทุนไม่สามารถเข้าลงทุน

ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4 ได้ไม่ว่าด้วย

เหตุใด บริษัทจัดการจะต้องดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชักช้า 

กองทนุจะนําจํานวนเงินสทุธิที จะได้รับจากการเสนอขายไปใช้ในการซื "อทรัพย์สนิโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เป็นหลกั อนึ ง การได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 คาดว่าจะต้องใช้เงินทนุจํานวนไมเ่กิน 15,800 ล้านบาท ทั "งนี "

จํานวนเงินสทุธิที จะได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั "งนี "ขึ "นอยู่กบัปัจจัยหลายประการซึ งอยู่

นอกเหนือการควบคุมของกองทุน ซึ งรวมถึงสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนั "นทั "งใน

ประเทศไทยและในตลาดโลก กองทนุไม่สามารถรับรองว่าจํานวนเงินสทุธิที จะได้รับจากการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครั "งนี "จะเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4  

หากจํานวนเงินสทุธิที ได้รับจากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั "งนี "ไมเ่พียงพอเป็นคา่ใช้จ่ายใน

การได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 การได้มาซึ งทรัพย์สนิ

ดงักลา่วอาจไมส่ามารถกระทําได้ หรือกองทนุอาจจะต้องกู้ ยืมเงินเพื อเป็นเงินทนุสว่นที เหลือสําหรับ

การได้มาซึ งทรัพย์สินดงักลา่ว หากกองทนุต้องทําการกู้ ยืมเงินเพิ มเติม กองทนุจะต้องได้รับอนมุติั

จากที ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในสว่นที  ; “การจดัการและการ

กํากบัดแูลกองทนุรวม” หวัข้อ 12.1.1 “นโยบายการกู้ ยืมเงิน” ในกรณีที กองทนุไมไ่ด้รับอนมุติัจากที 

ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุสาํหรับการกู้ ยืมเงิน อาจมีความเป็นไปได้ที กองทนุจะไมส่ามารถดําเนินการ

ให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ได้ ทั "งนี " หากกองทนุไม่
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สามารถดําเนินการให้ได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 หรือ

จําเป็นต้องกู้ ยืมเงินเพิ มเติมเพื อใช้เป็นเงินทุนในการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ธุรกิจ โอกาส

ทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของกองทนุ 

นอกจากนี " ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  นิติบุคคลผู้ โอนจะโอน

กรรมสทิธิ=ในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ให้แก่กองทนุ อยา่งไร

ก็ตาม หน่วยงานกํากบัดแูลที เกี ยวข้องอาจคดัค้านการโอนกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ทั "งนี " หากการโอนกรรมสิทธิ=ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 และสทิธิตา่ง ๆ ต้องลา่ช้าออกไปหรือถกูยกเลิก หรือคูส่ญัญา

หรือหนว่ยงานกํากบัดแูลที เกี ยวข้องใด ๆ คดัค้านการโอนทรัพย์สนิดงักลา่วอาจทําให้การดําเนินงาน

ของกองทนุหยดุชะงกั ซึ งอาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผล

การดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ  

อนึ ง บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชกัช้า  หาก

กองทุนเพิ มเงินทุนจดทะเบียนเพื อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมแล้ว แต่

ปรากฏเหตุขัดข้องในภายหลังอันทําให้ไม่สามารถได้มาซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน

ดงักล่าวได้ ดงันั "น หากภายหลงัจากที การเสนอขายหน่วยลงทุนครั "งนี "เสร็จสิ "นลง และกองทุนได้

ดําเนินการเพิ มเงินทนุจดทะเบียนแล้ว แตก่องทนุไมส่ามารถเข้าลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ได้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการลดเงินทนุ

จดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชักช้า  และในกรณีดังกล่าวผู้ ถือหน่วยลงทุนในส่วนที จะต้อง

ดําเนินการลดทนุอาจได้รับเงินค่าจองซื "อหนว่ยลงทนุคืนไมเ่ต็มจํานวน เพราะเหตทีุ กองทนุอาจเหลอื

เงินไม่เพียงพอเนื องจากได้ใช้จ่ายเงินที ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปแล้วในการจัดการ

กองทนุก่อนที จะคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

5.1.12 การไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที ดินผู้ให้เช่าและการอนุญาตหรืออนุมัติจากผู้ให้

สิทธิแห่งทาง หรือการไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของกองทุนในที ดินซึ งเป็นที ตั "งของเสา

โทรคมนาคมและ FOC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ

ดาํเนินงาน กระแสเงนิสด และฐานะทางการเงนิของกองทุน 

ที ดินและทรัพย์สินเกือบทั "งหมดที เสาโทรคมนาคม ซึ งกองทุนจะได้มาจากการลงทุน

เพิ มเติมครั "งที  4 หรือให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการแก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการของกองทุน
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ตั "งอยู่นั "น เป็นที ดินและทรัพย์สินที เช่ามาจากเจ้าของที ดินหรือผู้ครอบครองที ดิน  ทั "งภาครัฐและ

ภาคเอกชน และการวาง FOC เกือบทั "งหมดซึ งกองทนุจะได้มาจากการลงทมุเพิ มเติมครั "งที  4 หรือที 

ได้มาจาก TUC TICC และทรูมฟูแล้วนั "น เป็นไปตามสิทธิแห่งทางโดยนิติกรรมสญัญาที หน่วยงาน

ด้านสาธารณปูโภคมอบให้แก่ TUC หรือ TICC ซึ งเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในกลุม่ทรูและ

เป็นหรือจะเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ 

นิติบคุคลผู้โอนที เกี ยวข้องภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ และ TICC และ TUC ใน

ฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของ FOC บางสว่นของกองทนุภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และ

บริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง ตกลงดําเนินการหรือจะดําเนินการให้

กองทุนและผู้ เช่าและบริหารจดัการของกองทุนมีสิทธิใช้และเข้าถึงสถานที เช่าและอาศยัสิทธิแห่ง

ทางได้ (แล้วแต่กรณี) ทั "งนี " สญัญาเช่าที ดินส่วนมากซึ งนิติบุคคลผู้ โอนที เกี ยวข้องเป็นผู้ เช่าจะมี 

ข้อสญัญามาตรฐานที อนญุาตให้นิติบคุคลผู้ โอนที เกี ยวข้องในฐานะผู้ เช่านําพื "นที เช่าออกให้บคุคล

ใด ๆ ใช้ประโยชน์ หรือเช่าช่วงได้โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ รวมถึงอนญุาตให้นิติบคุคลผู้โอนที 

เกี ยวข้องในฐานะผู้ เช่าโอนสิทธิและ/หรือหน้าที ตามสญัญาเช่าให้แก่บคุคลอื นโดยไม่ต้องขอความ

ยินยอมจากผู้ให้เช่า (เพียงแตต้่องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร) อยา่งไรก็ตาม 

สญัญาเช่าบางส่วนอาจไม่ได้มีข้อสญัญาดงักล่าว นิติบุคคลผู้ โอนที เกี ยวข้องจึงยงัคงมีหน้าที ต้อง

ดําเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของที ดินหรือผู้ครอบครองที ดินซึ งเป็นผู้ ให้เช่าเพื อให้สิทธิแก่

กองทนุในการเข้าใช้ที ดิน ดงันี " กองทนุไม่สามารถรับรองวา่เจ้าของที ดินหรือผู้ครอบครองที ดินจะไม่

คัดค้านการให้สิทธิดังกล่าวหรือห้ามไม่ให้ผู้ เช่าและบริหารจัดการที ต้องร่วมใช้สถานที เช่าติดตั "ง

อปุกรณ์บนเสาโทรคมนาคมหรือเข้าถึงสถานที  หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึ "น และนิติบคุคลผู้ โอน

ไมส่ามารถดําเนินการให้บคุคลภายนอกได้รับความยินยอมในการใช้สถานที หรือหากพื "นที ตั "ง (site) 

ที ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมตั "งอยู่  (หรือพื "นที ตั "งที ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 ตั "งอยู่) ไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงได้ เนื องจากข้อบกพร่องหรือ

ข้อจํากดัทางกฎหมายบางประการ นิติบุคคลผู้ โอนมีหน้าที ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ

รายได้ที เกี ยวข้อง ในการย้ายสถานที ตั "งเสาโทรคมนาคมหรือหาเสาโทรคมนาคมทดแทน หรือหาก

ไม่สามารถย้ายสถานที ตั "งเสาหรือหาเสาโทรคมนาคมทดแทนได้ภายในระยะเวลาที กําหนด  นิติ

บุคคลผู้ โอนมีหน้าที ที จะต้องซื "อเสาโทรคมนาคมดังกล่าวคืนจากกองทุน  โดยราคาซื "อคืนเสา

โทรคมนาคมที นิติบุคคลผู้ โอนจะต้องชําระคือจํานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ายของทรัพย์สินที ได้รับ

ผลกระทบดงักล่าว รวมทั "งดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีคิดคํานวณตั "งแต่วนัที โอนทรัพย์สิน

ดังกล่าวเสร็จสิ "น หักด้วยค่าเช่าที กองทุนได้รับจากการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการเสา
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โทรคมนาคมดงักลา่ว รวมถึงดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีคิดคํานวณตั "งแต่วนัที กองทนุรับเงิน

ค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัแตล่ะครั "งสําหรับทรัพย์สินที ได้รับผลกระทบนั "นตามสญัญา

เช่า ดําเนินการและบริหารหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง ซึ งอาจจะไมใ่ช่ราคาที สะท้อน

ถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic value) ของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวในกรณีที กองทุนมี

กรรมสิทธิ=ในเสาโทรคมนาคมตลอดอายกุารใช้งาน นอกจากนี " หากมีการซื "อคืนเสาโทรคมนาคมใด 

ๆ กองทนุจะเสยีประโยชน์ในกระแสรายได้จากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมในอนาคต ซึ งอาจสง่ผลให้

มลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุลดลง 

ทั "งนี " กฟภ. ได้มีหนงัสือถึงกลุม่ทรูยืนยนัว่าการวางพาดทรัพย์สินบางสว่นที เกี ยวกบั FOC 

นอกเขตพื "นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวดั  และ

ระบบ FOC ของ BFKT เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที ใช้บงัคบั โดย ณ วนัที ของเอกสารฉบบั

นี " กฟภ. ได้ทยอยออกเอกสารเพื อเรียกชําระค่าพาดสายสําหรับสิทธิแห่งทางสําหรับทรัพย์สิน

ดงักล่าว  หากในอนาคต กฟภ. ไม่ให้สิทธิแห่งทางและคดัค้านการเข้าถึงและการใช้งานทรัพย์สิน

ดงักลา่ว ความสามารถของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุและ BFKT ในการดําเนินงานใน

สว่นของทรัพย์สนิเหลา่นั "นอาจหยดุชะงกัลง หากเกิดกรณีดงักลา่วและระบบ FOC ของ BFKT ได้รับ

ผลกระทบ กองทุนหรือ BFKT อาจจะต้องทําการย้ายทรัพย์สินส่วนที ได้รับผลกระทบออกไป โดย

เป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายเอง และอาจก่อให้เกิดความลา่ช้าขึ "น 

การวางพาดหรือการติดตั "ง FOC สว่นใหญ่ในเขตพื "นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ

กองทุนส่วนใหญ่เป็นไปตามการอนุญาตของ กสทช. ตามพรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

อย่างไรก็ดี กฟน. และหน่วยงานด้านสาธารณปูโภคอื นยงัไม่ได้มีการให้สิทธิแห่งทางซึ งทําให้การ

วางพาดหรือการติดตั "ง FOC ดงักลา่วอาจเข้าขา่ยเป็นการกระทําละเมิด โดย กฟน. หรือหน่วยงาน

ด้านสาธารณปูโภคอื นมีสิทธิตามกฎหมายที จะฟ้องให้กองทนุรื "อถอน FOC บางสว่น ดงักลา่ว และ/

หรือ เรียกร้องค่าเสียหายได้ นอกจากนี " หน่วยงานของรัฐอื นใดอาจมีข้อกําหนดห้ามมิให้วางพาด 

ติดตั "งหรือแขวน FOC ในเขตพื "นที รับผิดชอบของตน เว้นแตจ่ะได้รับหนงัสอือนญุาตจากหนว่ยงานที 

เกี ยวข้อง หรือมีการชําระคา่ใช้ประโยชน์ตอบแทน ทั "งนี " ในทางปฏิบติัผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ซึ งรวมถึงกลุ่มทรู อาจไม่สามารถดําเนินการขออนุญาตหรือชําระค่าใช้ประโยชน์ตอบแทน หรือ

ดําเนินการดงักลา่วลา่ช้า หรือไม่ได้ดําเนินการดงักลา่วกบัหน่วยงานที เกี ยวข้องสําหรับการวางพาด

หรือการติดตั "ง FOC นั "น ๆ ซึ งอาจสง่ผลให้กองทนุถกูฟ้องให้ดําเนินการรื "อถอน FOC ดงักลา่ว หรือ

ถกูเรียกร้องคา่เสยีหายหรือคา่ปรับได้ 
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ทั "งนี " ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  TUC 

และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักตกลงรับผิดชอบเกี ยวกับการย้าย  FOC และ

รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทนุสําหรับต้นทนุ ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความสญูเสีย การ

เรียกร้อง และความรับผิดใด ๆ ที กองทนุต้องรับผิดอนัเกี ยวเนื องกบั FOC ซึ งกองทนุได้เข้าลงทนุซึ ง

เป็นสว่นหนึ งของ FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 FOC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 และ FOC ที กองทนุ

จะเข้าลงทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของ FOC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 อนัเกิดขึ "นจากหรือเป็นผลมาจาก

การที ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทุนไม่สามารถได้มาซึ งสิทธิแห่งทางตามกฎหมายและ

ตามสญัญาที จําเป็น ซึ งรวมถึงข้อเรียกร้องใด ๆ จากหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคหรือหน่วยงาน

ของรัฐอื นใด ทั "งนี " ภายใต้เงื อนไขที ว่าได้มีการปฏิบัติตามหน้าที และเงื อนไขบางประการตามที 

กําหนดในสญัญาแล้ว อนึ ง การไม่ปฏิบติัตามหรือความลา่ช้าในการปฏิบติัตามข้อตกลงที เกี ยวกบั

การชําระคา่เสยีหายหรือการรับผิดชดใช้ดงักลา่วข้างต้นของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุ

อาจสง่ผลกระทบทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกองทนุในการชําระค่าใช้จ่ายหรือ

เงินปันผลหรือเงินใด ๆ ที ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิได้รับ 

นอกจากนี " เจ้าของที ดินและทรัพย์สินซึ งเสาโทรคมนาคมของกองทนุตั "งอยู่ในปัจจบุนัอาจ

คัดค้านการที นิติบุคคลผู้ โอนให้สิทธิในการใช้และเข้าถึงสถานที เช่าแก่กองทุนดังกล่าว เจ้าของ

เหลา่นั "นอาจบงัคบัให้นิติบคุคลผู้ โอนหรือบริษัทในกลุม่ทรูนําทรัพย์สินดงักลา่วออกให้เช่าช่วงหรือ

โอนสิทธิการเช่าให้แก่กองทนุ พร้อมทั "งเรียกร้องอตัราคา่เช่าที สงูขึ "น หรือค่าตอบแทนอื น ๆ เพื อแลก

กบัความยินยอมของเจ้าของเหลา่นั "นในการให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าหรือการจดัการให้กองทนุ

เข้าไปมีชื อเป็นผู้ เช่าเมื อสญัญาเช่าที เกี ยวข้องหมดอายุลง เนื องจากในเบื "องต้นกองทุนไม่ได้มีชื อ

เป็นคูส่ญัญาในฐานะผู้ เช่าภายใต้สญัญาเช่า และจะมีฐานะเป็นผู้ เช่าตอ่เมื อได้รับความยินยอมจาก

เจ้าของที เกี ยวข้อง หรือเมื อสญัญาเช่าที เกี ยวข้องหมดอายุลง (โดยขึ "นอยู่กับความยินยอมของ

เจ้าของที ดิน) แม้ว่านิติบุคคลผู้ โอนที เกี ยวข้องและผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทุนจะมี

หน้าที ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และ สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารหลกั

ที มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้องในการจัดให้กองทุนมีสิทธิในการใช้สิทธิแห่งทาง  การเข้าถึง

สถานที เช่า และมีสทิธิการเช่าเกี ยวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที เกี ยวข้อง อยา่งไรก็

ตาม สิทธิในการเยียวยาความเสียหายของกองทุนจะมีอยู่อย่างจํากัด  หากผู้ ให้เช่าที ดินหรือ

ทรัพย์สินอนัเป็นที ตั "งของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที เกี ยวข้อง บอกเลิกสญัญาตาม

ระยะเวลาการบอกกลา่วที กําหนดไว้เนื องจากการที ผู้ เช่าค้างชําระคา่เช่า  
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โดยทั วไป สญัญาเช่าที ดินและทรัพย์สินซึ งเสาโทรคมนาคมตั "งอยู่ส่วนใหญ่มีระยะเวลา

ประมาณสามปี โดยสญัญาเช่าที เหลือมีระยะเวลาการเช่าตั "งแต่น้อยกว่า  3 ปีถึง 10 ปี โดยใน

สญัญาเช่าสว่นใหญ่ให้สทิธิผู้ เช่าในการตอ่สญัญา นิติบคุคลผู้โอนหรือบริษัทในกลุม่ทรูจะดํารงสิทธิ

การเช่าดงักลา่วในฐานะผู้ เช่าตอ่ไปจนกวา่เจ้าของที ดินที เกี ยวข้องจะให้ความยินยอมให้กองทนุเข้า

ไปเป็นผู้ เช่า และได้ใช้และจะใช้ความพยายามอยา่งสมเหตผุลในทางการค้าในการตอ่อายสุิทธิการ

เช่าดงักลา่ว เว้นแตก่ารเช่าพื "นที ที เสาโทรคมนาคมซึ งเป็นกรรมสทิธิ=ของ BFKT และ AWC ตั "งอยู ่ซึ ง

จะยงัคงเช่าอยูภ่ายใต้ชื อนิติบคุคลผู้ โอนหรือนิติบคุคลในกลุม่ทรูตอ่ไปจนกวา่จะมีการโอนกรรมสทิธิ=

ในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ให้แก่กองทนุ อย่างไรก็ตาม อาจ

เป็นไปได้ที ผู้ให้เช่าจะปฏิเสธการต่ออายหุรือขยายระยะเวลาการเช่าใด ๆ ภายใต้ชื อของกองทนุเมื อ

สทิธิการเช่าหมดอายลุง หรือนิติบคุคลผู้โอนหรือบริษัทในกลุม่ทรูอาจผิดสญัญาไมป่ฏิบติัตามภาระ

ผูกพันของตน ซึ งกรณีดังกล่าวเหล่านี "อาจทําให้กองทุนจําเป็นต้องย้ายสถานที ตั "งของทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ได้รับผลกระทบ ทั "งนี " ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร

จดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  TUC ซึ งเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบ

การย้ายเสาโทรคมนาคมที เป็นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุ

เพิ มเติมครั "งที  2 เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  3 และเสาโทรคมนาคมของ TUC 

ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  4 จากที ดินหรือทรัพย์สินที เช่าที เสาโทรคมนาคมตั "งอยู่เดิมไปยงัสถานที ใหม่

ด้วยต้นทนุค่าใช้จ่ายของ TUC เอง หากไม่สามารถต่ออายหุรือขยายระยะเวลาการเช่าดงักลา่วได้  

โดยกองทนุจะชําระคา่ตอบแทนสาํหรับการย้ายเสาโทรคมนาคมให้แก่ TUC เป็นรายเดือนตามอตัรา

ที ระบุไว้ในสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง 

อย่างไรก็ดี การไม่ปฏิบติัตามหรือความลา่ช้าในการปฏิบติัตามภาระผกูพนัดงักลา่วของ TUC อาจ

สง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงิน

ของกองทนุ 

การสญูเสียสิทธิประโยชน์จากการเช่าหรือสิทธิแห่งทาง ซึ งมีเหตมุาจากการไม่ปฏิบติัหรือ

การถกูกลา่วหาวา่ไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดของข้อตกลงการเช่าหรือสญัญาให้สทิธิแหง่ทาง การบอก

เลิกสิทธิการเช่าหรือการบอกเลิกสญัญาให้สิทธิแห่งทางโดยผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิ แล้วแต่กรณี หรือ

การไม่สามารถดําเนินการให้มีการตอ่อายหุรือการที เจ้าของที ดินหรือหน่วยงานด้านสาธารณปูโภค

ปฏิเสธที จะทําการต่ออายใุห้ภายใต้ข้อกําหนดที เหมาะสมในเชิงพาณิชย์หรือไม่ต่ออายใุห้เลยเมื อ

ครบกําหนดระยะเวลา หรือการคัดค้านจากเจ้าของที ดิน หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค กสท. 

โทรคมนาคม หรือหนว่ยงานท้องถิ นที เกี ยวข้อง ตอ่การเข้าถึงหรือการใช้สถานที เช่าหรือสทิธิแหง่ทาง
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ดงักลา่วโดยกองทนุ อาจเป็นอปุสรรคขดัขวางความสามารถของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั BFKT 

และ TUC ในการดําเนินงานเกี ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน  และ

ความสามารถของกองทนุการสร้างรายรับจากทรัพย์สนิดงักลา่ว  

อนึ ง กองทนุจะได้มาซึ งรายได้จากเสาโทรคมนาคมจํานวนหนึ ง ที ตั "งอยู่บนบริเวณที ดินซึ ง

ยงัไม่มีความชดัเจนในเรื องของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ= หรือมีสว่นเกี ยวข้องกบัข้อพิพาท หรือ

อาจตกอยู่ภายใต้ข้อจํากดัเกี ยวกบัการใช้พื "นที บางประการที อาจมีผลให้ BFKT (สําหรับกรณีของ

เสาโทรคมนาคมของ BFKT) และ TUC (สําหรับกรณีเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคม

ของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2) ไม่

สามารถดําเนินการเกี ยวกบัเสาโทรคมนาคม หรืออาจทําให้สิทธิการเช่าบนที ดินดงักลา่วใช้บงัคบั

ไม่ได้ หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ "นซึ งกระทบต่อเสาโทรคมนาคม BFKT หรือ เสาโทรคมนาคมของ 

AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  2 อาจต้องย้ายสถานที ตั "งของเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว ซึ งการย้ายสถานที ตั "งของเสา

บางสว่นอาจมีคา่ใช้จ่ายที สงูและอาจสง่ผลให้การใช้ประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT หรือ 

เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1 และเสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 ต้องหยุดชะงักลง หาก BFKT หรือ AWC ไม่

สามารถย้ายสถานที ตั "งของเสาได้ ก็จะสง่ผลกระทบตอ่รายได้ของกองทนุที จะได้รับจากเสาดงักลา่ว

ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที เกี ยวข้อง 

หากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานใด ๆ ถูกย้ายหรือจะต้องหาทรัพย์สินอื นมาแทน การ

ให้บริการแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการร่วมซึ งเป็นบคุคลภายนอกในบริเวณที ทรัพย์สินเหลา่นั "นตั "งอยู่

อาจถูกรบกวนได้ หากนิติบุคคลผู้ โอนที เกี ยวข้องไม่สามารถย้ายทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมดงักลา่วได้และซื "อทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมดงักลา่วคืนจากกองทนุแทน 

สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการระหว่างกองทุนและผู้ เช่าและบริหารจัดการร่วมของ

กองทุนซึ งเป็นบุคคลภายนอกจะสิ "นสดุลง ผู้ เช่าและบริหารจดัการร่วมจะต้องย้ายอุปกรณ์ของตน

ออกจากทรัพย์สินที เกี ยวข้อง ดงันี " กองทุนอาจถูกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและดําเนินคดีเพื อ

เรียกร้องค่าใช้จ่ายในการย้ายและติดตั "งอุปกรณ์ของผู้ เช่าและบริหารจดัการใหม่  และค่าเสียหาย

จากการสญูเสยีผลกําไรในอนาคต นอกจากนี " การระงบัการให้บริการหรือการสิ "นสดุของสญัญาเช่า 

ดําเนินการ และบริหารจดัการกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการร่วมซึ งเป็นบคุคลภายนอกเนื องจากการที 

นิติบุคคลผู้ โอนหรือผู้ เ ช่าและบริหารจัดการหลักที อยู่ในกลุ่มทรูไม่ได้ รับความยินยอมให้

บคุคลภายนอกสามารถใช้และเข้าถึงสถานที เช่าได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิการเช่าหรือจดัหาสทิธิ
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แหง่ทางให้แก่กองทนุหรือเนื องจากความบกพร่องหรือข้อจํากดัทางกฎหมายบางประการที เกี ยวข้อง

กับสถานที  (sites) ใด ๆ ตามข้อกําหนดและเงื อนไขของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้

อาจมีผลกระทบทางลบตอ่ชื อเสยีงของกองทนุ ในฐานะผู้ให้บริการใช้โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ร่วมกัน และอาจทําให้หาผู้ เช่าและบริหารจัดการร่วมยากขึ "น เหตุการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบ

ในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะ

ทางการเงินของกองทนุ 

นอกจากนี " กองทุนอาจไม่สามารถเข้าถึง วิเคราะห์ หรือยืนยันข้อมูลทั "งหมดเกี ยวกับ

กรรมสิทธิ=  อีกทั "งประเด็นอื น ๆ ได้ตลอดเวลาเกี ยวกับสถานที ซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที กองทุนได้เข้าลงทุนหรือจะได้เข้าลงทุนตั "งอยู่  ในกรณีที มีความบกพร่องใด ๆ 

เกี ยวเนื องกบัสทิธิแหง่ทางหรือสทิธิในการเข้าถึงสถานที ดงักลา่วเกิดขึ "น ความสามารถของผู้ เช่าของ

กองทุนที จะดําเนินงานต่อไป ณ สถานที ดังกล่าวก็อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบ ดังนั "น ความ

สญูเสยีหรือความบกพร่องแหง่สิทธิในการเช่าหรือสทิธิแหง่ทางซึ งมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของ

กองทุนเหนือที ดินหรือทรัพย์สินอันเป็นที ตั "งของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม  อาจมี

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด 

และฐานะทางการเงินของกองทนุ   

5.1.13 หากผลการวิเคราะห์การทับซ้อนกันของเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  

4 ที กองทุนได้ดําเนินการให้มีการจัดทําการวิเคราะห์ปรากฏว่า มีการทับซ้อนกันระหว่าง

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั"งที  4 และเสาโทรคมนาคมที กองทุนลงทุน

อยู่ในปัจจุบัน กลุ่มทรูตกลงจะยังเช่าพื "นที  (slots) บนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวตามสัญญา

เช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง โดยกองทุน

และ TUC จะเข้าทําความตกลงกันเกี ยวกับการดําเนินการที จําเป็นและเหมาะสมและ

กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไขการทับซ้อนของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวนั"น

ต่อไป แต่อย่างไรก็ดี อาจมีความเป็นไปได้ที จะเกิดความล่าช้าในการดําเนินการแก้ไขการ

ทับซ้อนของเสาโทรคมนาคมดังกล่าว  ซึ งอาจส่งผลกระทบในทางลบชั วคราวต่อ

ความสามารถของกองทุนในการหารายได้จํานวนหนึ งจากเสาโทรคมนาคมที ทับซ้อนกัน

ดังกล่าว โดยการให้เช่าแก่ผู้เช่าที เป็นบุคคลภายนอก 

กองทุนได้จัดให้มีการทําการวิเคราะห์การทับซ้อนกันของเสาโทรคมนาคมของ  TUC ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 และเสาโทรคมนาคมที กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบนัเพื อวตัถปุระสงค์ในการ

เข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 เพื อให้มั นใจได้วา่การ
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เข้าลงทนุดงักลา่วจะไมมี่การทบัซ้อนกนัของเสาโทรคมนาคมของกองทนุอยา่งมีนยัสาํคญั (กลา่วคือ 

การที สถานที ตั "งของเสาโทรคมนาคมที กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันและสถานที ตั "งของเสา

โทรคมนาคมใหม่อยูใ่กล้กนัมากและเสาโทรคมนาคมที ตั "งอยู่ใกล้กนันั "นเสาใดเสาหนึ งยงัมิได้มีการ

ติดตั "งอุปกรณ์เพื อรับส่งสัญญาณจนอาจทําให้ผู้ เช่าที เป็นบุคคลภายนอกอาจต้องการเช่าเสา

โทรคมนาคมเสาใดเสาหนึ งมากกว่าอีกเสาหนึ ง  ทั "งนี " การพิจารณาการทับซ้อนกันของเสา

โทรคมนาคมอย่างมีนัยสําคัญนั "นจะเป็นไปตามหลักการทางเทคนิคที เป็นที ยอมรับ กันใน

อุตสาหกรรม) ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 ที 

กองทนุจะเข้าลงทนุในครั "งนี "ยงัคงอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์การทบัซ้อนกัน หากผลการวิเคราะห์

ออกมาแล้วพบวา่มีการทบัซ้อนกนัระหวา่งเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4 และ

เสาโทรคมนาคมที กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน  กลุ่มทรูตกลงจะยังเช่าพื "นที  (slots) บนเสา

โทรคมนาคมดงักลา่วตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที 

เกี ยวข้อง โดยกองทุนและ TUC จะเข้าทําความตกลงกันเกี ยวกับการดําเนินการที จําเป็นและ

เหมาะสมและกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไขการทบัซ้อนของเสาโทรคมนาคมดงักลา่วนั "น

ต่อไป แต่อย่างไรก็ดี อาจมีความเป็นไปได้ที จะเกิดความล่าช้าในการดําเนินการแก้ไขเสา

โทรคมนาคมที มีการทบัซ้อนกนัโดย TUC ซึ งอาจสง่ผลกระทบในทางลบชั วคราวต่อความสามารถ

ของกองทนุในการหารายได้จํานวนหนึ งจากเสาโทรคมนาคมที ทบัซ้อนกนัดงักลา่ว โดยการให้เช่าแก่

ผู้ เช่าที เป็นบคุคลภายนอก 

5.1.14 รายงานของผู้เชี ยวชาญที ทาํการประเมินทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ซึ งบริษัท

จัดการอาศัยเป็นข้อมูลนั"นมีขอบเขตที จาํกัด อีกทั "งอาจมีความไม่ถกูต้องและมีข้อบกพร่อง

อยู่  

รายงานของผู้ เชี ยวชาญที ทําการประเมินทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

โดยเฉพาะในสว่นที เกี ยวกบั FOC (รวมถึงรายงานของที ปรึกษาทางเทคนิค และรายงานการประเมิน

มูลค่า) ซึ งบริษัทจัดการอาศยัเป็นข้อมูลนั "นมีขอบเขตที จํากัด อีกทั "งอาจมีความไม่ถูกต้องและมี

ข้อบกพร่องอยู ่ตวัอยา่งเช่น ผู้ประเมินมลูคา่มิได้ยืนยนัการมีอยู่หรือทําการตรวจสอบ FOC ทั "งหมด

ที กองทุนมีอยู่หรือจะเข้าลงทุน ทั "งนี " ในการตรวจสอบหรือการประเมินทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมของกองทนุนั "นใช้วิธีการสุม่ตรวจ เนื องจากข้อจํากดัของขอบเขตในการตรวจสอบ และ

จํานวนรวมถึงการกระจายตวัของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมโดยเฉพาะ FOC ซึ งมี

จํานวนมากและมีการกระจายตวัสงู นอกจากนี " ความชํารุดบกพร่องและความขาดตกบกพร่องบาง
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ประเภทอาจไมส่ามารถหรือยากที จะตรวจสอบพบ เนื องจากข้อจํากดัของขอบเขตในการตรวจสอบ 

เทคโนโลยี หรือเทคนิคที ใช้ รวมถึงปัจจยัประการอื น ๆ  

นอกจากนี " คํารับรอง (Representation) การรับประกนั (Warranty) และข้อตกลงในการรับ

ผิดชดใช้ (Indemnity) ซึ งนิติบคุคลผู้โอนที เกี ยวข้องให้ไว้แก่กองทนุ มีข้อจํากดัทั "งในด้านของจํานวน

ค่าเสียหายที อาจเรียกร้องได้ และในด้านระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้อง กองทุนไม่สามารถ

รับประกันได้ว่ากองทุนจะมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามที นิติบุคคลผู้ โอนที เกี ยวข้องได้ให้คํา

รับรอง การรับประกัน และข้อตกลงในการรับผิดชดใช้ไว้ สําหรับความเสียหายหรือความรับผิดที 

กองทุนได้รับหรือเกิดขึ "นอนัเนื องมาจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม 

โดยความชํารุดบกพร่องหรือความขาดตกบกพร่องหรือการไม่มีอยู่ของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินของกองทุน  และอาจส่งผลกระทบ

ในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลกําไรและกระแสเงินสดของกองทุนตลอดจนความสามารถของ

กองทนุในการจ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

5.1.15 กองทุนอาจเผชิญความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี "ย การชาํระหนี "และการกู้ยืมเงนิเพื อชาํระหนี "

เดิม ในส่วนของหนี "ที มีอยู่ในปัจจุบัน และหนี "ในอนาคต และอาจไม่สามารถจัดหาเงนิทุนที 

จําเป็นในอนาคตตามข้อกําหนดซึ งเป็นที ยอมรับได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนที จําเป็น

ดังกล่าวได้เลย 

ในปัจจุบัน กองทุนได้ทําการกู้ ยืมเงินเพื อการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "ง

ที  2 และทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 รวมถึงที อาจจะทําการ

กู้ ยืมเงินเพื อการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 (หากมี) 

นั "น โดยเงื อนไขของสญัญาเงินกู้  อตัราดอกเบี "ยสว่นหนึ งของเงินกู้จะเป็นอตัราไมค่งที  โดยกองทนุได้

พิจารณาและควบคมุความออ่นไหวตอ่การเปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี "ยให้อยู่ในระดบัที เหมาะสม 

ผ่านการเข้าทําสญัญาแลกเปลี ยนอตัราดอกเบี "ย (interest rate swap) เพื อเปลี ยนอตัราดอกเบี "ยซึ ง

ไม่คงที บางส่วนให้เป็นอัตราคงที  อย่างไรก็ดี ความผันผวนของอัตราดอกเบี "ยอาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อผลกําไรและกระแสเงินสดของกองทุนตลอดจนความสามารถของกอง ทุนในการ

จ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

กองทุนอาจจําเป็นต้องใช้เงินทุนเพื อการหาทรัพย์สินอื นมาทดแทนทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมเป็นครั "งคราว นอกจากนี " กองทุนอาจต้องการจัดหาเงินทุนหรือกู้ ยืมเงินเป็น
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จํานวนมากเพื อเป็นทนุสําหรับการลงทนุเพิ มเติม รวมถึงการใช้สิทธิของกองทนุในการซื "อและ/หรือ

การใช้สทิธิในการได้รับคําเสนอขาย (right to receive a first offer) ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิ

และสิทธิรายได้ โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ 5.1.7 “กองทุนอาจไม่สามารถซื "อทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติมภายใต้เงื อนไขที ยอมรับได้  หรือไม่สามารถรวมทรัพย์สิน

เหลา่นั "นได้อยา่งประสบผลสาํเร็จ หรือกองทนุอาจจะไมส่ามารถหาทรัพย์สนิเพื อการลงทนุเพิ มเติมที 

เหมาะสมได้ หรือกลยทุธ์การเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทนุอาจจะไมป่ระสบผลสาํเร็จ” 

กองทุนอาจจะไม่สามารถทําการกู้ ยืมเงินใหม่เพื อชําระหนี "เดิม (refinancing) และจัดหา

เงินทนุในรูปแบบการเพิ มทนุหรือกู้ ยืมเงินได้ในเวลาที จําเป็น หรือตามข้อกําหนดซึ งเป็นที ยอมรับได้

ของกองทุน แม้ว่ากองทุนสามารถทําการกู้ ยืมเงินเพื อการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 และทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  2 และทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 รวมถึงที อาจจะทําการ

กู้ ยืมเงินเพื อการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  4 (หากมี) 

ข้อกําหนดของการกู้ ยืมเงินใหมเ่พื อชําระหนี "เดิม (refinancing) อาจเอื "อประโยชน์ให้กบักองทนุน้อย

กว่าข้อกําหนดของเงินกู้ ยืมเดิม กองทนุอาจอยูภ่ายใต้บงัคบัของข้อกําหนดบางอย่างซึ งจํากดัหรือมี

ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทนุที จะจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือเข้า

ทําความตกลงการจัดหาเงินทุนเพิ มเติม  และข้อกําหนดดังกล่าวอาจจํากัดความสามารถของ

กองทนุที จะทําการลงทนุเพิ มเติม หรืออาจกําหนดให้กองทนุต้องกนัเงินไว้ในบญัชีเงินฝากเพื อดํารง

เงินฝากในบญัชีหรือเพื อเป็นประกันการชําระคืนหนี " นอกจากนี " กองทุนยงัอยู่ภายใต้ข้อจํากดัการ

ดํารงอตัราสว่นหนี "สนิตอ่ทนุไมเ่กินสามเทา่ (3:1) หรืออตัราสว่นตามที สาํนกังาน ก.ล.ต. อาจกําหนด

เป็นครั "งคราว อีกทั "ง ภาระผูกพนัในการชําระหนี "ของกองทุนอาจเพิ มขึ "นในอนาคตเนื องจากอตัรา

ดอกเบี "ยที สงูขึ "น ดงันั "น ถ้ากองทนุไมส่ามารถกู้ ยืมเงินใหมเ่พื อชําระเงินต้นและดอกเบี "ยที ถึงกําหนด

ชําระได้ หรือไม่สามารถขยายระยะเวลาการชําระเงินดงักล่าว หรือไม่สามารถทําการชําระเงิน

ดงักลา่วด้วยเงินที ได้รับจากแหลง่เงินทนุอื น ๆ เช่น การออกหน่วยลงทนุใหม่ กองทนุจะไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลในระดบัที คาดหมายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่สามารถชําระหนี "ตามที ถึงกําหนด 

การที กองทนุไม่สามารถชําระหนี " หรือรักษาหลกัประกนั หรือปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้สญัญา

สนิเชื อ อาจนําไปสูก่ารยกเลกิสินเชื อหนึ งหรือหลายรายการ หรือทําให้เกิดเหตผิุดนดัซึ งเกิดจากการ

ผิดนดัตามสญัญาอื น (cross default) หรือก่อให้เกิดเบี "ยปรับ หรือทําให้หนี "ภายใต้สญัญาสนิเชื อดงั

กล่าวถึงกําหนดชําระเร็วขึ "น ซึ งจะมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ

ดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทนุ 
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5.1.16 สิทธิของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการและผู้ดูแล

ผลประโยชน์มีอยู่อย่างจาํกัด 

ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการ และสญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์

ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์นั "นได้จํากดัความรับผิดของบริษัทจดัการและผู้ดแูล

ผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) อยู่เพียงความรับผิดที เกิดขึ "นจากการกระทําหรือถกูกระทํา หรือการงด

เว้นการกระทําโดยสจุริตของบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึ งมิได้เกิดขึ "นจากการฉ้อโกง การ

จงใจผิดสญัญา การกระทําผิดหน้าที ที ได้รับมอบหมาย (breach of trust) หรือเกิดขึ "นในกรณีที 

บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร นอกจากนี " ข้อผูกพัน

ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการ และสญัญาแต่งตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์กําหนดให้บริษัท

จดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายที อาจเกิดขึ "นกบับริษัทจดัการและผู้ดแูล

ผลประโยชน์ในฐานะผู้จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนโดยมีเหตมุาจากการดําเนินคดี  

ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ค่าเสียหาย หรือ ข้อเรียกร้อง ซึ งมิได้เกิดจากการฉ้อโกง การจงใจผิดสญัญา 

การกระทําผิดหน้าที ที ได้รับมอบหมาย (breach of trust) หรือเกิดขึ "นในกรณีที บริษัทจัดการหรือ

ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควร ดงันั "น สิทธิเรียกร้องที กองทนุและผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุมีตอ่บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์จึงอาจมีอยูอ่ยา่งจํากดั 

5.2 ความเสี ยงเกี ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมและกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม 

5.2.1 ความเสี ยงเกี ยวกับสภาพแวดล้อมในการกาํกบัดูแลด้านกฎระเบียบ 

(ก) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการรับใบอนุญาตหรือข้อกําหนดอื น ๆ ซึ งกําหนดให้

กองทุนต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต อาจส่งผล

กระทบในทางลบต่อกองทุน 

ในอนาคต กสทช.อาจออกประกาศหรือมีแนวทางการตีความกฎหมายและ

ระเบียบใด ๆ ซึ งกําหนดให้บุคคลใด ๆที เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สินโทรคมนาคม 

(รวมถึงกองทนุ) จะต้องถกูกํากบัดแูลโดย กสทช. หรือต้องได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ รวมถึงมีหน้าที ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียม USO ทั "งนี " ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " ยงั

ไม่มีความชดัเจนและความแน่นอนว่า กสทช.จะออกประกาศ หรือมีแนวทางการตีความ

กฎและระเบียบดงักลา่วหรือไม่ เมื อใด และกองทนุจะถกูกําหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต

หรือไม่ หรือกองทุนจะมีความสามารถหรือคุณสมบัติที จะขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้
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หรือไม่ ดังนั "นแม้ว่าตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กองทุนไม่สามารถประกอบกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานเองได้ แต่กองทนุไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทนุไม่ต้องได้ รับใบอนญุาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต 

ในกรณีที ประกาศหรือแนวทางการตีความกฎและระเบียบใด ๆ ดงักลา่วสง่ผลให้

กองทนุหรือบริษัทจดัการจะต้องขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต

ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด ๆ กองทนุไมส่ามารถรับประกนัได้วา่กองทนุจะสามารถปฏิบติัตามหรือ

มีคณุสมบติัตามกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกบัการขอรับใบอนญุาตหรือเงื อนไขใด ๆ ที กําหนดให้

ผู้ รับใบอนุญาตต้องปฏิบติัได้ รวมถึงกองทุนจะมีภาระต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียม USO ในอตัราที ใช้บงัคบัในขณะนั "น โดย

อตัราที บงัคบัใช้ในปัจจบุนั ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " เทา่กบัประมาณร้อยละ 1.5 และร้อย

ละ 2.5 ของรายได้รวม ตามลําดับ ทั "งนี " เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที เกี ยวข้องของ กสทช. 

ดงันั "น หากประกาศ หรือ แนวทางการตีความกฎและระเบียบใด ๆ ดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั 

อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน 

และฐานะทางการเงินของกองทนุ รวมทั "งความสามารถของกองทนุในการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ข) อุตสาหกรรมการสื อสารในประเทศไทยเป็นธุรกิจที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลอย่าง

เข้มงวด ซึ งอาจนําไปสู่ความไม่แน่นอนเกี ยวกับสภาพแวดล้อมในการกํากับดูแล

ด้านกฎระเบียบ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ หรือ กสทช. เป็นหน่วยงานกํากับดูแลอิสระแต่เพียงหน่วยงานเดียวที ทําหน้าที 

กํากับดแูลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ซึ งนบัเป็นหนึ งในอตุสาหกรรมที ได้รับการ

กํากับดูแลอย่างมาก โดย กสทช. มีอํานาจอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั "งกิจการ

โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ตามอํานาจที ให้ไว้โดย พ.ร.บ. 

องค์กรจัดสรรคลื นความถี ฯ 2553 พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พ.ร.บ. 

โทรทศัน์  

กฎระเบียบที กํากับดูแลธุรกิจโทรคมนาคมครอบคลุมถึงเรื องต่าง  ๆ อาทิ (1) 

ประเภทของบริการโทรคมนาคม และข้อกําหนดการออกใบอนุญาตสําหรับบริการ

โทรคมนาคมแบบต่าง ๆ (2) ข้อกําหนดเกี ยวกับคุณสมบัติ  และขั "นตอนการยื นขอ
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ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั "งสามแบบที มีอยู่ในประเทศไทย (3) มาตรการ

จดัสรรเลขหมายโทรคมนาคม (4) ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(5) การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว (6) การคงสิทธิเลขหมาย (7) กฎระเบียบว่าด้วย

การป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันที ไม่เป็นธรรม สําหรับกิจการกระจายเสียงและ

โทรคมนาคม (8) กฎระเบียบว่าด้วยการเชื อมต่อโครงข่าย (9) ขั "นตอนการรับและการ

พิจารณาการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ (10) มาตรฐานสญัญาบริการโทรคมนาคม (11) การ

กําหนดเพดานอตัราคา่บริการและการเรียกเก็บคา่บริการลว่งหน้า (12) กฎระเบียบวา่ด้วย

การคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (13) การใช้บริการข้าม

โครงขา่ยภายในประเทศ (14) การใช้โครงสร้างพื "นฐานร่วมกนั และ (15) การขายสง่บริการ

และบริการขายต่อบริการ ในส่วนของการจัดสรรคลื นความถี  พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื น

ความถี ฯ 2553 กําหนดให้ กสทช. ใช้วิธีการ “ประมูล” เป็นแนวทางในการจัดสรรคลื น

ความถี โทรคมนาคมให้กบัผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เว้นแตใ่นกรณีเป็นคลื นความถี  ที 

มีเพียงพอตอ่การใช้งานหรือนําไปใช้ในกิจการบางประเภทที ไมมี่วตัถปุระสงค์เพื อแสวงหา

กําไรซึ งอาจใช้วิธีการอื นได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 9.2.3 (จ) “อํานาจ

หน้าที ของ กสทช.” 

พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื นความถี ฯ 2553 ให้อํานาจแก่ กสทช. ที จะดําเนินการ

ตา่ง ๆ เช่น  

· จัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื นความถี  ตารางกําหนดคลื นความถี แห่งชาติ แผน

แม่บท กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผน

ความถี วิทยุ แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และแผนเลขหมาย

โทรคมนาคม ให้สอดคล้องกบัแผนระดบัชาติวา่ด้วยการพัฒนาดิจิทลัและดําเนินการ

ให้เป็นไปตามแผนดงักลา่ว  

· กําหนดโครงสร้างสําหรับการคํานวณอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการที ผู้

ให้บริการโทรคมนาคม และผู้ให้บริการวิทยกุระจายเสยีงและวิทยโุทรทศัน์จะเรียกเก็บ

จากผู้ใช้บริการ และโครงสร้างสาํหรับการคํานวณอตัราคา่เชื อมตอ่โครงขา่ย 

· ออกใบอนุญาตและกํากับดูแลการใช้คลื นความถี วิทยุในกิจการโทรคมนาคม และ

กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ 
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· กําหนดหลักเกณฑ์และขั "นตอนการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ ประกอบกิจการ

โทรคมนาคม และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ในประเทศไทย 

รวมทั "งข้อกําหนด เงื อนไข และคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต อีกทั "งกํากบัดแูลการประกอบ

กิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ในประเทศไทย 

· กําหนดมาตรฐานและข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคในการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  รวมทั "งหลักเกณฑ์และขั "นตอนการ

เชื อมตอ่โครงขา่ยและการเข้าถึงโครงขา่ย 

· วางแผนการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคม กําหนดเลขหมายโทรคมนาคมให้แก่ผู้ ให้

บริการ และกําหนดหลกัเกณฑ์และขั "นตอนสําหรับการคงสทิธิเลขหมาย 

· สง่เสริมการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม 

· กําหนดมาตรการปอ้งกนัพฤติกรรมที ตอ่ต้านการแขง่ขนัหรือพฤติกรรมการแขง่ขนัที ไม่

เป็นธรรม 

· เรียกคืนคลื นความถี ที ไม่ได้ใช้ประโยชน์  หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้ มค่าหรือนํามาใช้

ประโยชน์ ให้คุ้มคา่ยิ งขึ "น 

· ดําเนินการในฐานะหนว่ยงานอํานวยการของรัฐที มีอํานาจในการบริหารกิจการสื อสาร

ระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกับองค์การระหว่าง

ประเทศอื น รัฐบาล และหน่วยงานต่างประเทศ ตามที อยู่ในหน้าที และอํานาจของ 

กสทช. หรือตามที รัฐบาลมอบหมาย รวมทั "งสนบัสนนุการดําเนินการของรัฐเพื อให้มี

ดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ งสทิธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและประสานงานเกี ยวกบั

การบริหารคลื นความถี ทั "งในประเทศและระหวา่งประเทศ ทั "งนี " เพื อให้เป็นไปตามแผน

แม่บทซึ งจัดทําขึ "น และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื อ

เศรษฐกิจและสงัคม 

· กําหนดหน้าที ในการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื "นฐานอยา่งทั วถึง รวมถึงข้อกําหนด

ในการให้บริการในพื "นที หา่งไกล และ 

· กําหนดหลกัเกณฑ์และขั "นตอนการคุ้มครองสิทธิของผู้ ใช้บริการโทรคมนาคม และ

ผู้ใช้บริการกระจายเสยีงและบริการโทรทศัน์ 
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· ดําเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอนัเป็นสมบติั

ของชาติ และดําเนินการให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประเทศชาติและประชาชน ในกรณีที การรักษาสิทธิดงักลา่วก่อให้เกิดภาระแก่รัฐเกิน

ประโยชน์ที จะได้รับ กสทช. อาจสละสิทธิดงักลา่วได้ตามที กําหนดในแผนการบริหาร

สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และให้รายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมทั "งประกาศ

เหตผุลโดยละเอียดให้ประชาชนทราบ ในการดําเนินการให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้

วงโคจรดาวเทียมดงักลา่ว ให้ กสทช. มีอํานาจกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข

การอนญุาตค่าธรรมเนียมและการยกเว้นคา่ธรรมเนียมการอนญุาต รวมถึงคา่ใช้จ่าย

ต่าง ๆ ในการดําเนินการที เกี ยวข้องที ผู้ ขอรับอนุญาตหรือผู้ รับอนุญาต แล้วแต่กรณี 

จะต้องรับภาระโดยคา่ธรรมเนียมการอนญุาตดงักลา่วเมื อหกัคา่ใช้จ่ายในการอนญุาต

แล้วเหลอืเทา่ใดให้นําสง่เป็นรายได้แผน่ดิน 

· พิจารณาอนุญาตและกํากบัดแูลการประกอบกิจการตามพ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื น

ความถี ฯ 2553 โดยใช้ช่องสญัญาณดาวเทียมต่างชาติ และกําหนดหลกัเกณฑ์และ

วิธีการเกี ยวกบัการอนญุาต เงื อนไข และคา่ธรรมเนียมการอนญุาตดงักลา่ว 

โดยเหตุที มีความไม่แน่นอนเกี ยวกับการออกกฎระเบียบใหม่ซึ งกํากับดูแลและ

ควบคุมธุรกิจโทรคมนาคมหรืออาจมีความเปลี ยนแปลงในแนวทางการตีความหรือ

นโยบายของ กสทช. ที อาจนํามาใช้ในธุรกิจดงักลา่วในอนาคต กองทนุจึงไม่อาจรับรองได้

ว่าความไม่แน่นอนดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพแวดล้อมในการกํากบั

ดแูลด้านกฎระเบียบและโอกาสทางธุรกิจของกองทนุหรือกลุม่ทรู 

(ค) ใบอนุญาตที จาํเป็นในการประกอบการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมมีความหลากหลาย และอาจเป็นการยากที จะได้ รับ

ใบอนุญาตดังกล่าว และหากแม้ได้รับแล้ว ก็อาจถูกแก้ไข จํากัด หรือยกเลิก หรือ

อาจต่ออายุไม่ได้ 

การตั "งเสาโทรคมนาคมและการวาง FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที 

ต่างจังหวัด ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง  ซึ งรวมถึง กสทช. 

หน่วยงานด้านสาธารณปูโภค และหน่วยงานท้องถิ น (สําหรับใบอนญุาตก่อสร้าง) ในกรณี

ของเสาโทรคมนาคม ใบอนุญาตเหล่านี "อาจถกูทบทวน ตีความ แก้ไข จํากัด หรือยกเลิก

โดยหนว่ยงานที เกี ยวข้องได้ ซึ งผลของการดําเนินการเหลา่นั "นทําให้กองทนุอาจไมส่ามารถ
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ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมได้ตามที กองทุนคาดการณ์ไว้  

นอกจากนี " หลกัเกณฑ์ในการให้อนญุาตให้ตั "งเสาและวาง FOC มีความแตกต่างกนัอยา่ง

มากระหวา่งหนว่ยงานของรัฐสว่นกลางและหนว่ยงานปกครองท้องถิ น แม้ว่าจะอยูภ่ายใต้

บงัคบัของกฎหมายเดียวกนั ดงันั "น หน่วยงานสว่นกลางหรือหนว่ยงานปกครองท้องถิ นแต่

ละแห่งจึงมักออกนโยบายที เฉพาะกิจและซํ "าซ้อนกัน อันประกอบด้วยข้อกําหนดและ

เงื อนไข ค่าธรรมเนียมรายปี ฐานอตัราค่าบริการ ภาษีท้องถิ น ค่าธรรมเนียมอื น ๆ และ

มาตรฐานด้านสิ งแวดล้อมที แตกตา่งกนั ความไมแ่นน่อนซึ งสว่นใหญ่เกิดจากการขาดการ

วางนโยบายในระดบัภมิูภาคที สอดคล้องกนั อาจสง่ผลให้กองทนุเข้าไปมีสว่นพวัพนักบัข้อ

พิพาทเป็นจํานวนมาก 

ทั "งนี " การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมอาจจะ

ต้องมีการยื นขอใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมัติจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ งอาจมี

ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะ

ทางการเงินของกองทนุ เมื อกองทนุมีความจําเป็นหรือถกูกําหนดให้ต้องได้รับหรือเมื อครบ

กําหนดการต่ออายุใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมัติ กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่า

หน่วยงานของรัฐที เกี ยวข้องจะออกใบรับรอง ใบอนุญาต หรือให้การอนุมัติเหล่านี "แก่

กองทนุ หรือหนว่ยงานของรัฐที เกี ยวข้องจะออกใบอนญุาต ใบรับรอง หรือการให้การอนมุติั

ภายในเวลาอนัเหมาะสมหรือตามที คาดหมาย นอกจากนี " ใบรับรอง ใบอนญุาต และการ

อนมุติัเหลา่นี "อาจอยูภ่ายใต้เงื อนไขตา่ง ๆ ซึ งกองทนุไมอ่าจรับรองได้วา่กองทนุจะสามารถ

ปฏิบติัตามเงื อนไขเหลา่นี "ได้อยา่งตอ่เนื อง ซึ งอาจนําไปสูก่ารยกเลกิ การเพิกถอน หรือการ

ระงับซึ งใบรับรอง ใบอนุญาต หรือการอนุมัติที เกี ยวข้องนั "น ๆ การที กองทุนไม่สามารถ

ได้มาหรือต่ออายุใบรับรอง ใบอนุญาต หรือการอนุมัติที เกี ยวข้องนั "น ๆ หรือดํารงไว้ซึ ง

คณุสมบติัในการมีใบอนญุาต หรือยื นขอใบรับรอง ใบอนญุาต หรือการอนมุติัที จําเป็น อาจ

สง่ผลให้การดําเนินงานของกองทนุต้องหยดุชะงกั และอาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมี

นยัสําคญัตอ่ธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของกองทนุ กองทนุไมอ่าจรับรองได้ว่าหนว่ยงานที 

เกี ยวข้องจะไมดํ่าเนินการหรือกําหนดเงื อนไขใด ๆ ที เกี ยวกบัใบอนญุาตดงักลา่ว ซึ งอาจมี

ผลกระทบในเชิงลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ การดําเนินงาน กระแสเงิน

สดและฐานะทางการเงินของกองทุน นอกจากนี " หากกองทนุไม่สามารถขอรับอนมุติัและ

ขอรับใบอนุญาตบางอย่างได้ กองทนุอาจมีความจําเป็นที จะต้องหาสถานที ตั "งอื นสําหรับ
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ทรัพย์สินที เกี ยวข้อง ซึ งทําให้ต้องใช้ความพยายามและค่าใช้จ่ายอย่างสงูในกรณีที ไม่มี

สถานที  (site) อื นที เหมาะสม 

อนึ ง เสาซึ งตั "งอยู่ในพื "นที ที มีกฎหมายกําหนดและมีความสงู 10 เมตรขึ "นไปจาก

ระดับฐาน และมีนํ "าหนักเกิน 40 กิโลกรัมขึ "นไปนั "น จะต้องมีใบอนุญาตก่อสร้างจาก

หน่วยงานท้องถิ น ถึงแม้กองทนุต้องพึ งพานิติบคุคลผู้ โอนและผู้ ใช้ทรัพย์สินของกองทนุใน

การจัดหาใบรับรองหรือการอนุมัติเหล่านี " แต่ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงหน้าที ความ

รับผิดชอบนี " กองทุนอาจจะต้องเป็นผู้ ทําการจัดหาหรือต่ออายุใบรับรองหรือการอนุมัติ

สาํหรับเสาโทรคมนาคมหรือทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมอื น ๆ ที กองทนุอาจจะ

ได้มาในอนาคต หรือเสาโทรคมนาคมที กองทนุอาจจะต้องทําการย้าย ซึ งอาจเป็นการเพิ ม

ต้นทนุการดําเนินงานของกองทนุ 

นอกจากนี " ผลกระทบทางด้านสุขอนามัยและทัศนียภาพของการติดตั "งเสา

โทรคมนาคมจํานวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ งในเขตนครหลวงและเขตเมืองของประเทศไทย 

ตลอดจนความกังวลที สูงขึ "นเกี ยวกับผลกระทบของคลื นแม่เหล็กไฟฟ้าที มีต่อร่างกาย

มนษุย์ ซึ งอาจทําให้หน่วยงานของรัฐระดบัท้องถิ นเกิดความกงัวลขึ "นได้ ดงันั "น หน่วยงาน

ของรัฐที เกี ยวข้อง อาจมีการกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดบางอย่างสําหรับการตั "งเสา

โทรคมนาคม ซึ งจะเป็นการจํากดัความขีดสามารถของกองทนุในการขยายกิจการอยา่งมี

นยัสําคญั หรือเป็นการบงัคบัให้กองทนุต้องย้ายสถานที ตั "งของเสาเดิม ซึ งมีค่าใช้จ่ายที สงู

มาก 

5.2.2 การลดลงของอุปสงค์ของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย อาจมี

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลการดาํเนินงานของกองทุน 

ธุรกิจของกองทุนประกอบด้วยการถือกรรมสิทธิ=หรือสิทธิการเช่าหรือสิทธิในการได้รับ

ประโยชน์จากรายได้ที เกิดจากเสาโทรคมนาคม โครงสร้างพื "นฐานที เกี ยวข้อง รวมทั "ง FOC และ

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั และการให้เช่าเสาและ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขต

พื "นที ตา่งจงัหวดั ให้ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที และผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภทอื น ๆ เป็นหลกั 

นอกจากนี " กองทุนได้สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที เกิดจากการที  BFKT และ AWC ให้เช่า

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ทั "งนี " ปัจจยัที มีผลกระทบในทางลบ

ตอ่อปุสงค์ของเสาโทรคมนาคม การใช้โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Active และ Passive 

FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดัในประเทศไทยโดยทั วไป และโดยเฉพาะอยา่งยิ ง 
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พื "นที บนเสา พื "นที รองรับของ FOC และสทิธิของกองทนุในการรับประโยชน์จากรายได้ที เกิดจากการ

ให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่

ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน ปัจจยั

ดงักลา่วอาจรวมถึงปัจจยัดงัตอ่ไปนี " 

· อุปสงค์สําหรับการให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที และบริการบรอดแบนด์ของผู้บริโภคลดลง 

เนื องจากสภาพเศรษฐกิจโดยทั วไปไมดี่นกั หรือปัจจยัอื น ๆ 

· การไมส่ามารถจดัหาลกูค้ารายใหมเ่พิ มเติม 

· ฐานะทางการเงินของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที โดยทั วไปเสื อมถอยลงเนื องจากอตัรา

คา่ธรรมเนียมที ลดลง การหลอมรวมสื อ (media convergence) หรือปัจจยัอื น ๆ  หรือการเข้าถึง

เงินทนุของผู้ให้บริการเหลา่นั "นเอง 

· การควบหรือรวมกิจการระหว่างกิจการโทรคมนาคมเคลื อนที  เป็นผลให้รายจ่ายลงทุนลดลง 

และความต้องการเสาใหม่ หรืออปุสงค์ของพื "นที เพิ มเติมในสถานที ตั "งเดิมลดลง 

· ความสามารถและความเต็มใจของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที ในการคงรายจ่ายลงทนุไว้  

หรือเพิ มรายจ่ายลงทนุ 

· อุปสงค์ของผู้ ใช้บริการในบริการข้อมูลเคลื อนที หรือการส่งข้อมูลผ่านบรอดแบนด์ที ขาดการ

เติบโต 

· การลดลงของอตัราการเติบโตโดยรวมของกิจการโทรคมนาคมเคลื อนที  หรือส่วนใดสว่นหนึ ง

ของภาคโทรคมนาคมเคลื อนที  

· การพฒันาและใช้เทคโนโลยีใหม่ที ทําให้ประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรคมนาคมดียิ งขึ "น  ซึ ง

รวมถึงเทคโนโลยีใหมที่ เพิ มประสิทธิภาพด้านความจุให้กบัคลื น (spectral capacity) และการ

สง่เสริมให้ใช้โครงสร้างพื "นฐานประเภท Active ร่วมกนั 

· การเปลี ยนแปลงในเชิงลบเกี ยวกบัการออกใบอนญุาตให้ใช้คลื นความถี  และการเปลี ยนแปลง

ในกฎระเบียบเกี ยวกบักิจการโทรคมนาคม 

· โครงสร้างพื "นฐานที ขาดเสถียรภาพ รวมถึงการที ไฟฟ้าดบัเป็นประจํา ซึ งอาจกระทบต่อการ

ดําเนินงาน 
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· การเพิ มขึ "นของการใช้โครงข่ายร่วมกนั ความตกลงเกี ยวกบัการใช้งานข้ามโครงขา่ย หรือความ

ตกลงเกี ยวกบัการขายตอ่ระหวา่งผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที  

· ความลา่ช้าหรือการเปลี ยนแปลงในการติดตั "งระบบ 5G หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคมอื น ๆ 

· ความล่าช้าของการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อนุญาตให้ผู้ ให้บริการโครงสร้างพื "นฐานเสา

สามารถใช้เสาเพื อการสร้างรายได้อื น ๆ 

· การเปลี ยนแปลงกลยทุธ์ของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที  เกี ยวกบัการเป็นผู้ ถือกรรมสิทธิ=

ในเสาหรือการเป็นผู้ ร่วมใช้เสา 

· อตัราการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหรืออตัราการต่ออายกุารเช่า ดําเนินการและบริหาร

จดัการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ที ตํ า 

· อปุสงค์ของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมลดลงเนื องจากการติดตั "ง network-rollout 

โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

· อุปสงค์ของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที ใน FOC และโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ประเภท Passive อื น ๆ ขาดการเติบโต 

· การเปลี ยนแปลงในเชิงลบเกี ยวกับกฎระเบียบของรัฐว่าด้วย ภาษีอากร ผงัเมือง สิ งแวดล้อม 

สขุอนามยั และอื น ๆ 

· การเปลี ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ งรวมถึงทางเลือกอื นแทนการโทรคมนาคมเคลื อนที  เช่น 

บริการโทรศพัท์เคลื อนที ผา่นดาวเทียม 

· การสญูเสียผู้บริหารหลกัและบคุลากรที มีคณุสมบติัอื น ๆ ของผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม

และผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั และ 

· ปัญหาแรงงานและความไมส่งบอนัเนื องมาจากข้อพิพาททางแรงงาน 

แผนธุรกิจและกลยทุธ์ของกองทนุบางสว่นตั "งอยู่บนสมมติุฐานที วา่ ฐานผู้ ใช้บริการสาํหรับ

บริการโทรคมนาคมเคลื อนที ในประเทศไทยจะเติบโตขึ "นอย่างรวดเร็ว และผู้ ให้บริการโทรคมนาคม

เคลื อนที ในประเทศไทยจะใช้รูปแบบของการใช้เสาร่วมกันอย่างกว้างขวาง หากตลาดบริการ

โทรคมนาคมเคลื อนที ของประเทศไทยไม่เติบโต หรือเติบโตในอตัราที ช้ากว่าที กองทุนคาดหมาย 

หรือพฤติกรรมของผู้ ที มีบทบาทในตลาดไมเ่ป็นไปตามที กองทนุคาดหมายในขณะนี " ความต้องการที 
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มีต่อทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุนจะได้รับผลกระทบในทางลบ  ซึ งก็อาจ

สง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด 

และฐานะทางการเงินของกองทนุด้วย 

5.2.3 กองทุนต้องพึ งพาปัจจัยต่าง ๆ ที กระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื อนที และ 

บรอดแบนด์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ ง การเติบโตของกลุ่มทรูและ

ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก 

การดําเนินงานและผลประกอบการของกองทนุเกี ยวข้องโดยตรงกบัผลประกอบการของ

อตุสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย ดงันั "น การดําเนินงานและผลประกอบการของกองทนุจึง

ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ งโดยทั วไปแล้วมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั "น อุตสาหกรรม

โทรคมนาคมมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยต่าง  ๆ อาทิ อุปสงค์ของผู้ บริโภค และระดับหนี "สิน 

ความสามารถในการชําระหนี " และการปฏิบติัตามภาระผูกพนัอื น ๆ ของผู้ ให้บริการโทรคมนาคม 

และสภาพเศรษฐกิจโดยทั วไป นอกจากนี " อตุสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยอาจต้องเผชิญ

กบัการเปลี ยนแปลงทางนโยบายเพื อตอบสนองต่อพฒันาการของอตุสาหกรรมในช่วงไม่นานมานี "

ด้วย ซึ งรวมถึงการเปิดเสรีอุตสาหกรรมและการออกใบอนุญาตให้ธุรกิจบริการประเภทใหม่โดย

หนว่ยงานที มีอํานาจกํากบัดแูล ประกอบกบัการแขง่ขนัที สงูขึ "น อตัราการเติบโตของ ARPU ที ลดลง

และคา่ใช้จ่ายในการลงทนุที สงู 

ปัจจยัแวดล้อมที มีผลตอ่อตุสาหกรรมในทางลบและความพยายามในการลดต้นทนุที สงูขึ "น

ของผู้ เช่าและบริหารจัดการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ ง ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัที เช่าเสา

โทรคมนาคมและ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดัของกองทนุ อาจทําให้กองทนุ

ต้องลดค่าเช่าลงในจํานวนที เกินกว่าที ระบุไว้ในแผนธุรกิจของกองทุน และการที ผู้ เช่าและบริหาร

จัดการมีความน่าเชื อถือทางการเงินลดลงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและ

โอกาสการเติบโตของผู้ เช่าและบริหารจดัการ ซึ งอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงาน 

กระแสเงินสดและและฐานะทางการเงินของกองทนุได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 

5.1.1 “ความเสี ยงของกองทนุอนัเนื องมาจากกลุม่ทรู” 

กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ เช่าและบริหารจดัการได้ภายใน

ระยะเวลาที กําหนด หรือเรียกเก็บเงินได้สาํเร็จ นอกจากนี " ปัจจยัแวดล้อมที มีตอ่อตุสาหกรรมในทาง

ลบและแรงกดดนัทางต้นทนุในลกัษณะเดียวกนัอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้ที กองทนุคาดวา่จะได้รับ

ซึ งเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ในกรณีที อปุ
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สงค์ของบริการโทรคมนาคมในประเทศไทยลดลงหรืออยูใ่นภาวะชะงกังนั หรือมีพฒันาการใด ๆ ที 

ทําให้การจดัหาโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจน้อยลง หรือกองทนุไม่

สามารถเรียกเก็บเงินหรือรายได้ที ผู้ เช่า AWC หรือ BFKT (แล้วแต่กรณี) ต้องชําระให้แก่กองทุนได้

ภายในระยะเวลาที กําหนด หรือไม่สามารถเรียกเก็บได้เลย อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี

นยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของ

กองทนุ 

กองทนุไม่อาจรับรองได้ว่าจะมีการติดตั "งหรือใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมแบบใหมอื่ น  ๆ ใน

ประเทศไทยอย่างรวดเร็วตามที กองทุนคาดหมาย หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านั "นจะถูกนําไปใช้

ตามที กองทนุคาดหวงั ปัจจยัตา่ง ๆ เหลา่นี "อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การเติบโต

ของผู้ให้บริการกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย ซึ งรวมถึงกองทนุ 

5.2.4 การแข่งขันที สูงขึ "นในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

อาจก่อให้เกิดแรงกดดันด้านราคา ซึ งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ 

ผลการดาํเนินงาน กระแสเงนิสด และฐานะทางการเงนิของกองทุน 

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทยเริ มมี

การแข่งขันที สูงขึ "น กองทุนต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดจากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที จดัหาโดย 

กองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) และผู้ ให้บริการ

โทรคมนาคมเคลื อนที รายตา่ง ๆ และทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที อาจจดัหาโดยบริษัท

ซึ งประกอบกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมอิสระในอนาคตอีกด้วย ผู้ ให้บริการโทรคมนาคม

เคลื อนที มีความมั นคงแล้วบางราย เช่น เอไอเอสและดีแทค มีกลุ่มทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมเป็นของตนเอง และอาจเสนอบริการในทํานองเดียวกนักบักองทุน หรืออาจพิจารณา

โอนทรัพย์สินเหลา่นี "ให้แก่บริษัทซึ งประกอบกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมอิสระ นอกจากนี " 

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที อาจถกูเรียกร้องให้ใช้ทรัพย์สนิที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ประเภท Passive ซึ งรวมถึงเสาโทรคมนาคม ร่วมกบัผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที อื น ๆ ตามประกาศ

การใช้โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมร่วมกนั ซึ งอาจทําให้อปุสงค์ของการเช่า ดําเนินการและบริหาร

จัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุนลดลง  และผู้ มีหน้าที ให้บริการ

โทรคมนาคมของประเทศไทย เช่น กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีเองก็อาจจัดตั "งธุรกิจโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมอิสระซึ งสามารถแข่งขนักบักองทนุได้โดยตรงขึ "นมา ทั "งนี " อยู่ภายใต้การกํากบั
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ดูแลและการได้รับอนญุาตจากภาครัฐ นอกจากนี " กองทุนอาจต้องเผชิญกบัการแข่งขนัในอนาคต

จากบริษัทซึ งประกอบกิจการโครงสร้างพื "นฐานอิสระรวมทั "งผู้ ให้บริการโทรคมนาคม ตลอดจนการ

แข่งขนัจากผู้ประกอบการสง่จ่ายไฟฟ้า ซึ งอาจจะอนญุาตให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื น ๆ เช่า 

ดําเนินการและบริหารจดัการโครงสร้างพื "นฐานที ตนมีอยู่ได้ กองทนุไม่อาจรับรองได้ว่าผู้ ให้บริการ

โทรคมนาคมหรือผู้ประกอบการส่งจ่ายไฟฟ้าในประเทศไทยจะไม่เปิดให้บริการร่วมใช้โครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ตนมีอยู่เดิมและที สร้างใหม่เพิ มมากขึ "น ซึ งอาจสง่กระทบในทางลบต่อธุรกิจ 

โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ 

คู่แข่งบางรายของกลุม่ทรูและของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัอาจมีความสามารถในการ

จดัหาเงินทนุมากกว่ากลุม่ทรูและผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั หรืออาจดําเนินการร่วมกนัในทางที 

ทําให้กองทนุเสียเปรียบ นอกจากนี " ผู้ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมอิสระภายในประเทศอาจเริ ม

ประกอบกิจการในตลาดโทรคมนาคม ซึ งอาจนําไปสูก่ารควบรวมกิจการที ทําให้เกิดคูแ่ขง่ที แข็งแกร่ง

มากขึ "น เนื องจากกองทนุดําเนินการอยูเ่พียงแค่ตลาดภายในประเทศ และมีผู้ เช่าและบริหารจดัการ

เพียงจํานวนจํากดั หากกองทนุสญูเสยีผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใดไปเนื องจากแรงกดดนัดงักลา่ว

หรือด้วยเหตุผลอื น หรือลูกค้าเลือกที จะใช้บริการของผู้ ให้บริการทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมรายอื น ๆ ในการขยายโครงข่าย กองทุนอาจจะไม่สามารถจัดหาผู้ เช่าและบริหาร

จัดการรายใหม่มาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ

กองทุนได้ และอาจไม่ได้รับประโยชน์จากแผนการเปิดให้บริการของผู้ ที อาจเป็นผู้ เช่าและบริหาร

จดัการเหลา่นั "น ซึ งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแส

เงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน ทั "งนี " การแข่งขนัที เพิ มมากขึ "นอาจทําให้การรักษาไว้ซึ ง

สทิธิในที ดินสาํหรับเสาโทรคมนาคมของกองทนุใช้ต้นทนุสงูขึ "น กองทนุจึงไมอ่าจรับรองได้วา่กองทนุ

จะประสบความสาํเร็จในการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมที มีการแขง่ขนักันอยา่งสงูขึ "นนี " 

5.2.5 เทคโนโลยีใหม่อาจทาํให้ธุรกิจของกองทุนเป็นที ต้องการน้อยลงสาํหรับลูกค้าปัจจุบันและ/

หรือผู้ที อาจเข้ามาเป็นลูกค้า และส่งผลให้มีรายได้ลดลง 

พฒันาการและการใช้เทคโนโลยีใหมซ่ึ งออกแบบมาเพื อเพิ มประสทิธิภาพของโครงขา่ยตา่ง 

ๆ อาจลดการใช้และความจําเป็นของบริการรับส่งสัญญาณแบบไร้สายซึ งต้องพึ งพาเสา

โทรคมนาคม รวมไปถึง FOC ซึ งอาจจะส่งผลให้ความต้องการเสาโทรคมนาคมและ FOC ของ

กองทุนลดลง ตัวอย่างของเทคโนโลยีเหล่านี " ได้แก่ เทคโนโลยีที เพิ มประสิทธิภาพด้านความจุ  

(spectral capacity) นอกจากนี " การเกิดขึ "นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจลดความจําเป็นของบริการ
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แพร่สญัญาณซึ งต้องพึ งพาเสาโทรคมนาคม บริการรับส่งสญัญาณ และ FOC ตวัอย่างเช่น การ

เติบโตของการให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ผ่านทางดาวเทียมถ่ายทอดสัญญาณโดยตรง  หรือ

พัฒนาการและการทําเป็นธุรกิจของเทคโนโลยีใหม่ ที ถูกออกแบบมาเพื อพัฒนาและปรับปรุง

ประสทิธิภาพของโครงขา่ยเทคโนโลยีระบบเซลลลูา่ และการริเริ มธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีดงักลา่ว

ในเชิงพาณิชย์อาจส่งผลให้อุปสงค์ของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทนุลดลง

อยา่งมีนยัสาํคญั นอกจากนี " พฒันาการและการใช้เทคโนโลยีเหลา่นี " ซึ งรวมถึงเทคโนโลยีในทํานอง

เดียวกนั อาจเป็นการลดอปุสงค์ของบริการของกองทนุลงจนถึงระดบัที มีนยัสาํคญัและอาจทําให้อปุ

สงค์ของบริการของกองทนุหายไป ซึ งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาส

ทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทนุ 

เพื อตอบสนองความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่อย่างมี

ประสิทธิผล กองทุนอาจจะต้องใช้รายจ่ายลงทุนจํานวนมากเพื อเข้าถึงเทคโนโลยีที เกี ยวข้องหรือ

เทคโนโลยีที มีความสามารถดงักล่าว ความสามารถของกองทุนในการสนับสนุนรายจ่ายลงทุน

เหลา่นี "ในอนาคตจะขึ "นอยู่กบัผลการดําเนินงานของกองทนุในอนาคตซึ งขึ "นอยู่กบัสภาพเศรษฐกิจ  

ระดับอัตราดอกเบี "ย และปัจจัยทางการเงิน ธุรกิจและอื น ๆ โดยปัจจัยหลายประการเหล่านี "อยู่

นอกเหนือการควบคมุของกองทนุและบริษัทจดัการ อีกทั "งยงัขึ "นอยูก่บัความสามารถของกองทนุใน

การจดัหาแหลง่เงินทนุภายนอกเพิ มเติม กองทนุไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจดัหาแหลง่เงินทุน

เพิ มเติมดังกล่าวบนเงื อนไขที ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์  หรืออาจไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุน

เพิ มเติมได้เลย แม้ว่ากองทุนมีเงินทุนเพียงพอสําหรับรายจ่ายลงทุนเหล่านี "ได้ แต่ก็อาจไม่ประสบ

ความสาํเร็จในการเข้าถึงเทคโนโลยีที ทนัสมยัที สดุได้อยา่งทนัทว่งทีและคุ้มคา่กบัต้นทนุ หรืออาจจะ

ไม่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการดงักลา่วนั "นเลย กรณีดงักลา่วนี "อาจสง่ผลกระทบในทางลบ

ต่อคณุภาพของบริการ ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการ

เงินของกองทนุ 

5.2.6 หากผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที ควบรวมกิจการเข้าด้วยกันในระดับที มีนัยสําคัญ 

รายได้และความสามารถในการสร้างกระแสเงนิสดของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทาง

ลบ 

ในอดีตมีการควบรวมกิจการในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื อนที ในประเทศไทย และอาจ

ยังคงมีการควบรวมกิจการในลักษณะเดียวกันในอนาคต ซึ งอาจส่งผลให้มีการรวมโครงข่าย

โทรคมนาคมเคลื อนที และลดรายจ่ายลงทนุ เนื องจากอาจมีความทบัซ้อนกนัในสว่นพื "นที ให้บริการ

ของโครงข่ายและแผนการขยายการบริการ การควบรวมกิจการที มีนัยสําคัญระหว่างผู้ เช่าและ
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บริหารจัดการของกองทุนและผู้ ที อาจเช่าและบริหารจัดการร่วม ซึ งอาจส่งผลให้รายจ่ายลงทุน

โดยรวมลดลง เนื องจากโครงข่ายเดิมของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื อนที หลายราย รวมทั "ง

แผนการขยายบริการมีความคาบเกี ยวกนั เมื อมีการควบรวมกิจการดงักลา่ว บางสว่นของโครงขา่ย

ที ควบรวมเข้าด้วยกนัของผู้ เช่าและบริหารจดัการหรือผู้ ที อาจเช่าและบริหารจดัการร่วมอาจทบัซ้อน

กัน และผู้ เช่าและบริหารจัดการเหล่านี "อาจจะพยายามขจัดความซํ "าซ้อนนั "น  ๆ ทั "งนี " ผลการ

ดําเนินงานในอนาคตของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบ หากรายได้จากการเช่าและการ

ดําเนินการและบริหารจัดการหรือสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้จํานวนมากที กองทุนได้รับ

ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  หรือสญัญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (ตามลําดับ) ถูกตัดออกจากรายได้ที ได้รับอย่างต่อเนื องตามสญัญา 

กองทนุไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีการควบรวมกิจการระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื อนที 

ของไทยในอนาคต ซึ งอาจเป็นการลดรายได้ที กองทนุควรได้รับจากผู้ เช่าและบริหารจดัการ และอาจ

ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะ

ทางการเงินของกองทนุ 

5.2.7 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีอาจมีผลกระทบทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน 

และฐานะทางการเงนิของกองทุน 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกบัการดําเนินคดีเกี ยวกับธุรกิจโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมและ

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที กองทุนหรือผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัต้องรับผิดชอบ 

รวมถึงค่าเสียหายที ศาลสั งให้กองทุนหรือผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัชําระในคดีต่าง  ๆ อาจมี

จํานวนสงู โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 5.3.1 “กลุม่ทรูมีการแข่งขนักบัรัฐวิสาหกิจผู้

เคยให้สิทธิดําเนินการ ซึ งได้นําไปสูข้่อพิพาทกบัรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สิทธิดําเนินการเหลา่นั "นและยงั

อาจนําไปสูข้่อพิพาทในภายหน้ากบัรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สทิธิดําเนินการ” และหวัข้อ 6 “ข้อพิพาทและ

การดําเนินการทางกฎหมาย” ภาระในการชําระค่าใช้จ่ายดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อค่าเช่าและ

รายได้ที กองทุนคาดว่าจะได้รับ และหากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นจํานวนที มีนัยสําคัญ ก็อาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการ

เงินของกองทนุ 

  



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

 สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  440  

5.3 ความเสี ยงเกี ยวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มทรู 

5.3.1 กลุ่มทรูมีการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้สิทธิดําเนินการ ซึ งได้นําไปสู่ ข้อพิพาทกับ

รัฐวิสาหกิจผู้เคยให้สิทธิดําเนินการเหล่านั"นและยังอาจนําไปสู่ ข้อพิพาทในภายหน้ากับ

รัฐวิสาหกิจผู้เคยให้สิทธิดาํเนินการ 

กลุ่มทรูเคยอาศัยสิทธิในการประกอบกิจการบางส่วนจากสญัญาที ทํากับทีโอทีในการ

ให้บริการโทรคมนาคมแบบประจําที และบริการที เกี ยวข้อง  ขณะเดียวกันทีโอทีและ กสท. 

โทรคมนาคม ก็เป็นคูแ่ขง่รายใหญ่สองรายของกลุม่ทรูอีกด้วย โดยที ทีโอทีเป็นผู้ให้บริการตา่ง ๆ อาทิ 

บริการโทรคมนาคมแบบประจําที ภายในประเทศ บริการโทรศพัท์สาธารณะ บริการข้อมลู บริการบ

รอดแบนด์ และบริการมลัติมีเดีย รวมถึงบริการวงจรเช่า และอินเทอร์เน็ต โทรศพัท์ระหว่างประเทศ 

และบริการโทรคมนาคมเคลื อนที ในประเทศไทย สว่น กสท. โทรคมนาคม เป็นผู้ให้บริการตา่ง ๆ  อาทิ 

บริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ บริการข้อมลู และบริการสื อสารเคลื อนที ในประเทศไทย 

การแข่งขันกับทีโอที และ กสท. โทรคมนาคมซึ งเป็นรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สิทธิในการ

ประกอบกิจการกบักลุ่มทรู ทําให้เกิดหรืออาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที สําคญัจน

นําไปสูข้่อพิพาทระหว่างกนั โดยข้อพิพาทเหลา่นี "อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของกลุม่ทรูใน

หลายด้าน นอกจากนี " ข้อพิพาทที มีกบัทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม สร้างความไม่แน่นอนอนัอาจ

เป็นอุปสรรคอย่างมีนัยสําคญัต่อการวางแผนและดําเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มทรู  และการ

พยายามระงับข้อพิพาทเหล่านี "จะเป็นการเบี ยงเบนการบริหารและทรัพยากรอื น  ๆ ไปอย่างมี

นยัสําคญั กลุม่ทรูมีข้อพิพาทที อยู่ระหว่างการพิจารณากบัทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม ในหลาย

เรื อง  

กองทนุไมอ่าจรับรองได้วา่ข้อพิพาทที เกิดขึ "นนี "หรือที อาจมีขึ "นในภายหน้าจะไมมี่ผลกระทบ

ต่อความสมัพนัธ์ของกลุ่มทรูกับทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม อีกทั "งไม่อาจรับรองได้ว่าข้อพิพาท

เหลา่นี "จะได้รับคําชี "ขาดในทางที เป็นคณุแก่กลุม่ทรู และหากกลุม่ทรูไมป่ระสบความสําเร็จดงักลา่ว 

ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทรูก็อาจได้รับผลกระทบ

อยา่งมีนยัสาํคญั ถึงแม้วา่กลุม่ทรูจะได้รับคําชี "ขาดอนญุาโตตลุาการหรือคําพิพากษาจากศาลที เป็น

ที สดุซึ งเป็นคณุแก่กลุม่ทรู แตก่ลุม่ทรูก็อาจไมป่ระสบความสาํเร็จในการบงัคบัตามสทิธิเพื อเรียกร้อง

ค่าเสียหายหรือทางแก้ไขเยียวยาอื น ๆ ที มีให้แก่ตนได้อยา่งเต็มที หรือครบถ้วน หรืออาจไม่สามารถ

บังคับตามสิทธิดังกล่าวได้เลย หรือภายในเวลาที เหมาะสม สําหรับรายละเอียดของข้อพิพาทที 
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กลุ่มทรูมีอยู่กบัทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 6 “ข้อ

พิพาทและการดําเนินการทางกฎหมาย” 

5.3.2 การที  กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการชําระเงินตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA 

หรือการใช้สิทธิบางประการที  กสท. โทรคมนาคมมีอยู่  อาจส่งผลกระทบต่อกิจการของ

กองทุน 

การที  กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชําระเงินให้แก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเครื องและ

อปุกรณ์ HSPA อาจทําให้ BFKT และ AWC ไม่สามารถนําสง่รายได้ที เกิดจากการให้เช่าหรือให้ใช้

ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และการให้เช่าหนึ งพื "นที ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  2 ให้แก่กองทุนได้ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ  BFKT และ AWC 

ตามลําดบั นอกจากนี " การที  กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชําระเงินหรือการรับชําระค่าเชื อมต่อ

โครงข่ายกบัผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื อนที รายอื น ๆ อาจทําให้ กสท. โทรคมนาคม ต้องเสีย

ดอกเบี "ยผิดนดัสะสม และ กสท. โทรคมนาคม อาจเรียกร้องให้เรียลมฟูต้องชําระเงินคืน การปฏิเสธ

ไมชํ่าระเงินตามสญัญาใด ๆ ที  กสท. โทรคมนาคม และ BFKT หรือเรียลมฟูเป็นคูส่ญัญา หรือการที  

กสท. โทรคมนาคม พยายามเรียกร้องให้เรียลมฟูต้องชําระเงินคืนย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจ โอกาส

ทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ 

นอกจากนี " กสท. โทรคมนาคม ยงัมีสทิธิในการซื "อเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 667 

เสา และระบบ FOC ของ BFKT ซึ ง BFKT ได้ขายสิทธิในรายได้ที เกิดจากทรัพย์สินดงักล่าวตาม

สญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA ให้กบักองทนุ ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ซึ ง

กองทนุเข้าทํากบั BFKT โดยการใช้สทิธิซื "อดงักลา่ว กสท. โทรคมนาคม จะต้องชําระราคาซื "อสาํหรับ

ต้นทนุที แท้จริงของเสาและ FOC และอปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณพร้อมด้วยดอกเบี "ยตามอตัราเฉลี ย

ดอกเบี "ยขั "นตํ าของสี ธนาคารใหญ่ของไทยสําหรับกรณีที ใช้สิทธิซื "อในระหว่างหกเดือนแรกนบัจาก

วนัที เช่าเสาโทรคมนาคม และ FOC และอปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณ และจะบวกด้วยอตัราร้อยละ

หนึ งตอ่เดือน สาํหรับกรณีการใช้สทิธิซื "อภายหลงัช่วงระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม การ

ที  กสท. โทรคมนาคม เป็นรัฐวิสาหกิจทําให้การใช้สิทธิซื "อดงักลา่วอาจต้องได้รับการพิจารณาและ

ความเห็นชอบจากหนว่ยงานอิสระ หนว่ยงานของรัฐ รวมทั "งคณะรัฐมนตรีก่อน 

หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิในการซื "อเพื อซื "อเสาโทรคมนาคมและ FOC และอปุกรณ์

สื อสญัญาณซึ งเป็นกรรมสทิธิ=ของและใช้ดําเนินงานอยู่โดย BFKT BFKT มีหน้าที ภายใต้สญัญาโอน
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ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ในการจัดหาทรัพย์สินอื นมาทดแทนก่อนที สัญญาเช่าเครื องและ

อปุกรณ์ HSPA จะหมดอายลุง หาก BFKT ไม่สามารถจดัหาทรัพย์สินอื นทดแทนได้ BFKT จะชําระ

มูลค่าสุดท้าย ( terminal value) ให้แก่กองทุน  ซึ งอาจจะไม่ใ ช่มูลค่าสะท้อนถึงมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ (economic value) ของทรัพย์สินดงักล่าวในกรณีที กองทุนมีกรรมสิทธิ=ในทรัพย์สิน

ตลอดอายุการใช้งาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหัวข้อ 9.1.2(ค) “บริษัท บีเอฟเคที 

(ประเทศไทย) จํากัด” และหัวข้อ  3.1.2 (ก) “นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที กองทนุลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั” 

5.4 ความเสี ยงเกี ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

5.4.1 ราคาซื "อขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมีนัยสําคัญ และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขาย

หน่วยลงทุนได้ในราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน 

ราคาซื "อขายหนว่ยลงทนุหลงัจากการเสนอขายหนว่ยลงทนุในครั "งนี "อาจมีการซื "อขายกนัใน

ราคาที ตํ ากวา่ราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุในการเสนอขายอยา่งมีนยัสาํคญั ทั "งนี " ราคาซื "อขายหนว่ย

ลงทนุนั "นขึ "นอยูก่บัหลายปัจจยั ซึ งรวมถึงปัจจยัดงัตอ่ไปนี " 

· มุมมองต่อศักยภาพในการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุน รวมถึงอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมในประเทศไทย 

· ความแตกต่างระหว่างฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทนุที เกิดขึ "นจริงกบัที มี

การคาดการณ์โดยผู้ลงทนุและนกัวิเคราะห์ 

· การออกบทวิเคราะห์หรือคําแนะนําหลกัทรัพย์ใหม่ หรือการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับคําแนะนํา

หรือประมาณการของนกัวิเคราะห์ 

· การเปลี ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือสภาวะตลาดโดยทั วไป 

· ราคาตลาดของทรัพย์สนิของกองทนุ 

· มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

· ความนา่สนใจของหนว่ยลงทนุเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพย์ประเภททนุอื น ๆ รวมถึง 

· หนว่ยลงทนุอื นที ไมอ่ยูใ่นธุรกิจโทรคมนาคม 

· ความสมดลุระหวา่งอปุสงค์และอปุทานของหนว่ยลงทนุ 
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· การขายหรือความประสงค์ที จะขายหนว่ยลงทนุจํานวนมากโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

· ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยหรือกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานอื น 

· พฒันาการและการเปลี ยนแปลงด้านกฎหมายและระเบียบวิธีบงัคบั รวมถึงระบบภาษี ทั "งใน

กรณีทั วไปและโดยเฉพาะในกรณีที เกี ยวกบักองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานในประเทศไทย และ

การลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ 

· ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี ยนเงินตราตา่งประเทศ 

· คดีความและการสอบสวนโดยหนว่ยงานราชการ 

· ความผนัผวนของตลาด ซึ งรวมถึงความอ่อนแอของตลาดทุน และอตัราดอกเบี "ยที เพิ มสงูขึ "น 

และ 

· การที กองทนุไมส่ามารถดําเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุและการขยายธุรกิจ 

จากปัจจยัทั "งหลายข้างต้นประกอบกับปัจจยัอื น ๆ อาจทําให้ราคาตลาดและอุปสงค์ของ

หนว่ยลงทนุมีความผนัผวนอยา่งมีนยัสาํคญั หรืออาจทําให้มีการซื "อขายหนว่ยลงทนุในตลาดรองใน

ราคาที สงูกว่าหรือตํ ากวา่มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ ในกรณีที กองทนุมีการกนัสํารองกําไร

บางสว่นเป็นเงินทนุเพื อวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพิ มเติม เพื อสํารองเป็นเงินทนุหมนุเวียน หรือเพื อ

วตัถปุระสงค์อื น ๆ ถึงแม้จะทําให้มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุมีมากกวา่มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ

กองทุนในกรณีที ไม่มีการกันเงินกําไรไว้เป็นเงินทุนสํารอง ก็อาจไม่ได้ทําให้ราคาตลาดของหน่วย

ลงทนุเพิ มขึ "นตามไปด้วย การที กองทนุไมส่ามารถดําเนินการให้เป็นไปตามความคาดหวงัของตลาด

ในด้านรายได้ในอนาคตและเงินปันผลอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วย

ลงทนุ ซึ งอาจจํากดัหรือทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถที จะขายหน่วยลงทนุอย่างทนัท่วงที และ

อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่สภาพคลอ่งของหนว่ยลงทนุของกองทนุ นอกจากนี " ในอดีต เมื อราคา

ตลาดของหุ้นมีความผนัผวน ผู้ ถือหุ้นได้ดําเนินการฟอ้งร้องบริษัทหรือนิติบคุคลผู้ออกหลกัทรัพย์ใน

คดีหลกัทรัพย์แบบกลุม่ (Class action) หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดดําเนินการฟอ้งร้องกองทนุ อาจ

ทําให้กองทนุต้องมีค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการแก้ต่างคดี หรือหากกองทนุแพ้คดี กองทนุอาจต้อง

จ่ายเงินค่าเสียหายในจํานวนมาก และการฟ้องร้องคดีดงักลา่วอาจเบี ยงเบนเวลาและความสนใจ

ของบริษัทจดัการจากธุรกิจของกองทนุ 
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ยิ งไปกว่านั "น การที หน่วยลงทนุไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ทางการเงินที มีการคุ้มครองเงินต้น ทําให้

บริษัทจดัการไมส่ามารถรับรองได้วา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินลงทนุคืนทั "งจํานวน และในกรณีที 

มีการยกเลิกกองทนุหรือมีการชําระบญัชีกองทุน มีความเป็นไปได้ที ผู้ลงทุนอาจสญูเสียเงินลงทนุ

ของตนในหนว่ยลงทนุบางสว่นหรือทั "งหมด 

นอกจากนี " ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยในปัจจบุนั กองทนุรวม ซึ งรวมถึงกองทนุ ไม่

มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล หากมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายภาษี  หรือกฎหมายหรือ

กฎระเบียบอื น ๆ ซึ งทําให้กองทนุ และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีภาระภาษีเงินได้ ภาระภาษีดงักลา่ว

อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแส

เงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ รวมทั "งการลงทนุในกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และอาจ

ทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินจากกองทุนน้อยลง และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจมีภาระภาษี

เพิ มขึ "น ซึ งอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ราคาของหนว่ยลงทนุ 

5.4.2 กองทุนอาจต้องมีการเลิกกองทุนหากเกิดเหตุการณ์ซึ งทําให้ต้องเลิกกองทุนตามที 

กฎหมายกาํหนด  

หลงัจากวนัจดทะเบียนกองทนุ หากปรากฎเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ งดงัตอ่ไปนี " อาจทํา

ให้บริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุ 

· จํานวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 ราย เว้นแตจ่ะได้รับการผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

ก.ล.ต. 

· เมื อมีการจําหนา่ยทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานของกองทนุและบริษัทจดัการนําเงินไปลด

เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ จนทําให้กองทนุมีเงินทนุจดทะเบียนตํ ากวา่ 2,000 ล้านบาทเมื อ

คํานวณจากมลูคา่ที ตราไว้ (par value) ของหนว่ยลงทนุ 

· เมื อมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานของกองทนุ และบริษัทจดัการไม่สามารถ

ดําเนินการเพื อให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทุนลงทุนมีมูลค่ารวมกันตามที 

กําหนด (ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทนุ) ภายในหนึ งปีนบัแตว่นัที จําหนา่ยไปซึ งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐาน 

· กองทุนไม่สามารถแต่งตั "งบริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายใน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งการ

ลาออกจากการปฏิบติัหน้าที โดยบริษัทจดัการ 

· เมื อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติให้เลกิกองทนุ 
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· เมื อสาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั งเลกิกองทนุหรือเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตั "งกองทนุ 

หากมีการเลิกกองทุน ซึ งขึ "นอยู่กับเหตุการณ์ที ทําให้ต้องเลิกกองทุน และข้อกําหนด

เกี ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุน กองทุนและบริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ ถือ

หน่วยลงทุนจะได้รับเงินที ลงทุนไปทั "งหมดหรือบางส่วนคืน เนื องจากกองทุนต้องดําเนินการชําระ

บญัชี ซึ งคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  รวมถึงคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทั "งหลายในการจดัตั "งและจดัการกองทนุ

จะถกูหกัออกก่อนที จะชําระคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในสว่น

ที  ; “การจดัการและการกํากบัดแูลกองทนุรวม” หวัข้อ 12.1.9 “การเลกิกองทนุ การคืนเงิน และการ

เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน” 

5.4.3 การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนเพื อการขายเป็นจํานวนมาก อาจ

ส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื "อขายของหน่วยลงทุน 

ทรู ถือหน่วยลงทนุในกองทนุทั "งทางตรงและทางอ้อมจํานวนประมาณร้อยละ 30.00 ของ

จํานวนหนว่ยลงทนุทั "งหมด ณ วนัที  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (กลา่วคือ ทรูถือหนว่ยลงทนุทางตรง

ในจํานวนประมาณร้อยละ 25.79 และทรูถือหน่วยลงทุนทางอ้อมโดยผ่านเรียลมูฟ ซึ งเป็นบริษัท

ย่อยของทรู (โดย ณ วันที  ;# ธันวาคม พ.ศ. .$%# ทรูถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน

เรียลมฟู ในสดัสว่นร้อยละ ++.&3) ในจํานวนประมาณร้อยละ 4.21) 

ภายใต้สญัญารักษาสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ ทรูและกองทนุได้ตกลงร่วมกนัวา่ กลุม่ทรู

จะถือหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทนุที จําหน่ายได้ทั "งหมดในการเสนอ

ขายครั "งแรกเป็นระยะเวลาห้าปี นบัจากวนัที จดทะเบียนกองทนุ ทั "งนี " ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ 

นอกจากนี " ตามสญัญาแก้ไขเพิ มเติมสญัญารักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนและสญัญาแก้ไข

เพิ มเติมสญัญารักษาสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุครั "งที  2 ทรูตกลงว่า กลุม่ทรูจะถือหน่วยลงทนุและ

รักษาสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุไว้ตลอดเวลา (1) นบัแต่ วนัจดทะเบียนเพิ มทนุของกองทนุ จนถึง

วนัที ครบสามปีนบัจากวนัจดทะเบียนเพิ มทุนของกองทุนครั "งแรก สําหรับหน่วยลงทุนที ออกใหม่

ภายใต้การเสนอขายสําหรับการเพิ มทุนครั "งแรก ในส่วนที ไม่เกินกว่าร้อยละ 18 ของจํานวนหน่วย

ลงทุนทั "งหมดที ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสําหรับการเพิ มทุนครั "งแรก  และ (2) นับแต่วันจด

ทะเบียนเพิ มทนุของกองทนุ จนถึงวนัที ครบหนึ งปีนบัจากวนัจดทะเบียนเพิ มทนุของกองทนุครั "งแรก 

สาํหรับหนว่ยลงทนุที ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสาํหรับการเพิ มทนุครั "งแรก ในสว่นที เกินกวา่ร้อย

ละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั "งหมดที ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายครั "งนี " และภายใต้สญัญา

แก้ไขเพิ มเติมสญัญารักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ ครั "งที  3 ทรูตกลงวา่ กลุม่ทรูจะถือหนว่ยลงทนุ
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และรักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุไว้ตลอดเวลา (1) นบัแต่วนัจดทะเบียนเพิ มทนุของกองทนุครั "ง

ที  2 จนถึงวนัที ครบสามปีนบัจากวนัจดทะเบียนเพิ มทุนของกองทุนครั "งที  2 สําหรับหน่วยลงทุนที 

ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสําหรับการเพิ มทุนครั "งที  2 ในส่วนที ไม่เกินร้อยละ 18 ของจํานวน

หนว่ยลงทนุทั "งหมดที ออกใหมภ่ายใต้การเสนอขายสาํหรับการเพิ มทนุครั "งที  2 และ (2) นบัแตว่นัจด

ทะเบียนเพิ มทนุของกองทนุครั "งที  2 จนถึงวนัที ครบหนึ งปีนบัจากวนัจดทะเบียนเพิ มทนุของกองทนุ

ครั "งที  2 สําหรับหนว่ยลงทนุที ออกใหมภ่ายใต้การเสนอขายสําหรับการเพิ มทนุครั "งที  2 ในสว่นที เกิน

กว่าร้อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั "งหมดที ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสําหรับการเพิ มทนุ

ครั "งที  2 (หากมี) 

ทั "งนี " หลงัจากครบกําหนดการรักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว  การขายหน่วย

ลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญัโดยกลุม่ทรู หรือโดยผู้ลงทนุสถาบนัรายเดียวหรือหลายราย หรือความเข้าใจ

ที ว่าอาจมีการขายหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัสําคญัเกิดขึ "น อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อราคาซื "อขาย

ของหนว่ยลงทนุ กองทนุไมส่ามารถคาดการณ์ได้ถึงผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรือการมีหนว่ย

ลงทุนเพื อการขายในอนาคต ที จะมีต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ ง การขาย

หน่วยลงทนุเป็นจํานวนมากในตลาดหลกัทรัพย์ภายหลงัครบกําหนดการรักษาสดัสว่นการถือหนว่ย

ลงทุน หรือความเข้าใจที ว่าการขายหน่วยลงทุนในลกัษณะดงักล่าวอาจเกิดขึ "น  อาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ได้ นอกจากนี " การขายหน่วยลงทนุใน

ลกัษณะดงักลา่วอาจทําให้การเพิ มทนุของกองทนุโดยการออกหนว่ยลงทนุเพิ มเติม ณ เวลา และใน

ราคาที กองทนุเห็นสมควร ทําได้ยากขึ "น 

5.4.4 หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิได้เป็น

การคํ "าประกันโดย TUC และ TUC ไม่มีหน้าที ตามกฎหมายที จะต้องให้การสนับสนุนแก่ 

BFKT ตามรายละเอียดที ระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกล่าว  

หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ที  TUC ให้ไว้กับ BFKT นั "นมิได้มีผลผูกพันตาม

กฎหมายและการให้หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกล่าวมิได้เป็นการคํ "าประกัน โดย 

TUC อีกทั "งมิได้เป็นการสนบัสนุนด้านเครดิตเพื อสนบัสนุนภาระผูกพนัของ BFKT ภายใต้สญัญา

โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที กองทุนทํากับ BFKT แต่อย่างใด ดงันั "น กองทุนจึงไม่สามารถ

รับรองได้วา่ TUC จะให้ความสนบัสนนุแก่ BFKT ตามรายละเอียดที ระบใุนหนงัสอืสนบัสนนุ (Letter 

of Support) นอกจากนี " หนงัสอืสนบัสนนุ (Letter of Support) ไมไ่ด้ก่อให้เกิดหน้าที แก่ TUC ในการ

ให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่ BFKT ไมว่า่เพื อสนบัสนนุการชําระหนี "ของ BFKT โดยทั วไปหรือเพื อ

การชําระหนี "ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที ทํากับ  BFKT นอกจากนี " กองทุน 
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บริษัทจัดการ ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ BFKT ต่างไม่มีสิทธิที จะดําเนินการใด ๆ เพื อให้ TUC 

ดําเนินการต่าง ๆ ตามที ระบุในหนงัสือสนบัสนุน (Letter of Support) โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ มเติมในหวัข้อ 2.5.1 (ง) “หนงัสือสนบัสนนุ (Letter of Support) ลงวนัที  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ของ TUC ที ให้แก่ BFKT” 

5.4.5 กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในหน่วยลงทุนหรือสามารถรักษา

ระดับการจ่ายเงนิปันผลได้ 

รายได้ที กองทุนได้รับขึ "นอยู่กับหลายปัจจยั ซึ งรวมถึงรายได้ที ได้รับและค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานและคา่ใช้จ่ายอื น ๆ ที เกิดขึ "นจากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคม ในกรณีที ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินอื น ๆ ที กองทุนอาจ

ได้มาหรือถือครองเป็นครั "งคราวไม่สามารถสร้างรายได้ที เพียงพอ จะมีผลให้รายได้ กระแสเงินสด 

ฐานะทางการเงิน และความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผลได้รับผลกระทบในทางลบ 

กองทนุจึงไมส่ามารถรับรองได้วา่กองทนุจะมีความสามารถจ่ายเงินปันผลหรือรักษาระดบัของอตัรา

การจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที กําหนดไว้ได้ อีกทั "งกองทนุไม่สามารถรับรองได้

ว่าระดบัของเงินปันผลจะเพิ มขึ "นในภายหลงัหรือจะคงที  หรือรายได้ของกองทนุจะเพิ มสงูขึ "น หรือ

การลงทนุในอนาคต (หากมี) จะทําให้รายได้ของกองทุนซึ งนํามาจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุเพิ มขึ "น 

5.4.6 ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการได้ 

เนื องจากกองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐานประเภทไม่รับซื "อคืนหน่วยลงทุน 

(กองทนุปิด) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุของตนให้แก่บริษัทจดัการได้ ดงันั "น 

กองทุนจึงไม่อาจรับรองได้ว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้เท่ากับ

ราคาที ได้ซื "อมา หรือที ราคาใด ๆ หรือรับรองวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะสามารถจําหนา่ยหนว่ยลงทนุของ

ตนได้ ดงันั "น ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจทําได้เพียงการขายหน่วยลงทนุของตนผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือการทํารายการนอกตลาดหลกัทรัพย์ 
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5.4.7 บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ด้วยมติของที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียง

มากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด หรือโดยสํานักงาน 

ก.ล.ต.  

ตามข้อกําหนดของเอกสารโครงการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการอาจถกูถอดถอนด้วยมติ

ของที ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ  50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที 

จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด ทั "งนี " ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายสามารถออกเสยีงในการลงมติถอดถอนบริษัท

จดัการได้ อย่างไรก็ตาม การที ทรูซึ งเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุทั "งทางตรงและทางอ้อมจํานวน

ประมาณร้อยละ 30.00 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั "งหมด ณ วันที  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

(กล่าวคือ ทรูถือหน่วยลงทุนทางตรงในจํานวนประมาณร้อยละ 25.79 และทรูถือหน่วยลงทุน

ทางอ้อมโดยผา่นเรียลมฟู ซึ งเป็นบริษัทยอ่ยของทรู (โดย ณ วนัที  ;# ธนัวาคม พ.ศ. .$%# ทรูถือหุ้น 

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรียลมูฟ ในสดัส่วนร้อยละ ++.&3) ในจํานวนประมาณร้อยละ 

4.21) สง่ผลให้กลุม่ทรูมีอิทธิพลอยา่งมากในการลงมติถอดถอนบริษัทจดัการ  

นอกจากนี " สํานกังาน ก.ล.ต. อาจถอดถอนบริษัทจดัการได้ในกรณีดงัต่อไปนี " (1) บริษัท

จัดการไม่จดัการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ โดยที สํานกังาน ก.ล.ต. เห็นว่าการกระทํา

ดงักลา่วอาจทําให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการไม่

ดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้องตามคําสั งของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือ (2) บริษัทจดัการขาดคณุสมบติัการ

เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวม 

5.4.8 ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที ออกใหม่ตํ ากว่า

มูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ มเติม 

ภายหลงัการเสนอขายครั "งนี " กองทุนอาจออกหน่วยลงทุนเพิ มเติม โดยมีราคาเสนอขาย

หน่วยลงทนุที ออกใหม่ที ตํ ากว่าราคาตลาดของหน่วยลงทนุก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ มเติม 

ซึ งราคาเสนอขายที ตํ าลงนั "นอาจสง่ผลให้ราคาตลาดของหนว่ยลงทนุลดลง 

5.4.9 ความเสี ยงเกี ยวกับการจดทะเบียนและซื "อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

หน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการจดทะเบียนหน่วยลงทนุเพิ มเติมที ขายได้ของกองทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ทนัทีหลงัจากการจดทะเบียนเพิ มทนุของกองทนุแล้วเสร็จ แม้จะเป็นที คาดหมายว่าการ

จดทะเบียนเพิ มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ จะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นั

ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน การจดทะเบียนดังกล่าวอาจล่าช้าออกไปด้วยปัจจัยที กองทุนไม่
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สามารถควบคุมได้ ทั "งนี " ตามกฎหมายไทย สถานะของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนระหว่างระยะเวลา

หลงัจากผู้ ลงทุนได้ชําระเงินซื "อหน่วยลงทุนจนถึงเวลาที การจดทะเบียนเพิ มทุนของกองทุนกับ

สํานกังาน กลต. แล้วเสร็จมีความไม่แน่นอน โดยในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจยงัไม่มี

สถานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตเ่ป็นเพียงเจ้าหนี "ไมมี่ประกนัของกองทนุเทา่นั "น 

นอกจากนี " แม้ว่ากองทนุคาดวา่จะได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย์ให้จดทะเบียน

หน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายในเวลาไม่นานหลงัจากกองทนุได้รับ

ชําระค่าหน่วยลงทุน ตลาดหลกัทรัพย์มีอํานาจพิจารณาคําขอจดทะเบียนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวนัหลงัจากบริษัทจัดการยื นคําขอจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน

ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว ดงันั "น หน่วยลงทนุของกองทนุอาจยงัไม่ได้รับการจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ ภายในวนัที  $ กนัยายนพ.ศ. 2562 ทั "งนี " เว้นแต่หน่วยลงทนุของกองทนุจะถกูรับให้เป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่วยลงทุนที เสนอขายในครั "งนี "จะยังไม่สามารถซื "อขายในตลาด

หลกัทรัพย์ได้และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยการทํารายการนอกตลาด

หลกัทรัพย์เทา่นั "น 

5.4.10 ผู้ถอืหน่วยลงทุนที เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับเงนิปันผล

ที ได้จากกองทุนเมื อได้มีการยื นเสียภาษี เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที กาํหนด

และผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที  

544) ลงวนัที  9 ตลุาคม พ.ศ. 2555 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวนัที  7 มีนาคม พ.ศ. 2556 

กําหนดให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานจะต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื อนไขบางประการ อีกทั "งจะต้องแจ้งข้อมลูสว่นบคุคลบางประการต่อกรมสรรพากรเพื อให้บุคคล

ธรรมดาที เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินปันผลที ได้จาก

กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานเป็นระยะเวลา 10 ปีภาษีนบัแตปี่ภาษีที มีการจดทะเบียนจดัตั "งกองทนุ

รวมโครงสร้างพื "นฐานดงักลา่ว กองทนุและบริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้น

เทา่ที กองทนุและบริษัทจดัการจะสามารถทําได้ อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที เป็นบคุคลธรรมดา

จะต้องให้ข้อมลูที เกี ยวข้องกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเองตามที กลา่วถึงข้างต้นเพื อที กองทนุและ

บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ทั "งนี " หากกองทนุหรือบริษัทจดัการไมส่ามารถ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้นได้หรือไม่ได้รับข้อมลูที เกี ยวข้องกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที เป็นบุคคลธรรมดาอาจต้องเสียภาษีเงินได้เต็มจํานวนสําหรับเงินปันผลที ได้รับ

จากการลงทนุในหนว่ยลงทนุเมื อมีการยื นเสยีภาษีเงินได้ และประโยชน์ทางภาษีที คาดวา่ผู้ ถือหนว่ย
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ลงทนุที เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับจากการลงทนุในหนว่ยลงทนุอาจได้รับผลกระทบในทางลบ ซึ งใน

กรณีดงักลา่ว หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุที เป็นบคุคลธรรมดาไมไ่ด้ยื นเสียภาษีเงินได้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุราย

นั "นอาจมีความรับผิดทั "งทางแพง่และทางอาญา 

6. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 ในรอบปีบญัชีที ผ่านมา กองทุนไม่มีคดีความหรือข้อพิพาทในชั "นอนุญาโตตุลาการ หรือข้อพิพาท

ทางกฎหมายอื นใดที มีนยัสําคญัและเกี ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของกองทุน ที บริษัทจัดการเชื อว่าจะส่งผล

กระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินการ และแนวโน้มการดําเนินการ

ในอนาคต 

 ทั "งนี " ทรูและบริษัทในเครือของกลุม่ทรูเป็นคูค่วามในข้อพิพาทและคดีพิพาทหลายคดี โดยข้อพิพาท

สําคญัทางกฎหมายทั "งในชั "นศาลและอนญุาโตตุลาการไม่สามารถคาดการณ์ผลได้ จึงไม่อาจรับรองได้วา่ทรู

และบริษัทในเครือของกลุม่ทรูจะชนะคดีหรือข้อพิพาทใดข้อพิพาทหนึ งเป็นการเฉพาะ และกลุม่ทรูก็ไม่อาจ

คาดการณ์ผลแห่งคดีหรือข้อพิพาท รวมถึงผลกระทบทางด้านการเงินของคดีและข้อพิพาทต่าง ๆ เหลา่นี "ได้ 

หากผลแหง่คดีหรือข้อพิพาทออกมาในเชิงลบก็ยอ่มจะสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 

และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทรู ซึ งอาจกระทบต่อความสามารถของทรูหรือของบริษัทในเครือของกลุม่ทรู

แล้วแต่กรณี ที จะชําระเงินให้แก่กองทุนตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไข

และแทนที  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกบัข้อพิพาทของกลุ่มทรูในหวัข้อ 9.1.7 “ข้อพิพาทและ

การดําเนินการทางกฎหมาย” อนึ ง ผู้ลงทนุยงัสามารถศึกษาข้อมลูเพิ มเติมเกี ยวกบัข้อพิพาทของกลุม่ทรูได้

จากรายงานประจําปี .$%# ของทรู 

7. รายการระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง  

7.1 รายละเอียดรายการระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง 

การทําธุรกรรมระหว่างกองทุนโดยบริษัทจดัการกบับุคคลที เกี ยวข้องจะต้องกระทําตามกฎหมาย

หลกัทรัพย์ดงัตอ่ไปนี "หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ที ใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนั "น 

7.1.1 บุคคลที เกี ยวข้อง 

ในหวัข้อนี " คําวา่ “บคุคลที เกี ยวข้อง” ให้มีความหมายตามที กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 และ

ประกาศ สธ. 14/2558 ซึ งรวมถึงบคุคลดงัตอ่ไปนี " 

(ก) บริษัทจดัการ 
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(ข) บุคคลที ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละ10 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดของ

บริษัทจดัการ 

(ค) บคุคลที ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของบคุคลตาม (ข) เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้

แล้วทั "งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่นของบคุคลดงักลา่ว เว้นแต่บคุคลที ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของ

บคุคลตาม (ข) ดงักลา่ว เป็นบริษัทที จดัตั "งในตา่งประเทศ  

(ง) นิติบคุคลที บริษัทจดัการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลดงักลา่วเกินกว่าร้อยละ 10 ของ

จํานวนหุ้นที จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่น 

(จ) นิติบุคคลที มีบุคคลที ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้แล้ว

ทั "งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่นของนิติบคุคลดงักลา่ว เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจดัการเกินร้อยละ 50 

ของจํานวนหุ้นที จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดของบริษัทจดัการด้วย 

(ฉ) นิติบุคคลที มีผู้ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดมีสถานะเป็นนิติ

บุคคล และนิติบุคคลซึ งเป็นผู้ ถือหุ้นดังกล่าว เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทจัดการตาม (ข) โดยที 

กรรมการของนิติบคุคลซึ งเป็นผู้ ถือหุ้นนั "น เป็นกรรมการของนิติบคุคลดงักลา่วด้วยเกินกึ งหนึ ง

ของจํานวนกรรมการทั "งหมดของนิติบคุคลดงักลา่ว 

(ช) นิติบุคคลที มีผู้ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดมีสถานะเป็นนิติ

บุคคล และนิติบุคคลซึ งเป็นผู้ ถือหุ้นดงักล่าว เป็นผู้ ถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทจดัการตาม (ค) 

โดยที กรรมการของนิติบคุคลซึ งเป็นผู้ ถือหุ้นนั "น และ/หรือของนิติบคุคลตาม (ข) เป็นกรรมการ

ของนิติบคุคลดงักลา่วด้วยเกินกึ งหนึ งของจํานวนกรรมการทั "งหมดของนิติบคุคลดงักลา่ว  

(ซ) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดัการ 

(ฌ) ผู้จดัการกองทนุ 

(ญ) นิติบคุคลที บคุคลตาม (ซ) หรือ (ฌ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นรวมกนัเกินร้อยละ 50 ของจํานวน

หุ้นที จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่นของนิติบคุคลนั "น 

(ฎ) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว

ทั "งหมดของกองทนุ ทั "งนี " ยกเว้นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที เป็นบญัชี omnibus 

(ฏ) บคุคลที เป็นที ปรึกษาของกองทนุ 
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(ฐ) บุคคลที ถือหุ้นของที ปรึกษาตาม (ฏ) เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด

ของที ปรึกษา 

(ฑ) บคุคลที ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของบคุคลตาม (ฐ) เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้

แล้วทั "งหมดหรือจํานวนหุ้ นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทั "งนี " ไม่รวมถึงบุคคลที ถือหุ้ นหรือเป็น

หุ้นสว่นของบคุคลตาม (ฐ) ซึ งเป็นบริษัทที จดัตั "งในตา่งประเทศ 

(ฒ) นิติบคุคลที ที ปรึกษาตาม (ฏ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลดงักลา่วเกินร้อยละ 10 ของ

จํานวนหุ้นที จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่น 

(ณ) ผู้บริหารทรัพย์สนิของกองทนุ 

(ด) บคุคลที ถือหุ้นของผู้บริหารทรัพย์สินตาม (ณ) เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้แล้ว

ทั "งหมดของผู้บริหารทรัพย์สนิ 

(ต) บคุคลที ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของบคุคลตาม (ด) เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้

แล้วทั "งหมดหรือจํานวนหุ้ นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทั "งนี " ไม่รวมถึงบุคคลที ถือหุ้ นหรือเป็น

หุ้นสว่นของบคุคลตาม (ด) ซึ งเป็นบริษัทที จดัตั "งในตา่งประเทศ 

(ถ) นิติบคุคลที ผู้บริหารทรัพย์สนิตาม (ณ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลดงักลา่วเกินร้อยละ 

10 ของจํานวนหุ้นที จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดหรือเป็นหุ้นสว่น 

(ท) ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 

(ธ) บคุคลที ถือหุ้นของผู้ดแูลผลประโยชน์ตาม (ท) เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้แล้ว

ทั "งหมดของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(น) บคุคลที ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของบคุคลตาม (ธ) เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้

แล้วทั "งหมดหรือจํานวนหุ้ นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทั "งนี " ไม่รวมถึงบุคคลที ถือหุ้ นหรือเป็น

หุ้นสว่นของบคุคลตาม (ธ) ซึ งเป็นบริษัทที จดัตั "งในตา่งประเทศ 

(บ) นิติบคุคลที ผู้ดแูลผลประโยชน์ตาม (ท) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลดงักลา่วเกินร้อยละ 

10 ของจํานวนหุ้นที จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่น 

(ป) กองทนุที อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ 

(ผ) กองทนุที อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการอื น โดยบริษัทจดัการอื นนั "นเป็นผู้ ถือหุ้น

ในบริษัทจดัการตามลกัษณะใน (ข) หรือ (ค) 
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(ฝ) โครงการจดัการลงทนุที อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการอื นที มีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคล

ตามลกัษณะใน (ข) หรือ (ค) โดยบคุคลดงักลา่วถือหุ้นในบริษัทจดัการในลกัษณะเดียวกนั 

(พ) บคุคลที มีอํานาจควบคมุ (ได้แก่ ผู้ ที มีอิทธิพลในการควบคมุหรือสั งการ) บคุคลตาม (ก) ถึง (ฝ) 

หรือถูกควบคุมหรือสั งการโดยบุคคลตาม (ก) ถึง (ฝ) ไม่ว่าอิทธิพลดงักล่าวจะสืบเนื องจาก

ความสมัพนัธ์ทางกฎหมาย ตามสญัญา หรือการอื นใด 

(ฟ) กลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลตาม (ก) ถึง (พ) ซึ งได้แก่ 

1. คูส่มรสและบตุรที ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลตาม (ก) ถึง (พ)  

2. นิติบุคคล และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ก) ถึง (พ) ซึ งถือหุ้นหรือเป็น

หุ้นส่วนในบุคคลดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที 

จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดหรือความเป็นหุ้นสว่นทั "งหมด 

3. กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม 1 ถึง 2 ที ไมใ่ช่กองทนุสาํรองเลี "ยงชีพ  

(ภ) บคุคลที เกี ยวโยงกนัของกองทนุ โดยให้มีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทุนที ออกตามความในมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ ในส่วนที เกี ยวกับบทนิยามคําว่า

บคุคลที เกี ยวโยงกนัโดยอนโุลม 

ภายใต้ประกาศ สธ.14/2558 การพิจารณาการถือหุ้นของบุคคลธรรมดาที มีความสัมพันธ์หรือ

เชื อมโยงกบับริษัทจดัการหรือกองทนุฯ ตามข้อ (ก) ถึง (พ) จะพิจารณานบัหุ้นที คูส่มรสหรือบตุรที ยงั

ไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่วเป็นหุ้นของบคุคลนั "นด้วย 

ทั "งนี " ให้ “บคุคลที เกี ยวข้อง” รวมถึงบคุคลที สํานกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะ

ประกาศแก้ไขหรือกําหนดเพิ มเติมในอนาคต และในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและ

กิจการที เกี ยวข้องกันกับกองทุนรวมแต่ละรายการ กองทุนรวมคํานึงถึงเนื "อหาของความสมัพนัธ์

มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งกองทนุกบับคุคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกนั มีรายละเอียดดงันี " 

ชื อกิจการ ประเทศที จัดตั "ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ 
   

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั น จํากดั (มหาชน) ไทย - เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ ซึ งถือหน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.79  

(พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 25.79) 

  - เป็นผู้ขายทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน 

- เป็นผู้ ถือหุ้นของผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม 

รายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด 

- เป็นผู้ ถือหุ้นของผู้ขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิรายใหญ่เกิน 

 ร้อยละ 5.00 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด 

- เป็นผู้ ถือหุ้นของผู้ขายทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานรายใหญ่เกินร้อยละ 5.00  

      ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด 

- เป็นผู้ ถือหุ้นของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัรายใหญ่เกินร้อยละ 5.00  

ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด 

บริษัท เรียล มฟู จํากดั ไทย - เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ ซึ งถือหน่วยลงทนุรวมร้อยละ 4.21  

(พ.ศ. 2561 : 4.21) และเป็นบริษัทย่อยของทรู 

บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากดั ไทย - เป็นผู้ขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ 

บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั น จํากดั ไทย - เป็นผู้ขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ 

  - เป็นผู้ ให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั น จํากดั ไทย - เป็นผู้ขายทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน 

   - เป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน 

  - เป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน 

บริษัท ทรู มฟู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมนิูเคชั น จํากดั ไทย - เป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน 

  - เป็นผู้ขายทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน 

บริษัท ทรู มฟู จํากดั ไทย - เป็นผู้ขายทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน 

บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากดั ไทย - เป็นผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ไทย - เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ไทย - เป็นผู้จดัการกองทนุ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ไทย - เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดัการกองทนุ ซึ งถือหุ้น 

ร้อยละ 99.99 ในบริษัทจดัการกองทนุ 

  - เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ ซึ งถือหน่วยลงทนุรวมร้อยละ 1.26  

(พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 2.44) 

  - เป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงิน 

  - เป็นผู้ ให้บริการเงินฝากธนาคารและตราสารอนพุันธ์ 

 

7.1.2 รายละเอียดรายการระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง 

ตารางดงัตอ่ไปนี "แสดงรายการระหวา่งกองทนุรวมกบับคุคลที เกี ยวข้องสาํหรับรอบระยะเวลาที ระบุ

ไว้ กลา่วคืองวดสามเดือนสิ "นสดุ ณ วนัที  31 มีนาคม 2561 และวนัที  31 มีนาคม 2562 ตามลาํดบั 

 31 มีนาคม 31 มีนาคม  

 2562 2561  

สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุด บาท บาท นโยบายกําหนดราคา 

    

ก) รายได้จากการลงทุน    

    

บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด    

รายได้จากเงินลงทนุในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ    
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   และสทิธิรายได้ 468,755,955 470,083,545 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

    

บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมวินิเคชั น จํากัด    

รายได้จากเงินลงทนุในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ    

   และสทิธิรายได้ 307,309,494 309,970,497 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

    

บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั น จํากัด    

รายได้คา่เช่า 1,249,222,515 595,335,287 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

    

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั น 
จํากัด    

รายได้คา่เช่า 1,032,261,325 473,799,965 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

    

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)    

รายได้ดอกเบี "ย 2,435,268 1,563,019 ร้อยละ 0.37 - 0.62 ตอ่ปี 

      (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 

      0.37 - 0.62 ตอ่ปี) 

    

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)    

รายได้ดอกเบี "ย 3 3 ร้อยละ 0.375 ตอ่ปี 

      (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 0.375 ตอ่ปี) 

ข) การซื "อบริการ    

    

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 
จํากัด    

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 27,465,242 20,345,917 ตามรายละเอียดในหมายเหต ุ10 

    

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)    

ต้นทนุทางการเงิน 88,741,429 83,041,177 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

รายการกําไรสทุธิที ยงัไม่เกิดขึ "นจากสญัญา    

   แลกเปลี ยนดอกเบี "ย (26,471,505) (18,794,403) ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

    

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)    

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 6,838,446 4,343,036 ตามรายละเอียดในหมายเหต ุ10 

    

บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด    

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม 10,833,872 13,881,616 ตามรายละเอียดในหมายเหต ุ10 

    

บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั น จํากัด    

คา่สทิธิแหง่ทาง 30,749,811 24,828,135 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 
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บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั น 
จํากัด    

คา่สทิธิแหง่ทาง 4,917,201 796,485 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

คา่ดําเนินการ - 2,307,239 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

คา่เช่าที ดนิและคา่ภาษีโรงเรือน 158,012,317 8,694,600 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

คา่ตอบแทนสําหรับการย้ายทรัพย์สนิ 20,334,600 19,800,000 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

    

ค) ยอดคงเหลือกับบริษัทที เกี ยวข้องกัน     

    

บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด    

ลกูหนี "จากสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 
312,503,970 313,389,030 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

เรียกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ 
1,556,501 1,559,170 ตามที เกิดขึ "นจริง 

    

บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมวินิเคชั น จํากัด    

เรียกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ 
1,438,034 1,420,821 ตามที เกิดขึ "นจริง 

    

บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั น จํากัด    

เจ้าหนี "การค้า 
122,103,978 410,356,160 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

เจ้าหนี "จากการซื "อเงินลงทนุ 
1,972,473,147 1,972,473,147 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

    

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมู
นิเคชั น จํากัด    

ลกูหนี "จากเงินจ่ายลว่งหน้า 
- 1,400,000 ตามที เกิดขึ "นจริง 

สนิทรัพย์อื น 
11 13,932 ตามที เกิดขึ "นจริง 

คา่เช่าพื "นที และภาษีโรงเรือนจ่ายลว่งหน้า 
853,859,678 750,569,787 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

เจ้าหนี "การค้า 
29,143,241 81,409,974 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

เจ้าหนี "จากการซื "อเงินลงทนุ 
1,444,212,826 1,444,212,826 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

รายได้คา่เช่ารับลว่งหน้า 
2,808,742,899 2,690,914,295 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

    

บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
  

 

เจ้าหนี "จากการซื "อเงินลงทนุ 
1,314,508,687 1,314,508,687 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

    

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร 
1,561,200,217 1,956,331,314 

 

ลกูหนี "จากดอกเบี "ย 
2,888,411 453,143 ร้อยละ 0.37 - 0.62 ตอ่ปี 
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(พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 0.37 

 - 0.87 ตอ่ปี) 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ค้างจ่าย 
2,549,481 2,480,449 ตามรายละเอียดในหมายเหต ุ10 

คา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สนิ 

     โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมค้างจ่าย 
- 21,400 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

    

ค) ยอดคงเหลือกับบริษัทที เกี ยวข้องกัน 
(ตอ่)    

    

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จํากัด    

คา่ธรรมเนียมการจดัการค้างจ่าย 
10,183,837 9,991,223 ตามรายละเอียดในหมายเหต ุ10 

    

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร 2,254,065 2,255,498 
 

ลกูหนี "จากดอกเบี "ย 
4 - ร้อยละ 0.375 ตอ่ปี 

 
  

(พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 0.375 ตอ่ปี) 

สญัญาแลกเปลี ยนอตัราดอกเบี "ย 
32,938,604 59,410,109 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

ต้นทนุทางการเงินค้างจ่าย 
58,888,526 56,055,309 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวที ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ งปี 

2,991,605,580 - ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 
3,126,854,496 6,113,643,627 ตามสญัญาที ตกลงร่วมกนั 

    

บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ 
จํากัด    

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม
ค้างจ่าย 3,777,516 3,738,876 ตามรายละเอียดในหมายเหต ุ10 

 

7.2 นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที เกี ยวข้อง แนวโน้มการทํารายการระหว่าง

กองทุนกับบุคคลที เกี ยวข้องในอนาคต และแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

7.2.1 ข้อกาํหนดทั วไป 

เงื อนไขและข้อกําหนดทั วไปในการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที เกี ยวข้องที สํานกังาน ก.ล.ต. และ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดมีดงัตอ่ไปนี " 
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(ก) ในการทําธุรกรรมกับบุคคลที เกี ยวข้องที เกี ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน  บริษัท

จดัการจะปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดหลกัเกณฑ์เกี ยวกบัการกระทําที อาจก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

(ข) ธุรกรรมกับบุคคลที เกี ยวข้องที เกี ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานดังกล่าวต้องเป็น

ธุรกรรมที ใช้ราคาที เป็นธรรม 

(ค) ธุรกรรมกับบุคคลที เกี ยวข้องที เกี ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานต้องเป็นธุรกรรมที 

บคุคลที มีสว่นได้เสยีกบัการทําธุรกรรมจะต้องไมมี่สว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้าทํา และ 

(ง) การคิดคา่ใช้จ่ายที เกิดขึ "นจากการเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที เกี ยวข้องที เกี ยวกบัทรัพย์สนิกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานจากกองทนุต้องอยูใ่นอตัราที เป็นธรรมและเหมาะสม 

นอกจากนี " กองทนุจะดําเนินการให้เป็นไปตามเงื อนไขและข้อกําหนดเกี ยวกบัการเข้าทําธุรกรรมกบั

บคุคลที เกี ยวข้องตามที สาํนกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะประกาศกําหนดและ

ใช้บงัคบัในขณะนั "นด้วย  

7.2.2 การดาํเนินการที ต้องได้รับมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน 

การทําธุรกรรมกับบุคคลที เกี ยวข้องในกรณีดังต่อไปนี " นอกจากจะต้องเป็นไปตามเงื อนไขและ

ข้อกําหนดข้างต้นแล้ว บริษัทจดัการจะกระทําได้ตอ่เมื อได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ที เป็นไปตาม

กฎหมายหลกัทรัพย์และข้อกําหนดเกี ยวกบัการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุในสว่นที  ; “การจดัการและ

การกํากบัดแูลกองทนุรวม” หวัข้อ #..#.%(ข) “สทิธิในการออกเสยีงเพื อลงมติ” 

(ก) การเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที เกี ยวข้องที เป็นการได้มาเพิ มเติม หรือการจําหนา่ยไปซึ งทรัพย์สิน

กิจการโครงสร้างพื "นฐาน ซึ งมีมลูคา่ของทรัพย์สนิไมน้่อยกวา่ .* ล้านบาท หรือไมน้่อยกวา่ร้อย

ละสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ เวลาที มีการเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที เกี ยวข้อง

ดงักลา่ว แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกวา่ เว้นแต่เป็นกรณีที ต้องปฏิบติัตามข้อตกลงหรือสญัญาที มี

กบัสว่นราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายวา่ด้วยการจดัตั "งองค์การของรัฐบาล และ

กิจการของรัฐตามกฎหมายที จดัตั "งกิจการนั "น (รวมถึงหนว่ยงานธุรกิจที รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ งไม่

มีฐานะเป็นนิติบคุคลด้วย) ซึ งได้ระบไุว้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุ 

(ข) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกบับคุคลที เกี ยวข้องอนัเป็นสญัญาที เกี ยวกบัการบริหาร

จดัการหรือการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐาน ซึ งมีมลูคา่ของสญัญาไม่

น้อยกวา่ .* ล้านบาท หรือไมน้่อยกวา่ร้อยละสามของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ เวลา



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

 สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  459  

ที มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกบับคุคลที เกี ยวข้องดงักลา่ว แล้วแต่จํานวนใดจะสงู

กวา่ หรือ 

(ค) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื อให้บริษัทที กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากดัความ

วรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน” ทําธุรกรรมตามข้อ (ก) หรือข้อ (ข) 

ข้างต้น กบับคุคลที เกี ยวข้อง (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี ยวกบันิยามคําวา่ “ทรัพย์สนิกิจการ

โครงสร้างพื "นฐาน” ในหวัข้อ “คําจํากดัความและศพัท์เทคนิค – คําจํากดัความ”) 

7.2.3 นโยบายเกี ยวกับการทาํธุรกรรมกับบุคคลที เกี ยวข้อง 

ณ วนัที  .' พฤษภาคม พ.ศ. .$%. ทรูถือหน่วยลงทนุของกองทนุทั "งทางตรงและทางอ้อมในจํานวน

ประมาณร้อยละ ;*.** ของจํานวนหน่วยลงทุนทั "งหมด (กล่าวคือ ทรูถือหน่วยลงทุนทางตรงใน

จํานวนประมาณร้อยละ .$.&+ และทรูถือหน่วยลงทนุทางอ้อมโดยผ่านเรียลมฟู ซึ งเป็นบริษัทย่อย

ของทรู ในจํานวนประมาณร้อยละ 3..#) ทรูและเรียลมฟุจึงเป็นบคุคลที เกี ยวข้องของกองทนุ การทํา

ธุรกรรมเกี ยวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานระหวา่งกองทนุ และทรูหรือเรียลมฟู หรือบคุคลที 

เกี ยวข้องของบุคคลดงักล่าว หรือระหว่างกองทุนและบุคคลที เกี ยวข้องอื น จะต้องกระทําภายใต้

เงื อนไขที เป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามเงื อนไขและข้อกําหนดตามประกาศ ทน. ;'/.$%. 

และประกาศอื น ๆ ที เกี ยวข้องซึ งใช้บงัคบัในขณะนั "น 

ในกรณีที  ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดบุคคลที มีลกัษณะเป็น

บคุคลที เกี ยวข้องเพิ มเติมในอนาคต การเข้าทําธุรกรรมระหว่างกองทนุกบับคุคลที เกี ยวข้อง บริษัท

จดัการจะถือปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที เกี ยวข้องตามที กําหนดไว้

ในโครงการจัดการกองทุน ประกาศ และ/หรือ กฎหมายที เกี ยวข้อง ทั "งนี " บริษัทจัดการให้

ความสําคญักบัการกํากบัดแูลธุรกิจกองทนุเพื อให้การดําเนินธุรกิจ และการปฏิบติังานเป็นไปตาม

กฎหมายและกฎระเบียบที เกี ยวข้องเช่น พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. กฎ

ข้อบงัคบัของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ รวมถึงนโยบายในการปฏิบติังานด้านธุรกิจจดัการลงทุน

ภายในบริษัท และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจดัการลงทนุ อนัจะนํามาซึ งการบริหารธุรกิจที 

มีประสทิธิภาพและได้มาตรฐานตอ่ไป 

กองทนุจะทําการเปิดเผยข้อมลูเกี ยวกบัธุรกรรมกบับคุคลที เกี ยวข้องตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั "งใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินที ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของกองทุนและในรายงาน

ประจําปีของกองทนุ 
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7.2.4 นโยบายในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจจัดการลงทุน และแนวทางป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

 พนกังานทกุคนของบริษัทจดัการจะต้องปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบัในการปฏิบติังานด้าน

ธุรกิจจดัการลงทนุด้วยความเคร่งครัดดงัรายละเอียดตอ่ไปนี " 

(ก) พนกังานจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศกฎหมายที 

เกี ยวข้อง และข้อบงัคบั ระเบียบภายในของบริษัทจดัการ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทจดัการ 

(ข) ในการดําเนินการจัดการลงทุนของกองทุนทุกประเภทที เป็นธุรกิจของบริษัทจัดการ บริษัท

จัดการจะต้องจัดการให้เป็นไปตามโครงการจัดการที ได้รับการอนุมติัจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

และสญัญาที ตกลงกบัลกูค้า 

(ค) พนกังานจะดแูลมิให้การลงทนุของบริษัทจดัการ พนกังาน และกองทนุประเภทต่าง ๆ ภายใต้

การบริหารของบริษัทจดัการมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีเจตนาที จะก่อให้เกิดความ

ได้เปรียบเสยีเปรียบระหวา่งกนั 

(ง) พนกังานจะดําเนินงานด้วยความซื อสตัย์สจุริตและยติุธรรม เพื อให้การจดัการกองทนุภายใต้

การบริหาร เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของลกูค้า โดย

ผลประโยชน์ของลกูค้าต้องมาก่อนผลประโยชน์ของบริษัทจัดการ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

กรรมการ หรือพนกังานของบริษัทจดัการ 

(จ) พนกังานต้องเปิดเผยข้อมลูความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที อาจจะเกิดขึ "นในการปฏิบติังานให้

ถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน 

(ฉ) พนักงานจะรักษาความลับของลูกค้า และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า ทั "งนี " การกระทํา

ดงักลา่วจะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย 

(ช) พนักงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ( Association of 

Investment Management Companies) กําหนด 
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8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน 

8.1 ค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการ 

 ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.2 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิที ปรับปรุงแล้ว  

8.2 ค่าบริการสาํหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 

8.2.1 ค่าบริการสาํหรับบริการด้านธุรการ ประกอบด้วย 

(ก) ค่าบริการจํานวน #'.; ล้านบาท สําหรับปี .$$& ทั "งนี " นบัแต่ปี .$$' จะมีการปรับอตัรา

ค่าบริการเพิ มขึ "นรายปีในอตัราเท่ากับดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ที ประกาศโดยกระทรวง

พาณิชย์ ประเทศไทยสาํหรับปีก่อนหน้า ทั "งนี " อตัราดงักลา่วต้องไมเ่กินร้อยละ ;.$ และ 

(ข) ค่าบริการรายเดือนในอตัราร้อยละ *.#$ ของรายได้สทุธิรายเดือนของกองทุนที เกิดจาก

ทรัพย์สินที ให้บริการด้านธุรการ (หลงัหกัค่าใช้จ่ายเกี ยวกับสิทธิแห่งทาง การประกันภยั 

และเงินคา่เช่าตามสญัญาเช่าที ดินที เกี ยวข้อง) 

8.2.2 ค่าบริการสาํหรับบริการด้านการตลาด ประกอบด้วย 

(ก) ค่าบริการรายเดือนในอตัราร้อยละ . ของรายได้รายเดือนที เกี ยวกับทรัพย์สินที ให้บริการ

ด้านการตลาดที กองทุนได้รับจากผู้ เช่าและบริหารจัดการรายใด ๆ ที เช่า ดําเนินการและ

บริหารจัดการทรัพย์สินที ให้บริการด้านการตลาดนอกเหนือไปจากทรัพย์สินที ผู้ เช่าและ

บริหารจดัการดั "งเดิมเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหรือตกลงวา่จะเช่า ดําเนินการและ

บริหารจัดการในวนัที ของสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไข

และแทนที ที เกี ยวข้อง โดยมีค่าบริการรายปีเพิ มในอตัราร้อยละ ; ของจํานวนที เกินกว่า

ประมาณการรายได้รายปีที เกี ยวกบัทรัพย์สนิที ให้บริการด้านการตลาดสาํหรับปีดงักลา่ว  

(ข)  ค่าบริการคงที ในอตัราปีละ .* ล้านบาท โดยจ่ายในวนัทําการแรกของปี พ.ศ. .$%# และ 

พ.ศ. .$%. หรือ วนัอื นตามที คู่สญัญาจะตกลงกนั อนัเกี ยวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . และ ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  ; ที จะสง่มอบให้กองทนุที จะให้ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมทําการตลาด

ในปี พ.ศ. .$%# และ .$%. ตามลําดบั ทั "งนี " กองทนุไม่มีค่าบริการคงที สําหรับบริการด้าน

การตลาดอนัเกี ยวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

(ค) ค่าบริการเพิ มเติมซึ งจะชําระ (ก) เมื อผู้ เช่าและบริหารจดัการที เป็นบคุคลภายนอกรายใด

ต่อสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการที เกี ยวกบัทรัพย์สินที ให้บริการด้านการตลาด 
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(ข) เมื อมีทรัพย์สินที ให้บริการด้านการตลาดที ให้ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมทํา

การตลาด เพิ มเติม ทั "งนี " อตัราค่าบริการเพิ มเติมในแตล่ะกรณีจะเป็นไปตามที กองทนุและ

ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะได้ตกลงกนั 

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี ยวกับค่าบริการสําหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของ

ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมเพิ มเติมในหวัข้อ 2.5.1 (ก) “สาระสําคญัของสญัญาที ทําให้ได้มาซึ ง

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น” และหวัข้อ 3.4.1.1(ข) “สญัญาบริการหลกัฉบบัลง

วนัที  .3 ธันวาคม .$$% ระหว่างผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทนุ (ตามที ได้มีการแก้ไข

เพิ มเติม รวมถึงตามข้อตกลงเพิ มเติม ฉบบัลงวนัที  $ มีนาคม .$$' และข้อตกลงเพิ มเติม ครั "งที  . 

ระหวา่งผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมและกองทนุ) (“สญัญาบริการหลกั”)” 

8.2.3 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ *.*; ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

ทั "งนี " คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์จะไมตํ่ ากวา่เดือนละ ;$*,*** บาท 

ทั "งนี " ผู้ ดูแลผลประโยชน์สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ออกไปตามที 

จําเป็นและสมเหตุสมผลอันเกี ยวเนื องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที ผู้ ดูแลผลประโยชน์  อาทิ 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินบาทเน็ต (BAHTNET) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและ

ค่าบริการศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานของ

กองทุน ค่าเดินทาง ค่าที ปรึกษารวมถึงการว่าจ้างผู้ เชี ยวชาญภายนอก ค่าที ปรึกษากฎหมาย

ภายนอกและค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกิดขึ "นอันเนื องจากหน้าที ความรับผิดชอบที กําหนดในโครงการ

จัดการกองทุน และสญัญาแต่งตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์หรือตามที สํานกังาน ก.ล.ต. เห็นควรให้เป็น

หน้าที ของผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นต้น ทั "งนี " ตามจํานวนที จ่ายจริง 

8.2.4 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ *.*.; ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อปี โดยมีอตัราค่าธรรมเนียมรายปีขั "น

ตํ าจํานวน ;,.**,*** บาท 

8.2.5 ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาทางการเงนิและผู้จัดการการจัดจาํหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ  

ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศในการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนที ออกใหม่ภายหลงัจากการเสนอขาย จะเป็นไปตามสญัญาระหว่างคู่สญัญาที 

เกี ยวข้องขณะการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 
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8.2.6 ค่าธรรมเนียมการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขาย 

ตามจํานวนที บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากดั หรือผู้ให้บริการรายอื นที กองทนุอาจวา่จ้างในอนาคต 

กําหนดโดยกองทนุจะชําระค่าธรรมเนียมดงักลา่ว รวมทั "งคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที เกิดขึ "น

ตามความเป็นจริงอนัเกี ยวเนื องกบัการปฏิบติัหน้าที จดัสรรหนว่ยลงทนุ 

8.2.7 ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ ในการเสนอขายหน่วยลงทนุที ออกใหมภ่ายหลงัจาก

การเสนอขาย จะเป็นไปตามสญัญาระหวา่งคูส่ญัญาที เกี ยวข้องขณะการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

8.2.8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของที ปรึกษาอื น 

ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที ปรึกษาอื นสําหรับกองทนุ รวมถึงคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที เกิดขึ "น

จริงของที ปรึกษาสําหรับการจัดตั "งและบริหารจัดการกองทุน การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนทั "งใน

ประเทศและในต่างประเทศ และการซื "อทรัพย์สินเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษา

เฉพาะด้าน (รวมถึงที ปรึกษาที เชี ยวชาญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในการสุ่มตรวจสอบสภาพ

ทรัพย์สินทั "งตอนส่งมอบและภายหลงัจดัตั "งกองทุน และที ปรึกษาที เชี ยวชาญด้านการประกนัภยั) 

ค่าที ปรึกษาการลงทนุ ค่าที ปรึกษากฎหมายและ/หรือภาษี ค่าทนายความ เป็นต้น ในจํานวนตามที 

จ่ายจริง โดยกองทนุจะชําระคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว รวมทั "งคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ  ที เกิดขึ "น

ตามความเป็นจริงอนัเกี ยวเนื องกับการปฏิบติัหน้าที ของที ปรึกษาแต่ละราย เช่น ค่าเดินทาง ค่า

โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พิมพ์หรือทําสาํเนาเอกสาร คา่แปลเอกสาร เป็นต้น 

8.2.9 ค่าธรรมเนียมธนาคารผู้รับฝากเงินเพื อรักษาเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนครั"ง

แรก 

ตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนจะชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว  รวมทั "ง

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที เกิดขึ "นตามความเป็นจริงอนัเกี ยวเนื องกบัการปฏิบติัหน้าที ของ

ธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมที ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงค่าใช้จ่ายของที ปรึกษากฎหมาย

ดงักลา่วเป็นต้น 

8.2.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการโฆษณาและการตลาด 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายเกี ยวกบัการโฆษณาและการตลาดมีดงัตอ่ไปนี " 

(ก) ตามที จ่ายจริง ทั "งนี " จะไมเ่กินร้อยละ *.$ ของจํานวนเงินเพิ มทนุในการเพิ มทนุแตล่ะครั "ง 
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(ข) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ นกัลงทุนสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย รวมถึง

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกบัการจดัการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และการตลาด เพื อให้

นกัลงทนุทั วไปทราบข้อมลูเกี ยวกบักองทนุไมเ่กิน $* ล้านบาท ตอ่ปีบญัชี 

8.2.11 ค่าธรรมเนียมการยื นคาํขอต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(ก) ค่าธรรมเนียมการยื นคําขออนุมติัจากสํานกังาน ก.ล.ต. ในการจัดตั "งและจัดการกองทนุ

ตามจํานวนที กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ข) ค่าธรรมเนียมการยื นคําขอให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามจํานวนที ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

8.2.12 ค่าธรรมเนียมการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

(ก) คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 

เมื อตลาดหลกัทรัพย์ฯ รับจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ แล้ว กองทุนจะชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในอตัราร้อยละ *.*$ ของเงินทนุ 

จดทะเบียน โดยมีอตัราค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า #**,*** บาท และอตัราค่าธรรมเนียม

ขั "นสงูไมเ่กินกวา่ ;,***,*** บาท 

(ข) คา่ธรรมเนียมรายปี 

กองทนุต้องชําระคา่ธรรมเนียมรายปีดงัตอ่ไปนี " 

(1) ร้อยละ *.*;$ ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นที ไมเ่กิน .** ล้านบาท 

(2) ร้อยละ *.*;* ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที เกินกว่า .** ล้านบาท แต่ไม่เกิน 

#,*** ล้านบาท 

(3) ร้อยละ *.*.$ ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นที เกินกว่า #,*** ล้านบาท แต่ไม่เกิน 

$,*** ล้านบาท 

(4) ร้อยละ *.*.* ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นที เกินกว่า $,*** ล้านบาท แต่ไม่เกิน 

#*,*** ล้านบาท 

(5) ร้อยละ *.*#* ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นที เกินกวา่ #*,*** ล้านบาท 

หรืออตัราอื น ๆ ซึ งตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาจประกาศกําหนดเป็นครั "งคราว 
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ทั "งนี " อตัราค่าธรรมเนียมขั "นตํ าต้องไมน้่อยกวา่ 50,000 บาท และอตัราค่าธรรมเนียมขั "นสงู

ไมเ่กินกวา่ 3,000,000 บาท 

8.2.13 ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน 

(ก) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชี รวมทั "งตรวจระบบงาน ตรวจรายรับ

รายจ่าย และคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายที ปรึกษาของกองทนุ เช่น คา่ที ปรึกษาเฉพาะด้าน 

(รวมถึงที ปรึกษาที เชี ยวชาญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในการสุ่มตรวจสอบสภาพ

ทรัพย์สินทั "งตอนส่งมอบและภายหลงัจัดตั "งกองทุน และที ปรึกษาที เชี ยวชาญด้านการ

ประกนัภยั) คา่ที ปรึกษาการลงทนุ คา่ที ปรึกษากฎหมาย คา่ทนายความ เป็นต้น 

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื อการจัดหา ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ งสินทรัพย์ ทรัพย์สิน 

หลกัทรัพย์ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้าในการจําหน่ายหรือโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการ

โอน เป็นต้น 

(ค) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใด ๆ ที เกี ยวกบัการซื "อขายหลกัทรัพย์ตามที จ่าย

จริง เช่น คา่นายหน้าซื "อขายหลกัทรัพย์ ซึ งจะรวมอยูใ่นต้นทนุของคา่ซื "อขายหลกัทรัพย์เมื อ

มีการซื "อหลกัทรัพย์ และจะถกูหกัจากคา่ขายหลกัทรัพย์เมื อมีการขายหลกัทรัพย์ คา่ใช้จ่าย

ในการโอนหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

(ง) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าและ/หรือ สอบทานการประเมินค่า

ทรัพย์สนิ 

(จ) คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ซอ่มแซม ดแูล บํารุงรักษา ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการซื "อทรัพย์สิน 

คา่ก่อสร้างเพิ มเติม และคา่ใช้จ่ายเพื อปรับปรุงและพฒันา 

(ฉ) ค่าใช้จ่ายในการประกนัภยั ดแูล และ/หรือ เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุ เช่น ค่าใช้จ่าย

ในการประกนัวินาศภยั เป็นต้น 

(ช) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกบัภาษี ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นที เรียกเก็บโดยหน่วยงานกํากบัดแูล 

ค่าธรรมเนียมอื นที เกี ยวข้องตามอตัราที กฎหมายกําหนด และค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ที เกี ยวข้อง

กบัหนว่ยงานราชการ (ถ้ามี) 

(ซ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ "นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินการตามกฎหมายเพื อการรับ

ชําระหนี "ใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล โดยผู้ดแูลผลประโยชน์

หรือบริษัทจดัการ เพื อรักษาสทิธิของผู้ ถือหนว่ย 
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(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื "อหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินในกรณีมีการลด

ทุน และ/หรือจ่ายปันผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณีย์อากร  

คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

(ญ) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ ใบคําขอเปิดบญัชี ใบจองซื "อหน่วยลงทนุ ใบหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงิน 

ใบกํากบัภาษี และ แบบฟอร์มอื น ๆ ที เกี ยวข้องกบักองทนุ และค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียม

และจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ฎ) ค่าจดัทําและจดัพิมพ์หนงัสือชี "ชวนหน่วยลงทนุ รายงานผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รายงานประจําปี 

ตลอดจนคา่แปลและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสือบอกกลา่ว ประกาศและรายงานต่าง ๆ 

รวมถึงการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั เช่น ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ประกาศ

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ประกาศการปิดสมดุทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/

หรือ ขา่วสารถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ฐ) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการที ปรึกษาการลงทุน และ/หรือ จัดประชุมผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าจดัสง่จดหมายเชิญประชมุ และ/หรือ เอกสารการประชมุ 

รายงานการประชมุ เป็นต้น 

(ฑ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที ปรึกษาการลงทนุ (สําหรับบคุคลที ไม่ได้เป็นบคุคลของบริษัท

จดัการเอง) หรือคณะกรรมการอื นใด (ถ้ามี) เช่น ค่าจ้าง ค่าเบี "ยประชมุ เป็นต้น ตามที จ่าย

จริง ในจํานวนไมเ่กิน #* ล้านบาทตอ่ปี 

(ฒ) ค่าใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล เพิ มทนุ และ/หรือลดทนุ และค่าใช้จ่ายที 

เกี ยวเนื องกับการปฏิบัติหน้าที ของนายทะเบียน เช่น การปิดสมุดทะเบียน ค่าเอกสาร

ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่บริการงานจดทะเบียนโอนหนว่ยลงทนุ และคา่ธรรมเนียมการ

 ออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุที ต้องชําระให้แก่นายทะเบียน เป็นต้น 

(ณ) คา่ใช้จ่ายอนัเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขเพิ มเติมโครงการ และ/หรือ ที เกิดขึ "นจาก

การปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ

กฎหมายอื น ๆ ที เกี ยวข้อง เช่น การจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

การลงโฆษณาหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 

(ด) คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ และคา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
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(ต) คา่ใช้จ่ายทางกฎหมายที เกี ยวกบัการดําเนินงาน และการบริหารทรัพย์สนิของกองทนุ และ

บริษัทจัดการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน 

ค่าใช้จ่ายในการให้คําปรึกษากฎหมายและ/หรือการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที 

ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท

จัดการเพื อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการให้ความเห็นทางกฎหมาย การดําเนินคดีทางศาล 

ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจดจํานอง  

ค่าปลดจํานอง ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสญัญา ค่าใช้จ่ายในการ

จดัเตรียมเอกสาร สญัญา ตราสาร หนงัสือบอกกลา่ว หนงัสือแจ้งและเอกสารอื นใด และ

คา่ใช้จ่ายอื น ๆ ตามที บริษัทจดัการเห็นสมควร เป็นต้น 

(ถ) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการเลกิกองทนุหรือเปลี ยนแปลงบริษัทจดัการ 

(ท) รายจ่ายหรือคา่ใช้จ่ายที กองทนุต้องจ่ายตามเอกสารธุรกรรม 

(ธ) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื น ๆ อนัเกี ยวเนื องกบัการดําเนินงานของกองทนุ 

(น) ค่าตอบแทนของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจากการทําหน้าที เป็นผู้จัดการทรัพย์สิน

โทรคมนาคมตามจํานวนและ/หรืออตัราที กําหนดไว้ในสญัญาบริการหลกั โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 3.4.1.1(ข) “สญัญาบริการหลกัฉบบัลงวนัที  .3 ธันวาคม 

.$$% ระหว่างผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน (ตามที ได้มีการแก้ไขเพิ มเติม 

รวมถึงตามข้อตกลงเพิ มเติม ฉบบัลงวนัที  $ มีนาคม .$$' และข้อตกลงเพิ มเติม ครั "งที  . 

ระหว่างผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทนุ) (“สญัญาบริการหลกั”)” และหวัข้อ 8. 

“คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทนุ” 

อตัราค่าธรรมเนียมข้อ ' “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทนุ” เป็นอตัราตามที จ่าย

จริงที ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกนั  

ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทั "งหมดของกองทนุ หากเป็นค่าใช้จ่ายที มีภาระต้องเสียภาษีมลูคา่เพิ ม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกนั จะถือเป็นภาระของกองทนุ  

บริษัทจดัการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมข้อ ' “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทนุ” ข้อ 

'...# ข้อ '.... และข้อ '...3 ทกุเดือน โดยใช้มลูค่าทรัพย์สิน หรือมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ หรือมลูค่า

ทรัพย์สินสทุธิที ปรับปรุงแล้ว หรือมลูค่าเงินลงทนุสะสมของกองทนุแล้วแต่กรณี ณ วนัสดุท้ายของ
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เดือนเป็นฐานในการคํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทนุโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทนุเป็น

รายเดือน  

ทั "งนี " การตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทนุ จะเป็นไปตามมาตรฐานการ

บญัชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

อย่างไรก็ดี บคุคลที เป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจเปลี ยนแปลงไปจากที กําหนดข้างต้น 

ทั "งนี " แล้วแตข้่อตกลงที คูส่ญัญาที เกี ยวข้องจะได้ตกลงกนั 

8.2.14 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

(ก) การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใต้อัตราที ระบุไว้ในโครงการ

จัดการกองทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ=ในการเพิ ม/ ลด/ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและ/หรือ

ค่าใช้จ่ายภายใต้อตัราที ระบุไว้ในหัวข้อ 8 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจาก

กองทนุ” ข้างต้น ตราบเทา่ที คา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่ายที เปลี ยนแปลงดงักลา่วไมเ่กิน

อัตราที ระบุไว้ในหัวข้อที เกี ยวข้อง อย่างไรก็ดีในการเรียกเก็บ เพิ มหรือลด หรือยกเว้น

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้นนี " บริษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ที เปิดเผยของ

บริษัทจดัการ 

(ข) การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิ=ที จะเพิ ม/ลดอตัราค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายตาม

หวัข้อ 8 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน” โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข

เพิ มเติมโครงการจดัการกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี " 

(1) กรณีเพิ มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินกวา่อตัราที ระบใุนโครงการ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการดงักลา่วได้ ในกรณีที ได้รับอนมุติจากผู้ ถือหน่วยด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึ งหนึ งของจํานวนหนว่ยลงทนุที จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด หรือได้รับ

อนุมติัจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยหากเป็นการเพิ มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกิน

กว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

จะต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุที มาประชมุหรือที ตอบกลบัและมีสทิธิออกเสยีง 

(2) กรณีที บริษัทจดัการจะเปลี ยนแปลงลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 
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บริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ สํานกังาน

ของบริษัทจดัการและสถานที ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ที ใช้

เป็นสถานที ในการซื "อขายหนว่ยลงทนุ  

ทั "งนี " การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้

สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

9. ข้อมูลสาํคัญอื น 

9.1 กลุ่มทรู 

9.1.1 ภาพรวมของกลุ่มทรู  

ณ วันที จัดเตรียมเอกสารฉบับนี " กลุ่มทรูเป็นหนึ งในผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั ว

ประเทศที ครบวงจรของประเทศไทย ซึ งมุ่งมั นที จะเสนอการให้บริการที มีคุณภาพสงูแก่ผู้บริโภค

อย่างต่อเนื อง โดยมุ่งเน้นการให้บริการผ่านเครือข่ายประสิทธิภาพสงูนวตักรรมและเทคโนโลยีที ลํ "า

สมยั การให้บริการที เป็นเลิศ บริการทางดิจิทลั และการผสานสินค้าและบริการที หลากหลายใน

รูปแบบคอนเวอร์เจนซ์ให้แก่ลกูค้าได้อย่างลงตวั ทั "งนี " กลุ่มทรูเชื อว่ายทุธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ซึ ง

เสนอทางเลือกที คุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคโดยการผสานผลิตภณัฑ์และบริการที หลากหลายของกลุม่ทรู 

เป็นกลยุทธ์หลกัที สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัให้กับกลุ่มทรู  เนื องจากสามารถตอบสนอง

ความต้องการและลกัษณะการดํารงชีวิตที หลากหลายของผู้บริโภค ด้วยการผสานบริการสื อสาร

ด้วยเสยีงทั "งบริการโทรศพัท์เคลื อนที และบริการโทรศพัท์พื "นฐาน บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั "ง

แบบส่งข้อมูลผ่านสายนําสญัญาณและแบบไร้สาย (wired and wireless broadband Internet) 

โทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก (pay TV) และดิจิทลัทีวี (digital TV) รวมทั "งดิจิทลัมีเดียและคอนเทนต์

ที มีความครอบคลมุ กลุ่มทรูอยู่ในสถานะที ดีที จะเร่งการขยายตวัของธรุกิจ ไปพร้อมกันกับความ

ต้องการที เพิ มสงูขึ "นของผู้บริโภคสําหรับบริการด้านโทรคมนาคมและดิจิทลั  ทั "งนี " ธุรกิจหลกัของ

กลุม่ทรูประกอบด้วย 

· ทรูมูฟ เอช ให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที ด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสงูและครอบคลุมทั ว

ประเทศ ทั "งเครือข่าย 3G 3G 2G และ NB-IoT บนคลื นความถี ที หลากหลาย ทั "งนี " กลุ่ม

ผู้ ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์เคลื อนที ของกลุ่มทรูประกอบไปด้วย TUC ผู้ ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื อนที ซึ งได้รับใบอนุญาตบนคลื นความถี  +**  MHz, 1800 MHz และ .#** 
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MHz และ เรียลมฟู (Real Move) ผู้ขายตอ่บริการโทรศพัท์เคลื อนที ของกสท. โทรคมนาคม

ผ่านเทคโนโลยี HSPA บนคลื นความถี  '$* MHz  ณ วนัที  ;# ธันวาคม.$%# ทรูมูฟ เอช 

ได้ขยายฐานผู้ ใช้บริการเป็น .+.. ล้านราย ซึ งประกอบด้วยผู้ ใช้บริการแบบเติมเงิน .#.% 

ล้านราย และผู้ ใช้บริการแบบรายเดือน &.% ล้านราย โดยทรูมฟู เอช มีสว่นแบ่งการตลาด

โทรศพัท์เคลื อนที ประมาณร้อยละ ;#.+ ของจํานวนผู้ ใช้บริการโทรศพัท์มือถือในประเทศ

ไทย (ไมร่วมกสท. โทรคมนาคม ทีโอที และผู้ให้บริการ MVNO ของทีโอที) 

· ทรูออนไลน์ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูหรือบริการบรอดแบนด์และโซลชูั น บริการ

โครงข่ายข้อมูล บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่าง

ประเทศ บริการโทรศพัท์ประจําที และบริการเสริมตา่ง ๆ  ผา่นโครงขา่ยไฟเบอร์ประสทิธิภาพ

สงู ซึ งกลุม่ทรูถือเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทบรอดแบนด์และอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สงูชั "นนําของประเทศไทย ผ่านทางทรูออนไลน์ โดยมีฐานลกูค้ารวมประมาณ ;.$ ล้านราย 

ณ วนัที  ;#ธนัวาคม พ.ศ. .$%# 

· ทรูวิชั นส์ ให้บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก บริการในระบบเอชดี 3K และโทรทศัน์ใน

ระบบดิจิตอลทั วประเทศ อีกทั "งเป็นผู้ผลติคอนเทนต์ ซึ งมีคอนเทนต์คณุภาพสงูหลากหลาย

ทั "งภายในประเทศและต่างประเทศ ณ วันที ;#ธันวาคม พ.ศ. .$%# ทรูวิชั นส์มีลูกค้า

ประมาณ 3.# ล้านราย โดยลกูค้าประมาณ ..; ล้านรายเป็นสมาชิกแพ็คเกจพรีเมียม และ

แพ็คเกจมาตรฐาน และลกูค้าสว่นที เหลอืเป็นลกูค้าประเภท FreeView และ Free-to-Air 

· ทรูดิจิทัลกรุ๊ป รวบรวมบริการด้านดิจิทัล ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มที เชื อม

ระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) และสทิธิประโยชน์หลากหลาย รวมถึงการวิเคราะห์

ข้อมูล (Data Analytics) และ Internet of Things (IoT) โดยบริการด้านดิจิทัลของกลุ่มมี

โอกาสเติบโตสงูจากความต้องการใช้บริการด้านดิจิทลัที เพิ มสงูขึ "นอยา่งตอ่เนื อง  

ในปีพ.ศ. .$%* กลุ่มทรูได้รับการยอมรับด้านความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจจากสถาบนัที 

ได้รับการยอมรับและเป็นที น่าเชื อถือหลายสถาบัน อาทิ กลุ่มทรูได้รับรางวัล “2017 Frost & 

Sullivan Asia Pacific LTE Service Provider of the Year” และรางวัล  “2017  Frost & Sullivan 

Asia Pacific Mobile Service Provider of the Year” จากงาน Asia-Pacific ICT Awards .*#& ที 

จัดขึ "นโดย Frost & Sullivan ณ ประเทศสิงคโปร์ ทรูออนไลน์ได้รับรางวัล “Broadband Internet 

Service Provider of the Year” จากงาน World Branding Award ซึ งจดัขึ "น ณ กรุงลอนดอน สหราช

อาณาจักร  กลุ่มทรูได้รับรางวัล“Thailand Corporate Excellence Awards 2016” ซึ งจัดขึ "นโดย
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สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  การให้บริการเชิงนวตักรรมของกลุ่มทรู ได้แก่ ผลงาน Mari 3.* และ 

ผลงาน Big Data – Real Time Recommendation Engine ได้รับรางวลั “Thailand ICT Excellence 

Awards 2017” จากสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย  ทรูออนไลน์และทรูวิชั นส์ ได้รับรางวลั 

“Thailand’s Most Admired Brand 2017” จากนิตยสาร BrandAge  ทรูมูฟเอช ได้ รับรางวัล 

“Thailand’s Best 4G Network” จาก nPerf  รางวลั “Most Advanced Technology Award” จาก

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยและนิตยสาร Business+  รางวลั “No. 1 Brand Thailand” ตอ่เนื องเป็น

ปีที สามจากนิตยสาร Marketeer  และรางวลั “Most Significant Development of a Commercial 

LTE Network” จากเวทีสุดยอดการประชุมระดับโลก  $G & LTE Asia Awards ซึ งจัดขึ "นโดย 

Informa Telecoms & Media ณ ประเทศสงิคโปร์ 

ในปีพ.ศ. .$%# กลุม่ทรูได้รับการยอมรับด้านความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจจากสถาบันชั "น

นําหลายแห่ง โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ในงาน .*#' Asia Pacific ICT Awards ที ประเทศ

สงิคโปร์ ทรู คอร์ปอเรชั น รับ รางวลัผู้ให้บริการโทรคมนาคมแหง่ปี .*#' และทรูมฟู เอช รับ รางวลัผู้

ให้บริการโทรศพัท์มือถือแห่งปี .*#' ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมรางวลัผู้ ให้บริการแห่งปี 

.*#' ของประเทศไทย จากงาน .*#' Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards ถึง ; 

ประเภท ได้แก่ ผู้ ให้บริการการสื อสารโทรคมนาคมแห่งปี .*#' ทรูมฟู เอช ผู้ ให้บริการการสื อสาร

แบบไร้สายแหง่ปี .*#' และทรูมฟู เอช ผู้ให้บริการดาต้าบนเครือขา่ยแบบไร้สายแหง่ปี .*#'  อีกทั "ง

ยงัได้รับ รางวลั Thailand ICT Excellence Awards .*#' จากสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศ

ไทย นอกจากนี " ทรูมฟู เอช ยงัได้รับ รางวลัเครือขา่ย 3G ที ดีที สดุในประเทศไทย จาก nPerf ในขณะ

ที ทรูออนไลน์ รับ รางวลัสดุยอดแบรนด์แหง่ปี .*#' ในฐานะผู้ ให้บริการบรอดแบรนด์หนึ งเดียวของ

ไทย จากงาน World Branding Awards ประเทศองักฤษ รางวลัแบรนด์ผู้ นําตลาดที นา่เชื อถือสงูสดุ

ประจําปี .$%# หมวดผลิตภัณฑ์ไอทีและดิจิทัล  ในงาน BrandAge 2018 Thailand’s Most 

Admired Brand และรางวลัแบรนด์ยอดนิยมอนัดบั # ในงาน No.1 Brand Thailand 2017-2018 

สรุปข้อมูลทางการเงนิที สาํคัญของกลุ่มทรู 

ตารางดงัตอ่ไปนี "แสดงรายละเอียดที สําคญัของงบกําไรขาดทนุและงบแสดงฐานะการเงิน

ของกลุ่มทรูสิ "นสดุ ณ วนัที  ;# ธันวาคม พ.ศ. .$$+ พ.ศ. .$%* และ พ.ศ. .$%# ซึ งจัดทําขึ "นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ข้อมลูตอ่ไปนี "เป็นข้อมลูที ได้มาจากงบการเงินรวมของทรู

สาํหรับช่วงเวลาดงักลา่ว ซึ งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้ตรวจสอบแล้ว 
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ข้อมูลงบกาํไรขาดทุน 

 

สาํหรับปีสิ "นสุด
วันที  31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2559 

 สาํหรับปีสิ "นสุด
วันที  31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

 สาํหรับปีสิ "นสุด
วันที  31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2561 

 

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายได้รวม   124,719  139,519  161,820  

ต้นทนุขายและการให้บริการรวม   (95,599)  (102,096)  (105,779)  

กําไรขั "นต้น   29,120  37,423  56,041  

        

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

สาํหรับปีสิ "นสุด
วันที  31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2559 

 สาํหรับปีสิ "นสุด
วันที  31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

 สาํหรับปีสิ "นสุด
วันที  31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2561 

 

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนรวม   118,401  111,683  124,693  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนรวม   326,282  347,499  370,876  

สนิทรัพย์รวม   448,684  459,182  495,569  

หนี "สนิหมนุเวียนรวม   160,814  197,803  204,260  

หนี "สนิไมห่มนุเวียนรวม   156,389  133,195  157,425  

หนี "สนิรวม   317,203  330,998  361,685  

9.1.2 นิติบุคคลในกลุ่มทรูที มีธุรกรรมกับกองทุน 

(ก) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั น จาํกัด (มหาชน) 
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ทรูจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตั "งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. .$;% และมีผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ คือ กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และ China Mobile International 

Holdings Limited ซึ งถือหุ้นประมาณร้อยละ 3+.++ และร้อยละ #'.** ของทนุจดทะเบียน

ที ชําระแล้วทั "งหมดของทรู ตามลาํดบั ณ วนัที  #$มีนาคม พ.ศ. .$%. 

ในฐานะนิติบุคคลผู้ โอน ทรูได้ขายเสาโทรคมนาคมให้แก่กองทุนจํานวน %,*** 

เสา ซึ งประกอบด้วยทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติม

ในหวัข้อ 3.1.2 (ก) “นโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที กองทนุ

ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั” และ 2.5.1 (ก)(3) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู” 

(ข) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั น จํากัด (ชื อเดิม คือ บริษัท เรียล 

ฟิวเจอร์ จาํกัด) 

TUC เป็นบริษัทยอ่ยที ทรูถือหุ้นอยูร้่อยละ ++.++ ณ วนัที  ;#ธันวาคม พ.ศ. .$%#

โดยนอกจากการเป็นบริษัทที ถือหุ้นบริษัทในเครือ (holding company) ที ประกอบธุรกิจ

โทรคมนาคมเคลื อนที ของกลุ่มทรูแล้ว TUC ยงัได้เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตสําหรับ

คลื นความถี ในย่านความถี  .#** MHz, 1800 MHz และ +** MHz และได้รับใบอนุญาต

สําหรับคลื นความถี ทั "งหมดที กล่าวไปแล้วเมื อเดือนธันวาคม พ.ศ. .$$$ เดือนธันวาคม 

พ.ศ. .$$' และเดือนมีนาคม พ.ศ. .$$+ ตามลําดบั ใบอนญุาตเหลา่นี "ไม่เพียงแต่ขยาย

ระยะเวลาการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเคลื อนที ของกลุม่ทรูออกไปจนถึงปี พ.ศ. .$&% 

เท่านั "น แต่ยงัช่วยเสริมให้ทรัพย์สินโทรคมนาคมเคลื อนที ของกลุม่ทรูมีความแข็งแกร่งขึ "น

ด้วยการผนวกคลื นย่านความถี สงูและคลื นย่านความถี ตํ าเข้าด้วยกนัได้อย่างลงตวั ซึ งทํา

ให้กลุม่ทรูสามารถให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที ที มีคณุภาพสงูและมีพื "นที บริการที กว้าง

ขึ "นครอบคลมุทั วประเทศ 

TUC เป็นผู้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . ภายใต้สญัญา

เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  # และ 

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติมครั "งที  . และ TUC เป็นผู้ รับผิดชอบต่อ 

AWC ในการดําเนินงานและบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมดงักล่าว และตามสญัญาเช่า 

ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง TUC ในฐานะผู้ เช่า

และบริหารจัดการหลกัได้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการพื "นที  (slots) บนเสาซึ งเป็น
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ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที   . 

FOC หลกัของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . และ FOC หลกัของ ทรูมฟู ที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  .เสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  ; และ FOC หลกัของ ทรูมฟู ที 

ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  ; และภายหลังจากการได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 จะรวมถึงเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที   3 และ FOC ของ TUC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 นอกจากนี " TUC ได้ให้หนังสือ

สนบัสนุน (Letter of Support) ในส่วนที เกี ยวกับภาระผูกพนัที  BFKT มีต่อกองทุน โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 3.1.2 (ก) “นโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที กองทุนลงทนุอยู่ในปัจจุบนั” หวัข้อ -3.4.1.3 (ก)(1) “สญัญาแก้ไข

และแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ระหว่าง TUC และ 

กองทุน "สัญญาแก้ไขและแทนที สัญญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา

โทรคมนาคม")” หวัข้อ 3.4.1.3 (ก)(2)  “สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ และ

บริหารจัดการหลกัระหว่าง TICC TUC และกองทนุ (“สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า 

ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”)” หัวข้อ 3.4.1.4  “สรุปสาระสําคัญของร่าง

สญัญาเกี ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม” หวัข้อ 

2.5.1 (ง) “หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ลงวันที  .3 ธันวาคม พ.ศ. .$$% ของ 

TUC ที ให้แก่ BFKT” และหวัข้อ 5.4.4 “หนงัสือสนบัสนุน (Letter of Support) ของ TUC 

ไมมี่ผลผกูพนัตามกฎหมายและมิได้เป็นการคํ "าประกนัโดย TUC และ TUC ไมมี่หน้าที ตาม

กฎหมายที จะต้องให้การสนบัสนุนแก่ BFKT ตามรายละเอียดที ระบุในหนงัสือสนบัสนนุ 

(Letter of Support) ดงักลา่ว” 

นอกจากนี " TUC ตกลงที จะออกหนังสือ ข้อตกลงกระทําการ ( Letter of 

Undertaking) ไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทุนให้แก่กองทุน โดยมี

ข้อตกลงว่า TUC จะไม่กระทําการแข่งขันกันกับการดําเนินการของกองทุน และจะไม่

กระทําการอนัเป็นการส่งผลกระทบต่อหน้าที ที  TUC มีอยู่ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ

และบริหารจัดการหลักที เกี ยวกับการเช่าเสาโทรคมนาคมที เข้าทําระหว่าง TUC และ

กองทนุ (รวมถึงที ได้มีการแก้ไขเพิ มเติมและแทนที ) 

สรุปข้อมูลการเงนิที สาํคัญของ TUC  
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ตารางดงัตอ่ไปนี "แสดงข้อมลูที สาํคญัในงบกําไรขาดทนุและงบแสดงฐานะการเงิน

ของ TUC สําหรับปีสิ "นสดุ ณ วนัที  ;# ธันวาคม พ.ศ. .$$+ ;# ธันวาคม พ.ศ. .$%* และ 

;# ธนัวาคม พ.ศ. .$%# ซึ งจดัทําขึ "นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ข้อมลู

ต่อไปนี "เป็นข้อมลูที ได้มาจากงบการเงินรวมของ TUC สําหรับช่วงเวลาดงักลา่ว ซึ งบริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้ตรวจสอบแล้ว 

ข้อมูลงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีสิ "นสุด
วันที  31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2559 

สาํหรับปีสิ "นสุด
วันที  31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

สาํหรับปี
สิ "นสุดวนัที  31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2561 

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายได้รวม  93,876 116,128 118,332 

ต้นทนุขายและการให้บริการรวม  (70,510) (87,827) (89,178) 

กําไรขั "นต้น  23,366 28,301 29,153 

 

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงนิ สาํหรับปีสิ "นสุด
วันที  31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2559 

สาํหรับปีสิ "นสุด
วันที  31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

สาํหรับปี
สิ "นสุดวนัที  31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2561 

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนรวม  93,657 87,571 97,384 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนรวม  235,029 249,037 268,902 

รวมสนิทรัพย์  328,686 336,609 366,287 

หนี "สนิหมนุเวียนรวม  107,491 136,760 141,464 
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ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงนิ สาํหรับปีสิ "นสุด
วันที  31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2559 

สาํหรับปีสิ "นสุด
วันที  31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

สาํหรับปี
สิ "นสุดวนัที  31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2561 

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

หนี "สนิไมห่มนุเวียนรวม  123,573 104,214 124,088 

รวมหนี "สนิ  231,064 240,974 265,552 

(ค) บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จาํกัด 

BFKT เป็นบริษัทย่อยที  TUC ถือหุ้นอยู่ร้อยละ ++.++  ณ วนัที  ;#ธันวาคม พ.ศ. 

2561 BFKT เดิมเป็นบริษัทย่อยของกลุม่ฮทัชิสนั และกลุม่ทรูได้เข้าซื "อเมื อเดือนมกราคม 

พ.ศ. .$$3  และในเดือนเดียวกนันั "น BFKT ได้ลงนามสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA 

กบั กสท. โทรคมนาคม เพื อพฒันาการให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที บนคลื นความถี ในย่าน

ความถี '$* MHzตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA BFKT จะทําการสร้างหรือ

จัดหาเสาโทรคมนาคม ระบบสื อสัญญาณ และอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active 

พร้อมทั "งติดตั "งทรัพย์สินดงักลา่ว สําหรับโครงขา่ยทั วประเทศของ กสท. โทรคมนาคม โดย 

BFKT นําทรัพย์สินดงักลา่วออกให้เช่าแก่ กสท. โทรคมนาคม เพื อให้ กสท. โทรคมนาคม 

สามารถเปิดให้บริการโทรคมนาคมตามระดบัคณุภาพบริการที ได้ตกลงกนั อีกทั "งยงัทําการ

บํารุงรักษาเสา ระบบสื อสญัญาณ และอุปกรณ์เพื อแลกเปลี ยนกับค่าเช่าที คํานวณตาม

จํานวนของพื "นที  จุดเชื อมต่อ (links) และอุปกรณ์ที พร้อมให้บริการในเชิงพาณิชย์ โดย

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการคํานวณที กําหนดไว้ในสญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์  

HSPA นอกจากนี " สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ยังให้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวบาง

ประการในเสา ระบบสื อสญัญาณ และอปุกรณ์แก่ กสท. โทรคมนาคม  ตามข้อตกลงและ

เงื อนไขภายใต้สญัญาดงักลา่ว พร้อมกบัการลงนามสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA 

เรียลมฟูได้เข้าทําสญัญาขายสง่บริการ HSPA กบั กสท. โทรคมนาคม (สญัญาเช่าเครื อง

และอุปกรณ์ HSPA และ สัญญาขายส่งบริการ HSPA เรียกรวมกันว่า สัญญา HSPA) 

ภายใต้สญัญาขายส่งบริการ HSPA นี " เรียลมูฟในฐานะผู้ ถือใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที หนึ ง ได้ขายตอ่บริการโทรศพัท์เคลื อนที  บนคลื นความถี ในยา่นความถี  
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850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม ภายใต้แบรนด์ ทรูมฟู เอช ซึ งเป็นแบรนด์สาํคญัในการ

ทําการตลาด และ กสท. โทรคมนาคม ยงัได้ให้บริการขายปลีกโทรศพัท์เคลื อนที  บนคลื น

ความถี ในยา่นความถี  '$* MHz ของตนภายใต้แบรนด์ “มาย” 

สญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA มีข้อกําหนดที สาํคญัตา่ง ๆ  เช่น (#) สตูรการ

คิดราคาโดยคํานวณจากจํานวนของสถานีฐานที พร้อมสําหรับการให้บริการ และค่าเช่า

แ ละ ค่ า บ ริก า ร ใน อัตรา คง ที  ( fixed leasing and service fees) สํ า ห รั บอุปก รณ์

อิเล็กทรอนิกส์ NSS เสา และอุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณ ซึ งคํานวณตามประเภทของ 

Node B (โดยใช้เกณฑ์ carrier configuration) ที ติดตั "งและใช้อยู่บนเสาแตล่ะต้น (.) การ

แจ้งความต้องการ (rollout requirement procedures) โดยที  กสท. โทรคมนาคม จะส่ง

ประมาณการความต้องการความจรุะบบในขณะเปิดใช้บริการและเพิ มเติมสําหรับปีต่อไป

ทั "งของ กสท. โทรคมนาคม เองและผู้ขายตอ่บริการรายใด ๆ และ BFKT จะจดัทําแผนการ

เปิดใช้บริการ (rollout plan) ตามประมาณการดังกล่าวเพื อการยืนยันโดย  กสท. 

โทรคมนาคม และผู้ขายต่อบริการของ กสท. โทรคมนาคม และ (;) ข้อกําหนดให้สิทธิใน

การซื "อ (call option) ซึ ง BFKT ให้แก่ กสท. โทรคมนาคม โดย กสท. โทรคมนาคม มีสทิธิที 

จะซื "อเสาโทรคมนาคมบางส่วนและระบบสื อสัญญาณซึ ง  BFKT เป็นเจ้าของและใช้

ดําเนินงานตามสญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA เป็นต้น ถ้า กสท. โทรคมนาคม ใช้

สิทธิในการซื "อของตนตามสญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA BFKT ก็จะต้องโอนเสา

โทรคมนาคมของ BFKT จํานวนประมาณ %%& เสา และระบบ FOC ของ BFKT ซึ ง BFKT 

ขายสิทธิในรายได้ที เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่วให้กบักองทนุ ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ

และสิทธิรายได้ซึ งได้ทําไว้กับ BFKT ไปให้แก่ กสท. โทรคมนาคม อย่างไรก็ดี เพื อที จะใช้

สิทธิในการซื "อเสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ BFKT กสท. โทรคมนาคม จะต้อง

ชําระราคาซื "อตามมูลค่าที แท้จริงของเสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ BFKT บวก

ดอกเบี "ยตามอตัราดอกเบี "ย ดงัตอ่ไปนี " (ก) อตัราดอกเบี "ยสาํหรับเงินให้กู้ ยืมขั "นตํ าโดยเฉลี ย

ของธนาคารไทยแหง่ใหญ่สี แห่ง ในกรณีที มีการใช้สิทธินั "นในระหวา่งหกเดือนแรกหลงัจาก

วนัที มีการเช่าทรัพย์สนิดงักลา่ว หรือ (ข) อตัราดอกเบี "ยร้อยละหนึ งตอ่เดือนถ้ามีการใช้สทิธิ

นั "นภายหลงัจากระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว นอกจากนี " กสท. โทรคมนาคม ในฐานะ

รัฐวิสาหกิจ อาจจะต้องได้รับการพิจารณาและความเห็นชอบจากหน่วยงานอิสระ 

หน่วยงานของรัฐ รวมทั "งคณะรัฐมนตรี ก่อนที จะใช้สิทธิซื "อเสาโทรคมนาคมFOC และ

อปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณจาก BFKT ด้วย 
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BFKT ในฐานะหนึ งในนิติบคุคลผู้โอนขายสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ

ที เกิดขึ "นตั "งแตแ่ละรวมถึงวนัเริ มคํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา HSPA (รวมถึง

เงินที ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที ตดัสินให้แก่ BFKT 

รวมทั "งการดําเนินการหรือสิทธิอื นใดซึ ง  BFKT มีสิทธิได้รับ ที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกับ

รายได้หรือสญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วที เกิดขึ "น (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที ได้รับ

จากการใช้สิทธิเรียกร้องที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้

ดงักลา่วซึ ง BFKT มีสทิธิได้รับก่อนหน้าวนัเริ มคํานวณรายได้ ไมว่า่ BFKT จะได้ดําเนินการ

ใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักล่าวก่อนหน้าหรือ

ภายหลงัวนัเริ มคํานวณรายได้ก็ตาม)) เฉพาะจากการให้เช่าทรัพย์สินดงัต่อไปนี "แก่ กสท. 

โทรคมนาคม ตามสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA (ก) เสาโทรคมนาคม #,3'$เสา อนั

ประกอบเป็น “เสาโทรคมนาคมของ BFKT” และ (ข) FOC ความยาว 3&,.$* กิโลเมตร 

และอุปกรณ์สื อสญัญาณที เกี ยวข้อง อนัประกอบเป็นระบบ FOC ของ BFKT นอกจากนี " 

BFKT ให้สทิธิแก่กองทนุในการซื "อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน #,3;$ 

เสา และระบบFOC ของ BFKT โดยมีราคาใช้สิทธิ #* ล้านบาทซึ งกองทนุสามารถใช้สิทธิ

ดงักล่าวได้เมื อครบกําหนดระยะเวลาแห่งสญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ทั "งนี " ใน

สว่นของเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนหนึ งที ตั "งอยูบ่ริเวณที ดินซึ งไมมี่ความชดัเจนใน

เรื องของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ=หรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจํากัดเกี ยวกับการใช้พื "นที 

บางประการนั "น BFKT จะเข้าทําสญัญาเช่าภายใต้ข้อกําหนดและเงื อนไขเดิมกบันิติบคุคล

ในกลุม่ทรูซึ งถือใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและจะดําเนินการโอนรายได้สทุธิ

จากการให้เช่าพื "นที  (slots) บนเสาดังกล่าวให้แก่กองทุนต่อไปเป็นระยะเวลาอีก #* ปี 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 2.5.1 (ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและ

สิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และกองทนุ ลงวนัที  .3 ธันวาคม พ.ศ. .$$% และหวัข้อ 3.1.2 

(ก) “นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที กองทุนลงทุนอยู่ใน

ปัจจบุนั” 

วิเคราะห์ความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 

BFKT ในกรณีที  กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซื "อทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT  

ภายใต้เ งื อนไขสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์  HSPA BFKT ให้สิทธิ  กสท. 

โทรคมนาคม ซื "อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนประมาณ %%&เสา และ

ระบบ FOC ของ BFKT ซึ ง BFKT ได้ขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจาก
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ทรัพย์สนิดงักลา่วให้กบักองทนุ ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ซึ งกองทนุเข้า

ทํากับ BFKT  สิทธิในการซื "อ (call option) ทรัพย์สินบางส่วนของ BFKT ดงักล่าวจะมีอยู่

จนถึงก่อนวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA ในวนัที  ; สิงหาคม พ.ศ. 

.$%' (เว้นแต่มีการขยายอายุสญัญาดงักล่าวออกไป) โดย กสท. โทรคมนาคม จะต้อง

ชําระราคาซื "อตามมูลค่าที แท้จริงของเสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ BFKT บวก

ดอกเบี "ยตามอตัราดอกเบี "ย ดงัตอ่ไปนี " (ก) อตัราดอกเบี "ยสาํหรับเงินให้กู้ ยืมขั "นตํ าโดยเฉลี ย

ของธนาคารไทยแหง่ใหญ่สี แห่ง ในกรณีที มีการใช้สิทธินั "นในระหวา่งหกเดือนแรกหลงัจาก

วนัที มีการเช่าทรัพย์สนิดงักลา่ว หรือ (ข) อตัราดอกเบี "ยร้อยละหนึ งตอ่เดือนถ้ามีการใช้สทิธิ

นั "นภายหลงัจากระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว 

ในกรณีที  กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิในการซื "อ (call option) ทรัพย์สินบางสว่น

ของ BFKT (เสาโทรคมนาคมจํานวนประมาณ %%&เสา และระบบ FOC ของ BFKT) ซึ ง 

BFKT ได้ขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที เกิดจากทรัพย์สินดงักล่าวให้กับ

กองทนุ ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ซึ งกองทนุเข้าทํากบั BFKT นั "น BFKT 

จะยงัคงต้องสง่มอบรายได้สทุธิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที กองทุนทํา

กับ BFKT รวมทั "งจัดหาทรัพย์สินใหม่มาทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวก่อนวันครบกําหนด

สญัญาเครื องและอปุกรณ์ HSPA โดยหาก BFKT ไมส่ามารถปฏิบติัได้ BFKT จะต้องชําระ

เงินเป็นจํานวนเท่ากบัมลูค่าสดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สินดงักลา่วให้แก่กองทนุ 

ทั "งนี " BFKT อาจนําเงินที ได้รับจากการที  กสท. โทรคมนาคม ใช้สทิธิในการซื "อ (call option) 

มาใช้เป็นส่วนหนึ งในการปฏิบัติตามหน้าที ที  BFKT มีต่อกองทุนตามสัญญาโอนขาย

ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

ความสามารถในการจัดหาสินทรัพย์มาทดแทนโดย BFKT จากกรณีการใช้สิทธิใน

การซื "อทรัพย์สิน (Call Option) 

หาก กสท. โทรคมนาคม รอเวลาที จะใช้สทิธิในการซื "อทรัพย์สนินานเทา่ใด ก็จะยิ ง

ทําให้ราคาใช้สทิธิสงูยิ งขึ "น ซึ งจะทําให้ BFKT ได้รับสว่นตา่งกําไรที มากขึ "นจากคา่ใช้จ่ายใน

การจดัหาทรัพย์สินใหม่มาทดแทนทรัพย์สินซึ งขายให้แก่ กสท. โทรคมนาคม รวมทั "งสว่น

ต่างกําไรสําหรับ BFKT เมื อเทียบกับราคาทรัพย์สินที  BFKT สร้างทดแทนเพิ มสูงขึ "น 

นอกจากนี "ยงัทําให้ภาระหน้าที ของ BFKT ที มีตอ่กองทนุตามสญัญาโอนทรัพย์สินและสิทธิ

รายได้ลดลงไปด้วย  
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ความสามารถในการชาํระรายได้สุทธิของ BFKT  

BFKT ได้นําเงินที ได้จากการขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากการ

ให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT มาลดภาระหนี "สิน ซึ งนอกจากเป็นการลดภาระ

ค่าใช้จ่ายดอกเบี "ยแล้ว ยงัเป็นการปรับสถานะการเงินให้ดีขึ "น จากระดบัหนี "สินที ลดลง ซึ ง

เป็นการเพิ มความสามารถในการที จะจัดหาเงินทุนเพิ มเติมได้ในอนาคต หากมีความ

ต้องการเงินทุนสําหรับการขยายธุรกิจ หรือเพื อการปฏิบติัตามสญัญาโอนขายทรัพย์สิน

และสิทธิรายได้ที กองทุนทํากับ BFKT ในกรณีที  กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิในการซื "อ

ทรัพย์สิน (call option) ดังกล่าว นอกจากนี " BFKT ยังมีรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ 

Node B อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ NSS และการดูแลบํารุงรักษาโครงข่ายให้แก่  กสท. 

โทรคมนาคม ภายใต้สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ที มิได้โอนสิทธิในการรับ

ประโยชน์จากรายได้สทุธิจากการให้เช่าทรัพย์สนิและการดแูลบํารุงรักษาโครงขา่ยดงักลา่ว

ให้แก่กองทนุ ดงันั "น BFKT จึงน่าจะสามารถปฏิบติัตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิ

รายได้ BFKT ได้ครบถ้วน แม้จะอยูภ่ายใต้สมมติฐานในกรณีที เลวร้ายที สดุดงักลา่ว %.#.;. 

(ง) “ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของ

กองทุนขึ "นอยู่กับธุรกิจของกลุ่มทรูเป็นอย่างมาก – สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ

รายได้ก่อให้เกิดความเสี ยงบางประการแก่กองทนุ” 

(ง) บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั น จาํกัด 

AWC เป็นบริษัทยอ่ยที บริษัท เทเลคอมโฮลดิง จํากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ ++.++ โดย

บริษัท เทเลคอมโฮลดิง จํากัด เป็นบริษัทย่อยที ทรูถือหุ้นอยู่ร้อยละ ++.++  ณ วันที  ;#

ธนัวาคม พ.ศ. .$%# นบัตั "งแตปี่ พ.ศ. .$$$ AWC ได้ขยายการประกอบธุรกิจครอบคลมุถึง

การก่อสร้างและให้เช่าเสาโทรคมนาคมแก่บริษัทในเครือรายอื น ๆ ของทรู 

AWC ในฐานะหนึ งในนิติบคุคลผู้โอน ขาย (ก) สทิธิการเช่าระยะยาวประมาณ .* 

ปี ใน FOC ของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # ซึ งกองทนุอาจใช้สิทธิในการซื "อ FOC ของ 

AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  # ดังกล่าว ภายหลงัระยะเวลาการเช่าระยะยาวดังกล่าว

สิ "นสดุลง และ (ข) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ (รวมถึงเงินที ได้รับจากการใช้

สิทธิเรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที ตดัสินให้แก่ AWC รวมทั "งการดําเนินการ

หรือสิทธิอื นใดซึ ง AWC มีสิทธิได้รับ ที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกับรายได้หรือสัญญาซึ ง

ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวที เกิดขึ "น (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที ได้รับจากการใช้สิทธิ
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เรียกร้องที เกิดขึ "นจาก หรือเกี ยวกบัสญัญาซึ งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วของ AWC ก่อนหน้า

วันเริ มคํานวณรายได้ในกรณีของเสาโทรคมนาคมของ AWC, ก่อนหน้าวันเริ มคํานวณ

รายได้สําหรับการลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  # สําหรับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  # และก่อนหน้าวนัเริ มคํานวณรายได้สําหรับการลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . 

สําหรับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  .  ไม่ว่า AWC จะได้ดําเนินการ

ใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักล่าวก่อนหน้าหรือ

ภายหลงัวนัเริ มคํานวณรายได้ วนัเริ มคํานวณรายได้สาํหรับการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # หรือ

วนัเริ มคํานวณรายได้สําหรับการลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . ก็ตาม)) ที เกิดขึ "น (i) ตั "งแต่และ

รวมถึงวนัเริ มคํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC โดย 

TUC ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (ii) ตั "งแตแ่ละรวมถึงวนัเริ มคาํนวณรายได้

สาํหรับการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # จนถึงวนัครบกําหนดการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  # โดย TUC ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม 

ครั "งที  # และ (iii) ตั "งแต่และรวมถึงวนัเริ มคํานวณรายได้สําหรับการลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . 

จนถึงวนัครบกําหนดการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . โดย TUC 

ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ  AWC เพิ มเติม ครั "งที  . โดย TUC ซึ งเช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  # และ เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  . ซึ งเป็นการเช่าเสาโทรคมนาคมทั "งเสา 

(Whole Tower Basis) ได้ให้ BFKT เช่าช่วงหนึ งพื "นที ต่อเสาเสาโทรคมนาคมดังกล่าว 

(One Slot Basis) ภายใต้สัญญาเช่าช่วงหนึ งพื "นที บนเสาโทรคมนาคมของ AWCโดย 

BFKT ได้นําหนึ งพื "นที ตอ่เสาโทรคมนาคมดงักลา่วที  BFKT เช่าช่วงตอ่จาก TUC ให้เช่าช่วง

แก่ กสท. โทรคมนาคม ตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA  เมื อครบกําหนด

ระยะเวลาของ สญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  # หรือสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม

ของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  . แล้ว AWC จะโอนกรรมสทิธิ=ในเสาโทรคมนาคมของ AWC เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  . จํานวนหนึ งให้แก่กองทนุตามข้อกําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ

สิทธิรายได้ที เข้าทํากับ AWCทั "งนี " ในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ AWC  จํานวนหนึ ง

จํานวนใดที ไมม่ีการโอนกรรมสทิธิ=ดงักลา่ว เนื องด้วยตั "งอยูบ่ริเวณที ดินซึ งไมมี่ความชดัเจน

ในเรื องของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ=หรืออาจตกอยูภ่ายใต้ข้อจํากดัเกี ยวกบัการใช้พื "นที 
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บางประการนั "น AWC จะเข้าทําสญัญาเช่าภายใต้ข้อกําหนดและเงื อนไขเดิมกบันิติบคุคล

ในกลุม่ทรูซึ งถือใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและจะดําเนินการโอนรายได้สทุธิ

จากการให้เช่าพื "นที  (slots) บนเสาดังกล่าวให้แก่กองทุนต่อไปเป็นระยะเวลาอีก #* ปี 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 2.5.1 (ก)(2) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและ

สิทธิรายได้ระหวา่ง AWC และกองทนุ ลงวนัที  .3 ธันวาคม พ.ศ. 2556” และหวัข้อ -3.1.2 

(ก) “นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที กองทุนลงทุนอยู่ใน

ปัจจบุนั” 

ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC,สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 

AWC เพิ มเติม ครั "งที  # และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  . นั "น 

TUC ทําการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC, เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . จาก AWC ซึ งเป็นการเช่า

เสาโทรคมนาคมทั "งเสาโดย TUC ให้ BFKT เช่าช่วงหนึ งพื "นที ตอ่เสาโทรคมนาคม (one slot 

basis) ดังกล่าวภายใต้สัญญาเช่าช่วงหนึ งพื "นที บนเสาโทรคมนาคมของ  AWC, เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  .  (ทั "งนี " BFKT ยงัตกลงร่วมรับผิดตอ่ AWC โดยตรงในฐานะลกูหนี "ร่วมกบั 

TUC สําหรับค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC, เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  # และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  . สาํหรับหนึ งพื "นที 

ต่อเสาโทรคมนาคมดงักล่าว (one slot basis)ที  BFKT เช่าช่วงจาก TUC) โดย BFKT ได้

นําหนึ งพื "นที ต่อเสาโทรคมนาคมที ตนเช่าช่วงมาจาก TUC ดงักล่าวทั "งหมดไปให้เช่าแก่ 

กสท. โทรคมนาคมภายใต้สัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์  HSPA ทั "งนี " TUC จะเป็น

ผู้ รับผิดชอบต่อ AWC ในการดําเนินงานและดูแลรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  . ทั "งเสาภายใต้สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC,สัญญาเช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  # และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพิ มเติม ครั "งที  .โดย BFKT (ซึ งเช่าช่วงหนึ งพื "นที บนเสาโทรคมนาคมเหลา่นั "นจาก TUC)มี

หน้าที ต่อ TUC ในการดําเนินงานและดูแลรักษาในส่วนพื "นที ที  BFKT เช่าช่วงจาก TUC 

ดงักลา่วและTUC จะชําระค่าเช่าเป็นรายเดือนแก่ AWC ทกุเดือน นอกจากนี " TUCจะเป็น

ผู้ รับผิดชอบในการชําระค่าเช่าที ดินและสิ งปลกูสร้างซึ งเสาโทรคมนาคมของ AWC เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุ
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เพิ มเติม ครั "งที  . ตั "งอยู ่คา่เช่าซึ ง AWC จะได้รับจาก TUCจะเป็นจํานวนที เทา่กบัคา่เช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  # และ เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  .ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 

AWC,สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  # และสัญญาเช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  .ภายหลงัหกัค่าใช้จ่ายบางรายการแล้ว อย่างไรก็

ตาม หาก TUCไมไ่ด้ชําระคา่เช่าสาํหรับการเชา่หนึ งพื "นที บนเสาโทรคมนาคมดงักลา่วให้แก่ 

AWC โดยมีเหตมุาจากการที  กสท. โทรคมนาคม ไมไ่ด้ชําระคา่เช่าสาํหรับการเช่าหนึ งพื "นที 

บนเสาโทรคมนาคมให้แก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA (และการที  

กสท. โทรคมนาคม ไม่ได้ชําระค่าเช่าดังกล่าวไม่ได้เป็นผลมาจากการที เรียลมูฟมิ  หรือ 

TUC (ภายหลงัจากการโอนกิจการทั "งหมดของ เรียลมฟู ให้แก่ TUC เกิดขึ "นแล้วโดยเสร็จ

สมบรูณ์) ได้ปฏิบติัตามหน้าที ที กําหนดในสญัญาขายสง่บริการ HSPA) กรณีดงักลา่วจะไม่

ถือวา่ TUCผิดข้อตกลงใด ๆ ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC  สญัญาเช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  # และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพิ มเติม ครั "งที  . แต่อย่างใด ทั "งนี " สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสา

โทรคมนาคมของ AWC เพิ มเติม ครั "งที  # และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพิ มเติม ครั "งที  .จะสิ "นสดุลงเมื อวนัที  ; สิงหาคม พ.ศ. .$%'แต่อาจมีการต่ออายสุญัญา

ดงักลา่ว หาก กสท. โทรคมนาคมตอ่อายสุญัญาเช่าเครื องและอปุกรณ์ HSPA 

(จ) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั น จํากัด (ชื อเดิม คือ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล 

คอนเวอร์เจ้นซ์ จาํกัด) 

TICC เป็นบริษัทย่อยที บริษัท เทเลคอมโฮลดิง จํากัด ถือหุ้นร้อยละ ++.++  ณ 

วันที  ;#ธันวาคม พ.ศ. .$%#คณะกรรมการ กสทช. ได้ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที สามแก่ TICC เพื อการให้บริการโทรศพัท์ประจําที  บริการบรอดแบนด์ 

บริการข้อมูลทั วประเทศ และบริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที สอง เพื อการให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง

ประเทศ (International Internet Gateway) และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต (National 

Internet Exchange Service) และใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที หนึ งเพื อ

ขายต่อบริการโทรคมนาคมเพื อสาธารณะและบริการวงจร (PSTN) (GPRS, DSL) และ

บริการวงจรเช่า/บริการช่องสญัญาเช่า (Leased circuit/channel services) และบริการ

อินเทอร์เน็ต 
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TICC ในฐานะหนึ งในนิติบุคคลผู้ โอน ได้ขายและให้สิทธิในการเช่าระยะยาวใน

ทรัพย์สินดังต่อไปนี "ให้แก่กองทุน (#) ระบบFOC หลกัซึ งประกอบด้วย FOC ความยาว 

$,##. กิโลเมตรและอุปกรณ์ระบบสื อสญัญาณที เกี ยวข้อง ซึ งอยู่ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั

ของประเทศไทย (.) ระบบบรอดแบนด์ซึ งอยู่ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดัของประเทศไทย ซึ ง

สามารถรองรับการให้บริการได้ประมาณ #.. ล้านพอร์ตสําหรับใช้ในการให้บริการบรอด

แบนด์แก่ลกูค้าบคุคล และ (;) สทิธิการเช่าระยะยาวประมาณ ;* ปี ใน FOC ซึ งในปัจจบุนั

ใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ #;,$3. กิโลเมตร (หรือ

ประมาณ &**,*** คอร์กิโลเมตร) ซึ งกองทุนอาจใช้สิทธิในการซื "อ FOC นั "นได้ ภายหลงั

ระยะเวลาการเช่าระยะยาวดงักลา่วสิ "นสดุลง โดยกองทนุให้ TICC เช่ากลบัร้อยละ '* ของ 

FOC ดงักลา่ว เป็นระยะเวลาประมาณ #3 ปี โดยอาจขยายระยะเวลาการเช่าตอ่ไปได้อีก 

#* ปี  

นอกจากนี " TICC จะขายกรรมสิทธิ=ในFOC ซึ งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยี

ระบบFTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที 

ต่างจงัหวดัระยะทางประมาณ.,&+&กิโลเมตร (หรือประมาณ#*+,&*3คอร์กิโลเมตร) โดย

กองทนุจะให้ TICC เช่ากลบัร้อยละ '* ของ FOC ดงักลา่วเป็นระยะเวลาประมาณ #3 ปี 

โดยอาจขยายระยะเวลาการเช่าได้อีก #* ปี  

(ฉ) บริษัท ทรู มูฟ จาํกัด 

ทรูมฟูเป็นบริษัทย่อยที  BITCO ถือหุ้นร้อยละ ++.+%โดย BITCO เป็นบริษัทย่อย

ซึ ง TUC ถือหุ้นอยูร้่อยละ ++.#3 (โดย TUC เป็นบริษัทยอ่ยที ทรูถือหุ้นอยู่ร้อยละ ++.++)ณ 

วนัที  ;#ธนัวาคม พ.ศ. .$%#ในฐานะหนึ งในนิติบคุคลผู้ โอน ทรูมฟูได้ขาย FOC ของทรูมฟู 

ซึ งใช้สําหรับการให้บริการโทรศพัท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ความยาว #,*'' กิโลเมตร (หรือ .;$,*#' คอร์กิโลเมตร) และระบบ FOC ของทรูมฟูซึ งใช้

รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx สําหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตบรอด

แบนด์ในเขตตา่งจงัหวดั ความยาวประมาณ $,+;; กิโลเมตร (หรือประมาณ ..*,3.' คอร์

กิโลเมตร) ให้แก่กองทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 3.1.2 (ก) “นโยบาย

การลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที กองทนุลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั” 

(ช) บริษัท เรียลมูฟ จาํกัด 
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เรียลมูฟเป็นบริษัทย่อยที  BITCO ถือหุ้นร้อยละ ++.++ โดย BITCO เป็นบริษัท

ย่อยซึ ง TUC ถือหุ้ นอยู่ร้อยละ ++.#3 (โดย TUC เป็นบริษัทย่อยที ทรูถือหุ้ นอยู่ร้อยละ 

++.++) ณ วนัที  ;# ธันวาคม พ.ศ. .$%# ในฐานะหนึ งในนิติบคุคลผู้ โอน เรียลมฟูจะขาย

กรรมสิทธิ=ใน FOC ซึ งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ

อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขต

พื "นที ต่างจังหวัดรวมระยะทางประมาณ ;#$กิโลเมตร (หรือประมาณ 3*,'.; คอร์

กิโลเมตร) และประมาณ %#& กิโลเมตร (หรือประมาณ ;&,$*$ คอร์กิโลเมตร) ตามลําดบั

ให้แก่กองทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ ;.#..(ข) “ทรัพย์สินโครงสร้าง

โทรคมนาคมพื "นฐานที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  4” 
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9.1.3 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ทรู บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมของทรู ซึ งรวมถึงนิติบคุคลผู้โอนและผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ได้รับ

ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทตา่ง ๆ ในประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี " 

ผู้รับใบอนุญาต 
ประเภท

ใบอนุญาต 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

อายุ
ใบอนุญาต 

วันที ได้รับ
อนุญาต 

วันที 
ใบอนุญาต
หมดอายุ 

บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั น
แนล เกตเวย์ จํากดั 

3 
วงจรเช่าสว่นบคุคลระหวา่ง

ประเทศ 
#$ ปี ##พ.ย. .$$. 10 พ.ย. .$%& 

บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั น
แนล เกตเวย์ จํากดั 

2 

วงจรแลกเปลี ยนข้อมลู
อินเทอร์เน็ตระหวา่งประเทศ 
(IIG) / ศนูย์แลกเปลี ยนข้อมลู

อินเทอร์เน็ต(ภายในประเทศไทย 
NIX) 

$ ปี #+ พ.ค. .$$+ #' พ.ค. .$%3 

TICC 3 
บริการโทรศพัท์ประจําที และ

บริการเสริม 
.* ปี 7 ธ.ค. .$3+ 6 ธ.ค. .$%+ 

TICC 1 

บริการขายตอ่บริการ
โทรคมนาคม (GPRS, DSL )เพื อ

สาธารณะ บริการวงจร หรือ 
ช่องสญัญาณเช่า 

$ ปี .% ส.ค. 2557 .$ ส.ค. 2562 

TICC 2 

บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์
ระหวา่งประเทศ และบริการ

ชมุสายอินเทอร์เน็ต 

$ ปี .$ ก.ย. 2560 .3ก.ย. 2565 

TICC 1 บริการอินเทอร์เน็ต 5 ปี 4 ม.ค. 2561 3 ม.ค. 2566 

บริษัท เค เอส ซี คอม
เมอร์เชียลอินเตอร์เนต 

จํากดั 

1 
บริการขายตอ่บริการวงจรเช่า
สว่นบคุคลระหวา่งประเทศ 

$ปี ##พ.ย. .$$& #*พ.ย. .$%. 
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ผู้รับใบอนุญาต 
ประเภท

ใบอนุญาต 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

อายุ
ใบอนุญาต 

วันที ได้รับ
อนุญาต 

วันที 
ใบอนุญาต
หมดอายุ 

บริษัท เค เอส ซี คอม
เมอร์เชียลอินเตอร์เนต 

จํากดั 

1 บริการอินเทอร์เน็ต $ปี .;มิ.ย. .$$& ..มิ.ย. .$%. 

บริษัท เรียล มฟู จํากดั 1 
บริการขายตอ่บริการ

โทรศพัท์เคลื อนที  
$ ปี #% ธ.ค. .$$' #$ ธ.ค. .$%; 

TUC 3 
บริการโครงขา่ยโทรคมนาคมไร้

สาย .#** MHz 
#$ ปี & ธ.ค. .$$$ % ธ.ค. .$&* 

TUC 3 
บริการโครงขา่ยโทรคมนาคมไร้

สาย #'** MHz 
17 ปี 9 เดือน 3 ธ.ค. .$$' #$ ก.ย. .$&% 

TUC 3 
บริการโครงขา่ยโทรคมนาคมไร้

สาย +** MHz 
#$ ปี ; เดือน #% มี.ค. .$$+ ;* มิ.ย. .$&3 

TUC 3 
บริการโทรคมนาคมประเภท
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) 

#$ ปี .; พ.ย. .$$+ .. พ.ย. .$&3 

TUC 3 

บริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ 
แบบตอ่ตรงอตัโนมติั 

(International Direct Dialing: 

IDD) และ VAS 

#$ ปี .. มิ.ย. .$$+ .# มิ.ย. .$&3 

TUC 1 
บริการขายตอ่บริการโทรศพัท์

ประจําที  
5 ปี 11 พ.ค. 2559 10 พ.ค. 2564 

TUC 1 บริการอินเทอร์เน็ต 5 ปี 19 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2566 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 
ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากดั 

1 
บริการโทรคมนาคมที ไมมี่
โครงขา่ยเป็นของตนเอง 

5 ปี 20 พ.ค. 2557 19 พ.ค. 2562 
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ผู้รับใบอนุญาต 
ประเภท

ใบอนุญาต 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

อายุ
ใบอนุญาต 

วันที ได้รับ
อนุญาต 

วันที 
ใบอนุญาต
หมดอายุ 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 
ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากดั 

1 บริการอินเทอร์เน็ต 5 ปี 3 มี.ค. 2559 2 มี.ค. 2564 

 

9.1.4 คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

(ก) กรรมการ 

ณ วันที ของหนังสือชี "ชวนฉบับนี " คณะกรรมการของทรูประกอบด้วยบุคคล

ผู้ทรงคณุวฒิุ รวมทั "งสิ "นจํานวน #% ทา่น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี " 

ชื อ - นามสกุล อายุ ตาํแหน่ง 

นายโชติ โภควนิช 76 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการใน
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ดร. โกศล เพ็ชร์สวุรรณ์ 79 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที ดี 

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ 64 กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉํ าเฉลมิ 74 กรรมการอิสระ 

นายฉวี  เกิงโหลว่ 60 กรรมการอิสระ 

นางปรีเปรม เสรีวงษ์ 63 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

ดร. อาชว์ เตาลานนท์ 80 รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ 
กรรมการในคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที ดี 
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ชื อ - นามสกุล อายุ ตาํแหน่ง 

นายหลี  เจิงเมา่ 56 รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ศ. ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 69 กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ 
กรรมการในคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที ดี 

นายอํารุง สรรพสทิธิ=วงศ์ 66 กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน  
และ กรรมการในคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา
กรรมการ 

นายวเิชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ 61 กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ 57 กรรมการ 

นายณรงค์ เจียรวนนท์ 54 กรรมการ 

ดร. เซี ย ปิง 45 กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน 

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสขุ 55 กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

 

นายโชติ โภควนิช ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการใน

คณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา

กรรมการ นอกจากนี " นายโชติยงัได้ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) รวมถึงประธานกรรมการของบริษัท บางกอก

แร้นช์ จํากดั (มหาชน) อีกด้วย 

ดร. โกศล เพ็ชร์สวุรรณ์ ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการที ดี และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั "งยงัเป็นสมาชิกสภา

นิติบญัญติัแหง่ชาติตั "งแตปี่ พ.ศ. .$$& เป็นต้นมา  

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ เป็นกรรมการอิสระที ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ปัจจุบัน ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ดํารงตําแหน่งเป็น
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ประธานกรรมการของกลุม่บริษัท บี.กริม และเป็นประธานกรรมการของบริษัท บี.กริม พาว

เวอร์ จํากัด (มหาชน) นอกจากนี " ยงัเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 

จํากดั (มหาชน) อีกด้วย 

ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉํ าเฉลมิ ดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระ  นอกจากนี " ศ. (พิเศษ) เร

วตัยงัดํารงตําแหนง่ในฐานะกรรมการอิสระและเป็นประธานกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย 

เอ็นจีเนียริ ง แอนด์ คอนสตรัคชั น จํากดั (มหาชน) และกรรมการอิสระของบริษัท ลอ็กซ์เลย์่ 

จํากดั (มหาชน) ด้วย 

นายฉวี  เกิงโหลว่ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  นอกจากนี " นายฉวี  เกิงโหลว่ 

ยัง เ ป็นกรรมการบริษัทของบริษัท  ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยอง เซอร์วิส  จํากัด 

กรรมการบริหารและที ปรึกษาอาวุโสของบริษัท  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื อการ

อุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จํากัด ประธานกรรมการของบริษัท ฮอลลี  โฮลดิ "ง (ไทย

แลนด์) จํากดั และรองประธานกรรมการของสมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย 

นางปรีเปรม เสรีวงษ์ ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ  

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและประธาน

คณะกรรมการบริหาร นอกจากนี " นายศุภชัยยังเป็นประธานคณะผู้บริหารบริษัท เครือ

เจริญโภคภณัฑ์ จํากดั และเป็นหนึ งในกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื อขบัเคลื อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ โครงการสานพลงัประชารัฐ หัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทํางานด้าน

การศกึษาพื "นฐานและการพฒันาผู้ นํา  

ดร. อาชว์ เตาลานนท์ ดํารงตําแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท  และ 

ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที ดี  

นอกจากนี "ยงัเป็นประธาน Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ด้วย 

ดร. หลี  เจิงเม่า ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ ปัจจุบนั ดร.หลี  เจิงเม่า เป็นรอง

ประธานกรรมการของ China Mobile Communications Corporation  

ศ. ดร. วรภทัร โตธนะเกษม ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้าน

การเงินและ กรรมการในคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที ดี นอกจากนี " ศ. ดร. วรภทัรยงั
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เป็นกรรมการอิสระของบริษัท นํ "าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระของบริษัท ปริญสิริ จํากดั (มหาชน) และ กรรมการของบริษัท อมตะ วีเอ็น 

จํากดั (มหาชน)  

นายอํารุง สรรพสิทธิ=วงศ์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้าน

การเงิน และกรรมการในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

นอกจากนี " นายอํารุงยงัเป็นกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) และยังมีตําแหน่งรองประธานสํานกัการเงินของบริษัท 

เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั อีกด้วย 

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  และเป็น

กรรมการบริษัทในกลุม่ทรู อาทิเช่น กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ (ร่วม)ของบริษัท 

ทรูมฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั น จํากดั   

นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัท และเป็นผู้ อํานวยการ

บริหารการลงทนุกลุม่ทรู 

นอกจากนี " ยงัเป็นกรรมการบริษัท ดบับลวิพี เอ็นเนอร์ยี  จํากดั (มหาชน) กรรมการ

อิสระและกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระและกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล 

คอนเน็คชั น จํากดั (มหาชน) และ ประธานกรรมการบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั 

(มหาชน) รวมถึงเป็นกรรมการ บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

นายณรงค์ เจียรวนนท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี " นายณรงค์ยงั

เป็นกรรมการและรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท ทรู วิชั นส์ กรุ๊ป จํากดั กรรมการ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) และ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 

ดร. เซี ย ปิง ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านการเงินของทรู  

ปัจจุบัน ดร. เ ซี ย ปิง เป็นผู้ จัดการทั วไปฝ่ายการตลาดของบริษัท  China Mobile 

Communications Corporation   

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสขุ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ รองประธาน

คณะกรรมการบริหารของทรู นอกจากนี "นายอติรุฒม์ ยงัดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทใน
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กลุม่ทรูอีกหลายบริษัท ก่อนหน้านี "นายอติรุฒม์ เคยเป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่ (ร่วม) ด้าน

ปฏิบติัการ ของทรู 

(ข) ผู้บริหารระดับสูง 

ข้อมลูเกี ยวกบัคณะผู้บริหารระดบัสงูของทรูประกอบด้วยบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุโดย

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี " 

ชื อ - นามสกุล อายุ ตาํแหน่ง 

ดร. กิตติณฐั ทีคะวรรณ 46 กรรมการผู้จดัการใหญ่ (ร่วม) 

นายศิริพจน์ คณุากรพนัธ์ุ 55 กรรมการผู้จดัการใหญ่ (ร่วม) 

นายวิลเลี ยม แฮริส 57 หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) 

นางสาวยภุา ลีวงศ์เจริญ 55 หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) 

นายสภุกิจ วรรธนะดิษฐ์ 55 หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ 

นายสฤษดิ= จิณสทิธิ= 56 หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการปฏิบติัการ 

นายขจร เจียรวนนท์ 52 ผู้ อํานวยการบริหารด้านกิจการองค์กร 

นายเจริญ ลิ มกงัวาฬมงคล 55 ผู้ อํานวยการบริหารอาวโุส ด้านการบริหารจดัการระดบัภมิูภาค 

นายอาณติั เมฆไพบลูย์วฒันา 58 ผู้ อํานวยการบริหารอาวโุส ด้านการบริหารจดัการระดบัภมิูภาค 

นายพรรคพงษ์ อคันิวรรณ 54 ผู้ อํานวยการบริหารอาวโุส ด้านการบริหารจดัการระดบัภมิูภาค 

 

ดร. กิตติณฐั ทีคะวรรณ ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ (ร่วม) นอกจากนี " 

ดร. กิตติณัฐยงัเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่มทรู อาทิ บริษัท เรียลมูฟ จํากัด บริษัท ทรู มูฟ 

เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั น จํากดั  
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นายศิริพจน์ คณุากรพนัธ์ุ ดํารงตําแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่ (ร่วม) นอกจากนี " 

นายศิริพจน์ยงัเป็นกรรมการบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากดั ด้วย  

นายวิลเลี ยม แฮริส ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้ บริหารด้านการเงิน  (ร่วม) 

นอกจากนี " นายวิลเลี ยมยงัดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทในกลุ่มทรู  อาทิ บริษัท ทรูมูฟ 

จํากดั และบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จํากดั (มหาชน)  

นางสาวยภุา  ลีวงศ์เจริญ ดํารงตําแหน่งหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) 

นอกจากนี " นางสาวยภุายงัเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่มทรู อาทิเช่น บริษัท เอเซีย ไวร์เลส 

คอมมิวนิเคชั น จํากดั บริษัท เรียล มฟู จํากดั 

นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ 

นอกจากนี " นายสภุกิจยงัเป็นกรรมการบริษัทในกลุม่ทรู อาทิ บริษัท เรียล มฟู จํากดั บริษัท 

ทรู อินเตอร์เนชั นแนล คอมมิวนิเคชั น จํากดั  

นายสฤษดิ= จิณสิทธิ= ดํารงตําแหน่งหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการปฏิบติัการ และ

หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสมัพนัธ์   

นายขจร เจียรวนนท์ ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการบริหารด้านกิจการองค์กร  

นอกจากนี " นายขจรยงัเป็นกรรมการบริหารของทรู และเป็นกรรมการบริษัทในกลุม่ทรู อาทิ 

บริษัท ทรู ยไูนเต็ด ฟตุบอล คลบั จํากดั 

นายเจริญ ลิ มกงัวาฬมงคล ดํารงตําแหนง่เป็นผู้ อํานวยการบริหารอาวโุส ด้านการ

บริหารจดัการระดบัภมิูภาค นอกจากนี " นายเจริญยงัเป็นกรรมการในกลุม่ทรู อาทิ บริษัท 

ทรู มลัติมีเดีย จํากดั และบริษัท ทรู ไลฟ์ พลสั จํากดั  

นายอาณติั เมฆไพบลูย์วฒันา ดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการบริหารอาวโุส ด้านการ

บริหารจดัการระดบัภมิูภาค นอกจากนี " นายอาณติัยงัเป็นกรรมการบริษัทในกลุม่ทรู อาทิ 

บริษัท ทรู วิชั นส์ กรุ๊ป จํากดั  

นายพรรคพงษ์ อัคนิวรรณ ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการบริหารอาวุโส ด้านการ

บริหารจดัการระดบัภูมิภาค นอกจากนี " นายพรรคพงษ์ ยงัเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่มทรู 

อาทิ บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั น จํากัด และ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) 

จํากดั 
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9.1.5 บุคลากร 

ณวนัที ;# ธันวาคมพ.ศ. .$%# กลุม่ทรูมีพนกังานประจําจํานวนทั "งสิ "น #%,.$$ คนโดยเป็น

จํานวนที ไม่รวมพนกังานชั วคราวกลุม่ทรูคาดวา่จะยงัคงนโยบายการวา่จ้างพนกังานชั วคราวต่อไป

กลุม่ทรูมิได้ทําข้อตกลงเกี ยวกบัสภาพการจ้างกบัพนกังานรายใดทั "งสิ "น 

9.1.6 ประกันภยั 

กลุม่ทรูมีการทําประกนัภยักบัผู้ รับประกนัภยัที มีชื อเสยีงโดยครอบคลมุความเสี ยงที เกิดขึ "น

ในทางปกติของการดําเนินธุรกิจรวมถึงการประกันภัยความเสียหายของทรัพย์สินและธุรกิจ

หยดุชะงกัสาํหรับความสญูเสยีหรือความเสยีหายที เกิดขึ "นกบัอาคารเครื องจกัรอปุกรณ์สนิค้าคงคลงั

และทรัพย์สินที มีตวัตนอื น ๆ อนัเนื องมาจากอคัคีภยั แผ่นดินไหว จลาจล การนดัหยดุงาน นํ "าท่วม 

และความเสยีหายที ระบไุว้อื น ๆ (ภายใต้เงื อนไขบางประการ) 

9.1.7 ข้อพิพาทและการดาํเนินการทางกฎหมาย 

ทรูและบริษัทในเครือเป็นคู่ความในข้อพิพาทและคดีพิพาทหลายคดี ซึ งมีความเกี ยวข้อง

กบัหรืออาจกระทบตอ่ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม และ/หรือ ความสามารถในการชําระ

หนี "ของนิติบุคคลผู้ โอนและผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักให้แก่กองทุนภายใต้สัญญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและ

แทนที  สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  # และสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  . และครั "งที  ; สญัญาแก้ไขเพิ มเติมสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั 

และสญัญาแก้ไขเพิ มเติมสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกั ครั "งที  . ทั "งนี " ตามสรุปคดี

และข้อพิพาทสําคัญตามด้านล่าง  ด้วยเหตุที ข้อพิพาททางกฎหมายทั "งในชั "นศาลและ

อนญุาโตตลุาการมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ผลได้ จึงไม่อาจรับรองได้ว่าทรูและ

บริษัทในเครือจะชนะคดีหรือข้อพิพาทใดข้อพิพาทหนึ งเป็นการเฉพาะ และกองทนุและกลุม่ทรูก็ไม่

อาจคาดการณ์ผลแห่งคดีหรือข้อพิพาท รวมถึงผลกระทบทางด้านการเงินของคดีและข้อพิพาท 

ตา่ง ๆ เหลา่นี "ได้ หากผลแหง่คดีหรือข้อพิพาทออกมาในเชิงลบก็ยอ่มจะสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทรู ซึ งรวมถึงนิติบุคคลผู้ โอน และ/หรือ  

ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ซึ งอาจกระทบต่อความสามารถของทรูหรือของบริษัทในเครือแล้วแต่

กรณี ที จะชําระเงินให้แก่กองทนุตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไข

และแทนที  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 5.1“ความเสี ยงเกี ยวกบักองทนุ” และหวัข้อ 

5.3 “ความเสี ยงเกี ยวกบักิจการโทรคมนาคมของกลุม่ทรู” 
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(ก) ข้อพิพาทที เกี ยวข้องกับสัญญาให้ดาํเนินการฯ 

กสท. โทรคมนาคม และ ทรูมฟู มีข้อพิพาทและคดีความที เกี ยวกบัสญัญาให้ดําเนินการฯ 

และสญัญาที เกี ยวข้องซึ งกําลงัอยูใ่นกระบวนพิจารณาของอนญุาโตตลุาการและศาล ดงันี " 

เมื อวันที  #; ตุลาคม พ.ศ. .$3+ กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นข้อพิพาทต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้ ทรูมูฟ ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นจํานวนเงิน 

##;.$' ล้านบาทต่อมาเมื อวนัที  #$ สิงหาคม .$$# คณะอนุญาโตตลุาการได้มีคําชี "ขาดให้ทรูมฟู 

ชําระเงินให้ กสท. โทรคมนาคม จํานวน ++.%* ล้านบาท (ไมร่วมดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ &.$ ตอ่ปี ) 

ทรูมฟู ได้ดําเนินการยื นคําขอให้เพิกถอนคําชี "ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการต่อศาลปกครองกลาง

และศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาเมื อวันที  .; กุมภาพันธ์ .$$3 ว่าคําชี "ขาดของคณะ

อนุญาโตตลุาการไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ งการยอมรับหรือบังคบัตามคําชี "ขาดนั "นจะเป็นการขดัต่อ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนศาลปกครองกลางจึงมีคําสั งเพิกถอนคําชี "ขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการเมื อวันที  .. มีนาคมพ.ศ. .$$3กสท. โทรคมนาคม ได้อุทธรณ์คํา

พิพากษาดงักลา่วตอ่ศาลปกครองสงูสดุ โดยคดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

นอกจากนี " เมื อวนัที  #% มิถนุายน พ.ศ. .$$3 กสท. โทรคมนาคม ยื นคําร้องต่อศาลปกครองกลาง

ขอให้บงัคบัตามคําชี "ขาดและขอให้ทรูมฟู ชําระค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม ทรูมฟู คดัค้านว่าศาลได้

เพิกถอนคําชี "ขาดดงักล่าวแล้ว ดังนั "น กสท. โทรคมนาคม จึงไม่มีสิทธิขอให้บังคับตามคําชี "ขาด

ดงักล่าวอีก และเมื อในวนัที  # มิถุนายน พ.ศ. .$%* ศาลปกครองกลางตดัสินให้ยกคําร้องขอให้

บงัคบัตามคําชี "ขาดของ กสท. โทรคมนาคมเมื อวนัที  .+ มิถนุายน พ.ศ. .$%* กสท. โทรคมนาคม 

อุทธรณ์คําพิพากษาดงักล่าวต่อศาลปกครองสงูสดุ โดยคดีอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาล

ปกครองสงูสดุ 

เมื อวนัที  + มกราคม พ.ศ. .$$# กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการให้ 

ทรูมูฟ ชําระค่าส่วนแบ่งรายได้ที ส่งขาดไปรวมทั "งค่าปรับและดอกเบี "ยเป็นจํานวนรวมทั "งสิ "น  

',+%+.*' ล้านบาทต่อมาเมื อวนัที  #% กนัยายนพ.ศ. .$$3 คณะอนญุาโตตลุาการได้มีคําชี "ขาดให้

ยกข้อพิพาทดงักลา่วทําให้ทรูมฟู ไมต้่องชําระผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อพิพาทแต่อยา่งใดต่อมา

เมื อวันที  .$ พฤศจิกายน พ.ศ. .$$3 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นคําร้องขอเพิกถอนคําชี "ขาด

อนญุาโตตลุาการตอ่ศาลปกครองกลางและเมื อวนัที  .. กรกฎาคมพ.ศ. .$$& ศาลปกครองกลางได้

มีพิพากษายกคําร้องขอเพิกถอนคําชี "ขาดอนญุาโตตลุาการของ กสท. โทรคมนาคม ซึ งต่อมา กสท. 
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โทรคมนาคม ได้ยื นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด  

ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ  

เมื อวนัที  .. เมษายน พ.ศ. .$$. กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนั

อนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้ ทรูมูฟ ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษสี หลัก

หมายเลข #;;# เป็นจํานวนเงิน ;.+% ล้านบาทพร้อมดอกเบี "ยร้อยละ &.$ ต่อปีภาษีมลูค่าเพิ มและ

ค่าปรับร้อยละ #..$ ต่อเ ดือนและค่าธรรมเนียมและค่าใ ช้ จ่ายที เ กิดจากกระบวนการ

อนุญาโตตลุาการ โดยเบี "ยปรับให้คิดตั "งแต่วนัที  กสท. โทรคมนาคม ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมาย

โทรคมนาคมตอ่ กทช. จนถึงวนัที ทรูมฟูชําระเงินคืนครบถ้วนแก่ กสท. โทรคมนาคม ทั "งนี " เมื อวนัที  & 

กันยายน พ.ศ. .$$+ คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี "ขาดให้ทรูมูฟชนะคดีโดยยกคําฟ้องของ กสท. 

โทรคมนาคม ต่อมาเมื อวนัที  .+ ธันวาคม พ.ศ. .$$+ กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นคําร้องขอเพิกถอน

คําชี "ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการต่อศาลปกครองกลางขณะนี "คดีอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณา

ของศาลปกครองกลาง 

เมื อวันที  .$ กุมภาพันธ์ พ.ศ. .$$3 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นข้อพิพาทต่อสถาบัน

อนญุาโตตลุาการเพื อเรียกร้องให้ทรูมฟู นําหนงัสอืคํ "าประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขั "นตํ าวงเงิน %3% 

ล้านบาทและ %&+ ล้านบาทรวมเป็นเงินทั "งสิ "น #,;.$ ล้านบาทมาวางคํ "าประกันการดําเนินงาน

สําหรับปีที  #3 และปีที  #$ ต่อมาเมื อวนัที  & ตลุาคมพ.ศ. .$$3 ทรูมฟูได้ยื นข้อเรียกร้องแย้งในคดี

ดงักลา่วให้ กสท. โทรคมนาคม คืนหนงัสอืคํ "าประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขั "นตํ าของปีดําเนินการที  

## ถึงปีที  #; และเรียกร้องค่าเสียหายจาก กสท. โทรคมนาคมเป็นเงินทั "งสิ "น $%.#+ ล้านบาทซึ ง

สถาบนัอนญุาโตตลุาการได้มีคําสั งให้รวมการพิจารณาคดีนี "กบัคดีที  กสท. โทรคมนาคมเรียกร้อง

ให้ทรูมฟูวางหนงัสอืคํ "าประกนัการดําเนินงานสาํหรับปีที  #% และปีที  #& ตอ่มาเมื อวนัที  .$กนัยายน 

พ.ศ. .$$' คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้มีคําชี "ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท. 

โทรคมนาคมและให้ กสท. โทรคมนาคมชดใช้คา่เสยีหายแก่ทรูมฟูจํานวน%*.3% ล้านบาทพร้อมด้วย

ดอกเบี "ยในอัตราร้อยละ &.$ ต่อปีของต้นเงินจํานวนดังกล่าวนับแต่วันที ยื นข้อเรียกร้องแย้ง  (& 

ตลุาคมพ.ศ. .$$3) เป็นต้นไปจนกวา่จะชําระเสร็จสิ "นและให้ กสท. โทรคมนาคมชดใช้คา่ธรรมเนียม

หนงัสอืคํ "าประกนัปีที  ## ปีที  #. และปีที  #; ในอตัราร้อยละ . ตอ่ปีของวงเงินตามหนงัสอืคํ "าประกนั

เป็นเงินปีละ .%..ล้านบาทพร้อมดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ &.$ ต่อปีนบัแต่วนัที  ทรูมูฟ ได้ชําระเงิน

จํานวนดงักลา่วจนกว่า กสท. โทรคมนาคม จะคืนหนงัสือคํ "าประกนัการดําเนินงานปีที  ## ปีที  #. 

และปีที  #; ให้แก่ ทรูมูฟ ต่อมา กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นคําร้องขอเพิกถอนคําชี "ขาดของคณะ
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อนญุาโตตลุาการตอ่ศาลปกครองกลาง และเมื อวนัที  # พฤศจิกายน พ.ศ. .$$+ ทรูมฟูยื นได้คําร้อง

ตอ่ศาลให้บงัคบัตามคําชี "ขาด ขณะนี "คดีทั "งสองอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื อวันที  # กันยายน พ.ศ. .$$3 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นข้อพิพาทต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการให้ทรูมูฟชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้ครบถ้วนจากการหักค่าเชื อมต่อ

โครงข่าย (IC) ออกจากรายได้ก่อนคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้  กสท. โทรคมนาคม ในปี

ดําเนินการที  #* ถึงปีที  #3 จํานวนทนุทรัพย์ประมาณ ##,+3%.#$ ล้านบาทตอ่มา 

เมื อวนัที .3 พฤษภาคม .$%. คณะอนญุาโตตลุาการเสยีงข้างมากได้มีคําชี "ขาดยกคําเสนอ

ข้อพิพาท ทั "ง นี " กสท. โทรคมนาคมอาจใช้สิทธิ ยื นคําร้องขอเพิกถอนคําชี "ขาดของคณะ

อนญุาโตตลุาการตอ่ศาลปกครองกลางตอ่ไป 

เ มื อวันที  .'  กุมภาพันธ์  พ.ศ .  .$$%  กสท.  โทรคมนาคม ได้ ยื น ข้อพิพาทต่อ

อนญุาโตตลุาการเพื อเรียกร้องให้ ทรูมฟู ชําระเงินคา่ผลประโยชน์ตอบแทนสว่นเพิ มให้ครบถ้วนจาก

การที  ทรูมูฟหักค่าเชื อมต่อโครงข่าย (IC) ออกจากรายได้ก่อนคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ 

กสท. โทรคมนาคมในปีดําเนินการที  #$ จํานวนทนุทรัพย์ทั "งสิ "นประมาณ #,$&# ล้านบาท ตอ่มาเมื อ

วันที  # กันยายน พ.ศ. .$$' คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากมีคําชี "ขาดให้ทรูมูฟชําระเงิน

ผลประโยชน์สว่นเพิ มสาํหรับปีดําเนินการที  #$ เป็นจํานวนประมาณ #,$&#ล้านบาท พร้อมเบี "ยปรับ

ในอตัราร้อยละ #$ ต่อปีของเงินจํานวนดงักลา่วนบัตั "งแต่วนัที  #3 ธันวาคม พ.ศ. .$$3 จนกว่าจะ

ชําระให้แก่ กสท. โทรคมนาคม ครบถ้วน โดยมีอนญุาโตตลุาการเสยีงข้างน้อยได้มีทําความเห็นแย้ง

ไว้ว่า ทรูมฟู ไม่มีหน้าที ตามกฎหมายที จะต้องชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อเรียกร้องและ

เห็นสมควรให้ยกข้อเรียกร้องของ กสท. โทรคมนาคม ซึ งต่อมาทรูมฟูได้ยื นคําร้องขอเพิกถอนคําชี "

ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการดงักลา่วต่อศาลปกครองกลางเมื อวนัที  3 ธันวาคม .$$' ในขณะที  

กสท. โทรคมนาคมได้ยื นคําร้องให้บงัคบัตามคําชี "ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลางเมื อวนัที  ;# 

ตลุาคม .$$+  ขณะนี "คดีดงักลา่วอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื อวันที  ;* สิงหาคม พ.ศ. .$$% กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นคําเสนอข้อพิพาทต่อ

อนญุาโตตลุาการ เรียกร้องให้ ทรูมฟู ชําระค่าสว่นแบ่งรายได้สว่นเติมสําหรับปีดําเนินการที  #% ให้

ครบจากการที  ทรูมฟู นําค่าเชื อมตอ่โครงข่าย (IC) ไปหกัเป็นค่าใช้จ่ายก่อนคํานวณสว่นแบ่งรายได้

ให้กบั กสท. โทรคมนาคมจํานวนทนุทรัพย์ประมาณ .,33#.%+ ล้านบาท ต่อมาเมื อวนัที ' สิงหาคม 

.$%# คณะอนุญาโตตุลาการโดยเสียงเอกฉันท์ได้มีคําชี "ขาดยกคําเสนอข้อพิพาท ซึ งต่อมา กสท. 

โทรคมนาคมได้ยื นคําร้องขอเพิกถอนคําชี "ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการดงักลา่วต่อศาลปกครอง
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กลางเมื อวันที  $ พฤศจิกายน .$%#  ขณะนี "คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาล

ปกครองกลาง 

เมื อวนัที  .* กมุภาพนัธ์ พ.ศ. .$$& ฮทัชิสนั ซีเอที ยื นฟอ้งคดี กสท. โทรคมนาคม พร้อมกบั

ยื นขอคุ้มครองชั วคราวต่อศาลแพ่งเพื อขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้ กสท. โทรคมนาคมหยุดการ

กระทําอนัเป็นการผิดสญัญาทําการตลาดวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่Digital AMPS 800 BAND A 

สญัญาทําการตลาดบริการโทรข้ามแดนอตัโนมติัและสญัญาการดแูลผู้ใช้บริการวิทยคุมนาคมระบบ

เซลลลู่า CDMA โดยให้ กสท. โทรคมนาคมระงบัการใช้สิทธิเรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ ง

ชําระเงินตามหนงัสือสญัญาคํ "าประกันและไม่ให้ กสท. โทรคมนาคมรับเงินตามหนงัสือสญัญาคํ "า

ประกนัดงักลา่ว กบัให้ กสท. โทรคมนาคม ชําระค่าเสียหายเป็นจํานวน %;.*. ล้านบาทให้แก่ฮทัชิ

สนัซีเอทีซึ งต่อมาเมื อวนัที  .# กุมภาพันธ์พ.ศ. .$$& ศาลแพ่งมีคําสั งคุ้มครองชั วคราวให้ กสท. 

โทรคมนาคมระงบัการใช้สิทธิเรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ งชําระเงินตามหนงัสือสญัญาคํ "า

ประกนัและให้ กสท. โทรคมนาคมระงบัการรับเงินตามหนงัสอืคํ "าประกนัดงักลา่วไว้เป็นการชั วคราว

จนกว่าศาลจะมีคําสั งเป็นอยา่งอื น และศาลแพง่ได้โอนคดีไปยงัศาลปกครองกลางและจําหนา่ยคดี

ออกจากสารบบความของศาลแพง่ 

เมื อวนัที  .* มีนาคม พ.ศ. .$$& กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นฟอ้ง ฮทัชิสนั ซีเอที เป็นผู้ถกูฟอ้ง

คดีที หนึ ง BFKT เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที สอง และธนาคารเป็นผู้ถกูฟ้องคดีที สามต่อศาลปกครองกลาง 

โดยกลา่วหาวา่ ฮทัชิสนัซีเอทีและ BFKTกระทําผิดสญัญาทําการตลาดวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่

Digital AMPS 800 BAND A สญัญาทําการตลาดบริการโทรข้ามแดนอตัโนมติัและสญัญาการดแูล

ผู้ใช้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ CDMA และเรียกคา่เสยีหายที ฮทัชิสนัซีเอทีจะต้องรับผิดเป็น

เงินจํานวน #,.&&.&+ ล้านบาทและในสว่นที ฮทัชิสนัซีเอทีและBFKT ต้องร่วมรับผิดเป็นเงินจํานวน 

.+'.3* ล้านบาท นอกจากนี " กสท. โทรคมนาคม ยงัได้เรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์ในฐานะผู้ คํ "า

ประกนัของฮทัชิสนัซีเอที และ BFKT ร่วมรับผิดเป็นจํานวน %;.'. ล้านบาทตามหนงัสือคํ "าประกนั 

ซึ งต่อมาศาลปกครองกลางสั งให้รวมคดีนี "กับคดีที ศาลแพ่งได้โอนคดีมายงัศาลปกครองข้างต้น 

ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

ในวนัที  .* พฤษภาคม พ.ศ. .$$' กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นฟอ้งทรูมฟูเป็นผู้ถกูฟอ้งคดีที สี 

โดยกลา่วอ้างว่า ทรูมฟูได้ใช้เครื องและอปุกรณ์โทรคมนาคมซึ งสง่มอบให้กสท. หลงัจากสญัญาให้

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 "นสดุในช่วงระยะเวลาตั "งแตว่นัที  #% กนัยายนพ.ศ. .$$% 
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ถึงวนัที  #$ กนัยายนพ.ศ. .$$& (ช่วงเวลาตามประกาศ กสทช. เรื องมาตรการคุ้มครองผู้ ใช้บริการ

เป็นการชั วคราวในกรณีสิ "นสดุการอนุญาตสมัปทานหรือสญัญาให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที พ .ศ. 

.$$%) โดยมิได้ทําความตกลงใด ๆ กับ กสท. โทรคมนาคมทําให้กสท. โทรคมนาคมได้รับความ

เสียหาย โดย กสท. โทรคมนาคม เรียกร้องให้ทรูมฟูร่วมชําระเงินจํานวน#',*.$ล้านบาท (ไม่รวม

ดอกเบี "ยผิดนดั) ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

เมื อวนัที  ## กันยายน พ.ศ. .$$' กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นฟ้องทรูมูฟต่อศาลปกครอง

กลาง เป็นผู้ถกูฟ้องคดีที สี  โดยอ้างเหตุที ทรูมฟู ได้ใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมซึ งส่งมอบให้

กสท. โทรคมนาคม หลงัจากสญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่าDIGITAL 

PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) #'** สิ "นสดุคํานวณตั "งแตว่นัที  #% กนัยายน

พ.ศ. .$$& ถึงวนัที  #& กรกฎาคมพ.ศ. .$$' (ช่วงเวลาตาม คําสั งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบบัที  +3/.$$&)โดยมิได้ทําความตกลงใด ๆ กบั กสท. โทรคมนาคมทําให้กสท. โทรคมนาคมได้รับ

ความเสียหาย กสท. โทรคมนาคม เรียกให้ ทรูมฟูร่วมชําระเงินจํานวน 3,++#  ล้านบาท ขณะนี "คดี

อยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื อวนัที  .& พฤษภาคม พ.ศ. .$$+ กสท. โทรคมนาคมได้ยื นฟ้องทรูมฟูต่อศาลปกครอง

กลาง เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที สี  โดยอ้างเหตทีุ ทรูมฟูได้ใช้เครื องและอุปกรณ์โทรคมนาคมซึ งส่งมอบให้

กสท. โทรคมนาคมหลงัจากสญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าDIGITAL 

PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) #'** สิ "นสดุคํานวณตั "งแตว่นัที #'กรกฎาคม

พ.ศ. .$$' ถึงวนัที ; ธันวาคมพ.ศ. .$$' ซึ งเป็นช่วงเวลาตามบนัทึกอนมุติัของหวัหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ฉบบัลงวนัที  ;* มิถุนายน พ.ศ..$$' โดยนําประกาศ กสทช. เรื อง  มาตรการ

คุ้ มครองผู้ ใช้บริการเป็นการชั วคราวในกรณีสิ "นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาให้บริการ

โทรศพัท์เคลื อนที พ.ศ. .$$% มาใช้โดยอนโุลม เรียกให้ทรูมฟูชําระเงิน จํานวน .,.*% ล้านบาท (รวม

ดอกเบี "ย) ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื อวนัที  #' มกราคม พ.ศ. .$$+ ทรูมฟู ได้ยื นข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการ เรียกร้องให้ 

กสท. โทรคมนาคมชําระคืนเงินผลประโยชน์ตอบแทนที คิดจากฐานรายได้จากการเชื อมตอ่โครงข่าย

โทรคมนาคม (IC) ซึ งไม่ใช่รายได้ที เกิดจากการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่า  (DIGITAL 

PCN #'**) ตามสัญญาอนุญาตที ทรูมูฟต้องนํามาคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กสท. 

โทรคมนาคม  นับตั "งแต่การดําเนินการตามสัญญาอนุญาตในปีที  ## ถึง ปีที  #& เป็นจํานวน
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ประมาณ ##,'.&.%& ล้านบาท พร้อมดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ #$ ต่อปีนบัจากวนัที ยื นข้อพิพาท

จนกวา่จะชําระให้แก่ทรูมฟูเสร็จ ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาทางอนญุาโตตลุาการ 

เมื อวนัที  #$มีนาคม พ.ศ. .$$+ กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นข้อพิพาทต่ออนญุาโตตุลาการ 

เรียกร้องให้ ทรูมูฟ ชําระเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ มให้ครบถ้วนจากการที ทรูมูฟหกัค่า

เชื อมตอ่โครงขา่ย (IC) ออกจากรายได้ก่อนคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้กสท. โทรคมนาคมในปี

ดําเนินการที  #&  จํานวนทนุทรัพย์ประมาณ .,$+%.$# ล้านบาท ขณะนี "คดีอยู่ระหว่างกระบวนการ

พิจารณาทางอนุญาโตตลุาการ ต่อมาเมื อวนัที  #' ตุลาคม.$%# คณะอนุญาโตตลุาการโดยเสียง

ข้างมากได้มีคําชี "ขาดยกคําเสนอข้อพิพาท ซึ งตอ่มากสท. โทรคมนาคมได้ยื นคําร้องขอเพิกถอนคําชี "

ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการดงักลา่วตอ่ศาลปกครองกลางเมื อวนัที  #' มกราคม .$%. ขณะนี "คดี

ดงักลา่วอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื อวนัที  .' เมษายน พ.ศ. .$$+ กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นฟ้องฮัทชิสนั ซีเอที ต่อศาล

ปกครองกลาง ให้ชําระค่าธรรมเนียม USO ซึ ง กสท. โทรคมนาคม ได้ชําระให้แก่ กสทช. ตาม

ประกาศของ กสทช. เรื องแผนการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื "นฐานโดยทั วถึงและบริการเพื อสงัคม 

ตั "งแตว่นัที  ; สงิหาคม พ.ศ. .$3' ถึงวนัที  ;* มิถนุายน พ.ศ. .$$% เป็นเงินจํานวน 333,$.$,%*&.3$ 

บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) พร้อมดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ &.$ ต่อปี นับจากวันผิดนัดชําระ (#% 

สิงหาคม พ.ศ. .$$&) จนถึงวันยื นฟ้องคดี รวมเป็นจํานวนทั "งสิ "น $*#,;;%,%;;.&. บาท 

ค่าธรรมเนียมบริการ CDMA (ตั "งแต่เดือนมกราคม .$$$ ถึง .% เมษายน พ.ศ. .$$%) เป็นเงิน

จํานวน ;+3,%;%,&3;.;& บาท พร้อมดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ &.$ ตอ่ปี นบัจากวนัผิดนดัชําระจนถึง

วนัยื นฟอ้งคดี รวมเป็นจํานวนทั "งสิ "น $*+,;'*,*%;.#; บาท และคืนคา่การตลาดเป็นจํานวนเพิ มเติม

อีก .,;3*,*'# บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ ม) พร้อมดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ &.$ ตอ่ปี นบัจากวนัผิดนดั

ชําระ (.% มิถนุายน พ.ศ. .$$&) จนถึงวนัยื นฟอ้งคดี รวมเป็นจํานวนทั "งสิ "น .,%%;,%'$.'$ บาท รวม

จํานวนเงินที ฟ้องทั "งสิ "น #,*#; ล้านบาท ขณะนี "คดีอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครอง

กลาง 

(ข) ข้อพิพาทที เกี ยวข้องกับสัญญาร่วมการงานฯ 

ทีโอทีและทรูอยู่ในระหว่างกระบวนพิจารณาข้อพิพาททั "งในชั "นอนุญาโตตลุาการและชั "น

ศาลเกี ยวกบัสญัญาร่วมการงานฯ และสญัญาที เกี ยวข้อง ซึ งรวมถึงข้อพิพาทในชั "นอนญุาโตตลุาการ

ที ทรูได้ยื นคําเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตลุาการ เมื อวนัที  .# สิงหาคม พ.ศ. .$3$ เกี ยวกบั

กรณีพิพาทที เกิดจากสญัญาร่วมการงานฯ ระหว่างทรูกบัทีโอทีซึ งตามสญัญาร่วมการงานฯ ระบไุว้
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ว่าทรูมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที ทีโอทีให้บริการหรืออนุญาตให้บุคคลที สาม

ให้บริการพิเศษบนโครงขา่ย ซึ งคณะอนญุาโตตลุาการได้มีคําชี "ขาดเป็นคณุแก่ทรูอยา่งไรก็ตาม ศาล

ปกครองกลางและศาลปกครองสงูสดุได้มีคําพิพากษาเพิกถอนคําชี "ขาดดงักลา่วแล้ว  นอกจากนั "น 

ทรูยงัได้ยื นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตุลาการ เมื อวนัที  .' มกราคม พ.ศ. .$3' และวนัที  .$ 

ธันวาคม พ.ศ. .$$* เพื อเรียกร้องต่อทีโอทีเกี ยวกับการสญูเสียส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการ

โทรศพัท์ระหวา่งประเทศ ซึ งข้อพิพาททั "งสองยงัอยูใ่นชั "นพิจารณาของศาลปกครองกลาง  และทีโอที

ยงัได้ยื นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตุลาการ และยื นฟ้องคดีต่อศาล เพื อเรียกร้องต่อทรูเกี ยวกบั

คา่สว่นแบง่รายได้  คา่ตอบแทนเกี ยวกบัการให้บริการโทรศพัท์ทางไกล  การใช้ชื อและรูปสญัลกัษณ์

ของทรู การเช่าทอ่ร้อยสายและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู โดยนอกจากคดีและข้อพิพาทเหลา่นี "

แล้วยงัรวมถึงข้อพิพาทที ทีโอทีได้ยื นฟอ้งทรูเกี ยวกบัคา่เลขหมาย และยงัมีข้อพิพาทกรณีทรูเรียกร้อง

ให้ทีโอทีชําระส่วนแบ่งรายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศผ่านเกตเวย์ของทีโอที , ส่วน

แบ่งรายได้จากบริการ free phone และสว่นแบ่งรายได้ค่าบริการและค่าเช่าของกิจการร่วมค้าไทย

โมบาย ซึ งปัจจุบนัคดีพิพาทเหล่านี "ยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและศาล

ปกครองกลางโปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหัวข้อ  5.3.1 “กลุ่มทรูมีการแข่งขันกับ

รัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สทิธิดําเนินการซึ งได้นําไปสูข้่อพิพาทกบัรัฐวิสาหกิจผู้ให้สทิธิดําเนินการเหลา่นั "น

และยงัอาจนําไปสูข้่อพิพาทในภายหน้ากบัรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สทิธิดําเนินการ” 

เมื อวนัที  .'มกราคม พ.ศ. .$3' ทรูได้ยื นข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการตอ่ทีโอที เกี ยวกบั

การคํานวณสว่นแบ่งรายได้ที เกิดจากค่าโทรศพัท์ทางไกลต่างประเทศภายใต้สญัญาร่วมการงานฯ

โดยทรูได้เรียกร้องค่าเสียหายสําหรับการที ทีโอทีไม่สามารถคํานวณแยกค่าสว่นแบ่งรายได้ที ทีโอที

ได้รับจากการใช้โทรศพัท์ต่างประเทศในส่วนโครงข่ายของทรูออกจากส่วนของโครงข่ายทีโอทีเป็น

จํานวนเงิน $,***.** ล้านบาทและค่าเสียหายจากการคํานวณจํานวนเงินผิดพลาดอีก ;,3*&.%' 

ล้านบาทพร้อมดอกเบี "ย ต่อมาเมื อวนัที  .' กรกฎาคม พ.ศ. .$$+ ทรูได้ยื นฟ้องคดีเรียกค่าเสยีหาย

เพิ มเติมจากการคํานวณจํานวนเงินผิดพลาดอีกเป็นจํานวน 3*..$% ล้านบาท รวมเป็นเงินทั "งสิ "น 

','#*..$ ล้านบาท เมื อวนัที  #' มกราคม พ.ศ. .$%* ทรูยื นคําร้องแก้คําฟอ้งในสว่นของจํานวนเงิน

คา่เสยีหายจาก ','#*..$ ล้านบาท เป็น ',%++ ล้านบาท  ทั "งนี " เมื อวนัที  .. พฤศจิกายน พ.ศ. .$%* 

คณะอนญุาโตตลุาการได้มีคําชี "ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของทรู ตอ่มาวนัที  + มีนาคม พ.ศ. .$%# 

ทรูจึงได้ยื นคําร้องขอเพิกถอนคําชี "ขาดของอนญุาโตตลุาการต่อศาลปกครองกลาง คดีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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เมื อวนัที  ;#พฤษภาคม พ.ศ. .$3' ทีโอที ได้ยื นข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการเพื อเรียกร้อง

ให้ทรูชําระเงินคา่เช่าทอ่ร้อยสายบริเวณเมืองทองธานีนบัตั "งแตเ่ดือนพฤษภาคม พ.ศ. .$3& ถึงเดือน

เมษายน พ.ศ. .$3' เป็นจํานวนเงิน %.&. ล้านบาทพร้อมดอกเบี "ย โดยทรูได้ยื นคําคดัค้านเมื อวนัที  

#+ กนัยายน พ.ศ. .$3' ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาทางอนญุาโตตลุาการ 

เมื อวนัที  ;* มิถนุายน พ.ศ. .$3' ทีโอที ได้ยื นข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการเพื อเรียกร้อง

คา่เสยีหายจากการสญูเสยีรายได้ตั "งแตว่นัที  #% พฤศจิกายนพ.ศ. .$3; ถึงเดือนมีนาคมพ.ศ. .$3' 

เป็นจํานวนเงิน #$,'*3.#' ล้านบาท พร้อมดอกเบี "ยอนัเนื องมาจากทรูลดค่าบริการทางไกลใน

ประเทศภายใต้โครงการTA #.;3 และร้องขอให้ทรู เรียกเก็บคา่บริการทางไกลในประเทศตามอตัรา

ที ตกลงกันภายใต้สัญญาร่วมการงานฯ  ทั "ง นี " เ มื อวันที  #. มีนาคมพ.ศ. .$$% สถาบัน

อนญุาโตตลุาการได้แจ้งตอ่ทรูวา่ กสท. โทรคมนาคมได้มีคําร้องขอแก้ไขเพิ มเติมจํานวนทนุทรัพย์คดี

นี "เป็นจํานวนเงินทั "งสิ "น #%,'%$.*+ ล้านบาท โดยเมื อวันที  .; กันยายน พ.ศ. .$$+ คณะ

อนญุาโตตลุาการได้มีคําชี "ขาดให้ทรูชําระเงินแก่ทีโอทีเป็นจํานวน #,&*; ล้านบาท พร้อมดอกเบี "ยใน

อตัรา MLR+# (ร้อยละ %.%'&$) ตอ่ปี นบัตั "งแตว่นัที  .+ พฤษภาคม พ.ศ. .$3' จนกวา่จะชําระเสร็จ 

และให้ชําระค่าเสียหายแก่ทีโอทีจากการขาดรายได้จากบริการโทรศพัท์จํานวน .& ล้าน บาทต่อ

เดือนพร้อมด้วยดอกเบี "ยในอตัราเดียวกันนบัตั "งแต่วันเสนอข้อพิพาท (;* มิถุนายน พ.ศ. .$3') 

จนกวา่ทรูจะยติุโครงการTA #.;3  ซึ งตอ่มาเมื อวนั % มกราคม .$$+ ทรูได้ยื นคําร้องขอเพิกถอนคํา

ชี "ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการดงักลา่วในขณะที เมื อวนัที  .% กรกฎาคม พ.ศ. .$%* ทีโอทีได้ยื น

คําร้องขอบงัคบัตามคําชี "ขาดดงักลา่วตอ่ศาลปกครองกลาง ขณะนี "อยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของ

ศาลปกครองกลาง 

เมื อวนัที  .' ตลุาคม พ.ศ. .$3' ทีโอที ได้ยื นข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการโดยกลา่วอ้าง

วา่ทรูได้ผิดข้อตกลงในสญัญาร่วมการงานฯ โดยให้บริการหรือยินยอมให้ผู้ อื นนําอปุกรณ์ในระบบไป

ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู (ADSL) โดยทีโอทีเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน .,*#*..# 

ล้านบาท พร้อมดอกเบี "ย นอกจากนี " ทีโอทียงัเรียกร้องให้ทรูชําระค่าเสียหายต่อเนื องตั "งแต่เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. .$3' อีกเดือนละ #'* ล้านบาท พร้อมดอกเบี "ย และขอให้ทรูระงบัการให้บริการ

หรืออนญุาตให้ผู้ อื นให้บริการ ADSL ต่อมาเมื อวนัที  % พฤศจิกายน พ.ศ. .$$' ทีโอทียื นคําร้องขอ

แก้ไขคําเสนอข้อพิพาทโดยขอเพิ มเติมจํานวนเงินค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการให้บริการ 

ADSL ตั "งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. .$33 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. .$$' เป็นเงินจํานวน %;,3$& ล้าน

บาท พร้อมดอกเบี "ยในอตัรา MLR + # ต่อปี เป็นจํานวน..,&3' ล้านบาท รวมค่าเสียหายเป็นเงิน

จํานวนทั "งสิ "น'%,.*%,.'',$%'.#* บาท โดยเมื อวนัที  .+ มกราคม พ.ศ. .$$+ ทรูได้ยื นคําคดัค้าน
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การขอแก้ไขเพิ มเติมคําเสนอข้อพิพาทดังกล่าวแล้ว  ทั "งนี "เมื อวันที  3 กันยายนพ.ศ. .$%# 

อนญุาโตตลุาการเสียงข้างมากได้มีคําชี "ขาดให้ทรูชําระเงินค่าผิดสญัญาร่วมการงานฯ ให้แก่ทีโอที 

(#) ตั "งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. .$33 ถึงสิงหาคม พ.ศ..$$' เป็นจํานวน $+,#.*.%$ ล้านบาทและ

ดอกเบี "ยจํานวน #%,+&'.%$ ล้านบาทพร้อมดอกเบี "ยร้อยละ %.%'&$ ต่อปีจากต้นเงิน$+,#.*.%$ 

ล้านบาทตั "งแตเ่ดือนกนัยายน .$$' จนกวา่จะชําระเสร็จสิ "นและ (.) ให้ชําระเงินตั "งแตเ่ดือนตลุาคม 

.$$' ถึงธนัวาคม พ.ศ..$%* จํานวน #&,*&%.+. ล้านบาทและดอกเบี "ยจํานวน #,.+'.*$ ล้านบาท

พร้อมดอกเบี "ยร้อยละ %.%'&$ ตอ่ปีจากต้นเงิน #&,*&%.+. ล้านบาทตั "งแตเ่ดือนมกราคม พ.ศ..$%# 

จนกว่าจะชําระเสร็จสิ "นอย่างไรก็ตามเมื อวนัที  ## ตุลาคมพ.ศ. .$%# ทรูได้ยื นขอให้ศาลปกครอง

เพิกถอนคําชี "ขาดดงักลา่ว และเมื อวนัที  #3 กุมภาพนัธ์ .$%. ทีโอทีได้ยื นคําร้องขอบงัคบัตามคําชี "

ขาดดงักลา่วตอ่ศาลปกครองกลาง โดยที ทรูได้ยื นคําคดัค้านคําร้องขอบงัคบัดงักลา่วแล้ว ขณะนี "อยู่

ระหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื อวนัที  #$พฤษภาคม พ.ศ. .$3+ ทรูได้ยื นข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการ ขอให้ทีโอทียติุ

การใช้อํานาจเหนือสัญญา และยุติการใช้อํานาจตามสัญญานับจากวันที ฐานะของทีโอทีได้

เปลี ยนแปลง และให้โอนอํานาจกํากบัดูแลไปยงักระทรวงคมนาคมหรือกระทรวงสารสนเทศและ

เทคโนโลยีการสื อสาร คดีนี "มิได้มีการเรียกร้องเป็นตวัเงิน ส่วนทีโอทียื นข้อเรียกร้องแย้งให้ชําระ

คา่เสยีหายจํานวน .*.+ ล้านบาท เมื อวนัที  ' พฤศจิกายน พ.ศ. .$3+ ทรูได้ยื นคําเสนอข้อพิพาทตอ่

อนญุาโตตลุาการอีกคดีเกี ยวกบัการจํากดัอํานาจของทีโอทีตามสญัญาข้อ ;' เป็นอีกคดี ซึ งทั "งสอง

คดีมีการพิจารณาทางอนญุาโตตลุาการและมีคําชี "ขาดเมื อวนัที  3 กนัยายน พ.ศ. .$$& ให้ทีโอทีใช้

อํานาจตามสญัญาร่วมการงานฯ ได้ ต่อมาเมื อวนัที  .% พฤศจิกายน พ.ศ. .$$& ทรูได้ยื นขอเพิก

ถอนคําชี "ขาดต่อศาลปกครองกลาง และเมื อวนัที  . พฤษภาคม พ.ศ. .$$+ ทีโอทีได้ยื นคําร้องให้

บงัคบัคําชี "ขาดต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางได้สั งให้รวมคดีทั "งสองแล้ว ขณะนี "คดี

อยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื อวนัที  .$ ธันวาคม พ.ศ. .$$* ทรูได้ยื นข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้ทีโอที

ให้ชําระเงินจํานวน #,+%'.&* ล้านบาทในส่วนของเงินส่วนแบ่งรายได้ที ได้รับจากบริการโทรศพัท์

ระหว่างประเทศซึ งทีโอทีไม่นําสง่ให้ทรูตามอตัราที กําหนดไว้ในสญัญา โดยทรูฟ้องให้ทีโอทีปฏิบติั

ตามสญัญาในส่วนของส่วนแบ่งรายได้ที ได้รับจากบริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ และชําระเงิน

ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสญัญา และชําระค่าเสียหายจํานวน #,+%'.&* ล้านบาท ให้ใช้อตัราที 

กําหนดในการคํานวณสว่นแบง่รายได้ทั "งบริการสายเข้าและสายออกจากประเทศในอตัรา % บาทตอ่

นาทีตามที กําหนดไว้ในสญัญานบัตั "งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. .$$* เป็นต้นไป และให้ทีโอทีชําระ
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ดอกเบี "ยที เกี ยวข้องในอตัราที กําหนดไว้ในข้อ .# ของสญัญาดงักลา่ว (MLR+#) หรือร้อยละ &.'% 

ตอ่ปี จากจํานวนเงินที มิได้ชําระนบัจากวนัยื นข้อพิพาทจนกวา่จะชําระเสร็จ 

เมื อวันที  .+ เมษายน พ.ศ. .$$# ทีโอทียื นคําคัดค้าน ขณะนี "คดีอยู่ระหว่างกระบวน

พิจารณาทางอนญุาโตตลุาการ อย่างไรก็ตามเมื อวนัที  ## กรกฎาคม พ.ศ. .$$% ทีโอทีได้ชําระเงิน

ให้แก่ทรูเป็นเงินส่วนแบ่งรายได้จากบริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศตั "งแต่วันที  # มกราคม พ.ศ. 

.$3& ถึงวันที  ;* มิถุนายน พ.ศ. .$3& เป็นจํานวนทั "งสิ "น #;;.# บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

ดงันั "นทรูจึงไม่ติดใจเรียกร้องเงินส่วนแบ่งรายได้จากบริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศตั "งแต่วนัที  # 

มกราคม พ.ศ. .$3& ถึงวนัที  ;* มิถุนายน พ.ศ. .$3& แต่มิได้สละสิทธิในการที จะยกเป็นข้อต่อสู้

หรือสิทธิในการตกลงข้อพิพาทแต่อย่างใด ต่อมาปรากฏว่า ทีโอที ยังได้ชําระส่วนแบ่งรายได้ค่า

โทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศเพิ มเติมบางสว่นช่วงระหวา่งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. .$3& ถึงเดือน

ตุลาคม พ.ศ. .$$# ดงันั "น วนัที  ' มีนาคม พ.ศ. .$%. ทรูจึงยื นคําร้องขอแก้ไขคําเสนอข้อพิพาท 

แก้ไขต้นเงินจํานวนทุนทรัพย์ เป็นจํานวน %#%.3; ล้านบาท เพื อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที 

เปลี ยนไป ขณะนี "ข้อพิพาทอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ 

เมื อวนัที  .. มกราคม พ.ศ. .$$# ทีโอที ได้ยื นข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการเรียกคืนสว่น

แบ่งรายได้ที ทรูได้รับเกินกว่าสิทธิที พึงได้รับเป็นเงินจํานวน #,3&+.%. ล้านบาท พร้อมดอกเบี "ย 

ขณะนี "ข้อพิพาทอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ ต่อมาเมื อวนัที  .% มิถุนายน 

พ.ศ. .$$& คณะอนญุาโตตลุาการเสียงข้างมากชี "ขาดให้ทรูต้องชําระเงินจํานวน #,.#&.$ ล้านบาท

พร้อมด้วยดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ &.$ ต่อปี ตั "งแต่วนัที  .. มกราคม พ.ศ. .$$# จนกว่าจะชําระ

เสร็จให้แก่ทีโอที อยา่งไรก็ตาม ทรูได้ยื นคําร้องขอเพิกถอนคําชี "ขาด ขณะที ทีโอทีได้ยื นคําร้องตอ่ศาล

ปกครองกลางให้บังคับคําชี "ขาด เมื อวันที  .% กันยายน พ.ศ. .$%# ศาลปกครองกลางได้มีคํา

พิพากษาให้ทรูชนะคดีและเพิกถอนคําชี "ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการ เมื อวนัที  .3 ตลุาคม พ.ศ.

.$%# ทีโอที ได้ยื นอุทธรณ์คําพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด  ขณะนี "คดีอยู่ระหว่าง

กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื อวนัที  .#มิถนุายน พ.ศ. .$$% ทีโอที ได้ยื นข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้ทรู

ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายรวมภาษีมูลค่าเพิ มเป็นจํานวน $#.,;'*,3+'.;# บาท การเพิ ม

คา่ธรรมเนียมเลขหมายตามข้อบงัคบัของ กทช. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคม

ชั วคราวในปี พ.ศ. .$3' ที ชําระตั "งแตเ่ดือนสงิหาคม พ.ศ. .$3' ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. .$$# และ

เกี ยวกบัการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั วคราวในปี พ.ศ. .$$# ที ชําระในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
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.$$. รวมภาษีและดอกเบี "ย เป็นจํานวน .%,%3;,..*..+ บาท รวมจํานวนเงินที เรียกร้องทั "งสิ "น 

$;+.*. บาท ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาทางอนญุาโตตลุาการ 

เมื อวนัที  .& ธันวาคม พ.ศ. .$$% ทรูได้ยื นคําร้องต่อศาลปกครองกลาง คดัค้านคําชี "ขาด

จากข้อพิพาทซึ งทีโอทียื นข้อพิพาทต่ออนญุาโตตุลาการเรียกร้องค่าเสียหายจากการที ทรูพิมพ์ชื อ

และรูปสญัลกัษณ์ของทรูโดยมิได้รับอนญุาตบนใบแจ้งหนี " ใบกํากบัภาษี และใบเสร็จของทีโอที ใน

อตัรา 3 บาทตอ่หนึ งใบแจ้งหนี " ใบกํากบัภาษี และใบเสร็จของทีโอที ตั "งแตเ่ดือนสงิหาคม พ.ศ. .$33 

ถึงเดือนสงิหาคม พ.ศ. .$3& รวมเป็นเงินจํานวน &'$.%3 ล้านบาท ตั "งแตเ่ดือนกนัยายน พ.ศ. .$3& 

ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. .$3& และตั "งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. .$3' ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. .$3+ 

เป็นจํานวน .&..' ล้านบาท รวมถึงค่าเสียหายทางไปรษณีย์ตั "งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. .$3& ถึง

เดือนเมษายน พ.ศ. .$3' เป็นจํานวน '.#. ล้านบาท ค่าพสัดทีุ จดัหามาแล้วไม่ได้ใช้จํานวน ..;$ 

ล้านบาท ค่าเสียหายด้านการตลาดและภาพลกัษณ์จํานวน &'*.*. ล้านบาท รวมเป็นทุนทรัพย์

ทั "งสิ "น #,'3'.+$ ล้านบาท เมื อวนัที  .* กนัยายน พ.ศ. .$$% คณะอนญุาโตตลุาการมีคําชี "ขาดสั ง

ให้ทรูชําระค่าเสียหายนับตั "งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. .$3$ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. .$3+ เป็น

จํานวน +%.$+ ล้านบาท และชําระคา่พสัดทีุ จดัหามาแล้วไมไ่ด้ใช้จํานวน ..;$ ล้านบาทให้แก่ทีโอที 

รวมเงินทั "งสิ "น +'.$+ ล้านบาทภายใน ;* วนันบัแต่วนัที ได้รับทราบคําชี "ขาด ต่อมาทรูได้ยื นคําฟอ้ง

ขอให้เพิกถอนคําชี "ขาดต่อศาลปกครองกลาง ในขณะที ทีโอทียื นคําร้องขอให้บงัคบัตามคําชี "ขาด 

ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื อวนัที  #& กมุภาพนัธ์ พ.ศ. .$$& ทีโอที ได้ยื นข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการเพื อเรียกร้อง

ให้ทรูชําระค่าเช่าจากการเช่าท่อร้อยสายที เมืองทองธานีนบัตั "งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. .$3' ถึง

เดือนธันวาคม พ.ศ. .$$% เป็นจํานวนเงิน$+,#&#,.'3.%3 บาทพร้อมดอกเบี "ย  เมื อวันที  .+ 

มิถุนายน พ.ศ. .$%# คณะอนุญาโตตลุาการได้มีคําชี "ขาดให้ทรู ชําระเงินจํานวน 3'.'$ ล้านบาท 

พร้อมดอกเบี "ยในอตัรา MLR+# ของต้นเงินจํานวน ;#.;& ล้านบาท นบัถัดจากวนัยื นคําเสนอข้อ

พิพาทจนกว่าจะชําระเสร็จ เมื อวนัที  . ตลุาคม พ.ศ. .$%# ทรู จึงยื นคําร้องขอให้ศาลปกครองเพิก

ถอนคําชี "ขาดดงักลา่ว คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง  

เมื อวนัที  #$ พฤษภาคม พ.ศ. .$%* ทีโอทีได้ยื นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ

เรียกร้องค่าเสียหายจาก ทรูเนื องจากทรูติดตั "งป้ายโฆษณาระบบเติมเงินโทรศัพท์เคลื อนที บนตู้

โทรศพัท์สาธารณะ และยอมให้ทรูมฟูให้บริการเติมเงินผา่นตู้ โทรศพัท์สาธารณะ โดยทีโอทีเรียกร้อง

ค่าเสียหายจํานวน #,*$..% บาท ต่อมาวนัที  .3 เมษายน พ.ศ. .$%. คณะอนญุาโตตลุาการมีคําชี "
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ขาดให้ทรูชําระเงินให้ทีโอทีจํานวน ;*..$& ล้านบาทพร้อมดอกเบี "ยร้อยละ &.$ ต่อปี นบัแต่วนัที ยื น

คําเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็จ ซึ งทรูไม่เห็นด้วยกับคําชี "ขาดดังกล่าวและอยู่ระหว่าง

พิจารณายื นคําร้องขอเพิกถอนคําชี "ขาดตอ่ศาล 

เมื อวนัที  ;# มกราคม พ.ศ. .$%# ทีโอทีได้ยื นคําเสนอข้อพิพาทตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการ

เรียกร้องให้ทรูชําระค่าเช่าใช้ท่อร้อยสายบริเวณเมืองทองธานี ตั "งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. .$$& ถึง

เดือนตุลาคม พ.ศ. .$%* เป็นเงินจํานวน .%.#; ล้านบาท พร้อมดอกเบี "ย ข้อพิพาทอยู่ระหว่าง

กระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ  

เมื อวันที  .% พฤศจิกายน พ.ศ. .$%# ทรูได้ยื นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ

เรียกร้องส่วนแบ่งรายได้ที เกิดจากการให้บริการ Free Phone #'** จากทีโอทีภายใต้สญัญาร่วม

การงานฯ จากกรณีทีโอทีและทรูตกลงเปิดให้บริการดังกล่าว ซึ งทีโอทีเป็นผู้ จัดเก็บเงินรายได้

ค่าบริการทั "งหมดแต่ไม่แบ่งส่วนแบ่งรายได้ในส่วนของทรูให้แก่ทรู  จึงต้องเรียกค่าเสียหายเป็น

จํานวนเ งินทุนทรัพย์  #3..#' ล้านบาท ข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาของสถาบัน

อนญุาโตตลุาการ 

เมื อวันที  .% พฤศจิกายน พ.ศ. .$%# ทรูได้ยื นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ

เรียกร้องสว่นแบ่งรายได้จาก ทีโอที สืบเนื องมาจากกิจการร่วมค้า Thai Mobile ใช้บริการเช่าวงจร

และเช่าพื "นที ในทรัพย์สนิภายใต้สญัญาร่วมการงานฯ ซึ งในปี พ.ศ. .$$& ทีโอที ได้ประชมุร่วมกบัทรู

และเสนอชําระเงินส่วนแบ่งค่าบริการให้ทรู  แต่ทีโอทีไม่ชําระเงินแต่อย่างใด ทรูจึงต้องเรียก

ค่าเสียหายคิดเป็นจํานวนเงินทุนทรัพย์ +%..; ล้านบาท ข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

สถาบนัอนญุาโตตลุาการ 

เมื อวันที  ;* พฤศจิกายน พ.ศ. .$%# ทรู ได้ยื นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ

เรียกร้องสว่นแบ่งรายได้ที เกิดจากค่าโทรศพัท์ทางไกลต่างประเทศขาเข้าจากทีโอทีภายใต้สญัญา

ร่วมการงานฯ จากกรณีเมื อปี พ.ศ. .$$+ ทรูได้ทราบเรื องโดยตรวจพบจากเอกสารทางการเงินของ 

ทีโอที ว่า ทีโอที มีรายได้จากการเปิดบริการดังกล่าวในส่วนโครงข่ายของทรูด้วย  ซึ งคิดเป็น

คา่เสยีหายจากการ ไมแ่บง่สว่นแบง่รายได้ให้ทรู เป็นจํานวนทนุทรัพย์ #,*3$.&+ ล้านบาท ข้อพิพาท

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของสถาบนัอนญุาโตตลุาการ 
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(ค) ข้อพิพาทเกี ยวกับค่าเชื อมโยงโครงข่าย (Access Charges) 

เมื อวนัที  + พฤษภาคมพ.ศ. .$$3 ทีโอทียื นฟ้อง กสท. โทรคมนาคมร่วมกบัทรูมฟูต่อศาล

ปกครองกลางเพื อเรียกร้องให้ชําระคา่เชื อมโยงโครงขา่ยแบบเดิม (Access Charge) หรือคา่AC คิด

คา่เสยีหายถึง ณ วนัที  + พฤษภาคม .$$3 เป็นจํานวนเงินประมาณ 3#,$3*..& ล้านบาทตอ่มาเมื อ

วนัที  ;# กรกฎาคมพ.ศ. .$$& ทีโอทีได้ยื นคําร้องขอแก้ไขเพิ มเติมคําฟ้องเพื อยกเลิกการคํานวณ

ค่าเสียหายเดิมโดยขอแก้ไขจํานวนเงินที เรียกร้องค่าAC พร้อมภาษีมลูคา่ใหมโ่ดยคิดคํานวณนบัแต่

เดือนธนัวาคม .$3+ จนถึงวนัที  #% กนัยายนพ.ศ. .$$% ซึ งเป็นวนัที ทีโอทีอ้างวา่ข้อตกลงAC สิ "นสดุ

โดยต้นเงินค่าAC ที ทีโอทีเรียกให้กสท. โทรคมนาคม และ ทรูมฟู ร่วมกนัรับผิดตามคําร้องขอแก้ไข

เพิ มเติมคําฟ้องเป็นจํานวนเงินประมาณ $+,%.' ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ ม) พร้อมกบัเรียก

ดอกเบี "ยที คิดตั "งแตเ่ดือนธันวาคม .$3+ แล้วแต่กรณี จนถึง ณ วนัที  #* กรกฎาคมพ.ศ. .$$& เป็น

เงินประมาณ .&,#*3 ล้านบาทนอกจากนี "ทีโอทียงัเรียกดอกเบี "ยของต้นเงินต้นเงินค่าAC (ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพิ ม) ดงักลา่วนบัตั "งแตว่นัที  #* กรกฎาคมพ.ศ. .$$& เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเงินให้ที

โอทีโดยคิดดอกเบี "ยสาํหรับต้นเงินประมาณ 3.,.++..' ล้านบาทในอตัราร้อยละ #..$ ตอ่เดือนเศษ

ของเดือนให้คิดเป็นหนึ งเดือนและคิดดอกเบี "ยสาํหรับต้นเงินประมาณ #&,;.+.%' ล้านบาท ในอตัรา

ดอกเบี "ยร้อยละ &.$ ต่อปีต่อมาวนัที  ;# พฤษภาคม .$%. ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษายก

ฟ้องของทีโอที ทั "งนี " ทีโอทีอาจยื นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน ;* วันนับแต่มีคํา

พิพากษาดงักลา่ว 

(ง) ข้อพิพาทเกี ยวกับการเชื อมต่อโครงข่าย (Interconnection) 

เมื อวนัที  3 กุมภาพนัธ์พ.ศ. .$$3 ดีแทคได้ยื นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเพื อขอให้ทรู

และทีโอทีร่วมกนัรับผิดค่าเชื อมตอ่โครงข่ายตามข้อเสนอการเชื อมตอ่โครงข่ายของดีแทค คือ #.** 

บาท/นาทีสําหรับCall Termination และอัตรา *.$* บาท/นาทีสําหรับCall Transit ตั "งแต่วนัที  #& 

พฤศจิกายน .$3+ โดยเรียกให้ทรูชําระคา่ตอบแทนการเชื อมตอ่โครงขา่ยให้แก่ดแีทคเป็นเงินจํานวน 

;,.';.*$ล้านบาทและให้ทรูร่วมรับผิดชําระค่าตอบแทนการเชื อมต่อโครงข่ายกับทีโอทีอีกเป็น

จํานวน %$3.'# ล้านบาทรวมเป็นจํานวนเงินทั "งสิ "น ;,+;&.'% ล้านบาทตอ่มาวนัที  .%ธนัวาคม.$%. 

ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาให้ทีโอทีชําระเงินจํานวน &*.,3&$,#$%.3; บาทและให้ทรูชําระ

เงินจํานวน #,';.,.+.,*%;.&$ บาทให้แก่ดีแทคทั "งนี " ทรู,ทีโอที และดีแทคได้ยื นอุทธรณ์ต่อศาล

ปกครองสงูสดุ และปัจจบุนัคดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 
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เมื อวนัที  .& พฤษภาคม พ.ศ. .$$; ทรูได้ยื นฟ้อง คณะกรรมการ กทช. และ เลขาธิการ 

กทช.เพื อขอเพิกถอนมติของ คณะกรรมการ กทช. ที กําหนดอตัราคา่ตอบแทนการเชื อมตอ่โครงข่าย

เป็นการชั วคราวระหวา่งทรูและ ดีแทค โดยเมื อวนัที  .% ธนัวาคม พ.ศ. .$$$ ศาลปกครองกลางมีคํา

พิพากษายกฟ้อง และเมื อวันที  .$ มกราคม พ.ศ. .$$% ทรูได้ยื นอุทธรณ์คําพิพากษาต่อศาล

ปกครองสงูสดุ ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื อวนัที  ; สิงหาคม พ.ศ. .$$; ทรูได้ยื นฟ้องคณะกรรมการ กทช. เพื อขอเพิกถอนคําสั ง

ของคณะกรรมการ กทช. ที มีคําสั งให้ยกคําร้องขอของทรูที ให้เรียกทีโอทีเข้ามาเป็นคู่กรณีในข้อ

พิพาทเกี ยวกบัการเข้าทําสญัญาเชื อมตอ่โครงขา่ยกบั ดีแทค และมีคําสั งให้ทรูและดีแทคใช้อตัราคา่

เชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเดียวกบัที กําหนดในคําสั ง คณะกรรมการ กทช. ที  ##/.$$; ขณะนี "

คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื อวนัที  $ กรกฎาคม พ.ศ. .$$; กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นฟ้องคณะกรรมการ กทช. ต่อ

ศาลปกครองกลาง เพื อขอเพิกถอนคําวินิจฉัยของของคณะกรรมการ กทช.ที  #/.$$; กรณีข้อ

ร้องเรียนของเอไอเอส ดีแทค และบริษัทย่อยคือ ทรูมูฟเกี ยวกับการกระทําการกําหนดราคาของ 

กสท. โทรคมนาคมเป็นการทุ่มตลาด โดยกําหนดค่าเชื อต่อโครงข่ายในอตัรา *.$* บาทต่อนาที 

ตอ่มา ศาลได้มีคําสั งเรียกให้ เอไอเอส ดีแทค และทรูมฟู เข้ามาใสคดี ทั "งนี " เมื อวนัที  .' พฤศจิกายน 

พ.ศ. .$$& ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาวา่คําสั งของคณะกรรมการ กทช. ชอบด้วยกฎหมาย 

จึงยกฟ้อง โดย กสท. โทรคมนาคมได้ทําการอทุธรณ์คําพิพากษาดงักลา่ว ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งการ

พิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

อยา่งไรก็ตาม ศาลปกครองสงูสดุได้ตดัสนิวางแนวในคดีอื นวา่ทรูในฐานะคูส่ญัญาร่วมการ

งานฯกบัทีโอที ไม่ต้องทําข้อตกลงเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตลอดจนปัจจุบนัสญัญาร่วมการ

งานฯได้สิ "นสุดแล้ว ทรูจึงพิจารณาถอนฟ้องคดีนี "โดยได้รับอนุญาตจากศาลปกครองกลางให้

จําหนา่ยคดีออกจากสาระบบความเมื อวนัที  .'  มีนาคม พ.ศ..$%# 

(จ) คดีพิพาทอื นเกี ยวกับ กสทช. และ คณะกรรมการ กทช. 

ทรูและบริษัทในเครือมีข้อพิพาทกบั กสทช. และคณะกรรมการกทช. ซึ งรวมถึงคดีพิพาท

ที ทรูมฟูได้ยื นฟอ้งคณะกรรมการกทช. เมื อวนัที  ' เมษายนพ.ศ. .$$3 เกี ยวกบัข้อพิพาทในสว่นของ

คา่ปรับทางปกครองอนัเนื องมาจากการจดัให้มีบริการคงสทิธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื อนที  (MNP) ซึ ง

ขณะนี "อยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ และทรูมฟู ยงัได้ยื นฟอ้งคณะกรรมการกทช. 

เพื อขอให้ศาลเพิกถอนคําสั งและมติของคณะกรรมการกทช. ที ให้จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียด
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เกี ยวกับผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ประเภทเติมเงิน (Prepaid) และขอเพิกถอนคําสั งกําหนด

ค่าปรับทางปกครองในอตัราวนัละ '*,*** บาทอนัเนื องมาจากการที ทรูมูฟฝ่าฝืนไม่ยอมจัดเก็บ

ข้อมลูและรายละเอียดเกี ยวกบัผู้ ใช้บริการดงักลา่วต่อมาเมื อวนัที  #. พฤษภาคม พ.ศ. .$$+ ศาล

ปกครองกลางตดัสินเพิกถอนคําสั งดงักล่าว และมติของ คณะกรรมการ กทช. โดยขณะนี "คดีอยู่

ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

นอกจากนี " ทรูมูฟยงัได้ยื นฟ้อง กสทช. เพื อขอให้ศาลเพิกถอนคําสั งและมติที ห้ามมิให้มี

ข้อกําหนดในลกัษณะเป็นการบงัคบัให้ผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื อนที ประเภทเติมเงิน (Prepaid) ต้อง

ใช้บริการภายในระยะเวลาที กําหนดและฟอ้งขอให้ศาลเพิกถอนคําสั งกําหนดคา่ปรับทางปกครองใน

อัตราวันละ #**,*** บาทอันเนื องมาจากการที ทรูมูฟฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามข้อห้ามดงักล่าว

ปัจจบุนัคดียงัอยูใ่นระหวา่งพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื อวนัที  . ธันวาคม พ.ศ. .$$3 ทรูและบริษัทย่อยของทรูคือ เรียลมฟู ได้ยื นฟ้อง กสทช. 

และเลขาธิการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื อขอให้เพิกถอนมติและคําสั งของคณะกรรมการ 

กทช. ปฏิบติัหน้าที คณะกรรมการ  กสทช. ที ให้ทรูดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 

กทช. เรื อง หลกัเกณฑ์และวิธีการควบรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

.$$; อนัเนื องมาการควบรวมกิจการโดยการเข้าซื "อหุ้นของกลุ่มฮทัชิสนัโดยกลุ่มทรู  เมื อวนัที  ;* 

ธันวาคม พ.ศ. .$$;ศาลปกครองกลางตดัสินเพิกถอนคําสั งของ กสทช. และขณะนี "คดีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื อวนัที  #3 ตลุาคมพ.ศ. .$$; ทรูมฟูได้ยื นฟอ้งคณะกรรมการกทช. ตอ่ศาลปกครองกลาง

ในกรณีพิพาทเรื องOn-net, Off-net ที คณะกรรมการกทช. มีมติครั "งที  #*/.$$; และคําสั งที  #+/.$$; 

ห้ามมิให้ผู้ ประกอบการเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าที โทรข้ามโครงข่าย  (Off-net) ในอัตราที 

แตกต่างจากลกูค้าที โทรภายในโครงข่าย (On-net) ขณะนี "ข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลปกครองสงูสดุ 

เมื อวันที  #&พฤศจิกายน พ.ศ. .$$' ทรูมูฟได้ยื นฟ้อง คณะกรรมการ กสทช. กทค. 

สํานกังาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนมติของ กทค. ที ให้ท

รูมฟู นําสง่รายได้จากการให้บริการตามมาตรการคุ้มครองผู้ ใช้บริการเป็นการชั วคราว ระหวา่งวนัที  

#% กนัยายน พ.ศ. .$$% ถึงวนัที  #& กรกฎาคม พ.ศ. .$$& จํานวน #,*%+,+';,%;'.## บาท และ

ขอให้ผู้ ถูกฟ้องคดี ชําระค่าใช้จ่ายให้ ทรูมูฟ  อันเนื องมาจากการปฏิบัติตามประกาศมาตรการ

คุ้มครองผู้ ใช้บริการฯ เป็นจํานวนเงิน #%,*&3.#* ล้านบาท  (คํานวณนบัตั "งแต่ #% กันยายน พ.ศ. 
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.$$% ถึงวนัที  ;* ตลุาคม พ.ศ. .$$') รวมถึงขอให้คืนคา่ธรรมเนียมเลขหมายที ทรูมฟูได้ชําระให้แก่ 

กสทช. โดยหลงผิดภายหลังสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบ เซลลูล่า 

DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) # ' * *  สิ "น สุ ด  จํ า น ว น 

#+*,+%%,+.3.'# บาท ตอ่มาเมื อวนัที  #; พฤษภาคม พ.ศ. .$$+ คณะกรรมการ กสทช. กบัพวก ได้

ยื นคําร้องขอจําหน่ายคดีนี "ชั วคราวต่อศาลปกครองกลางเพื อทบทวนคําสั งตามมติของ  กทค. 

ดงักลา่ว ทั "งนี " ทรูมฟู ได้ยื นคําแถลงคดัค้านคําร้องขอจําหนา่ยคดีชั วคราวดงักลา่วของคระกรรมการ 

กสทช. กับพวกต่อศาลปกครองกลางเมื อวนัที  #$ มิถุนายน พ.ศ. .$$+ ขณะนี "คดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลปกครองกลาง นอกจากนี " เมื อวนัที   .. พฤศจิกายน พ.ศ. .$$+ ทรู มฟู ยงัได้ยื น

ฟ้อง คณะกรรมการ กสทช. กทค. สํานกังาน กสทช.และ เลขาธิการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง 

เรียกให้ผู้ถกูฟ้องคดี ชําระค่าใช้จ่ายให้ ทรูมฟู อนัเนื องมาจากการปฏิบติัตามประกาศ กสทช. เรื อง 

การคุ้มครองผู้ ใช้บริการเป็นการชั วคราวช่วงวนัที  # พฤศจิกายน พ.ศ. .$$' ถึง ; ธันวาคม พ.ศ. 

.$$' เป็นเงินจํานวน &*+.%$ ล้านบาท ปัจจบุนัคดีอยูใ่นระหวา่งพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื อวนัที  ;# มีนาคม พ.ศ. .$$+ กสทช. ได้ยื นฟ้อง ทรูมฟู ต่อศาลปกครองกลางให้ทรูมฟู

ชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศพัท์สําหรับบริการโทรศพัท์เคลื อนที  และค่าธรรมเนียมที เพิ มขึ "น 

ตั "งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. .$$& ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. .$$' ซึ งเป็นช่วงเวลาตามประกาศ กสทช. 

เรื อง มาตรการคุ้มครองผู้ ใช้บริการในกรณีสิ "นสุดการอนุญาต สมัปทาน หรือสญัญาให้บริการ

โทรศพัท์เคลื อนที  พ.ศ. .$$% และประกาศ กสทช. เรื อง การคุ้มครองผู้ ใช้บริการเป็นการชั วคราวใน

กรณีสิ "นสดุการอนญุาตหรือสมัปทานตามคําสั งคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัที  +3/.$$& เป็น

จํานวนเงินรวม '&'.;& บาท ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื อวนัที  $ สงิหาคม พ.ศ. .$$+ กสทช. ได้ยื นฟอ้งทรูมฟูตอ่ศาลปกครองกลางให้นําสง่เงิน

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที บนคลื นความถี  #'** MHz ระหว่างวนัที  #% กันยายน 

พ.ศ. .$$% ถึงวนัที  #. กรกฎาคม พ.ศ. .$$& จํานวนทนุทรัพย์ #,#$*.%$ บาท ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่ง

การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื อวนัที  .+ กนัยายน พ.ศ. .$$+ บริษัทยอ่ยของทรู คือ บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั นแนล คอม

มิวนิเคชั น จํากัด บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั นแนล เกตเวย์ จํากัด และ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์

ปอเรชั น (ชื อเดิม บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซื จํากัด) ได้ยื นฟ้อง กสทช. กทค. และ

สํานกังาน กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื อขอให้เพิกถอนมติที ประชมุ กทช. ครั "งที  ;./.$$' และ

คําสั งของ กสทช. ที สั งให้ผู้ รับใบอนุญาตแบบที  . และแบบที  ; ต้องชําระค่าธรรมเนียม USO ใน
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อตัราร้อยละ 3 ของรายได้สทุธิจากการประกอบกิจการในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. .$$3 ถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. .$$$ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ต่อมาเมื อวันที  3 

ธนัวาคม พ.ศ..$%# ศาลปกครองกลางได้พิพากษา เพิกถอนมติ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

(กทค.) (ปัจจบุนั คือ ผู้ถกูฟอ้งคดีที  #) ในการประชมุครั "งที  ;./.$$' เมื อวนัที  . ธนัวาคม พ.ศ..$$' 

เฉพาะสว่นที ให้ผู้ฟอ้งคดีจดัสรรเงินรายได้สทุธิจากการประกอบกิจการในสว่นที เกินกวา่อตัราร้อยละ 

;.&$ ตอ่ปี โดยให้มีผลตั "งแตว่นัที  กทค. มีมติดงักลา่ว ทั "งนี "เมื อวนัที  .& ธนัวาคม พ.ศ. .$%# ทั "งสาม

บริษัท ได้ยื นอุทธรณ์คําพิพากษาดงักล่าวต่อศาลปกครองสงูสดุ คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล

ปกครองสงูสดุ ต่อมา กสทช.ได้มีมติเพิ มเติมในการประชุมครั "งที  #;/.$%* และมีคําสั งให้ทั "งสาม

บริษัทดงักล่าวชําระเงินเพิ มจากการชําระค่า USO ล่าช้า ซึ งทั "งสามบริษัทไม่เห็นพ้องด้วยและยื น

ฟอ้งตอ่ศาลปกครองกลางด้วย ทั "งสามคดีอยูร่ะหว่างพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื อวนัที  #% มิถนุายน พ.ศ. .$%* ทรูมฟู ได้ยื นฟอ้ง คณะกรรมการ กสทช. ตอ่ศาลปกครอง

กลาง เพื อขอให้เพิกถอนคําสั งของคณะกรรมการ  กสทช. ที สั งให้ทรูมูฟ ส่งเงินค่าบริการ

โทรศพัท์เคลื อนที แบบรายเดือนระหว่างระยะเวลาคุ้มครองผู้ ใช้บริการเป็นการชั วคราวให้สํานกังาน

ฝากทรัพย์สนิ กรมบงัคบัคดี ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื อวนัที  .3 สิงหาคม พ.ศ. .$%* TUC ได้ยื นฟ้อง คณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิการ 

กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื อขอให้เพิกถอนมติ/คําสั งของคณะกรรมการ กสทช. เกี ยวกับ

ค่าปรับทางปกครองของ TUC เนื องจากการไมป่ฏิบติัตามกฎระเบียบเกี ยวกบัการคงสิทธิเลขหมาย

โทรศพัท์เคลื อนที  ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาชองศาลปกครองกลาง 

เมื อวนัที  % ธันวาคม พ.ศ. .$%# ทรูมฟู ได้ยื นฟ้อง กสทช. เพื อขอให้เพิกถอนมติ กสทช. ที  

#&/.$%# ลงวนัที  $ กนัยายน พ.ศ. .$%# ที ให้ ทรูมฟู นําสง่รายได้จากการให้บริการตามมาตรการ

คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั วคราวเพิ มเติม (รวมคา่ใช้โครงขา่ยของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั 

(มหาชน)) เป็นจํานวนประมาณ .,;## ล้านบาท ซึ งทรูมูฟไม่เห็นพ้องด้วย คดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลปกครองกลาง 

(ฉ) คดีพิพาทเกี ยวกับฮัทช์ 

เมื อวนัที  ;* ธันวาคม พ.ศ. .$$# กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการ

เรียกร้องให้ ฮัทชิสัน ซีเอที ให้ชําระค่าบริการที  กสท. โทรคมนาคม ไม่สามารถเรียกเก็บได้ 

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต คา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เงินประกนัรายได้ขั "นตํ าเพิ มเติม และ

เงินค่าภาษีสรรพสามิตที  กสท. โทรคมนาคม ได้ชําระไปพร้อมภาษีมูลค่าเพิ ม ตามสัญญาทํา
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การตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่า Digital AMPS 800 Band A เป็นเงินจํานวน #,.*3 

ล้านบาท ทั "งนี " ฮัทชิสนั ซีเอที ก็ได้ทําการเรียกร้องแย้งในข้อพิพาทดงักล่าวเพื อเรียกค่าเสียหาย

ภายใต้สญัญาทําการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800 Band A เป็น

จํานวนเงิน .,$33.&. ล้านบาท ต่อมาเมื อวนัที  ## กนัยายน พ.ศ. .$$' อนญุาโตตลุาการได้มีคําชี "

ขาดยกข้อพิพาทของ กสท. โทรคมนาคม และยกข้อเรียกร้องแย้งของ ฮัทชิสนั ซีเอที เช่นเดียวกนั 

ต่อมาเมื อวนัที  .$ ธันวาคม พ.ศ. .$$' กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นคําร้องขอเพิกถอนคําชี "ขาดของ

คณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางขณะนี "คดีอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาล

ปกครองกลาง 

เมื อวนัที  #3 ตลุาคม พ.ศ. .$$. กสท. โทรคมนาคม ได้ยื นข้อพิพาทเรียกร้องให้ ฮทัชิสนั ซี

เอที ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เงินประกนัรายได้ขั "นตํ า 

ระหว่างเดือนตลุาคม .$$* ถึงเดือนกนัยายน .$$# และค่าปรับจากการที ชําระคา่บริการรายเดือน

ตามงวดใบแจ้งหนี "ให้ กสท. โทรคมนาคมลา่ช้าตามสญัญาทําการตลาดบริการวิทยคุมนาคมระบบ

เซลลลู่า Digital AMPS 800 Band A เป็นเงินจํานวน .3# ล้านบาท ต่อมาเมื อวนัที  #; สิงหาคม 

พ.ศ. .$$' คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี "ขาด ให้ ฮัทชิสนั ซีเอที ชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาต 

และค่าปรับจากการที ชําระคา่บริการรายเดือนตามงวดใบแจ้งหนี "ให้ กสท. โทรคมนาคม ลา่ช้าตาม

สญัญา จํานวน +#,';3,+%$.$% บาท พร้อมดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ &.$ ต่อปี และยกคําขอของ 

กสท. โทรคมนาคม ในกรณีเรียกร้องค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม และเงินประกนัรายได้ขั "น

ตํ า ในปี ที  ' รวมเป็นจํานวน #3%.'# ล้านบาท โดยเมื อวนัที  .$ พฤศจิกายน พ.ศ. .$$' ฮทัชิสนั ซี

เอที และกสท. โทรคมนาคม ได้ยื นคําร้องขอเพิกถอนคําชี "ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล

ปกครองกลาง ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

(ช) ความเสี ยงจากการดําเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) กรณีการคิดค่าบริการ

โทรศัพท์เคลื อนที แบบปัดเศษวินาทีเป็นนาที 

เมื อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. .$%# บคุคลธรรมดา . ราย ซึ งเป็นผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื อนที 

ของ ทรูมูฟ เอช ได้เป็นโจทก์ยื นฟ้อง TUC และเรียลมูฟ ต่อศาลแพ่งพร้อมยื นคําร้องขอดําเนินคดี

แบบกลุ่ม  โดยโจทก์ได้กล่าว อ้างในการฟ้องว่า  TUC และเ รียลมูฟ  มีการคิดค่าบริการ

โทรศัพท์เคลื อนที แบบปัดเศษ วินาทีให้เป็นนาที ซึ งโจทก์ทั "งสองเห็นว่า  การคิดค่าบริการ

โทรศพัท์เคลื อนที ในลกัษณะดงักลา่วทําให้ตนถกูคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื อนที เกินกว่าความเป็น

จริง และขอคิดค่าเสียหายจากการถกูคิดคา่บริการเกินกว่าความเป็นจริงตั "งแต่วนัที  #& พฤษภาคม 
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พ.ศ. .$$+ จนถึงวนัฟ้อง คิดเป็นเวลา .; เดือน (ในกรณีนี "ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที รายอื น คือ 

AWN และ DTN ถูกฟ้องดําเนินคดีแบบกลุ่มเช่นเดียวกัน) ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาไต่

สวนคําร้องขออนญุาตดําเนินคดีแบบกลุม่ 

(ซ) คดีพิพาทเกี ยวกับทรูวิชั นส์ 

เมื อวนัที  #% มิถนุายน พ.ศ. .$$; นายวิลเลี ยม ไลล์ มอนซนั ยื นฟ้องทรูวิชั นส์และบคุคล

อื นอีกสามคนเพื อเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายจํานวน %%* ล้านบาท โดยกลา่ว

อ้างว่าทรูวิชั นส์กับจําเลยทั "งหมดร่วมกันทุจริตยึดอุปกรณ์เครื องส่งไปจากโจทก์  ผู้ถูกฟ้องคดีที  # 

และที  ; ขอให้ศาลวินิจฉัยชี "ขาดปัญหาข้อกฎหมายเบื "องต้นเรื องขาดอายุความและฟ้องซ้อน เมื อ

วนัที  #$ พฤศจิกายน พ.ศ. .$$; ศาลชั "นต้นมีคําพิพากษายกฟ้อง และเมื อวนัที  .. พฤศจิกายน 

พ.ศ. .$$$ ศาลอทุธรณ์ได้มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลชั "นต้น โจทก์ได้ยื นฎีกา เมื อวนัที  & 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. .$$% ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาชั "นฎีกา 

เมื อวนัที  #+ มีนาคม พ.ศ. .$$&บริษัท ทรู วิชั นส์ กรุ๊ปจํากดัได้ยื นฟอ้งคณะกรรมการกสทช. 

ต่อศาลปกครองกลางให้มีคําสั งเพิกถอนประกาศ กสทช. เรื องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการ

โทรทัศน์ที ให้บริการเป็นการทั วไปส่งผลให้บริษัท ทรู วิชั นส์กรุ๊ปจํากัดในฐานะของผู้ ให้บริการ

โทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกที มีโครงขา่ยเป็นของตนเองจึงมีหน้าที ต้องนําสญัญาณโทรทศัน์ของช่อง

ฟรีทีวีมาออกอากาศบนสถานี (Platform) ของทรูวิชั นส์กรุ๊ปให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที กําหนดไว้ใน

ประกาศดงักลา่วการที บริษัท ทรู วิชั นส์กรุ๊ปจํากดัมีหน้าที ต้องเผยแพร่รายการฟรีทีวีตามจํานวนช่อง

ที  กสทช. กําหนดซึ งขณะนี "มีจํานวนช่องเริ มต้นที  ;% ช่องและอาจเพิ มมากขึ "นได้ในอนาคตยอ่มก่อ

ภาระให้บริษัท ทรู วิชั นส์กรุ๊ป จํากดัในเชิงเทคนิคอยา่งไมอ่าจเยียวยาได้โดยต้องจดัหาอปุกรณ์ทาง

เทคนิคหรือทรัพยากรช่องรายการ(Capacity) เพิ มเติมเพื อรองรับช่องรายการฟรีทีวียิ งไปกว่านั "น

อาจจะต้องเปลี ยนอปุกรณ์รับสญัญาณ (Set Top Box) ซึ งจะทําให้ บริษัท ทรู วิชั นส์กรุ๊ปได้รับความ

เสยีหายซึ งเมื อวนัที  . กรกฎาคม .$$& ศาลปกครองกลางได้มีคําสั งให้จําหนา่ยคดีซึ งตอ่มาเมื อวนัที  

3 สิงหาคม .$$& บริษัท ทรู วิชั นส์กรุ๊ปได้ยื นอทุธรณ์คําสั งดงักลา่วตอ่ศาลปกครองสงูสดุขณะนี "คดี

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื อวนัที  #&พฤศจิกายน พ.ศ. .$$'บริษัท ทรู วิชั นส์ กรุ๊ป จํากดั ได้ยื นฟ้องคณะกรรมการ 

กสทช. ตอ่ศาลปกครองกลาง ให้มีคําสั งเพิกถอนประกาศ สาํนกังาน กสทช. เรื อง การกํากบัดแูลการ

โฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและผู้ ให้บริการ

โทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก ซึ งตอ่มาศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาเพิกถอนมติที เกี ยวข้องกบั
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ประกาศ สาํนกังาน กสทช. ดงักลา่ว ทั "งนี " คณะกรรมการ กสทช. ได้ยื นอทุธรณ์คําพิพากษาดงักลา่ว 

ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื อวนัที  #&พฤศจิกายน พ.ศ. .$$'บริษัท ทรู วิชั นส์ เคเบิ "ล จํากัด (มหาชน) (ทรู วิชั นส์ 

เคเบิ "ล) ได้ยื นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ให้มีคําสั งเพิกถอนประกาศ 

สํานักงาน กสทช. เรื อง การกํากับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ ให้บริการโครงข่าย

โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและผู้ ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซึ งต่อมาศาลปกครอง

กลางได้มีคําพิพากษายกฟอ้งเนื องจาก ทรู วิชั นส์ เคบิ "ล ไมถื่อวา่เป็นผู้ที ได้รับความเสยีหาย 

เมื อวนัที  #' พฤศจิกายน พ.ศ. .$$' บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั นจํากดั (ทรูโฟร์ยู) ได้ยื นฟ้อง

คณะกรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ให้มีคําสั งเพิกถอนประกาศ สํานกังาน กสทช. เรื อง 

การกํากับดแูลการโฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ ให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก

และผู้ ให้บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก ซึ งต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาเพิกถอน

มติที เกี ยวข้องกบัประกาศ สํานกังาน กสทช. ดงักลา่ว ทั "งนี " คณะกรรมการ กสทช. ได้ยื นอทุธรณ์คํา

พิพากษาดงักลา่ว ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื อวนัที  #' พฤศจิกายน พ.ศ. .$$' บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากดั (ทีเอ็นเอ็น) ได้ยื น

ฟอ้งคณะกรรมการ กสทช.ตอ่ศาลปกครองกลาง ให้มีคําสั งเพิกถอนประกาศ สาํนกังาน กสทช. เรื อง 

การกํากับดแูลการโฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ ให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก

และผู้ ให้บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก ซึ งต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาเพิกถอน

มติที เกี ยวข้องกบัประกาศ สํานกังาน กสทช. ดงักลา่ว ทั "งนี " คณะกรรมการ กสทช. ได้ยื นอทุธรณ์คํา

พิพากษาดงักลา่ว ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื อวนัที  #& พฤศจิกายน พ.ศ. .$$' บริษัท ทรู วิชั นส์ กรุ๊ป จํากดั ได้ยื นฟอ้งคณะกรรมการ 

กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ให้มีคําสั งเพิกถอนประกาศ กสทช. เรื อง หลกัเกณฑ์การจัดลําดบั

บริการโทรทัศน์ ซึ งต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาให้เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื อง 

หลกัเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ นับแต่วันที มีคําพิพากษาถึงที สุด ทั "งนี " คณะกรรมการ 

กสทช. ได้ยื นอทุธรณ์คําพิพากษาดงักลา่ว ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื อวันที  #&กันยายน พ.ศ. .$$'บริษัท ทรู วิชั นส์ เคเบิล จํากัด (มหาชน) ได้ยื นฟ้อง

คณะกรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ให้มีคําสั งเพิกถอนประกาศ กสทช. เรื อง หลกัเกณฑ์

การจัดลําดับบริการโทรทัศน์  ซึ งต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาให้เพิกถอนประกาศ 

กสทช. เรื อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ นับแต่วันที มีคําพิพากษาถึงที สุด ทั "งนี " 
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คณะกรรมการ กสทช. ได้ยื นอุทธรณ์คําพิพากษาดงักล่าว ขณะนี "คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลปกครองสงูสดุ 

เมื อวนัที  #& พฤศจิกายน พ.ศ. .$$' บริษัททรูโฟร์ยูสเตชั นจํากัด (ทรูโฟร์ยู) ได้ยื นฟ้อง

คณะกรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ให้มีคําสั งเพิกถอนประกาศ กสทช. เรื อง  หลกัเกณฑ์

การจัดลําดับบริการโทรทัศน์  ซึ งต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว

เนื องจาก ทรูโฟร์ยู ไม่ถือว่าเป็นผู้ ที ได้รับความเสียหาย ทั "งนี " ทรูโฟร์ยู ได้ยื นอุทธรณ์คําพิพากษา

ดงักลา่ว ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื อวนัที  #& กนัยายน พ.ศ. .$$' บริษัทย่อยของทรู คือบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากดั 

(ทีเอ็นเอ็น) ได้ยื นฟ้องคณะกรรมการ กสทช.ต่อศาลปกครองกลาง ให้มีคําสั งเพิกถอนประกาศ 

กสทช. เรื อง หลกัเกณฑ์การจดัลําดบับริการโทรทศัน์ ซึ งต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษา

ยกฟ้องคดีดงักล่าวเนื องจาก ทีเอ็นเอ็น ไม่ถือว่าเป็นผู้ ที ได้รับความเสียหาย ทั "งนี " ทีเอ็นเอ็น ได้ยื น

อทุธรณ์คําพิพากษาดงักลา่วขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื อวนัที  #*มิถุนายน พ.ศ. .$$+ บริษัท ทรู วิชั นส์ กรุ๊ป จํากัด ได้ยื นฟ้องคณะกรรมการ 

กสทช. กับผู้ ถูกฟ้องคดีรายอื น ต่อศาลปกครองกลาง ให้มีคําสั งเพิกถอนมติของ กสทช. ที สั งให้

บริษัท ทรู วิชั นส์ กรุ๊ป จํากดัหยดุออกอากาศสญัญาณโทรทศัน์ของช่องฟรีทีวีทางช่องรายการแบบ

บอกรับสมาชิกซึ งอนุญาตให้เฉพาะบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที ไม่ใช้คลื นความถี แบบ

บอกรับสมาชิกเทา่นั "น ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื อวนัที  #& สงิหาคม พ.ศ. .$$+ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากดั ได้ยื นฟอ้งคณะกรรมการ 

กสทช. กบัผู้ถกูฟ้องคดีรายอื น ต่อศาลปกครองกลาง เรื องละเลยการปฏิบติัหน้าที หรือปฏิบติัหน้าที 

ตามที กฎหมายกําหนดลา่ช้า โดยจงใจหรือเลินเลอ่ในการให้ข้อมลูที ไมถ่กูต้องหรือข้อมลูที รู้อยูแ่ล้ว

วา่ไมอ่าจดําเนินการได้ ถือเป็นการกระทําละเมิดทําให้ TNN หลงเชื อและเข้าร่วมประมลูใบอนญุาต

ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลโดยหลงผิดในข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระอนัสําคญั และให้ชําระ

คา่เสยีหายจํานวน .,%#',.%*,*** บาท ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื อวนัที  #& สิงหาคม พ.ศ. .$$+บริษัททรูโฟร์ยูสเตชั นจํากัด ได้ยื นฟ้องคณะกรรมการ 

กสทช. กบัผู้ถกูฟ้องคดีรายอื น ต่อศาลปกครองกลาง เรื องละเลยการปฏิบติัหน้าที หรือปฏิบติัหน้าที 

ตามที กฎหมายกําหนดลา่ช้า โดยจงใจหรือเลินเลอ่ในการให้ข้อมลูที ไมถ่กูต้องหรือข้อมลูที รู้อยูแ่ล้ว

ว่าไม่อาจดําเนินการได้ ถือเป็นการกระทําละเมิดทําให้ True4U หลงเชื อและเข้าร่วมประมูล

ใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลโดยหลงผิดในข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระอันสําคัญ 
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และให้ชําระค่าเสียหายจํานวน 3,##+.$3 บาท ขณะนี "คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 

ปกครองกลาง 

เมื อวนัที  .& มิถนุายน พ.ศ. .$%* บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) ได้ยื นฟอ้ง

สมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทย บริษัทยอ่ยของทรู คือ บริษัท ซีนีเพลก็ซ์ จํากดั กบัพวกรวม .* ราย 

ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กรณี สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ

ไทยมีมติยกเลิกสญัญาแตง่ตั "งผู้บริหารสิทธิประโยชน์ฟุตบอลลีกอาชีพ และให้สิทธิการถ่ายทอดแก่

บริษัท ซีนีเพล็กส์ จํากดั โดยให้ร่วมชําระค่าเสียหายจํานวน #,401,220,'*& บาท ทั "งนี " เดิมบริษัท 

ซีนีเพลก็ซ์ จํากดั ได้ยื นฟอ้งบริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) ตอ่ศาลเดียวกนั ให้คืนคา่

สทิธิอนญุาตที ชําระแก่ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคทและชําระคา่เสยีหายรวมจํานวน ;+*.&$ ล้าน

บาท เนื องจาก บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) ไม่สามารถดําเนินการตามสญัญาได้ 

ขณะนี "คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง 

9.2 สรุปสาระสาํคัญเกี ยวกับกฎหมายที เกี ยวข้องกับการกาํกับดแูลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

9.2.1 ภาพรวม 

การกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยนั "นเปลี ยนผ่านจากการที หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจทําหน้าที ทั "งในฐานะหน่วยงานกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมและในฐานะผู้ ให้บริการ

โทรคมนาคมไปสูก่ารเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมและแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัท ทั "งนี "เป็นผล

จากข้อตกลงที ประเทศไทยได้ให้ไว้กบัองค์กรการค้าโลก (World Trade Organization) หรือ WTO 

เพื อเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2549 

โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมมีความคืบหน้าขึ "นเป็นลําดบั โดยเริ มจาก

มาตรา 40 ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ที กําหนดให้มีการจดัตั "งองค์กร

กํากับดูแลอิสระสององค์กรเพื อทําหน้าที กํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคม ต่อมามีการตรา พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื นความถี ฯ 2543 ให้จัดตั "ง 

คณะกรรมการ กทช. และ คณะกรรมการ กสช. โดยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 คณะกรรมการ 

กทช. ได้ถูกจัดตั "งขึ "นเพื อเป็นองค์กรอิสระในการกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมซึ งเดิมเป็นอํานาจ

หน้า ที ขององ ค์การโทรศัพ ท์แห่ งประ เทศไทย  ( ปัจจุบันแปลงสภาพเ ป็นที โอ ที )  และ

การสื อสารแหง่ประเทศไทย (ปัจจบุนัแปลงสภาพเป็น กสท. โทรคมนาคม) และกรมไปรษณีย์โทรเลข 

(ปัจจุบนัเปลี ยนเป็น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด) อย่างไรก็ดี ในช่วงที  พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื น
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ความถี ฯ 2543 มีผลใช้บังคบันั "น การจัดตั "งคณะกรรมการ กสช. ไม่เป็นผลสําเร็จ แม้จะมีความ

พยายามหลายครั "งก็ตาม 

คณะกรรมการ กทช. ออกประกาศหลายฉบับภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิ จการ

โทรคมนาคม เช่น การให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม การจัดสรรเลขหมาย

โทรคมนาคม การใช้และเชื อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม การคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื อนที  

(Mobile Number Portability - MNP) มาตรฐานสญัญา การครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว เป็นต้น 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2550 โดยตวับท

กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ยังคงมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ดี มาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 นี " ได้กําหนดให้มีองค์กรเพียงหนึ งองค์กรเพื อทําหน้าที กํากบั

ดูแลทั "งกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เมื อวนัที  5 มีนาคม พ.ศ. 

2551 พ.ร.บ. โทรทศัน์ มีผลใช้บงัคบั ต่อมาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื น

ความถี ฯ 2553 ได้มีผลใช้บังคับ ซึ งยกเลิก พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื นความถี ฯ 2543 และจัดตั "ง 

กสทช. เพื อทําหน้าที แทนคณะกรรมการ กทช. และคณะกรรมการ กสช. อย่างไรก็ดี ในระหวา่งที ยงั

ไมมี่การแตง่ตั "ง กสทช. คณะกรรมการ กทช. ยงัคงปฏิบติัหน้าที แทน กสทช. จนกระทั ง กสทช. ได้รับ

การคดัเลือกและแต่งตั "งในปี พ.ศ. 2554 ตามกระบวนการที กําหนดใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื น

ความถี ฯ 2553 ดงันั "น ในปัจจุบนั กสทช. จึงเป็นหน่วยงานที มีอํานาจหน้าที ตามกฎหมายในการ

กํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยกฎหมายได้

กําหนดให้ กสทช. แบ่งเ ป็นคณะกรรมการย่อยสองคณะ เพื อปฏิบัติการแทน กสทช. คือ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ เรียกโดยยอ่วา่ กสท. เพื อกํากบัดแูลกิจการ

วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม เรียกโดยยอ่ว่า กทค. เพื อ

กํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม 

กสท. และ กทค. ออกประกาศหลกัเกณฑ์เพื อกํากบัดแูลกิจการวิทยกุระจายเสียง กิจการ

วิทยโุทรทศัน์ และ กิจการโทรคมนาคม หลายฉบบั และ กทค. ได้เริ มปฏิรูปประกาศกฎเกณฑ์ที มีอยู่

ให้สอดคล้องกับความเปลี ยนแปลงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื น

ความถี ฯ 2553  

ในเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2560 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื นความถี ฯ 2553 ได้รับการแก้ไข

โดยพระราชบญัญติั องค์กรจดัสรรคลื นความถี และกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสยีง วิทยุ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที  2) พ.ศ. 2560 เพื อปรับเปลี ยนและแก้ไขโครงสร้างองค์กร
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และอํานาจหน้าที ของกสทช. ให้สอดคล้องกบัโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยดิจิทลัเพื อเศรษฐกิจ

และสงัคม จดัทําโดยคณะกรรมการดิจิทลั เพื อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยตามพ.ร.บ.องค์กร

จัดสรรคลื นความถี ฯ 2553 ที ได้รับการแก้ไข ได้มีการยกเลิก กสท. และกทค. โดยขณะนี " กสทช. 

กํากบัดแูลกิจการวิทยกุระจายเสยีง กิจการวิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมโดยตรง และมีการ

ปรับลดจํานวนกรรมการลงเหลอืเจ็ดคน 

ในเดือนเมษายน ปี 2562 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื นความถี ฯ 2553 ได้รับการแก้ไขโดย

พระราชบญัญัติ องค์กรจัดสรรคลื นความถี และกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที  3) พ.ศ. 2562 เพื อเพิ มความชัดเจนให้กับบทบญัญัติ

เกี ยวกับการเริ มกระบวนการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั "งวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบติังาน และปรับปรุงการอนญุาตให้ใช้คลื นความถี เพื อให้การใช้คลื นความถี เกิดประโยชน์สงูสดุ

และสอดคลอ่งกบัเทคโนโลยีการสื อสารที พฒันาขึ "น เพิ มเติมอํานาจหน้าที เกี ยวกับการรักษาไว้ซึ ง

สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การประสานงานเกี ยวกบัการบริหารคลื นความถี  และการกํากบั

การประกอบกิจการโดยใช้ช่องสญัญาณดาวเทียมต่างชาติ รวมทั "งกําหนดให้มีเลขหมายโทรศพัท์

ฉกุเฉินแหง่ชาติ เพื อให้การรับแจ้งเหตฉุกุเฉินมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

ในเดือนมิถุนายน ปี .$%. คําสั งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที  &/.$%. เรื อง 

มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื องของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื อแต่งตั "งเป็นกรรมการ  กสทช. 

จนกว่าจะมีการแก้ไข พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลื นความถี ฯ .$$; เพิ มเติม หรือจนกว่านายกรัฐมนตรี

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะมีคําสั งเป็นอยา่งอื น และกําหนดให้ กรรมการ กสทช. ที พ้น

จากตําแหน่งเนื องจากมีอายคุรบเจ็บสิบปีบริบรูณ์ ปฏิบติัหน้าที ต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไข พ.ร.บ.

องค์กรจดัสรรคลื นความถี ฯ .$$; เพิ มเติม หรือจนกวา่จะพ้นตําแหนง่เพราะเหตอืุ น 

9.2.2 กรอบการกาํกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในอดีต 

กฎหมายของไทยในอดีตกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเดียวที สามารถจดัตั "ง 

คงไว้และประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ โดยก่อนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 นั "น กิจการโทรคมนาคม

ในประเทศไทยกํากบัดแูลโดยหลายองค์กร ซึ งรวมถึง (1) คณะรัฐมนตรี (2) กระทรวงคมนาคม ซึ ง

อํานาจในการกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมปัจจุบนัได้โอนไปยงักระทรวงดิจิทลัเพื อเศรษฐกิจและ

สงัคมซึ งก่อตั "งในปี พ.ศ. 2545 (3) กรมไปรษณีย์โทรเลข ซึ งแทนที โดย สํานกังานคณะกรรมการ 
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กทช. ซึ งต่อมา สํานกังานคณะกรรมการ กทช. ถกูแทนที โดยสํานกังาน กสทช. (4) ทีโอที ซึ งเป็นผู้

ให้บริการหลกัในการให้บริการโทรศพัท์ประจําที ประจําท้องถิ นและทางไกลภายในประเทศ และ (5) 

กสท.โทรคมนาคมซึ งเป็นผู้ให้บริการหลกัในการให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 

ก่อนปี พ.ศ. 2533 รัฐวิสาหกิจเป็นหนว่ยงานประเภทเดียวที สามารถให้บริการโทรคมนาคม

ได้ อย่างไรก็ดี ตั "งแต่ปี พ.ศ. 2533 บริษัทเอกชนได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ตลาดการให้บริการ

โทรคมนาคมแต่ต้องจัดสรรส่วนแบ่งรายได้จากการร่วมประกอบกิจการหรือการร่วมการงานกับ

รัฐวิสาหกิจ เช่น ทีโอที หรือ กสท.โทรคมนาคม ซึ งการจัดการเช่นนี "เรียกว่า “สมัปทาน” การทํา

สญัญาสมัปทานมกัอยูใ่นรูปของการสร้าง-โอนกรรมสทิธิ=-ดําเนินงาน หรือ Build-Transfer-Operate 

ซึ งบริษัทเอกชนสร้างโครงขา่ยโทรคมนาคมบางสว่นและจะโอนกรรมสทิธิ=ของโครงขา่ยโทรคมนาคม

รวมถึงทรัพย์สินที เกี ยวข้องให้แก่รัฐวิสาหกิจ ภายใต้สญัญาสมัปทาน ผู้ ได้รับสมัปทานอาจร่วม

ให้บริการกบัรัฐวิสาหกิจ หรือให้บริการโดยการใช้ทรัพย์สนิที โอนไปแตเ่พียงผู้ เดียวก็ได้ 

ภายใต้ พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม กรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นผู้ มีอํานาจรักษาการการใช้และ

จัดสรรคลื นความถี และประกาศที เกี ยวข้องกับเครื องวิทยุคมนาคม โดยมีอํานาจรวมถึงการให้

ใบอนญุาตสําหรับการทํา มี ใช้ นําเข้า สง่ออก หรือค้าซึ งเครื องวิทยคุมนาคม ทั "งนี " ปัจจุบนั กสทช. 

มีหน้าที ในการบงัคบัใช้ พ.ร.บ. วิทยคุมนาคม 

9.2.3 การกาํกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบัน 

(ก) กรอบการกาํกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบัน 

การกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของไทยในปัจจุบันนั "นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทั "งนี " ประเทศไทยได้เริ มดําเนินการปฏิรูปการกํากับดูแล

กิจการโทรคมนาคม โดยการตราพระราชบญัญัติหลกัสองฉบบั อนัได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื น

ความถี ฯ 2553 และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(ข) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช 2560 ซึ งเป็นฉบบัที ใช้อยู่ ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " โดยรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร

ไทย พทุธศกัราช 2560 กําหนดให้รัฐต้องจดัให้มีองค์กรของรัฐที มคีวามเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าที   

เพื อรับผิดชอบและกํากบั การดําเนินการเกี ยวกบัคลื นความถี  และกําหนดให้ กสทช. ตาม พ.ร.บ. 

องค์กรจัดสรรคลื นความถี ฯ 2553 รวมถึงที แก้ไขเพิ มเติมเป็นองค์กรดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 นั "นมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกบัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พทุธศกัราช 2550 ที มีวตัถปุระสงค์เพื อกําหนดกรอบการกํากบัการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(ค) พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื นความถี ฯ 2553 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื นความถี ฯ 2553 ใช้บงัคบัแทน พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื นความถี ฯ 

2543 และจดัตั "งองค์กรกํากบัดแูลองค์กรหนึ งเพื อกํากบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคม  

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื นความถี ฯ 2553 ให้อํานาจหน้าที แก่ กสทช. ดงัเช่น 

· จดัทําแผนแมบ่ทการบริหารคลื นความถี  ตารางกําหนดคลื นความถี แหง่ชาติ แผนแม่บทกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี วิทยุ แผนการ

บริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และแผนเลขหมายโทรคมนาคม ให้สอดคล้องกบั

แผนระดบัชาติวา่ด้วยการพฒันาดิจิทลั และดําเนินการให้เป็นไปตามแผนดงักลา่ว  

· กําหนดโครงสร้างอตัราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราคา่บริการที ผู้ ใช้บริการต้องจ่ายให้แก่

ผู้ให้บริการในกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม  และโครงสร้างการ

คํานวณการใช้และเชื อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม 

· พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการใช้คลื นความถี ในการประกอบกิจการกระจายเสยีง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

· พิจารณาอนญุาตและกํากบัดแูลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมในประเทศไทย และกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี ยวกบัการอนญุาต เงื อนไข 

หรือคา่ธรรมเนียมการอนญุาตดงักลา่ว 

· กําหนดมาตรฐานและลกัษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสยีง 

กิจการโทรทศัน์ กิจการโทรคมนาคม รวมถึงกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี ยวกบัการใช้และ

เชื อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม 

· กําหนดแผนเลขหมายโทรคมนาคม พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใช้เลขหมาย

โทรคมนาคม และกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี ยวกบัการอนญุาต เงื อนไข หรือคา่ธรรมเนียม

การอนญุาตดงักลา่ว 
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· สง่เสริมให้เกิดการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรมในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคม 

· กําหนดมาตรการเพื อป้องกันมิให้มีการกระทําอนัเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็น

ธรรมในการแขง่ขนัในกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

· เรียกคืนคลื นความถี ที ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือนํามาใช้ประโยชน์ ให้

คุ้มคา่ยิ งขึ "นเพื อนํามาจดัสรรใหม ่

· ดําเนินการในฐานะหน่วยงานอํานวยการของรัฐที มีอํานาจในการบริหารกิจการสื อสารระหวา่ง

ประเทศกบัสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศอื น รัฐบาล 

และหน่วยงานต่างประเทศ ตามที อยู่ในหน้าที และอํานาจของ กสทช. หรือตามที รัฐบาล

มอบหมาย รวมทั "งสนบัสนนุการดําเนินการของรัฐเพื อให้มีดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ งสทิธิในการ

เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและประสานงานเกี ยวกับการบริหารคลื นความถี ทั "งในประเทศและ

ระหวา่งประเทศ ทั "งนี " เพื อให้เป็นไปตามแผนแมบ่ทซึ งจดัทําขึ "น และนโยบายและแผนระดบัชาติ

วา่ด้วยการพฒันาดิจิทลัเพื อเศรษฐกิจและสงัคม 

· จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื "นฐานโดยทั วถึงและบริการเพื อสงัคมซึ งรวมถึงการให้บริการใน

พื "นที หา่งไกล  

· กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี ยวกบัการคุ้มครองสิทธิของผู้ ใช้บริการในกิจการกระจายเสยีง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

· ดําเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอนัเป็นสมบติัของชาติ  

และดําเนินการให้มีการใช้สทิธิดงักลา่วเพื อให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัประเทศชาติและประชาชน 

ในกรณีที การรักษาสิทธิดงักลา่วก่อให้เกิดภาระแก่รัฐเกินประโยชน์ที จะได้รับ กสทช. อาจสละ

สิทธิดังกล่าวได้ตามที กําหนดในแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และให้

รายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมทั "งประกาศเหตุผลโดยละเอียดให้ประชาชนทราบ  ในการ

ดําเนินการให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดงักลา่ว ให้ กสทช. มีอํานาจกําหนด

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขการอนุญาตค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการ

อนญุาต รวมถึงคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  ในการดําเนินการที เกี ยวข้องที ผู้ขอรับอนญุาตหรือผู้ รับอนญุาต 

แล้วแต่กรณี จะต้องรับภาระโดยค่าธรรมเนียมการอนุญาตดงักล่าวเมื อหกัค่าใช้จ่ายในการ

อนญุาตแล้วเหลอืเทา่ใดให้นําสง่เป็นรายได้แผน่ดิน และ 
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· พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการตามพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื นความถี ฯ 

2553 โดยใช้ช่องสญัญาณดาวเทียมต่างชาติ และกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี ยวกับการ

อนญุาต เงื อนไข และคา่ธรรมเนียมการอนญุาตดงักลา่ว 

นอกจากอํานาจของ กสทช. ที ระบใุน พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื นความถี ฯ 2553 แล้ว พ.ร.บ. 

องค์กรจัดสรรคลื นความถี ฯ  2553 ยังกําหนดให้บรรดาอํานาจหน้าที ของรัฐมนตรี  อธิบดี

กรมไปรษณีย์โทรเลข และเจ้าพนกังานผู้ออกใบอนญุาต ตามกฎหมายวา่ด้วยวิทยคุมนาคม นั "น ตก

เป็นของ กสทช. ด้วย 

(ง) พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมกําหนดหลกัเกณฑ์การให้ใบอนญุาตแก่นิติบคุคล

ใดที ประสงค์จะให้บริการกิจการโทรคมนาคม ซึ ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื นความถี ฯ 2543 และ 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื นความถี ฯ 2553 กําหนดนิยามคําวา่ “กิจการโทรคมนาคม” ไว้อยา่งกว้าง ๆ 

โดยหมายความวา่ กิจการซึ งให้บริการการสง่ การแพร่ หรือการรับเครื องหมาย สญัญาณ ตวัหนงัสอื 

ตวัเลข ภาพ เสยีง รหสั หรือสิ งอื นใด ซึ งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบคลื นความถี  ระบบ

สาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื น ระบบใดระบบหนึ งหรือหลายระบบรวมกนั และ

รวมถึงกิจการซึ งให้บริการดาวเทียมสื อสาร  หรือกิจการอื นที  กสทช. กําหนดให้เป็นกิจการ

โทรคมนาคม แต่ไม่รวมถึงกิจการที เป็นกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุ

คมนาคม  

ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการ กทช. มีหน้าที ออก

ใบอนุญาตให้แก่รัฐวิสาหกิจในการประกอบกิจการที ดําเนินการอยู่ก่อนวนัที  พ.ร.บ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคมมีผลใช้บงัคบัจนถึงวนัที สญัญาร่วมการงานฯ หรือสญัญาให้ดําเนินการฯ จะสิ "น

ผล โดยอาจกําหนดเงื อนไขที เหมาะสมเพิ มเติมได้ ด้วยเหตุนี " เมื อวันที  4 สิงหาคม พ.ศ. 2548 

คณะกรรมการ กทช. จึงออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ ทีโอที และ กสท.

โทรคมนาคม ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ทั "งนี " บริษัทเอกชนที ให้บริการตาม

สญัญาร่วมการงานฯ หรือสญัญาให้ดําเนินการฯ ที ได้รับจากทีโอทีและ กสท.โทรคมนาคม นั "น มี

สทิธิให้บริการตอ่ไปได้ตามสญัญาดงักลา่วที มีอยูเ่ดิมจนกวา่สญัญาจะสิ "นผล อยา่งไรก็ดี  

ผู้ ได้รับสญัญาร่วมการงานฯ หรือสญัญาให้ดําเนินการฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

หลกัเกณฑ์ที กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และต้องปฏิบติัตามประกาศ

หลกัเกณฑ์ที กําหนดโดย คณะกรรมการ กทช. หรือ กสทช. บนพื "นฐานของการแขง่ขนัอยา่งเสรีและ



สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

 สว่นที  2 การดําเนินกิจการของกองทนุรวม หน้าที  523  

เป็นธรรม โดยมีสิทธิหน้าที และความรับผิดเช่นเดียวกับผู้ รับใบอนุญาตการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม 

ผู้ ที กระทําผิดตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจมีโทษปรับ โทษจําคกุ หรือ

ทั "งจําทั "งปรับ เช่น การประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต หากผู้ ใดประกอบกิจการ

โทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนญุาต ผู้นั "นอาจถกูริบทรัพย์สิน ต้องโทษปรับหรือโทษจําคกุ หรือทั "งจํา

ทั "งปรับ สําหรับนิติบุคคลนั "น กรรมการผู้ จัดการ ผู้ จัดการหรือบุคคลใดซึ งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของนิติบคุคล อาจต้องโทษจากการประกอบกิจการของนิติบคุคลได้ เว้นแต่พิสจูน์ได้วา่

การกระทํานั "นได้กระทําโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 

กสทช. ยงัมีอํานาจเพิกถอนสทิธิในการประกอบกิจการของผู้ให้บริการตามสญัญาร่วมการ

งานฯ หรือสญัญาให้ดําเนินการฯ ได้ หากผู้นั "นกระทําความผิดใดตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม 

(จ) อาํนาจหน้าที ของ กสทช. 

กสทช. มีอํานาจหน้าที อย่างกว้างในการกํากบัดแูลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคม ตามที บญัญัติไว้ใน พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื นความถี ฯ 2553 พ.ร.บ. การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พ.ร.บ. โทรทศัน์ 

กสทช.ได้ใช้บงัคบักฎระเบียบที ออกโดย คณะกรรมการ กทช. และยังได้แก้ไขและออก

กฎระเบียบเพิ มเติม โดยหลกัเกณฑ์ที ใช้อยู่ในปัจจุบนั อาทิ (1) ลกัษณะและประเภทของกิจการ

โทรคมนาคมที ต้องได้รับใบอนุญาต (2) คุณสมบติัและวิธีการขอใบอนุญาตการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมทั "งสามแบบในประเทศไทย (3) มาตรการการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม (4) 

ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต (5) การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว (6) การคงสิทธิเลขหมาย (7) การ

ป้องกนัมิให้มีการกระทําอนัเป็นการผกูขาดหรือก่อให้เกิดความไมเ่ป็นธรรม (8) การใช้และเชื อมตอ่

โครงข่ายโทรคมนาคม (9) กระบวนการรับเรื องร้องเรียนและพิจารณาเรื องร้องเรียนของผู้ ใช้บริการ 

(10) มาตรฐานสญัญาโทรคมนาคม (11) อตัราขั "นสงูของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการ

ล่วงหน้า (12) การคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการ (13) การใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรศพัท์เคลื อนที ภายในประเทศ (14) การใช้โครงข่ายพื "นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน และ (15) การ

ขายสง่บริการและบริการขายตอ่บริการ 
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ในเรื องการจัดสรรคลื นความถี นั "น พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื นความถี ฯ 2553 กําหนดให้ 

กสทช. จะต้องใช้วิธีการประมลูเพื อจดัสรรคลื นความถี ที ใช้ในกิจการโทรคมนาคมเท่านั "น เว้นแตใ่น

กรณีเป็นคลื นความถี  ที มีเพียงพอต่อการใช้งานหรือนําไปใช้ในกิจการบางประเภทเพื อบริการ

สาธารณะ ความมั นคงของรัฐ หรือกิจการที ไมมี่วตัถปุระสงค์เพื อแสวงหากําไรซึ งอาจใช้วิธีการอื นได้ 

(ฉ) ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมทกุรายที ไมใ่ช่ผู้ประกอบการตามสญัญาร่วมการงานฯ หรือสญัญา

ให้ดําเนินการฯ ซึ งได้ทําขึ "นก่อนวนัที  พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใช้บงัคบั จะต้อง

ขอใบอนญุาตประเภทใดประเภทหนึ งจาก กสทช. ดงัตอ่ไปนี " 

ใบอนุญาตแบบที หนึ ง ได้แก่ ใบอนุญาตสําหรับผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมที ไม่มี

โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที มีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี

ในประเทศไทย ทั "งนี " เมื อผู้ประสงค์จะประกอบกิจการลกัษณะดงักลา่วได้แจ้งให้ กสทช. ทราบแล้ว 

กสทช. ต้องออกใบอนญุาตให้ประกอบกิจการให้แก่ผู้ ยื นคําขอรับใบอนญุาต 

ใบอนญุาตแบบที สอง ได้แก่ ใบอนญุาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที มีหรือไมมี่

โครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ งเป็นการประกอบกิจการที มีวตัถุประสงค์ให้บริการจํากัดเฉพาะกลุ่ม

บุคคลหรือเป็นการประกอบกิจการที ไม่มีผลกระทบโดยนยัสําคญัต่อการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็น

ธรรม หรือต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค ทั "งนี " กสทช. จะต้องออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ ยื นคํา

ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการลกัษณะดงักล่าว เมื อได้ปฏิบติัถูกต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

มาตรฐานที ประกาศกําหนดไว้ลว่งหน้า 

ใบอนญุาตแบบที สาม ได้แก่ ใบอนญุาตสาํหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที มีโครงข่าย

เป็นของตนเอง ซึ งเป็นการประกอบกิจการที มีวตัถปุระสงค์ในการให้บริการแก่บคุคลทั วไปจํานวน

มาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนยัสําคญัต่อการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจําเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ ทั "งนี " กสทช. มีดุลยพินิจใน

การออกใบอนญุาตในการประกอบกิจการลกัษณะดงักลา่วให้แก่ผู้ ยื นคําขอรับใบอนญุาต 

คณะกรรมการ กทช. เริ มให้ใบอนญุาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมตั "งแตปี่ พ.ศ. 2548 

ทั "งนี " หากการให้บริการโทรคมนาคมจะต้องใช้คลื นความถี  ผู้ขอรับใบอนญุาตจะต้องขอใบอนญุาต

ใช้คลื นความถี ตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื นความถี ฯ 2553 โดยใช้วิธีการประมลูคลื นความถี จาก 

กสทช. เท่านั "น ยกเว้นแต่ในกรณีเป็นคลื นความถี  ที มีเพียงพอต่อการใช้งานหรือนําไปใช้ในกิจการ
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บางประเภทเพื อบริการสาธารณะ ความมั นคงของรัฐ หรือกิจการที ไม่มีวตัถปุระสงค์เพื อแสวงหา

กําไร  ตามที ได้กลา่วไว้ข้างต้น  

(ช) ใบอนุญาตเครื องวิทยุคมนาคม 

ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม ผู้ ใด ทํา มี ใช้ นําเข้า ส่งออก หรือค้าซึ งเครื องวิทยุคมนาคม 

ต้องได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. โดยเงื อนไขใบอนุญาตเป็นไปตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม ซึ ง

แตกต่างกนัไปตามแต่ละประเภทใบอนญุาต หากผู้ ใดฝ่าฝืน อาจต้องโทษปรับ จําคกุ หรือทั "งจําทั "ง

ปรับ และศาลอาจมีคําสั งให้ริบสิ งที ใช้ในการกระทําความผิดนั "นได้ 

(ซ) สิทธิแห่งทาง 

ผู้ รับใบอนญุาตสามารถใช้สทิธิแหง่ทางโดยนิติกรรมสญัญาหรือสิทธิแหง่ทางโดยกฎหมาย 

สําหรับการขอสิทธิแห่งทางโดยกฎหมายนั "นเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื อง สิทธิแห่งทาง  โดย

นิยามของ “สาย” หมายความรวมถึง สายนําสญัญาณโทรคมนาคมตวันําทองแดง (Copper) หรือ

ตัวนําเส้นใยแสง (Optical Fiber) หรือสายอื นใดที ใช้ในกิจการโทรคมนาคม ส่วน “อุปกรณ์” นั "น

หมายความวา่ อปุกรณ์ประกอบใด ที ต้องติดตั "งตามเสา ทอ่ หรือสิ งก่อสร้างใดหรือในที ดิน เพื อใช้ใน

กิจการโทรคมนาคม ทั "งนี "ไม่รวมถึงอปุกรณ์ของผู้ ใช้บริการ (Customer Premises Equipment หรือ 

CPE) 

ในกรณีที ผู้ รับใบอนญุาตต้องการขอสิทธิแหง่ทางโดยกฎหมาย ผู้ รับใบอนญุาตสามารถร้อง

ขอให้ กสทช. พิจารณาอนญุาตแผนผงัตําแหน่งการติดตั "ง ลกัษณะทิศทาง และแนวเขตในการใช้

สิทธิแห่งทางโดยกฎหมาย โดยในการใช้สิทธิแห่งทางโดยกฎหมายนี " ผู้ รับใบอนญุาตจะต้องตกลง

ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์กับเจ้าของพื "นที  หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค หรือบุคคลอื นใดที 

เกี ยวข้อง หากผู้ รับใบอนุญาตไม่สามารถตกลงได้ ผู้ รับใบอนุญาตสามารถร้องขอให้ กสทช. 

พิจารณาวินิจฉยัเพื อบงัคบักบับคุคลดงักลา่วตอ่ไปได้  

กสทช. มีนโยบายสง่เสริมการลงทนุและการใช้งานโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมร่วมกนั 

ซึ งรวมถึง 

· การใช้เสา (towers) สถานที  (sites) สายอากาศ (antenna) แหล่งจ่ายไฟ (power supplies) 

และสิ งอํานวยความสะดวก (facilities) อื น ๆ 

· การใช้พื "นที ที เป็นเขตที มีกฎหมายกําหนดไว้เพื อสงวนและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ งแวดล้อม และ  
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· การพฒันาโครงขา่ยโทรคมนาคมพื "นฐานในพื "นที ที มีประชากรหนาแนน่ 

ผู้ ใดที เป็นเจ้าของพื "นที อาจต้องเข้าทําสญัญากบัผู้ รับใบอนญุาตที ขอใช้สิทธิแห่งทางโดย

กฎหมายบนพื "นที นั "น ๆ อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จะเรียกเก็บได้เท่าที จําเป็น เจ้าของ

พื "นที หรือที ดินอาจปฏิเสธได้เฉพาะในกรณีที พื "นที ไม่เพียงพอ (lack of capacity) มาตรฐานความ

ปลอดภยั ความนา่เชื อถือของระบบ และเหตผุลทางวิศวกรรม หรือกรณีอื นใดตามที  กสทช. กําหนด 

ในระหวา่งที  กสทช. ยงัไมไ่ด้กําหนดหลกัเกณฑ์เกี ยวกบัคา่ตอบแทนการใช้ประโยชน์ของการใช้สิทธิ

แห่งทางโดยกฎหมาย อตัราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ดงักล่าวให้เป็นไปตามความตกลงร่วม

ระหวา่งคูส่ญัญา ซึ งต้องอยูบ่นพื "นฐานของความเสมอภาค เป็นธรรม และไมเ่ลอืกปฏิบติั 

9.2.4 การใช้โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 กสทช. ออกประกาศการใช้โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ร่วมกนั สําหรับโครงข่ายโทรศพัท์เคลื อนที  โดยตามประกาศการใช้โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ร่วมกนัฉบบันี " ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที สามซึ งให้บริการโทรศพัท์เคลื อนที  

มีหน้าที ให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอื นร่วมใช้โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของตนด้วย  อย่างไรก็ดี 

หลักเกณฑ์เรื องการใช้โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมร่วมกันนี "ไม่นํามาใช้ในกรณีที โครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายดงักลา่วมีอยูไ่มเ่พียงพอ หรือการอนญุาตให้ใช้

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมร่วมกันจะทําให้เกิดปัญหาทางเทคนิคที อาจไปรบกวนกิจการ

โทรคมนาคมหรือเป็นเหตขุดัขวางการโทรคมนาคม ผู้ รับใบอนญุาตที ให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื นร่วม

ใช้โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีหน้าที จัดส่งสําเนาสัญญาการใช้โครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมร่วมกนัให้ กสทช. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที ได้มีการลงนาม 

ประกาศการใช้โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมร่วมกันกําหนดให้ค่าตอบแทนการใช้

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมร่วมกนัจะต้องสมเหตสุมผล เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติัระหว่าง

ผู้ รับใบอนญุาตรายอื นที ขอใช้โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมร่วมกนั ประกาศฉบบันี "ยงัมีบทบญัญัติ

กําหนดหน้าที ของผู้ รับใบอนญุาตแบบที สามและกําหนดเกี ยวกบัข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมร่วมกนั การเจรจา รวมถึงกระบวนการระงบัข้อพิพาท โดยผู้ รับใบอนญุาตแบบที สามมี

หน้าที ต้องจดัเตรียมและนําสง่ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมร่วมกนั (ตามที ประกาศ

กําหนด) ให้แก่ กสทช. พิจารณา โดยในกรณีที เป็นผู้ รับใบอนุญาตอยู่ก่อนวันที ประกาศการใช้

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีผลใช้บังคับ ต้องจัดส่งภายใน 90 วัน นับแต่ประกาศ
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ดงักล่าวมีผลใช้บงัคบั สําหรับในกรณีที เป็นผู้ รับใบอนุญาตภายหลงัจากประกาศดงักล่าวมีผลใช้

บงัคบั ต้องจดัสง่ภายใน 90 วนั นบัแตว่นัที เริ มให้บริการ 

9.2.5 การขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการ  

เมื อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการ กทช. ออก ประกาศขายสง่ขายตอ่บริการ ซึ ง

เกี ยวกบัการขายสง่บริการและบริการขายตอ่บริการโทรคมนาคม แม้ว่าคณะกรรมการ กทช. จะถกู

แทนที โดย กสทช. ตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื นความถี ฯ 2553 ก็ตาม ประกาศฉบบันี "ยงัคงมีผลใช้

บังคับต่อไป วัตถุประสงค์หลักของประกาศฉบับนี "มีขึ "นเพื อกํากับดูแลการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมประเภทการขายสง่บริการและบริการขายต่อบริการ เพื อสนบัสนนุกิจการโทรคมนาคม

ให้เป็นไปโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม และสง่เสริมให้มีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหม่เข้าสู่

ตลาดอนัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ใช้บริการโทรคมนาคม 

ตามประกาศขายส่งขายต่อบริการนี " การขายส่งบริการโทรคมนาคมรวมถึงการให้เช่า

อุปกรณ์หรือสิ งอํานวยความสะดวกของโครงข่ายโทรคมนาคม หรือการขายบริการโทรคมนาคม 

บริการขายสง่บริการที ต้องจดัให้มีเพื อให้บริการขายตอ่บริการได้ รวมไปถึง 

· บริการโทรคมนาคมเพื อสาธารณะ (Public Switched Telecommunication Services) (เช่น 

บริการโทรศพัท์ประจําที  บริการโทรศพัท์สาธารณะ บริการโทรศพัท์เคลื อนที  บริการเสริมที 

เกี ยวข้องกับบริการโทรศัพท์ประจําที  บริการโทรศัพท์สาธารณะ บริการโทรศัพท์เคลื อนที  

บริการบนโครงขา่ยร่วมแบบดิจิตอล) 

· บริการวงจร และช่องสญัญาณเช่า (Leased Circuit /Channel Services)  

· บริการโทรคมนาคมอื นที  กสทช. อาจประกาศกําหนดเพิ มเติม 

ประกาศขายส่งขายต่อบริการกําหนดเงื อนไขและหลกัเกณฑ์ไว้หลายประการ ซึ งรวมถึง 

เงื อนไขที ผู้ ใดประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส่งบริการหรือขายต่อบริการ 

จะต้องได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการหรือขายต่อบริการจาก 

กสทช. ทั "งนี "ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมขายสง่บริการต้องจดัให้มีการขายสง่บริการแก่ผู้ประกอบ

กิจการโทรคมนาคมขายต่อบริการ อย่างเป็นธรรม สมเหตสุมผล ไม่เลือกปฏิบติั แบ่งแยก หรือ กีด

กนัผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมขายตอ่บริการรายใดรายหนึ ง  

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส่งบริการไม่อาจปฏิเสธการขายส่งบริการได้  

เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อยกเว้นที กําหนดไว้ในประกาศขายสง่ขายต่อบริการ หากผู้ประกอบกิจการ
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โทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการรายใดปฏิเสธที จะไม่ขายสง่บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดและ

เหตุผลของการปฏิเสธทั "งต่อผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายต่อบริการที ร้องขอและ 

กสทช. เป็นหนงัสอืภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที ได้รับการร้องขอให้จดัให้มีการขายสง่บริการ  

การเจรจาและเงื อนไขของสญัญาขายส่งบริการระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

ประเภทขายสง่บริการและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายต่อบริการจะต้องเป็นไปตาม

ประกาศขายสง่ขายตอ่บริการ ในกรณีที ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั "งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจา

ตกลงกนัได้ภายใน 45 วนันบัแตว่นัที ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการได้รับการ

ร้องขอ คูก่รณีตา่งมีสทิธิร้องขอให้ กสทช. วินิจฉยัชี "ขาดได้ 

ประกาศขายสง่ขายต่อบริการยงักําหนดหน้าที ของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท

ขายส่งบริการซึ งรวมถึง การงดเว้นการกระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การขายต่อบริการของผู้

ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายต่อบริการไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และต้องไม่

ก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคม หรืออาจก่อให้เกิดเหตขุดัขวางการโทรคมนาคม ทั "งนี "เมื อ

ได้รับการร้องขอ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการมีหน้าที ต้องจดัให้มีการเข้าถึง

เพื อใช้ทรัพยากรโทรคมนาคม โครงสร้างพื "นฐาน โครงข่าย และสิ งอํานวยความสะดวกที จําเป็น

สําหรับการขายต่อบริการตามสญัญาขายส่งบริการ ทั "งนี " หลกัเกณฑ์การเข้าถึงเพื อใช้ทรัพยากร

โทรคมนาคม โครงสร้างพื "นฐาน โครงขา่ย และสิ งอํานวยความสะดวกที จําเป็นของผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการจะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที  กสทช. 

กําหนด  

ปัจจุบัน กสท. โทรคมนาคม และเรียลมูฟ ซึ งเป็นบริษัทย่อยของทรู  ได้ให้บริการ

โทรศพัท์เคลื อนที ในระบบ HSPA ตามประกาศนี " โดย กสท. โทรคมนาคม ซึ งเป็นผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมประเภทขายส่งบริการ ได้ดําเนินการขายส่งบริการโทรศพัท์เคลื อนที ในระบบ HSPA 

บนคลื นความถี  850 MHz ให้แก่เรียลมูฟ และเรียลมูฟนําบริการดงักล่าวไปขายต่อบริการให้แก่

ผู้ใช้บริการภายใต้ชื อทางการค้า True Move H 

9.2.6 บริการโทรคมนาคมพื "นฐานโดยทั วถึงและบริการเพื อสังคม (Universal Service Obligation 

หรือ USO) 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื นความถี ฯ 2553 กําหนดให้ กสทช. จดัทําแผนการจดัให้มีบริการ

โทรคมนาคมพื "นฐานโดยทั วถึงและบริการเพื อสงัคม (USO) โดยในแผนอย่างน้อยจะต้องกําหนด

พื "นที และกลุ่มเป้าหมาย (เช่น กลุ่มผู้ มีรายได้น้อย ผู้ พิการ และผู้ ที อยู่ในชนบท) ระยะเวลาในการ
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ดําเนินการ พร้อมทั "งประมาณการค่าใช้จ่ายที จะเกิดขึ "น โดย กสทช. จะต้องกําหนดค่าใช้จ่ายที จะ

เรียกเก็บจากผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื อนําไปใช้ดําเนินการสนบัสนนุการจดั

ให้มีบริการโทรคมนาคมพื "นฐานโดยทั วถึงและบริการเพื อสงัคม (USO) โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว

จะต้องไมเ่ป็นภาระแก่ผู้ รับใบอนญุาตมากจนเกินสมควร 

เมื อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 กสทช. ได้ออก ประกาศวิธีการจดัเก็บรายได้เพื อนําไปใช้

ในการจัดให้มีบริการ USO ภายใต้ประกาศนี " ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทุก

ประเภทจะต้องนําสง่เงินจํานวนสงูสดุร้อยละ 2.5 ของรายได้สทุธิ หลงัหกัคา่ใช้จ่ายตามที กําหนดไว้

ในประกาศดงักล่าวให้แก่สํานกังาน กสทช. โดยผู้ รับใบอนุญาตได้รับการยกเว้นรายได้สุทธิเป็น

จํานวน 40 ล้านบาทตอ่ปี 

ในการคํานวณค่าธรรมเนียมบริการโทรคมนาคมพื "นฐานโดยทั วถึงและบริการเพื อสงัคม 

(USO) นั "น ผู้ รับใบอนุญาตสามารถนําค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ งจ่ายให้กับผู้ รับใบอนุญาตรายอื นมาหัก

ลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของรายได้รวม ทั "งนี " ตามประกาศวิธีการจดัเก็บรายได้เพื อนําไปใช้ใน

การจัดให้มีบริการ USO นี " กสทช. ได้กําหนดรายการค่าใช้จ่ายที เกิดจากการซื "อหรือเช่าบริการ

โทรคมนาคมจากผู้ รับใบอนุญาตรายอื นที สามารถนํามาหักลดหย่อนค่าธรรมเนียมบริการ

โทรคมนาคมพื "นฐานโดยทั วถึงและบริการเพื อสงัคม (USO) ค่าใช้จ่ายในการเชื อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม ( Interconnection Charge) ซึ งรวมถึง ค่าบริการเคเบิ "ลทองแดง (copper cable 

service) คา่บริการเคเบิ "ลใยแก้วนําแสง (optic fiber cable service) คา่บริการ dark fiber คา่บริการ 

Multiprotocol Label Switching (MPLS) ค่าบริการ International Private Leased Circuit (IPLC) 

ค่าบ ริการ  Internet Protocol Virtual Private Network (IP VPN) ค่าบ ริการ  Virtual Node (VN) 

คา่บริการ Internet Protocol Transit (IP Transit) คา่เช่า Domestic Internet Exchange (DIX) และ

ค่าเช่า International Internet Gateway (IIG) เป็นต้น นอกจากนี "ผู้ รับใบอนุญาตยังสามารถนํา

ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ "นจากภารกิจ USO มาหกัลดหย่อนจากรายได้ที ต้องจัดสรรแต่ทั "งนี "ตามประกาศ 

กสทช. เรื อง หลกัเกณฑ์และวิธีการนําคา่ใช้จ่ายที เกิดขึ "นจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื อประโยชน์

สาธารณะมาหกัลดหย่อนจากรายได้ที ต้องจดัสรรเพื อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม

พื "นฐานโดยทั วถึงและบริการสงัคม ซึ งประกาศเมื อวนัที  #3 พฤศจิกายน .$%# จะหกัได้ไม่เกินร้อย

ละ #$ ของจํานวนเงินรายได้ที ต้องจดัสรรและเป็นเงินจํานวนทั "งสิ "นไมเ่กิน .** ล้านบาทตอ่ปี 
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ทั "งนี " กสทช. ได้ประกาศแผนการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื "นฐานโดยทั วถึงและบริการ

เพื อสงัคม (USO) เพื อกําหนดพื "นที เป้าหมายในการให้บริการบริการโทรคมนาคมพื "นฐานโดยทั วถึง

และบริการเพื อสงัคม (USO) ซึ งรวมถึงพื "นที เปา้หมายและกลุม่เปา้หมายด้วย 

9.2.7 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม นั "น กสทช. มีอํานาจกําหนดมาตรการ

เฉพาะตามลกัษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมมิให้ผู้ รับใบอนุญาตกระทําการอย่างใดอย่าง

หนึ งอนัเป็นการผกูขาด หรือลด หรือจํากดัการแข่งขนัในการให้บริการโทรคมนาคม โดยมาตรการ

ตา่ง ๆ เหลา่นั "นอาจห้าม หรือให้ดําเนินการ แล้วแตก่รณี ในเรื องดงัตอ่ไปนี " 

· การอดุหนนุการบริการ 

· การถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกนั 

· การใช้อํานาจเหนือตลาดที ไมเ่ป็นธรรม 

· พฤติกรรมกีดกนัการแขง่ขนั  

· การคุ้มครองผู้ประกอบการรายยอ่ย 

กสทช. มีอํานาจในการกําหนดมาตรการปอ้งกนัการผกูขาด หรือลด หรือจํากดัการแขง่ขนั

และมาตรการส่งเสริมการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

หน่วยงานที มีอํานาจกํากบัดแูลได้ออกประกาศเพื อสง่เสริมการแข่งขนัในตลาดหลายฉบบัด้วยกัน 

เช่น ประกาศที เกี ยวข้องกบัการกระทําที เป็นการผูกขาด หรือลด หรือจํากดัการแข่งขนั ผู้ มีอํานาจ

เหนือตลาด (Significant Market Player หรือ SMP) การกําหนดตลาดที เกี ยวข้องและการรวม

กิจการ 

(ก) การกระทาํที เป็นการผูกขาด หรือลด หรือจาํกัดการแข่งขัน 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 คณะกรรมการ กทช. ได้ออกประกาศป้องกันการ

ผูกขาด เพื อกําหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการผูกขาดหรือการกระทําที ไม่เป็นธรรมต่อ

การแข่งขนัในธุรกิจโทรคมนาคม ประกาศป้องกันการผูกขาดกําหนดหลกัเกณฑ์สําหรับ

ธุรกิจโทรคมนาคม โดยประกาศปอ้งกนัการผกูขาดนี "ได้กําหนดการกระทําที เป็นการผกูขาด 

ลดหรือจํากดัการแขง่ขนัในกิจการโทรคมนาคมซึ งห้ามผู้ รับใบอนญุาตกระทําการตา่ง ๆ ซึ ง

รวมถึง  
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· การอุดหนุนการบริการและการอุดหนนุข้ามประเภทบริการไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมในบริการหรือกิจการที มีการแขง่ขนัในตลาดหรือที  กสทช. กําหนด โดยการใช้

ข้อได้เปรียบในการแข่งขนัของตนโดยมิชอบเพื อให้ได้เปรียบในการแข่งขนั หรือลด 

หรือจํากดัการแข่งขนัของผู้ ได้รับใบอนุญาตรายอื น อนัส่งผลให้เกิดการผูกขาด หรือ

ลด หรือจํากดัการแขง่ขนั ในการให้บริการโทรคมนาคม  

· การถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกัน โดยการเข้าซื "อหุ้นหรือถือหุ้นไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทั "งหมดของผู้ รับใบอนญุาตราย

อื นที ให้บริการประเภทเดียวกัน หรือการเช่าซื "อสินทรัพย์ทั "งหมดหรือบางส่วนเพื อ

ควบคมุนโยบายหรือการบริการธุรกิจของผู้ รับใบอนญุาตรายอื น อนัสง่ผลให้เกิดการ

ผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคม โดยไม่ได้รับ

อนญุาตจาก กสทช. และ/หรือ 

· การใช้อํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ ซึ งรวมถึงการกระทําใด ๆ ของผู้ รับใบอนญุาตที มี

สว่นแบง่การตลาดเกินกวา่ร้อยละ 25 ของแตล่ะประเภทการบริการ หรือการกระทําอื น

ใดของผู้ รับใบอนุญาตที  กสทช. ประกาศกําหนดให้เป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาด ซึ งมี

ลกัษณะเป็นการผกูขาด หรือลด หรือจํากดัการแข่งขนัในการให้บริการโทรคมนาคม 

โดยประกาศฉบบันี "ได้กําหนดรายการการกระทําต้องห้าม ตวัอยา่งเช่น 

(1) เลอืกปฏิบติัทางด้านอตัราคา่บริการอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

(2) กําหนดหรือรักษาระดบัอตัราคา่บริการอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

(3) กําหนดอตัราค่าบริการหรือสินค้าตํ ากว่าทุน เพื อทําให้คู่แข่งไม่สามารถ

แขง่ขนัได้หรือเพื อให้บริษัทลกูหรือบริษัทในเครือได้เปรียบในการแขง่ขนั 

(4) ระงบั ลด หรือจํากดัการบริการและการจําหนา่ยสนิค้าหรือบริการโดยไม่มี

เหตผุลอนัสมควร 

(5) จัดบริการแบบพ่วงขายบริการและสินค้าแก่ผู้ รับใบอนุญาตรายอื นโดย

เลอืกปฏิบติัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

(6) ปกปิดข้อมลูที จําเป็นสําหรับการใช้บริการหรือให้บริการโดยเลือกปฏิบติั

อยา่งไมเ่ป็นธรรม และ 
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(7) ใช้ข้อมลูที ได้รับจากผู้ รับใบอนญุาตรายอื นเพื อให้ได้เปรียบในการแขง่ขนั

อยา่งไมเ่ป็นธรรม 

ผู้ รับใบอนญุาตรายใดที ได้รับผลกระทบจากการกระทําดงักลา่วสามารถร้องขอให้ 

กสทช. ดําเนินการไต่สวนผู้ รับใบอนญุาตที มีการกระทําหรือพฤติกรรมดงักลา่วและขอให้

กําหนดมาตรการคุ้มครองชั วคราวได้ ทั "งนี " ในกรณีที มีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ รับใบอนญุาต

รายใดกระทําการหรือมีพฤติกรรมอนัเป็นการผกูขาด หรือลด หรือจํากดัการแข่งขนัในการ

ให้บริการกิจการโทรคมนาคม กสทช. ก็มีอํานาจสั งให้ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเองได้ 

หากพบวา่มีการกระทําความผิดจริง กสทช. มีอํานาจกําหนดบทลงโทษบางประการแก่ผู้ รับ

ใบอนญุาตรายนั "นได้ 

(ข) ผู้มีอาํนาจเหนือตลาด (Significant Market Player หรือ SMP) 

ประกาศ กสทช. เรื อง หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณากําหนดผู้ มีอํานาจเหนือ

ตลาดในกิจการโทรคมนาคม กําหนดวิธีการพิจารณาลกัษณะการเป็นผู้ มีอํานาจเหนือ

ตลาดไว้สองประการดงันี " 

· ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ งมีสว่นแบ่งตลาดตั "งแต่ร้อยละ 40 ขึ "นไป กสทช. จะ

กําหนดให้เป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาด และ 

· ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ งมีสว่นแบง่ตลาดตั "งแตร้่อยละ 25 แตไ่มถึ่งร้อยละ 40 

กสทช. จะพิจารณาปัจจยัอื น ๆ ประกอบก่อนที จะกําหนดให้ผู้ให้บริการรายนั "นเป็นผู้ มี

อํานาจเหนือตลาด 

ทั "งนี " ผู้ ให้บริการที ถูกกําหนดให้เป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดจะต้องปฏิบัติตาม

มาตรการเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างซึ งเป็นกฎการกํากบัดแูลลว่งหน้า (Ex-

ante regulations) เช่น การบงัคบัให้ขายแยกบริการ การกําหนดอตัราขั "นสงูของค่าบริการ

บางประเภท และการแยกระบบบญัชีออกจากกนัในการให้บริการบางประเภท เป็นต้น 

(ค) มาตรการกาํกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม 

ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ กสทช. ได้ออกประกาศรวมธุรกิจ ซึ งออกมา

ยกเลิกและแทนที ประกาศ กสทช. เรื อง หลกัเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้น

ไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยประกาศรวมธุรกิจได้กําหนดหลกัเกณฑ์และ

วิธีการสาํหรับการรวมธุรกิจ โดยผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ รับใบอนุญาต
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จะต้องรายงาน กสทช. ก่อนการรวมธุรกิจกบัผู้ รับใบอนญุาตรายอื นหรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของผู้ รับใบอนุญาตรายอื น นอกจากนี " ผู้ รับใบอนุญาตหรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ รับ

ใบอนญุาตที ประสงค์จะรวมธุรกิจอาจต้องนําสง่ผลรายงานการประเมินผลกระทบต่อการ

แขง่ขนัเพื อประกอบการพิจารณาด้วย  

การรวมธุรกิจตามประกาศรวมธุรกิจ หมายความรวมถึง (1) การรวมธุรกิจโดย

การรวมนิติบคุคลซึ งสง่ผลให้สถานะของผู้ รับใบอนญุาตรายหนึ งคงอยูแ่ละผู้ รับใบอนุญาต

อีกรายหนึ งสิ "นสดุลง หรือเกิดเป็นนิติบคุคลใหม่ (2) การเข้าซื "อสนิทรัพย์ของผู้ รับใบอนญุาต

รายอื นหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ รับใบอนญุาตรายอื นไม่วา่จะทั "งหมดหรือบางสว่น (3) 

การซื "อหุ้นของผู้ รับใบอนุญาตรายอื นหรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ รับใบอนุญาตรายอื น

ตั "งแต่ร้อยละ 25 ขึ "นไป เพื อควบคมุนโยบาย การบริหารกิจการ การอํานวยการ หรือการ

จดัการ 

ในการรายงานเลขาธิการ กสทช. ก่อนการรวมธุรกิจนั "น ผู้ รับใบอนุญาตหรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของผู้ รับใบอนญุาตจะต้องรายงานเลขาธิการ กสทช. ภายในระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 90 วนัก่อนการดําเนินการดงัต่อไปนี " (1) จดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีที การควบ

รวมกิจการทําให้เกิดนิติบุคคลใหม่) (2) ทําสัญญาซื "อขายสินทรัพย์ (กรณีที เข้าซื "อ

สนิทรัพย์) (3) ทําสญัญาซื "อขายหุ้น (ในกรณีที เข้าซื "อหุ้น) ยกเว้นในกรณีดงัตอ่ไปนี " (1) การ

รวมธุรกิจกับบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือเดียวกัน  (2) การรวมธุรกิจระหว่างผู้ รับ

ใบอนญุาตที เป็นองค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพื อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจหรือความ

มั นคงของประเทศ หรือเพื อส่งเสริมให้มีการลงทุนและสนบัสนุนการพฒันานวตักรรมใน

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม หรือเพื อประโยชน์สาธารณะ หรือ (3) ผู้ รับใบอนุญาตหรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของผู้ รับใบอนญุาตสามารถแสดงได้วา่ภายหลงัการรวมธุรกิจ สนิทรัพย์ของ

ผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ รับใบอนญุาตจะไมเ่กิน 14,000 ล้านบาท หรือ

รายได้ต่อปีของผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ รับใบอนญุาตจะไมเ่กิน 2,000 

ล้านบาท หรือจะได้รับสินทรัพย์จากผู้ รับใบอนญุาตรายอื นที มีมลูค่าไมเ่กิน 875 ล้านบาท 

ให้ผู้ รับใบอนุญาตรายงานต่อเลขาธิการ กสทช. ภายใน 7 วันหลงัการดําเนินการ ทั "งนี " 

เลขาธิการ กสทช. จะแต่งตั "งที ปรึกษาอิสระซึ งมีคุณสมบัติเป็นไปตามภาคผนวกท้าย

ประกาศรวมธุรกิจในการจัดทําความเห็นประกอบการรายงานการรวมธุรกิจในกรณีการ

รวมธุรกิจซึ งต้องรายงานเลขาธิการ กสทช. ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั นบัแตว่นัที 

ได้รับการแตง่ตั "ง 
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หลงัจากนั "น เลขาธิการ กสทช. จะรายงานตอ่ กสทช. ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัที 

ได้รับความเห็นประกอบการรายงานการรวมธุรกิจจากที ปรึกษาอิสระ โดยการพิจารณาวา่

การรวมธุรกิจจะสง่ผลสง่ผลกระทบต่อการแข่งขนัในตลาดที เกี ยวข้องหรือไม่จะพิจารณา

ด้วย (1) ดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล-เฮิร์ชแมน (HHI) (2) อปุสรรคการเข้าสูต่ลาดที เพิ มขึ "น และ (3) 

การครอบครองโครงสร้างพื "นฐานที จําเป็นที เพิ มขึ "นอย่างมีนัยสําคญั ทั "งนี " กสทช. อาจ

พิจารณา กําหนดเงื อนไขหรือนํามาตรการเฉพาะสําหรับผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมี

นัยสําคัญในตลาดโทรคมนาคมที เกี ยวข้องมาบังคับใช้เพื อป้องกันความเสียหายต่อ

ประโยชน์สาธารณะ 

นอกจากนี " ประกาศรวมธุรกิจยงักําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของผู้ รับใบอนญุาตรายงานต่อเลขาธิการ กสทช. ภายใน 7 วนัหลงัดําเนินการ ในกรณีที 

ผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ รับใบอนุญาตดงักลา่วเข้าซื "อหุ้นข้ามจุด  ร้อย

ละ 10 ร้อยละ 15 หรือร้อยละ 20 ของจํานวนหุ้นทั "งหมดของผู้ รับใบอนญุาตรายอื น 

9.2.8 ข้อห้ามการประกอบกิจการของคนต่างด้าว 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวฯ กําหนดให้ “คนตา่งด้าว” ที ประสงค์จะประกอบ

ธุรกิจในประเทศไทย ซึ งรวมถึงการประกอบกิจการโทรคมนาคม จะประกอบธุรกิจได้ก็ตอ่เมื อได้รับ

ใบอนญุาตจากกระทรวงพาณิชย์  และกําหนดนิยามคําวา่ “คนตา่งด้าว” หมายความวา่ 

(ก) บคุคลธรรมดาซึ งไมมี่สญัชาติไทย 

(ข) นิติบคุคลซึ งไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ค) นิติบคุคลซึ งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี " 

(1) นิติบคุคลซึ งมีหุ้นอนัเป็นทนุตั "งแต่กึ งหนึ งของนิติบคุคลนั "นถือโดยบคุคลตาม (ก) 
หรือ (ข) หรือนิติบคุคลซึ งมีบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) ลงทนุมีมลูคา่ตั "งแตกึ่ งหนึ งของ
ทนุทั "งหมดในนิติบคุคลนั "น หรือ 

(2) ห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามญัที จดทะเบียน ซึ งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือ
ผู้จดัการเป็นบคุคลตาม (ก) และ 
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(ง) นิติบคุคลซึ งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ งมีหุ้นอนัเป็นทนุตั "งแตกึ่ งหนึ งของนิติบคุคลนั "นถือ

โดยบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) หรือนิติบุคคลซึ งมีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ลงทุนมี

มลูคา่ตั "งแตกึ่ งหนึ งของทนุทั "งหมดในนิติบคุคลนั "น 

นอกจากนี " พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยงักําหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตแบบที 

สองและผู้ขอรับใบอนุญาตแบบที สามต้องมิใช่นิติบุคคลที เป็น “คนต่างด้าว” ตามที กําหนดไว้ใน 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวฯ  

9.2.9 การครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าว 

ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที สองที มีโครงข่ายเป็นของตนเอง  และผู้ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที สาม ยงัถกูห้ามดําเนินการใด ๆ ตามที กําหนดไว้ใน ประกาศ กสทช. เรื องข้อห้าม

การกระทําที มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวฯ 2555 ซึ งยกเลิกและมีผลใช้บงัคบั

แทน ประกาศ กทช. เรื อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2554 ฉบับเดิม โดยประกาศ กสทช. เรื องข้อห้ามการกระทําที มีลกัษณะเป็นการ

ครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าวฯ 2555 ห้ามมิให้คนตา่งด้าวมีอํานาจควบคมุหรือมีอิทธิพลไมว่า่โดย

ทางตรงหรือทางอ้อมในการกําหนดนโยบาย การบริหารจดัการ การดําเนินงาน การแตง่ตั "งกรรมการ 

การแต่งตั "งผู้บริหารระดบัสงู อนัมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ

ผู้ขอรับใบอนุญาตดงักล่าวข้างต้น โดยคนต่างด้าวถูกห้ามกระทําการใด ๆ อนัเป็น “การครอบงํา

กิจการ” ซึ งรวมถึง 

(ก) การถือหุ้นที มีสทิธิออกเสยีงตั "งแตกึ่ งหนึ งของจํานวนสทิธิออกเสยีงทั "งหมด  

(ข) การมีอํานาจควบคมุคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ในที ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือ 

(ค) การมีอํานาจในการแตง่ตั "งหรือการถอดถอนกรรมการตั "งแตกึ่ งหนึ งของกรรมการทั "งหมด 

นอกจากนี " ประกาศ กสทช. เรื องข้อห้ามการกระทําที มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดย

คนตา่งด้าวฯ 2555 ยงัได้กําหนดรายการตวัอยา่งของการกระทําที มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการ

โดยคนตา่งด้าวไว้ดงันี " 
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(ก) การถือหุ้นเกินสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที กฎหมายกําหนด ซึ งต้องนบัรวม

ผู้แทนหรือตวัแทนของคนตา่งด้าวด้วย 

(ข) การมีสทิธิออกเสยีงลงมติในการประชมุผู้ ถือหุ้นเกินกวา่สดัสว่นจํานวนหุ้นที ถือไว้จริง หรือ 

(ค) การมีอํานาจควบคุมในการดําเนินงาน หรือ แต่งตั "งกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสูงซึ งมี

อิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายหรือการบริหารกิจการ เช่น ประธานกรรมการ กรรมการ

ผู้จดัการ ผู้ อํานวยการ หวัหน้าผู้บริหารด้านจดัซื "อ หรือหวัหน้าผู้บริหารด้านการเงิน 

ทั "งนี " ผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที สองที มีโครงขา่ยเป็นของตนเอง 

และผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที สาม มีหน้าที ต้องกําหนดข้อห้ามเกี ยวกบั

การครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว รวมทั "งสําเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นประจําปีในสว่นที 

เกี ยวกับการกําหนดหรือทบทวนข้อห้าม สําเนาข้อบังคับนิติบุคคล รวมทั "งเอกสารอื น ๆ ตามที 

สํานกังาน กสทช. ร้องขอ และต้องสง่รายงานเกี ยวกบัการปฏิบติัตามข้อห้ามดงักลา่ว เพื อป้องกนั

การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว ตามที กําหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื องข้อห้ามการกระทําที มี

ลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าวฯ 2555 และที ได้แก้ไขเพิ มเติมตาม ประกาศ กสทช. 

เรื อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว (ฉบบัที  .) 

ลงวันที  10 พฤษภาคม 2562 ด้วย ทั "งนี " ประกาศดังกล่าวไม่ให้ใช้บังคับกับผู้ รับใบอนุญาตซึ งมี

สถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ 

9.2.10 การแปลงสภาพขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและการสื อสารแห่งประเทศไทย 

เมื อวันที  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแปลงสภาพจาก

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายเป็นบริษัทมหาชนจํากดั ชื อ บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) (หรือเรียกยอ่ว่า 

ทีโอที) และเมื อวันที  14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 การสื อสารแห่งประเทศไทยแปลงสภาพจาก

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ชื อ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

(หรือเรียกย่อว่า กสท. โทรคมนาคม) โดยผลจากการแปลงสภาพดังกล่าว ทีโอทีและ กสท.

โทรคมนาคม ได้รับโอนทรัพย์สินโทรคมนาคมรวมทั "งความรับผิดจากหน่วยงานเดิมและได้รับ

ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก คณะกรรมการ กทช. ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม 2543 เพื อประกอบกิจการโทรคมนาคมแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ถือเป็นองค์กรที มี

อํานาจกํากบัดแูลอีกตอ่ไป 
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ส่วนที  " 

การจัดการและการกาํกับดูแลกองทุนรวม 

10. ข้อมูลหน่วยลงทุน และผู้ถอืหน่วยลงทุน 

10.1 หน่วยลงทุน  

10.1.1 เงนิทุนโครงการ มูลค่าที ตราไว้ จาํนวนหน่วยลงทุน  

 

 

 

 

 

 

10.1.2 ชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ 

ชนิดหน่วยลงทุน มีชนิดเดียว ซึ งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนเท่าเทียม
กนัทกุประการ 

สิทธิประโยชน์ การจ่ายเงินแบ่งปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
กระทําได้เป็นครั "งคราวในรูปของการจ่ายเงินปันผลและการ
คืนเงินลงทุนด้วยการลดทุนตามที โครงการจัดการกองทนุ
และกฎหมายหลกัทรัพย์ให้กระทําได้ 

 

10.1.3 การเพิ มเงนิทุนจดทะเบียน  

(ก) หลักเกณฑ์และวิธีการ 

การเพิ มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ บริษัทจดัการจะกระทําได้ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี " ซึ ง

ต้องได้รับอนมุติัจากสํานกังาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการเพิ มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนโดย 

(ก) การเสนอขายหน่วยลงทุนที ออกใหม่ทั "งจํานวนต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือ

หนว่ยลงทนุโดยได้รับชําระราคาเต็มมลูคา่หนว่ยลงทนุที เสนอขายจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และได้

เงนิทุนโครงการ 96,379,430,540 บาท 

มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน หนว่ยละ 10.00 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน 9,637,943,054 หนว่ย โดยจํานวนหนว่ยลงทนุหลงัจากวนัที 

การเสนอขายเสร็จสิ "นจะไมเ่กิน 10,687,943,054 หนว่ย 

ประเภทหน่วยลงทุน ระบชืุ อผู้ ถือ 
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เริ มเสนอขายภายในหนึ งปีนบัแต่วนัที ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เพิ มเงินทนุจดทะเบียน

ดงักล่าว หรือ (ข) การเสนอขายหน่วยลงทุนที ออกใหม่ในลกัษณะเป็นการทั วไปโดยกําหนด

เงื อนไขให้ผู้ ที จะซื "อหนว่ยลงทนุต้องเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ และจํานวนการจองซื "อไม่

เกินกว่าสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยเป็นการเสนอขายตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนที ให้

เสนอขายตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั แตจ่ะไมเ่สนอขายให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที 

จะทําให้กองทุนหรือบริษัทจดัการมีหน้าที ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ งกรณีข้างต้นนี "ไม่ต้อง

ได้รับอนมุติัจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

(1) กองทุนมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที ใช้ในการอนุมติัให้จดัตั "งกองทุนรวมตาม

ประกาศ ทน. #$/%&'% โดยอนโุลม 

(2) ได้รับมติโดยชัดแจ้งของผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า # ใน * 

ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ +,.+.# (ข) “มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

(3) การเพิ มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุไม่ขดัหรือแย้งกบัโครงการจดัการกองทนุ หรือ

กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง

กฎหมายดงักลา่วด้วย 

(4) ในกรณีที เป็นการเพิ มทนุเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยเสนอขายหนว่ยลงทนุเป็น

การเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุบางราย ต้องไม่ปรากฏวา่มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

ซึ งถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ +, ของจํานวนหนว่ยลงทนุที จําหนา่ยได้แล้ว

ทั "งหมด คดัค้านการเพิ มทนุดงักลา่ว  

(5) หนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื อขอมติ ต้องมีข้อมลูอย่างน้อย

ตามที กําหนดในหวัข้อ +,.+.# (ข) “มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” และ 

(6) ได้รับอนมุติัจากสํานกังาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นกรณียกเว้น โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ มเติมในหวัข้อ +,.+.# (ค) “ความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.” 
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(ข) มติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

วิธีการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื อเพิ มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุจะต้องกระทําตามวธีิการที 

กําหนดไว้ในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมาย

หลกัทรัพย์ ทั "งนี " ตามที ระบไุว้ในหวัข้อ 12.1.6 (ข) “สทิธิในการออกเสยีงเพื อลงมติ” 

บริษัทจดัการต้องดําเนินการจดัให้มีข้อมูลดงัต่อไปนี "ระบอุยู่ในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือ

แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื อขอมติ แล้วแตก่รณี 

(1) ในกรณีปกติ (นอกเหนือจากการลงทุนหรือได้มาเพิ มเติมซึ งทรัพย์สินของกองทุน

ตามที กําหนดไว้ในข้อ (2) ข้างท้ายนี ") 

· วตัถปุระสงค์ในการเพิ มทนุจดทะเบียน 

· จํานวนหน่วยลงทุนเพิ มทุน ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

หนว่ยลงทนุ 

· เหตผุลที จะเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุในราคาตํ ากวา่ราคาที เสนอขายตอ่ผู้

ถือหนว่ยลงทนุ หรือตํ ากวา่ราคาตลาด (ถ้ามี) และ 

· ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือกองทนุจากการเพิ มทนุจดทะเบียน และข้อมลู

เกี ยวกบัผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหนว่ยลงทนุ (price dilution) ผลกระทบต่อ

สว่นแบง่กําไรหรือสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิม (control dilution) และ

ข้อมลูอื นใดที อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(2) ในกรณีเป็นการเพิ มทนุเพื อวตัถปุระสงค์ที อธิบายไว้ในหวัข้อ 3.1.2 (ค) “การลงทนุใน

ทรัพย์สนิหลกั - ทรัพย์สนิที กองทนุลงทนุเพิ มเติม” นอกเหนือจากข้อมลูตามที กําหนด

ไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดงัต่อไปนี "ในหนงัสือนดั

ประชมุหรือหนงัสอืแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื อขอมติ (ตามแตก่รณี) เพิ มเติม 

· ลกัษณะของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานที เกี ยวข้อง 

· หลกัเกณฑ์การกําหนดราคาทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานดงักลา่ว 

· สรุปรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานดงักลา่ว และ

สมมติฐานที สาํคญัในการประเมินมลูคา่ 
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· ความเห็นของบริษัทจัดการเกี ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานในการ

ประเมินมลูคา่ตาม (#) 

· สรุปสาระสําคญัของข้อตกลงเกี ยวกับการดําเนินการและการจัดหาประโยชน์

จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานดงักลา่ว และร่างสญัญาอื นที เกี ยวข้อง 

· การกู้ ยืมเงินและผลกระทบจากการกู้ ยืมเงินต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น 

ข้อมลูเกี ยวกบัแหลง่ที มาของเงินทนุ จํานวนเงินที จะกู้ ยืม ทรัพย์สนิที จะนําไปเป็น

หลกัประกนั และลําดบัสิทธิของเจ้าหนี "เงินกู้ ยืมเปรียบเทียบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที บริษัทจดัการพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่ การ

เปิดเผยข้อมลูบางรายการตามที กลา่วข้างต้นก่อนการเข้าทํารายการที ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุ จะสง่ผลกระทบตอ่ประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการอาจ

ไม่ระบขุ้อมลูนั "น โดยจะแสดงเหตผุลในการไม่ระบขุ้อมลูดงักลา่วไว้ในหนงัสือนดัประชุมหรือ

หนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื อขอมติ แล้วแต่กรณี ทั "งนี " เมื อความจําเป็นในการไม่เปิดเผย

ข้อมลูนั "นหมดไป บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า 

(ค) ความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ในการยื นคําขออนุมติัเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการ

จะต้องแสดงได้ว่ากองทุนมีลักษณะตามที กําหนดไว้ในประกาศ ทน. #$/%&'% ซึ งเป็น

ข้อกําหนดเดียวกันกับที ต้องปฏิบัติตามเมื อมีการจัดตั "งกองทุน นอกจากนี " การเพิ มเงินทุน  

จดทะเบียนของกองทุนจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับโครงการจดัการกองทนุ กฎหมายหลกัทรัพย์ 

ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่วด้วย 

อนึ ง การอนมุติัของสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้เพิ มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุเป็นอนัสิ "นสดุลงเมื อ

เกิดกรณีตอ่ไปนี " 

(1) บริษัทจัดการมิได้เริ มเสนอขายหน่วยลงทุนเพื อการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของ

กองทนุภายในหนึ งปีนบัแต่วนัที ได้รับอนมุติัจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้เพิ มเงินทนุจด

ทะเบียน 
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(2) มลูคา่หนว่ยลงทนุที จําหนา่ยได้ เมื อรวมกบัมลูคา่การกู้ ยืมเงินจากบคุคลอื น (ถ้ามี) มี

มลูค่าไม่เพียงพอที จะลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานตามที ได้รับมติของ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ในกรณีที การอนมุติัของสํานกังาน ก.ล.ต. ให้เพิ มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุเป็นอนัสิ "นสดุ

ลงตามที กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที 

เกิดขึ "นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื "อหน่วยลงทุนภายใน +* วนั

นบัแต่วนัสิ "นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั "นตามสดัส่วนของเงินค่าจองซื "อหน่วย

ลงทนุ และแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน +& วนันบัแต่วนัสิ "นสดุระยะเวลาเสนอขาย

หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั "งนี " หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน

กําหนดเวลานั "นได้เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ งที บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัท

จดัการชําระดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ 0.& ต่อปีนบัแตว่นัที ครบกําหนดเวลานั "นจนถึงวนัที บริษัท

จดัการคืนเงินคา่จองซื "อครบถ้วน 

เมื อการเสนอขายหนว่ยลงทนุเสร็จสิ "น บริษัทจดัการจะยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมจํานวนเงินทนุจด

ทะเบียนของกองทุนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน +& วันทําการนบัแต่วันปิดการเสนอขาย

หนว่ยลงทนุเพิ มเติมเพื อเพิ มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 

หน่วยลงทนุที ออกใหม่เนื องจากการเพิ มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ จะต้องดําเนินการตาม

ข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนตามหัวข้อ 12.1.7 “การแก้ไข

เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน” และข้อกําหนดเกี ยวกับการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนตามหัวข้อ 12.1.2 (ข) “ข้อกําหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียน” 

10.1.4 การลดเงนิทุนจดทะเบียน   

(ก) ข้อกาํหนดเกี ยวกับการลดเงนิทุนจดทะเบียน 

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ บริษัทจดัการอาจกระทําได้เฉพาะเมื อเข้ากรณีดงัตอ่ไปนี " 

(1) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามแผนที ได้มีการกําหนดไว้ในโครงการจัดการ

กองทนุอยา่งชดัแจ้ง 
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(2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที เหลืออยู่ภายหลงัจากการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั "งนี " ต้องปรากฏ

ข้อเท็จจริงด้วยวา่กองทนุไมมี่กําไรสะสมเหลอือยูแ่ล้ว 

(3) กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายที ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ในการคํานวณ

กําไรสทุธิที ปรับปรุงแล้วของกองทนุ 

(4) กรณีอื นใดที มีมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 

ในกรณีที กองทนุมีการเพิ มเงินทนุจดทะเบียนเพื อลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน

เพิ มเติมแล้ว แต่ปรากฏเหตุขดัข้องในภายหลงัอนัทําให้ไม่สามารถได้มาซึ งทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานดงักลา่วได้ บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ

โดยไมช่กัช้า 

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระทําโดยการลดมลูค่าหน่วยลงทนุ

หรือลดจํานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น

หลายชนิด และจะมีการลดเงินทนุจดทะเบียนของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดไม่พร้อมกนัหรือไม่

เท่ากัน ให้กระทําได้โดยการลดจํานวนหน่วยลงทุนเท่านั "น และภายหลงัการลดทุน บริษัท

จัดการจะเฉลี ยเงินคืนตามสดัส่วนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในสมดุทะเบียน ณ วนัปิด

สมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่หักเงินที เฉลี ยคืนดังกล่าวจากกําไรสะสมของ

กองทนุ 

การขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการ และ

ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ทั "งนี " ตามที ระบไุว้ในหวัข้อ 12.1.6 (ข) “สิทธิในการออกเสียงเพื อลง

มติ – 2. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน”นอกจากนี " การลดเงินทุนจด

ทะเบียนของกองทุนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ

กองทนุตามหวัข้อ 12.1.7 “การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทนุ”  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี "ในหนังสือนัดประชุมหรือ

หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื อขอมติ (ตามแตก่รณี) 

(1) เหตแุหง่การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 
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(2) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุที ลดลงในแต่

ละครั "ง 

(3) ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือกองทนุจากการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 

ทั "งนี " ตามประกาศ ทน.  38/2562 บริษัทจัดการจะต้องแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของ

กองทนุตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในห้าวนัทําการนบัแตว่นัที ลดทนุแล้วเสร็จและจะต้องเปิดเผย

ข้อมลูเกี ยวกบัการลดเงินทนุจดทะเบียนทกุครั "งของกองทนุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดย

ข้อมลูดงักลา่วต้องมีรายละเอียดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี " 

(1) เหตแุหง่การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 

(2) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุที 

ลดในแตล่ะครั "ง 

(3) วนัปิดสมดุทะเบียน และวนัที ดําเนินการเฉลี ยเงินคืนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

10.2 โครงสร้างผู้ถอืหน่วยลงทุน 

โครงสร้างผู้ ถือหนว่ยลงทนุ +, อนัดบัแรกของกองทนุ ณ วนัที  %$ พฤษภาคม %&'% มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี " 

 
รายชื อผู้ถอืหน่วยลงทุน 

จาํนวนหน่วย 

(หน่วย) 
คิดเป็นร้อยละ 

(ประมาณ) 

1.  กลุม่ทรู 2,891,382,917 30.00 

- บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั น จํากดั (มหาชน) 2,485,561,900 25.79 

- บริษัท เรียล มฟู จํากดั 405,821,017 4.21 

2.  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 314,948,400 3.27 

3.  สาํนกังานประกนัสงัคม 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.  กองทนุเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี " อินคมั พลสั 152,273,800 1.58 
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7.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 146,305,500 1.52 

8.  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 119,000,000 1.24 

9.  บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 114,213,194 1.19 

 

10.3 นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลและการคืนเงนิลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

การจ่ายเงินแบ่งปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถกระทําได้เป็นครั "งคราวในรูปของเงินปันผลและเงินคืน

เงินลงทนุจากการลดทนุตามที ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ และตามที กระทําได้ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

10.3.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละสองครั "งในกรณีที กองทนุมี

กําไรเพียงพอ 

เพื อปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ ในกรณีที กองทนุมีกําไรสทุธิในปีนั "น   ๆ 

และไม่มียอดขาดทนุสะสม กองทนุจะจ่ายเงินปันผลเมื อรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 2, (หรืออตัราอื น

ตามที กฎหมายหลกัทรัพย์อนญุาตเป็นครั "งคราว) ของกําไรสทุธิที ปรับปรุงแล้วของปีนั "น ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุ บริษัทจดัการจะคํานวณกําไรสทุธิที ปรับปรุงแล้ว โดยหกัรายการดงัตอ่ไปนี "ออกจากกําไรสทุธิของ

กองทนุ 

(ก) กําไรที ยงัไมเ่กิดขึ "น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานของ

กองทุน รวมทั "งการปรับปรุงด้วยรายการอื นตามแนวทางที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เพื อให้

สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุ 

(ข) เงินสํารองที กันไว้ในจํานวนที เพียงพอเพื อซ่อมแซม บํารุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง

พื "นฐานของกองทนุ ซึ งรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ตามแผนที กําหนดไว้อย่าง

ชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุและหนงัสือชี "ชวน หรือที บริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ทราบลว่งหน้า  

(ค) เงินสํารองที กนัไว้เพื อการจ่ายชําระหนี "เงินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทนุตามนโยบายการกู้ ยืม

เงินที กําหนดไว้อยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุและหนงัสือชี "ชวน หรือที บริษัทจดัการได้แจ้ง

ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
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(ง) เงินสํารองที กนัไว้เพื อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดที ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์

ตอบแทนหรือการคืนเงินทนุในลาํดบัแรก (หากมี) 

ในกรณีที กองทุนมีค่าใช้จ่ายที ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตดัจ่ายหรือผลขาดทุนที ยงัไม่เกิดขึ "น 

(unrealized loss) เป็นต้น กองทนุจะกนัสาํรองตามรายการตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้นได้ในจํานวนไม่

เกินกว่าผลลพัธ์ของจํานวนเงินที มีภาระตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี  

หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที ไมใ่ช่เงินสด 

ในกรณีที กองทุนมีกําไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผลไมว่า่จะเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิที ปรับปรุงข้างต้น หรือ

จากกําไรสะสมในกรณีที กองทนุยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

กองทุนจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 2, วันนับแต่วันสิ "นรอบปีบัญชีที มีการ

จ่ายเงินปันผล หรือวนัสิ "นรอบระยะเวลาบญัชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั "น แล้วแตก่รณี เว้นแตมี่เหตจํุาเป็น

ที ทําให้ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักลา่ว โดยในกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการจะต้องแจ้ง

เป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ 

ในกรณีที เงินปันผลระหวา่งกาลที จะประกาศจ่ายต่อหนว่ยลงทนุมีมลูคา่น้อยกวา่หรือเท่ากบั ,.+, บาท 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั "งนั "นและให้ยกไปจ่ายเป็นเงินปันผลพร้อมกนัในการ

จ่ายเงินปันผลงวดถัดไป ตามเงื อนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลที ระบไุว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะจ่าย 

เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เมื อรวมแล้วในแตล่ะรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 2, ของกําไรสทุธิที 

ปรับปรุงแล้วตามที ระบไุว้ข้างต้น  

ในกรณีที มีการแก้ไข เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั ง อนญุาต และ/หรือ ผ่อนผนั ซึ งวิธีการจ่ายเงินปันผล 

โดยสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื นใดตามกฎหมายไทย บริษัทจัดการจะปฏิบติัให้เป็นไป

ตามนั "น ในกรณีดงักลา่ว ถือวา่บริษัทจดัการดําเนินการโดยได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไมถื่อ

วา่เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุ 

ทั "งนี " การจ่ายเงินปันผลของกองทุนอาจอยู่ภายใต้เงื อนไขหรือข้อจํากัดตามที กําหนดไว้ในสญัญาการ

จดัหาเงินทนุโดยการกู้ ยืมเงินที กองทนุได้เข้าทําหรืออาจได้เข้าทํากบัผู้ให้กู้ ยืมเงินของกองทนุ 
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10.3.2 วิธีการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทจดัการอาจจดัการให้กองทนุจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสกุลบาท ภายใน 2, วนันบัแต่สิ "นรอบปีบญัชีที มี

การจ่ายเงินปันผล หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ภายใน 2, วนันบัแต่วนัสิ "นรอบระยะเวลา

บัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั "น หากในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลา

ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื อการจ่ายเงินปันผล 

และอตัราเงินปันผลที จะจ่ายด้วยวิธีการดงันี " 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึ งฉบบั 

(ข) ปิดประกาศไว้ ณ ที ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ 

(ค) สง่หนงัสอืแจ้ง (+) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที มีรายชื อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิด

สมดุทะเบียน (%) ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ (#) ตลาดหลกัทรัพย์  

เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุที มีชื อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเท่านั "น

ที มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเป็นเช็คขีดคร่อม

เฉพาะสั งจ่ายในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามชื อและที อยูที่ ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายคุวามตามที กฎหมาย

กําหนด บริษัทจดัการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดงักลา่วไปใช้เพื อการอื นใดนอกจากเพื อประโยชน์ของ

กองทนุ 

บริษัทจดัการไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในรูปของหนว่ยลงทนุได้ 

10.3.3 ข้อจาํกัดสทิธิในการได้รับเงนิปันผลของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ภายใต้บงัคบัของข้อกําหนดเรื องข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ ในกรณีที ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใด หรือกลุม่

บคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใด หรือผู้ จําหนา่ยทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐาน หรือผู้ลงทนุ

ต่างด้าวใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่อตัราที กําหนดในสว่นที  & “ข้อมลูเกี ยวกบัการเสนอขายหนว่ยลงทนุ” 

หวัข้อ %.&.& “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือ

กลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ ถือหน่วยลงทุนนั "นหรือผู้ ลงทุนต่างด้าวนั "น หรือผู้ จําหน่ายทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื "นฐาน เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที เกินกว่าอัตราส่วนที กําหนด เว้นแต่การเกินสดัส่วน
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ดงักลา่วมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ มเติม หรือเป็นกรณีที ได้รับยกเว้นตามที สํานกังาน ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือผู้ จําหนา่ยทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง

พื "นฐาน หรือผู้ลงทนุต่างด้าวซึ งถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราที กลา่วถึงในวรรคก่อนหน้า จะไม่มีสิทธิรับ

เงินปันผลในสว่นของหน่วยลงทนุที ถือเกินกว่าอตัราที กําหนดนั "น ทั "งนี " จะยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วให้

เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหนว่ยลงทนุทั "งปวงรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว ในระหวา่ง

ที บริษัทจัดการยงัมิได้ดําเนินการยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน เงินปันผลส่วน

ดงักลา่วจะถกูแยกออกจากทรัพย์สินอื นของกองทนุ และไม่นํามารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทนุ เว้นแตห่รือจนกวา่จะมีการเลกิกองทนุ 

ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลในกลุม่บคุคลเดียวกนั หรือผู้ จําหน่ายทรัพย์สิน

กิจการโครงสร้างพื "นฐาน หรือผู้ลงทุนต่างด้าวที ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที กําหนดไว้ใน ส่วนที  & 

“ข้อมลูเกี ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุ” หวัข้อ %.&.& “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” บริษัทจดัการจะ

พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและกลุม่บุคคลเดียวกันในส่วนของหน่วยลงทุนที ถือไม่

เกินกวา่อตัราที กําหนดนั "นให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนันั "นตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของแตล่ะราย 

โปรดพิจารณาข้อจํากดัเกี ยวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินปันผลตามที ได้กําหนดไว้ใน

สว่นที  & “ข้อมลูเกี ยวกบัการเสนอขายหนว่ยลงทนุ” หวัข้อ %.&.' (ข) “ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ”ใน

กรณีที มีการถือหนว่ยลงทนุในจํานวนที เกินกวา่อตัราที กําหนดไว้ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ข้างต้น เว้นแต่กรณีที  ก.ล.ต.

สํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือหน่วยงานอื นใดที เกี ยวข้องได้แก้ไข เปลี ยนแปลง 

ประกาศ สั งการ หรือเห็นชอบเป็นอย่างอื น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั "นโดยถือว่าผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุได้ให้ความเห็นชอบการดําเนินการดงักลา่วของบริษัทจดัการแล้ว 

10.3.4 การคืนเงนิลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีสิทธิได้รับเงินจากการลดทนุเป็นการเพิ มเติมจากเงินปันผลที ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมี

สิทธิได้รับตามอตัราสว่นการถือหน่วยลงทนุ ในกรณีที กองทนุมีสภาพคลอ่งสว่นเกิน เกินกว่าที กองทนุมี

ความจําเป็นต้องใช้ และกองทนุลดทนุจดทะเบียน โดยการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วจะต้องปฏิบติัตาม

วิธีการซึ งกําหนดไว้ในหวัข้อ 10.1.4 “การลดเงินทนุจดทะเบียน”  
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11. โครงสร้างการจัดการ 

11.1 บริษัทจัดการ 

11.1.1 ชื อ ที อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์  

ชื อ  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

ที อยู ่  ชั "น 0-$ อาคาร + ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ 

เลขที  +$ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  

กรุงเทพฯ +,2,,  

โทรศพัท์  02 949 1500 

โทรสาร   02 949 1510 

เว็บไซต์  https://www.scbam.com 

11.1.2 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

 รายชื อผู้ถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 99.99 

2) ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 0.01 

11.1.3 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจดัการ ซึ งมีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทจดัการร้อยละ 99.99 จะไม่ส่งผลต่ออํานาจในการควบคมุของบริษัท

จัดการแต่อย่างไร เนื องจากบริษัทจัดการมีคณะกรรมการบริษัททําหน้าที ควบคุมการบ ริหาร โดยมี

อํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารงาน และไมมี่การแทรกแซงของผู้ ถือหุ้น 

ทั "งนี " รายชื อของคณะกรรมการของบริษัทจดัการ ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี " 

1)  นางกิตติยา โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี ยง 
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2)  นางสาลนีิ วงัตาล กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3)  นางอภิพนัธ์ เจริญอนสุรณ์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

4)  นายชลติติ เนื องจํานงค์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

5)  ดร.อารักษ์ สธีุวงศ์ กรรมการ 

6)  นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ กรรมการ 

7)  ดร.ยรรยง ไทยเจริญ กรรมการ 

8)  นายณรงค์ศกัดิ: ปลอดมีชยั กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที บริหาร 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 โครงสร้างองค์กรของบริษัทจดัการ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี " 
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จากแผนภาพโครงสร้างองค์กรของบริษัทจดัการข้างต้น จะเห็นได้ว่าการดําเนินงานของกลุม่การลงทนุ

อสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื "นฐานมีความเป็นอิสระและถกูแยกออกมาจากกลุ่มงานอื น โดยกลุม่

การลงทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื "นฐานมีขั "นตอนและระเบียบในการปฏิบติังานที ชดัเจน 

รวมถึงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี ยง กลุ่มกํากับและ

ควบคมุ (Compliance) และตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารของ

บริษัทจัดการ ซึ งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริษัทจัดการเพื อป้องกันการทุจริตหรือความ

บกพร่องในหน้าที ของผู้ปฏิบติังาน 

11.1.4 สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

ในการบริหารจดัการกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามโครงการจัดการกองทนุที ได้รับ

อนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั "งนี " สิทธิและภาระผูกพันของบริษัทจัดการเป็นไปตามที กําหนดไว้

ดงัตอ่ไปนี " 

(ก) สิทธิของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการมีอํานาจโดยทั วไปในการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุ โดยมีสทิธิดงัตอ่ไปนี " 

(1) สิทธิในการบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และนโยบายการ

ลงทนุของกองทนุ ตลอดจนโครงการจดัการกองทนุ ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

กบับริษัทจดัการ มติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หนงัสอืชี "ชวน กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลง

ต่าง ๆ ซึ งกองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื อวตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการกองทนุ) 

หรือทั "งกองทนุและบริษัทจดัการเป็นหรือจะเข้าเป็นคูส่ญัญา 

(2) สิทธิในการปฏิเสธคําขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนั "นไม่เป็นไปตาม

ข้อกําหนดของโครงการจดัการกองทนุ และ/หรือ หากการอนมุติัการโอนหน่วยลงทนุ

ดังกล่าวจะทําให้สดัส่วนการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการ

จดัการกองทนุ หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(3) สิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุจากกองทนุ และหกัค่าใช้จ่ายจาก

กองทนุตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุ 

(4) สิทธิในการขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากคณะกรรมการที ปรึกษาการลงทนุในเรื อง

ที เกี ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน ตลอดจนการ

บริหารจดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทนุลงทนุ 
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(5) สิทธิในการถอดถอนกรรมการหรือแตง่ตั "งกรรมการคนใหม่ในคณะกรรมการที ปรึกษา

การลงทนุตามที เห็นวา่เหมาะสมตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุ 

(6) สิทธิและอํานาจในการเข้าทําเอกสารธุรกรรม และใช้สิทธิหรือดําเนินการตามที 

กําหนดไว้ในเอกสารธุรกรรม รวมทั "งใช้ดุลยพินิจเพื อผ่อนผันกรณี ผิดนัดที เกิดขึ "น

ภายใต้เอกสารธุรกรรมตามที เห็นสมควร  

(7) สิทธิและอํานาจในการดําเนินการลงนามในเอกสารใด ๆ และเข้าผูกพนัในธุรกรรม 

ใด ๆ ในนามของกองทนุ ภายใต้ขอบเขตของโครงการจดัการกองทนุ ข้อผกูพนัระหวา่ง

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์  

(8) สิทธิในการดําเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจําหน่ายหน่วยลงทนุของตนในกรณีใด ๆ ที 

ต้องมีการปฏิบติัการให้เป็นไปตามกฎหมายที เกี ยวข้อง และ 

(9) สทิธิและอํานาจอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ทั "งนี " บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ:ในการดําเนินการใด ๆ ที อาจแตกต่างไปจากที กําหนดไว้ใน

เอกสารธุรกรรมตามที บริษัทจดัการเห็นสมควร เพื อประโยชน์และความคล่องตวัในการบริหารจดัการ

กองทนุ และประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม ตราบเทา่ที ไมก่ระทบตอ่สาระสาํคญัของ

เอกสารธุรกรรม 

(ข) หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

หน้าที และความรับผิดชอบหลกัของบริษัทจัดการคือจะต้องดูแลและบริหารจัดการกองทุน 

รวมทั "งทรัพย์สนิและหนี "สนิของกองทนุ ด้วยความซื อสตัย์สจุริต โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความ

ชํานาญ รวมทั "งด้วยความเอาใจใสแ่ละระมดัระวงัตามมาตรฐานหรือเยี ยงผู้ มีวิชาชีพในลกัษณะเดียวกนั

จะพึงกระทําเพื อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม

โครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ ถือหน่วยลงทุน  

หนงัสอืชี "ชวน กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลงตา่ง ๆ ซึ งกองทนุหรือบริษัทจดัการ (เพื อวตัถปุระสงค์ใน

การบริหารจดัการกองทนุ) หรือทั "งกองทนุและบริษัทจดัการเป็นหรือจะเข้าเป็นคูส่ญัญา  

บริษัทจดัการมีหน้าที และความรับผิดชอบที จะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี " 

 

การบริหารและจัดการกองทุน 
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ในการบริหารและจดัการกองทนุ บริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี " 

(1) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ ถือหน่วยลงทุน 

หนงัสือชี "ชวน กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลงต่าง  ๆ ซึ งกองทุนเข้าเป็นคู่สญัญา

อยา่งเคร่งครัด รวมถึงปฏิบติัตามบทบญัญติัในมาตรา +%& แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

(2) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั "งผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ และหนงัสอืชี "ชวน ที มีสาระไมต่า่งจากข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

กบับริษัทจดัการ สญัญาแตง่ตั "งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนงัสอืชี "ชวนฉบบัร่างที ยื นต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(3) จดัให้กองทนุมีลกัษณะไมต่า่งไปจากสาระสาํคญัที แสดงไว้ลา่สดุตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(4) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการตามข้อกําหนด เงื อนไข 

และหลกัเกณฑ์ที ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ และดําเนินการให้การแก้ไขเพิ มเติม

โครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการเป็นไปตามบทบญัญัติในมาตรา +%2 

มาตรา +%2/+ มาตรา +%2/% มาตรา +%2/# แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

(5) จดัสง่ แจกจ่าย และเปิดเผยหนงัสือชี "ชวน และโครงการจดัการกองทนุ และข้อผกูพนั

ระหว่างผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ (ซึ งถือเป็นสว่นหนึ งของหนงัสอืชี "ชวน) ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี " 

· บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนงัสือชี "ชวนที ยื นต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ต่อ  

ผู้ ลงทุน ด้วยวิธีการที ผู้ ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ ก่อนวันเริ มเสนอขายหน่วย

ลงทนุ โดยร่างหนงัสือชี "ชวนดงักลา่วต้องมีข้อมลูที ครบถ้วน ถกูต้อง เพียงพอ 

และไมก่่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื อน 

· บริษัทจัดการจะต้องจดัให้มีช่องทางในการแจกจ่ายหนงัสือชี "ชวนไม่ว่าในรูป

เอกสารสิ งพิมพ์หรือในรูปข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม โดยในกรณีที  

ผู้ลงทนุแสดงเจตนาโดยสมคัรใจที จะไมรั่บหนงัสือชี "ชวนตามวรรคหนึ ง บริษัท

จดัการต้องจดัสง่หรือแจกจ่ายไมว่า่ด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทนุได้รับข้อมลู

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 

หนงัสอืชี "ชวน 
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· บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือชี "ชวนที มีสาระสําคญัไม่ต่างจากฉบบัร่างให้แก่

สํานกังาน ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่าหนึ งวนัทําการก่อนการเริ มจดัส่งหรือแจกจ่าย

หนงัสือชี "ชวนแก่ผู้ลงทุน และจัดส่งหนงัสือชี "ชวนดงักล่าวผ่านระบบเผยแพร่

ข้ อ มูลห นัง สื อ ชี "ช วนแ ละรายงา นก องทุน  ( Mutual Fund Report and 

Prospectus System ("MRAP")) และ 

· บริษัทจดัการจะจดัสง่หรือแจกจ่ายหนงัสือชี "ชวนแก่ผู้ลงทนุที สนใจจะลงทนุใน

หนว่ยลงทนุ โดยให้มีระยะเวลาที พอสมควรแก่การที ผู้ลงทนุจะศกึษาข้อมลูใน

หนังสือชี "ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทั "งนี " เมื อรวมกับ

ระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนงัสือชี "ชวนตามที ได้กลา่วมาข้างต้น ต้องไม่น้อย

กวา่ +* วนั 

(6) ในการเผยแพร่ข้อมลูเกี ยวกบัการเสนอขายหนว่ยลงทนุโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมลู

ที ถกูต้องและไม่มีลกัษณะที ทําให้ผู้ลงทนุสําคญัผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์เกี ยวกับการโฆษณาเพื อสนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที สํานกังาน 

ก.ล.ต. กําหนด 

(7) ในกรณีที บริษัทจดัการประสงค์จะตั "งบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ เป็นผู้ ทําหน้าที ใน

การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มี  

ความสมัพันธ์กับผู้ ที จะจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานที กองทนุจะลงทนุในลกัษณะของการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

(8) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื อให้มีการกระจายข้อมูล

เกี ยวกบัการเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนอยา่งแพร่หลาย 

(9) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานและในการควบคุมการจัดการ

ดังกล่าว บริษัทจัดการต้องดําเนินการและควบคุมดูแลให้การจัดการเป็นไปตาม

สาระสําคัญที ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และบริษัทจัดการต้องจัดให้มี

ข้อกําหนดในเอกสารสญัญาที เข้าทําหรือจะเข้าทําเกี ยวกบัการจดัการทรัพย์สนิกิจการ

โครงสร้างพื "นฐาน เพื อให้ผู้ เช่า ผู้ รับสิทธิ หรือผู้ รับจ้าง ที นําทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง

พื "นฐานของกองทุนไปจดัหาผลประโยชน์ มีหน้าที รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อ
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บริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื อมีเหตุการณ์หรือการเปลี ยนแปลงใด  ๆ อันอาจมี

ผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐาน 

(10) ได้มาเพิ มเติมและจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน ให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุและตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(11)  ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน บริษัทจดัการต้องทํา

ให้มั นใจได้ว่ากองทุนจะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพื "นฐานเอง แต่จะจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานดงักล่าวโดยการให้เช่า ให้สิทธิ 

หรือให้ผู้ อื นดําเนินการเท่านั "น และบริษัทจัดการต้องดําเนินการให้การจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการ

จดัการกองทนุ และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(12) ในกรณีที กองทุนลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที เป็นสิทธิในการรับ

ประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสิทธิตามสญัญาแบ่งรายได้ บริษัทจัดการต้อง

ติดตามและตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของสว่นแบ่งรายได้ที กองทนุได้รับอยา่ง

สมํ าเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที อาจทําให้กองทนุไมไ่ด้รับสว่น

แบ่งรายได้ที ถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง ต้องดําเนินการหรือมอบหมายให้

ผู้ เ ชี ยวชาญดําเนินการให้ผู้ ประกอบกิจการโครงสร้างพื "นฐานปรับปรุงแก้ไข

ข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

(13) จัดให้มีระบบงานที สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามข้อจํากัดการ 

ถือหนว่ยลงทนุ 

(14) จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลต่าง ๆ ไม่เกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุและดแูลให้

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื "อคืนจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่กินข้อจํากดัดงักลา่วด้วย 

(15) ในกรณีที มีบุคคลอื นเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้ 

นายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้าว 

และดแูลให้นายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุของคนตา่งด้าว 

หากการโอนหนว่ยลงทนุดงักลา่วจะเป็นเหตใุห้การถือหนว่ยลงทนุของคนตา่งด้าวเกิน

ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
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(16) ตรวจสอบสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุในแต่ละกองทนุรวมเพื อให้เป็นไปตามข้อจํากดั

การถือหนว่ยลงทนุ และดําเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื "อคืนตรวจสอบและ

รายงานต่อบริษัทจัดการเมื อพบการถือหน่วยลงทุนที ไม่เป็นไปตามข้อจํากัดการ 

ถือหนว่ยลงทนุ 

(17) เพิ มหรือลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุให้เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจดัการ

กองทนุและตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 ตลอดจน

หลักเกณฑ์อื น ๆ ที ประกาศใช้บังคับโดย ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด

หลกัทรัพย์ 

(18) จ่ายผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ที กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ 

บริษัทจดัการ รวมทั "งเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(19) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทนุจะได้มา และการ

ประเมินค่าทรัพย์สินดงักลา่วในครั "งถดั ๆ มาให้เป็นไปตามสญัญาโอนขายทรัพย์สิน

และสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนและนิติบุคคลผู้ โอนหรือบุคคลอื น ๆ รวมทั "งการ

ประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครั "งถัด ๆ มาอันเกี ยวเนื องกับทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานดังกล่าวตามที กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน และตามที กฎหมาย

หลกัทรัพย์ได้กําหนดไว้ 

(20) ดําเนินการเลกิกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(21) จดัให้มีและคงไว้ซึ งระบบงานที เหมาะสมสําหรับการบริหารและจดัการกองทนุ อย่าง

น้อยในเรื องดงัตอ่ไปนี " 

· การคดัเลอืกและแตง่ตั "งบคุลากรที เกี ยวข้องกบัการดําเนินการของกองทนุ ให้มี

ความรู้ความสามารถที เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุนและ

ดําเนินการให้มั นใจได้ว่าบคุลากรที แต่งตั "งดงักลา่วมีความรู้ ความสามารถที 

เหมาะสมเพื อบริหารและจดัการกองทนุ 

· การวิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้ที สมบรูณ์ของการจดัตั "งกองทนุรวมทั "ง

การตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) ทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานที จะลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการจัดตั "ง
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กองทุนและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที ถกูต้อง และเพียงพอต่อการ

ตดัสนิใจลงทนุของผู้ลงทนุ และ 

· การกํากับดูแลบริหารและจัดการความเสี ยงที เกี ยวกับทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื "นฐาน เพื อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเ พื อรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(22) บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอํานาจให้

บคุคลอื นใด เว้นแต่บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ อื นบริหารจดัการกองทนุเฉพาะ

ในสว่นที เกี ยวกบัการลงทนุและการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื นที มิใช่ทรัพย์สนิ

กิจการโครงสร้างพื "นฐานและการปฏิบติัการด้านงานสนบัสนุน ทั "งนี "การมอบหมาย

ดงักลา่ว (หากมี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(23) ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ซึ งรวมถึงเสา

โทรคมนาคมและโครงสร้างพื "นฐานและอุปกรณ์ที เกี ยวข้องกับการให้บริการ

โทรศัพ ท์ เคลื อน ที  โครงส ร้าง ใยแ ก้วนําแสง  ( fiber optic cable) และระบบ 

บรอดแบรนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั ที โอนหรือจะโอนไปให้กองทุนตามสญัญาโอน

ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที จะเข้าทําระหว่างกองทุนและนิติบุคคลผู้ โอน รวมทั "ง

ต้องกําหนดอตัราคา่เช่า คา่สทิธิ หรือคา่ตอบแทนอื นที เกี ยวข้อง ตลอดในเงื อนไขตาม

สญัญาจดัหาผลประโยชน์ เพื อประโยชน์ที ดีที สดุของกองทนุและมีลกัษณะเดียวกบัที 

วิญ;ชูนจะพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทั วไปในสถานการณ์เดียวกนั 

(24) ในสว่นของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทนุลงทนุในรูปของสิทธิในการรับ

ประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสทิธิตามสญัญาแบง่รายได้อนัรวมถึง (แตไ่มจํ่ากดั

เพียง) รายได้ในอนาคตที กองทนุซื "อจาก BFKT และ AWC  

· บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการให้ BFKT และ AWC และผู้ประกอบกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานที เป็นคู่สญัญารายอื นใด จดัให้มีกลไกให้บริษัทจดัการหรือ 

ผู้ ที บริษัทจัดการมอบหมายสามารถเข้าตรวจสอบหรือสอบยนัของส่วนแบ่ง

รายได้ที กองทุนได้รับตามข้อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรือข้อมูลที 

เกี ยวข้องต่อบริษัทจัดการเพื อใช้ในการติดตามและตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของสว่นแบง่รายได้ดงักลา่ว และ 
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· บริษัทจดัการต้องดําเนินการติดตามและตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของ

สว่นแบง่รายได้ที กองทนุได้รับอยา่งสมํ าเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรือ

ข้อบกพร่องที อาจทําให้กองทนุไม่ได้รับสว่นแบ่งรายได้ที ถกูต้องครบถ้วนตาม

ข้อตกลง บริษัทจัดการต้องดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ เ ชี ยวชาญ

ดําเนินการให้ BFKT และ AWC และผู้ ประกอบกิจการโครงสร้างพื "นฐาน 

(แล้วแตก่รณี) ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

· บริษัทจดัการต้องดําเนินการข้างต้นให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง

กบักองทนุ 

(25) ดําเนินการอื น ๆ เพื อให้เป็นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบ

ของบริษัทจัดการ เป็นต้น แต่ทั "งนี " การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ

กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื น ๆ ที เกี ยวข้อง 

การลงทุน 

(1) เข้าทําสญัญาเพื อให้ได้มาซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานในนามของกองทุน

ภายในหกเดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 

1,500,000,000 บาท และไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ 

(2) ดํารงมลูค่าการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานของกองทนุ ณ วนัสิ "นรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยให้มีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า

ทรัพย์สินรวมของกองทุน (เว้นแต่รอบระยะเวลาบญัชีสดุท้ายของอายุกองทุน หรือ

ตามที สาํนกังาน ก.ล.ต. เห็นชอบ 

(3) ดํารงมลูคา่การลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐาน โดยมีมลูคา่รวมกนัไม่น้อย

กว่า 1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทนุภายในระยะเวลาหนึ งปีหลงัจากการจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง

พื "นฐาน 

(4) ดําเนินการให้กองทนุไมล่งทนุในทรัพย์สินอื นที มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน 

เว้นแต่เป็นทรัพย์สินอื นที สํานกังาน ก.ล.ต. อนญุาตให้กองทนุสามารถลงทนุหรือมีไว้
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ได้ และดําเนินการให้การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินอื นดังกล่าวเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที กําหนดไว้เกี ยวกบัอตัราสว่นการลงทนุ 

การเรียกเก็บและชาํระเงนิในนามของกองทุน 

ดําเนินการเกี ยวกบัการเรียกเก็บและชําระคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่าย และ/หรือ เงิน

ตอบแทนอื นใดจากกองทนุให้เป็นไปตามที กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

การแต่งตั #งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการบริหารจัดการกองทุน 

(1) จัดให้มีคณะกรรมการที ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที กําหนดไว้ใน

ประกาศ ทน. 38/2562 และแต่งตั "งบุคคลเข้าแทนที กรรมการในคณะกรรมการที 

ปรึกษาการลงทุน โดยแต่งตั "งบุคคลที มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที 

กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และเป็นไปตามข้อเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

จดัการกองทนุ 

(2) จัดให้มีการแต่งตั "งบุคลากรที มีคุณสมบติัตามที กําหนดไว้ในประกาศที เกี ยวข้องซึ ง

ออกตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรือ สํานักงาน 

ก.ล.ต. เป็นผู้จัดการกองทนุเพื อปฏิบติัหน้าที ตามกฎหมายและประกาศเกี ยวกบัการ

จดัตั "งและจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานที ใช้บงัคบักบับริษัทจดัการ และปฏิบติั

หน้าที โดยยึดมั นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที ได้รับความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะต้องรายงานการแตง่ตั "งและการสิ "นสดุ

การแต่งตั "งผู้จดัการกองทนุต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศที เกี ยวข้องซึ งออกโดย

สํานกังาน ก.ล.ต. รวมทั "งเปิดเผยรายชื อผู้จดัการกองทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ

โดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารที จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ

หนึ งครั "ง และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทั "งนี " ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลง

ข้อมูล ให้บริษัทจดัการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบนัภายใน 14 วนันบัแต่วนัที มีการ

เปลี ยนแปลง 

(3) แต่งตั "งผู้ ดูแลผลประโยชน์และเปลี ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตั "งผู้ ดูแล

ผลประโยชน์รายใหม่ (โดยอํานาจของมติผู้ ถือหน่วยลงทุน) ซึ งมีคุณสมบัติตามที 

กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดและเป็นไปตามข้อเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ

กองทนุ 
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(4) แต่งตั "งนายทะเบียน และเปลี ยนตวันายทะเบียนโดยการแตง่ตั "งนายทะเบียนรายใหม ่

ซึ งมีคณุสมบติัตามที กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด และแจ้งหนว่ยงานที เกี ยวข้องถึงการ

แต่งตั "งนายทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที ของ 

นายทะเบียนให้เป็นไปตามข้อกําหนดเกี ยวกบัทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศ

ของสํานกังาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการจัดทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ตลอดจนข้อกําหนดและเงื อนไขในสญัญาแตง่ตั "งนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(5) แต่งตั "งนิติบุคคลที มีประสบการณ์และความรู้ความเชี ยวชาญในการประเมินค่า

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเป็นผู้ประเมินค่า ซึ งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(6) แต่งตั "งที ปรึกษา (หากมี) เพื อปฏิบติัหน้าที เป็นที ปรึกษาของบริษัทจดัการ และ/หรือ 

ของกองทนุ หรือบคุคลอื น ๆ ที เกี ยวข้องและจําเป็นเพื อปฏิบติัหน้าที เกี ยวกบักองทนุ 

อาทิ ที ปรึกษาทางการเงิน และที ปรึกษากฎหมาย 

(7) แต่งตั "งผู้สอบบญัชีของกองทนุ ซึ งเป็นผู้สอบบญัชีที อยูใ่นบญัชีที สํานกังาน ก.ล.ต. ให้

ความเห็นชอบ และเปลี ยนตวัผู้สอบบญัชีใหมซ่ึ งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

(8) แตง่ตั "งผู้ ชําระบญัชีของกองทนุโดยความเห็นชอบของสาํนกังาน ก.ล.ต. เพื อทําหน้าที 

เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมถึงปฏิบติัหน้าที 

อื น ๆ ที กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และดําเนินการอย่างอื นเท่าที จําเป็นเพื อให้

การชําระบญัชีเสร็จสิ "นเมื อมีการเลกิกองทนุ 

(9) จดัให้มีผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. เพื อทําหน้าที 

ขายหนว่ยลงทนุหรือให้คําแนะนํากบัผู้ลงทนุรายยอ่ย 

หน้าที ความรับผิดชอบอื น ๆ 

(1) จัดให้มีการยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอนัได้แก่เงินที ได้รับจากการจําหน่าย

หน่วยลงทุน เป็นกองทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัสิ "นสดุ

การเสนอขายหนว่ยลงทนุ ตามมาตรา 124 แหง่พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และประกาศที ออก

โดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
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(2) จัดให้มีการยื นคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาด

หลกัทรัพย์ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุหรือนบัแต่วนัสิ "นสดุการเสนอ

ขายหนว่ยลงทนุเพิ มเติมเพื อการเพิ มเงินทนุของกองทนุ  

(3) ดแูลให้ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการและโครงการจดัการกองทนุ

เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศยั

อํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่วตลอดเวลา โดยในกรณีที ข้อกําหนดในข้อผกูพนัระหว่าง

ผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับ

หลกัเกณฑ์ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ กฎ และ/หรือ คําสั งนั "น ให้

บริษัทจดัการดําเนินการเพื อให้มีการแก้ไขข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัท

จัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนโดยไม่ชักช้า หากมีความไม่สอดคล้องกนั

ระหว่างข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการ

กองทนุ และกฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั ง บริษัทจดัการต้อง

บริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้อง และให้ถือวา่ได้

บริหารจัดการกองทุนและปฏิบัติตามข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท

จดัการและโครงการจดัการกองทนุแล้ว  

(4) เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามที 

กําหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการ

กองทนุ และกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(5) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื อประกอบการ

ตดัสินใจของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างเพียงพอ ซึ งรวมถึงข้อมลูเกี ยวกบัการออกเสยีงลง

มติในแตล่ะวาระ และวนัที ประสงค์จะให้มติมีผล และความเห็นของบริษัทจดัการและ

ผู้ดแูลผลประโยชน์ในเรื องที ขอมติ และผลกระทบที ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจได้รับจากการ

ลงมติในเรื องดงักลา่ว เป็นต้น ทั "งนี " บริษัทจดัการจะแสดงข้อมลูดงักลา่วไว้ในหนงัสอื

แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื อขอมติ 

(6) ให้ความเห็นเกี ยวกบัเรื องที บริษัทจดัการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ซึ ง

รวมถึงความสมเหตสุมผลของการประเมินคา่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน และ

ในเรื องที จะต้องได้รับมติอนมุติัจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 
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(7) ในกรณีที ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้ออกใบหน่วยลงทุนหรือหลกัฐานแสดงสิทธิใน

หนว่ยลงทนุบริษัทจดัการจะจดัให้มีการออกใบหนว่ยลงทนุหรือหลกัฐานแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทนุที เป็นปัจจบุนัโดยมีข้อมูลที จําเป็นและเพียงพอเพื อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุใช้

เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุและใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการและบคุคล

อื นได้ ทั "งนี " เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท

จดัการ 

(8) ดําเนินการกํากบัดแูลและทําให้มั นใจได้ว่าบคุลากรของบริษัทจดัการปฏิบติังานตาม

กฎหมายหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ที ออกตามกฎหมายดงักลา่ว รวมทั "งจรรยาบรรณ

และมาตรฐานการปฏิบติังานที ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(9) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแล

ผลประโยชน์ เพื อให้บุคคลดงักล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที ของตนในส่วนที เกี ยวกับ

กองทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(10) จดัทําบญัชีและเก็บทรัพย์สินของกองทนุโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัท

จัดการ และนําทรัพย์สินของกองทุนและผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของ

กองทนุไปลงทนุไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(11) จดัทําและจดัเก็บบญัชีและบนัทึกแสดงการลงทนุของกองทนุให้เป็นไปตามกฎหมาย

หลกัทรัพย์ 

(12) จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมาย

หลกัทรัพย์ 

(13) จดัทํารายงานการลงทนุของกองทนุให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ ทั "งนี " ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(14) คํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทนุ และเปิดเผย

ข้อมลูดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนตามหลกัเกณฑ์ที กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์และ

นําสง่งบการเงินดงักลา่วตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ 
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(16) จดัทํารายงานประจําปีของกองทนุโดยมีข้อมลูตามที กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์

ทุกรอบระยะเวลาสิ "นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ และส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ ภายในสี เดือนนบัแตว่นัสิ "นสดุรอบระยะเวลา

บญัชีของกองทนุ 

(17) รายงานตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ โดยไมช่กัช้าเมื อปรากฏเหตกุารณ์

หรือการเปลี ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง

พื "นฐานที กองทุนลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ใน

ประกาศที เกี ยวข้อง 

(18) จัดทํา จัดให้มีการทํา จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที เกี ยวข้องกับกองทุนให้

เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(19) ติดตาม ดําเนินการ และสั งการต่อบุคคลต่าง ๆ ซึ งมีหน้าที รับผิดชอบตามสญัญา 

ต่าง ๆ อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จดัการกองทนุ ที ปรึกษา และผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุ

ตามสญัญาแต่งตั "งที เกี ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามหน้าที และความ

รับผิดชอบของบคุคลดงักลา่วภายใต้สญัญาที เกี ยวข้องและการปฏิบติัตามกฎหมาย

หลกัทรัพย์ รวมถึงดําเนินการตามที ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั "ง และ/หรือ ตามที ผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุร้องขอ และ 

(20) ปฏิบติัหน้าที อื น ๆ ตามที กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดวา่เป็นหน้าที ของบริษัทจดัการ 

11.1.5 การถอดถอนและเปลี ยนแปลงบริษัทจัดการ 

กองทนุอาจเปลี ยนบริษัทจดัการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดงัตอ่ไปนี " และ/หรือ เมื อได้รับการ

อนมุติัเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(1) เมื อผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ งถือหน่วยลงทุน

รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนทั "งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เปลี ยนบริษัทจดัการ และมีการแตง่ตั "งบริษัท

จดัการรายใหมข่ึ "น ในเวลาใด ๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุ 

(2) ในกรณีที บริษัทจดัการถกูเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท

จดัการกองทนุรวม หรือในกรณีที บริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที บริษัทจดัการได้ 
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(3) ในกรณีที สํานกังาน ก.ล.ต. สั งเพิกถอนบริษัทจัดการจากการบริหารจัดการกองทนุ

ตามมาตรา +%$ ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ 

(4) ในกรณีที ที ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปลี ยนแปลงแก้ไขนโยบายใน

การจัดการที กําหนดไว้โครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเพิ มเติมกฎหมาย

หลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื น ๆ ที เกี ยวข้อง อนัมีผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถ

ดําเนินการให้สอดคล้องกบัประกาศ คําสั ง ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักล่าว หรือเป็น

การเปลี ยนแปลง แก้ไขเพิ มเติมในลกัษณะที มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่บริษัท

จดัการ และบริษัทจดัการไมป่ระสงค์จะรับหน้าที ต่อไป ทั "งนี " บริษัทจดัการจะต้องแจ้ง

ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นลายลกัษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป โดยมี

เงื อนไขว่าบริษัทจัดการจะต้องเสนอชื อบริษัทจัดการรายใหม่ที มีคณุสมบติัครบถ้วน

ตามที กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด (เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะจัดหาบริษัท

จดัการรายใหม่เอง) โดยที ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุจะดําเนินการแตง่ตั "งบริษัทจดัการ

รายใหมที่ มีคณุสมบติัครบถ้วนตามที กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด เพื อทําหน้าที จดัการ

กองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนแทนบริษัทจดัการภายใน 2, วนั นบั

จากวนัที ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

ในการเปลี ยนบริษัทจัดการ หากเป็นกรณีที กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้การเปลี ยนแปลง

ดงักลา่วต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักลา่วก่อน 

บริษัทจดัการจะต้องปฏิบติัหน้าที ตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตั "งบริษัทจดัการรายใหม ่อยา่งไรก็ดี หากเป็น

กรณีที บริษัทจดัการได้ทําการแจ้งการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามข้อ (4) 

ข้างต้นนี "จนครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เห็นชอบกบัการแต่งตั "งบริษัทจดัการรายใหม่ที บริษัท

จัดการเสนอชื อ หรือกองทุน และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตั "งบริษัทจัดการรายใหม่ได้

ภายใน 2, วนั นบัจากวนัที ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิ:ที จะเลิกกองทนุ และใน

กรณีดงักลา่วจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายได้ให้ความเห็นชอบกบัการเลกิกองทนุแล้ว 

ในการปฏิบติัหน้าที ของบริษัทจัดการในเวลาใด ๆ หลงัจากผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติเปลี ยนตวั

บริษัทจัดการแล้วตามที กําหนดไว้ในข้อ (1) หรือภายหลงัจากวนัสิ "นสดุการปฏิบติัหน้าที บริษัทจดัการ

ตามข้อ (4) ข้างต้น บริษัทจัดการจะยงัคงมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการตามอตัราที ระบุไว้ใน

โครงการจดัการกองทนุ โดยคํานวณจํานวนคา่ธรรมเนียมการจดัการตามระยะเวลาที ปฏิบติัหน้าที จริง 
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11.2 ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื #นฐาน 

บริษัทจดัการได้แตง่ตั "งบริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากดั เป็นผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม

เพื อทําหน้าที ให้บริการเกี ยวกบังานด้านธุรการ การจดัหาผลประโยชน์ และการตลาดในสว่นที เกี ยวกบัทรัพย์สนิ

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม 

11.2.1 ชื อ ที อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร  

ชื อ  บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากดั 

ที อยู ่  18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท์  02 858 6963 

โทรสาร  02 858 1723 

11.2.2 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

 รายชื อผู้ถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

1)  บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมวินิเคชั น จํากดั 99.99 

 

11.2.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื #นฐาน 

(ก) ติดตอ่ เจรจา ประสานงาน ยื นข้อเสนอ ลงนามในเอกสารที เกี ยวข้อง และ/หรือ ดําเนินการใด ๆ ที 

เกี ยวข้องและจําเป็นเพื อให้มีการดําเนินการด้านธุรการสําหรับทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมของกองทนุตามที กําหนดไว้ในสญัญาบริการหลกั ระหว่างกองทนุ และบริษัท เทเล

คอม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จํากดั ฉบบัลงวนัที  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ งอาจมีการแก้ไข และ/

หรือ เปลี ยนแปลง อนัรวมถึงแตไ่ม่จํากดัเพียง การจดัการ ติดต่อ เจรจา ประสานงานกบับคุคลที 

เกี ยวข้อง ลงนามในเอกสารที เกี ยวข้อง และ/หรือ ดําเนินการ (ก) เพื อให้มีการเข้าใช้ และ/หรือ เข้า

ชมสถานที ตั "งทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน (ข) เพื อให้มีการเข้าทํา

สญัญา หรือตอ่อายสุญัญาเช่าหรือให้ใช้สถานที ตั "งทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

ของกองทนุ ระหวา่งกองทนุ กบัเจ้าของหรือผู้ให้เช่าหรือผู้ ยินยอมให้ใช้สถานที  และจดัการเพื อให้

มีการจดทะเบียนสญัญาดงักลา่วกบัเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้อง (หากจําเป็น) (ค) ที เกี ยวกบัการชําระคา่
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เช่าตามสญัญาเช่าหรือให้ใช้สถานที ตั "งทรัพย์สนิที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ 

ให้แก่เจ้าของหรือผู้ให้เช่าหรือผู้ ยินยอมให้ใช้สถานที  (ง) ที เกี ยวกบัการประกนัภยั (จ) เพื อให้ได้มา

ซึ งสทิธิแหง่ทางสาํหรับทรัพย์สนิที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ รวมถึงการชําระ

ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายสําหรับสิทธิแห่งทางดงักลา่ว (ฉ) ที เกี ยวกบัการจดัเก็บ ติดตาม และ/

หรือ ทวงถามค่าเช่าเป็นรายเดือนจากบุคคลที เช่าทรัพย์สินที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม

จากกองทนุ (ทั "งตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัและสญัญาเช่าอื น ๆ ระหว่าง

กองทนุ กบัผู้ เช่า) และ (ช) ที เกี ยวกบัการจดัการเกี ยวกบัใบแจ้งหนี "และใบเสร็จรับเงินสําหรับคา่

เช่าทรัพย์สนิที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ เป็นรายเดือน 

(ข) ติดตอ่ เจรจา ประสานงาน ยื นข้อเสนอ ลงนามในเอกสารที เกี ยวข้อง และ/หรือ ดําเนินการใด ๆ ที 

เกี ยวข้องและจําเป็นเพื อให้มีการดําเนินการทางด้านการตลาดสําหรับทรัพย์สินที เป็นโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ตามที กําหนดไว้ในสัญญาบริการหลกั อนัรวมถึงแต่ไม่จํากดั

เพียงการทําการตลาด ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยื นข้อเสนอ และ/หรือ ลงนามในเอกสารที 

เกี ยวข้องเพื อนําพื "นที  (slots) บนเสาโทรคมนาคม หรือความจขุองระบบ (capacity) ของทรัพย์สนิ

ที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ ที ยงัไมมี่การใช้งาน ออกให้เช่า ดําเนินการ และ

บริหารจดัการแก่ผู้ เช่ารายใหม่ และดําเนินการให้มีการเข้าทําสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหาร

จดัการ ระหวา่งผู้ เช่าดงักลา่วกบักองทนุ 

(ค) ติดต่อ ประสานงาน ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และ/หรือ ดําเนินการใด ๆ ที เกี ยวข้องและจําเป็น

เพื อให้บุคคลที กองทุน ทําสัญญาแต่งตั "งหรือมอบหมายให้ดําเนินการบริหารจัดการ จัดหา

ผลประโยชน์ หรือให้บริการแก่กองทนุ เกี ยวกบัทรัพย์สนิที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ

กองทนุ ปฏิบติัตามหน้าที ของตนภายใต้สญัญาแตง่ตั "งหรือมอบหมายดงักลา่ว 

(ง) บอกกลา่ว ติดตามทวงถาม ร้องทกุข์ กลา่วโทษ เจรจา เรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ แจ้งความ

ดําเนินคดีกับคู่สญัญาของกองทุน ที กระทําละเมิด หรือปฏิบติัผิดข้อสญัญาหรือข้อตกลง หรือ

บุคคลอื นใดในเรื องที เกี ยวข้องกับการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ ตลอดจนให้ถ้อยคํา ลงนาม สง่มอบ รับมอบ และ/หรือ รับรอง

เอกสารต่าง ๆ อนัจําเป็นและเกี ยวข้อง เพื อสําเร็จผลตามวตัถปุระสงค์ตามที ได้ระบไุว้ในข้อ (ก) 

ข้อ (ข) และ ข้อ (ค) ข้างต้น 



สว่นที  3 การจดัการและการกํากบัดแูลกองทนุรวม กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  # การจดัการและการกํากบัดแูลกองทนุรวม หน้าที  31 

(จ) ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเรื องสิทธิแห่งทาง ภาษีโรงเรือน

และที ดิน ภาษีมูลค่าเพิ ม รวมทั "งการขออนุญาตต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการเช่า ดําเนินการและ

บริหารจดัการทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ  

(ฉ) แต่งตั "งตวัแทนช่วงคนหนึ งคนใดหรือหลายคน รวมทั "งการแต่งตั "ง การเปลี ยนแปลง การยกเลิก 

เพิกถอนการแต่งตั "ง เพื อให้บรรลุซึ งประโยชน์ และวัตถุประสงค์อันได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

ทกุประการ 

11.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์  

11.3.1 ชื อ ที อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ 

ชื อ   ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

ที อยู ่  เลขที  + ซอยราษฎร์บรูณะ %0/+ ถนนราษฎร์บรูณะ  

แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ +,+*,  

โทรศพัท์  02 470 3655 

โทรสาร   02 470 1996-7 

เว็บไซต์  https://www.kasikornbank.com 

11.3.2 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

โครงสร้างผู้ ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรกของผู้ ดูแลผลประโยชน์ ณ วันที  12 เมษายน 2562 มี

รายละเอียดดงันี " 

 
รายชื อผู้ถอืหุ้น 

จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละ 

(ประมาณ) 

1.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั  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.  สาํนกังานประกนัสงัคม 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 

10.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 29,011,400 1.21 

 

11.3.3 สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที และความรับผิดชอบหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี " 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในสญัญา

แตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(2) ลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(3) รับรองการได้รับเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทนุ และให้การสนบัสนนุการจดัตั "งและการจดทะเบียน

จดัตั "งกองทนุกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(4) กํากับดูแลให้บริษัทจดัการปฏิบติัหน้าที ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และโครงการจดัการกองทนุ 

ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครัด 

(5) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการ หรือ 

งดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามกฎหมาย

หลกัทรัพย์ ทั "งนี " ภายในห้าวนันบัตั "งแตว่นัที ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(6) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ

ทรัพย์สนิของบคุคลอื นซึ งผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ รับฝากไว้ 

(7) ควบคมุและดแูลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการสง่มอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื นใดของ

กองทนุเป็นไปตามที ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ รวมถึงสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิ
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รายได้ สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  และสญัญา

บริการหลกั 

(8) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ 

(9) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่า

สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทั "งนี " เพื อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทั "งปวง 

หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีดังกล่าว  

ให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุได้ 

(10) ตรวจสอบและถ่วงดลุการปฏิบติังานในการบริหารจดัการกองทนุของบริษัทจดัการโดยเคร่งครัด 

ด้วยความซื อสตัย์สจุริตและด้วยความระมดัระวงั โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพเพื อประโยชน์ที ดีที สดุของกองทนุรวมและผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 

(11) พิจารณาอนมุติัหรือไมอ่นมุติัการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานของ

กองทุนที มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทนุ ณ เวลาที มีการได้มาหรือจําหนา่ยไปดงักลา่ว โดยให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ

และกฎหมายหลกัทรัพย์ ทั "งนี " โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้ เชี ยวชาญอิสระ ซึ งได้รับการแตง่ตั "ง

โดยคา่ใช้จ่ายของกองทนุ (ถ้ามี) 

(12) พิจารณาอนมุติัหรือไม่อนมุติัการเข้าทําสญัญาหรือแก้ไขเพิ มเติมหรือยกเลิกสญัญาที เกี ยวกบั

การบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที มีมูลค่า

ของสญัญามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน 

ณ เวลาที มีการเข้าทําสญัญาหรือแก้ไขเพิ มเติมหรือบอกเลกิสญัญาดงักลา่ว โดยให้เป็นไปตาม

โครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลกัทรัพย์ ทั "งนี " โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้ เชี ยวชาญ

อิสระ (ซึ งได้รับการแตง่ตั "งโดยคา่ใช้จ่ายของกองทนุ) 

(13) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื อผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามี

เหตกุารณ์หรือการเปลี ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ "น อนัมีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุอยา่ง

มีนยัสาํคญั หรือเมื อเห็นวา่จําเป็นต้องประเมินคา่ใหมเ่พื อกองทนุ 

(14) ให้ความเห็นเกี ยวกับเรื องที ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งรวมถึงเรื องที ต้อง

ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 
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(15) ดําเนินการให้มีการรับหรือชําระเงินจากบญัชีของกองทนุภายในระยะเวลาที บริษัทจดัการร้อง

ขออย่างสมเหตุสมผล ทั "งนี " โดยต้องเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน และ/หรือ ข้อกําหนด

ของเอกสารธุรกรรมที เกี ยวข้อง (ตามแตก่รณี) 

(16) ไม่กระทําการอนัเป็นการขดักบัประโยชน์ของกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระทํานั "น

จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อื น เว้นแต่เป็นการเรียก

ค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดําเนินการในลกัษณะที เป็น

ธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบก่อนอยา่งพอเพียงแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

ที ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 

(17) ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่ดําเนินการ  

ขอมติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

(18) มีสิทธิ หน้าที  และความรับผิดชอบอื นตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนและสญัญา

แตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ และ 

(19) ปฏิบติัหน้าที อื นตามที กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และสญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

11.3.4 การถอดถอนและเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการอาจเปลี ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เมื อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ งดงัตอ่ไปนี " 

(1) เมื อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน

กว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทนุทั "งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ให้เปลี ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ และมีการแต่งตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ราย

ใหมข่ึ "น ในเวลาใด ๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุ 

(2) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการใด ๆ ที ขดัต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ ถือหน่วย

ลงทนุในลกัษณะที มีนยัสาํคญัและไมส่ามารถเยียวยาได้ 

(3) ในกรณีที ผู้ ดูแลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือ

ธุรกิจสถาบันการเงิน หรือในกรณีที ผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที หรือความ

รับผิดชอบในฐานะผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

(4) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําความผิดอาญาเกี ยวกับทรัพย์ตามบทบญัญัติในหมวด 1 

หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลกัษณะ 12 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา 
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(5) ในกรณีที ผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที หรือความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสญัญา

แตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(6) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจดัการกองทนุที สาํคญัอนัเนื องมาจากการแก้ไข

เปลี ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื นใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกนัได้ในการแก้ไขเปลี ยนแปลงสญัญาแต่งตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์

ให้สอดคล้องกบัการเปลี ยนแปลงหรือแก้ไขดงักลา่ว ทั "งนี " เนื องจากการเปลี ยนแปลงหรือแก้ไข

ดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่

ประสงค์จะรับหน้าที ดงักลา่วต่อไป ในกรณีดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา

แตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 90 วนั 

(7) ในกรณีที ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อใดข้อหนึ งตามที กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ในกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขคณุสมบติัให้

ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั "งแต่วนัถัดจากวนัที บริษัทจัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาด

คณุสมบติัดงักลา่ว หรือวนัถดัจากวนัที สํานกังาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคณุสมบติัดงักลา่ว

และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคณุสมบติัดงักลา่วให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน

สามวนัทําการนบัตั "งแต่วนัถดัจากวนัที ผู้ดแูลผลประโยชน์แก้ไขการขาดคุณสมบติัเสร็จสิ "น ใน

กรณีที ผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขการขาดคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที 

กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อ

สํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตั "งแต่วนัถัดจากวนัที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื อได้รับ

อนุญาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั "งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทน

ผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทั "งนี " เว้นแตส่าํนกังาน ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอยา่งอื น 

(8) เมื อมีผู้ ใดเสนอหรือยื นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที เกี ยวข้องในสว่นที เกี ยวกบัผู้ดแูล

ผลประโยชน์ (1) เพื อเลิกกิจการของผู้ดแูลผลประโยชน์หรือเพื อวตัถปุระสงค์อื นใดที คล้ายคลงึ

กนั หรือ (2) เพื อฟื"นฟกิูจการ ประนอมหนี "หรือผ่อนผนัการชําระหนี " จดัการทรัพย์สนิ ชําระบญัชี 

หรือร้องขออื นใดที คล้ายคลึงกันภายใต้กฎหมายปัจจุบนัหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบงัคบั

ตา่ง ๆ หรือ 
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(9) เมื อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี ยวกบัการปฏิบติังานของผู้ดแูลผลประโยชน์วา่มี

ความผิด หรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง และแจ้งให้บริษัทจดัการทราบหรือประกาศเป็นการ

ทั วไป 

(10) เมื อมีการบอกเลิกสญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ข้างต้น โดย

บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายหนึ งฝ่ายใดที ประสงค์จะบอกเลิกสญัญาบอกกลา่วให้

คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 60 วนั  

เนื องจากกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ ดูแลผลประโยชน์ ดังนั "น ในกรณีที ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามเงื อนไขการเปลี ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นั "นต้องทําหน้าที 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์ตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทํา

หน้าที ต่อไปได้ และจนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทั "งหมดของก องทุนให้แก่

ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ "น หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการ

ดําเนินการอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทั "งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่

ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมจ่นเสร็จสิ "น ซึ งรวมถึงการลงลายมือชื อในหนงัสอืเพื อรับรองความถกูต้องและครบถ้วน

ของสิ งที สง่มอบให้ด้วย ทั "งนี " ภายในเวลาอนัสมควรเพื อให้การปฏิบติัหน้าที เป็นไปด้วยความต่อเนื อง ทั "งนี " ผู้ดแูล

ผลประโยชน์ยงัคงมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนตามอตัราปกติที คิดคํานวณได้ภายใต้สญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

จนกว่าการจดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัท

จดัการ หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. จะแล้วเสร็จ  

ในกรณีที สญัญาแต่งตั "งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ "นสดุลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน 

และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื นใดที ถึงกําหนดชําระแต่ยงัมิได้ชําระให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั "งผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ ซึ งเกิดขึ "นก่อนการสิ "นสดุของสญัญาแต่งตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์แต่ยงัมิได้รับชําระ โดยค่าตอบแทน 

และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื นใด จะคํานวณถึงวันที ครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรือระยะเวลาที 

กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

11.3.5 สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน 

บริษัทจดัการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุหรือเอกสารที เกี ยวข้องกบัทรัพย์สินของกองทนุ  ซึ งรวมถึง

เอกสารการทําธุรกรรมซึ งเกี ยวข้องกับทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั "งหมดไว้  ณ สํานกังานของผู้ดูแลผลประโยชน์  

เว้นแตโ่ดยลกัษณะของทรัพย์สนินั "นไมส่ามารถเก็บรักษาไว้ ณ สาํนกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ หรือในกรณีที 

บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงเป็นอยา่งอื น 
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ชื อ  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ที อยู ่ เลขที  400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจดัการจะจดัเก็บทรัพย์สินและเอกสาร

สาํคญัของกองทนุไว้ที สาํนกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยพลนัเมื อมีการเปลี ยนแปลงสถานที เก็บรักษา

ทรัพย์สนิของกองทนุ 

11.4 คณะกรรมการที ปรึกษาการลงทุน 

บริษัทจัดการจัดให้มีคณะกรรมการที ปรึกษาการลงทุน + คณะ เพื อทําหน้าที ให้คําปรึกษาหรือ

คําแนะนําเกี ยวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐาน ตลอดจนการจดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง

พื "นฐานที กองทุนลงทุน โดยคณะกรรมการที ปรึกษาการลงทุนของกองทุนประกอบไปด้วยบุคคลดงัต่อไปนี " ซึ ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ ทน. #$/%&'% 

(1) ผู้แทนจากบริษัทจดัการ โดยผู้แทนอยา่งน้อย + รายต้องเป็นผู้ จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐาน

ที ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

(2) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื "นฐาน ซึ งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย

การกําหนดลกัษณะขาดความนา่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

11.4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการที ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการที ปรึกษาการลงทุนจะต้องประกอบด้วยกรรมการซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามที กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " คณะกรรมการที ปรึกษาการลงทุนของกองทุน ประกอบด้วยบุคลากรจาก

บริษัทจดัการจํานวน % ทา่น และจากกลุม่ทรูจํานวน % ทา่น โดยบริษัทจดัการได้แตง่ตั "งบคุคลดงัตอ่ไปนี "

เป็นกรรมการในคณะกรรมการที ปรึกษาการลงทนุ 

1)  นายวเิชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการ 

และรองประธานคณะกรรมการบริหารของทรู 

2)  นายนพปฎล เดชอดุม รองประธานคณะกรรมการบริหารของทรู 
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3)  นายณรงค์ศกัดิ: ปลอดมีชยั ประธานเจ้าหน้าที บริหารบริษัทจดัการ 

4)  นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่การลงทนุ

อสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื "นฐาน 

 

11.4.2 การถอดถอนและเปลี ยนตวักรรมการคณะกรรมการที ปรึกษาการลงทุน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี ยน ถอดถอนหรือแต่งตั "งเพิ มเติมหรือลดจํานวนบุคคลที จะเป็น

กรรมการในคณะกรรมการที ปรึกษาการลงทุนได้ตามความเหมาะสม โดยแต่งตั "งบุคคลที มีคณุสมบติั

และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด ซึ งกรรมการคนหนึ งในคณะกรรมการที 

ปรึกษาการลงทนุที เป็นผู้แทนจากบริษัทจดัการจะต้องเป็นผู้จดัการกองทนุเสมอ 

หากมีการปรับเปลี ยน หรือแตง่ตั "งเพิ มเติมหรือลดจํานวนบคุคลที จะเป็นกรรมการดงักลา่ว บริษัทจดัการ

จะแจ้งแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์ 

11.4.3 สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการที ปรึกษาการลงทนุมีสทิธิ หน้าที และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี " 

(1) ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่บริษัทจัดการเกี ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื "นฐาน รวมถึงการบริหารจดัการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทนุลงทนุ 

เมื อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจดัการ 

(2) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที กรรมการรายใดมีส่วนได้เสีย (ไม่ว่าโดย ทางตรงหรือ

ทางอ้อม) ในเรื องที ต้องให้คําปรึกษาหรือคําแนะนํา ทั "งนี " กรรมการผู้ ที มีส่วนได้เสียในเรื องที 

พิจารณา (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมเพื อพิจารณาในเรื อง

ดงักลา่ว 

11.5 ผู้สอบบัญชี 

ชื อ  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 

ที อยู ่  อาคารบางกอกซตีิ "ทาวเวอร์ ชั "นที  15 เลขที  179/74-80  

ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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โทรศพัท์  02 844 1000 

โทรสาร  02 286 0500 

ทั "งนี " บริษัทจัดการอาจแต่งตั "งบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ

บัญชี ให้ทําหน้าที เป็นผู้ สอบบัญชีของกองทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบตาม

หลกัเกณฑ์ที กําหนดไว้ 

11.6 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื อ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ที อยู ่  เลขที  93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์  02 009 9000 

โทรสาร  02 009 9992 

ทั "งนี " บริษัทจดัการอาจแตง่ตั "งบคุคลอื นที ได้รับใบอนญุาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากสาํนกังาน 

ก.ล.ต.และได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย์ ให้ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนของกองทุนได้ โดยบริษัท

จดัการจะแจ้งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ 

11.7 ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 

ชื อ  บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จํากดั  

ที อยู ่  เลขที  170/30 อาคารโอเชี ยนทาวเวอร์ 1 ชั "นที  11 ซอยสขุมุวิท 16 (สามมิตร)  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์  02 661 8803-5 

ชื อ  บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอรี  จํากดั 

ที อยู ่  เลขที  72 CAT Tower ชั "น 3 ซอยวดัมว่งแค ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์  02 105 4668 

โทรสาร  02 024 9940 
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ในการแต่งตั "งผู้ ประเมินค่าสําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะต้องแต่งตั "งบริษัทประเมินค่าซึ งมี

คุณสมบติัและความเชี ยวชาญครบถ้วนในการปฏิบติัหน้าที ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สิน

กิจการโครงสร้างพื "นฐานของกองทนุหรือประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมที กองทนุจะลงทนุ

ตามที กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ และข้อกําหนดในการประเมินคา่ทรัพย์สนิตามที กําหนดไว้ในกฎหมาย

หลกัทรัพย์ ทั "งนี " บริษัทจดัการจะไมแ่ตง่ตั "งผู้ประเมินคา่รายเดียวกนัเพื อประเมินคา่หรือตรวจสอบการประเมินค่า

ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานติดตอ่กนัเกินสองครั "ง 

11.8 ที ปรึกษาทางการเงนิ 

ชื อ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ที อยู ่  9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์  02 544 6893 

โทรสาร  02 544 2185 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั "ง เปลี ยนตัว หรือยกเลิกการแต่งตั "งบุคคลใด  ๆ เป็นที ปรึกษาทางการเงินของกองทุน 

อย่างไรก็ตาม บคุคลดงักลา่วจะต้องไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจเกี ยวกบัการลงทนุของกองทนุ หรือการบริหาร

จดัการกองทนุ โดยบคุคลดงักลา่วจะต้องปฏิบติัหน้าที  และมีคณุสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที กําหนด

ไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื น ๆ ที เกี ยวข้อง 

12. การกาํกบัดูแลกองทุนรวม 

12.1 นโยบายเกี ยวกับการกาํกับดูแลกองทุนรวม 

12.1.1 นโยบายการกู้ยมืเงนิ 

(ก) ภาพรวม 

กองทุนจะพิจารณาทําการก่อหนี "ในอนาคตในจํานวนที เหมาะสมเมื อเห็นว่าข้อกําหนดของ

เงินกู้ ที ได้รับเป็นประโยชน์ต่อกองทนุ ในขณะเดียวกนั กองทนุเองก็มีนโยบายที จะจดัโครงสร้างทนุของ

กองทุนและบริหารต้นทนุเงินทุนให้เหมาะสมและให้อยู่ภายใต้อตัราส่วนหนี "สินต่อทุนตามที กฎหมาย

หลกัทรัพย์กําหนด ในการนี " กองทุนจึงอาจพิจารณาจดัหาเงินทุนทั "งในรูปแบบหนี "สินและทุน เพื อการ

ลงทุนของกองทุนในอนาคต ซึ งรวมถึงการเพิ มประสิทธิภาพ ทําการซ่อมแซม หรือการปรับปรุงทั "ง

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น และทรัพย์สนิที กองทนุลงทนุเพิ มเติมที กองทนุอาจเข้า

ลงทนุในอนาคต 
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(ข) การหักค่าใช้จ่ายและการกันสาํรองเพื อชาํระหนี #ตามสัญญาสินเชื อ 

ในกรณีที กองทนุเข้าทําสญัญาสนิเชื อใด ๆ ในอนาคต กองทนุจะทําการหกัคา่ใช้จ่ายที เกี ยวกบั

สินเชื อนั "น ๆ ที ได้จ่ายในปีการเงินที เกี ยวข้องออกจากรายได้ของกองทุนในการคํานวณกําไรสุทธิเพื อ

วตัถปุระสงค์ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล นอกจากนี " กองทนุจะทําการกนัสาํรองตามเงื อนไขที กําหนด

ไว้ในสญัญาสินเชื อ (หากมี) และ/หรือ กันสํารองเงินในจํานวนที เพียงพอสําหรับการชําระหนี "ที จะถึง

กําหนดชําระตามสญัญาสนิเชื อก่อนที จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ค) หลักเกณฑ์การกู้ยมืเงนิ 

กองทนุจะรักษาอตัราสว่นหนี "สินตอ่ทนุตามอตัราที กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด ซึ ง ณ ปัจจบุนั 

อตัราสว่นหนี "สนิตอ่ทนุของกองทนุจะต้องไมเ่กินกวา่สามตอ่หนึ ง (3:1) เว้นแตก่ารเกินอตัราสว่นดงักลา่ว

มิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินเพิ มเติม ทั "งนี " ในกรณีที กองทนุลงทนุในหุ้นของบริษัทยอ่ย (หากมี) การคํานวณ

อัตราส่วนหนี "สินต่อทุนของกองทุน ให้คํานวณส่วนของหนี "สินและส่วนของทุนของบริษัทย่อยตาม

หลกัการจดัทํางบการเงินรวม (consolidated basis) รวมในอตัราสว่นหนี "สินต่อทนุของกองทนุด้วย ใน

กรณีที กองทุนมีการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที เป็นหุ้นของบริษัทภายใต้ (จ) ของคํา

จํากดัความคําวา่ “ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐาน” บริษัทจดัการต้องแสดงได้วา่มีกลไกในการกํากบั

ดแูลที จะเป็นผลให้การกู้ ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนัใด ๆ ของบริษัทดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที 

กําหนดไว้สําหรับกองทนุ เว้นแต่ในกรณีของหลกัเกณฑ์เกี ยวกบัอตัราสว่นการกู้ ยืมเงิน ซึ งจะพิจารณา

เฉพาะในชั "นของกองทนุรวมก็ได้ 

บริษัทจดัการอาจจดัหาเงินทนุโดยวิธีการกู้ ยืมเงิน เฉพาะเพื อการดําเนินการดงัตอ่ไปนี "เทา่นั "น 

(1) การได้มาซึ งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐาน 

(2) การก่อสร้าง ต่อเติม หรือพฒันาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที เป็นโครงการไมแ่ล้ว

เสร็จให้เป็นโครงการแล้วเสร็จ 

(3) การปรับปรุงทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทนุลงทนุให้มีความเหมาะสมต่อการ

จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ 

(4) การชําระหนี "กู้ ยืมเงินหรือภาระผูกพันที กองทุน หรือหนี "ที กิจการโครงสร้างพื "นฐานที 

กองทุนลงทุน ได้ก่อไว้เพื อใช้ในการดําเนินการ (1) (2) หรือ (3) ข้างต้น (กล่าวคือ การ

กู้ ยืมเงินใหมเ่พื อชําระหนี " (refinance)) และ 
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(5) กรณีอื นใดซึ งได้รับอนญุาตตามที สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นครั "งคราว 

ในการเข้าทําธุรกรรมจัดหาเงินทนุ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพื อให้มีการจํากดัความรับผิด

ของกองทนุตามสญัญากู้ ยืมเงินทกุฉบบัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี " 

(1) สญัญากู้ ยืมเงินทุกฉบบัจะต้องมีข้อตกลงที แสดงว่า กองทุนมีความรับผิดตามสญัญา

กู้ ยืมเงินไมเ่กินกวา่มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการต้องไมมี่ข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี " 

- ข้อกําหนดที กําหนดให้กองทุนมีสิทธิเรียกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนคืนเงินทุนหรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนที ได้รับไว้แล้วโดยชอบคืนให้แก่กองทนุ ไมว่า่ด้วยเหตใุด หรือ 

- ข้อกําหนดที กําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ "น

ภายใต้สญัญาที ทําขึ "นระหวา่งกองทนุกบับคุคลภายนอก 

ทั "งนี " บริษัทจดัการจะจดัหาเงินทนุโดยการกู้ ยืมในลกัษณะดงัตอ่ไปนี "ไมไ่ด้ 

(1) เป็นการกู้ ยืมเงินที มีข้อตกลงและเงื อนไขในทํานองเดียวกับข้อกําหนดของหุ้นกู้ ที ให้ไถ่

ถอนหุ้นกู้ เมื อมีการเลกิบริษัท (perpetual bond) 

(2) เป็นการกู้ ยืมที มีลกัษณะอนพุนัธ์แฝง เว้นแตเ่ข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี " 

- ให้สิทธิกองทนุในการชําระหนี "คืนก่อนกําหนด (callable) หรือให้สิทธิเจ้าหนี "ในการ

เรียกให้กองทนุชําระหนี "คืนก่อนกําหนด (puttable) 

- มีการกําหนดดอกเบี "ยหรือผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราที ผนัแปรตาม

อตัราดอกเบี "ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี "ยอื น 

- ไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายดอกเบี "ยหรือผลตอบแทนที อ้างอิงกบัปัจจยัอ้างอิง

อื นเพิ มเติม 

- มีลกัษณะเป็นการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

บริษัทจัดการอาจนําทรัพย์สินของกองทุนไปเป็นหลกัประกันการชําระหนี "ของกองทุนตาม

สญัญากู้ ยืมเงินหรือเอกสารการจดัหาเงินทนุได้ 

ผู้ให้กู้ ยืมตามการจดัหาเงินทนุใด ๆ ต้องไมใ่ช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 



สว่นที  3 การจดัการและการกํากบัดแูลกองทนุรวม กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  # การจดัการและการกํากบัดแูลกองทนุรวม หน้าที  43 

12.1.2 การออกหน่วยลงทุนและข้อกาํหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

(ก) การออกหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็น ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุอาจร้องขอให้นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการออกใบหนว่ยลงทนุให้ได้ โดยยื นคําขอออกใบ

หน่วยลงทนุตาม แบบที นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการกําหนด และตามหลกัเกณฑ์ เงื อนไขและ

วิธีการที นายทะเบียนและ/หรือ บริษัทจัดการกําหนด ในกรณีที ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอดงักล่าว นาย

ทะเบียนและ/หรือ บริษัทจัดการต้องจัดการให้มีการออกใบหน่วยลงทุนที เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลที 

จําเป็นและเพียงพอเพื อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและใช้อ้างอิง

ตอ่บริษัทจดัการและบคุคลอื นได้ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบนัทึกรายชื อผู้จองซื "อแตล่ะรายที ได้รับการจดัสรร

หน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามข้อมลูที ผู้จองซื "อระบไุว้ใน ใบจองซื "อ

หนว่ยลงทนุ เมื อผู้จองซื "อได้ชําระเงินคา่จองซื "อหนว่ยลงทนุเต็มจํานวนแล้ว 

นายทะเบียนจะดําเนินการฝากหน่วยลงทนุไว้ในบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื "อ (ซึ งได้

เปิดไว้ก่อนแล้วกบันายหน้าซื "อขายหลกัทรัพย์) หรือบญัชีทรัพย์สนิของผู้จองซื "อ (ซึ งได้เปิดไว้ก่อนแล้วกบั

ผู้ รับฝากทรัพย์สิน (custodian)) หรือฝากไว้กับนายทะเบียน (โดยฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์) 

ตามที ระบไุว้ในใบจองซื "อหนว่ยลงทนุ 

(ข) ข้อกาํหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

เมื อมีการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการจะต้องยื นขอจดทะเบียนหน่วย

ลงทนุเพิ มเติมที ขายได้ของกองทนุตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ เพื อให้ตลาดหลกัทรัพย์ สั งรับหนว่ยลงทนุในสว่น

ที เพิ มเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดการจองซื "อและชําระเงินคา่หน่วยลงทนุเพิ ม

ทนุนั "น และเมื อหน่วยลงทนุได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ แล้ว ผู้

ลงทุนอาจซื "อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ ได้ตามหลกัเกณฑ์ ข้อบังคับ และวิธีการที ตลาด

หลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

ในการที จะขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ หน่วย

ลงทนุและกองทนุ ต้องมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี " 

(1) ชําระเต็มมลูคา่แล้วทั "งหมด 

(2) ระบชืุ อผู้ ถือ 
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(3) ไมมี่ข้อจํากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ (ยกเว้นข้อจํากดัที เป็นไปตามกฎหมาย ทั "งนี "ต้องระบุ

ข้อจํากดันั "นไว้ในโครงการจดัการกองทนุ) 

(4) เป็นกองทนุรวมที ได้รับอนมุติัโครงการจดัการกองทนุรวมจากสาํนกังาน ก.ล.ต. แล้ว 

(5) มีผู้จดัการกองทนุที ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(6) มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายยอ่ยถือหนว่ยลงทนุรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของจํานวนหนว่ย

ลงทนุทั "งหมดที จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ 

“ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายยอ่ย” ในข้อนี "หมายถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ งมิใช่บคุคลตอ่ไปนี " 

(1) ผู้ มีอํานาจควบคมุ 

(2) บริษัทจัดการ ผู้ จัดการกองทุน และเจ้าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที ตาม

พฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการ

ดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพื "นฐานให้ปฏิบัติตามคําสั งของตนในการกําหนด

นโยบาย การจดัการ หรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพื "นฐาน 

(3) กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ ดํารงตําแหนง่ระดบับริหารสี รายแรกนบัตอ่จากผู้จดัการลงมา ผู้

ซึ งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายที สี ทกุรายของบคุคลตาม

ข้อ (%) รวมถึงผู้ ที เกี ยวข้องและบคุคลที มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ

โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคลดงักลา่วข้างต้น ซึ งได้แก่ บิดา มารดา คูส่มรส 

บตุร หรือญาติสนิทอื นของบคุคลดงักลา่ว และ 

(4) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละห้าของเงินทุนจดทะเบียน ยกเว้นผู้ ถือ

หน่วยลงทุนนั "นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภยั กองทุนรวม 

กองทนุสาํรองเลี "ยงชีพ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุบําเหน็จบํานาญ หรือโครงการลงทนุ

ที ได้รับอนมุติัตามกฎหมาย 

“ผู้ มีอํานาจควบคมุ” ในข้อนี "หมายถึงบคุคลดงัตอ่ไปนี " 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบคุคลอื นซึ งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจดัการ 

หรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทุนเข้าลงทุนอย่างมีนยัสําคญั ไม่ว่าอิทธิพล

ดังกล่าวจะสืบเนื องจากการถือหน่วยลงทุน หรือได้รับมอบอํานาจตามสญัญาหรือการอื นใดก็ตาม 

โดยเฉพาะอยา่งยิ งคือบคุคลที เข้าลกัษณะข้อใดข้อหนึ งดงันี " 
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(1) บุคคลที มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวน

หนว่ยลงทนุทั "งหมดของกองทนุ 

(2) บุคคลที ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั "งหรือถอดถอนกรรมการของกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานที กองทนุเข้าลงทนุได้ 

(3) บคุคลที ตามพฤติการณ์สามารถควบคมุผู้ซึ งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ผู้บริหาร

การจดัการหรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทนุเข้าลงทนุ ให้ปฏิบติั

ตามคําสั งของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานที กองทนุเข้าลงทนุ หรือ 

(4) บคุคลที ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานใน หรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ

กิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทนุเข้าลงทนุเยี ยงผู้บริหาร รวมทั "งบคุคลที มีตําแหน่งซึ งมี

อํานาจหน้าที เช่นเดียวกบับคุคลดงักลา่วของกิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทนุเข้าลงทนุ 

แม้ว่าบริษัทจัดการคาดว่าตลาดหลักทรัพย์จะสั งรับหน่วยลงทุนที ยื นขอจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในระยะเวลาไม่นานหลงัจากมีการชําระค่าหน่วยลงทุน

ครบถ้วนแล้ว แต่ตลาดหลกัทรัพย์ มีสิทธิพิจารณาคําขอจดทะเบียนให้เสร็จภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที 

ตลาดหลกัทรัพย์ ได้รับเอกสารหลกัฐานที ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจดัการแล้ว โดยหน่วยลงทนุจาก

การเสนอขายสาํหรับการเพิ มทนุครั "งที  % นี "สามารถเริ มทําการซื "อขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายในห้าวนั

ทําการนบัแต่วนัที ตลาดหลกัทรัพย์สั งรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ทั "งนี " ในทางปฏิบติัเป็นที คาดว่าหนว่ย

ลงทนุจากการเสนอขายสําหรับการเพิ มทนุครั "งที  % นี "สามารถเริ มทําการซื "อขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้

ภายในสองวนัทําการนบัแต่วนัที ตลาดหลกัทรัพย์สั งรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน) เว้นแต่ผู้จัดการตลาด

หลกัทรัพย์จะกําหนดวนัเริ มทําการซื "อขายเป็นประการอื น เนื องจากมีเหตจํุาเป็นอนัเป็นผลให้ไมส่มควร

ทําการซื "อขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนนั "นในตลาดหลกัทรัพย์ ภายในระยะเวลาดงักลา่ว 

ดงันั "น จนกว่าตลาดหลกัทรัพย์จะสั งรับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน หน่วยลงทนุที 

จําหน่ายแล้วจะยงัไม่สามารถซื "อขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ซื "อและผู้ขายอาจตกลงซื "อ

ขายหน่วยลงทุนนอกตลาดได้ ทั "งนี " บนสมมติฐานว่าหน่วยลงทุนจะได้รับอนุมัติจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หนว่ยลงทนุที จําหนา่ยในการเสนอขายจะทําการซื "อขายได้ใน

ตลาดหลกัทรัพย์ โดยการโอนหน่วยลงทนุจะต้องกระทําตามข้อกําหนดในสว่นที  & “ข้อมลูเกี ยวกบัการ

เสนอขายหนว่ยลงทนุ” หวัข้อ %.&.# “วิธีการโอนหนว่ยลงทนุ” 
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12.1.3 มูลค่าทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพื #นฐาน 

การประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี " 

(ก) เป็นการจดัทํารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานอย่างเต็มรูปแบบที มี

การตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื อวตัถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้

ลงทนุ (“รายงานประเมินค่า”) 

(ข) การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานต้องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่า

อย่างน้อยหนึ งราย ในกรณีที ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทุนจะเข้าลงทุนมีมูลค่า

ตั "งแต ่50 ล้านบาทขึ "นไป 

(ค) กรณีการได้มาซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลที เกี ยวข้อง 

การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิจะต้องดําเนินการโดยผู้ประเมินคา่อยา่งน้อยสองราย 

(ง) กรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเป็นหุ้น (ตามข้อ 4(5) ของประกาศ ทน. 38/2562) ให้

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน ทั "งในชั "นของกองทุนและในชั "นของบริษัทที 

ออกหุ้ นดังกล่าว โดยผู้ ประเมินค่าต้องเป็นนิติบุคคลที มีประสบการณ์หรือความรู้ความ

เชี ยวชาญในการประเมินมลูค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน ซึ งจะต้องเป็นการประเมิน

มลูคา่อยา่งเต็มรูปแบบที มีการตรวจสอบเอกสารสทิธิและเป็นไปเพื อวตัถปุระสงค์สาธารณะใน

การเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุ โดยคํานึงภาระภาษีของบริษัท และปัจจยัอื นที อาจมีผลกระทบ

ตอ่ราคาทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทนุลงทนุโดยทางอ้อมด้วย 

(จ) ผู้ประเมินค่าต้องเป็นนิติบคุคลที มีประสบการณ์หรือความรู้ความเชี ยวชาญในการประเมินคา่

ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐาน 

(ฉ) ผู้ประเมินคา่ต้องพิจารณาผลประโยชน์หรือการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สนิอยา่งเต็มรูปแบบ โดย

พิจารณาถึงข้อกําหนดและเงื อนไขของสญัญาที เกี ยวข้อง (ไม่ว่าจะเป็นฉบบัร่างที ใกล้เสร็จ

สมบรูณ์หรือฉบบัลงนามที ได้เปิดเผยไว้ในโครงการจดัการกองทนุ) 

(ช) การประเมินคา่ต้องดําเนินการลว่งหน้าก่อนการได้มาซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเป็น

เวลาไมเ่กินหนึ งปี 

(ซ) การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน จะกระทําโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกัน

ติดตอ่กนัเกินสองครั "งมิได้ 
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(ฌ) การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานของกองทนุจะกระทําทกุสามปีนบัแต่วนัที มี

การประเมินค่าครั "งลา่สดุ หรือเมื อปรากฏแก่บริษัทจดัการ หรือผู้ดแูลผลประโยชน์หรือผู้สอบ

บญัชีของกองทนุเห็นว่ามีเหตกุารณ์ หรือการเปลี ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมลูค่า

ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานอยา่งมีนยัสาํคญั 

12.1.4 การคาํนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน 

(ก) การคาํนวณมูลค่าทรัพย์สนิรวม มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 

ในการคํานวณมลูคา่การลงทนุในทรัพย์สินหลกั บริษัทจดัการจะคํานวณโดยใช้ราคาที ได้จาก

การประเมินครั "งล่าสดุซึ งปรับปรุงด้วยการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน 

(ถ้ามี) และการตดัจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน (ถ้ามี) ที เกิดขึ "นภายหลงัการประเมิน

ล่าสุด ทั "งนี " ในช่วงระยะเวลาสามปีแรกหลงัจากจดทะเบียนจัดตั "งกองทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคา

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทุนเข้าลงทุน กล่าวคือ ราคาซื "อขายของทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานดงักลา่ว เว้นแตจ่ะมีการประเมินมลูคา่ใหมใ่นระยะเวลาดงักลา่วไมว่า่ด้วยสาเหตใุด ๆ  

ส่วนในกรณีการลงทุนในทรัพย์สินรองบริษัทจัดการจะใช้ราคาอื นที กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการ

กองทนุ (Association of Investment Management Companies - AIMC) 

บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินรวม มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทุน 

ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี " 

(1) ใช้ราคาที เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุหรือประกาศ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ที กําหนดเกี ยวกบัวิธีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

(2) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิรวมและมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม

สองตําแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(3) คํานวณมลูคา่ของหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสี 

ตําแหนง่ โดยตดัทศนิยมตําแหนง่ที ห้าทิ "ง  

ในกรณีที มีเศษเหลอืจากการปัดเศษ จะนําเศษนั "นรวมคํานวณเข้าเป็นทรัพย์สนิในกองทนุ 

สาํหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่

ของหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบไุว้ในข้อ 7.10 “การคํานวณและเปิดเผย
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มลูคา่ทรัพย์สนิรวม มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายหนว่ยลงทนุ” นี " เว้นแตก่รณีที 

สํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้

แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื น บริษัท

จดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั "นโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ทั "งนี " การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินรวม มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทนุที บริษัท

จดัการ ประกาศเป็นการคํานวณโดยใช้รายงานการประเมินคา่หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่า

ครั "งลา่สดุเป็นฐานในการกําหนดมลูคา่ทรัพย์สินหลกัของกองทนุ ซึ งมลูค่าดงักลา่วอาจไม่ใช่มลูคา่ที จะ

ซื "อขายได้จริงของทรัพย์สนิหลกัดงักลา่ว 

(ข) การเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สนิรวม มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดทําและเปิดเผยรายงานที แสดงมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 

และมลูค่าของหน่วยลงทนุ ของวนัสดุท้ายของแต่ละไตรมาส ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสิ "นไตรมาส ทั "งนี " 

มลูค่าที คํานวณได้ดงักลา่วต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ รับรองว่าการคํานวณดงักลา่วได้กระทําตาม

กฎหมายหลกัทรัพย์  

บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูข้างต้นผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ 

และเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนผ่านการประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ งฉบบัและปิด

ประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสาํนกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

โดยต้องมีการเปิดเผยชื อ ประเภท และที ตั "งทรัพย์สนิของกองทนุ 

(ค) ข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน 

บริษัทจดัการจะต้องจดัเตรียมและเปิดเผยการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ รวมทั "ง

งบการเงิน (ทั "งรายไตรมาสและรายปี) รายงานประจําปี เหตุการณ์สําคญัที อาจมีผลกระทบต่อมลูค่า

ทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน หรือผลประกอบการของกองทุน และเหตุการณ์อื นใดตามที สํานกังาน 

ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) กําหนด 

(ง) การเปิดเผยข้อมูลต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ถอืหน่วยลงทุน 

เหตกุารณ์สาํคญัที ต้องมีการเปิดเผยข้อมลู เช่น 

(1) ให้บริษัทจัดการรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัท

จดัการรู้หรือควรรู้ถึงกรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการวา่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน
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กว่าข้อจํากัดที กําหนดไว้ในส่วนที  5 “ข้อมูลเกี ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน” หวัข้อ 

2.5.5 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

(2) เมื อเกิดกรณีที อาจทําให้ต้องเลิกกองทนุ กรณีที เป็นการเลิกกองทนุเพราะเหตอืุ นที ทราบ

กําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ให้บริษัทจดัการแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ทราบเป็นหนงัสือก่อนวนัเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวนัทําการ และดําเนินการ

ด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ผู้ลงทุนทราบเรื องก่อนวนัเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวนัทํา

การ เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ น เป็นต้น และสําหรับการเลิกกองทนุ

เพราะเหตอืุ นให้บริษัทจดัการรายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยไมช่กัช้า  

(3) ให้บริษัทจัดการรายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อสํานกังาน ก.ล.ต.และในกรณีที กองทุนมี

หน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ด้วยโดย

ไม่ชักช้า เมื อปรากฏเหตกุารณ์หรือการเปลี ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมลูค่า

ทรัพย์สินของกองทุนที กองทุนลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยสําคัญ ทั "งนี " ตามหลกัเกณฑ์ 

เงื อนไข และวิธีการที สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี ยวกับหน้าที ของบริษัทจัดการในการเปิดเผยข้อมูลในหวัข้อ 

11.1.4 “สทิธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ” 
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(จ) การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนดสาํหรับหลักทรัพย์จดทะเบยีน 

เมื อหน่วยลงทุนได้รับอนุมติัให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์บริษัทจัดการ

จะต้องรายงานข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ ในเรื องตา่ง ๆ ตามที กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์ ที 

เกี ยวข้องตามที แก้ไขเพิ มเติม โดย ณ ปัจจบุนั เรื องที ต้องมีการเปิดเผยข้อมลู เช่น 

(1) วนักําหนดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนและวาระการประชุม หรือในกรณีขอความเห็นชอบ

จากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยมีหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื อขอมติ ให้แจ้งกําหนดวัน

สดุท้ายของการรับหนงัสอืแจ้งมติด้วย 

(2) มติกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุหรือวนักําหนดรายชื อผู้ ถือหน่วย

ลงทนุเพื อการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือวนัให้สทิธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(3) กองทนุจ่ายหรือไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(4) มติให้เพิ มเงินทนุจดทะเบียน จดัสรรหนว่ยลงทนุ หรือลดเงินทนุจดทะเบียน 

(5) การออกหนว่ยลงทนุชนิดใหม ่(tranche) 

(6) การเปลี ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ +, 

ของหนว่ยลงทนุที จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด 

(7) การได้มาหรือเสยีไปซึ งสญัญาทางการค้าที สาํคญั  

(8) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานตามหลกัเกณฑ์ที กําหนด

ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(9) มีการทําธุรกรรมกับบุคคลที เกี ยวข้องตามหลกัเกณฑ์ที ประกาศกําหนดตามประกาศ

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(10) มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที สําคัญ การพัฒนาที สําคัญเกี ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี 

ผลติภณัฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที สาํคญัเกี ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติ 

(11) การทําธุรกรรมกู้ ยืมเงินในนามของกองทุนหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุน

อยา่งมีนยัสาํคญั 

(12) มีข้อพิพาทที สําคัญที มีผลกระทบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุน เช่น ข้อพิพาท

เกี ยวกบัแรงงาน ผู้ รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสนิค้าให้กองทนุ 
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(13) กองทนุมีข้อพิพาททางกฎหมายที สาํคญั 

(14) กองทนุมีการเปลี ยนแปลงนโยบายการบญัชีที สาํคญั 

(15) กองทุนประกาศเลิกกอง หรือกิจการโครงสร้างพื "นฐานที เกี ยวข้องเลิกกิจการและมีการ

ชําระบญัชี 

(16) การประเมินราคาทรัพย์สนิที สาํคญัของกิจการโครงสร้างพื "นฐานที เกี ยวข้องโดยผู้ประเมิน

ราคาอิสระเพื อเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ลงทนุทั วไป 

(17) การเปลี ยนแปลงที สาํคญัในโครงการจ่ายลงทนุ 

(18) การผิดนดัชําระหนี "หรือไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามนิติกรรมเกี ยวกบัการรับ

ความช่วยเหลือทางการเงินของกองทุน ซึ งมีมูลค่าตั "งแต่ร้อยละห้าของมูลค่าทรัพย์สิน

สทุธิของกองทนุที ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมลา่สดุ พร้อมทั "งแนวทางในการ

แก้ไขเหตดุงักลา่ว 

(19) กรณีใด ๆ ที มีหรือจะมีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือการตดัสนิใจ

ลงทนุในหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ หรือตอ่การเปลี ยนแปลงของราคาหนว่ยลงทนุ 

(20) การเปลี ยนแปลงสาํนกังานใหญ่ของบริษัทจดัการ 

(21) การเปลี ยนแปลงผู้จดัการกองทนุ ผู้สอบบญัชี หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(22) การเปลี ยนแปลงของนายทะเบียนหรือสาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียน 

(23) มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน งบการเงิน และงบการเงิน

รวมของกองทุน รายงานประจําปีของกองทุน ซึ งได้มีการจัดเตรียมตามหลกัเกณฑ์ที 

สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดทั "งนี " บริษัทจัดการต้องดําเนินการเปิดเผยข้อมูล

ดงักลา่วภายในกําหนดเวลาที กําหนดไว้ในหวัข้อ 12.1.4 (ฉ) “งบการเงิน” หรือ 12.1.4 (ซ)

“รายงานประจําปี” หรือ 12.1.4 (ฎ) “การรายงานมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ” ตามแตก่รณี 

(24) รายงานสรุปผลการดําเนินงานของกองทนุตามแบบที ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(25) ข้อมลูอื นใดตามที สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฉ) งบการเงนิ 

บริษัทจดัการต้องยื นงบการเงินดงัตอ่ไปนี "ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 
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(1) งบการเงินรายไตรมาสที ผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว ทั "งนี " ภายใน *& วนันบัแตว่นัสดุท้าย

ของแตล่ะไตรมาส และ 

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้ส่งงบการเงินไตรมาส * ฉบับสอบทาน ให้ยื นงบการเงิน

ประจํางวดการบญัชีที ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ภายในสองเดือน

นบัแต่วนัสิ "นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ ทั "งนี " หากมีการสง่งบการเงินไตรมาส * 

ฉบบัสอบทานแล้ว ให้ยื นงบการเงินประจํางวดการบญัชีดงักลา่วภายในสามเดือนนบัแต่

วนัสิ "นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ  

งบการเงินจะต้องผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทาน แล้วแต่กรณี จากผู้สอบบญัชีที อยูใ่นบญัชี

ที สํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และ

หลกัเกณฑ์ที กําหนดในกฎระเบียบที เกี ยวข้อง  

นอกจากนี "บริษัทจดัการต้องจดัสง่หนงัสือรับรองงบการเงิน และบทสรุปประเภทรายงานของ

ผู้สอบบญัชีตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีในตลาดทุนให้แก่

สาํนกังาน ก.ล.ต. ด้วย 

(ช) การวิเคราะห์และคาํอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ 

เมื อปรากฏวา่รายได้หรือกําไรสทุธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกตา่งจากงบการเงินในงวด

เดียวกนัของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ %, บริษัทจดัการต้องจดัทําการวิเคราะห์และคําอธิบายระหว่างกาล

ของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) โดยจะแสดงถึงสาเหตแุละปัจจัย

สําคญัที ทําให้เกิดความแตกต่าง รวมทั "งผลกระทบที เกิดจากปัจจัยดงักล่าว และนําส่งต่อสํานกังาน 

ก.ล.ต. พร้อมกบัการจดัสง่งบการเงิน 

(ซ) รายงานประจาํปี 

ให้บริษัทจดัการจดัทําและส่งรายงานประจําปีของกองทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ ภายในสี เดือนนบัแตว่นัสิ "นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ ทั "งนี " วนัที สง่

ให้สํานกังาน ก.ล.ต. ต้องไม่ช้ากวา่วนัที สง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ งจะต้องสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปพร้อม

กบัการจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุสามญัประจําปี 

หากระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุมีการลดเงินทนุจดทะเบียน บริษัทจดัการต้องจดั

ให้มีข้อมลูเกี ยวกบัการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุทกุครั "งไว้ในรายงานประจําปีของกองทุนที จะ

จดัสง่ให้สาํนกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ 
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(ฌ) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 

บริษัทจดัการต้องจดัทําและสง่แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีโดยมีเนื "อหาและรายละเอียด

ตามที กําหนดในหลกัเกณฑ์ที เกี ยวข้อง ให้สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนบัแต่

วนัสิ "นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ 

(ญ) การรายงานความคืบหน้าโครงการที ไม่แล้วเสร็จ 

ในกรณีที กองทนุมีการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที เป็นโครงการที ไม่แล้วเสร็จ 

บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานความคืบหน้าของโครงการทุกรอบระยะเวลา ' เดือนนบัแต่วนัที มีการ

ลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว และสง่รายงานดงักลา่วตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน #, วนันบัแตว่ันสดุท้าย

ของรอบระยะเวลา ' เดือนนั "น หรือภายในระยะเวลาอื นใดตามที กําหนดภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ 

รายงานความคืบหน้าจะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี " (+) ข้อมูลความคืบหน้าของการพฒันาโดย

เปรียบเทียบกับแผนการพฒันา และ (%) ในกรณีที ไม่เป็นไปตามแผนการพฒันา จะระบุแนวทางการ

แก้ไขและผลกระทบที กองทุนได้รับหรืออาจได้รับ นอกจากนี "รายงานดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ งของ

รายงานประจําปีของกองทุน และส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์

ภายในสี เดือนนบัแตว่นัสิ "นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ หรือภายในระยะเวลาอื นใดตามที กําหนด

ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฎ) การรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

บริษัทจดัการจะต้องจดัทําและเปิดเผยรายงานที แสดงมลูคา่ทรัพย์สนิรวม มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

และมลูค่าของหน่วยลงทนุ ของวนัสดุท้ายของแต่ละไตรมาส ภายใน *& วนันบัแต่วนัสิ "นไตรมาส โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 12.1.4(ก) “การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินรวม มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ 

และมลูคา่ของหนว่ยลงทนุ” 

(ฏ) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที เกี ยวข้อง 

บริษัทจดัการจะดําเนินการต่าง ๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที กําหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ใน

กรณีที สํานกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องได้ทําการแก้ไขเพิ มเติม ประกาศ กําหนด ออกคําสั ง 

หรืออนุญาตเป็นประการอื น ในกรณีดงักล่าวบริษัทจัดการจะปฏิบัติไปตามการแก้ไข เพิ มเติม การ

ประกาศกําหนด คําสั ง หรือคําอนญุาตนั "นโดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้อนมุติัการดําเนินการดงักล่าว

แล้ว 
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12.1.5 รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุน 

วนัที สิ "นสดุรอบปีบญัชี คือ วนัที  31 ธนัวาคม ของทกุปี 

12.1.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(ก) สิทธิในการได้รับเงนิปันผล 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที มีชื อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัที มีการปิดสมดุทะเบียนเพื อการ

จ่ายเงินปันผลมีสิทธิที จะได้รับการจดัสรรผลกําไรในรูปของเงินปันผลจากกองทนุตามหลกัเกณฑ์ และ

วิธีการที ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

ทั "งนี " รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ฉบับลงวันที  2 

ตลุาคม พ.ศ. %&&& เพื อยกเว้นภาษีบางประเภทให้แก่กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานซึ งอยูภ่ายใต้เงื อนไข

ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที จะออกมารองรับ พระราชกฤษฎีกาได้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุที เป็นบคุคลธรรมดา (ไมร่วมถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุที เป็นห้างหุ้นสว่นสามญั หรือคณะบคุคลซึ ง

ไมใ่ช่นิติบคุคล) สาํหรับเงินปันผลที ได้จากกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐาน ซึ งรวมถึงกองทนุ เป็นระยะเวลา 

+, ปีนบัแต่ปีที มีการจดทะเบียนจดัตั "งกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐาน ทั "งนี " เพื อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลที ได้รับ กองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐานจะต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

เกี ยวกับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรสแตมป์ อีกทั "งกองทุนรวมโครงสร้าง

พื "นฐานจะต้องให้ข้อมลูแก่กรมสรรพากรตามที กําหนด เช่น รายชื อของผู้ ถือหน่วยลงทนุที ได้รับเงินปัน

ผล และเลขบตัรประจําตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง จํานวนเงินปันผล และวนัที จ่ายเงินปันผล และ

ต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุวา่เงินปันผลดงักลา่วเป็นเงินปันผลที ได้รับสทิธิยกเว้นภาษีเงินได้ 

(ข) สิทธิในการออกเสียงเพื อลงมติ 

โดยปกติในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะต้องจดัหาข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุซึ งเพียงพอต่อการพิจารณาลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ งต้องประกอบด้วยความเห็นของบริษัท

จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื องที ต้องลงมติดงักล่าว ตลอดจนผลกระทบที อาจเกิดขึ "นกับผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุ ซึ งเป็นผลมาจากการลงมติในเรื องดงักลา่ว 

(1) เรื องที ต้องอนุมัติโดยมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงในเรื องการดําเนินการต่อไปนี "

ของกองทนุ 
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(ก) การถอดถอนหรือแต่งตั "งบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามวิธีการที 

กําหนดไว้ในหวัข้อ 11.1.5 “การถอดถอนและเปลี ยนแปลงบริษัทจดัการ” และหวัข้อ 

11.3.4 “การถอดถอนและเปลี ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์” 

(ข) การได้มาเพิ มเติมหรือการจําหนา่ยไปซึ งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานที มีมูลค่า

เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั "งแต่ร้อยละ 30 ขึ "นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทุน ณ เวลาที มีการได้มาหรือจําหน่ายไปดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีการได้มา

เพิ มเติมหรือจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานตามข้อตกลงหรือ

สญัญาที มีกับส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตั "ง

องค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที จัดตั "งกิจการนั "น (รวมถึง

หน่วยงานธุรกิจที รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย) ซึ งได้ระบุไว้

อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุน หรือในกรณีการได้มาหรือ

จําหนา่ยไปซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที มีมลูคา่เกินกวา่ 100 ล้านบาทแต่

น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที มีการได้มาหรือ

จําหน่ายไปดังกล่าวที ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั "งนี "  

บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานดงักลา่วโดยพิจารณาจาก

มลูค่าการลงทนุภายในรอบระยะเวลาหกเดือน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติม

ในส่วนที  % “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวข้อ 3.1.2 (ค) “การลงทุนใน

ทรัพย์สินหลกั - ทรัพย์สินที กองทนุลงทนุเพิ มเติม” และสว่นที  % “การดําเนินกิจการ

ของกองทุนรวม” หวัข้อ 3.1.2 (ฉ) “การจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินของกองทุน” ทั "งนี " 

ภายใต้ข้อยกเว้นที ได้กล่าวในข้างต้น ในกรณีที มีการกําหนดไว้อย่างชัดแจ้งใน

โครงการจัดการกองทุนแล้วว่าการได้มาเพิ มเติมหรือการจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน

กิจการโครงสร้างพื "นฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที ได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้บริษัทจดัการมีอํานาจปฏิบติัตามที กําหนด

ไว้นั "นโดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ค) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาที เกี ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที มีมูลค่าของสญัญาเกินกว่า 

100 ล้านบาท หรือตั "งแต่ร้อยละ 30 ขึ "นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ 

เวลาที มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการการเข้าทํา 
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แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาซึ งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการ

กองทุน หรือ เป็นการเข้าทําแก้ไข หรือยกเลิกสญัญาที มีมลูค่าของสญัญาเกินกว่า 

100 ล้านบาท แต่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทนุ ณ เวลาที 

มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดังกล่าว ที ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าสัญญาเกี ยวกับการจัดหา

ผลประโยชน์ดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าของสัญญาทุกรายภา ยในรอบ

ระยะเวลาหกเดือน ทั "งนี " ในกรณีที มีการกําหนดไว้อย่างชดัแจ้งในโครงการจดัการ

กองทนุแล้วว่าการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาที เกี ยวกบัการบริหารจดัการหรือ

การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้

ถือหน่วยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้บริษัทจดัการมีอํานาจ

ปฏิบติัตามที กําหนดไว้นั "นโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบ

จากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ง) การเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที เกี ยวข้องที เป็นการได้มาเพิ มเติม หรือการจําหนา่ยไป

ซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน  ซึ งมีมลูค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้าน

บาท หรือไมน้่อยกวา่ร้อยละสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ณ เวลาที มีการ

ทําธุรกรรมดงักลา่ว แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า ตามวิธีการที กําหนดไว้ในสว่นที  % 

“การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวข้อ 0.% “นโยบายการทําธุรกรรมระหว่าง

กองทุนกับบุคคลที เกี ยวข้อง แนวโน้มการทํารายการระหว่างกองทุนกับบุคคลที 

เกี ยวข้องในอนาคต และแนวทางในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์” เว้น

แตเ่ป็นกรณีที ต้องปฏิบติัตามข้อตกลงหรือสญัญาที มีกบัภาครัฐ ซึ งได้ระบไุว้เป็นการ

เฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุ ทั "งนี " ในกรณีที มีการกําหนดไว้อยา่งชดั

แจ้งในโครงการจดัการกองทนุแล้วว่าการเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที เกี ยวข้องที เป็น

การได้มาเพิ มเติม หรือการจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานใดไม่

ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้บริษัท

จัดการมีอํานาจปฏิบติัตามที กําหนดไว้นั "นโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน

หรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(จ) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเกี ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

กิจการโครงสร้างพื "นฐานซึ งมีมลูคา่ของสญัญาไมน้่อยกวา่ที กําหนดไว้ในข้อ (ง)  
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(ฉ) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื อให้บริษัทที กองทุนเป็นผู้ ถือหุ้นตามคํา

จํากดัความข้อ 4(5) ของประกาศ ทน. 38/2562 ทําธุรกรรม ตามข้อ (ง) และข้อ (จ) 

ข้างต้น กบับคุคลที เกี ยวข้องตามวิธีการที กําหนดไว้ในสว่นที  % “การดําเนินกิจการ

ของกองทุนรวม” หัวข้อ 0.% “นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที 

เกี ยวข้อง แนวโน้มการทํารายการระหว่างกองทุนกับบุคคลที เกี ยวข้องในอนาคต 

และแนวทางในการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์” 

(ช) การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการกองทนุ ตามวิธีการ

ที กําหนดไว้ในหวัข้อ 12.1.7 “การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทนุ” 

(ซ) การเพิ มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามวิธีการที กําหนดไว้ในหวัข้อ 10.1.3 “การ

เพิ มเงินทนุจดทะเบียน” 

(ฌ) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามวิธีการที กําหนดไว้ในหวัข้อ 10.1.4 “การ

ลดเงินทนุจดทะเบียน” 

(ญ) การเลกิกองทนุ ตามวิธีการที กําหนดไว้ในหวัข้อ 12.1.9 “การเลกิกองทนุ การคืนเงิน 

และการเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน” 

(ฎ) การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในเรื องที 

กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ซึ งรวมถึงการแก้ไขข้อกําหนด

ในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการเกี ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทน

และการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และเรื องที ผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่า

กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ งในกรณีดงักล่าวต้องได้รับมติโดยเสียงข้าง

มากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(ฏ) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีที บริษัทที กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นตาม

คําจํากัดความข้อ 4(5) ของประกาศ ทน. 38/2562 จะดําเนินการตาม (ข) (ค) (ง) 

(ซ) หรือ (ฌ) 

(2) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วย

ลงทุนหรือโดยการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุก็ได้ ทั "งนี " บริษัทจัดการอาจดําเนินการ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
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มาตรฐานการรักษาความมั นคงปลอดภยัของการดําเนินการผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และ

การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที เกี ยวข้องกับธุรกรรมหรือการดําเนินการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ด้วย 

(3) การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ งมีชื อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิออกเสียงในที 

ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการลงทนุ บริษัทจดัการจะต้องแจ้ง

วนัปิดสมดุทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียน ลว่งหน้าเป็นระยะเวลา 14 วนั 

หรือกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที ตลาดหลกัทรัพย์ หรือนายทะเบียนกําหนดก่อนวนัปิด

สมุดทะเบียนนั "น ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงวนัปิดสมุดทะเบียนจากเดิมที เคยแจ้งไว้ 

บริษัทจดัการจะต้องแจ้งการเปลี ยนแปลงดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียน

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ดวนั หรือกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที ตลาดหลกัทรัพย์ หรือนาย

ทะเบียนกําหนดก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนตามที เคยแจ้งไว้นั "น  

บริษัทจดัการจะต้องจดัสง่หนงัสือขอมติ หรือหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุให้แก่ผู้

ถือหนว่ยลงทนุซึ งมีชื อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 

และให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นบนัทึกข้อมลูที ถกูต้องและ

เป็นจริง ดงันั "น การจ่ายหรือการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุผู้ซึ งมีชื อปรากฏ

อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว และสทิธิในการได้รับหรือข้อจํากดัสิทธิใด ๆ 

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุผู้ซึ งมีชื อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว ให้ถือ

วา่เป็นการที บริษัทจดัการกระทําไปโดยชอบ 

(ก) การขอมติโดยสง่หนงัสอื 

ในการขอมติโดยการส่งหนงัสือขอมติ มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจํานวน

หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ งหนึ งของจํานวนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที มีสทิธิ

ออกเสียงในกรณีที เป็นการขอมติเพื อทํารายการสําคญัตามหวัข้อ 12.1.6 (ข) “สิทธิ

ในการออกเสียงเพื อลงมติ” ในกรณีอื นให้นํามาตรา 129/2 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยบริษัทจัดการจะต้องแสดงข้อมูลเพื อประกอบการ

ตดัสินใจของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างเพียงพอ ซึ งรวมถึงความเห็นของบริษัทจดัการ

และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุในเรื องที ขอมติ และผลกระทบที ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
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อาจได้รับจากการลงมติในเรื องดงักลา่ว ทั "งนี " บริษัทจดัการจะแสดงข้อมลูดงักลา่ว

ไว้ในหนงัสอืแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื อขอมติ 

(ข) การขอมติโดยเรียกประชมุ 

(1) การประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ดงันี " 

· การประชุมสามญัประจําปี ซึ งจะจดัให้มีขึ "นภายในสี เดือนนบัแตว่นัสิ "นสดุ

ของรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อรายงานให้ที ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน

รับทราบในเรื องดงันี "เป็นอยา่งน้อย 

- การจดัการกองทนุในเรื องที สาํคญั และแนวทางการจดัการกองทนุใน

อนาคต 

- ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทนุในรอบปีบญัชีที ผ่าน

มา โดยอย่างน้อยต้องมีการนําเสนองบการเงินที ผ่านการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

- การแตง่ตั "งผู้สอบบญัชีของกองทนุและคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี 

· การประชมุวิสามญัในกรณีใดกรณีหนึ งดงันี " 

- เมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน

เพื อประโยชน์ในการจดัการกองทนุ 

- เมื อผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ งถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ

ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดของกองทุนรวม 

เข้าชื อกนัทําหนงัสือขอให้บริษัทจดัการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัท

จัดการจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนภายในสี สิบห้าวนั

นบัแตว่นัที ได้รับหนงัสอืของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(2) การเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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· บริษัทจัดการจะจัดทําหนงัสือนดัประชุมที มีรายละเอียดเพียงพอต่อการ

ตัดสินใจของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยอย่างน้อยจะมีข้อมูลเกี ยวกับวิธีการ

ประชุม ตลอดจนระเบียบวาระการประชมุ และเรื องที จะเสนอตอ่ที ประชมุ

พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื องที จะเสนอ

เพื อทราบ เพื ออนมุติั หรือเพื อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั "งความเห็นของ

บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุในเรื องดงักลา่ว โดยระบุ

ข้อมลูเกี ยวกบัการออกเสยีงลงมติในแตล่ะวาระ และวนัที ประสงค์จะให้มติ

มีผล ทั "งนี " ในกรณีที มีการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะรวมถึงความเห็น

เกี ยวกบัผลกระทบที ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับจากการลงมติในเรื องนั "น ๆ 

ด้วย 

· บริษัทจัดการจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุม สิบสี วนั 

ในกรณีที เป็นการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ งมีวาระที ต้องได้มติผู้ ถือหนว่ย

ลงทุนไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน

ที มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และล่วงหน้าก่อนวนัประชุม เจ็ดวนั ใน

กรณีอื น ๆ นอกจากนี " บริษัทจัดการต้องจดัให้ผู้ดแูลผลประโยชน์เข้าร่วม

การประชุมดังกล่าวด้วย โดยให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ดูแล

ผลประโยชน์พร้อมกบัการจดัสง่ไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(3) องค์ประชมุ 

· การขอมติโดยการเ รียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้อง

ประกอบด้วยผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ งหนึ ง

ของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทั "งหมด โดยมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัไม่น้อย

กว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดของ

กองทนุ เว้นแตที่ กําหนดไว้ในข้อสดุท้ายนี " 

· ในกรณีที ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุครั "งใด เมื อลว่งเวลานดัไป

แล้วถึงหนึ งชั วโมงจํานวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็น

องค์ประชุมตามที กําหนดไว้ในข้อข้างต้น หากว่าการประชุมผู้ ถือหน่วย

ลงทุนนั "นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอการประชุมนั "นเป็นอนั

ระงับไป หากการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนนั "นมิใช่เป็นการเรียกประชุม
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เพราะผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ บริษัทจดัการจะนดัประชุมใหม่ และบริษัท

จัดการจะส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั

ก่อนวันประชุม โดยในการประชุมครั "งหลงันี "ไม่บังคบัว่าจะต้องครบองค์

ประชมุ 

· องค์ประชมุที กําหนดไว้ในข้างต้นมิให้นํามาใช้บงัคบักบัการขอมติเพื อแก้ไข

เพิ มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจดัการ ซึ งจะต้องกระทํา

ตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ 12.1.7 (ข) “วิธีแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ

กองทนุ” 

(4) การดําเนินการประชมุ 

· การดําเนินการประชุม ให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที กําหนดไว้ใน

หนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที ประชุมจะมีมติให้เปลี ยนลําดบัระเบียบวาระ

ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ งมา

ประชมุ 

· เมื อที ประชมุพิจารณาเสร็จตามข้อข้างต้นแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ งมีหนว่ย

ลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 

จําหน่ายได้ทั "งหมด จะขอให้ที ประชุมพิจารณาเรื องอื นนอกจากที กําหนด

ไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

· ในกรณีที ที ประชุมพิจารณาเรื องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็จหรือ

พิจารณาเรื องที ผู้ ถือหน่วยลงทุนเสนอไม่เสร็จตามข้างต้น แล้วแต่กรณี 

และจําเป็นต้องเลื อนการพิจารณา ให้ที ประชุมกําหนดสถานที  วัน และ

เวลาที จะประชุมครั "งต่อไป และบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือนดัประชุมระบุ

สถานที  วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่

น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ 

(5) สทิธิออกเสยีง 

· ผู้ ถือหน่วยลงทุนที มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย

ทางอ้อมในเรื องที จะลงมติใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องที จะลง

มตินั "น 
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· ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจํากัดที กําหนดไว้ใน

สว่นที  5 “ข้อมลูเกี ยวกบัการเสนอขายหนว่ยลงทนุ” หวัข้อ 2.5.5 “ข้อจํากดั

การถือหน่วยลงทนุ” จะต้องงดออกเสียงสําหรับหน่วยลงทนุสว่นที ถือเกิน

อตัรานั "น 

· ผู้ ถือหน่วยลงทุนที เป็นกองทุนรวมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท

จดัการเดียวกนัไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกองทนุรวมอื นให้รวมถึง

กองทนุรวมที จดัตั "งขึ "นตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ ทกุประเภท 

(6) ข้อกําหนดในการออกเสยีง 

· ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีคะแนนเสยีงหนึ งเสยีงตอ่หนึ งหนว่ยลงทนุที ตนถือ 

· เว้นแต่กรณีที กําหนดไว้ในด้านท้ายนี " มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนให้ถือตาม

จํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุน

ทั "งหมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

· เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี " มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถือตามจํานวนหนว่ย

ลงทุนรวมกนัไม่น้อยกว่าสามในสี  (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจํานวน

หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

- การได้มาเพิ มเติมหรือการจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง

พื "นฐานที มีมลูค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั "งแต่ร้อยละ 30 ขึ "นไป

ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ ณ เวลาที มีการได้มาหรือจําหนา่ย

ไปดงักล่าว หรือการตกลง การยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื อให้

บริษัทที กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นตามข้อ 4(5) ของประกาศ ทน. 38/2562 

ดําเนินการดงักลา่ว 

- การทําธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที เกี ยวข้องที เป็นการได้มา

เพิ มเติมหรือการจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน ซึ ง

มีมลูค่าของทรัพย์สินไมน้่อยกวา่ 20 ล้านบาทหรือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 

3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า 

หรือการตกลง การยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื อให้บริษัทที 
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กองทุนเ ป็นผู้ ถือหุ้ นตามข้อ 4(5) ของประกาศ ทน.  38/2562 

ดําเนินการดงักลา่ว 

- การเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหวัข้อ 10.1.3 

“การเพิ มเงินทนุจดทะเบียน” หรือการตกลง การยินยอม หรือใช้สิทธิ

ออกเสียงเพื อให้บริษัทที กองทุนเป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากัดความข้อ 

4(5) ของประกาศ ทน. 38/2562 ดําเนินการดงักลา่ว 

- การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

พิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในหัวข้อ 10.1.4 “การลดเงินทุนจด

ทะเบียน” หรือการตกลงยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื อให้บริษัทที 

กองทุนเป็นผู้ ถือหุ้ นตามคําจํากัดความข้อ 4(5) ของประกาศ ทน. 

38/2562 ดําเนินการดงักลา่ว 

- การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเกี ยวกับการจดัหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน ที มีมลูค่าของสญัญาเกินกวา่ 

100 ล้านบาท หรือตั "งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทนุขึ "นไป หรือการตกลง การยินยอม หรือใช้สทิธิออกเสยีงเพื อให้

บริษัทที กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นตามข้อ 4(5) ของประกาศ ทน. 38/2562 

ดําเนินการดงักลา่ว 

- มติเกี ยวกบัการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการ

จดัการกองทนุ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในหวัข้อ 12.1.7 (ข) “วิธีแก้ไข

เพิ มเติมโครงการจดัการกองทนุ” 

(7) การมอบฉนัทะ 

· ผู้ ถือหน่วยลงทุน 1 รายสามารถมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะได้เพียง 1 

ราย 

· หนงัสือมอบฉันทะต้องระบุจํานวนหน่วยลงทุนของผู้มอบฉันทะ ชื อผู้ รับ

มอบฉันทะ และครั "งที ของการประชุมที มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 
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· บริษัทจัดการต้องระบุเอกสารที ผู้ รับมอบฉันทะต้องนํามาแสดงในวัน

ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 

ทั "งนี " เ ว้นแต่กรณีที สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรม การกํากับตลาดทุน และ/หรือ 

หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้กําหนดหลกัเกณฑ์เกี ยวกับข้อกําหนดใน

การออกเสียงไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั "นโดยถือว่า

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

(4) ผลผูกพัน 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีผลผกูพนัตอ่บริษัทจดัการให้ปฏิบติัตามมตินั "น เนื องจากบริษัท

จัดการมีภาระผูกพันทางกฎหมายในการบริหารและจัดการกองทุนด้วยความซื อสตัย์

สจุริต โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความชํานาญ รวมทั "งด้วยความเอาใจใส่และ

ระมดัระวงัตามมาตรฐานหรือเยี ยงผู้ มีวิชาชีพในลกัษณะเดียวกนัจะพึงกระทํา ทั "งนี " เพื อ

ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุทั "งปวง รวมทั "งต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายที 

บงัคบัใช้ โครงการจดัการกองทนุข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ และ

มติผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 

ทั "งนี " ผลผูกพนัของมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องเป็นไปตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

ระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการด้วย 

(ค) สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื อเลกิโครงการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกโครงการ

จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ชําระบญัชีที สํานกังาน ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชี 

เพื อทําการจําหน่ายทรัพย์สินและชําระหนี "ของกองทนุ และจําหน่ายเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้

ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ใน

โครงการจดัการกองทนุ 

(ง) สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ แต่ทั "งนี "จะต้องเป็นไปตามและไม่ขดัต่อเงื อนไข 

และหลกัเกณฑ์ที ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

12.1.7 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน 
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(ก) วิธีแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน 

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ สามารถกระทําได้ในกรณี

ดงัตอ่ไปนี " 

(1) โดยได้รับมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ งเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ในกรณีเช่นนี "ให้บริษัทจดัการแจ้งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน +& วนันบั

แต่วนัที ได้มีมติให้แก้ไข ทั "งนี " การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทนุในเรื องดงัต่อไปนี " 

ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า # ใน * ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุที มาประชมุหรือที ตอบกลบัและมีสทิธิออกเสยีง 

· การเปลี ยนแปลงนโยบายการลงทนุที ทําให้ความเสี ยงเพิ มขึ "นอยา่งมีนยัสาํคญั 

· การแก้ไขเปลี ยนแปลงการประกนัรายได้ของกองทนุ 

· การควบรวมกองทุนที มีนโยบายการลงทุนและความเสี ยงแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญั 

· การชําระและรับชําระหนี "ของกองทนุด้วยทรัพย์สนิอื นแทนเงิน 

· การเพิ มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายมากกว่าร้อยละ & ของค่าธรรมเนียมหรือ

คา่ใช้จ่ายตามที ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

(2) บริษัทจดัการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทนุได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. แล้วเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี " 

· การแก้ไขเพิ มเติมข้อมลูซึ งมีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทั "งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ "น 

· การแก้ไขเพิ มเติมให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั ง 

หรือหนงัสือเวียนตามที ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

สาํนกังาน ก.ล.ต. และ 

· การแก้ไขชื อและรายละเอียดอื นของบคุคลให้ถกูต้อง หรือ 

(3) บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนเมื อได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี " 

· การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกบัการขายและการรับซื "อคืนหนว่ยลงทนุ 
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· การเพิ มชนิดหนว่ยลงทนุที ไมทํ่าให้สทิธิที ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีอยูเ่ดิมด้อยลง 

· การดําเนินการเพื อให้สอดคล้องกบับทบญัญติัของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

· การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการในลักษณะที 

สาํนกังานประกาศกําหนด 

การแก้ไขเพิ มเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ

กองทนุหรือวิธีจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุคน และเผยแพร่ในลกัษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า

ตรวจดไูด้ภายใน +& วนันบัแตว่นัที มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมหรือวนัที ถือวา่ได้รับมติ แล้วแตก่รณี 

(ข) การได้รับความเห็นชอบในกรณีอื น 

หากการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ จะกระทบต่อสิทธิและ

ภาระหน้าที ของบริษัทจัดการ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ คณะกรรมการที ปรึกษาการลงทุน นายทะเบียน  

ผู้ประเมินค่า และที ปรึกษาใด ๆ ตามที กําหนดไว้ในหวัข้อ 11 “โครงสร้างการจัดการ” หรือกระทบต่อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทนุตามที กําหนดไว้ในสว่นที  % “การดําเนินกิจการของ

กองทุนรวม” หวัข้อ $ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน” การแก้ไขในกรณีดงักลา่ว 

นอกจากจะต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว จะต้องกระทําโดยได้รับความเห็นชอบหรือคํายินยอม

จากฝ่ายที เกี ยวข้อง แล้วแต่กรณีด้วย แต่ทั "งนี "มติดงักล่าวของผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ขดัหรือแย้งกับ

กฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจดัการกองทนุ หรือผลประโยชน์ของกองทนุ 

(ค) สิทธิออกเสียงยบัยั #งของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการมีสิทธิและสงวนสิทธิ:ที ใช้สิทธิออกเสียงยบัยั "งในการออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ใน

ที ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุในเรื องที เกี ยวกบัการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ

ซึ งขดัหรือแย้งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุน หรือที อาจทําให้เกิด

ความเสียหายหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทุน หรือที กระทบต่อสิทธิและภาระหน้าที ของ

บคุคลภายนอกซึ งเป็นคูส่ญัญาของกองทนุ 

12.1.8 ช่องทางและวิธีการร้องเรียน 

ผู้ลงทนุสามารถสง่ข้อร้องเรียนได้ที หนว่ยงานดงัตอ่ไปนี " 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 

ที อยู ่ เลขที  +2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร +,2,, 
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โทรศพัท์  02 949 1500 

โทรสาร   02 949 1510 

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที อยู ่  ###/# ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร +,2,,  

โทรศพัท์  02 033 9999 

โทรสาร  02 256 7755 

หรือ   www.sec.or.th 

12.1.9 การเลิกกองทุน การคืนเงนิ และการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

(ก) การคืนเงนิค่าจองซื #อในกรณีเพิ มเงนิทุนจดทะเบียน 

บริษัทจัดการจะต้องคืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ "นจากเงินที 

ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ ในกรณีการเพิ มเงินทนุจดทะเบียนซึ งมีการยกเลิกการเพิ มเงินทนุใน

ภายหลงัเนื องจากไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานตามที กําหนดไว้ได้ โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกบัการเพิ มเงินทนุในหวัข้อ 10.1.3 “การเพิ มเงินทนุจดทะเบียน” 

(ข) กรณีเลิกกองทุน 

หลงัจากวันจดทะเบียนกองทุนเมื อปรากฏเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ งในกรณีดังต่อไปนี " 

บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุ 

(1) เมื อจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(2) เมื อมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานของกองทนุและบริษัทจดัการนําเงิน

ไปลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จนทําให้กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนตํ ากว่า 2,000 

ล้านบาท (คํานวณจากมลูคา่ที ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ) 

(3) เมื อมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานของกองทุน และบริษัทจัดการไม่

สามารถดําเนินการเพื อให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที กองทุนลงทุนมีมูลค่า

รวมกนัตามที กําหนด (ไม่น้อยกวา่ 1,500 ล้านบาท และไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่
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ทรัพย์สินรวมของกองทุน) ภายในหนึ งปีนับแต่วันที จําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื "นฐาน 

(4) เมื อสาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั งเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตั "งกองทนุ 

(5) เมื อครบกําหนดอายุของกองทุน (หากมี) หรือสาเหตุของการเลิกกองทุนอื นใดตามที ได้

กําหนดไว้ลว่งหน้า 

(6) กองทนุไมส่ามารถแตง่ตั "งบริษัทจดัการรายใหมไ่ด้ภายใน 90 วนันบัจากวนัที ได้รับแจ้งการ

ลาออกจากการปฏิบติัหน้าที โดยบริษัทจดัการ 

(7) เมื อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติให้เลกิกองทนุ 

(8) เมื อสาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั งเลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

ในกรณีของการเลกิกองทนุตามเหตขุ้อ (5) ข้างต้น บริษัทจดัการต้องแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

สาํนกังาน ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอยา่งน้อยห้าวนัทําการ 

(ค) อาํนาจของสาํนักงาน ก.ล.ต. ในการเลิกกองทุน 

สาํนกังาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตั "งหรือจดัการกองทนุได้ หากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

เห็นวา่มีการฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562  

เมื อสาํนกังาน ก.ล.ต. เพิกถอนการอนมุติัให้จดัตั "งกองทนุ จะต้องมีการดําเนินการตามขั "นตอน

ที กําหนดไว้ในข้างต้น หากการเพิกถอนการจดัการกองทนุเกิดขึ "นหลงัจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ

เป็นกองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการตามกระบวนการชําระบญัชีของกองทนุตามที กําหนดไว้

ในหวัข้อ 12.1.9 (ง) “การชําระบญัชีกองทนุ” 

(ง) การชาํระบัญชีกองทุน 

เมื อมีการเลิกกองทุน บริษัทจัดการหรือผู้ ชําระบัญชี (แล้วแต่กรณี) จะต้องดําเนินการ

ดงัตอ่ไปนี " 

(1) บริษัทจัดการอาจทําหน้าที ชําระบัญชีของกองทุนนั "นได้ หรือจะแต่งตั "งบุคคลอื นตามที 

สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนดเป็นผู้ ชําระบญัชีของกองทนุก็ได้ 
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(2) เมื อแตง่ตั "งผู้ ชําระบญัชีแล้ว บริษัทจดัการจะสง่มอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ของ

กองทนุ รวมทั "งดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์สง่มอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ 

ของกองทนุนั "นให้แก่ผู้ ชําระบญัชีภายในห้าวนัทําการ 

(3) บริษัทจดัการจะสง่มอบงบการเงินของกองทนุ ณ วนัเลกิกองทนุ ที ผา่นการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีและรับรองโดยบริษัทจดัการเองให้แก่ผู้ ชําระบญัชีภายใน 

15 วนัทําการ 

(4) ผู้ ชําระบญัชีจะจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนโดยต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ที กองทนุจะ

ได้รับเป็นสําคัญ ชําระหนี "ของกองทุน เก็บรวบรวม และแบ่งเงินหรือทรัพย์สินให้แก่  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายตามที บริษัทจดัการกําหนดตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุตาม

สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนดําเนินการอย่างอื นเท่าที จําเป็นเพื อให้การชําระ

บญัชีเสร็จสิ "นตามหลกัเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(5) เมื อชําระบญัชีเสร็จสิ "นแล้ว ให้ผู้ ชําระบญัชียื นคําขอจดทะเบียนเลกิกองทนุพร้อมทั "งจดัสง่

รายงานผลการชําระบญัชีตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(จ) การเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

หน่วยลงทุนอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง

ตอ่ไปนี " 

(1) หน่วยลงทุนหรือกองทุนมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกําหนดการรับหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนตามที ระบไุว้ในหวัข้อ 12.1.2(ข) “ข้อกําหนดการจดทะเบียนหนว่ย

ลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน”  

(2) เมื อครบกําหนดอายขุองกองทนุ หรือเหตอืุ นที ทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า 

(3) บริษัทจัดการดําเนินการหรือกระทําการดงัต่อไปนี "อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ

สิทธิ ประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผู้ ลงทุน หรือการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วย

ลงทนุ 

· ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กับตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที 

ตลาดหลกัทรัพย์ กําหนดให้ถือปฏิบติั 
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· เปิดเผยข้อมลูอนัเป็นเท็จในแบบคําขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทนุที ยื นต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือที เปิดเผยต่อประชาชนทั วไป หรือไม่เปิดเผยข้อมลูของกองทนุ

ที เป็นสาระสําคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนที เป็น

สาระสาํคญั 

· ดําเนินการใด ๆ หรือมีเหตใุด ๆ ในลกัษณะที อาจก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งอย่าง

ร้ายแรงต่อสิทธิ ประโยชน์ หรือการตดัสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี ยนแปลงใน

ราคาของหนว่ยลงทนุ 

(4) ผู้สอบบญัชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินของกองทนุไม่

ถกูต้องเป็นเวลาสามปีติดตอ่กนั 

(5) เมื อปรากฏกรณีที สํานกังาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุติัจดัตั "งกองทนุ ตามที กําหนด

ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือ 

(6) บริษัทจดัการร้องขอให้เพิกถอนหนว่ยลงทนุจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

12.1.10 การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทจดัการตกลงที จะระงบัข้อพิพาทใด ๆ โดยวิธีการทางอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที บริษัทจดัการไม่

ปฏิบติัตามที ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ และ/หรือ กฎหมายหลกัทรัพย์ และก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที จะเสนอข้อพิพาทให้อนญุาโตตลุาการของสาํนกังาน ก.ล.ต. พิจารณา 

12.1.11 ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุน 

บริษัทจัดการมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุน  ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ 

บริษัทจัดการ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย

หลกัทรัพย์ ทั "งนี " ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทุนขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ 

กฎ หรือคําสั งดงักลา่ว หากบริษัทจดัการได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั "น ให้ถือ

วา่บริษัทจดัการได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุแล้ว 

ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการใช้บงัคบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ ถือ

หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแต่งตั "งผู้ ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้ อผูกพนั

ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ ทั "งนี " การลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ

ของผู้ดแูลผลประโยชน์ที ได้รับการแตง่ตั "งโดยชอบให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทั "งปวง 
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การที ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื "อหรือลงทุนในหน่วยลงทนุตามโครงการจดัการ

กองทนุ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับที จะผกูพนัตามข้อกําหนดในโครงการจดัการ

กองทนุและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

12.1.12 ช่องทางที ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูล 

ผู้ลงทนุสามารถขอรับข้อมลูรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุ

กบับริษัทจดัการได้ที  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 

ที อยู ่ ชั "น 0-$ อาคาร + ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ 

เลขที  +$ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  

กรุงเทพฯ +,2,,  

โทรศพัท์  02 949 1500 

โทรสาร   02 949 1510 

 

12.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

12.2.1 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื #นฐาน 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐานของกองทุน

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงัตอ่ไปนี " 

1)  นายณรงค์ศกัดิ: ปลอดมีชยั ประธานกรรมการ 

2)  นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม กรรมการ (รองประธาน) 

3)  นางสาวพีรญา  วรรณคีรี กรรมการ 

4)  นางสาวอริศรา คงสวา่ง กรรมการ 

12.2.2 หน้าที และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุน 
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(1) พิจารณา ตดัสินใจ ลงทนุ ซื "อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ งอสงัหาริมทรัพย์ 

และ/หรือ โครงการโครงสร้างพื "นฐาน ตามที ผู้จดัการกองทนุ ได้นําเสนอตอ่คณะกรรมการลงทนุ 

ทั "งนี " การลงทนุดงักลา่ว ต้องไมข่ดัแย้งกบักฎหมายที เกี ยวข้อง และข้อกําหนดของกองทุน 

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนมุติัการจ่ายเงินปันผล การเพิ มทนุ และ/หรือ การลดทนุของ

กองทนุ ตามกรอบที ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื องงบประมาณที เกี ยวเนื องกับการจัดการทรัพย์สินที กองทุน 

ตามที ผู้ดแูลทรัพย์สนินําเสนอแก่กองทนุ เพื อให้เป็นไปตามที กําหนดในโครงการจดัการกองทนุ 

(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมติักลยทุธ์การลงทุนในโครงการโครงสร้างพื "นฐาน กลยุทธ์

การบริหารความเสี ยงในการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง และอื น ๆ ตามที ผู้ จัดการ

กองทนุ นําเสนอ รวมทั "งพิจารณากําหนดเงื อนไขและข้อจํากดัในการลงทุนให้ผู้จดัการกองทนุ 

นําไปปฏิบัติ ทั "งนี " ต้องเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที ได้รับอนุมัติ และไม่ขัดหรือแย้งกับ

กฎหมายที เกี ยวข้อง 

(5) กํากับดูแลให้กลยทุธ์การลงทุนตอบสนองต่อวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทนุ 

ตามกรอบที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือสญัญาการบริหารจัดการกองทุน รวมทั "ง

กํากบัดแูลให้การลงทนุเป็นไปตามกรอบที ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ รวมทั "งกํากบัดแูลให้

การลงทนุ ให้เป็นไปตามที กฎหมายกําหนด 

(6) กํากบัดแูลและพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน และ

การทําหน้าที ของผู้ ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลอื นที เกี ยวข้องที มีหน้าที ตามที กําหนดใน

โครงการจดัการกองทนุ 

(7) พิจารณาอนมุติัการเข้าทําสญัญาที เกี ยวข้องกบัการจดัการกองทนุ ที มีมลูค่ารวมของสญัญาไม่

ตํ ากว่า +, ล้านบาท ทั "งนี " สญัญาที จะให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบจากผู้ เชี ยวชาญทางกฎหมายหรือหนว่ยงานกํากบัแล้ว 

(8) กํากบัดแูลให้การลงทนุเป็นไปตามนโยบายและหลกัปฏิบติัในการบริหารจดัการกองทนุ ที ได้รับ

อนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทโดยเคร่งครัด 

(9) ดําเนินการเรื องอื นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทั "งนี " ต้องไม่ขดัแย้งกบักฎหมายที เกี ยวข้อง 

และข้อกําหนดของกองทนุ 
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(10) พิจารณาเรื องอื นใดที เกี ยวข้องกบัการตดัสินใจลงทนุนอกเหนือจากที กําหนดไว้ในนโยบายและ

หลกัปฏิบติัในการบริหารจดัการกองทนุ และอนมุติัสั งการตามที จําเป็นและเห็นสมควร และไม่

ขดัหรือแย้งกบักฎหมายที เกี ยวข้อง 

(11) พิจารณาแต่งตั "งกรรมการที เป็นผู้แทนกลุ่มงาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีที กรรมการ

ทา่นเดิมมิได้ปฏิบติังานในกลุม่งานนั "น ๆ แล้ว 

12.3 การประชุมของบริษัทจัดการ 

12.3.1 กาํหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน 

กลุม่งานการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื "นฐานเป็นผู้ เรียกประชมุเมื อมีเรื องที ต้องนําเสนอตอ่

คณะกรรมการบริษัทจดัการ โดยปกติมีกําหนดให้จดัประชมุขึ "นทกุ % เดือนหรืออย่างน้อยไตรมาสละ + 

ครั "ง อย่างไรก็ตาม จํานวนครั "งในการประชุมจะมีความถี มากขึ "นหรือน้อยลง ขึ "นอยู่กบัจํานวนเรื องที จะ

ให้ที ประชมุพิจารณามีมติหรือรับทราบ 

12.3.2 องค์ประชุม 

การประชุมจะถือว่าครบองค์ประชุมต่อเมื อมีกรรมการเกินกว่ากึ งหนึ งเข้าร่วมประชุม  ทั "งนี " ต้องมี

ประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วย หากประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ได้ ต้องมีรองประธาน

กรรมการเข้าร่วมประชมุ  

12.3.3 มติของที ประชุม 

ในการพิจารณาออกเสียงลงมติในเรื องใด ๆ ให้ถือคะแนนข้างมากเป็นมติของที ประชุม และในกรณีที 

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ถือคะแนนเสยีงของประธานในที ประชมุเป็นเสยีงชี "ขาด เพื อเป็นมติของที ประชมุ 

12.4 การดูแลเรื องการใช้ข้อมูลภายใน 

ทางบริษัทจดัการ ได้มีการออกข้อปฏิบติัเรื องการซื "อขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน (Staff Dealing Policy) และมี

การกําชบัให้พนกังานทกุคนในองค์กร รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จดัการกองทนุ รวมถึงผู้ เกี ยวข้องอื นที มี

โอกาสใช้ข้อมลูภายใน ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด และมีการกําหนดบทลงโทษอย่างรุนแรง และเป็นลายลกัษณ์

อกัษร หากมีการละเมิดข้อปฏิบติันี " 

พนกังานจะต้องดแูลไม่ให้การลงทนุของบริษัทจดัการ พนกังาน และกองทนุประเภทต่าง  ๆ ภายใต้การบริหาร

ของบริษัทจดัการมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีเจตนาที จะก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหวา่ง

กัน และจะต้องดําเนินงานด้วยความซื อสตัย์สุจริตและยุติธรรม เพื อให้การจัดการกองทุนภายใต้การบริหาร 
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เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุและรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของลกูค้า โดยผลประโยชน์ของลกูค้าต้องมาก่อน

ผลประโยชน์ของบริษัทจดัการ หรือผลประโยชน์สว่นตวักรรมการ หรือพนกังานของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ

ประกาศต่าง ๆ ที สํานกังาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด รวมทั "งกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของ

บริษัทจดัการ และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วให้บริษัทจดัการทราบ เพื อที บริษัทจดัการจะสามารถกํากบั

ดแูลการซื "อขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

12.5 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนรวม 

กลุ่มการลงทุนโครงสร้างพื "นฐาน จะเข้าทําการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) วิเคราะห์และ

ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื "อทรัพย์สินเข้ากองทนุ ตลอดจนตดัสินใจลงทนุหรือจําหนา่ยไป

ซึ งทรัพย์สินของกองทุน โดยมีขั "นตอนตามขั "นตอนการปฏิบัติงานที ชัดเจนและเป็นกระบวนการ  ทั "งยังมี

คณะกรรมการการลงทนุช่วยกลั นกรองการพิจารณาเพื อหลกีเลี ยงการขดัแข้งทางผลประโยชน์ที อาจเกิดขึ "น โดยมี

เกณฑ์ในการพิจารณาดงัตอ่ไปนี " 

เกณฑ์ในการพิจารณา  

(1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชื อถือและชื อเสียงที ผ่านมาของเจ้าของสินทรัพย์ เพื อพิจารณาถึง

ความสามารถปฏิบติัหน้าที เมื อเป็นคูส่ญัญาในการเข้าธุรกรรมการลงทนุและการบริหารงานของกองทนุ  

(2) ทําเลและศกัยภาพของสนิทรัพย์ สภาพที ตั "ง ทางเข้าออก  

(3) โอกาสในการจดัหารายได้ 

(4) ผลการดําเนินงานที ผา่นมาของสนิทรัพย์ที จะเข้าลงทนุ 

ทั "งนี " การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานของกองทนุจะเป็นไปตามรายละเอียดที ปรากฏ

ในสว่นที  % “การดําเนินกิจการของกองทนุรวม” หวัข้อ 3.4 “การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง

พื "นฐาน” 

12.6 การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื #นฐาน 

ผู้จดัการกองทนุเป็นผู้คดัเลอืกบคุลากรอื นในการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุ บริษัทจดัการให้ความสาํคญั

กบัการคดัเลือกบคุลากรผู้มารับหน้าที ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน โดยจะจดัให้มีการพิจารณาถึง

ความเหมาะสม ความพร้อมในการดําเนินงานของผู้บริหารสินทรัพย์ บริษัทจัดการจะพิจารณาคณุสมบติัของ
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ผู้บริหารสินทรัพย์กิจการโครงสร้างพื "นฐาน และเสนอต่อคณะกรรมการการลงทุนเพื อพิจารณารายที เหมาะสม

ก่อนดําเนินการแตง่ตั "ง ซึ งมีเกณฑ์ในการพิจารณาผู้บริหารทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐาน ดงัตอ่ไปนี " 

(1) ประสบการณ์ ชื อเสยีง และความนา่เชื อถือในการปฏิบติังาน 

(2) ความคุ้นเคยกบัทรัพย์สนิ หรือที ตั "งของทรัพย์สนิ 

(3) ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ เช่าและผู้ใช้บริการทรัพย์สนิ 

(4) ความสมัพนัธ์อนัดีกบัเจ้าของที ดิน 

(5) ความสมัพนัธ์อนัดีตอ่หนว่ยงานภาครัฐ 

(6) ระบบการปฏิบติังาน และการควบคมุภายใน 

(7) อตัราคา่ตอบแทน 

(8) เกณฑ์อื น ๆ ที กรรมการการลงทนุและหรือผู้ เชี ยวชาญอาจเสนอเพิ มเติม 

12.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ที ได้รับแตง่ตั "งจากบริษัทจดัการ ซึ งได้แก่ ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) มีหน้าที โดยตรง

ในการควบคมุ และดแูลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการสง่มอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สนิตา่ง ๆ ของกองทนุให้

เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สญัญาเช่า 

ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั และสญัญาบริการหลกั และจดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุ 

โดยลกัษณะการเข้าตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิมี % แนวทาง ดงันี " 

· Desktop Audit - กองทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถเข้าตรวจสอบการทํางาน และความมีอยู่ของ

ทรัพย์สินที กองทุน เข้าลงทุน ผ่าน Network Operation Control (NOC) และระบบอื น ๆ ที เกี ยวข้อง ได้ที 

สาํนกังานของทรู 

· Fieldwork Audit - ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะอํานวยความสะดวกให้กับ กองทุน และผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ หรือผู้ เชี ยวชาญทางเทคนิคที กองทนุจะแต่งตั "ง ในการสํารวจและตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิที 

กองทนุ เข้าลงทนุ 

ความถี และกําหนดการของการตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิ มีรายละเอียดดงันี " 

ประเภทการตรวจสอบ ความถี ของการเข้าตรวจสอบ 
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Desktop Audit รายไตรมาส 

Fieldwork Audit ปีละ % ครั "ง 

 

12.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการเป็นคา่ธรรมเนียมที จ่ายให้แก่บริษัทจดัการ ซึ งคํานวณในอตัราก้าวหน้าดงันี " 

ส่วนของมูลค่าสนิทรัพย์สุทธิที ปรับปรุงแล้ว อัตราร้อยละของมูลค่าสนิทรัพย์สุทธิที ปรับปรุงแล้ว 

,- #,,,,, ล้านบาท ร้อยละ ,.++ 

สว่นที มากกวา่ #,,,,, ล้านบาท 

ถึง &,,,,, ล้านบาท 
ร้อยละ ,.,0& 

สว่นที เกิน &,,,,, ล้านบาท ร้อยละ ,.,,& 

หมายเหต:ุ 

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิที ปรับปรุงแล้ว คือ มลูคา่สนิทรัพย์ทั "งหมดของกองทนุรวมหกัด้วยหนี "สนิที ไมมี่ภาระดอกเบี "ย 

 

13. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

ในปี %&'+ ทางกองทุน ไม่มีการตั "งงบประมาณสําหรับการทํากิจกรรมสําหรับความรับผิดชอบต่อสงัคมและ

สิ งแวดล้อม 
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ส่วนที  4 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

14. ข้อมูลทางการเงนิที สาํคัญ  

14.1 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 คําวิเคราะห์และคําอธิบายของบริษัทจดัการควรพิจารณาร่วมกบังบการเงินประจําปี และงบการเงินระหวา่ง

กาลซึ งได้จดัทําขึ "นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินที ถกูระบไุว้ใน

เอกสารฉบบันี " 

ข้อความที ระบใุนสว่นนี "ที ไมใ่ช่ข้อเท็จจริงในอดีต อาจเป็นข้อความในลกัษณะที เป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์

ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ผลที เ กิดขึ "นจริงจึงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากที 

คาดการณ์ไว้ในประมาณการกําไรและกระแสเงินสดเนื องจากความเสี ยงและความไมแ่นน่อนบางประการซึ ง

อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงิน ผู้ ลงทุนควรระมัดระวังว่า

เหตุการณ์ในอนาคตไม่สามารถคาดการณ์ได้ และพิจารณาส่วนที  # “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” 

หวัข้อ 5. “ปัจจยัความเสี ยงของกองทนุที เกี ยวข้องกบัการลงทนุ” ซึ งกลา่วถึงความเสี ยงและความไมแ่นน่อนที 

อาจสง่ผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานและใช้วิจารณญาณในการพิจารณาหนงัสอื 

ชี "ชวนรวมถึงผลประโยชน์และความเสี ยงที เกี ยวข้องก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

กองทนุ บริษัทจดัการ ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม กลุม่ทรู นิติบคุคลผู้ โอน ผู้จดัการผู้แทนจําหน่ายหนว่ย

ลงทนุ ผู้แทนจําหน่ายหนว่ยลงทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือบคุคลอื นใด มิได้รับประกนัผลการดําเนินงานของ

กองทนุ การชําระคืนเงินทนุ หรือการชําระเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื นใดจากหนว่ยลงทนุ 

14.1.1 ปัจจัยที มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

โดยทั วไป ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทนุจะได้รับผลกระทบจากปัจจยัต่าง ๆ  ซึ ง

รวมถึงสถานะทางการเงินของคู่สญัญาของกองทุน อนัได้แก่ ผู้ เช่า และ คู่สญัญาที มีหน้าที นําส่ง

รายได้สุทธิที กองทุนเข้าลงทุน ซึ งอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงในอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมไทย เศรษฐกิจไทย  สภาพแวดล้อมที เกี ยวกับการกํากับดูแล  และการแข่งขัน 

นอกจากนั "น ผลการดําเนินงานของกองทุนยงัขึ "นกับความสามารถในการบริหารจัดการและการ

จดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินที กองทนุเข้าลงทนุ อาทิ อตัราสว่นการเช่าใช้พื "นที ต่อเสา ปริมาณการ

เช่าใยแก้วนําแสง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุน โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ มเติมในหวัข้อ 14.1 "ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน” นี " 
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(ก) ความน่าเชื อถอืของผู้เช่าและบริหารจัดการและคู่สัญญาของกองทุน 

รายได้ของกองทุนจะมาจากสญัญาเช่าระยะยาวที มีการตกลงไว้ล่วงหน้า ซึ งเป็นไปตาม

สญัญาเช่าดําเนินการ และบริหารจดัการที ทํากบัผู้ เช่าและบริหารจดัการของกองทนุ และ

สทิธิที จะได้รับรายได้จากทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา

โทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุ

เพิ มเติมครั "งที  2 ซึ งมีลกัษณะเป็นสทิธิในรายได้ระยะยาว ดงันั "น กองทนุจึงต้องอาศยัความ

น่าเชื อถือและความแข็งแกร่งทางการเงินของผู้ เช่าและบริหารจัดการและคู่สญัญาราย  

ต่าง ๆ อนัรวมถึง BFKT AWC และ กสท.โทรคมนาคม ในการขายรายได้ตามสญัญาโอน

ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที เกี ยวข้อง ทั "งนี " ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทุน 

ได้แก่ บริษัทย่อยที เป็นผู้ประกอบการ (operating subsidiaries) ของกลุ่มทรู ซึ งเป็นหนึ ง

ในผู้ นําในการให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ของไทยและหนึ งในผู้ ปร ะกอบกิจการการ

โทรคมนาคมที ให้บริการแบบครบวงจรและครอบคลมุทั วประเทศของไทย หากผู้ เช่าและ

บริหารจัดการหรือคู่สญัญาของกองทุนประสบปัญหาทางการเงิน อาจทําให้กองทุนไม่

สามารถเรียกชําระค่าเช่า หรือเกิดความลา่ช้าในการเรียกชําระคา่เช่าจากผู้ เช่าและบริหาร

จดัการและคูส่ญัญาต่าง ๆ  ของกองทนุได้ ซึ งอาจทําให้กองทนุต้องตดัจําหน่ายเป็นหนี "สญู

หรือบนัทกึการด้อยคา่ของหนี "ดงักลา่ว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในสว่นที  # “การ

ดําเนินกิจการของกองทนุรวม” หวัข้อ 5.1.4 “กองทนุต้องพึ งพาผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั

จํานวนน้อยรายสําหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม และอาจจะไม่สามารถ

เรียกชําระเงินจากผู้ เช่าและบริหารจดัการเหลา่นี " หรือ AWC หรือ TUC หรือ BFKT ได้ตาม

กําหนดเวลา หรือไม่สามารถเรียกชําระได้เลยในกรณีที ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเหลา่นี " 

AWC หรือ TUC หรือ BFKT ล้มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงินอยา่งร้ายแรง” 

(ข) จาํนวนผู้เช่าและบริหารจัดการและอัตราการเช่าใช้พื !นที ต่อเสา 

กองทุนอาจหาช่องทางเพิ มจํานวนผู้ เช่าพื "นที ร่วมบนเสาโทรคมนาคมของกองทุน ซึ งการ

เช่าพื "นที ร่วมเพิ มเติมจะเป็นการเพิ มกระแสเงินสดของกองทนุและปรับปรุงอตัราสว่นกําไร

จากการดําเนินงานให้ดีขึ "น เนื องจากกองทนุจะมีคา่ใช้จ่ายเพิ มขึ "นเพียงเลก็น้อยในการเพิ ม

จํานวนผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใหมบ่นเสาโทรคมนาคมเดิม ทั "งนี " อตัราการใช้พื "นที โดย

เฉลี ยต่อเสาสําหรับเสาโทรคมนาคมของกองทนุก่อนการเข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  $ เทา่กบั 1.80 พื "นที ตอ่เสา เมื อเปรียบเทียบกบั
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จํานวนพื "นที รองรับโดยเฉลี ยทั "งหมดเท่ากับ 3.70 พื "นที ต่อเสา (ทั "งนี " บนสมมติฐานที ว่า

อัตราการใช้พื "นที เท่ากับ 1 พื "นที ต่อเสาสําหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ 

เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  1 และ 

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  2) ทั "งนี " เสาโทรคมนาคมของกองทนุซึ งมี

การใช้งานจนถึงหรือเกือบถึงขีดความสามารถทางโครงสร้าง(structural capacity) แล้ว 

สามารถได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเพื อรองรับขีดความสามารถของการให้เช่า

ดําเนินการและบริหารจดัการในอนาคตได้โดยใช้เงินลงทนุที คอ่นข้างตํ า นอกจากนี " กองทนุ

ยงัมีเส้นใยแก้วนําแสงที ยงัไม่มีการใช้งาน(dark fiber) ซึ งผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใหม่

บน FOC ของกองทนุสามารถเชา่ร่วมได้ ด้วยเหตนีุ " เมื อมีการเพิ มการเชา่และบริหารจดัการ

พื "นที ร่วม และการเพิ มอตัราสว่นการเช่าใช้พื "นที  รายได้ของกองทนุก็จะสงูขึ "น ในทางตรงกนั

ข้ามความเป็นไปได้ในการเติบโตของรายได้และความสามารถในการรักษาระดบัต้นทนุใน

การดําเนินงาน (operational leverage)ของกองทุนอาจได้รับผลกระทบ หากกองทุนไม่

สามารถให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของ

กองทนุในสว่นที ไม่มีการใช้งานได้ตามที คาดหมายไว้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติม

ในสว่นที  # “การดําเนินกิจการของกองทนุรวม” หวัข้อ 5.1.5 “การเปลี ยนแปลงเกี ยวกบัการ

ใช้เสาร่วมกันและผู้ เช่าและบริหารจัดการพื "นที ร่วมบนเสาโทรคมนาคมและ FOC ของ

กองทนุ อาจไมไ่ด้เป็นไปในลกัษณะที กองทนุคาดหมาย” 

(ค) รายจ่ายลงทุนและสินทรัพย์เพิ มเติม 

กองทนุมีรายจ่ายลงทนุเพียงไม่กี ประเภท ซึ งรวมถึงการเข้าซื "อทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมเพิ มเติม รวมทั "งการลงทุนในส่วนปรับปรุงของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมของกองทนุ เพื อเพิ มประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับผู้ เช่าและ

บริหารจัดการเพิ มเติมของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุน เช่น  การ

ปรับปรุงเสาโทรคมนาคม เป็นต้น ทั "งนี " กลยทุธ์โดยรวมของกองทนุคือการพิจารณารายจา่ย

ลงทนุอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความจําเป็นและผลกระทบตอ่ความสามารถในการ

ทํากําไรในอนาคตของกองทนุการซื "อทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติมจะทํา

ให้รายได้ของกองทนุเพิ มขึ "น เนื องจากกองทนุมีแผนการซื "อทรัพย์สินเหลา่นี "ก็ต่อเมื อผู้ เช่า

และบริหารจดัการหลกัหรือผู้ เช่าพื "นที ร่วมของกองทนุได้ผกูพนัเป็นการล่วงหน้าแล้วว่าจะ

ทําการเช่าและบริหารจดัการพื "นที วา่งในทรัพย์สนิหรืออปุกรณ์ที ได้รับการปรับปรุง (แล้วแต่

กรณี) โดยอตัราค่าเช่าจะเป็นอตัราที ถกูกําหนดลว่งหน้า อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ใน
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การเติบโตของรายได้ และความสามารถในการรักษาระดับต้นทุนในการดําเนินงาน 

(operational leverage) ของกองทุนอาจได้รับผลกระทบถ้ากองทุนไม่สามารถให้เช่า 

ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ มเติมได้ตามที 

คาดหมายไว้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกบัสิทธิที จะได้รับคําเสนอก่อน ซึ ง

กลุ่มทรูให้แก่กองทุนตามเอกสารธุรกรรมที เกี ยวข้องในส่วนที  # “การดําเนินกิจการของ

กองทุนรวม” หวัข้อ 2.5.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบื "องต้น” หวัข้อ 

2.5.2(ก) “สญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  1” หวัข้อ 2.5.3(ก) “สญัญาที ทําให้ได้มาซึ งทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที 

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3” หวัข้อ 2.5.4(ก) “สาระสําคญัของร่างสญัญาที ทําให้

ได้มาซึ งทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม  ครั "งที  4 และหัวข้อ 

3.4.1.4(ก) “สัญญาเกี ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม  ครั "งที  4” หัวข้อ 2.1.2(ข)(8) “การขยายจํานวนเสา

โทรคมนาคมการขยายจํานวนเสาโทรคมนาคม” และหวัข้อ 2.1.2(ค)(11) “การขยาย FOC 

และบรอดแบนด์” 

(ง) ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทนุส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสําหรับสิทธิแห่ง

ทาง ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม และค่าเช่าที ดินสําหรับเสาบางกลุม่ ทั "งนี " ผู้ เช่า

และบริหารจัดการหลักของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมของกองทุนเป็น

ผู้ รับผิดชอบในการดําเนินงานและบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที ตกลงกนั

ตามที ระบุไว้ในสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที 

เกี ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในส่วนที  # “การดําเนินกิจการของกองทนุ

รวม” หวัข้อ 2.1.2(ข)(15) “การดําเนินงานและบํารุงรักษา” หวัข้อ 2.1.2(ค)(12) “สิทธิแห่ง

ทางและการติดตั "งอปุกรณ์ (Rights of Way and Equipment Access)” และหวัข้อ 3.1.2(

ค)(13) “การดําเนินงานและการบํารุงรักษา”  

การเพิ มขึ "นของค่าใช้จ่ายสําหรับสิทธิแห่งทาง ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม และ

ค่าเช่าที ดินสําหรับเสาบางกลุ่ม อาจส่งผลให้กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสงูขึ "น 

อยา่งไรก็ตาม ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที 

ที ทํากับ TICC และ TUC (สําหรับ FOC และเสาโทรคมนาคม) กองทุนจะสามารถผลกั
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ภาระค่าใช้จ่ายสว่นเพิ มตามที ระบใุนสญัญาดงักลา่ว สําหรับทั "งค่าใช้จ่ายสําหรับสิทธิแหง่

ทาง ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม และค่าเช่าที ดินสําหรับเสาบางกลุม่ ไปให้กบัผู้

เช่าและบริหารจดัการหลกัได้ตามหลกัเกณฑ์และเงื อนไขที ระบใุนสญัญาดงักลา่ว 

(จ) การเปลี ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย และเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ผลการดําเนินงานกบัคณุภาพและการเติบโตของรายได้ของกองทุนขึ "นอยู่กบัสภาวะของ

อตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ซึ งสว่นหนึ งขึ "นอยูก่บัผลประกอบการโดยรวมของเศรษฐกิจ

ไทย บริษัทจัดการเชื อว่าความต้องการในบริการโทรคมนาคมเคลื อนที จะเติบโตขึ "น

เนื องจากเศรษฐกิจของไทยยงัคงมีการพฒันาและปรับตวักบัยคุสมยัอย่างต่อเนื อง  เป็นที 

คาดหมายว่าอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ซึ งเป็นหนึ งในตลาดเอเชียแห่งสดุท้ายที เปิด

ให้บริการระบบ 4G จะมีจํานวนผู้ใช้บริการ 4G เติบโตขึ "นอยา่งมาก โดย Analysys Mason 

คาดวา่จะมีอตัราการเติบโตเฉลี ยตอ่ปี (CAGR) ของจํานวนผู้ใช้บริการ 4G ที ร้อยละ 14.00 

นบัจากปี 2560 ถึง 2565 บริษัทจดัการเชื อวา่สว่นแบง่ทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้บริการ 

4G จะสงูถึงร้อยละ 76.00 ในปี 2565 ซึ งการเพิ มขึ "นของปริมาณการรับสง่ข้อมลูตามที คาด

ไว้และการขยายบริการระบบ 4G อย่างต่อเนื องจะทําให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที 

ของไทยจําเป็นต้องติดตั "ง Node B และอุปกรณ์โครงข่ายอื น ๆ เพิ มขึ "นอีก ส่งผลให้ความ

ต้องการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive เพิ มขึ "น ซึ งจะส่งผลให้ความ

ต้องการในการเช่าและบริหารจดัการพื "นที ร่วมบนเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทนุ

เพิ มขึ "นด้วย  

อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีใหม่ซึ งได้รับการออกแบบมาเพื อเพิ มประสิทธิภาพของโครงข่าย

โทรคมนาคมสามารถช่วยลดการใช้และความจําเป็นที จะต้องมีบริการรับสง่สญัญาณแบบ

ไร้สายที ต้องอาศยัเสาโทรคมนาคม ตลอดจน FOC ได้ ซึ งอาจสง่ผลให้ความต้องการของ

เสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทุนลดลง และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้

ของกองทุนได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในส่วนที  # “การดําเนินกิจการของ

กองทนุรวม” หวัข้อ 5.2.5 “เทคโนโลยีใหมอ่าจทําให้ธุรกิจของกองทนุเป็นที ต้องการน้อยลง

สาํหรับลกูค้าปัจจบุนัและ/หรือผู้ ที อาจเข้ามาเป็นลกูค้า และสง่ผลให้มีรายได้ลดลง” 

การที กองทุนดําเนินธุรกิจในประเทศไทยนั "น ความต้องการของการใช้ทรัพย์สินกิจการ

โทรคมนาคมจึงมีความเกี ยวข้องกบัสภาพเศรษฐกิจของไทย ตามรายงานของ Analysys 

Mason คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที แท้จริงต่อประชากร  (Real Gross 
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Domestic Product per Capita) จะสามารถขยายตวัที อตัราเติบโตโดยเฉลี ยร้อยละ 3.20 

ตั "งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565 อย่างไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจอาจถดถอยหรือไม่ขยายตวัตามที 

คาดไว้ และอาจสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ความต้องการในบริการโทรคมนาคมและรายได้

ของกองทนุ 

(ฉ) สภาพแวดล้อมเกี ยวกับการกาํกับดูแล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกําหนดให้มีหน่วยงานเดียวที กํากับดูแลทั "งกิจการ

โทรคมนาคมและกิจการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ ดงันั "นจึงได้มีการตรา พ.ร.บ. 

องค์กรจดัสรรคลื นความถี ฯ 2553 ขึ "นแทน พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื นความถี ฯ 2543 และ

การจดัตั "ง กสทช. ขึ "นแทนคณะกรรมการ กทช. โดย กสทช. มีอํานาจในการกํากบัดแูลทั "ง

กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ มเติมในส่วนที  # “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวข้อ 9.2 “สรุป

สาระสําคญัเกี ยวกบักฎหมายที เกี ยวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมในประเทศ

ไทย” 

เนื องจากกฎระเบียบเหลา่นี "มีการเปลี ยนแปลง กองทนุไมส่ามารถคาดการณ์วา่ กสทช. จะ

ใช้อํานาจการกํากบัดแูลอย่างไร และนโยบายและกฎระเบียบซึ ง กสทช. จะประกาศใช้ใน

อนาคตจะมีลกัษณะและขอบเขตอย่างไร หรือ กสทช. จะกํากับดูแลการดําเนินการตาม

นโยบายและกฎระเบียบทั "งที มีอยู่แล้วและที จะประกาศใช้ในอนาคตอย่างไรการ

เปลี ยนแปลงด้านการกํากับดูแลหรือการดําเนินการต่าง  ๆ ในอนาคตของ กสทช. ซึ งมี

ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อกองทุน อาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และผลการ

ดําเนินงานของกองทุนได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในส่วนที  # “การดําเนิน

กิจการของกองทนุรวม” หวัข้อ 5.2.1 (ข) “อตุสาหกรรมการสื อสารในประเทศไทยเป็นธุรกิจ

ที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเข้มงวด  ซึ งอาจนําไปสู่ความไม่แน่นอนเกี ยวกับ

สภาพแวดล้อมในการกํากบัดแูลด้านกฎระเบียบ” 

(ช) การแข่งขัน 

กองทนุเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมกองทนุแรกในประเทศไทย ซึ งขณะที 

จดัทําเอกสารฉบบันี " ยงัไม่มีเจ้าของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที เป็นอิสระที 

ดําเนินการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมในประเทศไทย ทั "งนี "  

ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ งรวมถึงเอไอเอส ดีแทค กสท. 
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โทรคมนาคม และทีโอที ต่างมีทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเป็นของตนเองซึ งส่วนใหญ่ 

ผู้ ให้บริการดงักลา่วจะไม่ปลอ่ยเช่าพื "นที ร่วมบนเสาโทรคมนาคมให้ผู้ประกอบการรายอื น  

ในขณะที คู่แข่งในอุตสาหกรรมระบบ FOC ก็ยังรวมถึงกองทุนรวมโครงสร้างพื "นฐาน 

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน (JASIF) และผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที รายใหญ่ใน

ประเทศไทยเหล่านี "เช่นกัน ซึ งได้แก่ เอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอที 

นอกจากนี " กองทุนคาดว่าจะมีการแข่งขันในภาคธุรกิจระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที 

ต่างจงัหวดัที มาจาก ทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชั น ไฮเวย์ จํากดั 

บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั นส์ จํากดั บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชั นแนล 

จํากดั (มหาชน) ทั "งนี " กองทนุคาดว่าแรงกดดนัทางด้านการแข่งขนัในอตุสาหกรรมการให้

เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ เสาโทรคมนาคมในประเทศไทยซึ งอยู่ในระดบัตํ าจาก

การที ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื อนที รายใหญ่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะไม่ให้

ผู้ประกอบการรายอื นเช่าพื "นที ร่วมบนเสาโทรคมนาคม จะสง่ผลในทางบวกต่อรายได้ของ

กองทุน อย่างไรก็ดี การแข่งขนัในอุตสาหกรรมให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ เสา

โทรคมนาคมมีแนวโน้มที จะเพิ มขึ "นในอนาคต และแรงกดดนัของการแขง่ขนัในระบบ FOC 

หลกั และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจังหวดั อาจมีผลกระทบต่อความสามารถใน

การทํากําไรของกองทนุ เนื องจากแรงกดดนัเหลา่นั "นอาจลดโอกาสในการสร้างรายได้ และ

เพิ มค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ มเติมในสว่นที  # 

“การดําเนินกิจการของกองทนุรวม” หวัข้อ 2.1.2(ข)(19) “การแขง่ขนั” หวัข้อ 3.1.2(ค)(16) 

“การแข่งขนั” และหวัข้อ 5.2.4 “การแข่งขนัที สงูขึ "นในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมอาจก่อให้เกิดแรงกดดันด้านราคา ซึ งอาจมีผลกระทบ

ในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงิน

ของกองทนุ” 

14.1.2 นโยบายการบัญชีที สาํคัญ 

ในการจดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทจดัการต้องใช้ดลุยพินิจในการ

กําหนดสมมติฐานรวมถึงการประมาณการที เหมาะสม ซึ งการเลือกใช้สมมติฐานและการประมาณ

การเหลา่นี "มีผลอย่างมากตอ่การรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละรายการ อาทิ 

ปริมาณสนิทรัพย์และหนี "สนิรวม และรายได้และคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  อนึ ง การใช้ดลุยพินิจ การประมาณ

การ และการตั "งสมมติฐานของกองทนุซึ งปรากฎในนโยบายทางการเงินที สาํคญันั "น ถกูอธิบายอยา่ง

ละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของกองทุน ซึ งถูกระบุไว้ในเอกสารฉบบันี " ทั "งนี " นโยบาย
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การบญัชีที สําคญัต่อไปนี "เป็นนโยบายสว่นที มีความสําคญัที สดุต่อการประมาณการฐานะทางการ

เงินของกองทนุและผลการดําเนินงาน และผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจมากที สดุในการตดัสินใจ การ

ประมาณการ หรือการตั "งสมมติฐาน 

(ก) การประเมินมูลค่าเงนิลงทุน 

เงินลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมจะรับรู้ในเบื "องต้นด้วยจํานวนต้นทุน

ของเงินลงทุนของกองทนุและจะแสดงด้วยราคามลูค่ายุติธรรม (fair value) โดยไม่นําค่า

เสื อมราคาหรือค่าตัดจําหน่ายมารวมคํานวณโดย ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย

รายจ่ายซื "อเงินลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง

กบัทรัพย์สินทั "งหมด ที กองทนุจ่ายเพื อให้ได้มาซึ งเงินลงทนุนั "น ซึ งในช่วงเวลาตอ่มา มลูคา่

ยุติธรรมจะขึ "นอยู่กับราคามูลค่ายุติธรรมซึ งถูกกําหนดโดยการอ้างอิงกับราคาจากการ

ประเมินมูลค่าโดยผู้ ประเมินมูลค่าอิสระ ซึ งปรากฏอยู่ในรายงานการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมทรัพย์สินโทรคมนาคม โดยทั วไปแล้วการเปลี ยนแปลงราคามลูค่ายติุธรรมเกิดขึ "น

จากการเปลี ยนแปลงของสมมติฐานการประเมินราคามูลค่ายุติธรรม อาทิ อัตราคิดลด 

(discount rate) ผลกระทบในแง่ของช่วงเวลาประเมินราคามลูค่ายติุธรรม (time value of 

money) รายได้คา่เช่าจากบคุคลภายนอกอื น ๆ ที เพิ มขึ "น และประมาณการรายจ่ายลงทนุ  

การเปลี ยนแปลงราคามลูคา่ยติุธรรมของการลงทนุจะถกูรับรู้เป็นผลกําไร (ขาดทนุ) ที ยงัไม่

เกิดขึ "นจริงในงบกําไรขาดทนุในช่วงเวลาที มีการเปลี ยนแปลงนั "น อย่างไรก็ตาม กําไรที ยงั

ไมเ่กิดขึ "นจริงหรือการขาดทนุจากการด้อยคา่จะไมก่ระทบตอ่รายได้จากการลงทนุสทุธิและ

กระแสเงินสดของกองทุนที สามารถจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่อาจมีผลกระทบต่อ

อตัราการจ่ายเงินปันผล รวมถึงเงินคืนเงินลงทนุจากการลดทนุ 

(ข) ลูกหนี !ค้างรับ 

ลกูหนี "ค้างรับจะถกูบนัทึกที มลูค่าสทุธิซึ งอาจรับรู้ได้หลงัจากหกัค่าเผื อหนี "สงสยัจะสูญซึ ง

ถูกจัดทําขึ "นสําหรับประมาณการขาดทุนซึ งอาจเกิดจากการเรียกเก็บเงินจากลกูหนี "ไม่ได้  

ค่าเผื อหนี "สงสยัจะสญูจะตั "งอยู่บนการตรวจสอบยอดค้างชําระเมื อสิ "นสดุรอบบญัชี  และ

ประมาณการจากการจดัเก็บหนี "ที ผ่านมา รวมไปถึงการวิเคราะห์ประวติัความน่าเชื อถือ

ของลกูหนี " หนี "สญูจะถกูหกัออกระหวา่งปีซึ งมีการระบหุนี "สญู และจะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ 

(ค) การตั !งสาํรอง 
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จะมีการตั "งสํารองเมื อ (1) กองทุนมีหนี "ตามกฎหมายหรือโดยนยัแห่งกฎหมายในปัจจุบนั 

ซึ งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต (2) มีความเป็นไปได้ว่ากองทนุอาจต้องมีการจําหนา่ย

ทรัพย์สนิของกองทนุซึ งมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแฝงอยูอ่อกไปเพื อทําการชําระหนี " และ 

(3) กองทุนสามารถประเมินจํานวนหนี "ที แน่นอนได้ ทั "งนี " ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการตั "ง

สาํรองนี "จะถกูแสดงไว้ในงบกําไรขาดทนุหลงัหกัเงินชดเชย 

14.1.3 รายการในงบกาํไรขาดทุน 

(ก) รายได้ (จาํแนกตามสายธุรกิจ) 

รายได้ที กองทนุได้รับประกอบด้วยรายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก  BFKT และ AWC และ

ระบบ FOC ของ BFKT ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และรายได้คา่เช่า

จากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม FOC และระบบสื อสญัญาณและระบบบรอดแบนด์ในเขต

พื "นที ตา่งจงัหวดั โดยมีรายละเอียดดงันี " 

(ล้านบาท) 

 

สาํหรับปี
สิ "นสดุวนัที   

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2559  

สาํหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2560  

สาํหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561  

สาํหรับงวด
สามเดือน 

สิ "นสดุวนัที   
31 มีนาคม 

พ.ศ. 2561  

สาํหรับงวด
สามเดือน 

สิ "นสดุวนัที   
31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

รายได้จากเงินลงทนุในสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิ
รายได้ 

 

3,112.0  3,100.5  3,120.2  780.06  776.07 

รายได้จากเสา
โทรคมนาคมของ BFKT 

และ AWC  

 

1,560.6  1,549.1  1,568.82  392.21  388.22 

รายได้จากระบบ FOC ของ 
BFKT 

 

1,551.4  1,551.4  1,551.39  387.85  387.85 

รายได้คา่เช่าจากทรัพย์สนิเสา
โทรคมนาคม FOC และระบบ
สื อสญัญาณและระบบบรอด
แบนด์ 

 

3,267.9  3,511.9  7,319.0  1,131.90  2,354.54 

ดอกเบี "ยรับ  10.0  3.7  11.3  1.56  7.12 

รวมรายได้จากการลงทนุ  6,389.9  6,616.1  10,439.23  1,131.90  1,911.96 

รายได้อื น  1.0  129.0  40.0  0  0 
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รวมรายได้  6,390.9  6,745.1  10,490.6  1,931.52  3,137.72 

 

รายได้จากการลงทุน 

รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT และ AWC 

รายได้จากเสาโทรคมนาคมประกอบด้วยรายได้จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC 

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  2  

รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT 

รายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT ประกอบด้วยรายได้สทุธิซึ งมาจากรายได้จากค่าเช่าเสาโทรคมนาคม 

หลงัหกัด้วยต้นทนุและคา่ใช้จ่ายบางสว่นสาํหรับการดําเนินงานและซ่อมบํารุง เงินคา่เช่าตามสญัญาเช่าที ดิน (รวมถึง

ภาษีโรงเรือน) เบี "ยประกันภยัและสิทธิและการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้หรือที เกี ยวข้องกับ รายได้ซึ งเป็นไปตามตาม

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ โปรดพิจารณาในส่วนที  # “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หวัข้อ 

2.5.1 (ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT” 

รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก AWC 

รายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก AWC ประกอบด้วยรายได้สทุธิซึ งมาจากรายได้จากค่าเช่าเสาโทรคมนาคม 

หลงัหกัด้วยต้นทนุและคา่ใช้จ่ายบางสว่นสาํหรับการดําเนินงานและซ่อมบํารุง เงินคา่เช่าตามสญัญาเช่าที ดิน (รวมถึง

ภาษีโรงเรือน) เบี "ยประกันภยัและสิทธิและการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้หรือที เกี ยวข้องกับ รายได้ซึ งเป็นไปตามตาม

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กบั AWC สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กบั AWC ที ลงทนุเพิ มเติม

ครั "งที  1 และสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้กบั AWC ที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  2 โปรดพิจารณาในสว่นที  # “การ

ดําเนินกิจการของกองทนุรวม” หวัข้อ 2.5.1 (ก)(2) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC” หวัข้อ 2.5.2 (ก)

(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  1” และหวัข้อ 2.5.3 (ก)(1) “สญัญาโอน

ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2”  

รายไดจ้าก FOC ของ BFKT 

รายได้จากระบบ FOC ของ BFKT ประกอบด้วยรายได้สุทธิจากค่าเช่าระบบ FOC ตามสญัญาโอนขาย

ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้กบั BFKT หลงัหกัต้นทนุที เกี ยวข้องเช่น ต้นทนุในการดําเนินงานและการบํารุงรักษา ต้นทนุคา่

สิทธิแห่งทางและต้นทนุคา่เบี "ยประกนัภยั โปรดพิจารณาในสว่นที  # “การดําเนินกิจการของกองทนุรวม” หวัข้อ 2.5.1 

(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT” 
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รายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม FOC อุปกรณ์ระบบสื อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ 

รายไดค่้าเช่าจากทรพัย์สินเสาโทรคมนาคม  

รายได้คา่เช่าจากทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคม โดยหลกัประกอบด้วยรายได้จากคา่เช่าพื "นที บนเสาโทรคมนาคม 

ที ได้รับจาก TUC ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  หลงัหกัด้วยค่าเช่า

ตามสญัญาเช่าที ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) ตามที ระบุในสญัญา โปรดพิจารณาในส่วนที  # “การดําเนินกิจการของ

กองทนุรวม” หวัข้อ 3.4.1.4 (ก)(1) “สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั 

ครั "งที  # ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจัดการหลกัเสา

โทรคมนาคม ครั "งที  2")”  

รายไดค่้าเช่าจาก FOC อปุกรณ์ระบบสื!อสญัญาณ และระบบบรอดแบนด์ 

รายได้ค่าเช่าจาก FOC อปุกรณ์ระบบสื อสญัญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ต่างจงัหวดั โดยหลกั

ประกอบด้วยรายได้คา่เช่าที ได้รับจาก TICC และ TUC และรายได้ที ได้รับจากการให้ TICC เช่าช่วง ภายใต้สญัญาเช่า 

ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที  โดย TICC และ TUC จะเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ 

FOC โดย ณ วนัที ของเอกสารฉบบันี " เป็นเวลาประมาณ 14 ปี (สิ "นสดุวนัที  15 กนัยายน 2576) และอปุกรณ์ประเภท 

active เป็นเวลาประมาณ 2 ปี (สิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2564) โปรดพิจารณาในส่วนที  # “การดําเนินกิจการของ

กองทุนรวม” หวัข้อ 3.4.1.4 (ก)(2) “สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั ครั "งที  # 

ระหว่าง TUC TICC และ กองทนุ ("สญัญาแก้ไขและแทนที สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ครั "งที  

2")” 

ดอกเบี !ยรับ 

ดอกเบี "ยรับประกอบด้วยดอกเบี "ยจากเงินฝาก 

รายได้อื น 

รายได้อื นเกิดขึ "นเนื องจากกองทนุได้รับเงินชําระคืนจาก AWC TUC TMV และ TICC สาํหรับคา่ธรรมเนียมใน

การจดัหาเงินกู้ ยืมที เกี ยวข้องกบัการลงทนุทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  1 เมื อวนัที  5 

มีนาคม 2558 การลงทุนทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  2 เมื อวนัที  28 พฤศจิกายน 

2560 และการลงทนุทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 เมื อวนัที  17 พฤษภาคม 2561 
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ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุรวมจะต้องชําระให้แก่บริษัทจดัการซึ งเป็นค่าธรรมเนียมที คํานวณในอตัรา

ก้าวหน้า (ทั "งนี "อตัราดงักล่าวยงัไม่ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ ม) กล่าวคืออตัราร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ

ปรับปรุงของกองทุนสําหรับส่วนที น้อยกว่า 30,000.0 ล้านบาท อัตราร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ

ปรับปรุงของกองทนุสําหรับสว่นที มีมูลค่าตั "งแต่ 30,000.0 ล้านบาท ถึง 50,000.0 ล้านบาท และร้อยละ 0.050 ต่อปี

ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิปรับปรุงของกองทนุสําหรับสว่นที เกินกว่า 50,000.0 ล้านบาท ทั "งนี " ค่าธรรมเนียมการจดัการ

กองทนุรวมประมาณการจะเป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการและโครงการ

จดัการกองทนุซึ งกองทนุจะต้องเข้าผกูพนัภายหลงัจากที ได้เข้าเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นเงินที จ่ายให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ เป็นค่าธรรมเนียมผู้ดแูล

ผลประโยชน์คํานวณในอตัราก้าวหน้า (ทั "งนี " อตัราดงักลา่วยงัไมไ่ด้รวมภาษีมลูคา่เพิ ม) กลา่วคือ อตัราร้อยละ 0.02 ตอ่

ปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนสําหรับส่วนที ไม่เกิน 50,000.0 ล้านบาท และอตัราร้อยละ 0.018 ต่อปีของมูลค่า

ทรัพย์สนิของกองทนุสาํหรับสว่นที เกินกวา่ 50,000.0 ล้านบาท ทั "งนี " คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ประมาณการจะ

เป็นไปตามที ระบไุว้ในสญัญาแต่งตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ซึ งกองทนุจะต้องเข้าผกูพนัภายหลงัจากที ได้เข้าเป็นคูส่ญัญา

ดงักลา่ว 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเป็นเงินที จ่ายให้แก่นายทะเบียนของกองทุน เป็นค่าธรรมเนียมซึ งจ่ายเป็นรายปี 

ในอตัราร้อยละ 0.023 ต่อปีของมลูค่าทนุจดทะเบียนของกองทนุ ทั "งนี " ค่าธรรมเนียมต้องไมตํ่ ากวา่ 3.2 ล้านบาทตอ่ปี

และสงูสดุไม่เกิน 5.0 ล้านบาทต่อปี โดยอตัราดงักลา่วยงัไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ ม ทั "งนี " ประมาณการคา่ธรรมเนียมนาย

ทะเบียนจะเป็นไปตามที ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั "งนายทะเบียนซึ งกองทุนจะต้องเข้าผูกพนัภายหลงัจากที ได้เข้าเป็น

คูส่ญัญาดงักลา่ว 

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ ให้บริการด้านธุรการและการตลาด

สาํหรับทรัพย์สนิที เป็นโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที เกี ยวข้องของกองทนุรวมตามที กําหนดไว้ในสญัญาบริการหลกั 

โดยกองทุนจะชําระค่าธรรมเนียมรายปีในอตัราคงที ให้แก่ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมสําหรับการให้บริการด้าน

ธุรการ และชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการให้บริการด้านการตลาดรายปีในอตัราคงที ในปี 2558 และปี 2559 (สําหรับ
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ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น) และปี 2561 และปี 2562 (สําหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ตามลาํดบั) 

นอกจากนี " กองทนุจะชําระเงินคา่ธรรมเนียมผนัแปรรายเดือนให้แก่ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นเงินเท่ากบัร้อย

ละ 0.15 ของรายได้รายเดือนซึ งหกัค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของกองทนุที เกิดจากทรัพย์สินที อยู่ภายใต้การบริหาร

จดัการ รวมทั "งคา่ธรรมเนียมผนัแปรรายเดือน ซึ งคิดเป็นร้อยละ 2.0 ของคา่เช่ารายเดือนจากผู้ เช่าอื น 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพเป็นคา่ธรรมเนียมที จ่ายให้แก่ ผู้สอบบญัชีของกองทนุ และที ปรึกษากฎหมาย 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าสิทธิแห่งทาง ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม 

และคา่เช่าที ดินรวมถึงภาษีโรงเรือนสําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 

ตน้ทนุค่าสิทธิแห่งทาง 

(ล้านบาท) 

 

สาํหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31ธนัวาคม 

พ.ศ. 2559  

สาํหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2560  

สาํหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561  

สาํหรับงวด
สามเดือน 

สิ "นสดุวนัที   
31 มีนาคม 

พ.ศ. 2561  

สาํหรับงวด
สามเดือน 

สิ "นสดุวนัที   
31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

ต้นทนุคา่สทิธิแหง่ทาง  97.1  98.0  135.4  25.62  35.68 

คา่ใช้จ่ายในการย้ายเสา
โทรคมนาคม 

 

-  6.6  79.20  19.80  20.33 

คา่เช่าที ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) 
สาํหรับเสา 

โทรคมนาคมของ TUC ที ลงทนุ
เพิ มเติม ครั "งที  2 และครั "งที  3 

 

-  3.1  182.8  8.69  158.01 

รวมคา่ใช้จ่าย  97.1  107.7  397.40  54.11  214.02 

 

กองทุนมีค่าใช้จ่ายค่าสิทธิแห่งทางที เกิดจากการพาด FOC และสายนําสญัญาณเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ ใช้

ปลายทางที อยูใ่นระบบบรอดแบนด์ในเขตพื "นที ตา่งจงัหวดั 
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ค่าใช้จ่ายในการยา้ยเสาโทรคมนาคม 

อ้างอิงตามสญัญาสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง ผู้ เช่า

และบริหารจัดการหลกัต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคมในกรณีที ผู้ ให้เช่าสถานที ที ตั "งเสา

โทรคมนาคมไมต่อ่สญัญาเช่า ทั "งนี " กองทนุจะต้องชําระคา่ใช้จ่ายคงที  81 ล้านบาทตอ่ปีให้แก่ TUC ในฐานะผู้ เช่าและ

บริหารจดัการหลกัโดยคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเพิ มขึ "นร้อยละ 2.7 ตอ่ปีนบัตั "งแตว่นัที  1 มกราคม 2563 

ค่าเช่าที!ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) สําหรบัเสาโทรคมนาคมของ TUC ที!ลงทนุเพิ!มเติม ครั"งที! 2 และครั"งที! 3 

กองทุนจะต้องรับผิดชอบค่าเช่าที ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) ตามที ระบุไว้ในสญัญาสญัญาเช่า ดําเนินการ 

และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที ที เกี ยวข้อง 

 

ค่าใช้จ่ายอื น 

ค่าใ ช้ จ่ายอื นประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทรัพย์สิน ( periodic technical audit fees)

คา่ธรรมเนียมรายปีสาํหรับการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนที จะจ่ายให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 

14.2 ข้อมูลทางการเงนิและการดาํเนินงาน 

งบกาํไรขาดทุน          

(ล้านบาท) 

สาํหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2559  

สาํหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2560  

สาํหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

 สาํหรับงวด
สามเดือน 

สิ "นสดุวนัที   
31 มีนาคม 

พ.ศ. 2561 

 สาํหรับงวด
สามเดือน 

สิ "นสดุวนัที   
31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

รายได้จากการลงทุน          

รายได้จากเงินลงทนุในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 3,112.0  3,100.5  

                        

3,120.2       780.1       776.1  

รายได้คา่เช่า.  3,267.9  3,511.9  7,319.0   1,131.9    2,354.5  

รายได้ดอกเบี "ย 10.0  3.7  11.3                                    1.6          7.1  

รายได้อื น 1.0  129.0  40.0  -  - 

รวมรายได้     6,391.0       6,745.0    10,490.6   1,913.5  3,137.7 

ค่าใช้จ่าย          

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 70.8  76.7  100.7          20.3   27.5  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 15.9  17.4  23.9         4.3          6.8  
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คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 5.0  5.1  5.1         1.3          1.2  

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการทรัพย์สนิ
โทรคมนาคม 50.4  33.4  60.3       13.9        10.8  

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ  1.8  1.5  1.6                                      0.5          1.1  

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการ 98.3  111.1  399.7       56.4       214.0  

คา่ใช้จ่ายอื น 28.3  18.7  16.8         2.5          5.5  

ต้นทนุทางการเงิน 70.6  794.2  1,415.1                              367.0       385.6  

รวมคา่ใช้จ่าย     1,020.9       1,058.1       2,023.2   466.3  652.5 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ     5,370.1       5,686.9       8,467.4   1,447.2  2,485.2 

รายการกําไรสทุธิที เกิดขึ "นจากเงินลงทนุ 11.7  10.5  10.0                                    5.5        11.6  

รายการกําไรสทุธิที ยงัไมเ่กิดขึ "นจากเงิน
ลงทนุ 13,482.5  5,511.0  

                        

1,241.6    1,235.5    4,179.7  

รายการกําไร(ขาดทนุ) สทุธิที ยงัไมเ่กิดขึ "น
จากสญัญาแลกเปลี ยนอตัราดอกเบี "ย 2.8  (92.5)   

                           

135.6        34.1        49.4  

รวมรายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงิน
ลงทนุ 13,497.0  5,429.0  1,387.2  1,275.1  4,240.7 

การเพิ มขึ "นในสนิทรัพย์สทุธิจากการ
ดําเนินงาน 18,867.1  11,115.9  9,854.6  2,722.3  

 

6,725.9 

การแบง่ปันสว่นแบง่กําไรให้แก่ผู้ถือหนว่ย
ลงทนุ 5,537.8  5,633.4  7,411.6  1,422.9  2,505.9 

 

ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิ !นสุดวันที  31 มีนาคม 2562 เทียบกับงวดสามเดือนสิ !นสุดวันที   

31 มีนาคม 2561 

รายได้รวม 

รายได้รวมของกองทุนเพิ มขึ "นร้อยละ  64.0 จาก 1,913.5 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที   

31 มีนาคม 2561 เพิ มขึ "นเป็น 3,137.7 ล้านบาท สาํหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2562 นั "นเป็นผลมาจาก 

ก) รายได้ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที เพิ มขึ "นตามสญัญาเช่าที มีอยู่ระหว่างกองทุนกับกลุ่มทรู ข) รายได้ค่าเช่าเสา

โทรคมนาคมที เพิ มขึ "นตามสญัญาเช่าระหว่างกองทุน กับผู้ เช่ารายอื น และ ค) รายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 เมื อวนัที  17 พฤษภาคม 2561 
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ค่าใช้จ่ายรวม 

ค่าใช้จ่ายรวมเพิ มขึ "นร้อยละ 39.9 จาก 466.3 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2561 

เพิ มขึ "นเป็น 652.5 ล้านบาท สาํหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2562 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากคา่ใช้จ่าย

ที เกี ยวข้องกบัการลงทนุทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 ได้แก่ ก) ค่าสิทธิแห่งทาง 

และคา่เช่าที ดินรวมถึงภาษีโรงเรือน ข) ดอกเบี "ยจ่ายภายใต้สญัญากู้ ยืมเงิน ฉบบัที  & ที เกี ยวข้องกบัการลงทนุทรัพย์สนิ

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 และ ค) คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที ชําระให้แก่บริษัทจดัการกองทนุ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุ นายทะเบียนกองทนุรวม และค่าใช้จ่ายของผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม เนื องจากการ

เข้าลงทนุทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

รายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ มขึ "นร้อยละ 71.7 จาก 1,447.2 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสุดวันที   

31 มีนาคม 2561 เพิ มขึ "นเป็น 2,485.2 ล้านบาท สาํหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2562 โดยสว่นใหญ่เป็น

ผลมาจากการเพิ มขึ "นในรายได้คา่เช่าตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที กบั

กลุม่ทรู หกัด้วยคา่ใช้จ่ายรวมที เพิ มขึ "นตามที ได้กลา่วข้างต้น 

รายการกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน 

รายการกําไรสทุธิจากเงินลงทนุเทา่กบั 1.275.1 ล้านบาท สาํหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2561 

เปรียบเทียบกบัรายการกําไรสทุธิจากเงินลงทนุ สาํหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2562 ซึ งเทา่กบั 4,240.7 

ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปลี ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สินของกองทุนอนัเกิดจากการประเมิน

มลูค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระซึ งเป็นรายการทางบญัชีที ไม่มีกระแสเงินสดรับหรือจ่ายออกไปจริง โดยในปี 2562 

การเปลี ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมดงักล่าว  มีสาเหตุหลกัมาจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติม ครั "งที  3 และผลกระทบในแง่ของช่วงเวลาประเมินราคามูลค่ายุติธรรม (time 

value of money) 

การเพิ มขึ !นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 

การเพิ มขึ "นในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานเพิ มขึ "นจาก 2,722.3 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุ

วนัที  31 มีนาคม 2561 เป็น 6,725.9 ล้านบาท สาํหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมา

จากการเปลี ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของทรัพย์สินของกองทุนอนัเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมิน

อิสระ และการเพิ มขึ "นของรายได้จากการลงทนุสทุธิตามที ได้กลา่วถึงข้างต้น 
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การแบ่งส่วนแบ่งกาํไรให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระหว่างงวด 

การแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเพิ มขึ "นร้อยละ 76.1 จาก 1,422.9 ล้านบาท สําหรับงวดสาม

เดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2561 เป็น 2,505.9 ล้านบาท สาํหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2562 โดยสว่น

ใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ มขึ "นในรายได้จากการลงทนุสทุธิ นโยบายการบริหารสภาพคลอ่งสว่นเกิน โดยการแบง่สว่น

แบ่งกําไรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสว่นที กองทนุสามารถจ่ายเป็นสว่นแบ่งกําไรได้ภายหลงัจากการสํารองเงินสดเพื อ

การจ่ายดอกเบี "ยเงินกู้ ยืมและคา่ใช้จ่ายอื น ๆ ที ต้องสาํรองไว้เพื อจ่ายในอนาคต 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสิ !นสุดวันที  31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปีสิ !นสุดวันที  31 ธันวาคม 2560  

รายได้รวม 

รายได้รวมของกองทุนเพิ มขึ "นร้อยละ 55.5 จาก 6,745.0 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2560 

เพิ มขึ "นเป็น 10,490.6 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2561 นั "นเป็นผลมาจาก ก) รายได้ค่าเช่าเสา

โทรคมนาคมที เพิ มขึ "นตามสญัญาเช่าที มีอยู่ระหวา่งกองทนุ กบักลุม่ทรู ข) รายได้คา่เช่าเสาโทรคมนาคมที เพิ มขึ "นตาม

สญัญาเช่าระหวา่งกองทนุ กบัผู้ เช่ารายอื น และ ค) รายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  2 ที กองทนุเข้าลงทนุเมื อวนัที  24 พฤศจิกายน 2560 และครั "งที  3 เมื อวนัที  17 พฤษภาคม 2561 

ค่าใช้จ่ายรวม 

 ค่าใช้จ่ายรวมเพิ มขึ "นร้อยละ 91.2 จาก 1,058.1 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2560 โดยสว่น

ใหญ่เป็นผลมาจากคา่ใช้จ่ายที เกี ยวข้องกบัการลงทนุทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทุนเพิ มเติมครั "งที  2 

และครั "งที  3 ได้แก่ ก) ค่าสิทธิแห่งทาง และค่าเช่าที ดินรวมถึงภาษีโรงเรือน ข) ดอกเบี "ยจ่ายภายใต้สญัญากู้ ยืมเงิน 

ฉบบัที  2 และฉบบัที  3 ที เกี ยวข้องกบัการลงทนุทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 และ

ครั "งที  3 ตามลําดบั ค) ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม ที มีข้อตกลงร่วมกบักลุม่ทรูที มีผลบงัคบัตั "งแตก่องทนุเข้า

ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  2 รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที ชําระให้แก่บริษัทจดัการกองทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุ นาย

ทะเบียนกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม เนื องจากการเข้าลงทุนทรัพย์สินโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติมครั "งที  2 และครั "งที  3 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

รายได้จากการลงทนุสทุธิเพิ มขึ "นร้อยละ 48.9 จาก 5,686.9 ล้านบาท สาํหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2560 

เพิ มขึ "นเป็น 8,467.4 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวนัที  31 ธันวาคม 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ มขึ "นใน

รายได้คา่เช่าตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที กบักลุม่ทรูหกัด้วยคา่ใช้จ่าย
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รวมที เพิ มขึ "นตามที ได้กล่าวข้างต้น (ซึ งรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้นทรัพย์สินที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  1 ที ปรับเพิ มขึ "นตามที ระบใุนสญัญา) 

รายการกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน 

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนเท่ากับ 1,387.2 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2561 

เปรียบเทียบกบัรายการกําไรสทุธิจากเงินลงทนุ สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2560 ซึ งเท่ากบั 5,429.0 ล้านบาท

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปลี ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สินของกองทนุรวมอนัเกิดจากการประเมินมลูค่า

ทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระซึ งเป็นรายการทางบญัชี ไม่มีกระแสเงินสดรับหรือจ่ายออกไปจริง โดยในปี 2561 การ

เปลี ยนแปลงมลูค่ายุติธรรมดงักล่าวมีสาเหตหุลกัมาจากผู้ประเมินอิสระได้มีการปรับสมมติฐานในด้านอตัราคิดลด

กระแสเงินสด (Discount Rate) ลดลง 

การเพิ มขึ !นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 

การเพิ มขึ "นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานลดลงจาก 11,115.9 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวันที   

31 ธันวาคม 2560 เป็น 9,854.5 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ

เปลี ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สินของกองทนุรวมอนัเกิดจากการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระที 

กลา่วถึงข้างต้น  

การแบ่งปันส่วนแบ่งกาํไรให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระหว่างงวด 

การแบง่สว่นแบง่กําไรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพิ มขึ "นร้อยละ 31.6 จาก 5,633.4 ล้านบาท สาํหรับปีสิ "นสดุวนัที  

31 ธันวาคม 2560 เป็น 7,411.6 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ

เพิ มขึ "นในรายได้จากการลงทุนสทุธิ นโยบายการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยการแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุเป็นสว่นที กองทนุสามารถจ่ายเป็นสว่นแบง่กําไรได้ภายหลงัจากการสาํรองเงินสดเพื อการจ่ายดอกเบี "ยเงิน

กู้ ยืมและคา่ใช้จ่ายอื น ๆ ที ต้องสาํรองไว้เพื อจ่ายในอนาคต 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสิ !นสุดวันที  31 ธันวาคม 2560 เทียบกับปีสิ !นสุดวันที  31 ธันวาคม 2559  

รายได้รวม 

รายได้รวมของกองทุนเพิ มขึ "นร้อยละ 5.5 จาก 6,391.0 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2559

เพิ มขึ "นเป็น 6,745.0 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2560 นั "นเป็นผลมาจาก ก) รายได้ค่าเช่าเสา

โทรคมนาคมที เพิ มขึ "นตามสญัญาเช่าที มีอยู่ระหว่างกองทุน กับกลุ่ม ทรู ข) รายได้ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที เพิ มขึ "น 

ตามสญัญาเช่าระหว่างกองทนุ กบัผู้ เช่ารายอื น ค) รายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุ
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เพิ มเติม ครั "งที  2 และ จ) รายได้อื นจากเงินชําระคืนจาก AWC TUC TMV และ TICC สําหรับค่าธรรมเนียมในการ

จดัหาเงินกู้ ยืมที เกี ยวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

 ค่าใช้จ่ายรวม 

ค่าใช้จ่ายรวมเพิ มขึ "นร้อยละ 3.6 จาก 1,020.9 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2560 โดยส่วน

ใหญ่เป็นผลมาจากคา่ใช้จ่ายที เกี ยวข้องกบัการลงทนุทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

ได้แก่ ก) ค่าสิทธิแห่งทาง ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคมและคา่เช่าที ดินรวมถึงภาษีโรงเรือน และ ข)  ดอกเบี "ย

จ่ายภายใต้สญัญากู้ ยืมเงิน ฉบบัที  2 ที เกี ยวข้องกบัการลงทนุทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม 

ครั "งที  2 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

รายได้จากการลงทนุสทุธิเพิ มขึ "น ร้อยละ 5.9 จาก 5,370.1 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2559 

เพิ มขึ "นเป็น 5,686.9 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวนัที  31 ธันวาคม 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ มขึ "นใน

รายได้คา่เช่าตามสญัญาเช่า ดําเนินการ และบริหารจดัการหลกัที ได้มีการแก้ไขและแทนที กบักลุม่ทรูหกัด้วยคา่ใช้จ่าย

รวมที เพิ มขึ "น ตามที ได้กล่าวข้างต้น (ซึ งรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเบื "องต้น ทรัพย์สินที ลงทุน

เพิ มเติม ครั "งที  1 ที ปรับเพิ มขึ "นตามที ระบใุนสญัญา) 

รายการกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน 

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนเท่ากับ 5,429.0 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2560 

เปรียบเทียบกบัรายการกําไรสทุธิจากเงินลงทนุสําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2559 ซึ งเท่ากบั 13,497.0 ล้านบาท 

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปลี ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สินของกองทนุรวมอนัเกิดจากการประเมินมลูค่า

ทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระซึ งเป็นรายการทางบญัชี ไม่มีกระแสเงินสดรับหรือจ่ายออกไปจริง โดยในปี 2560 การ

เพิ มขึ "นจากการประเมินมูลค่าดงักล่าวจํานวน 5,508.9 ล้านบาท มีสาเหตุหลกัมาจากผู้ประเมินอิสระได้มีการปรับ

สมมติฐานในด้านอตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ในขณะที ในปี 2559 มีการเพิ มขึ "นจากการประเมินมลูคา่

ดงักลา่วจํานวน 13,484.8 ล้านบาท โดยผู้ประเมินอิสระได้มีการปรับสมมติฐานบางรายการเพื อให้มีความใกล้เคียงกบั

ที ระบุไว้ตามสญัญาและการดําเนินงานของกองทุน อาทิเช่น การปรับเปลี ยนอตัราคิดลดกระแสเงินสด( Discount 

Rate) การใช้การคิดลดแบบครึ งปี (Mid-Year Discount) การปรับเปลี ยนประมาณการรายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่ารายอื น

นอกเหนือจากกลุม่ทรู 
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การเพิ มขึ !นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 

การเพิ มขึ "นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานลดลงจาก 18,867.1 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวันที   

31 ธันวาคม 2559 เป็น 11,115.9 ล้านบาทสําหรับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ

เปลี ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สินของกองทนุรวมอนัเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ 

ตามที กลา่วข้างต้น 

การแบ่งปันส่วนแบ่งกาํไรให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระหว่างงวด 

 การปันสว่นแบง่กําไรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพิ มขึ "นร้อยละ 1.7 จาก 5,537.8 ล้านบาทสาํหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 

ธนัวาคม 2559 เป็น 5,633.4 ล้านบาทสาํหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2560 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ มขึ "น

ในรายได้จากการลงทนุสทุธิ นโยบายการบริหารสภาพคลอ่งสว่นเกิน โดยการปันสว่นแบ่งกําไรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ

เป็นสว่นที กองทนุสามารถจ่ายเป็นสว่นแบ่งกําไรได้ภายหลงัจากการสํารองเงินสดเพื อการจ่ายดอกเบี "ยเงินกู้ ยืม และ

คา่ใช้จ่ายอื น ๆ ที ต้องสาํรองไว้เพื อจ่ายในอนาคต  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(ล้านบาท)  

สาํหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31 ธนัวาคม  

2559  

สาํหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31 ธนัวาคม  

2560  

สาํหรับปี 

สิ "นสดุวนัที   
31 ธนัวาคม  

2561 

 สาํหรับ 

งวดสามเดือน 

สิ "นสดุวนัที   
31 มีนาคม  

 2562 

สนิทรัพย์รวม  100,461.0  119,805.9  182,273.3  186,254.7 

หนี "สนิรวม  15,553.0  29,415.5  36,203.7  35,965.1 

สนิทรัพย์สทุธิ  84,907.9  90,390.4  146,069.6  150,289.6 

 

สินทรัพย์รวม 

สนิทรัพย์รวมเพิ มขึ "นจาก 100,461.0 ล้านบาท ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2559 เป็น 119,805.9 ล้านบาท ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 2560 ซึ งสว่นใหญ่เพิ มขึ "นจากการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  

2 และภาษีมลูค่าเพิ มค้างรับ ซึ งเพิ มขึ "นเป็น 182,273.3 ล้านบาท ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 ซึ งสว่นใหญ่เพิ มขึ "นจาก

การลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมครั "งที  3 และเพิ มขึ "นเป็น 186,254.7 ล้านบาท ณ วนัที  31 มีนาคม 

2562 ซึ งสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการประเมินมลูคา่ของเงินลงทนุใหมโ่ดยผู้ประเมินอิสระ 
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หนี !สินรวม 

หนี "สินรวมเพิ มขึ "นจาก 15,553.0 ล้านบาท ณ วันที  31 ธันวาคม 2559 เป็น 29,415.5 ล้านบาท ณ วันที   

31 ธันวาคม 2560 เนื องจากเงินกู้ ยืมระยะยาวสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุ

เพิ มเติม ครั "งที  2 และ ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 เป็น 36,203.7 ล้านบาท เพิ มขึ "น 6,788.2 ล้านบาท เนื องจากเงินกู้

และเจ้าหนี "จากการซื "อเงินลงทนุที เพิ มขึ "น ได้แก่ รายการภาษีมลูคา่เพิ มรอจ่ายและลดลงเป็น 35,965.10 ล้านบาท ณ 

วนัที  31 มีนาคม 2562 

สินทรัพย์สุทธิ 

สินทรัพย์สุทธิมียอดเท่ากับ 84,907.9 ล้านบาท และ 90,390.4 ล้านบาท ณ วันที  31 ธันวาคม 2559 และ 

2560 ตามลาํดบั สนิทรัพย์ที เพิ มขึ "นในช่วง 2 ปีดงักลา่ว สว่นใหญ่มาจากการประเมินมลูคา่เงินลงทนุใหมโ่ดยผู้ประเมิน

อิสระ และเป็นจํานวน 146,069.6 ล้านบาท ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 ซึ งเพิ มขึ "นเนื องมาจาก การเพิ มขึ "นของทนุที 

ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุนระหว่างปีจากการลงทุนเพิ มเติมครั "งที  3 และเพิ มขึ "นเป็น 150,289.6 ล้านบาท ณ วันที   

31 มีนาคม 2562 ซึ งสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการประเมินมลูคา่ของเงินลงทนุใหมโ่ดยผู้ประเมินอิสระ 

งบกระแสเงนิสด 

(ล้านบาท) 

สาํหรับปี
สิ "นสดุวนัที   

31 ธนัวาคม  
 2559   

สาํหรับปี 

สิ "นสดุวนัที  
31 ธนัวาคม 

2560  

สาํหรับปี 

สิ "นสดุวนัที  
31 ธนัวาคม 

2561 

 สาํหรับงวด
สามเดือน 

สิ "นสดุวนัที  
31 มีนาคม 

2561 

 สาํหรับงวด
สามเดือน 

สิ "นสดุวนัที  
31 มีนาคม 

2562 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม

ดําเนินงาน .............................................  5,540.0  (6,936.2)  (46,863.9)  1,728.3  2,109.6 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม

จดัหาเงิน ...............................................  (5,537.8)  7,103.3  47,799.6  (1,422.9)  (2,505.9) 

เงินสดเพิ มขึ "น (ลดลง) สาํหรับงวด 2.2  167.2  935.7  305.4  (396.3) 

เงินฝากธนาคาร ณ วนัต้นงวด .................  854.7  856.9  1,024.1  1,024.1  1,959.8 

เงินฝากธนาคาร ณ วนัสิ "นงวด .................  856.9  1,024.1  1,959.8  1,329.5  1,563.5 

 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานของกองทนุเท่ากบั 2,109.6 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุ

วนัที  31 มีนาคม 2562 เพิ มขึ "น 381.3 ล้านบาท เมื อเทียบกับเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานของกองทุน
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เท่ากับ 1,728.3 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2561 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิ มขึ "นใน

สนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานตามที ได้กลา่วข้างต้น 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานของกองทุนเท่ ากับ 46,863.9 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวันที   

31 ธันวาคม 2561 เพิ มขึ "น 39,927.7 ล้านบาท เมื อเทียบกับเงินสดสุทธิใช้ไปมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 

6,936.2 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานของกองทุนเท่ากับ 6,936.2 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวันที   

31 ธนัวาคม 2560 ซึ งลดลง 12,476.2 ล้านบาท เมื อเทียบกบัเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 5,540.0 

ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสุดวันที  31 ธันวาคม 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมเพิ มเติม โดยใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินจํานวน 12,899.8 ล้านบาท เมื อเดือน

พฤศจิกายน 2560 ตามที ได้รับมติอนมุติัการเข้าลงทนุทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 

ในที ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ เมื อวนัที  23 พฤศจิกายน 2560 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินของกองทนุเท่ากบั 2,505.9 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  

31 มีนาคม 2562 เพิ มขึ "น 1083.0 ล้านบาท เมื อเทียบกับเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของกองทุนเท่ากับ 

1,422.9 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิ "นสดุวนัที  31 มีนาคม 2561 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิ มขึ "นของการแบง่

สว่นแบง่กําไรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที ได้กลา่วข้างต้น 

 เงินสดได้มาสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินเทา่กบั 47,799.6 ล้านบาท สาํหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2561 ซึ ง

เพิ มขึ "น 40,696.3 ล้านบาท เมื อเปรียบเทียบกับเงินสดได้มาสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 7,103.3 ล้านบาท 

สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2560 โดยสว่นใหญ่เป็นผลจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ มเติมและเงิน

กู้ ยืมสทุธิจากสถาบนัการเงินเพื อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที 

ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  3 ตามสญัญากู้ ยืมเงิน ฉบบัที  3 เมื อเดือนพฤษภาคม 2561 

เงินสดได้มาสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 7,103.3 ล้านบาท สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2560 ซึ ง

เพิ มขึ "น 12,641.1 ล้านบาท เมื อเปรียบเทียบกบัเงินสดจ่ายไปสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 5,537.8 ล้านบาท 

สําหรับปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินกู้ ยืมสทุธิจากสถาบนัการเงินเพื อใช้เป็นแหลง่

เงินทนุสาํหรับการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที ลงทนุเพิ มเติม ครั "งที  2 ตามสญัญากู้ ยืมเงิน ฉบบั

ที  2 เมื อเดือนพฤศจิกายน 2560 
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ส่วนที  5 

ข้อมูลเกี ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน 

1. รายละเอียดของหน่วยลงทุนที เสนอขาย 

มลูคา่ที ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ หนว่ยละ 10.00 บาท 

จํานวนหนว่ยลงทนุที ออกและเสนอขายทั "งหมด ไมเ่กิน 1,050,000,000 หนว่ย 

ราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม ่ 15.90 บาท 

อตัราสว่นสทิธิในการจองซื "อหนว่ยลงทนุใหมส่ําหรับ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที มีสทิธิ 

9.40 หนว่ยลงทนุเดิม ตอ่ 1 หนว่ยลงทนุใหม ่

มลูคา่รวมของหนว่ยลงทนุที เสนอขายทั "งหมด ไมเ่กิน 15,800,000,000 บาท 

2. การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรรหน่วยลงทุน  

2.1 วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน 

เสนอขายให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที มีรายชื อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนในวนักําหนด

รายชื อผู้ ถือหนว่ยลงทนุที มีสทิธิในการจองซื "อหนว่ยลงทนุ (Record Date) ณ วนัที  # สงิหาคม $#%$ ตามสดัสว่น

การถือหนว่ยลงทนุ แตจ่ะไมเ่สนอขายให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใด หากการจดัสรรดงักลา่วทําให้หรืออาจสง่ผลเป็น

การกระทําการที ขดัตอ่กฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศโดยกองทนุและบริษัทจดัการ หรือจะเป็น

ผลให้บริษัทจดัการต้องมีภาระหน้าที ในการดําเนินการใด ๆ เพิ มเติมไปจากที ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายไทย 

(ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที มีสิทธิได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุเรียกวา่ “ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที มีสิทธิ”) โดยบริษัท

จดัการจะต้องเริ มเสนอขายหนว่ยลงทนุเพื อการเพิ มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุภายในหนึ งปีนบัแต่วนัที ได้รับ

อนมุติัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือวนัที ได้รับมติจากที ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) มิเช่นนั "นการอนมุติัให้

เพิ มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุเป็นอนัสิ "นสดุลง 

บริษัทจัดการ ผู้จัดการผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน (Lead Manager) และผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทนุ 

(Placement Agent) จะดําเนินการเสนอขายหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที ระบไุว้ในหนงัสอืชี "ชวน ทั "งนี " 

ในกรณีที สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี ยนแปลง  เพิ มเติม 

ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื น และ/หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการ ผู้ จัดการ

ผู้ แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน และผู้ แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน เห็นว่าการเสนอขายอาจมีปัญหาอุปสรรค หรือ

ข้อจํากดัในการดําเนินการ หรือในกรณีที บริษัทจดัการ ผู้จดัการผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทนุ และผู้แทนจําหน่าย
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หน่วยลงทุนเห็นสมควร บริษัทจัดการ ผู้จัดการผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทนุ และผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทนุขอ

สงวนสิทธิ&ในการเปลี ยนแปลงรายละเอียดการจองซื "อและการจดัสรรหน่วยลงทนุ รวมถึงราคาเสนอขาย สดัสว่น

หรือจํานวนการจัดสรรตามที ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี "ตามความเหมาะสม ทั "งนี " เพื อให้การเสนอขายป ระสบ

ความสาํเร็จ 

2.1.1 ผู้จัดการผู้แทนจาํหน่ายหน่วยลงทุน (Lead Manager) 

(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) 

เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์  02-544-6988 

โทรสาร  02-544-2185 

2.1.2 ผู้แทนจาํหน่ายหน่วยลงทุน (Placement Agent) 

(1) ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) 

เลขที  ''' ถนนสลีม  

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร *+#++  

โทรศพัท์  02-626-3646, 02-626-3592, 02-353-5421, 02-230-2328 

โทรสาร  02-231-4617 

(2) ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

เลขที  '# ถนนสขุมุวิท 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร *+**+ 

โทรศพัท์  02-208-4032 

โทรสาร  02-256-8654 

(3) ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) 

เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
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โทรศพัท์  02-544-6988 

2.2 วิธีการขอรับหนังสือชี "ชวนและใบจองซื "อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัสง่สว่นสรุปข้อมลูสาํคญัตามหนงัสอืชี "ชวน ใบรับรองการจองซื "อหลกัทรัพย์ซึ งออกโดยศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ และใบจองซื "อหน่วยลงทนุผา่นศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที มีสิทธิลว่งหน้า

ก่อนวนัเปิดจองซื "อ  

ทั "งนี " ผู้ลงทนุที สนใจสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชี "ชวนและใบจองซื "อหน่วยลงทนุได้ที ผู้แทนจําหน่ายหนว่ยลงทนุ

ตามรายชื อที ระบไุว้ในหนงัสอืชี "ชวน ยกเว้นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ซึ งไมเ่ปิดรับจองซื "อ

หน่วยลงทุน ภายในวนัที  $+ สิงหาคม $#%$ ระหว่างเวลาทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที  $' สิงหาคม 

$#%$ หรือสามารถดาวน์โหลด (download) หนงัสือชี "ชวนได้ที เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.scbam.com และ

เว็บไซต์ www.digital-tif.com ตั "งแตว่นัที  # สงิหาคม $#%$ 

2.3 วันและวิธีการจองและการชาํระเงนิค่าจองซื "อหน่วยลงทุน 

2.3.1 วันเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที มีสทิธิประเภทบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล ยกเว้นกลุม่ทรู 

จองซื "อตั "งแตว่นัที  20-22 สงิหาคม 2562 ระหวา่งเวลาทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที  23 สงิหาคม 

2562 ของสาํนกังานและสาขาของผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ยกเว้นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน) ซึ งไมเ่ปิดรับจองซื "อหนว่ยลงทนุ  

กรณีจองซื "อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที มี

สิทธิประเภทบคุคลธรรมดาเท่านั "น) ผู้จองซื "อสามารถจองซื "อตั "งแต่เวลา /.'+ น. ของวนัที  $+ สิงหาคม 

$#%$ จนถึงเวลา *#.'+ น. ของวนัที  $' สงิหาคม $#%$ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที มีสทิธิประเภทนกัลงทนุสถาบนั Custodian และกลุม่ทรู 

จองซื "อตั "งแตว่นัที  $+-$$ สงิหาคม $#%$ ระหวา่งเวลาทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที  $' สงิหาคม 

$#%$ ของสาํนกังานของผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ได้แก่ 

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ทีมปฏิบติัการการลงทนุและชําระราคา เลขที  9 G Tower 

ชั "น 15 ฝั งปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศพัท์ 02-128-2440-42 หรือ 
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2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ฝ่ายทุนธนกิจ ชั "น *: ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ่ 

สลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ *+#++ โทรศพัท์ +$-%$%-'';; หรือ +$-%$%-';%< หรือ 

3) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ฝ่ายบริการตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน อาคาร  

เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั "น ' เลขที  <;;/$ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร *+:++ โทร +$-$</-+/$* หรือ +$-$</-+/'* 

2.3.2 วิธีการจองซื "อหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที มีสทิธิประเภทบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล ยกเว้นกลุม่ทรู 

(ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื "อหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง หรือผ่านผู้ รับ

มอบอํานาจ ที สํานักงานและสาขาของผู้ แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน ยกเว้นสาขาไมโครของ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ งไม่เปิดรับจองซื "อหน่วยลงทุน หรือจองซื "อผ่านระบบ

ออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที มีสิทธิประเภท

บคุคลธรรมดาเทา่นั "น) ได้ตามวนั เวลา ที ระบไุว้ในหวัข้อ 2.3.1 “วนัเวลาทําการเสนอขายหนว่ย

ลงทุน” โดยจะต้องจองซื "อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยขั "นตํ า 1 หน่วย และเพิ มเป็นจํานวน

ทวีคณูของ 1 หนว่ย โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที มีสทิธิอาจแสดงความจํานงที จะซื "อหนว่ยลงทนุ

ใหมต่ามสทิธิที ได้รับจดัสรร หรือเกินกวา่สทิธิที ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สทิธิที ได้รับการจดัสรร 

หรือสละสิทธิไม่จองซื "อหน่วยลงทุนใหม่ในครั "งนี "ก็ได้ หากผู้จองซื "อหน่วยลงทุนมีเลขทะเบียน 

ผู้ ถือหน่วยมากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้ จองซื "อต้องแยกใบจองซื "อหน่วยลงทุนและเอกสาร

ประกอบใบจองซื "อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วย ทั "งนี " หากผู้ จองซื "อมีเลขทะเบียน 

ผู้ ถือหน่วย * เลขทะเบียน และทําการจองซื "อมากกวา่หนึ งใบจอง บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ&ที 

จะนําจํานวนหนว่ยลงทนุที จองซื "อตามใบจองซื "อหนว่ยลงทนุทกุใบมารวมกนัและทําการจดัสรร 

รวมถึงไมส่ามารถใช้ชื อร่วมในการจองซื "อหนว่ยลงทนุได้ 

(ข) ผู้จองซื "อจะต้องชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทนุครั "งเดียวเต็มตามจํานวนที จองซื "อในวนัจองซื "อ

ให้แก่ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทนุ โดยจะต้องชําระที ราคาเสนอขาย โดยจะหกักลบลบหนี "กบั

ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนไม่ได้ พร้อมทั "งกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ  ในใบจองซื "อหน่วยลงทนุ 

หรือในระบบออนไลน์สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที มีสิทธิประเภทบคุคลธรรมดาที จองซื "อผา่น

ระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน และแนบ

เอกสารประกอบในการจองซื "อหน่วยลงทุน (ตามที ผู้ แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายจะ

กําหนดหรือแจ้งให้ทราบ) 
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(ค) ผู้จองซื "อจะต้องปฏิบติัตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า (KYC/CDD) และ

ได้รับการประเมินระดับความเสี ยงของผู้ ลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการที ผู้ แทนจําหน่าย

หน่วยลงทุนแต่ละรายที ผู้ จองซื "อทําการจองซื "อกําหนด (แล้วแต่กรณี) ทั "งนี " ผู้ แทนจําหน่าย

หน่วยลงทนุอาจปฏิเสธการรับจองซื "อ หากผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที มีสิทธิกระทําการจองซื "อผา่น

ผู้ รับมอบอํานาจที สํานักงานหรือสาขาของผู้ แทนจําหน่าย โดยไม่เคยผ่านกระบวนการ

ตรวจสอบความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที มีสิทธิรายดงักลา่ว (KYC/CDD) และได้รับ

การประเมินระดับความเสี ยงของผู้ ลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการที ผู้ แทนจําหน่ายหน่วย

ลงทนุที ผู้จองซื "อทําการจองซื "อกําหนด 

(ง) เนื องจากจะมีการนําหนว่ยลงทนุของกองทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันั "น ในขณะ

ที จองซื "อ ผู้ จองซื "อจะต้องระบุในใบจองซื "อหน่วยลงทุน หรือผ่านระบบออนไลน์ของ

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที มีสิทธิประเภทบคุคลธรรมดา

เท่านั "น) แจ้งความประสงค์ว่าจะให้นําหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจากการจองซื "อหน่วย

ลงทนุฝากไว้ ณ ที ใด โดยผู้จองซื "อสามารถเลอืกที จะ: 

- ฝากไว้ที บริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ที ตนมีบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์หรือที ผู้ รับฝาก

ทรัพย์สินที ตนมีบญัชีทรัพย์สิน ซึ งบริษัทจดัการจะดําเนินการนําหน่วยลงทุนที ได้รับ

การจดัสรรเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื อเข้า

บัญชีซื "อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีทรัพย์สินของผู้ จองซื "อนั "น  ๆ ตามที ได้ระบุไว้ใน 

ใบจองซื "อหนว่ยลงทนุ (เข้าพอร์ตที ผู้จองซื "อมีกบับริษัทหลกัทรัพย์หรือผู้ฝากทรัพย์สิน) 

หรือ  

- ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (เข้าบญัชี 600) ที บริษัทจดัการเปิดบญัชีรับฝาก

หลกัทรัพย์ไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยผู้ จองซื "อที 

ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) จะต้อง

กรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซื "อ ได้แก่ “แบบสอบถามเพื อหาข้อบง่ชี "การเป็น

บุคคลสหรัฐ” สําหรับผู้ จองซื "อที เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร 

“แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” 

สําหรับผู้ จองซื "อนิติบุคคลเท่านั "น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และ

นําสง่ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุพร้อมเอกสารจองซื "ออื น ๆ หรือ 
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- ออกใบหน่วยลงทนุในชื อของผู้จองซื "อ และจดัสง่ให้ผู้จองซื "อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ตามชื อและที อยู่ตามที ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที มีสิทธิ ตามวัน

กําหนดรายชื อผู้ ถือหนว่ยลงทนุที ได้รับสทิธิในการจองซื "อหนว่ยลงทนุ (Record Date) 

ณ วนัที  # สิงหาคม $#%$ ซึ งบริษัทจัดการได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั (“ฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยลงทนุ”) โดยผู้จองซื "อยินดีมอบหมายให้

บริษัทจดัการดําเนินการใด ๆ เพื อจดัการทําใบหนว่ยลงทนุและสง่มอบใบหนว่ยลงทนุ

ภายใน 15 วนัทําการ นบัแตว่นัสิ "นสดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

ทั "งนี " ผู้จองซื "อจะต้องระบใุนใบจองซื "อหน่วยลงทุน หรือผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) (เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที มีสทิธิประเภทบคุคลธรรมดาเทา่นั "น) อย่างชดัเจน กรณีที ผู้จอง

ซื "อระบุข้อมูลไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ชื อบริษัท

หลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ

ดําเนินการออกใบหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื "อแทน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที มีสทิธิประเภทนกัลงทนุสถาบนั Custodian และกลุม่ทรู  

(ก) ผู้จองซื "อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื "อหน่วยลงทนุได้ที สํานกังานของผู้แทนจําหน่าย

หนว่ยลงทนุ ได้แก่ 

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ทีมปฏิบติัการการลงทนุและชําระราคา เลขที  9 

G Tower ชั "น 15 ฝั ง ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์ 02-128-2440-42 หรือ 

2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ฝ่ายทุนธนกิจ ชั "น 14 ธนาคารกรุงเทพ สํานกังาน

ใหญ่สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-626-3377 หรือ  

+$-%$%-';%< หรือ 

3) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ฝ่ายบริการตลาดทนุ สว่นงานนายทะเบียน อาคาร 

เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั "น 3 เลขที  977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02-298-0821 หรือ 02-298-0831 

ได้ตามวนั เวลา ที ระบไุว้ในข้อ 2.3.1 “วนัเวลาทําการเสนอขายหนว่ยลงทนุ” โดยจะต้องจองซื "อ

หน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยขั "นตํ า 1 หน่วย และเพิ มเป็นจํานวนทวีคูณของ 1 หน่วย  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที มีสิทธิอาจแสดงความจํานงที จะซื "อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที ได้รับ
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จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที ได้รับการจดัสรร หรือสละสิทธิไม่

จองซื "อหนว่ยลงทนุใหมใ่นครั "งนี "ก็ได้ หากผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุมีเลขทะเบียนผู้ ถือหนว่ยมากกวา่ 

1 เลขทะเบียน ผู้จองซื "อต้องแยกใบจองซื "อหนว่ยลงทนุและเอกสารประกอบใบจองซื "อ 1 ชดุ ตอ่ 

1 เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วย ทั "งนี " หากผู้จองซื "อมีเลขทะเบียนผู้ ถือหน่วย * เลขทะเบียน และทํา

การจองซื "อมากกว่าหนึ งใบจอง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ&ที จะนําจํานวนหนว่ยลงทนุที จองซื "อ

ตามใบจองซื "อหน่วยลงทุนทกุใบมารวมกนัและทําการจดัสรร รวมถึงไม่สามารถใช้ชื อร่วมใน

การจองซื "อหนว่ยลงทนุได้ 

(ข) ผู้จองซื "อจะต้องชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทนุครั "งเดียวเต็มตามจํานวนที จองซื "อในวนัจองซื "อ

ให้แก่ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทนุ โดยจะต้องชําระที ราคาเสนอขาย โดยจะหกักลบลบหนี "กบั

ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ พร้อมทั "งกรอกรายละเอียดตา่ง ๆ ในใบจองซื "อหนว่ยลงทนุให้

ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน และแนบเอกสารประกอบในการจองซื "อหนว่ยลงทนุ (ตามที ผู้แทน

จําหนา่ยหนว่ยลงทนุจะกําหนดหรือแจ้งให้ทราบ) 

(ค) เนื องจากจะมีการนําหนว่ยลงทนุของกองทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันั "น ในขณะ

ที จองซื "อ ผู้จองซื "อจะต้องระบุในใบจองซื "อหน่วยลงทุน แจ้งความประสงค์ว่าจะให้นําหน่วย

ลงทนุที ได้รับการจดัสรรจากการจองซื "อหน่วยลงทนุฝากไว้ ณ ที ใด โดยผู้จองซื "อสามารถเลอืก 

ที จะ: 

- ฝากไว้ที บริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ที ตนมีบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์หรือที ผู้ รับฝาก

ทรัพย์สินที ตนมีบญัชีทรัพย์สิน ซึ งบริษัทจดัการจะดําเนินการนําหน่วยลงทุนที ได้รับ

การจดัสรรเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื อเข้า

บัญชีซื "อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีทรัพย์สินของผู้ จองซื "อนั "น  ๆ  ตามที ได้ระบุไว้ใน 

ใบจองซื "อหนว่ยลงทนุ (เข้าพอร์ตที ผู้จองซื "อมีกบับริษัทหลกัทรัพย์หรือผู้ฝากทรัพย์สิน) 

หรือ 

- ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (เข้าบญัชี 600) ที บริษัทจดัการเปิดบญัชีรับฝาก

หลกัทรัพย์ไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยผู้จองซื "อที 

ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) จะต้อง

กรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื "อ ได้แก่ “แบบสอบถามเพื อหาข้อบ่งชี "การ

เป็นบุคคลสหรัฐ” สําหรับผู้ จองซื "อที เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร 

“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
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บคุคล” สําหรับผู้จองซื "อนิติบคุคลเท่านั "น พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

และนําสง่ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุพร้อมเอกสารจองซื "ออื น ๆ หรือ 

- ออกใบหน่วยลงทนุในชื อของผู้จองซื "อ และจดัสง่ให้ผู้จองซื "อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ตามชื อและที อยู่ตามที ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที มีสิทธิ ตามวัน

กําหนดรายชื อผู้ ถือหนว่ยลงทนุที ได้รับสทิธิในการจองซื "อหนว่ยลงทนุ (Record Date) 

ณ วนัที  # สิงหาคม $#%$ ซึ งบริษัทจัดการได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั (“ฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยลงทนุ”) โดยผู้จองซื "อยินดีมอบหมายให้

บริษัทจดัการดําเนินการใด ๆ เพื อจดัการทําใบหนว่ยลงทนุและสง่มอบใบหนว่ยลงทนุ

ภายใน 15 วนัทําการ นบัแตว่นัสิ "นสดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

ทั "งนี " ผู้จองซื "อจะต้องระบใุนใบจองซื "อหนว่ยลงทนุอยา่งชดัเจน กรณีที ผู้จองซื "อระบขุ้อมลูไม่สมัพนัธ์กนั

หรือไม่ชดัเจน หรือไม่ได้ระบรุหสัสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ชื อบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชีซื "อ

ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกใบหน่วยลงทนุให้แก่  

ผู้จองซื "อแทน 

2.3.3 การรับชาํระเงนิค่าจองซื "อและการเก็บรักษาเงนิค่าจองซื "อหน่วยลงทุน 

ในการชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทนุ ผู้จองซื "อหน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนเต็ม

ตามจํานวนเงินที จองซื "อในวนัที จองซื "อ โดยจะหกักลบลบหนี "กบัผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุน การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี " 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที มีสทิธิประเภทบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล ยกเว้นกลุม่ทรู 

(ก) ผู้ จองซื "อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าจองซื "อครั "งเดียวเต็มจํานวนที จองซื "อที ราคาเสนอขาย 

*#.<+ บาทตอ่หนว่ย  

- หากจองซื "อในวนัที  $+-$* สิงหาคม $#%$ ในเวลาทําการของแต่ละสาขาของผู้แทน

จําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ยกเว้นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และวนัที  

$$ สิงหาคม $#%$ ภายในเวลา *$.++ น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแตล่ะผู้แทนจําหน่าย

หน่วยลงทนุ ผู้จองซื "อจะต้องชําระเงินคา่จองซื "อครั "งเดียวเต็มตามจํานวนที จองซื "อโดย

ชําระเป็น (1) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบบัเดียว ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อ

บญัชีจองซื "อ “บัญชีจองซื "อหน่วยลงทุน DIF” โดยลงวันที ไม่เกินวันที  ## สิงหาคม 



สว่นที  5 ข้อมลูเกี ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุ กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  # ข้อมลูเกี ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุ หน้าที  9 

#$%# เท่านั"น และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน

ภายในวันทําการถัดไป ให้ระบุชื อ ที อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ จองซื "อลงบน

ด้านหลงัของเช็คเพื อความสะดวกในการติดตอ่และเพื อผลประโยชน์ของผู้จองซื "อหนว่ย

ลงทนุ หรือ (2) เงินสด หรือเงินโอนจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื "อหน่วยลงทนุ

ที มีกับผู้ แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารของผู้ แทนจําหน่ายหน่วย

ลงทนุที รับจองซื "อจากผู้จองซื "อรายนั "นเท่านั "น ยกเว้นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน) 

- หากจองซื "อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที  22 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ จองซื "อ

จะต้องชําระเงินค่าจองซื "อครั "งเดียวเต็มตามจํานวนที จองซื "อโดยเงินสดหรือเงินโอน

จากบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื "อหน่วยลงทนุที มีกบัผู้แทนจําหนา่ยหน่วยลงทนุ

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารของผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนที รับจองซื "อจากผู้จองซื "อราย

นั "นเทา่นั "น 

ทั "งนี " รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุแต่ละรายกําหนดอาจมีความ

แตกตา่งกนั ขอให้ผู้จองซื "อปฏิบติัตามเงื อนไขที ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุแตล่ะรายจะกําหนด 

ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จอง

ซื "อ ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุขอสงวนสทิธิ&ที จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจองซื "อหนว่ยลงทนุ

ให้แก่ผู้จองซื "อรายนั "น 

(ข) ผู้จองซื "อหรือผู้ รับมอบอํานาจจะต้องยื นเอกสารประกอบการจองซื "อดงัตอ่ไปนี " 

1. ใบจองซื "อหน่วยลงทุนสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที มีสิทธิ ที กรอกข้อมูลผู้ จองซื "อ

ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือชื อและประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล 

(ถ้ามี) 

2. เอกสารประกอบการจองซื "อของผู้จองซื "อแตล่ะประเภท 

ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนที ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

หรือในกรณีที บตัรประจําตวัประชาชนหมดอายุให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านที มีเลข

ประจําตัวประชาชน 13 หลกั หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื นที มีเลขประจําตวั

ประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ จองซื "อเป็นผู้ เยาว์ 
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จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้ามี) คํายินยอมจาก

ผู้ปกครอง สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดย

ชอบธรรม) ที ยังไม่หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบ้านที ผู้ เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้

ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา 

หรือ ผู้ แทนโดยชอบธรรม) หรือหลกัฐานที แสดงว่าสามารถจองซื "อหน่วยลงทุนได้

ถกูต้องตามกฎหมาย 

ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 

สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบต่างด้าวที ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซื "อเป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบหลกัฐานที แสดงว่าสามารถจอง

ซื "อหนว่ยลงทนุได้ถกูต้องตามกฎหมาย) 

ประเภทนิติบคุคลที จดทะเบียนในประเทศไทย 

สําเนาหนงัสือรับรองที ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที ออกไมเ่กิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื น

ใบจองซื "อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั "น 

และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที ยงัไม่หมดอายขุองผู้ มี

อํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ประเภทนิติบคุคลที จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

1. สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั "งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ

หนงัสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื อผู้ มีอํานาจลงนาม

พร้อมตัวอย่างลายมือชื อ ที ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื นใบจองซื "อ 

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั "น

และประทับตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาใบต่างด้าว 

หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที ยงัไม่หมดอายขุองผู้ มีอํานาจลง

นามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง  

2. สําเนาเอกสารประกอบที ลงลายมือชื อรับรองสําเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับ

การรับรองลายมือชื อโดยเจ้าหน้าที  Notary Public หรือหน่วยงานอื นใดที มี

อํานาจในประเทศที เอกสารดงักลา่วได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง ทําการ
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รับรองลายมือชื อของผู้ จัดทําหรือผู้ ให้คํารับรองความถูกต้องของเอกสาร 

และให้เจ้าหน้าที ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที เอกสาร

ได้จัดทําหรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชื อและตราประทบั

ของเจ้าหน้าที  Notary Public หรือหนว่ยงานอื นใดที ได้ดําเนินการข้างต้น ซึ ง

ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวนัยื นใบจองซื "อหน่วยลงทุน และแนบ

สาํเนาใบตา่งด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ที ยงัไมห่มดอายุ

ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

3. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์ หรือสําเนา 

Statement ของบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ที ระบชืุ อเจ้าของบญัชีซึ งต้องไม่

เป็นบญัชีเงินฝากร่วม โดยชื อบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื อเดียวกบัชื อผู้

จองซื "อหนว่ยลงทนุเทา่นั "น กรณีผู้จองซื "อมีความประสงค์ให้คืนเงินคา่จองซื "อ

หน่วยลงทนุในสว่นที จองซื "อเกินสิทธิที ไม่ได้รับการจดัสรร กรณีที มลูค่ารวม

ของหน่วยลงทนุที เสนอขายทั "งหมดที กองทนุจะได้รับ มีมลูค่าเกินกวา่มลูคา่

สงูสดุที กองทนุจะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมครั "ง

ที  : ตามที ได้รับอนุมัติตามมติของที ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุน ครั "งที  */$#%$ เมื อวันที  $* มิถุนายน $#%$ ซึ งมีมูลค่าที ไม่เกิน 

15,800 ล้านบาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื อให้ได้มาซึ งทรัพย์สินดงักล่าว อาทิ 

ค่าที ปรึกษาทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษีอากรที เกี ยวกบัการได้มาซึ งทรัพย์สนิ

ดงักล่าว (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ ฯลฯ) 

นั "น จะมีการคืนเงินส่วนต่างของค่าจองซื "อหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของผู้จองซื "อ 

4. เอกสารเพิ มเติมประกอบการจองซื "อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ ที ประสงค์นํา

หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั "น 

สําหรับผู้จองซื "อที เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล “แบบสอบถามเพื อหา 

ข้อบ่งชี "การเป็นบคุคลสหรัฐ” และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบ

สถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผู้จองซื "อนิติ

บุคคลเท่านั "น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล กรณีผู้ จองซื "อ

ประสงค์ที จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยการฝากหลกัทรัพย์ใน
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บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกหมายเลขที  600 (Issuer Account: 

A/C 600)  

5. ใบรับรองการจองซื "อหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ งออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  

6. หนงัสือมอบอํานาจสําหรับการจองซื "อหน่วยลงทุน พร้อมติดอากรแสตมป์ 

'+ บาท (กรณีที มอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจมากระทําแทน) พร้อมสําเนา

บัตรประชาชนของผู้ จองซื "อและผู้ รับมอบอํานาจซึ งลงนามรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

ทั "งนี " เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้ จองซื "อที ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่

กรณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทน

ผู้จองซื "อ (แล้วแตก่รณี) และประทบัตราสาํคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 

กรณีจองซื "อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เฉพาะผู้ ถือ

หน่วยลงทนุเดิมที มีสิทธิประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั "น) ผู้จองซื "อจะต้องกรอกข้อมลู

สว่นตวัและข้อมลูการจองซื "อให้ครบถ้วน และยืนยนัการลงทนุด้วยตนเอง โดยไมต้่อง

นําสง่เอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื "อ 

(ค) หลงัจากที ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ได้รับใบจองซื "อหนว่ยลงทนุ พร้อมทั "งเงินคา่จองซื "อหนว่ย

ลงทุน และเอกสารประกอบการจองซื "อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื "อครบถ้วนตามที ได้กําหนดไว้ 

ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุจะออกสาํเนาใบจองซื "อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื "อไว้เป็นหลกัฐาน 

(ง) ผู้จองซื "อหน่วยลงทนุที ได้ทําการจองซื "อหน่วยลงทนุและได้ชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทนุเต็ม

ตามจํานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื "อหนว่ยลงทนุ และ/หรือ ขอคืนเงินคา่จองซื "อหน่วยลงทนุ

ไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุติัจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(จ) ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื "อหนว่ยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงิน

ฝากที ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุเปิดไว้เพื อการรับชําระเงินคา่จองซื "อหนว่ยลงทนุ ทั "งนี " จะต้อง

แยกเงินที ได้รับจากการจองซื "อหน่วยลงทุนออกจากทรัพย์สินอื น  ๆ  เพื อส่งมอบให้แก่ 

บริษัทจดัการตอ่ไปเทา่นั "น และจะหกักลบลบหนี "หรือนําไปใช้ในการอื นใดมิได้ 

ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ&ในการพิจารณาเปลี ยนแปลงหรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื น ๆ 

เพิ มเติมตามที เห็นสมควร 



สว่นที  5 ข้อมลูเกี ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุ กองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที  # ข้อมลูเกี ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุ หน้าที  13 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที มีสทิธิประเภทนกัลงทนุสถาบนั Custodian และกลุม่ทรู 

(ก) ผู้ จองซื "อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าจองซื "อครั "งเดียวเต็มจํานวนที จองซื "อที ราคาเสนอขาย 

*#.<+ บาทตอ่หนว่ย 

- หากจองซื "อในวนัที  $+-$$ สงิหาคม $#%$ ในเวลาเปิดทําการของสาํนกังานของผู้แทน

จําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ไม่เกินเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละผู้แทน

จําหนา่ยหนว่ยลงทนุในวนัที  22 สงิหาคม 2562 ที  

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทีมปฏิบัติการการลงทุนและชําระ

ราคา เลขที  9 G Tower ชั "น 15 ฝั งปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์ 02-128-2440-42 หรือ 

2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ฝ่ายทุนธนกิจ ชั "น 14 ธนาคารกรุงเทพ 

สํานักงานใหญ่สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์  

0$-%$%-'';; หรือ 02-626-3769 หรือ 

3) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ฝ่ายบริการตลาดทนุ สว่นงานนายทะเบียน 

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 ล โ ย ธิ น  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร *+:++ โทร +$-$</-+/$* 

หรือ +$-$</-+/'* 

ผู้จองซื "อจะต้องชําระเงินคา่จองซื "อครั "งเดียวเต็มตามจํานวนที จองซื "อโดยชําระเป็น (1) 

เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบบัเดียว ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อบญัชีจองซื "อ 

“บัญชีจองซื "อหน่วยลงทุน DIF” โดยลงวันที ไม่เกินวันที  ## สิงหาคม #$%# 

เท่านั"น และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนั

ทําการถดัไป ให้ระบชืุ อ ที อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซื "อลงบนด้านหลงัของ

เช็คเพื อความสะดวกในการติดตอ่และเพื อผลประโยชน์ของผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุ หรือ 

(2) เงินโอน เข้าบญัชีธนาคารของผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุตามที แตล่ะรายกําหนด  

- หากจองซื "อหลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที  22 สิงหาคม 2562 และวนัที  23 สิงหาคม 

2562 ผู้จองซื "อจะต้องชําระเงินคา่จองซื "อครั "งเดียวเต็มตามจํานวนที จองซื "อโดยวิธีเงิน

โอน เข้าบญัชีธนาคารของผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุตามที แตล่ะรายกําหนด 
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ทั "งนี " รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที ผู้ แทนจําหน่ายตามที แต่ละรายกําหนด อาจมี 

ความแตกต่างกนั ขอให้ผู้จองซื "อปฏิบติัตามเงื อนไขที ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทนุแต่ละรายจะ

กําหนด ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของ

ผู้จองซื "อ ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุขอสงวนสทิธิ&ที จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจองซื "อหนว่ย

ลงทนุให้แก่ผู้จองซื "อรายนั "น 

(ข) เอกสารประกอบการจองซื "อมีดงัตอ่ไปนี " 

1. ใบจองซื "อหน่วยลงทุนสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที มีสิทธิ ที กรอกข้อมูลผู้ จองซื "อ

ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือชื อและประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล 

(ถ้ามี) 

2. เอกสารประกอบการจองซื "อของผู้จองซื "อแตล่ะประเภท 

ประเภทนิติบคุคลที จดทะเบียนในประเทศไทย 

สําเนาหนงัสือรับรองที ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที ออกไมเ่กิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื น

ใบจองซื "อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั "น 

และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที ยังไม่หมดอายุของ 

ผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ประเภทนิติบคุคลที จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั "งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือ

แสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื อผู้ มีอํานาจลงนามพร้อมตัวอย่าง

ลายมือชื อ ที ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื นใบจองซื "อ พร้อมลงนามรับรองสาํเนา

ถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั "นและประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล 

(ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ที ยงัไม่

หมดอายขุองผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง  

สําเนาเอกสารประกอบที ลงลายมือชื อรับรองสําเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับการรับรอง

ลายมือชื อโดยเจ้าหน้าที  Notary Public หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจในประเทศที 

เอกสารดงักลา่วได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง ทําการรับรองลายมือชื อของผู้จดัทํา

หรือผู้ ให้คํารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที ของสถานทูตไทยหรือ
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สถานกงสลุไทยในประเทศที เอกสารได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง ทําการรับรอง

ลายมือชื อและตราประทับของเจ้าหน้าที  Notary Public หรือหน่วยงานอื นใดที ได้

ดําเนินการข้างต้น ซึ งต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื นใบจองซื "อหน่วยลงทนุ 

และแนบสาํเนาใบตา่งด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ที ยงัไมห่มดอายุ

ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้ จองซื "อประเภทนิติบุคคลที มอบอํานาจให้ผู้ ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) 

เป็นผู้ ดําเนินการจองซื "อแทน 

สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ จองซื "อมอบอํานาจให้ผู้ ดูแลรักษาผลประโยชน์

ดําเนินการจองซื "อแทน ที ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมแนบสาํเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ 

ทั "งนี " เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้ จองซื "อที ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่

กรณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทน

ผู้จองซื "อ หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) และประทบัตราสาํคญันิติบคุคล 

(ถ้ามี) 

3. สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์ หรือสําเนา Statement 

ของบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัที ระบชืุ อเจ้าของบญัชี ซึ งต้องไมเ่ป็นบญัชีเงินฝากร่วม 

โดยชื อบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื อเดียวกบัชื อผู้จองซื "อหน่วยลงทนุเท่านั "น กรณี

ผู้จองซื "อมีความประสงค์ให้คืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนในส่วนที จองซื "อเกินสิทธิ ที 

ไมไ่ด้รับการจดัสรร และกรณีที มลูคา่รวมของหนว่ยลงทนุที เสนอขายทั "งหมดที กองทนุ

จะได้รับมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าสูงสุดที กองทุนจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมครั "งที  : ตามที ได้รับอนมุติัตามมติของที ประชมุวสิามญัผู้ถือ

หน่วยลงทนุของกองทนุ ครั "งที  */$#%$ เมื อวนัที  $* มิถนุายน $#%$ ซึ งมีมลูคา่ไมเ่กิน 

15,800 ล้านบาท (รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื อให้ได้มาซึ งทรัพย์สนิดงักลา่ว อาทิ คา่ที ปรึกษา

ทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษีอากรที เกี ยวกับการได้มาซึ งทรัพย์สินดังกล่าว (ถ้ามี) 

คา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม ่ฯลฯ) จะมีการคืนเงินสว่นตา่งของ

คา่จองซื "อหนว่ยลงทนุ เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื "อ 

4. เอกสารเพิ มเติมประกอบการจองซื "อหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ที ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝาก

เข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ ( Issuer Account) เท่านั "น สําหรับผู้ จองซื "อที เป็น
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บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล “แบบสอบถามเพื อหาข้อบ่งชี "การเป็นบคุคลสหรัฐ” และ

เอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะ

นิติบุคคล” สําหรับผู้จองซื "อนิติบุคคลเท่านั "น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของ

ข้อมูล กรณีผู้จองซื "อประสงค์ที จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยการฝาก

หลักทรัพย์ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์สมาชิกหมายเลขที  600 (Issuer 

Account: A/C 600)  

5. ใบรับรองการจองซื "อหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ งออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  

ทั "งนี " เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื "อที ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดย

เอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนผู้จองซื "อ หรือผู้ดแูล

รักษาผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) และประทบัตราสาํคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 

(ค) หลงัจากที ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ได้รับใบจองซื "อหนว่ยลงทนุ พร้อมทั "งเงินคา่จองซื "อหนว่ย

ลงทุน และเอกสารประกอบการจองซื "อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื "อครบถ้วนตามที ได้กําหนดไว้ 

ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุจะออกสาํเนาใบจองซื "อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื "อไว้เป็นหลกัฐาน 

(ง) ผู้จองซื "อหน่วยลงทนุที ได้ทําการจองซื "อหน่วยลงทนุและได้ชําระเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทนุเต็ม

ตามจํานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื "อหนว่ยลงทนุ และ/หรือ ขอคืนเงินคา่จองซื "อหน่วยลงทนุ

ไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุติัจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(จ) ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทนุ จะนําเงินที ได้รับจากการจองซื "อหน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชี

เงินฝากที ผู้แทนจําหน่ายในเปิดไว้เพื อการรับชําระเงินคา่จองซื "อหน่วยลงทนุ ทั "งนี " จะต้องแยก

เงินที ได้รับจากการจองซื "อหน่วยลงทนุออกจากทรัพย์สินอื น ๆ เพื อสง่มอบให้แก่บริษัทจดัการ

ตอ่ไปเทา่นั "น และจะหกักลบลบหนี "หรือนําไปใช้ในการอื นใดมิได้ 

ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ&ในการพิจารณาเปลี ยนแปลงหรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื น ๆ 

เพิ มเติมตามที เห็นสมควร 

2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการและผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุจะจดัสรรหนว่ยลงทนุใหมใ่นจํานวนรวมไมเ่กิน *,+#+ ล้านหนว่ยให้

บคุคลดงัตอ่ไปนี " ซึ งสอดคล้องและเป็นไปตามมติของที ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ ครั "งที  */$#%$ 

เมื อวนัที  $* มิถนุายน $#%$ 
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การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที มีรายชื อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในวนั

กําหนดรายชื อผู้ ถือหนว่ยลงทนุที มีสทิธิในการจองซื "อหนว่ยลงทนุ (Record Date) ณ วนัที  # สงิหาคม $#%$ ตาม 

สดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด หากการจดัสรรดงักลา่วทําให้หรืออาจ

ส่งผลเป็นการกระทําการที ขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศโดยกองทนุและบริษัทจดัการ 

หรือจะเป็นผลให้บริษัทจดัการต้องมีภาระหน้าที ในการดําเนินการใด ๆ เพิ มเติมไปจากที ต้องดําเนินการภายใต้

กฎหมายไทย (ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที มีสิทธิได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียกว่า “ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที มี

สิทธิ”) ในการนี " ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที มีสทิธิอาจแสดงความจํานงที จะซื "อหนว่ยลงทนุใหมต่ามสทิธิที ได้รับจดัสรร 

หรือเกินกว่าสิทธิที ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที ได้รับการจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื "อหน่วยลงทุนใหม่ใน

ครั "งนี "ก็ได้ 

โดยภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยลงทนุใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที มีสิทธิในรอบแรกแล้ว กองทุนอาจจะ

จดัสรรหนว่ยลงทนุใหมที่ เหลอืจากการจองซื "อโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที มีสทิธิดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดมิ

ที มีสทิธิที แสดงความจํานงที จะจองซื "อหนว่ยลงทนุใหมเ่กินกวา่สทิธิที ได้รับจดัสรรตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ 

อยา่งน้อยหนึ งรอบหรือจนกวา่จะหมด และในกรณีที การจดัสรรหนว่ยลงทนุใหมข้่างต้นทําให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิม

ที มีสิทธิได้รับสิทธิในการจองซื "อหน่วยลงทนุใหม่เป็นจํานวนที มีเศษของหน่วยลงทนุซึ งไม่สามารถจดัสรรให้เป็น

จํานวนเต็มหนว่ยได้ กองทนุจะปัดเศษลงเป็นจํานวนเต็มหนว่ยที ใกล้เคียงที สดุ ทั "งนี " กองทนุจะดําเนินการจดัสรร

หน่วยลงทุนใหม่ที เหลือรวมถึงเศษหน่วยลงทุนที ได้จากการปัดเศษของหน่วยลงทุนดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วย 

ลงทนุเดิมที มีสทิธิที จองซื "อเกินกวา่สทิธิไปจนกระทั งไมมี่หนว่ยลงทนุใหมเ่หลอืจากการจดัสรรอีก 

อนึ ง กองทุนอาจจะพิจารณาไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที มีสิทธิรายใด หากการจดัสรร

ดงักลา่วทําให้หรืออาจสง่ผลให้เป็นการกระทําการที ขดัตอ่กฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัของตา่งประเทศ หรือจะ

เป็นผลให้ต้องดําเนินการใด ๆ เพิ มเติมไปจากที ต้องดําเนินการตามกฎระเบียบที เกี ยวข้องกบัการออกและเสนอ

ขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือไมเ่ป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และเงื อนไขที กําหนดในการจดัสรร 

2.5 ข้อจํากัดการจัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน วิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจํากัดการถือ/โอนหน่วย

ลงทุน 

2.5.1 ข้อจาํกัดการจัดสรรหน่วยลงทุน 

 ข้อจํากดัในการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดรวมถึงกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะเป็นไปตามที สาํนกังาน 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั "งนี " ในกรณีที สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ  หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม

กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอยา่ง

อื น บริษัทจดัการและผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิ&ที จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั "น และใน
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การเสนอขาย บริษัทจดัการและผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุจะปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อจํากดัดงัที กําหนด

ไว้ในหวัข้อ 2.5.5 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ”  

2.5.2 ข้อตกลงเรื องการห้ามขายหน่วยลงทุนของกลุ่มทรู 

กลุม่ทรูได้ตกลงกบับริษัทจดัการในฐานะผู้กระทําการแทนกองทนุวา่ จะถือและรักษาการถือหนว่ยลงทนุ

ที กลุ่มทรูได้จองซื "อ (โดยนบัรวมกัน) ในส่วนที ไม่เกินร้อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทนุทั "งหมดที ออก

ใหม่ภายใต้การเสนอขายสําหรับการเพิ มทนุครั "งที  $ นี " นบัแต่วนัจดทะเบียนเพิ มทนุสําหรับการเพิ มทนุ

ครั "งที  $ ของกองทนุครั "งนี " จนถึงวนัที ครบกําหนดสามปี และคงการถือหน่วยลงทนุที ได้จองซื "อ (โดยนบั

รวมกนั) ในสว่นที เกินร้อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทนุทั "งหมดที ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายสําหรับ

การเพิ มทนุครั "งที  $ นี " (หากมี) นบัแตว่นัจดทะเบียนเพิ มทนุสาํหรับการเพิ มทนุครั "งที  $ ของกองทนุครั "งนี " 

จนถึงวนัที ครบกําหนดหนึ งปี  

2.5.3 วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

การที ผู้ ถือหน่วยลงทุนซื "อหรือลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าในทอดใด ๆ ถือว่าเป็นการที ผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุยอมรับที จะผกูพนัตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการซึ งได้

มีการลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที ได้รับการแตง่ตั "งโดยชอบจากบริษัทจดัการ 

หน่วยลงทุนของกองทุนจะอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน ( scripless) ในกรณีที มีความจําเป็น  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจร้องขอให้นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนให้ได้โดยยื น 

คําขอออกใบหน่วยลงทนุตามแบบที นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการกําหนด ทั "งนี " ตามหลกัเกณฑ์ 

เงื อนไข และวิธีการซึ งนายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการกําหนด ในกรณีที ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ดงักลา่ว นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการต้องจดัการให้มีการออกใบหนว่ยลงทนุที เป็นปัจจบุนั และ

มีข้อมลูที จําเป็นและเพียงพอเพื อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุใช้เป็นหลกัฐานแสดงสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทุนและ

ใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการและบคุคลอื น 

(ก) วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ์ที กําหนดโดยนายทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทั "งนี " 

ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  และดําเนินการตามขั "นตอนและ

วิธีการที นายทะเบียน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ กําหนด 

(ข) วิธีการโอนหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน 
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ งถือใบหน่วยลงทุนและประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื นคําขอโอน

หน่วยลงทุนตามแบบที กําหนดโดยนายทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้

ครบถ้วนในแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนที ลงนามโดยผู้ โอนและผู้ รับโอน พร้อมทั "งแนบเอกสาร

ประกอบตามที นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการกําหนด ในกรณีที ไมมี่การร้องขอให้ออกใบ

หน่วยลงทนุใหม่ จะต้องนําใบหน่วยลงทนุที สลกัหลงัโดยผู้ โอนมาแสดงตอ่นายทะเบียน และ/

หรือ บริษัทจัดการ ทั "งนี " ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการตามขั "นตอนและวิธีการที  

นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการกําหนด 

การโอนหน่วยลงทุนให้มีผลบังคับและใช้อ้างยันกับบุคคลภายนอกได้ และถือว่าได้รับการ

รับรองโดยนายทะเบียนก็ต่อเมื อนายทะเบียนทําการบันทึกรายชื อผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั "งนี " ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ตามที นายทะเบียนกําหนด 

ทั "งนี " นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที ไม่เป็นไปตาม

ข้อจํากดัที กําหนดไว้ในหวัข้อ 2.5.5 “ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ” หรือการโอนที ไม่ได้ปฏิบติั

ตามขั "นตอนและวิธีการที นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ 

และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด 

2.5.4 ข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

กองทนุไมมี่ข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย เว้นแตก่ารโอนนั "นจะทํา

ให้อตัราการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุขดัตอ่ข้อจํากดัที กําหนดไว้ในหวัข้อ 2.5.5 “ข้อจํากดัการถือหนว่ย

ลงทนุ” 

ทั "งนี " ในกรณีที สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข  สั งการ 

เห็นชอบ หรือผ่อนผันเกี ยวกับการโอนหน่วยลงทุนเป็นอย่างอื น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ& ที จะ

ดําเนินการให้เป็นไปตามนั "น 

2.5.5 ข้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการต้องดําเนินการให้การจดัสรรหน่วยลงทนุในการเสนอขายและการถือหนว่ยลงทนุของผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุแตล่ะราย รวมถึงบคุคลในกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

กฎระเบียบที  ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในการ
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พิจารณาความเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามบทบญัญัติที  ก.ล.ต. หรือสํานกังาน 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (รวมถึงที แก้ไขเพิ มเติม) และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

กลุ่มบุคคลเดียวกัน 

เพื อประโยชน์ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามหวัข้อนี " ให้บุคคลที มีความสมัพนัธ์ใน

ลกัษณะใดลกัษณะหนึ งหรือหลายลกัษณะดงัต่อไปนี "หรือตามที  ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดแก้ไขเพิ มเติม เป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

(ก) คูส่มรสและบตุรที ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

(ข) นิติบคุคล และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลนั "นซึ งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นในนิติบคุคล

ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้แล้ว

ทั "งหมดหรือความเป็นหุ้นสว่นทั "งหมด 

(ค) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น แต่ทั "งนี "มิให้รวมถึงกองทุนสํารอง 

เลี "ยงชีพ 

อัตราการถอืหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใด ๆ (รวมถึงบคุคลในกลุม่

บคุคลเดียวกนัของบคุคลนั "น) ได้ไมเ่กินหนึ งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดของ

กองทนุ และจะดําเนินการให้การถือหนว่ยลงทนุหลงัจากนั "นของบคุคลใด ๆ (รวมถึงบคุคลในกลุม่บคุคล

เดียวกนัของบคุคลนั "น) ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดของกองทนุ 

ยกเว้นกรณีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ #+ .++ ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว

ทั "งหมดของกองทนุให้แก่บคุคลตอ่ไปนี " 

(1) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  

(2) กองทนุสาํรองเลี "ยงชีพ 

(3) กองทนุรวมเพื อผู้ลงทนุทั วไป  

(4) กองทนุประกนัสงัคม หรือ 

(5) นิติบคุคลที จดัตั "งขึ "นตามกฎหมายไทย ซึ งไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล 

อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว 
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การจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้ลงทนุต่างด้าวจะต้องจดัสรรไม่เกินร้อยละ :<.++ ของจํานวนหน่วยลงทนุที 

จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดของกองทุน ทั "งนี " บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ&ในการจัดสรรหน่วยลงทุนหรือ

ควบคมุการถือหนว่ยลงทนุของคนตา่งด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที กําหนดสดัสว่น

การลงทนุของคนตา่งด้าวไว้สาํหรับกิจการโทรคมนาคม ตามที อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมใด ๆ  

บริษัทจดัการจะแตง่ตั "งนายทะเบียนเพื อปฏิบติัหน้าที ตามที กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุและตาม

ประกาศ ทน. 38/2562 เพื อควบคมุให้อตัราการถือหน่วยลงทนุเป็นไปตามข้อจํากดัที เกี ยวข้องภายใต้

หลกัเกณฑ์ที ใช้บงัคบั 

2.5.6 ผลของกรณีอัตราการถอืหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กาํหนด 

(ก) หน้าที ของบริษัทจัดการ 

(1) บริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้าวนัทําการนับแต่วนัที 

บริษัทจดัการทราบหรือควรทราบถึงเหตทีุ บคุคลใดหรือบคุคลในกลุม่บคุคลเดียวกัน

ใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ ง ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า

อตัราที กําหนดไว้ในหวัข้อ 2.5.5 “ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน – อตัราการถือหน่วย

ลงทนุ” 

(2) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนั "นหรือบคุคลในกลุม่บคุคลเดียวกนั

จําหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที ไม่เป็นไปตามอัตราที กําหนดไว้ใน หัวข้อ 2.5.5 

“ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ – อตัราการถือหนว่ยลงทนุ” ออกไป 

(3) บริษัทจดัการจะต้องแตง่ตั "งนายทะเบียนเพื อปฏิบติัหน้าที ตามที กําหนดไว้ในโครงการ

จัดการกองทุนและตามประกาศ ทน. 38/2562 เพื อควบคุมให้อัตราการถือหน่วย

ลงทนุของคนตา่งด้าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที ใช้บงัคบั และนายทะเบียนจะต้องไม่รับ

โอนหน่วยลงทุนหรือไม่รับคนต่างด้าวลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุน หากการรับ  

จดทะเบียนโอนหรือการรับลงทะเบียนดงักลา่วจะเป็นเหตใุห้การถือหน่วยลงทนุของ

คนตา่งด้าวไมเ่ป็นไปตามสดัสว่นที กําหนด 

(4) บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ งถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราที 

กําหนดไว้ในหวัข้อ 2.5.5 “ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน – อตัราการถือหน่วยลงทนุ” 

และหวัข้อ 2.5.5 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ –  อตัราสว่นการลงทนุของคนตา่งด้าว” 

ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือรับเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าอัตราที 
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กําหนด ทั "งนี " ตามที กําหนดไว้ในหวัข้อ 2.5.6 “ผลของกรณีอตัราการถือหนว่ยลงทนุไม่

เป็นไปตามที กําหนด – (ข) ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

(ข) ผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ งถือหน่วยลงทนุเกินกวา่อตัราที กําหนดไว้ในหวัข้อ 2.5.5 “ข้อจํากดั

การถือหน่วยลงทุน – อตัราการถือหน่วยลงทุน” และหวัข้อ 2.5.5 “ข้อจํากัดการถือ

หน่วยลงทนุ – อตัราสว่นการลงทนุของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือ

หน่วยลงทุน และไม่มีสิทธิออกเสียงในส่วนของหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าอัตราที 

กําหนดนั "น 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ งถือหน่วยลงทนุเกินกวา่อตัราที กําหนดไว้ในหวัข้อ 2.5.5 “ข้อจํากดั

การถือหน่วยลงทุน – อตัราการถือหน่วยลงทุน” และหวัข้อ 2.5.5 “ข้อจํากัดการถือ

หน่วยลงทนุ – อตัราสว่นการลงทนุของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในสว่น

ของหน่วยลงทนุที ถือเกินกวา่อตัราที กําหนดนั "น ทั "งนี " จะยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วให้

เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทั "งปวงรับทราบและยินยอมให้

ดําเนินการแล้ว ในระหว่างที บริษัทจดัการยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะ

จัดทําบญัชีและแยกเงินที ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลส่วนดงักล่าวออกจากจากบญัชี

และทรัพย์สนิของกองทนุ โดยไมนํ่ามารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(3) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดที ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า

ข้อจํากัดที กําหนดไว้ในหวัข้อ 2.5.5 “ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน” บริษัทจดัการจะ

พิจารณาจ่ายเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที ถือไม่เกินกว่าอัตราที กําหนดนั "น

ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั "น 

2.6 ขั "นตอนและวิธีการคืนเงนิค่าจองซื "อ  

2.6.1 กรณีที ต้องมีการคืนเงนิค่าจองซื "อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุแตล่ะรายคืนเงินคา่จองซื "อหนว่ยลงทนุ

ให้แก่ผู้ จองซื "อหน่วยลงทุนที จองซื "อผ่านผู้ แทนจําหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายในกรณีต่าง ๆ ภายใต้

เงื อนไขที กําหนดดงัตอ่ไปนี " 

(ก) ในกรณีที บริษัทจดัการยกเลกิการเพิ มทนุจดทะเบียนของกองทนุ และ/หรือ ได้ยติุการขายหนว่ย

ลงทุนเนื องจากเหตทีุ ระบไุว้ในหวัข้อ 2.7 “เงื อนไขการยติุการขายหน่วยลงทนุและยกเลิกการ
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จดัตั "งกองทนุรวม” โดยบริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยติุการเสนอ

ขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัตั "งแต่วนัที ยุติการเสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะคืน

หรือดําเนินการให้ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทนุแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื "อหนว่ย

ลงทนุให้แก่ผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่จองซื "อหนว่ยลงทนุตามใบจองซื "อหนว่ย

ลงทนุแตล่ะใบซึ งจองซื "อผ่านผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุแตล่ะรายภายใน 14 วนันบัตั "งแตว่นัที 

การอนมุติัให้จดัตั "งกองทนุสิ "นสดุลง พร้อมด้วยผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ "นจากเงินที ได้รับจาก

การจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) นบัจากวนัที มีการฝากเงินคา่จองซื "อหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุแต่

ละประเภทเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ที เปิดไว้กบัธนาคารผู้ รับฝากเงิน  เพื อรักษาเงินที ได้รับ

จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไว้ก่อนที บริษัทจัดการจะนําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น

กองทุน โดยในกรณีที บริษัทจัดการคํานวณผลประโยชน์ที เกิดขึ "นจากเงินที ได้รับจากการ

จําหนา่ยหนว่ยลงทนุดงักลา่วแล้วมีเศษทศนิยมมากกวา่สองตําแหนง่ บริษัทจดัการจะคํานวณ

โดยปัดทศนิยมลงให้เหลือสองตําแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื "อหน่วยลงทุนตาม

จํานวนที คํานวณได้ดงักลา่ว 

(ข) กรณีที ประกาศ ทน. 38/2562 ให้ถือว่าการอนมุติัเพิ มทนุจดทะเบียนของกองทนุสิ "นสดุลง หาก

ปรากฏวา่มลูคา่หนว่ยลงทนุที จําหนา่ยได้ เมื อรวมกบัมลูคา่การกู้ ยืมเงินจากบคุคลอื น (ถ้ามี) มี

มลูคา่ไมเ่พียงพอที จะลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานตามที ได้รับมติของผู้ ถือหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.  ทราบกรณีข้างต้นภายใน 15 วันนับแต่วนั

สิ "นสดุระยะเวลาการเสนอขาย และบริษัทจดัการจะคืนหรือดําเนินการให้ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ย

ลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื "อหน่วยลงทุนตาม

สดัสว่นของเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทนุตามใบจองซื "อหน่วยลงทนุแต่ละใบซึ งจองซื "อผ่านบริษัท

จดัการหรือผู้แทนจําหน่ายหนว่ยลงทนุแตล่ะรายภายใน 14 วนันบัจากวนัสิ "นสดุระยะเวลาการ

เสนอขาย พร้อมด้วยผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ "นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ 

(ถ้ามี) นบัจากวนัที มีการฝากเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุแต่ละประเภทเข้าบญัชีเงิน

ฝากออมทรัพย์ที เปิดไว้กบัธนาคารผู้ รับฝากเงิน เพื อรักษาเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย

ลงทุนไว้ก่อนที บริษัทจัดการจะนําไปจดทะเบียนเพิ มทุน  โดยในกรณีที บริษัทจัดการคํานวณ

ผลประโยชน์ที เกิดขึ "นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุดงักลา่วแล้วมีเศษทศนิยม

มากกวา่สองตําแหนง่ บริษัทจดัการจะคํานวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือสองตําแหนง่ และคืน

ผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุตามจํานวนที คํานวณได้ดงักลา่ว 
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(ค) ในกรณีที ผู้จองซื "อหน่วยลงทนุถกูปฏิเสธการจองซื "อ หรือไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่า

ทั "งหมดหรือบางส่วน หรือมีการใช้สิทธิยกเลิกการขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื "อหน่วยลงทุน

รายใดไมว่า่ทั "งหมดหรือบางสว่นด้วยเหตทีุ ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุนี " โดยบริษัทจดัการ

จะคืน หรือดําเนินการให้ผู้แทนจําหน่ายในแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื "อหน่วย

ลงทนุให้แก่ผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุ ตามสดัสว่นของเงินคา่จองซื "อหน่วยลงทนุที ถกูปฏิเสธหรือไม่

ได้รับการจัดสรร หรือถูกยกเลิกการขาย ตามใบจองซื "อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ งจองซื "อผ่าน  

ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุแตล่ะราย 

(ง) กรณีที มลูค่ารวมของหน่วยลงทนุที เสนอขายทั "งหมดที กองทนุจะได้รับ มีมลูค่าเกินกว่ามลูค่า

สงูสดุที กองทนุจะเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมครั "งที  : ตามที ได้รับ

อนุมัติตามมติของที ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ครั "งที  */$#%$ เมื อวันที  

 $* มิถุนายน $#%$ ซึ งมีมูลค่าไม่เกิน *#,/++ ล้านบาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื อให้ได้มาซึ ง

ทรัพย์สินดังกล่าว อาทิ ค่าที ปรึกษาทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษีอากรที เกี ยวกับการได้มาซึ ง

ทรัพย์สินดงักลา่ว (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุใหม ่ฯลฯ) โดยบริษัท

จัดการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้แทนจําหน่ายในแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื "อ

หนว่ยลงทนุ เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื "อ 

2.6.2 วิธีการคืนเงนิค่าจองซื "อหน่วยลงทุน 

เมื อเกิดกรณีที ต้องมีการคืนเงินคา่จองซื "อหน่วยลงทนุตามที ระบไุว้ในหวัข้อ  2.6.1 “กรณีที ต้องมีการคืน

เงินค่าจองซื "อหน่วยลงทนุ” ข้างต้น บริษัทจดัการจะคืนหรือดําเนินการให้ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทนุแต่

ละราย (ตามแตก่รณี) คืนเงินคา่จองซื "อหนว่ยลงทนุ พร้อมด้วยผลประโยชน์ใด ๆ  ที เกิดขึ "นจากเงินที ได้รับ

จากการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ในกรณีที ต้องมีการคืนเงินคา่จองซื "อหนว่ยลงทนุตามกรณีที กําหนด

ไว้ในหวัข้อ 2.6.1 “กรณีที ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื "อหน่วยลงทนุ” ข้างต้น ให้แก่ผู้จองซื "อหน่วยลงทนุที 

จองซื "อผ่าน ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทนุแต่ละราย ตามที กําหนดไว้ในหวัข้อ 2.6.1 “กรณีที ต้องมีการคืน

เงินคา่จองซื "อหนว่ยลงทนุ” ข้างต้น โดย 

1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที ผู้ จองซื "อระบุไว้ในใบจองซื "อ หรือระบบออนไลน์ของ

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที มีสิทธิประเภทบคุคลธรรมดา

เทา่นั "น) ภายใน ; วนัทําการ นบัจากวนัสิ "นสดุระยะเวลาการเสนอขาย (วนัสิ "นสดุระยะเวลาการ

เสนอขาย หมายถึงวนัที  $' สิงหาคม $#%$) หรือ 
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2) ชําระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามผู้จองซื "อหน่วยลงทนุที ระบไุว้ใน

ใบจองซื "อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบจองซื "อหรือฐานข้อมูล 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน *+ วนัทําการนบัจากวนัสิ "นสดุระยะเวลาการเสนอขาย โดยผู้จองซื "อ

จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานกัหกับญัชีหรือเช็คตา่งธนาคาร 

(ถ้ามี)   

หากบริษัทจัดการ หรือผู้ แทนจําหน่ายในรายใด (แล้วแต่กรณี) ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื "อภายใน

กําหนดเวลาดงักล่าวให้แก่ผู้จองซื "อที จองซื "อหน่วยลงทุนผ่านตนได้เพราะพฤติการณ์อันใดอนัหนึ งที 

บริษัทจดัการ หรือผู้แทนจําหน่ายในแตล่ะรายเอง ต้องรับผิดชอบ บริษัทจดัการจะชําระหรือดําเนินการ

ให้ผู้แทนจําหน่ายในแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) ชําระดอกเบี "ยในอตัราร้อยละ ;.#+ ต่อปี นบัแต่วนัที ครบ

กําหนดเวลานั "น จนถึงวนัที ชําระเงินคา่จองซื "อหนว่ยลงทนุดงักลา่วจนครบถ้วน 

2.7 เงื อนไขการยุติการขายหน่วยลงทุน 

(ก) บริษัทจัดการ หรือ ผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิ&ที จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื "อ

หนว่ยลงทนุไมว่า่ทั "งหมดหรือบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึ งดงัตอ่ไปนี " 

(1) กรณีที บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดประสงค์จะจองซื "อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่า * ใน ' 

ของจํานวนหน่วยลงทนุที จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที ได้รับยกเว้นตามที สํานกังาน 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2) กรณีที ทรู นิติบุคคลผู้ โอน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผู้ โอนประสงค์จะจองซื "อ

หนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่ * ใน ' ของจํานวนหนว่ยลงทนุที จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด 

(3) กรณีที ผู้ลงทนุตา่งด้าวประสงค์จะจองซื "อหนว่ยลงทนุเกินร้อยละ :<.++ ของจํานวนหน่วยลงทุนที 

จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด  

(4) กรณีที บคุคลที จองซื "อเป็นบคุคลที มีกฎหมายกําหนดห้ามมิให้มีการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

(5) กรณีเอกสารหรือข้อมลูที บริษัทจดัการ หรือผู้แทนจําหน่ายหน่วยลงทนุ ได้รับจากผู้จองซื "อหน่วย

ลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง หรือไมค่รบถ้วน 

(6) กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซื "อหนว่ยลงทุนของผู้จองซื "อหนว่ยลงทนุไม่โปร่งใส เช่น อาจ

เป็นการฟอกเงิน เป็นต้น 
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(7) กรณีที บริษัทจดัการหรือผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุใช้ดลุยพินิจปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจองซื "อ

หน่วยลงทุน อนัเนื องจากผลการตรวจสอบการมีตวัตนของผู้ลงทนุ และระบบบริหารความเสี ยง

เกี ยวกบัการเปิดบญัชีกองทนุของผู้ลงทนุ 

(8) กรณีที ผู้จองซื "อหน่วยลงทุนยงัไม่มีประวติัการทําและไม่ยินยอมทําแบบตรวจสอบความมีตวัตน

ของลกูค้า (KYC) พร้อมแนบหลกัฐานการระบตุวัตน และ/หรือ แบบประเมินระดบัความเสี ยงของ

ผู้ลงทุน (Risk Profile) หรือผู้จองซื "อหน่วยลงทุนไม่แสดงเจตนารับทราบถึงระดบัความเสี ยงของ

กองทุนในใบจองซื "อหน่วยลงทุน หรือผู้ จองซื "อปฏิเสธการให้คํารับรองหรือความยินยอมใด  ๆ 

หรือไม่กรอกข้อมูลที กําหนดไว้ในใบจองซื "อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน หรือไม่นําส่งเอกสาร

ประกอบการจองซื "อหน่วยลงทุน หรือไม่ดําเนินการตามขั "นตอนในการจองซื "อที ผู้ แทนจําหน่าย

หนว่ยลงทนุ ที รับจองซื "อหนว่ยลงทนุแตล่ะรายกําหนด 

(9) ในกรณีที มี เหตุไม่พึงประสงค์จนทําให้บริษัทจัดการเห็นว่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน

โทรคมนาคมที กองทุนจะลงทุน มีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ ;#.++ ของมูลค่าเงินที กองทนุ

ระดมทนุได้หรือมลูคา่ของทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที กองทนุจะลงทนุอาจไมเ่ป็นไป

ตามที คาดหมายเช่น  การเจรจาในการซื "อทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมบางรายการที 

กองทุนสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสดุวิสยัหรือเหตุอนัไม่คาดหมายกบั

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที กองทุนคาดว่าจะลงทุน จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่

สามารถลงทนุ หรือไม่ประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมดงักลา่ว เป็น

ต้น บริษัทจดัการสงวนสทิธิ&ที จะพิจารณาลดขนาดกองทนุ หรือยกเลิกการเพิ มทนุจดทะเบียนของ

กองทนุ โดยบริษัทจดัการอาจดําเนินการระงับการจองซื "อบางสว่น  หรือทั "งหมด และ/หรือ ระงบั

การจดัสรรหนว่ยลงทนุบางสว่นหรือทั "งหมด แล้วแตก่รณี 

(10) เพื อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทนุ การเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนหรือการ

รับลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการแต่เพียงผู้ เดียว 

โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ&ที จะรับหรือปฏิเสธที จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือรับ

ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที บริษัทจัดการมี

วตัถปุระสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

ของกองทนุให้นั "น รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ที มีถิ นฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา 

บคุคลซึ งปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่ว และบริษัทหรือ

ห้างหุ้นสว่นซึ งจดัให้มีขึ "นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
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(11) บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิ$ที จะปฏิเสธการจองซื "อหนว่ยลงทนุในบางกรณีตามที บริษัทจัดการ

เห็นสมควร เช่น ในกรณีที บริษัทจดัการเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ

กรณีที การจองซื "อหนว่ยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหาย

แก่กองทนุ เป็นต้น ทั "งนี "เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และชื อเสียง

หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั 

(ข) ในกรณีที บริษัทจัดการมีพนัธสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ 

หรือมีความจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที เกิดขึ "นแล้วในขณะนี "หรือจะ

เกิดขึ "นในอนาคต เช่น ดําเนินการตามพระราชบญัญัติการปฏิบติัการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแหง่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบติัตามการ

ภาษีอากรระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2560 และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ$ที จะปฏิบตัิตามและดําเนินการต่าง ๆ เพื อให้เป็นไปตาม

พนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนั "น ซึ งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูตา่ง ๆ  ของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ การหกัภาษี ณ ที จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื นใดเท่าที 

จําเป็นสาํหรับการปฏิบติัตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

3. ราคาหน่วยลงทุนในตลาดรอง  

ช่วงเวลา 
ราคาเฉลี ย 

(บาท) 
ราคาสงูสดุ 

(บาท) 
ราคาตํ าสดุ 

(บาท) 

มลูคา่การซื "อขาย
เฉลี ยตอ่วนั 

(ล้านบาท) 
%# กรกฎาคม %#&' – 24 กรกฎาคม %#&% 15.44 17.90 14.10 181.75 

หมายเหต:ุ ข้อมลูในตารางข้างต้นเป็นข้อมลูสิ "นสดุ ณ วนัที  %* กรกฎาคม %#&%  

4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที!เกี!ยวข้องกับการเสนอขายครั"งนี "   

ตามข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ประมาณการค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สิน

โครงสร้างพื "นฐานเพิ มเติมครั "งที  4 รวมทั "งหมดประมาณ 128.75 ล้านบาท โดยรวมถึงค่าที ปรึกษาทางวิชาชีพต่าง ๆ และ

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุใหม ่ทั "งนี " ประมาณการดงักลา่วยงัไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องที 

อาจมีขึ "นเพิ มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมในการเพิ มทนุจดทะเบียนของกองทนุ ค่าพิมพ์หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุและหนงัสอืชี "ชวน เป็นต้น 



คําเตือน / ข้อแนะนํา กองทนุรวมโครงสร้างพื !นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

 

คาํเตอืน / ข้อแนะนํา 

กองทนุเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันั !น บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั !งนี ! ผลการดําเนินงานของกองทุนไม่ได้ขึ !นอยู่กับสถานะทาง  

การเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื"นเพื"อบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัที"บริษัทจดัการลงทุนใน

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื"นเพื"อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที"ป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์

เพื"อให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที"ผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมูลเพิ"มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนงัสือชี !ชวนได้ที"บริษัทจดัการ หรือผู้จัดการ

ผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ หรือผู้แทนจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

ผู้สนใจลงทนุที"มีถิ"นฐานอยูใ่นตา่งประเทศจะต้องเป็นผู้ รับภาระในเรื"องของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตา่ง ๆ 

ที"เกี"ยวข้องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง 

ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผู้ขายหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลที"ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

การพิจารณาร่างหนงัสอืชี !ชวนในการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุมิได้เป็นการแสดงวา่สาํนกังานได้รับรองถึง

ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสอืชี !ชวนของกองทนุ หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุที"เสนอขายนั !น 

บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื"อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ

ประกาศตา่ง ๆ ที"สาํนกังาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด รวมทั !งกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทจดัการ 

และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื"อที"บริษัทจัดการจะสามารถกํา กับดูแลการซื !อขาย

หลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 
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ส่วนที  6 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

1 การรับรองการปฏิบัติหน้าที ของบริษัทจัดการ 

 ข้าพเจ้า บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุรวมโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“บริษัทจัดการ”) ขอรับรองวา่ บริษัทจดัการได้สอบทานข้อมลูในสว่นที เกี ยวข้องกบัการ
ปฏิบติัหน้าที ของบริษัทจดัการ ในหนงัสอืชี "ชวนฉบบันี "แล้ว ด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูดงักลา่ว 
และขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื นสําคญัผิด และไม่ขาดข้อมลูที ควรต้องแจ้งใน
สาระสาํคญั   

 นอกจากนี " บริษัทจดัการรับรองวา่  

 (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินในหนังสือชี "ชวนฉบับนี " ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาํคญัเกี ยวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทนุรวมแล้ว 

 (2) บริษัทจดัการได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที ดี เพื อให้แนใ่จวา่การเปิดเผยข้อมลูของกองทนุรวม
ในสว่นที เป็นสาระสาํคญัถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั "งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว  

 ในการนี " เพื อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั "งหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที บริษัทจดัการได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริษัทจดัการได้มอบหมายให้ นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม และนางสาวอรอนงค์ ชยัธง เป็นผู้ลงลายมือชื อกํากับ
เอกสารนี "ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื อของ นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม และนางสาวอรอนงค์ ชัยธง 
กํากบัไว้ บริษัทจดัการจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที บริษัทจดัการได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 

 

ชื อ ตําแหนง่ ลายมือชื อ 

#. นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ - นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม - 

$. นางสาวอรอนงค์ ชยัธง  ผู้ อํานวยการ - นางสาวอรอนงค์ ชยัธง - 

ในฐานะบริษัทจดัการ 

ชื อ ตําแหนง่ ลายมือชื อ 

#. นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ - นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม - 

$. นางสาวอรอนงค์ ชยัธง ผู้ อํานวยการ - นางสาวอรอนงค์ ชยัธง - 

ผู้ รับมอบอํานาจ 
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2 การรับรองการปฏิบัติหน้าที ของที ปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที ปรึกษา

ทางการเงนิ 

 

ข้าพเจ้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในฐานะที ปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคมุการปฏิบติังานของ

ที ปรึกษาทางการเงิน ในการเสนอขายหน่วยลงทนุเพื อการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนครั "งที  $ ของกองทนุรวมโครงสร้าง

พื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั ขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในสว่นที เกี ยวข้องกบัการปฏิบติัหน้าที ของข้าพเจ้า

ในหนังสือชี "ชวนฉบับนี "แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว และขอรับรองว่าข้อมูล

ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อื นสําคญัผิด และไมข่าดข้อมลูที ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั 

 

ชื อ ตําแหนง่ ลายมือชื อ 

#. นายธนาเดช โอภาสยานนท์ ผู้ อํานวยการอาวโุสวาณิชธนกิจ # - นายธนาเดช โอภาสยานนท์ - 

$. นางสาวนชัชา ไตรวนาธรรม ผู้ อํานวยการวาณิชธนกิจ #  

และผู้ควบคมุการปฏิบติังาน 

ของที ปรึกษาทางการเงิน 

- นางสาวนชัชา ไตรวนาธรรม - 

 

 



 กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

 

รายงานการประเมินมูลค่ายุตธิรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 4  

จัดท าโดยบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากัด 
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"SCBAM" V11't1 

"u1,;'Y19Ciln1:i''1" 

" (;]f'l1Cil'Vl~n'Y1fYIEJ'1" 

"~1un-:i1'W nf'l(;]." 

"JayCap" 

V11't1 "~1.J:i'~Lil'W'1" 
~ 

V11't1 "Appraiser" 

"GBT" 

"RTT" 

"Mobile Access UPC" 

"FTTx" 

.I ,., Q- -.J' 
u1~nm.Jmt1 4 UJ'l:l'Vl Cil-:J'W 

U~"l. YiJ flt1fiJt1L:i'i'W ("TRUE") 
~ 

ur.in . ~tlf'l i;ivJ ("RMV") 

U"ln. 'Yl:i' :S'WL'Y1t1fL1J{;] flt1fiJm:i'i'W ("TICC") 
~ 

Fiber Optic Cable V11't11mL11'.lU1LL~-:J 

'i' ... .J' 'i' QQ ~ 
n'El-:J'Vl'WJ'.l~ ,flNM1-:JYl'Wj1'W ,'Y1:i'fl3-J'W1fl~ 1)1"l'Y1f'l 

Uf'l"l. nt1-:J'Y1'W 1'Y1ti'rl1tv.'DEJ ~1r1Cil , 

o ., Ocv -.,.., , ,v-., , 
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,di .Jt I .d'~ 
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Fiber To The x LD'Wm11ilu1m1 Internet U'W~1tl Fiber Optic Cable ~L!rini1 1 Gbps L'll'W 

Fiber To the Home (FTTH) LLf'l~ Fiber To the Building (FTTB) 

"~tiJi1-:ilC1Jf;1.)11'Wm:i' ~tiJi1-:ilC1Jf;1.)1:{ll'111tl'Y1fYiEJ~'W (Asset Sale and Transfer Agreement) i1-:ilt1JC1J1L'll1 

Lhv1111t1m:i"' (Master Lease Agreement) LLf'!d1-:ilC1Jf;1.)11ihJ1m1 (Master Service Agreement) 
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u u u 

t, J::'i ' t, .J JJ t, .9 t, J t, .9 A ~:: t, 

[j]'l'l'e)"191.J'JJ'1ll;j'l'l'V1Lu'11L~tl[j]'e)~1fi11ru'lll.J LL~::'JJ'1ll;j'i'l'1ll.J1 'V1Lntl'l'JJ'el-:!L1Jl.J'JJ'1l~~'Vl~n[j]'1l-:JLL~::Lul.Jrl'l1J.J9N '11-:!1.Jl.J Vl1n'JJ'1l~~ 

i;i'..:infi1rioii1..:iiil1.JL~~nii1'1l..:iLL~::/1111'1l L~Lu1.Jr.:i1..:i LL'i'l::/1111'1:J i1n1mJ~u1.JLLU'i'l..:i'1lEl1..:ii1irmh·i'1.)L1.J'1l1.J1ri[j] mr.:i~..:i~~m::'Vlu 

li1'1JJ.J'i'l rl1 tl~fi1r:1-i~U1::Lii1.J L'1ltl ~u1::Lii1.J'1 1 urif..:itl ~'ltl L Vi[j]tl~u1::d'.i1.J'1 9-:JL~'1l19U1.JEJ1.Jtl-:J ~'i'lm::'Vll.J91 n,J99ui;i'..:infi1'l 
\J , '\J , " 

~mr.:iLn'1li11.Jii1'1ln'1l..:i'V11.J'1 ;n,,f-:, n11u1::Liiu:1-1~ri1'Vlf~tl"~u1urif..:itl i'.Ji[j]e11.J1::~..:ir1L~'1l1iiriru::m1:1-1n11'1-l..:i'Vlu'JJ'1l..:iu111'Vl 
, \I , , 

9'1ln11'1 Hu1::n'1lun11vlr.:i11ru1:1-1~ri1u~fin:1-1'll'1l-:J'Vlf~tl"~1.J~n'1l..:i'Vlu'1 r.:i::L-n1'i'l-:J'Vlu1urif..:itlLvhtru i..:itl' riru::m1:1-1n11 \I , , , 

~U1::LiiU'1 Linvlr.:i11ru1LL'l'l!;U1::Li'.lU:l-l'i'lfl1tl~fi11J.J'JJ'1l-.l'V11~EJ~'\..!Lrl1-:!~·5-1-:,/utl'11.Jt'V11r1:1-11..11riJ.J~~..:i'V11.JL~J.JL~J.J 
'\I 'ti , cL9 , 

rif..:i~ 4 t'1luiJ11u~::L;u'1l i;i'..:iLL~'1l..:i1u111il1t1'1lLU 

J( JAY CAPITAL 
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.J.J.1 .... I !'1'"'.I .. 0 .I .. ' .. V .. :al ,d 
i;n:iJ'Vl'Vlu :t::"Jl :lJ r1 ru::n n':!Jn1 rn-:ivrw :lJ rl'l1 :!Jui::l:'l..:i ri L VI i:.iu:t::L:lJ'W'1 'Vl1n1iui:: L:lJ'W:lJ 1'-1 mu lilfiii:!J'll'El..:l'VliYHJ l'l'WL l'l'El 

, 'I \I 'IJ , 

.q 1,1 CV~ 1,1 J J ~ ~ tJ J !.I 

t!1::n'Elun1:t'Yi91:tru1 n1n'1111'-1..:i'Vl'W1 'W'Vlrn t.J~utm..:iM1..:i'Yi'W fi1'W t 'Vlirl:lJ'W1 rl:lJ'Vl',N'Vl'WL't-l:lJ Llil:lJrlN'Vl 4 "Jl..:it!:t::nmJ ()l'lt.J 5 . .. . 
V .-::;i vd' 

'Vlil'lt.ll'l'W ()l..:l'W 

1. mrn~'Vl'ih'WLl:'l1 L'Vlirl:lJ'W1rl:lJ ("Tower") 91'W'l'W 788 Ll:'l1 r.i1n ur.in . 'Vli :lJ~ L'El"Jl uilL'l'El1LL"Jll'-I rl'El:!Jl4'lil . . . 
Lrli'W ("TUC") t!:t::n'ElUC/l'ltl 

:al_:1 I' .I .Jt, ,.f.,. o 

nii:lJ·iN'Vlfi 'WLl:'l1 L'Vlirl:lJ'W1rl:lJui::LJ1'Vl'Vllil-l'Elf;JU'Wl'l'W()l'W (Ground-based tower: "GBT") 91'W'l'W 

749 Ll:'l1 

nii:lJ~'Vlih'WLl:'l1L'Vlirl:lJ'W1rl:lJUi::LJ1'Vl~'ElzjU'W()l1()1Yh (Roof-top tower : "RTT") 91'W'l'W 39 Ll:'l1 

L()l£JJ11£JV1i..:in11Lil11'-1..:i'Vl'W9::~n11t!~'Elm'lhHiriu TUC =a..:iLD'W~L'lhviin L()ltJ~:t::u::L'll'-l1 L'l!1 . . 
9'WC1..:l')'W~ 15 f'1'Wtl1£J'W 2576 Vlr'Elt!:t::mru 14 U 

2 . mrn~Vli1u1mLll'l'W1LLl:'l-l (Fiber Optic Cable : "FOG") ~Vil1'W~in91~u1m:tL'Vli~l'lV1Lrl~'El'W~1'WL'lllil 

" ' 
Yi'Wv\i;i1..:i{..:ivii()l ("Mobile Access UPC") r.i1n TUC 

:t::£J::'Vl1..:IUi:::lJ1n.l 1,795 n'i:l'!L:!Jlili Vlr'Elt!:t::mru 107,694 rl'Elfn'i:l'-IL:!Jlili 

L()l£JJ11£JV1i..:imni111'-1..:i'Vl'W"l::~mru~'Elm'l!11~riu TUC zj..:ILD'W~L'l!1Vlin L()lt.J~i::£J::L'll'll L'l11 . . 
r.iuci..:ii'W~ 15 n'Wmtl'W 2576 vir'Elu1:::1J1ru 14 n 

3. mrn~'Vlil'W FOG ~Vilrn..:ifUL'VlrlL'WLl'!Ui::uu FTTx l'Wfiin91~u1n1:t~'WLlil'ElhtililLLl'-l::Ui'El()lLLUi'Wvl . 
.. ' <: 1 ,J' .J • ~ "' •. I 'El'WLlil'EliL'Wlil 'WL'lllilYi'W'Vlnr..:iLVl't-l:lJVl1'WrliLLl'-l::ui:lJn.l'Yll'-I ("FTTx BMA") 91n U9n. Litll'-I 6;Jt1 ("RMV") 

i::£J::'Vl1..:1Ui:::!J1ru 315 nLl'IL:lJlili Vlr'ElUi:::lJ1ru 40,823 rl'El1nLl'IL:lJlili 

L()lt.JJ11£JV1i..:in1n i111'-1..:l'Vl'W9::~ n1iU~'Elm '1111 ilnu TICC =a..:i LD'W~ L '1!1Vlin L()ltJ~i::£J::L'l~1 L'l!1 . . 
.. V .J V "" .I ~ 

9'Wrl..:l'l'W'Vl 15 n'Wtl1£J'W 2576 Vli'Elui:::1J1ru 14 u 

4. nii:lJ~'Vli1'W FOG ~1-il:t'El..:lfl.JL'VlrlL'WL~Ui::uu FTTx 1'Wn:tnr.i1ilu1m:t~'WLlil'ElfLillilLLl'-l::lJi'El()lLL1.Ji'W~ . 
"> ,a~ ,J'.J, V V 

'El'WLlil'EliL'Wlil L'WL'Jllill'l'W'Vllil1..:19..:IVl'l()l ("FTTx UPC") 91n RMV 

:t::£J::'Vl1..:1Ui:::!J1ru 617 fit~L:!Jlili Vlr'ElU:t::mru 37,505 rl'Elffit~L:!Jlili 

L()l£JJ11£JV1i..:imni11~..:i'Vl'W9::~mru~'Elm'l!11~nu TICC =a..:iLD'W~L'l!1Vlin L()l£J~i::£J::L'l~1L'l!1 . . 
.. v.J v <1 .I ~ 

9'Wrl..:l'l'W'Vl 15 m.imu'W 2576 Vli'Elu:t::mru 14 u 

5. n:trn~'Vli1'W FOG ~Hrn..:ifrn'VlriL'Wfau1::uu FTTx 1'Wn:tnr.i1~u1m:t~'WLlil'ElfLillilLL~::rn'El()lLLrn'Wvi" . 
~'WLlil'ElfLi'.llil1'WL'Jllil''W~(;11..:l{..:ivii()l ("FTTx UPC") 91n ur.in. 'Vli ~'WL'Vl'ElfLUlil rl'ElfU'ElLi'll\.i ("TICC") . 

1:;u:;V11..:it!1::mru 2,797 m~LJ.Jlili Vlr'Elt!:t::mru 109,704 rl'ElfriLl'-IL:lJlili 

L()ltJJ11£JV1i..:imni11~..:i'Vl'W9::~mru~'Elm'l!1l~11U TICC ~..:ILD'W~L'l!1Vlin L()l£J~i::£J::L'l1'11L'l!1 . . 

1'Wn11t!1:: Ll4'W:lJ 1'-1 A 1'VlfYi 6~'W L 'Wrif-:id' ~t! 1:; Ll4'W'1 ¥1r.i11ru1 :lJ 1'-1 A1 £J ~fiii:lJ'll'El..:i'VlfYi 6~'WC/l'l£J':jfim 11..l :t::Ll4'W:!Jl'-IA191 n 
\I \I 'lJ , 'IJ 

11u1cii ("Income Approach") ~¥1r.i11ru1r1'l1:1Jl:'l1mrn1'Wn1il:'l'1-1..:i11u1ciir.i1n'VlfYi6~'W LLl'-l::A1Viliai1ui;i1..:i1 ~Ln()l{'W 
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'i:c;iuY1r.i11ru1 ci..:i r1'l1:w~1 mm 1 un11~'f1..:in 1:::LL~ (~u~ c;i L lJ'1llJ1r1111r.i1nV1fYiu~u ~1..:i:S..:i 1111 :w~:w :w ~ :1uV11..:in1n1utih..:i1 

b(;l£J~tfa::;Li'.JlJ'1 Li'..ilJ'J1n1n.JJ'::;Li'.J'w:W'i'lr11£J~fiJ'J':I.J'lJ'1l..:JYlfYiU~lJ~'l£J Income Approach ~fl'l1:WL'\rn1::;~:w Lti'1l..:J91n . . ' 

YlfYi u~u'VT..:ivi:wc;i 1 ur1f..:id' ~11 u1~V1in:w1r.i1nn1n.Jri'1lm'l!1 'i:c;iu~inmrn.Jri'1lm'l!11 'i;,nri:w TRUE LUlJ~L 'l!1'Vlin J..:i LL"1 
Q,, QI , \I 

1'u~f'Lib'1llJnJ'J':1.J~Vli L~LLri ilJ~ 1 111'i'l1fl:W 2562 ~..:i 15 fllJ£J1£JlJ 2576 n:w~..:i~..:i~1:w1rnuri'1lm'll1lu~~'llJ~L'Vl~'1l1i, 
' 

L'Vl~'1l 1~n'LI ~L"ll1nu~u1~tn~'lu tnvT..:irhVnr.i1utun11~1LUun11i,l1..:i1 L'l!lJ ri1L'l!1~~u ri1L'll1lu~ ri11.h:::nwfo 

ri11iir.i1mrnm1111'1'l1c;iLL'i'l:::n1ni1V111 LUlJ~m.fu Luu1i.J1111:wL1'1llJL'lJLL'i'l::~'1ln1viuc;ii,i1:w~1,Jf1..:iiruru1i'1l'lJ1uV1fYiu~u ' ~ ~ 

(Asset Sale and Transfer Agreement) f1..:iitl)tl)1L'l!1 (Master Lease Agreement) LL'i'ld1..:iitl)tl)11i,u1n11 (Master 

Service Agreement) ("Muf1..:ii11 rru11un1n~1vm1un1r) vf..:id' n1J'UJ'::Li'.llJLlJflf..:id' i..:i'1l~'IJ'I.J~:W:W~f/1lJ"11'111111:1.J 
, (I~ 0, \I cL9 

M1YilJ99'UlJ b(;l£J'Y191J'l.l..11~Jl1'l::LM'rl'fifl9LL'l'l::;~'1l:W'i'l~~1:W1nlf'LI'fL~'lJCW::;V11n11~m:n i..:i'l!'I.J V11nur.ir.iui..:inri1'l 
, d.9 \I \I 

,J.. ,J 1t.! ,J ' " " ,J "' "' ,J"' ,J 1,J" I' .. - "' L 'i'lUlJLL 'i'l..:J '1l19 ·c,i..:Jf.rnm::;VJ'IJl11'1lfl'l1:I.JL'VllJ'lJ'1l..:Ji:.J J':::Ll-llJ'1 Vl'1l19L 'i'lUlJLL 'i'l-11111:1.J (;l'J£J b(;l£Jtl'1lL'1l1'llJVln'1l..:JVllJ'1 . ' 
1Mu'i:'1lumrn~VJi1uV1fYiu~lJL~1r.ii'u LL'i'l:::~:1-1fu'f11u1~ Luuiu~:w,J1::;:w1run11zj..:i1~LLriiu~ 1 111'1'l1r1:1-1 2562 . ' 

J( JAY CAPITAL 
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' ...i 
'a'J'U'VI 1 

"" .I ..-.J ,, ~ v r:, I' ,, d' I' .J ..: Q t .J .i .9 v ~ 
n'Eh'lVl'W"1 l-J f'l'J1l-Ju1::~-:Jf'1Vl"l::L'JJ1 i'MVl'W b'WYln'H.ltl'W bf'lNM1-:JYi'Wii1'W bYl1f'll-J'W1 f'll-JYlrl-:JYl'WL Yil-JL[;ll-J f'lNVI 4 'll-:J Lu'WYlrn l'.JI1'W , , ..., , 

'JJ'cl-:i1.f~,i;V11urn-il-.1'1lreN Ul-J"l. Y11 r1'clfu'clL1'lf"W ("TRUE") 1~uri ' ~ 
' 

1. ur.in. m l-.l"tl L'cl'l! l'.JUL'J'clfo'l!ri f'l'cll-JiJ'JilLf'l'D'W ("TUC") 
~ ~ ~ 

2. U"ln . ~l'.J~ l-.l"fl ("RMV") 
~ 

3. ur.in. 'V11 ~'WL'Vl'clfLU[;l ri'clftl'clL1'lf'W ("TICC") 
~ 

n'i'HJft'V15LULft1L'Vl'ilUJ'U1FUJ (Tower) 

Tower ~1'W'J'W 788 L~1 LLU,HU'W 

" " Tower TUC - r;i.:iu'Wvl'W~'W ( GBT) : 7 49 L~1 

- !iT.:J'U'Wlil11ilYh (RTT) : 39 L~1 

TUC 

"l'Wii.:J'J'W'YI 15 

fl'Wl'.J'll'.J'W 2576 Vll''el 

'l.Ji:::mru 14 ii 

O'i'ii.lft'VIBLUL!JLLn'lU1llft.:J (FOC) U'i::Lll'VI Mobile Access UPC'1. FTTx BMA12 LLfl:: FTTx UPC13 

2 Mobile Access UPC 

3 FTTx BMA 

4 FTTx UPC 

5 FTTx UPC 

\,l).J1Ul)1[;j 

TUC 

RMV 

TICC 

1:::EJ:::'Yl1.:itli:::inru 1,795 nL'i'lLl-llilr 

vi1'1l 107,694 f'l'1lfnLml-llili 

1:::EJ:::m.:itli::::1nru 315 nL'i'lLl-llilr 

Vll''el 40,823 f,'1JfnL'i'lLl-Jlil1 

r:::EJ:::m.:i'l.Jr:::l-l1ru 617 nL'i1Ll-llilr 

Vll''el 37,505 f,'1JHiL'i'lLl-Jlilj 

1:::EJ:::m.:i1h:::mru 2,797 ii1'i'lLl-llil1 

Vll''el 109,704 f'l'1lfnL'i'lLl-Jlil1 

/1 • .. .J1"1 - 1" - ~ %, 0- .., .J1 .r .J O V V Mobile Access UPC 1,11-rnm.J FOC Vl 'll u~m, 1,1urmrlV11r1~Vll~fl'1lU'Vl UL'lllil~U'Vllil1-J9.JWllil 

TUC 

TICC 

d V d 
"l'WCM'J'W'YI 15 

fl'Wl'.J'll'.J'W 2576 Vll''cl 

111:::mru 14 ii 

12 .. .J1" v ~~.,/ 1 -1"- - ra ~ ra1 .l'.J mx BMA \,ll..J1UO-l FOC VI 'llT'El.JnJLVl~lUlflUT::UU mx u~m"l l\,IU.n11flULlil'1lrLUlilllfl::UrnlilLLUrulil'1lULlil'1lrLUlil lUL'lllil~UVI 

ni.Jl'Yl~l-J\,11UmLLfl ::Ul'l-Jl'\J'l'll'l 

/3 .. .J~" V ~ ~ .,/ 1 - 1" - - 0- Q - 0- Q 1 .r .J O V V mx BMA \,ll-J1UO.J FOC 'Yl 1'llrfl.JTUL'Yl~1U11'lm::uu mx 1u~m9 \,IU,n1T'ilULlil'1lrLUlilLLl'l::rn'illilLLUrulil'1lULlil'1lrLUlil UL'lllil~UVllil1.J"l.JWllil 

J[ JAY CA PITA L 
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tl1::n'El1J~'lt.Jmrn~V1i1 UVlf~tJ~'W 2 tl1::LJ1VI 1~LLri Vlf~6~utl1::LJ1VIL~1 LVl1r1l.J'W1fl).J (Tower) LLrl::V1f~6~utl1::LJ1VI 

1 " o - "' .d. I ,.1 .d " u ':al I' ., .J' I' .d ., 
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~ 

f'i1tl1::n'WJ1 t.l f'l1 L 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.111 un 1 n ~1~111 Elm 1 LVIEJ r11'W'lCU 

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 n 'D1'1J'cl.:J , , , 

~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 9 Vl~1tl 1:;m CUn111i11 ),J~Jl1~,J991J'W LVI tivl911CU1M1'l::L~1'1f~ii9 LLrl::~'cl),Jrl~~1mrnfo'f 1Cil'llCU:: 
'IJ , ..., 'IJ 'IJ 

~1m1"'n'lf1 LV1t1n11tl1:;).J1rum11uflf--1iff V1~1mt.JLCil~).J).J~j1'Wi;h.:i1 i.:id' 

~3.Ja.J~hi1'u 'a1~'cl~~~~li1 ... 
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 

1::t.1::L'lri1tl1::mrum1 

J[ JAY C APITAL 

ADVISO RY LIM ITE D 

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 

- ti .d ' yf • Tower 1::LJ1V1Vl'Elf;JlJUli11VI 1 (RTI) 91'W'l'W 49 L~1 

LVlt.J TUC 9:;~.:i3.J'Elu1i1n'El.:JVl'W'1 mu1uiu~ 1 lilrl1fl3.J 2562 LLri:: TUC L1J'U~L'll1 , , ~ 

' .., I .:t v cl V · 

Tower Vl.:Jnrl1'l91nn'El'1VJ'W'1 9UCM'l'WVI 15 numEJ'W 2576 

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 
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" ' t:JL'D1 . 
0 J., .J 
"l1'W'l'W Slots V1:J-Jn1n·n1 / L'&'l1 

I I ..J-' J 
11fl1fl1L'll1~'WY1 Slot 1.J'WL'&'l1 

LY11fl:J-J'W1fl:J-J~1Vlfom-i:J-J TRUE , 

'.J.J'J 
11fl1mL·n1WWVl Slot 1.J'WL'&'l1 

TUC 

, J ~" ,vJ v v .I 
'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 

1 lil~1fll-J 2562 - 15 ll'Wtlltl'W 2576 , 

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'&'l1tl: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 
, IV GI , \I 

1'11 L'l!1~1VlfoU 2562 LLU'11il1:J-JUT:::L11Vl'JJ'El'1L'&'l1 L Vl1fll-J'W1 fll-J 111--iif 

- Tower tl1:::L11Vl~i-:i'Elti1.J'Wi'W~'W (GBT) LY111ll.l 11,265.68 1.J1Yl /slot/ L~'El'W . 
• I J ' .!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 

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 . . 
.I J ' .!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--if C]JC]J1 L 'W 

n116'111'1'1111tln11 

t>J>J ;J,uFh "J.;f ,;j1!1"l u 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~::; 

111;;.Vl~'WLL~::;m;;.LT--l~'El'W 

(Land Lease Expense and 

Property Tax) 

~1'll'Ell-Jtl1t'1fot:t1 

(Maintenance Expense) 

~1tl1:::n'W.llt1~1V1fo Tower 

(Insurance) 

J[ JAY CAPITAL 

A DVISO RY LI M ITED 

~1V1f1.JU 2562 tl1:::mrun11ri1 Hr..i1t1111-:imh'l LLu--11i11iJtl1:::L11Y1'JJ'El-:JL'&'l1 t V1Tfl:J-J'W1fl :J-J 

V ,J' 
"1'1'W 

nl 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 

- 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 L Yl1111.l'f'Elt1~::: 2.20 "1'ElU zj'1 L1J'WLU lil1:J-J'&'lttli1-:iiryC1,J1 L 'W 

n1n'li1'Vi111t1n11 
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r11u1u Tower 

(Relocation Expenses) 

(Reinforcement of Towers 

Expense) 

(Marketing Services Fee) 

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 . 
V ':al ~ ~ 1 :: .J' d ."I O 1" 0 J O ."I V 

~..: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 

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 

i..:id' lil~'ill111:;u:;L'l~1U1:;mrum1 Tower 1i11~~m1H..:i1'W'l,l1'il~~L'l!1 Slot Ln'W . 
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 , 

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 

(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 

J( JAY C A PITAL 

A DVISORY LIM ITED 

i..:iif 11tl~~'VlfiW;..:i-Jnr1113iir.i1t1~'\ilfi = 11u1~"11L'Jl1- "11L'll1~'W'l,l1'il"11L'll1,'U~ - "11 

U 1:;ri 'WJl tl 

ii1..:i;s..:iii11:1.J~rut1..:iiC1,JC1,JlLil1J)m1 (Master Service Agreement) ~'Vl1n1J TAM 

11 



(Terminal Growth) 

u1r,:1fmrntlu1h:;~1 

vf'..:id' ~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 
~ ~ , ~ 

~1 L ilu..:i1u'JJ'El..:i'VlfYiu~u~r.i:;L ~1V11r1 ~mr 1 urif..:iil i..:iLL~ v1..:i 1 uviil1civ111.J 

J[ JAY CAPITAL 

A DVISO RY LIM ITED 12 



~ I 

nunun1n.lr::Li1Ul;Jl'll'i1Ej~fimJ'll'il~YlfYiu'iqu 

'iOJ>.J~l1U~~1 flty ~1'Wi1.J n1'i'U'i~mcum'irh L 'i~1n n1'il?i1L ih.1-l1U"l.l'el-lfj'iri~ 1 iX L 'l!1 L?l1 t 'Vl'iFl>.JU1Fl>.J (Tower) -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) I 
0 .J'll d 
"11'W'l'W Slots VIL 11J'W GBT (Slots/ Ltil'1l'W) I 

~1'W'l'W Slots ~L'l111J'W Rn (Slots I L~'1l'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 

tli::JJ1 tun1'ivnm1'1L~ u 

nt11iiiri1L'll1"11nn~l-l TRUE 

:11u\iiil'i1L'l11"11n~L'l11:i'1Ut'I.! 

'1'l:IJ'i1tJ Lf;l fi1 L 'Jl1'VY.:ivt :IJ lil 

"11L'l11~~'1.! / l°i1L'l11,'I.!~ 

l'i11h::riW1u~1i,,fo Tower 

ri1l;~1uiii1un1t~~1t11 

1'i11;~1ulun1t1J)i,,1:1 

'i'l:1JFi1'li~1tJ 

ri1h•nnm'ioi1Luu,:nu 

l;j~ri1~t11'Yl1U (Terminal Value) 

J( JAY CAPITAL 

ADVISORY LIMITED 

I 

I 

I 

I 

3.00 

2.00 

2.00 

11,265.68 

10,289.77 

52.47 

52.47 

(16.76) 

(0.04) 

(0.05) 

(16.85) 

35.62 

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 

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 2.00 I 2.00 I 2.00 I 2.00 I 2.00 I 2.00 I 2.00 I 2.00 

I 11,569.85 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 10.567.59 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 

1 .... " 'l1 .J l-Jl-J~L 1:i'1t.J'1l'I.! 

I 217.87 I 223.75 I 229.79 I 236.00 I 242.37 I 248.92 I 255.64 I 262.54 I 269.63 

217.87 223.75 229.79 236.00 242.37 248.92 255.64 262.54 I 269.63 

(69.24) (70.76) (72.32) (73.91) (75.54) (77.20) (78.90) (80.63) (82.41) 

(0.16) (0.16) (0.16) (0.17) (0.17) (0.18) (0.18) (0.18) (0.19) 

(0.22) (0.23) (0.24) (0.24) (0.25) (0.26) (0.26) (0.27) (0.28) 

(69.62) (71.15) (72.72) (74.32) (75.96) (77.63) (79.34) (81.09) (82.88) 

148.25 152.60 157.07 161 .68 166.41 171.28 176.29 181.45 186.75 
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~1 

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 

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 

nr11ri1L'D1/u~ Slot 1J'\J GBT 

(1J1Yl / slot I L~'il'\J) 
I 14,704.89 I 15,101 .92 I 15,509.68 I 15,928.44 1 16,358.51 1 

11rl1fi1L'D1/'\J~ Slot 1J'\J RTI 

(1J1Yl / slot I L~'il'\J) 

ft:1.J:1.JPiJ11J'i1!lLr;\'~,n~L,i1'i1!l~1J 

U'i:::I.J1CUn1ffl1.:!n1'iL~1J 

11EJLlilri1L'll1"11nn~'-l TRUE 

11EJLlilri1L'D1"11n~L'D1nEJt'\J 

'i'l:I.J'i1!1Lf;ll'i1L'll1tr-l'lll:I.J 111 

fi1L'D1~~'\J / fi1L'D1/'\J~ 

ri1,Jj:;n'WJiEJ~1~fo Tower 

ri1l~~1EJ1il1un11111~1111 

ri1l~~1EJl'Wn111J1~11 

'i'l:1.Jl'i1l-H~1EJ 

rhh•nnm'iPi1L ilu..:i1u 
---

l;j'1'lri1~111V11EJ (Terminal Value) 

J( JAY CAPITAL 

ADVISORY LIMITED 

I 13,431 .05 I 13,793.69 I 14,166.12 I 14,548.61 1 14,941.42 1 

1l.lSJ~L'D111EJtu 

I 276.91 I 284.38 I 292.06 I 299.95 I 308.05 I 

276.91 284.38 292.06 299.95 308.05 

(84.22) (86.07) (87.97) (89.90) (91 .88) 

(0.19) (0.19) (0.20) (0.20) (0.21) 

(0.29) (0.30) (0.31) (0.31) (0.32) 

(84.70) (86.57) (88.47) (90.42) (92.41) 

192.21 197.82 203.59 209.53 215.63 

I I I I I I 

12.00 

2.00 

2.00 

16,800.19 

15,344.84 

316.36 

316.36 

(93.90) 

(0.21) 

(0.33) 

(94.45) 

221.92 

3,717.62 
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~ ~ ... 
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) 

J[ JAY CAPITAL 

ADVISO RY LI M ITED 

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 mtJL'Wi'W~ 1 ~ft1f'll.J 2562 LCiltJi'.l TUC LU'WfaoJ!1 FOC ' , . 
' 

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 

2. 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 

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 
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(Utilization Rate) 

11fl1r11b'll1~1tl FOC 

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 1 o i1 tl'ur.i1niu~ifo.J(\!1L'li1iuuuur.i~,Ju~~~1?11N..:ilui1 2576 

.I " ' - ,J' ur::n'ilumu 2 'l!'l..:i "1..:l'W 

'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 Q.I 'U 

" 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 

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 ., I .d ! 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 11L'J!1~vi1nu TUC LLl:'l:; TICC ~tJr:;L~'W'1 
'U , "t;'";:1 '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;i1L ilum'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' / U LU'W'1ll>l11fl..:I~ 

(Right of Way Expense) Li?ltl ri1llnr.:i1u;1..:i111uih..:i~..:ir.i1n~ttli(\!(\!1L'Wmn;1vi111um1 

(Maintenance Expense) 

,T JAY CAPITAL 

J L A DV ISO RY LI M ITED 

vf..:itl' ~,~fo 1'11 Hr.:i 1ur;i'..:imh'l L '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 
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(Insurance) 

(Relocation Expenses) 

1h:;nil1.Jl))'ltl nnJfiniitJ1::n'\.Ultlfi1n"rt!ltll)l'!l:;-S'n (Business Interruption 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 

(Marketing Services Fee) TRUE Ll)ltJ'n11::HiLLri TAM 

'1i1-:i~-:ii;i1ii~1tJf1-:ilryry11iiu1m1 (Master Service Agreement) ~v'i1nu TAM 

.J .I f • ,., • 
(Administrative Services Fee) r1-:J'Vli;J~ill)11:;tJ:;L'l~1u1::mrum1 11)1£J'l111:; 1vmn TAM 

L~'W~-:JV!'W~'l'WL~il 

(Capital Expenditure) 

mi:t~"W11)1U~h-!r1r1~ 

(Corporate Income Tax) 

i i;i 11 mn~u Li;J'Jlil-:J n 1::LL~ L~'W 

~1)1Vli-:J"l1n'l1'l-:J1::tJ:;L'l~1 

tJ1::ii1rum1 

(Terminal Growth) 

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 

LV1nJCJn~11-:i:t''WLL~:;~1"Wm11'n-:i1"WtJ1::ii1ru 2 - 3 i'l =a-:itl)ltJi'l1tJ1mLn'l'W1LL~-:iilm~ 

m11'n-:i1"W1iliiilEJn~1 50 i'l mn1Mun111)1LL~LL~:;u11-:ifm:t1~~LU'WU1::91 
~ , 

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 ili i;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 ,i , ,d 

~1Lil'W-:J1'W'll!l-:J'Vlf~tl'~'W~"l:;L'7!1Vl111tln11L 'Wrlf-:itl i-:i LL~l)l-:J L'WV1ii1ci' 1)1 LU 

J[ JA Y C;\PIT A L 
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\.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 

~1'\J'J'IJ:l!;t.!!;'Vl1-:J'll'1l<I FOC (flL'i'lLl.Jlil:t) 5,524 

~1'1J'J'IJ:l!;t.l!;'Vl1.:!'lJ'1l.:! FOC (fl'ilfiiL~Ll.Jlil:1) 295,726 

- ~ ,. ".J' .J ('§ ,-1: '1llil:11 'J'Wm:t 'l!Yl'IJ'VI :t'1lt.1~:;'lJ'1l.:Jr1'1lm 'i'lLl.Jlil:t) 80.00 

:11fl1fl1L'D1~1t.l FOC (1J1'VI / L~'1l'IJ / rl'1lfflL~\.l.Jlil:1) 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 

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 

nt.11~r11L'll1r.i1n~L'll1nt.1tu 
~ 

~'J'IJ~t,1~1'1,1j1J~L'n'l'l,lin 

'i'JiJ"i1!JL~i;i1L'll1i./J'lllilf11 

rl1 L'n "i1t.l L~t.l'Jfi1J~'VlfiLL i.i.:J'Vl1.:! 

r11,J:1:;riu.nt.1~1'1,1fu FOC 

r111.,r.;1t.1~1un1:1"1~1t,1 

r111.,r.;1t.11.un1:11J1'1,11:t 

'l'JiJi;i11.-H~1!J 

rhh"'l1nmi~1L ij wnu 

~~r11~t,1'V11t.l (Terminal Value) 

J[ JAY CAPITAL 

ADVISORY LIMITED 

245.74 

-

(15.06) 

230.68 

(2.63) 

(0.02) 

-

(0.34) 

(3.00) 

227.68 

-

12.00 

5,524 

295,726 

80.00 

350.00 

6.13 

993.64 

-

(60.90) 

932.74 

(10.63) 

(0.10) 

-

(1.38) 

(12.11) 

920.62 

-

12.00 

5,524 

295,726 

80.00 

350.00 

6.13 

993.64 

-

(60.90) 

932.74 

(10.63) 

(0.10) 

-

(1 .38) 

(12.11) 

920.62 

13,097.53 
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~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 11 ii'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 tJ1~~l.Jl.J~1'i1'W~nnr.ir.i:; i;,1 L U'Wn11~'El 11.Jtlil tJhJ~i'Wri1un1V1'Wlil'El1tJ 
,.. , 'll cL9 , , 

. J 
LliltJ'Vl 

D = 

Ke = (D /V) + G 

~'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;wf liln11'1) 

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 

G 

'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 

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) 

J( JAY CAPITAL 
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ur.ii!JvfloiiJ.'Un1-afi1'U'HlA ~:i.J:i.J~ij1'1Jvfl-if ... 
Ch.iu'UeJ~IJl'ilVlu':Jl'.J (o) 1'W1l 2552 (1.J1YIIJl'ilV1u':Jl'.I) 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.:J 1 'Wm 11.:i ~1'U~1.:i 

Ke 

Kd 

D/(D+E) 

= 'cf i;i11i;i'il1J e.Jf'l LL YJ'UIJl'il~':l'U'll'il.:i ~~'il~'UA1'U':Jruroi1nm1l 1Y1~'!:l' lj 
Dividend Discount Model (DOM) i.:iLL~()1.:J"11:i.J~im11;1.:i111'U 

LY11n1J~'ill'.lf'l:: 7.45 

~"'Ull 2561 

= 'il"1:i'1111liL~'U1~U~1Jflflf'l LY11n1J~'ill'.I~:; 0.00 L0'1J.:J"l1nn'il.:JYl'U'1 , , 

ur.ii!lvhoiiJ. 1.m1-afi1'U 'H'I.! ~:i.J:i.J~ij1'1Jvh-if ... 
Cost of Equity vi1'il Ke (°f'ill'.Jf'l::) (1) 7.45 

Cost of Debt vi1'il Kd (°f'ill'.lf'l::) (2) 

D/(D+E) (°f'ill'.lf'l::) (3) 

'il"111fl1liL~'U1()1U~1Jflflf'l vi1'1l t (°f'ill'.lf'l::) (4) , 

WACC 1111'el Discount Rate (i'el!l~t) (5) = {(1) *[1-(3)]} + {(2)*[1-(4)]*(3)} 

J[ JA Y C APITAL 

ADVISO RY LIM ITED 

5.34 

20.00 

-

7.03 
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n£m\.!n11t.h::Li1\.!l,lflfhtj~!inlJ'lJ'!NY1fYi£Jiq\.! 

n1'i'U'i:: L ij U 3.J~ 1'11 !161 fi'i'i3.J'll'fl..:!VliVl iiiu v1 n'el..:IVI U "'I:: L 'n1~..:IVI UL yj 3J L 613.J fi..:iv1 4 
" " " " 

""" t., ll I.I """ ~ ti Ct, """ (V '""" .J t., :: J (V ..,f 
"l1n~im"1~1'W'JJ1..:1"1'WCJi.h:::L~'W'1 Lt11i.lr:::~1rumrnr:::LL'i'lL..:i'W'i'lt11'1lM:::'1l-eM'Vl1Y'l!'.l'i'l'W'Vl"l!::L'JJ1'C'l-.l'Vl'WL'Wf'lN'W t11..:iu .... ~ ' 

'U'i::3.J1 tu n1'in'i:: LL 'cl L~U 'cl r;iii'tl'i::'ll'fl..:!VliVliiiuv1"'1:: L 'n1~..:IVl'U . 

1!'in"I01'iLiL'41L'i'l1LYl'ifUIU1fUJ (Tower) 

n1hr.i1nmr 
I 35.62 I 148.25 I 152.60 I 157.07 I 161 .68 I 166.41 I 171 .28 I 176.29 

~1Lih.1n1r 
I 181.45 I 186.75 I 192.21 I 197.82 I 203.59 I 209.53 I 215.63 I 221.92 

l;Jflr11i.1~~n1r 

tJr::lJ1 rumr 
I I I I I I I I I I I I I I I 3.717.62 

(Terminal Value) 

f!'in"lm'i'liL'41L!IU.fl1U1U.'i'l.:i (FOC) . 
n1lrr.i1nmr 

I 227.68 I 920.62 I 920.62 I 920.62 I 920.62 I 920.62 I 920.62 I 920.62 
~1LU.\.!n11 

I 920.62 I 920.62 I 920.62 I 920.62 I 920.62 I 920.62 I 920.62 I 920.62 

l;Jftri1i.1~~n1r 

tJr::1J1rumr 
I I I I I I I I I I I I I I I 113,097.53 

(Terminal Value) 

'i1~0~LL'i'IL1U 1 ... fl; I 263.30 I 1,068.87 I 1,073.22 I 1,077.70 I 1,082.30 I 1,081.03 I 1,091 .91 I 1,096.92 I 1,102.07 I 1,107.37 I 1,112.83 I 1,11a.44 I 1,124.21 I 1,130.15 I 1,136.26 I 17,957.70 

1 ~i1~1if r.i~,Tu I 16,023.75 

"11 n;'1l'i'l~~ ~~1'W~-.l n·,h:i;1..:i lli'W 3.J~ f11 £1 ~ fi'i'i3.J'll'el..:!VliVliiiu v1 n'fl..:IVIU '1 "'I:: L 'n1~..:IVIU L yj3,1 L ~ 3J Fif..:iif tu 'l'U yj n'fl..:IVIU '1 LliliU L 'el'U n'i'i'-JiVI fi'l U VliVliiiu L i'l;"'liu LL~:: Li-3.Jfui .. 
'i1£JLlil"'l1nV1iVliiiui..:imh;i :a..:iriT111ur;iLtlu1uY11 IP1~1fl3.J 2562 Lv\1nu 16,023.75 i1'UU1V1 
. . 
J( JAY CAPITAL 
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~1.h::Lil'W'1 1~vhmfj Lr1r1::im1l.J'1l'fl'W1 Vl'l'll'fl.:JU"l9tJ~r11 "1'J1"l::~.:ii:.J~!,]'fll.J!'H·h tJj;ifirrn'll'fl.:J'Vlf'Y'l6~'W~n'fl.:i'Vl'W'1 "l ::L ;1 
\I \I , , 

~.:J'Vl'WL~l.JLj;il.Jr1f.:i~ 4 ~1'W'l'W 2 U"l9tJ i.:iil 

1. ~1'W'l'W Slot 'Jj'fl,:j Towers ~L'll1L"1tJn~l.J TRUE vii.:ir.i1niC1JC1J1L'll1U"l',U'Wi'W~"1~.:J nl.Jn.:i'll'l.:i~1V1fon1nh::mru 

l;j~rh~"1'Vl1tJ (Terminal Value) 

2. 'flm1~'l'W'll'fl.:Ji'W~ FOC ~L'll1L"1tJn~l.J TRUE vii.:ir.i1niC1JC1J1L'll1U"l',U'Wi'W~"1~.:J nl.Jn.:J'll'l.:i~1V1fun1nh::mru 

l.J~rhj;qi,i'V]1tJ (Terminal Value) 
~ , 

il'r.i~~ 
-

mru'Vl 1 "l1'W'l'W Slot 'll'fl.:J Towers 'VlL 1 t11tJn~l.J TRUE vi~.:ir.i1n , 

iruru1L'll1U"l"lU'Wi'W~"1~.:J nl.Jn.:i'll'l.:i~1V1fun1nh::l.J1ru 
(l,O Q., , , 

l.J~rh~"1'Vl1tJ (Terminal Value) 
~ ' 

~~ ... ~ J a,,J J I L I V 

nrru'Vl 2 'fli;]11 'l'W'JJ'fl.:J'Y'l'W'Vl FOC 'V1L'l!1 "1tJn~l.J TRUE VlrM"l1n , 

~ruru1L'll1U"l"l'IJ'l,l'W~"1~.:J nl.Jn.:J'll'l.:J~1VlfomnJr::mru Q.,.... , , 

l.J~rh~"1'Vl1tJ (Terminal Value) 
~ , 

J( JAY CAPITAL 

ADVIS O RY LI M ITE D 

14,329.04 

14,670.74 

15,012.43 

n-aiil~1'U 'Ji1.:i n1'H 'LI~~'Ubb 'Ui'l{I ... 
"' ~"1~.:JLVl~'fl 

2.00 Slot 
1.00 slots 

"' ~"1~.:JLVl~'fl 
~'fltJ~:: 80.00 

~'fltJ~:: 70.00 

14,834.70 15,340.36 

15,176.40 15,682.06 

15,518.09 16,023.75 
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1 ~1uvi 3 

Approach zj,rYlr.i1rn.nii-:ifl'J1:IJ~1:IJ1nl1'Un1:i'~~1-:J:i'1EJLfil"l1nV1fY1EJ~'W LL~:;rhVii~1rn,h-:i1 ~Lnini'W L"1tll1"l1:i't1J1ii-:i 

l;J~ri1ur.i"l1J'W'll'fl-:im:;LL~L~'W~in 1'W'fl'W1 fllil r.i1 n mr 1ilvifY1EJ~'W mt11~~:IJ:i.J~j1'Wfil1'W:i'1EJ Lfil u~:;ri11 :n~1 tJ ~-:i'eh-:i~-:im:i.J 

~ttl11-:il f!.J t"),)11 'Wm n ~1~1r1t1 mr 1 "Wfl ¥-:iti' L 'fl n~1nJ'fl-:J n'fl-:JVj'W'1 LL~:;1J1ttvif in n1 T'1 n1rl:1J111~ru~1J 1'\,11rn~:;~~ 

..JV ,o::t, V ..,q d..J I.I.,. vo 411 .::::..c:t. 

Ln EJ':i']J'fl,:J LL~:::-:J1Jn1:i'L-:J'WLL~:;r1 tl-:J1'WC;llilr':i"l~'fl1J1J f!.J'l!'ll'fl,:J n'fl-:JY)'W'1 V1Lntl':l'JJ'fl-:Jn1Jn1 n'JJ1V11:i'1tl n1 :i' r':i:IJ CN'JJ'fll;j~~tl Iii 

i,h-:i1 L'l1'W 'i'lJ11'J:;'E)liJ'e'l1'1,1n:i'r:IJ LL~:;~'fll;J~'e'lci~'JJ'fl,:Jlil~1"1'\,linvifY1EJ LU'W~'W Lintl3.J'Gl~1tl~fi'a'a3J'll'el,:J'Vlrw~i'U'eltlb'U'll1..:J 

' ... di .. ' .,i ... .,.,i ~"'"''i' 
'a::'11111.:i 14.329.04 - 16.023.75 '&11'U'l.J1'VI 'M3.J:t,!'Glf11J1'U'VI 16.023.75 'Gl1'W'l.J1'VI tu 1'U'Vln'el.:i'VJ'U"1 b"1'a'l.J b'el'W 

n'i'a3.Ji'VI th 'U'Vlffl~i'U b~;~t'U bb'Gl::L°'~·3.Jr'l.J~'a1tl 1~~1n'Vlrw~i'U ~.:imh1 

i-:iti' n1 r1 i, fl'l 1 :1J L ~'W1 'Wn1 rL ~1~1 n tJ n1 r~-:in~11·ih-:i ~'W ii1-:i~-:ir.i1 n~'fl:IJ~~1filf1Jr.i1 m'fln 'e'l1 r LL~:;/'1,11'flr.i1 n n1 r . 
,r. rv """ .c:.. .., v d ~ 1 v d ..J .J v 4i' v .. I -=i, :: v 
'i-i:IJJl1~ruc,irn'\,11:i''JJ'fl-:J1Jr~V1'1 lil~'flin"l'W 'JJ'fll;j~V1Lu"1LCJtllil'fl'i'l1fi1:i't1..l'l!'W LL~:;'JJ'fll;j~'fl'W1 VlLntl':i'll'fl-:J 1"1tl c,iur:;L:i.J'W'1 lil-:J'JJ'fl 

'.'l:1J:1J~ti1"W11~'fl:1J~~-:in~11~1-:i~'W;'.Jm1:1Jt1n~'fl-:JLL~:;LU'Wr.i1-:i ~-:iJ'W mn~'fl:1J~~-:irnhJ~1-:i~'Whlt1n~'fl-:i LL~:;/'1,11'flhiLU'W 
d3 \J \I \J \J 

r.i 1-:i LL~ :;/'1,11'fl ;'.J n1 n tl~ EJ'WLL tl ~-:J'fl th-:i ;'.l,rmh ri f!.J 1 'W'fl'W1 fl Iii 'fl 1r.i ~-:i CJ~ m:;V11J li!'fl l;J~ ri 1 tJ ~ fi:i'r:i.J'll'fl-:J 'VlfYiEJ~'W~tlr:; Ljj'W 

L"1tl ~tlr:;Ljj'W'1 1 'Wflf-:iti' fil'Jtl L '\,llilti'~tlr:; Ljj'W'1 ~,:J hlmr.i~'WtJ'WC),:J CJ~m:;'V11J91nur.i•fo~-:in~1'l~'fl19 Ln 1,1{'Wlii'fln'fl-:J'Vl'W'1 
'\I 'I \J , 

1 'W'fl'W1 fllil Lfil ~ni-:i fl'l1 :i.JL ~'W'JJ'fl-:J ~tlr:;Ljj'W'1 1 'Wr1f-:ill ~1'1iit1tlr:;'e'l-:ir1L~'fl'W1L'i'l'W'flmnh:;Ljj'W:1J~r11t1 ~firT:1J'JJ'fl-:J'VlfY1tl"~'W 
\J , \J , 

V ~ d t, _..::! .te:r. td t, .o:::i,.,.., t, 

LflN~:i'1-:JY1'W ti1 'WL Vl:i'rl :IJ'W1 fl :IJ'Vl"l :;L '111~-:J'Vl'WL Yi :IJ Llil:IJ flNVI 4 1 '\,I r1ru:;mrnn1 :i'~-:JVl'W'JJ'fl,:JlJr~Vl"l "1n1T'11 'llur:;n'fl1J mr ..., ' ' 
l191:i't1..l1:IJ~rl1tl~fi:i'r:IJ'll'fl-:JVlfY1EJ~'W~n'fl-:JVl'W'1 r.i:;L~1~-:JVl'WLY11,i'W LLli!'flth-:i1t11mfilLU'Wn1:i'f1Jr'fl,:JCJ~~1L19'll'fl-:Jn1:i'L~1~1 

\J , • , 

I 4 d .c:t, £ .... 
r1t1n1r1i11..:i1 n:1Jt1-:i CJ~m:;V11JVJ'fl1"l Ln 1n'JJ'Wn1J n'fl-:JY)'W'1 

....... .. ________________ _ 
JAY CAPITAL 
ADVISORY LIMITED 
'bl~,;-Tl 1~tl L4nuu~'t'i-a 1LW1t1~,~ 4,ri'A 

J( JAY CAPITAL 

ADVISORY LIMITED 

('W. 'e'l. 9:i'EJ,:J 'fl'4:IJ1'W:i'1'l!fi'W) 

mrnn1r~r.f1,1n1m~:;~r111Jr1:1Jn1rtlii1J~-:i1'W 
\I \I , lJ 

1J1ttVI L"lEJ LLflUUlil'fl~ LL'fl"1L'lL'll'fl1 ~1n1n 1'W~1'W:;~tlr:;Ljj'W'1 
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vi 23/2562 

• d 
1\l'YI 30 LlJ1!flm.l 2562 

1i11lJvi flm:: m,lJm,a '1!1\ln a,1!111.1 lJ a a,1V11!lJl1fw tJLLll: t m ,1.f,,1\'lw,111 ("fl m:m'i:1Jn1'!il'11'1 "") u'iN!1 
9 9 o\.l • 

'Vlslfil11Wtl'illiln1,na,1!111 l.l1UW1m"l!tl 'iilfllil ("1J~~m111tnT,":I") iJm1lJiJ,:1mfvi.:hi1J1Nl1 ;.lJ LL81ill.1L"l!B~ 'iilfl\il 
' 

("u\J-;: 1jjw•) ·rh m,iJ,: LiilllJ • .i1 u ~li,,lJ'll B'1!11W tfii11'll a,1n11,1!111.1lJ Tm,1.{1,11'111,111 t !1,fl lJ\11 fl lJ ~~1'1 • 
'U 'II ~ • ,j.l 

("niJ,11'1'1\,'l:IJ'I" 1'1'!11 "DIF") LYl1111'11.im'1J,1lJi\T11Ulli1i,,lJ 111m'ri! 1J1Nl1 ;.lJ LL81ilL1L'llB~ 1i1n.i 111.111:fl'iJ,:Liill 
• 'II • ... '\I 

i..i vl ,n ,t111 Lrn :ft n '1,11 'll a mi vi'l.ifm1 n u'iN!1 'il .i m .~ m ,alJm 1,1 rnfh u 1J~1,'ll 11,1 u'iN!1 'il .i m,~ Lrn :i 11 lJ • 'ii L ~ u LL w'i' • • 
'ii11il11l1'llll'll\l,,r,i,iJ ,Wil'1'll11lJo5ll 9 viL~U.'1111,1 '1J,1,1lJ0,1 LL'iiLl-l'ii1fl'1LYiu,1 

• ..,. ... .dd.d "' ....... 
1. L11fii11,"IJ11,1n B'1'Yl\l'l11J~ Lbo:!J,l,1)111\1!1Ln U1'll11'1num,L 'll1'Y11'l1Un1'l 

' 
2. i!';UTI'16!J!!J!1 m,L "ll1't11'l1um,11111f,1d LLil:n,1 i!jJ!jJl 511 ~ vi L ~ Ul'll 11,1fl!Jn1'H 'll1't11'l1 u nl'l 

3. 

4. 

5. 

.... ' "" .... ..... .d d ... m,i11Jflllilll1J,1i'Yl'il<il m,~ LLa:u 1111am n u,'ll a,1 
' "" ... .... "" d "" ... d d d .... .... .... ,1u m ,L '1\ILL •: n u ,1111~ i!11 uu ru'll'll 11 ,1 n 11 ,1 !1\l 'l1 lJ ~ ,1lJ '1'1'1111,11J,li'YI 1111 !1 L n u 1'll 11,1 n 1J m,L 'll1 'Y11'l1 um, . . ' 

1111mV:11'l1B'1f1'U,:Lii11 i,111ci1JlllllllJ~.1wi1 'l1Bll• LLil:/1'1111 LBY1ll1, '11,1fl'iJ,:Liill 'l.ifu '1o111il'il\ln1, 
'II 'II ,u 'U 'II 

a1Jm 1,1rnfl'u~1,'lJ 11,1u1Nl1'il.im,~ u'iM'Ylvi L ~ mi 11,1num ,L i1'ti1n um-; LL• :u1111.vi L~ u1i 11,1,h,1 • LU\l'll BlJll vi 
'U • J 'U 

n n .i 11 ,1 LLll: L il11fli-11J'il'i ,1 t <il u fl' iJ,: Lii11 'l.i vl 'il1,t111 LLll: iin i;1i 11 ll a i,1n ~11.i'1u,1111J,a !Jfl au LL.: 11m 1'I \ii llll~ • <il1lJ 
'II 'II 'II • 

m<il,,111'lJ11,1fl'iJ,:naui'll1'iiw 1111n.1nd fl'iJ,:Liill i'iai1 iruru1LLll:'ll11\ilna,1m,1nii'il,h,1 ~ ii~au,1.i'u Hirn:~nvfa 
... 'II 'II ., "' ~ '\I 

'l 'd • ,d • I d 'l O d O d 'l 'd < d d 'l 1 d \il11ln£J'l'lll1U mi: lJlJn11LuilU\ILLuil,1L,1B\I 'lJ L'f\lns111\l 1'\'lB um.n 'l1lJsi,1 lJlJL'l'l~n1,lll'l'\1filb,111\I 'll \il ~ 'Ylfill'il'il: 
' ' d.... • ... . ' ""' ... ,:,,,. d ... i!'1 r.J am:!11J11 ui ,1.i11u .iflru.i a lJ• mu lil 1i1'.J'lJ 11,1'Yl,'f'I u llll 'Yin 11,1'Y111 .ill~ 'il: L 'll1 o'1!1\I 

"' 'II • • ~ 

i,1,!111'11n'll1JlJll Lrn:/1'1111 Lan.i, '11,1fl'iJ1:Lii11 'l.i'fu i.l-lnn.i'a,1 LLll:/1'1111 'll-iLil11m11J'il!'1 1'1'!11 iruru1LLa: 
'II 'II 'II .... ., 

ia<ilmH'Y11'11i,ii'il 'ii1,1 9 'll-iii~ au,1.i'u 1 i LLil:i'l'l'ia i.i.J~nvr11<i111Jn "'Vim u LLa:t'l'l'ia iim,LiJ~ UllLLUil'1Lt a11 't'lJ L vln 
' . "' 

sl 11\1 1'11B um an LLll:i'l'l'ia iiL 1'\ lilnl,UI 'l'l'im1 BIi L'lJ 1<il 9 vi Bl'il'il:li,1.i ilm:'Yl1JBci1,1iiumM.i'rulii a lJiil'11 U~1i'l!IJ'l1B,1 
~ Q, 'II • 

'Y11'f'I tf;11 vin B'1'Ylll,1lJ~ 'il:L 'll1 il'1'Ylll n a1.a,1r.rn'iiam1m V:11'11 a,1fl'iJ,:Lii11 '111fl'iJ,: Liill 'll-i111m,l11 im1m V:11.ia 
~ • 'II 'II 

r.rnmrn ulii',1mh1 Iii an a,1'Y111,11J~ 'l.i' 
' 

m1m V: ll'lJ a,1 fl'iJ1:Lii11 'il<i1'ti1il11m u1.i'i a 1Ja'11,1 fl'iJ,:Lii11 'l.ifu ,11Ji'i,1m1: a li1 i!l'l'lm,.i Li a11 'l'lJm,1 
'II '\I 'II • 

Ll'!1li!n'il LLil:U'il'ilU ~119 viL n <i1il111m:1'111'1n1,'il\il't11 '11,1 B1'ili'.im,LU~U\ILLUil,1B cl1,1iiuuri1.i'qJ 1 \1111U'l'\'1,1 LLil:en'il 

li,1 .iilm:!1u.i am1 lJ L,;; ll'lJ a,1 fl'iJ,: Lii11 t.i u fl'iJ,:Lii11 'li.Ji'.im,:r.J nvr11111m,iJfoiJ,,1,1 u,1111uuud 
'II 'II 'II • 

.i u,1111uuud i.i 'ti1il11L vi a 1 i r1 t11:m1.im ,il'1!1\l'll a ,1u1M'Yl'illil m,~ 1 iiJ,:n aum,vl.1,t111fo'Y1a11J 1J a .i1 ' . 
u~n,1J'lla,1l1f1"1 tfa11vin a,1'Yl11,1.i~ 'il:L"ll1il'1!1ll Lri1if II J,1;! flt11:m,1Jm,.,1'Y111'l111,1u'iM'Yl'il<ilm,~ m,1i.iauvlU. 
• • ~ • 1 

1 o • .l't O • ... ., • \ln1'l'l'l'il1'llll1'l1U'11\IU!J!J\I \ilU'f'l'il11lll1'll11:!Jil11\I 9 u,:nB1J\il1U 



Yi"-:id m,liTt-11 mi1'm'll;i1-:i ~ t 1,1,1 u-:i1iiuuud i1tm'lll'lflilmJ'ri11~.i-:ilX 1,1 e11,1n.i,nn n1,tf .i1111,m.iilu1J 

,h II l'lii-:iil 2 l'l1et,htll'lii-:Jil 3 (tt.1'111;in.m) 111111;rn.\'~fi1.i1mm llil,1-:JlX U 111, hi.i,-:J111Jli111iil'lliltt~.i-:i 11,1,1 U-:111-i 
~ .r 

il.lJ!JU 



. .. 
i.'ITlloYI 1 i.'111.hiil3l!iilnil~"1'11on1Jli'l'l~i.'lt1~tuJ!1ULYl"rn!JU1l'IIJ ;~'lliil 

.., ..... ,,.,,. ,d .., 
1.1 'llillJi>l'l'l'VW</1.ll'l"iJ:L'll1i>~Yl1.I 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

• • 

.i.i .i@i jj1 i..M 111 TIJYJ fw tf ilmh: Lll m ITT 1 mm.11.1111 .i 

.i.i.i@ijj1i.ri1wii.mfwtfiim.h:1nm:uu1m1111u1u.m (FOG) 
- .. 

<llJlJ ~jj11.11l1.I 

<llJ!J@ijj11.leJ~,1.i1i.ii~.~ (Discount Rate) 

rm n111h:m ru.ni, 

n1.'i1m1:vfm1.i11 (Sensitivity Analysis) 

~ 

1'1'11,1 

a.u~ 1111ii11 

' d • 
<111.IYI 1 1'11.11 1 

.i1i.n 1 V1'1:1 2 

J .I ~ 
a'l'll,YI 2 1'1'11o11 

.i1i.n 2 V1'1:1 1 

.i1i.n 2 V1'1:1 10 

.i1i.n 2 V1'1:1 15 

.i1i.n 2 V1'1:1 15 

.i1i.n 2 V1'1:1 11 

,hi.n 2 V1'1:1 19 

.i.un 2 111'1:1 20 



. ' 1'11Elel 

CAT 

Core kilometer vi'fa ,mf 

n1m1J<111" 

DIF \'1111 n 1l'1'Ylm11J~ 
' 

FOG vi'i11 fiber optic cable 

FTix 

HSPA 

Appraiservi':111 ~tl,!bili. • 

RMV 

TICC 

TRUE 

TUC 

4 
\IIIJ1El{l~ 

u'ilf'Yl mm. 1 m.i1Jmfi1J ~111<11 (1JV11'lfil) 

l'lii1u1<11m11Jm11"11J'll1J,ITT u 1mb111tt1bb<1, 1<11mhi.1m~11-111-1bmi. ( core) 

'1111,.-i u.i mi1um11J m1'll 11,., u 1u bbn1tt1 bbi!, • 
n1l'1'Y11-11"11J 1m-:1<1n-:iii.1ni.l !11",11J1,11,11J ~~l'l• ' . , •. .,,,,. 1 .,,, -'• 
,mm1m bbil-:1 b w 11 bu1-1<111n .i-:i 1-ln11"b 'Jf81J<118'll 1J'11"!1J1J i!el il!!J !!J1lll 

Fiber To The x dli.m1"1'!Ku'rm, Internet 1J1-lff1U fiber optic cable ftb11ni1 

1 Gbps b'lii. FTIH (Fiber To the Home) bbo: FTIB (Fiber To the Building) 

b.i1a•1huftilm1"1i'lilnwirni-:iia1J11-ii"-:ibb1J1J High Speed Downlink bbo: • 
Uplink Packet Access 1m1111b~U1111-1 

u'rli'Yl iiolJ bb8<11L1b'lf8~ ~111'1 \'118 ~tl.:bili.m1.i11'lfwuiii.lm-:iffn-:iii.~11,1 • • • 
1111"'11J1-11'11J 

1J!lf1'1V1'1n'YlfWEJ'il<1ln1W8'1'Y11-I L'YlUWllll'JfEJ ,h11.i 
' 

u'ili'Yl b1U• 1Jvl ~111<11 • 
u'iH'Yl mam'Ylafo'.i,;i .iaftlami'i. ~111.i • 
u'rli'Yl m .iaftlami'i. ~111.i (1JV11'Jfi.) • 
u'rli'Yl m 1Jvl ba'lf uih1afa'!fo ,1111Jil1iib.i'li'i. ~111.i • • • 



'II,, ~ '""' ,.; .,.. 

1. 1 'II el aJ iiU'l "il'HJ iii 'IUl,J : L 'In i1 ~ fl\l, 
u • _,Qt·" t '~d • 1 ~ .. ,.-·Qt. \'lWWiil'l,I !n.:Jiil'l1.:JV.Wii1'1,1 \'11,l!J'l,11,JIJl,'J'l,ILWIJ\'lna.:i111,1111J~ 'il:L'll1iM\'l'l,I '1,1,l"j.:J'l,I Lu'l,l\'11WUil'l,I m.:ic111.:i . ' ' 

\'.4'1,1;1ufo,,11Ju1.i.i'l1a.:iu'iH111unri1J"1Ja.:iu'iH11 m .iafum,iu ~111,1 (!J1'11'l!U) ('TRUE") l,1uih1m,:Lau,111fwt11iu . ' . - .. ·"'1,1 
1. n.-.1J1i11ll\m,nfo,,11J1,11,11JU,:L/l\'lvi£.:iaciu1,1\'.4'1,1~1,1 (Ground-based tower) ~11,1,1,17491c11 11.:vi 

• 
aciu1,1.n,1vh (Roof-top tower) ~11,1,1,1 39 LITT nrnilu 788 lii11 .'il.:iu'il'illJUIUU\'lfWt1iiiw11a.:i TUC 1,1u . ' 
11fwt11iu\mi11,1il m1.:i11u111J~ 'il:'ii1di1,1m,'fia'il1n TUC 110:uriam'lhhinu TUC LUU~\'lh1iJ1,1 ' . 
"i:U:L'lo1 14 iJ ~iilGJ'l'l,lvi 15 ll'l,IU1U'l,I 2576 

' 2. m11Jiii11ll\ 1,1,:uu 1m1n1tl111c1.:i (FOC) .'il.:iu,,uuh"t Uli,n'il 1 iiu'im1 t m.i'v.111,it auvi1 m 'll.i\'.4'1,1 vi 
' ' 

,h.:ii.:i'l'l1<;11:u:m.:iu,:m rn 1,795 nlm!J<;]"j (107,694 ,1afntm1J<;1,) .'il.:iU'il'illJ'l,ILLl'l,l\'lfWt1iiiu'lla.:J 
' 

TUC l,1u11fwt11iu1ua,ud na.:i11m11J~'il:'ii1Li:lum"l<fia,11n TUC 11.:uriam'Ji11iinu TUC 1ilue1i'Ji1 • • 
Lilm:u:nm 14 il ifm,,11uvi 15 numuu 2576 

' 3. n,,.iiii11ll\u,:uu1mLn,ti11Lil.:i (FOC) .'il.:iu,i,iuu1'lha.:ifurn.ifol.ih:uu FTix a11'1fuh"tu1i1/i,1 . ' 
1 iiu'im "!BUL 11 afL ii,1 LLo:u,a,1 LLuuiam 11 afL U<il 1 uL 'll<il n1.:iL 11 W1Jl'\1 u.iw.:u'i.i !J!'l'l •"i:u:m.:i • 
u1:1J1rn 315 n1m!Jf11 (40,823 .iafntm!J<il"i) .'il.:iU'il'illJ'l,ILU'l,l\'lfWt11iu'l1a.:J RMV t.iu11fwt11iu1ua11,1 

' 
d na.:i11u111J~'il:'ii1Liium1ifia,11n RMV LL0:uriam'Ji11iinu TICC Lilue1'L'Ji11ilu1:u:11-1 14 il ' . 
J: ..... d .... aua,111,111 15 numuu 2576 

' 
4. n111Jii11ll\ 'l,l'j':lJlJ 1m1n1tl1 LLi!.:J (FOC) .'il.:iu'il'illJ'l,I L ·Jha.:ifurn.i fo t. ih:uu FTix a11'1fu h"t '1,11i1ii'il 

' ' 
1 iiu'im,auL 11 a f L ii<il LL• :u1a .i 1Luu.i'auL 11 a fL i\,11 uL 'll .ii'.4'u vi .i1 .:ii.:il'l'l<il "!: u:m.:iu1: 1J1 rn a 11 

ntm1J.i1 (37,505 .iafnfoL1J<;1,) .'il.:iU'il'illJULUUl'lfwt11iu'lla.:i RMV l.iu11fwt1iiuha,1,1il na.:i\'1U1'l!J~ ' . 
'il:'ii1Liium,<fia,11n RMV LL0:Uriam'Ji11iinu TICC LUueh'Ji1LUU,:U:L'li11 14 iJ ifuc1.i1uvi 15 . ' 
f1UU1UU 2576 

5. n"i"i1Jiii11ll\1,15:uu1mLl1'lU1LLiil.:J (FOC) .'il.:iu'il'illJ'l,IL'Jf"!a.:iflJb'YlflL'l,ILil!h:uu FTix ~11'\fuh"tuli,n\J ' . 
1 • O O C O '" < < t " d ' - - • , 'l'\lJ1n1"iB'l,1L \'l 81L'l,l<il LLiil :lJW<;i LL lJWil a UL 'Yl a 1L 'l,l<il 'l,IL 'll <ilW'l,l'Yl <i\1.:J\J.:Jl'\'l<il 1: u:111.:iu,:!Jl fJ! 2,797 

ntm1J<il, (109,704 .iafnLilb!J<;i,) .'il.:iu'il\JIJULUU'Ylfwt11iu'lla.:i TICC L<ilU\'lffit1ifa1ua,1,1il n11.:J'YlU111J . ' 
~.:'ii1Liium,'fia\J1n TICC LLi1:1.lriam'Ji111i'nu TICC Lilue1'L'li1LU'l,l,:U:L'liil1 14 il itua.i1uvi 15 . ' 
/1'1,1U1U'l,l 2576 

2. 1Lvt1'i~L1'1111'11 • 
LL 'l'I ri.:iL'.Su 111,1a1 'l'I fu'Ylfw t11iu lm.:i c1fi .:i\'.4'1,11n1,1 t m.i1Ju1,1mhuL vi1Jvi n a.:i111,1111J~ .: L i1 il.:J'YlU t 1,1.if.:iil .:m 

~ ... , ~ 

.1nm,L vi1J11u t.ium1aamL.:i,1aTil'lli1u • .:iY1u11'1:iJ~11,1,m11J'l:iJLnu 1,050 c11u1'1li1u t'li'LLrie1' • .:i11m~1J 
q 1 '\J q 

a1ufi 1 . l'\u1 1 



lu,m,tl,:dl'IIIJ • .i1 u~JITW'.IJ ""1'lfmfii'II ~ml-:1!1'11,1 IJ~ il:L i1 ""1'1'111 'll!lf"d r-1'!.l,: LIJ'II L'il"l ,riiltl,: LlJ'IIIJiil ,h 
'LI q q q 'U 'U 

i11nnu'lir1 (Income Approach) T.rnii mil'll'iilm,tl,:LIJ'll1Jiilfi1-n'1 'ltlli11111uY11W ai:i'II ~rfo 1vi'Lii'iln tJLirl t'iltJ'l'iil1'l!IL1 
• 

il1nm1 IJ sj'1 IJ1'i'1 L '\lnl'i•11"'i11'JLirl'l1 ""!11WUa'II ~LiTn1m,tl,: LIJ'\I LLiil:.i11 'li,h I') .i1" ~ ~Ln 'ililm vla 1 ~!11WLJ11'\I 

.i'"n~11.n1J1,'1 i!¥HTil'JL'ilL'1 J"d l.i mi'1 'ltlm11 'iil.i'"n~11L 111m:nuY11wuii'll~'l1m'iliil1'il m1:/1111a 11mL•'IIEl'.IJ1tJ 
...i d "'* ,aj d .... '"' d. 1 .,,, ...i ... • .... .... 1 • 1 d d • 1 • IJ!1111JL!Jl'J"LU'll\l" 1111amrn!1!1,Wl'l•'ll!1u,:L1J'll1J'l1ail1n.im'llm, 'l1"1'11 m,a"'l1El"L1iil1 (Limited Life) '1!"!11 '\II 

11 m.i .1.i LLiil:i'\111a nm L•'IIEl'l11 tJ'.IJ ""!1fw aa'\I ~rh m,tl,:Lil'll m.i L.ii mmw LU'llirl'II 

m,tl,: LlJ'\IIJil .i1.i 1 u'iiltl,:Lii'IIIJ iilfi1il1m1 l'J Lirl,:f' 'II L'il utln ~ mh.: L "lf1rr1Jiilfi1Uilil'U'\lo!!1 n"ll ""m:LL&L1'11 o'il 
'II 'LI 'LI , q 

(Discounted Cash Flow : DCF) L'llm,tl,:LIJ'II t.iu1imil'llm,tl1:Li'.i'll1Jil.i1'.lla"!11WV1l'llt.ium,fi.iil'ilm:m1L~'ll•'il • 
~ m .i 11.: Lirlfu il1 n m,L i1."11 'II L 'll!lf" d l.i u m,i.i 111!.l,: m rnm,111 "m,L1 'II '.I! ""1'1-iw aa'll.i'" n ~11 L vl al'i1m,fi.i 

' ..... 0., ""' .... .d ' !' .... d i1'1'111'J'1'111'J'll1'11"m'L"'lltnLUiill'Jtn"'ll11'1'11n (Weighted Average Cost of Capital : WACC) '.IJEl,mEl"'l'JU'i11J~ LWEl'\111 

IJiil .i1Uilil'UutrnTI'll El"'JJ El"!11W aii'II ~.: L i1 ii "1'11.1 -il"r-1'!.l,:LIJU Lir1i.il'i1tl1:1J1 rnm,111" m,L1U L'il I') 111" 8" oil IJ~ ,n,. 
'LI q q q 'U 4 

.1n.-1i.J'i1"a'!J!!J!1ITTV11um,Li1l'i1num,1u,1f"d m,:Lan.n,~u ~ ~Lfia1ia" 

J"d r-1'!.l,:LIJU Lirl 81" a"i EIIJiilil1n 'Jj B1Jiil!11W uifo LL~um.~1L ilu"1u m,a1JJ111,Hllc'.11 l'J!J1'\111'i'l1EI" !J1M!1 • • • 
i.im,~ LLiil:ia:i.rnm1:a.i.-1vimw ,11Jt1"Lan.n,,h" ~ ~Lfiu1ia" 1.iur-1'!.l,:Lilu '1ir1l'i1m,~m,nLLiil:'iL.in:\i'1l" . ' . 
m11Jii1L~aiimLil:m11J&1JLVl~•1Je.Jiil'llE1""1J1J~jj1u,h" ~ ~'lir11m1nn11a1Jm1,m1c'.11uu1V11,'l1a.iu1MY1i.im,~ LLil: 

tlfutl;" i!IJIJ~ jj1U!J1",1 um, 1 ~L ilu LU'illlJ'\11'1nm11J,:iT.i,:1" ( Conservative Basis) 

a ci1" 'l.ii .i11J tl,:m rnm,m"m,L1u J"vill .idi.il'i1ilum tJ Lir1 o'1Jll~J!1u 11il: hiiim,L tl~ umLtl iil "1.i ~ ~ ii 
ii:'LJ .i111rulii am,~1L ilu"1u'l1 ""l'lfwuiiu 'llam1nd 1 umrli~iiL vi'ilm,rn1'il ~ ~ a1.~"e.i.m:Y1ua ci1"iiuulh;\'ruliia . ' . 
n1'l~1 Lil 1.1"11.1 'l1 il"!11W aiiu Ell il ~" l'J iil L ~ m,i.J,: LIJUIJ iilfi1 l'J~ ll'i'ilJ'.IJ El"!11W uiiu ~ n 8"!11.1 ,11J ~ il: L 'lll iil"!1U 1 u,if"d 

'II q q q 

L tl ~ l'JULLU "" LUirl 1 l'J L 'lim~ tl111U L<;J l'Jn1'lU'l: dJUIJ iilfi1 'l1 El"!11W uiiu U'l1 l'Jiil:Lli l'J'il .i"d • 

2.1 l'l1J1Jiii,ipu,hvrfunfvufihuh:L11ml'l111'l'>A3J\111'13J 

n1viu.i 1 ~n a"l'lU ,11J~ fuf11 u'lir1U:ui"LLlii1u~L 'llliil "l'lul'lfwuiiu tl,:Lnm a1 t l'l,!11Ju1 ,11Ji"LLlii1u ~ 1 
' . ' 

1Jnn,11J 2563 .um:'ti'.i~u • .i1l"1u~ 15 n'lla1au 2576 -il"Liluil~~'ll&.i,:a:L1iil1.i11Jaruru1 1111milu,:u:n.1'l.i 
q q ....... 

Lnu 14 il LLil:'l.i'iim,l'i1tl,:mrnm,1iimdalli.Jlin i"LLlii1u~ 16 numau 2576 tl" 30 n'lltJltJU 2576 vi.i"".1ni:ru 

'il:11111Jiil.i1a~rrn1J'.lla"m:LLmJu<1.i 111.i°"'il1n'li1"tl,:m rnm, rn ~u • .iil 2576 faaii11 uiil:LetJ'ilo'1J1J~.i1um, . ' ' . .,. ..... .: 
'il1LUUol1U 'il"U 

~1uvi 2 - 111,!1 1 



2.1.1 

2.1.1.1 

1h::111'11'117"1'1!iff U. 

• ... 
!Ull:'li"l~fl1"iL'.!11 

Gh1'l'" 

nTilJfl'l'1iflllbITT 

1m,1i-1\l1v11JU,:::b1111 .. 
.Jr -a-

11.i"aciullvm.ill • 
(Ground-based 

d • 
tower) bbiil:::m1 ~1J\l 

,nlilvh (Roof-top 

tower) 

2.1.1.2 
~ I g., I 

i'lfli'l"l\l,l'lL'.!11 .. 

11'.!111!1'117Wll'ifW r!1z, t .... J' .,I .. 'fn"i "1'11'211Yl\l,'l1 ....... , ' 

·:n1Ja::1aufl ilni; 1,1,m::11il 
nfwu'it1,1, 

t'31,l,ilfl 
(Capacity $lots) 

TUC TUC bb u" b illlb .11.h: b 1111 .i' <ii ~1 n1 ,b 'li1 ;{ll ~"JI a" 

Ground-based tower mi::: 1J1lf'1'1Llln~i-1 TRUE ii.i 
' 

Roof- top tower ~ 1 \l 1 \l bU\l 2 ~\l~ (slot) liim,11 

749 bi11 bbiil::: 39 bs11 .i1 i-1s11tJti" ill!ll!1m,b i1 

.i11J~1iu ,1milll 788 1'i1Tium,Lllv1i"il 

bITT 

i.i ~1\le1'b 'li1bU\l LU<i11lJTI u iill:bB U<il 1 \l<il1TI" ,11\1~1" • 
th:::Lfl'l1'117Wlffiit. ... ~ "' l;!'.!11 IJ'l1 "rfl ll ilW 

IILZ1 . 

u11::!l,~n1-r1i1 iniitu.11-r:::11il 
.. ~ - .... Tillill:llllJfl 

1'3U.ilfl 
'11"iYIIJi'I\I, 

11~'11\I, • . 

m,IJ i:il'lifl llbln TUC TUC ri11m.i 111 TUC b'li1t\l~ (slot) ums111'hv11J.i11.i'.i,1 

Tmv1i-1\l1,1i-1 
• .Jrd .J!d • iJ' -

mw1nvm'l'l 2 'rl\l'l'l (slot) <ilabi11<i111Jil1 ,1"•11!11!1 

tJ,:b/1'1'1~.f"m:j1J\l 
~~ 1 .::.t 

n1,b"JJ1'1'11TIUn1, \lfl1"\l 
• 

.Jr -W\llil\l (Ground-

based tower) m1:::~ 

mj1J\l<i11<i1'1'11 (Roof-• 
top tower) 

. d • 
il1\l'l'1 2 - ~\11 2 



nnl.lN'Yln°L!H<11 

1'Yl'HllJU1'1lJ 

1h:L11'Ylril,rnr.i1m • .,. -w u \ll u ( Ground-
d 

based tower) Lbo:'Yl 

ar.iuum.ivh (Roof-• 
top tower) 

~ = ... 
!;j111!Jl'l'JVl!Jil'11,/ 

i111B1'11,TI'J:llil 

~ . 
lll1l1 
V 

~ ... 
l'l'iVl!Jil'II, 

TUC TUC ilGl,1R1Lti1'11\llflJi:l'Lti1'il1TITI~ill TRUE 
V • 

rh 'VI UGI 1,,, L<111h:Lll 'Yl fii-.l a r.iuu~ Ubb" :fi a r.ilJUGl1\ll W1 • • 
iia\ll'ilT11L'li1L'llJ<ilUfi 11,266 lJ1'Yl LLo: 10,290 lJ1'Yl.ia 

~ufi (slot) .im~au1uil 2562 LLa:tlfuLviwll'uiw 

BG1,1fa !la: 2. 70 .i ail \111 lJ .i,i.J·:h-.l iruru1 m,L 'li1vh . . . 

ilG1,11'iwzi1ri11'1fui:l'L'li1~LlJmJl'll'liil~" 
V • 

ri1\II u.i 1 iL.i1i.J,:111'Ylril-.l a r.iuu~ ULL• :fi a r.iu11.i1.iw1 • • 
c=,10., ' ' .t ~ ,,,: .... .d 3.1B\ll'i1mL'!!1'llllGl1L'ilJ\llll\'l 15,021 lJ1'Yl LLiil: 13,720 

rn11 \111lJ~1\illJ .ia~11fi (slot) .im~a111uil 2562 Lrn: 

i.JfuL fi3.1'lJui 1 u aG111fa u.: 2. 70 .i ail m mni.J11 -.l 
• 

2. 1.1.4 11,tl,11111ii'n:11il11iiL.:tV11:;nm111T 11"al'lill'l\11'lill • • 
ri1'V1111n 1 ~n a-.l'YlU 113.1~ fuf,1 u1iitui-.lLL.i1u i1L 'li1 • -.l'Ylll 11fw 6;ut11:L11m.i1111,,13.1u1 .i lJ i-.lLL.i111ii 1 

• • • 
!.lnn.il.l 2563 .um:vf-.lih1.i.i1i-.l1uii 15 numu11 2576 ~-.ld'.luilfiifull.i,:u:L101G11!.liruru1 'Vl~mil111:u:L1a11.i 

~ , ~ u 

LT1\l 14 iJ LLiil:L.iiim,vi1i.J,:mru.m,.imila-.lLU1in j-.lLL.i'lui1 16 llll!J1!JU 2576 n-.l 30 llllLJ1!Jll 2576 'V1.f-.l"il1m!u 

"il:'V11l;J•.i1 ~~1rr,l.l'll a-.lm: LLllL'.iUll\ll 'VI .i"-.l"i11n'li1-.lti,: m rum, ru if11iiG1il 25 76 1\ll uii,1 u,:L1itJG1 <1lJl.l~JJ111 m, 

.i1Liill-.l1\l \il-.ld 

'i1!J 11ii' 
• ~ 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 \11'1\'l!J: ii11'11,IJ1'fl 

Lll1Ll'IWl:IJ'l\1flill'il1TI 

TUC 

~1111\lLITT 788 788 788 788 788 788 

~111111.:4'ui1 (slot) - 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576 

n~!.I TRUE • 
~1m11.:4'uf1 (slot) - . . . . . . 

mu11an 

11u llii'n:11ilnii 217.87 223.75 229.79 236.00 242.37 248.92 
• 

' d • <111111 2 - 'Vl\11 3 



• ~ 

2569 2570 2571 2572 2576 'l'IWl!l: lil1'111JTl1 ..... 
u11hnl'l1J'll11'11J\J1 n 

TUC 

~11,1,11,1,LITT 788 788 788 788 , .... 788 

~11,1,11,1,~1,1,Yi {slot) - 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576 

n~.i TRUE 
..... 

' • d d ,nmuwm1 (slot) -
- - - - -..... 

1nuuan 

,., IJ 1 f;l 71 IJ i'lt'l ii 255.64 262.54 269.63 276.91 ..... 231.03 
' 

I I ........ 

2.1.2.1 1'11L'IITl1fil'II 

111'1'11,1,lil 1 lin 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&iu 11iil'i1L'li1vi&iufam1: 2.20 Iii ail 

2.1.2.2 miilili1,1ua:jJtl,m11r1J 
V 

ri1'1'1Ulil 1 li a.i11111i;lvi&imLiii:li,t1.naf1J L rhriufau iii: 12.50 tlil u a.i11111i;l.i'"n ~11,:~,1 u1,1,l'i1t 'li1Yi~1,1, • 

2.1.2.3 l'i1 'tw.i1utl,-:111,111 u 

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 ,: .r a"'ll11: dl u!.11: riu bLt'ii .:i.l L vi au a" rium1 m ~u,Yi a1, Lii ,11)1,1, ri u'Vlfw tfiiu ,.f,;i i:1'!.11: dlu 
' . 

ri1'1'1u,11 lil'i1Lilutl1:rim&iu 11il.i1.ia'ilnL~UL wavifau.: 3.07 'iliil a.im1!.11:mmm1 

2.1.2.4 l'i1'ti.i1mhuvm (Capital expenditure) • 
L i'la",1 n.i1.ia1!.li1,iruru1m1L 'lhri111 um11 u,if";i i:iL 'lh,:d'.lui:ifuilwnaul'i11 i~1 uviL~ u1rium1,1Ltiil 

~ "' ... 'IJ 'IJ 'IJ 

2.1.2.5 fi1'tw.i1u't1,1n,,-u1m111 (Relocation expense) 

n a"'Vlwn.i'l ,: 1iiii1111 i~1 u 1 um1cl'1 mITT .i1.i a1!.ln, iruru1 m1L i1 Yi111 um11 u,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!i1 H'~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.i11 i~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 u 1 um1!.11:'ll1i.i~utli viami:iL 'li1mL 'li11 u ~uvi (slot) vi11" 
' ' . 

,hui'i 2 - '1'1'11:1 4 



2.1.2.1 fi1l21,hu~" 'l 

ri1111'11>1Li,hu1m,.i1111fou1nT,ill'llli,m,~m,1h (Variable administration fee) ,,i1nufau.: 0.15 '!11J" 
' 

11u'li.1n.iwii1Jwi1 (slot) umwi 1 'Yl1'1lJ'lll!llJ<ll'lil•1n.i1 li.i1u~h. U.'11"1'11111'1n 
' 

2.1.3 111 h.i1 nn1wu'amJ-:;:,11m1nt11-:;,iam11n1 

m,1.h: m ru.m,ri1 'l ,.1 n 'l'lfw tfiimh: ,1111, ITT 1 m'1 lJ'lll!llJ ,il'll 'ltimlJ>11TI".i'1'11~1" 

• " 2563 2564 2565 2566 2567 2568 'lli'll>'l!l: 1n'11>1nn 

"i1!l 11il'"i,3Jll'1'1fi 217.87 223.75 229.79 236.00 242.37 248.92 
' 

fi1'l21,hu 
' -'~ .i1,"l!1'1'1<i1'11 (61.55) (62.90) (64.29) (65.70) (67.14) (68.62) 

.i1mif1~m •• :~"tl"n.if1" (7.69) (7.86) 
• 

(8.04) (8.21) (8.39) (8.58) 

'11 ti,: 11 '1111 !l (1.03) (1.06) (1.09) (1.13) (1.16) (1.20) 

'11 Hsi, !l L'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) 

111 h.i1n111Tttli'II> 147.38 151.70 156.14 160.72 165.42 170.26 

• " 2569 2570 2571 2572 2576 'lli'll>'l!l: ,n'll>ll'ln ... 
-:;1u l!il'-:;,:1Jl'!nli 255.64 262.54 269.63 276.91 ... 231.03 

fi1 'l 21.i1 u 
' .d.,. '11L"l!1'1'1'1'11 (70.13) (71.67) (73.25) (74.86) ... (61.25) 

.i1mifi~ 'IILLil:~"1.l" n .ifM (8.77) (8.96) 
• 

(9.16) (9.36) ... (7.66) 

,htl,:n'lln!l (1.24) (1.27) (1.31) (1.35) ... (1.15) 

.i11 i.i1 u1 um,ci'1mITT - - - - -... 

.i1li.i1un1,.i.1.i,1",f1 - - - - -... 

.i1 l i.i1 um,.i.1.i.i,wi'u - - - - -... 

m,1111~, 'll1u,i,i i1 m !l'll1Jn 
• ' 

.i1 l i.i1 !l t'II ~ (0.26) (0.27) (0.28) (0.29) ... (0.24) 

111 h.i1n'l11'Wtli'11> 175.24 180.36 185.63 191.05 ... 160.74 

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<i1 L Ii n 1J"'l'1'111'llJ~ fuf'll u 'l.i'i!rnf" .. .i 1'11 f1. '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: mm f 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.i 1 ~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 

1. m,.i im ii'l u ,:u u 

1mLr11U1 LL<\''1 

i.J1:uw1 Mobile 

Access 

2. nn.iimii'lu,:uu 

1mLn11i1LL<l'1 

U1<L111'1 FTix 

Access 

3. m,.iimii1u,:uu 

LLJLLr11U1LLll'1 

i.J,:L111'1 FTix 

Access 

TUC 

RMV 

TICC 

TUC 

TICC 

TICC 

"'J1Uil<L8Ulil 

1'1"l'VHrn'Llu,:ne1u'li.Ji1u FOC 

i.J,:L111'1 Mobile Access 

.tiwru 1 'li'lum-ii'il 1,Xu~m. • 
L 1'11ff1'1!1L!1~ EJ'Llct1 UL 'll'1i'Llct 

.i1-111-1'1'11.i ,:u:m,ii.J,:mm 1,795 

nli!L!J<il, (107,694 mifiitm.i.i,) 

1'1"l1'11Jii'bli.J1:ne11J'li.Ji1u FOC 

i.J,:L111'1 FTTx Access 

.n'l'lfu h"l 'Lll,,n. hiu'rm, 
• 

"" '"" ' B'LIL 1'1El1L 1-1'1LLo:U.EJ'1LLIJ'Ll'1 

~'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,) 

1'111'11Jii'Llu.:ne1u'li.Ji1a FOC 

u,<L111'1 FTix Access 

.nwi'uh"lull,n'ilMu'rm, • 
= ' c:: ' El'LIL 1'1 El1L 'LI,(;] LLil<IJ,EJ i;i LLIJ'Ll-1 

~'LIL 1'1BfL ui;i L'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\'Li,1 6 

il!ll"t1n1"'JLti1 

(Utilization) 

11'1 iqJqJ1n11L 'JJ1'111 
. " 11 am,1 u,if,iu 

n-1iqJqJ1m1L'JJ1111 
•.,t 

TILJm,1'Lll11'1'LI 

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 1 o il V11mil1-1 i.i.J.i1mio1-1 l'll~rhvmlil 

2.2.1.3 ill,1,\il@li"1°1'ii°U FOC (ill,1,1v\i111,11111'Ylfi'il1nn1.1 li;i"j • 
,1 u'l.i o'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<il 1 u m,ti17"fn 1,11 i i1tf a1n 1,1 (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 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 
'I.I q 1 1 

o'Ylii'l.<i! i1d 
• 

• .. 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 Vl1''ll.l: iil11,\UTl1 

. 

-:;11.1 li/r,,1,1 

,rnfnlmlJlil'!'!'"llJ 254,903 254,903 254,903 254,903 254,903 254,903 

Tl El fn1. i!Jlilail1 v: u'lm, 203,922 203,922 203,922 203,922 203,922 203,922 

'!1!J li/r,,1,1 994 994 994 994 994 994 

ll11-liilvl (61) (61) (61) (61) (61) (61) 

-:;11.1 lilri:111fi 933 933 933 933 933 933 
• 

~ 

V1'1b1.1: iil11'lJ1l1 2569 2570 2571 2572 ... 2591 

,1u li/r-:;,1,1 

.i a f fit m m1 .. ,lJ 254,903 254,903 254,903 254,903 ... 254,903 

<-1 ""1 • -,rn,n ililJlil,'11 1'1\J,m, 203,922 203,922 203,922 203,922 ... 203,922 

,11.1 li/rn1,1 994 994 994 994 ... 331 

ll11-liillil (61) (61) (61) (61) ... (20) 

-:;11.1 lilr-:i,!Jl'll'lfi 933 933 933 933 ... 311 
• 

' d • 
<111-l'Yl 2 - 1'11-11 7 



2.2.2 ~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 L i,h 1 izj1 ulinifa l'i"m" ~11>1 fo FOC L ri1nut.i:r1L;:i.~ !J~ 1,925 mnsii 11nTimJ.i:;s;i 11il L ii uun u 

'ii1u1u Foe 'Jl11"nf~tflitl~Li1."nu1u.rf"d:r,lJ s.s24 nlmlJ.i:r • 

' i '-' I ~I ..., ..., 2.2.2.2 1'11 'lfv1uu:r:n1,1nu 
ri11>1u.i 1 i.i11izj1 utl:r:nunm ~lJ.im ri1nu o.5o i1umn 'l uil 2562 .i1lJm,tl:r:mm'Jl11"u~il:''Yli.im,~ ~" 

• • .l' • I • ' , U d ., • d d Q ,!f • • ,Q ,; ,l' •. t Q • ' • n 11"nt1 :r,lJ~ ,: .i 11"'Jl1:r:L1J u u:r::nu, t1LL<1rn: L ~ 11ua"nmn1 ma-u"'Yl ai. L n <11'Jlt1nu'Yl:r~ mm fl"\I fl u:r:L.J\lmVI u.i m • • 
!11Lflutl:r:nm~1J L<il<i11lJel<il:f1L1m vf 11~·:l'eJ !Jil: 3.07 '1ilB<ilm,tl,:m l\ln1'l" 

2.2.2.3 iai1ii,hm'hu'tl1,1 (Capital expenditure) 

L da" .in m lJ a-:ri.111" iru ru1 m:rL i1'Yi1 ,1 um:; 1 m,f" d ~L "Ji1 ,: L ilu~fo i1 .i 'Jl111J.i1 oiia !.I LL'lllJ'Ylf~ tf liu.i;, a <11 
~ ... ., 'II 'II 

a1uiruru1L ,i1 \i"'Yi1 hi~tl:r:dJu hi1.irhm:rtl:r:mm,h 1izj1m:J1unu 
~ ... ... 'II ~ 

I 'J I,, I ..I 
2.2.2.4 1'11 L'lfv1!J111,1 ') 

ri11>1t1<111i.i1u~m:rITT1>1fuu~m:;.i1t11i,m,~mLtl, {Variable admin fee) L'thnufaw,: 0.15 ,rn":;iut.i,1n 
• 

FOC a-nil,nn.i1 'l izj1 u~hbil.t1"1t1V1in 
• 

2.2.3 ii, hv1nnfrufil1,1tl:;:um FOC 

m :;J.i:;: m Ill m :rri 1 h.i n n f~ tf litl tl:rw,n F OC Lil u 11.i <111 lJ m:;i" .i 1 mi 1" 

• ~ 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 VIWUJ: i111,11J1fl 

11!1 hil.'lflfi 932.74 932.74 932.74 932.74 932.74 932.74 
• 

iai1'li.i1u 

!11 L 'l!zj1 !J li'Ylfibb 1'1"'1'11" (10.63) (10.63) (10.63) (10.63) (10.63) (10.63) 

!11 tl:;: fl \111 !J (0.52) (0.53) (0.55) (0.56) (0.58) (0.60) 

,h 1izj1!Jg\l ') {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 VIWl!J: il11'1J1fl ... 
:;1u 1iKl.'lnil 932.74 932.74 932.74 932.74 ... 310.91 

• 
iai1 'li,hu 

!11 Hzj1!Jli'YliiLL vi"'Yl1" (10.63) (10.63) (10.63) (10.63) ... (3.54) 

.i11h:nu11u (0.62) (0.64) (0.66) (0.68) ... (0.40) 

,h'lizj1utu 'l {1.38) (1.38) {1.38) (1.38) ... (0.46) 

ri, hv1nnf'l'lifil1,1 920.10 920.08 920.07 920.05 ... 306.51 

,hu'ii 2 - mh 8 



2.3 

2.3.1 

~ d 
l'li1JilJ1il,!PUil\l 

l'lilJilJ ii,nueJ1il nmiL°Ju 11rnii 1J flflll 
~ . 

2.3.2 l'l11J11Jii,!pum:11l'11~ul'11il'l'laJ,nn'li"lJ""!":t1:!'lll1!.l1:m111,n11 (Terminal Value) 

~!.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' L Y1am11J,:lJ\ll,:1" 1um,1h:1J1 mm,m:LLffL~u.wih"m tJV\a",:tJ:L 1.i 11.h:mmm, oll" 
LUU,: tJ:L 1m.i aw111"u 11.1 iXmnnif,mTu 

• 

2.4 l'liiJIIJil.!P\leJ1il,111"l\lAlilifllil (Discount Rate) 

el \1111 .i1t1/i'il il\11 fih1 um,1.h:Liit11Ji1,hif ,1,1uuff't'lfi"l1 el" m: Llff\~Uff\11 a ff,!'!l el"'Yln'i u;u fin 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,mu 1 lll'il"U 

WACC 

WACC 

D 

E 

= (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 

• • 
= 

n el"'YlU~ L ri1n1Jfa tli1! 84.00 • 
= 

,., "" d ,,:.,. .... .J' ~ 
'1JU'YlU'Yl1,n11L"UL'i1i1tJ'!lel" DIF 'YllJ8'1111'ilelnLIJtJ,1ltJi1: 5.30 • 
,;i ail L'il tJ ei1, a,,11 n 1l'iln 'il am ii' tJ'!I aJVI il:;u '!I a "n a"'Ylu n 1J ~ LL ,;i • 
.i:ntJm, 

= eim1i.. i1'il1J1JLL'YlUL~'!.lif ui..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 \'.' ' r.ltt\l'lll " 81ftTlll&IFIO.UUml 

' 
.. ··· .· .. 

. .(lrin/1-!ilnu) (ttmiM1''lU) .·. . 
.· ' .· ', .· ' . .. . .. 

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% 

a 
7.46% Li\ftU 

• d • 
t'!1U'Yl 2 - V\'1.11 9 



~1rnimJ,'JJ1"i'II ITTlJ11!lfi1'111Ul\l\1el•l'l11'l»l81JLrYl't.1'111l"~i'imKu (K,,) '1111" DIF 1iLl11111Jf11~.: 7.46 .i11il LL,:eJi;rn . . ' 
t1,L1tmmh"1hmt'n'll1J"l'l't.l (WACC) liLl11111Jf11~,: 7.12 .i11u 

' 



al LJ,n1,1n111h~LlJ1,IIJil,l1 LJ~lf:m.J"JJ elvYl'lW ul11,1 "11 Elvn elvYl1,111lJ 1mvITT1vi{1,1~11,11 Yl1!1lJ1,11!1lJ ~'il'l'l~ 
'll , q "' 

2.6 r.liiln111htlJ,!ll,OTi 

.... ,. 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 I 2577 

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 I 919.94 -'in: fi1u~m1imm-s-

n"i::Ui'H'.il-liffjl~'t1fi I I I I I I I I I I I I I I I 919.94 

~iffi1"H°R.Jffl'i1.h::mmm"i 

un1ri1tHJ'l,l,1tu..1 3,010.99 

FOG 

YI.ff. I 2578 I 2579 I 2580 I 2581 I 2582 I 2583 L 2_584_ J 2585 I 2586 I 2587 I 2588 I 2589 I 2590 I 2591 

n, li'it1nli'l1Tt1"iFIIJM1mJ 

rhhv,n Foe I 919.91 I 919.89 I 919.86 I 919.83 I 919.81 I 919.78 I 919.75 I 919.72 I 919.69 I 919.66 I 919.62 I 919.59 I 919.56 I 306.51 

i'n: fi1u1Yi11i'llff'r1 

fl"itUi'fL°3mllrli'ft1fi I 919.91 I 919.89 I 919.86 I 919.83 I 919.81 I 919.78 I 919.15 I 919.72 I 919.69 I 919.66 I 919.62 I 919,59 I 919.56 I 306.51 

~aR,..,a..,m1tJ7::aJ'U\lm"i 

Hl11 'Yl'HUJ\r'Wltl 

FOG I I I I I I I I I I I I I I 12,918.64 

' d • 
\'111,IYI 2 • 'l'\1,11 11 



.... "" "' ' .... "' ~ ' ... .... ..-... ""' 
,1 n'll mJ0Lrn:,u11J<11.1ll<11,mn1'111,;ill ,:,n m1nmll1 ml'\1 !Jom u<11!f11!J'llEJ,'YlW'W•ll'Yl nB,'Ylllal!J~ ,: 

'U "" '\I q q 

d1 iil,'Ylll <1111J1ihrn,h if .. 11\lo'Ylfi"ll ,1,m: LLoL1 ll•'11 i.i .i',d 
'l 'l.J q 1 

• ~ 

l'IWJ!l: ,11"1n'Yl 

1Jovi1if .. 11llfft1ii'llB,m:LLoL1lli!'11 - LITT t 'Yl1A!Jll1A!J 2,634.68 
,---~, "" .. ·-···· ' ' . ' ..... , __ , ______ ,_,,., ______ ·- .•.. '"'"'""""""'"'""""""'"'""""'""- --- .. - ---- ------·-- ..... -···---··"'" 

1Jovi1if .. 11llo'Ylfi"llB,m:LL•L1lli!<11 -FOC 12,841.19 
• ' ' . 

' - <IJ ,I'-. ~aA,q~B,,N~o~n,wuff" • 
15,475.87 

,1mJ:r:m mn11m: LLi!L~llo,rrii.i,1nm1n1l'lll<1101J1J~.1ll,h, ~ i1,ill t<11 u 1 iii' <11n '1ll 'Ylll!l1rn~mh, 
• J ' 

1.bm.i"n 01 m1nvi1ll1ru,1'111Jovi1if ,,11llif'Yl!f'll EJ'1 m:LLoL~llll'11'll EJ,'Yl'IVHJITT.1.LITT 1 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 

1 ~ ~ ' .... .... 
ll'11'1llL'Yl101J 15,475.87 o1ll!J1'Yl 

' d • 
(11'\.J,'Yl 2 - l'\'\.1,1 12 



Q ' 1 2.8 n1nLfl"i1:mn11J 1 (Sensitivity Analysis) 

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 ••ll n 111el.:11'11elii:1.1<1.i11mhiiu.:im1milu 
'II q , , 'II 'II 

1J1.:1 if u if uel ~n u,111 :1.1 !l ni el'111<1:m1:1.1 L 1'1:1.11 :<11J'll el.:1<1:1.1 :1.1~ ~1u vi1 'ZfL um,th::1.11 mm,m.:i nTn3u 11.:mmm,'111 il u • • • 
li,n 1! LLil :u bLJ 1J1 Um ,lJ11'111'11U l Uel U1 '1 lil 1118L"1GI1111: L fl,M~fi 1JLL<1:&1m um,ni:if ilil\JU "1'1 if U 1'11 n ij L 'V\ li1 m,m yj 

't "" , , 

;i;ii.rn 1 VIL ii Ii] m,Ltl~ 8ULLUi1'11.i 9 L~ m lllJ&l/111:Lfl'l"l,l!iiil &1111'1'1 blllil sf ellJ1'11'11i'l"'l"IJ'Zf1~ bbi1:ULLJ1J18'11 el'11!lJ1 .vi 

1 ti~ um1tl<1.:11.tl eJ11Jri1 l vi' tl,: :1.11 mm,vi ri11'1 u.i 'Bum u 1.r <1:1.1 :1.1~ !1U Yin ~11 m"li1.:1111 m tl~ 8mttl • .:i 1.tl el ~1.:1 ii1fo ~1111!! 

11. :el1i1 ;i.:ii:.1. m:1-1u 1 vi' :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:iu 11111 tl~ um1tl "" 1.t.11111 u 1 'liunu 
'II , q , 

11118 &11 L 1'\<ilLLil:Uil\l Wi11'1 9 vi el11l L n<il m,Ltl ~ 8ULLU "" LL•• el11J;i.:ii:.1. m:l'llJn um,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 
' ' . 

• Q • ·- d • , " ,, d d d 1 .'f • • d Q 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:1'1lJ <i18u1J1JU.i1'1 9 1'1 el11!Ln<ilm, 
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, '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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กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิิทัล

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

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

ทรัพย์สินโครงสร้าง

ทรัพย์สินโครงสร้าง พื�นฐานโทรคมนาคม

พื�นฐานโทรคมนาคม ทั�งหมดหลงัการลงทุน

ที�มอียู่เดมิ เพิ�มเติมครั�งที� 4

หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุน 3.2.1 12,973.79 14,122.95

รายไดด้อกเบี�ย 3.2.2 2.62 2.62

รวมรายได้ 12,976.41 14,125.57

ค่าใช้จ่าย

ค่าสิทธิแห่งทาง 3.3.1 (156.59) (167.22)

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

ค่าประกนัภยั 3.3.3 (3.92) (5.42)

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคม 3.3.4 (48.90) (50.65)

ค่าใชจ่้ายในการยา้ยเสาโทรคมนาคม 3.3.5 (82.98) (82.98)

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3.4.1 (115.72) (124.21)

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 3.4.2 (28.70) (31.74)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3.4.3 (5.26) (5.27)

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 3.4.4 (1.86) (1.87)

ค่าใชจ่้ายอื�น 3.4.5 (31.90) (57.72)

รวมค่าใช้จ่าย (1,512.79) (1,632.91)

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

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 9,956.99 10,986.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของประมาณการงบกาํไรขาดทุนตามสมมติฐาน 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิิทัล

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

ทรัพย์สินโครงสร้าง

ทรัพย์สินโครงสร้าง พื�นฐานโทรคมนาคม

พื�นฐานโทรคมนาคม ทั�งหมดหลงัการลงทุน

ที�มอียู่เดมิ เพิ�มเติมครั�งที� 4

หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท

ข้อมูลเพิ�มเติม

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

จํานวนเงินที�สามารถปันส่วนแบ่งกาํไรสําหรับ

   ผู้ถือหน่วยลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 9,956.99 10,986.03

หกั  จ่ายชาํระและสาํรองค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ 3.9 (163.75) (163.75)

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิหลงัการปรับปรุง 9,793.24 10,822.28

เพิ�ม  สภาพคล่องส่วนเกินที�เกิดจากเงินรับล่วงหนา้

             ค่าเช่าพื�นที�บนเสาโทรคมนาคมและอื�น ๆ 3.8 195.35 221.10

          ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ 3.9 73.28 73.28

รวม 10,061.87 11,116.66

ประมาณการจํานวนส่วนแบ่งกาํไรสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

ประมาณการจาํนวนส่วนแบ่งรายไดจ้าก

   การลงทุนสุทธิหลงัการปรับปรุง 9,793.24 10,822.28

อัตราการปันส่วนแบ่งกาํไร 3.7 100.00% 100.00%

ประมาณการจาํนวนส่วนแบ่งกาํไรที�จ่ายจากกาํไรสะสม 268.63 294.38

รวม 10,061.87 11,116.66

จาํนวนหน่วยลงทุน (ลา้นหน่วย) 9,637.94 10,644.31

เงินปันส่วนแบ่งกาํไรต่อหน่วยลงทุน (บาท) 1.04399 1.04438

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของประมาณการงบกาํไรขาดทุนตามสมมติฐาน 

สําหรับงวดประมาณการตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563
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5

1 ข้อมูลทั�วไป

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

เฉพาะเจาะจง โดยมีการกาํหนดธุรกิจโครงสร้างพื�นฐานที�ลงทุนไวเ้ป็นการแน่นอนแลว้ในรายละเอียดของโครงการ 

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

ไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกาํหนดอายโุครงการ 

กองทุนรวมไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเริ�มซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั�งแต่วนัที� 

27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

กองทุนรวมบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกัด (“บริษทัจดัการกองทุน”) โดยมี

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จํากัด เป็นนายทะเบียนกองทุนรวม และบริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด เป็นผู ้จัดการทรัพย์สิน

โทรคมนาคม 

ณ ปัจจุบันนี�  กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม (“ทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐาน

โทรคมนาคมที�มีอยูเ่ดิม”) สรุปไดด้งันี�

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

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

ทั�งหมดจาํนวน 6,000 เสา 

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

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

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

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

ให้เช่าเสาโทรคมนาคมและระบบใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์สื�อสัญญาณบางส่วนของบริษัท บีเอฟเคที 

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

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

ง) กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิทธิในการซื�อกบั AWC เพื�อเช่าระบบใยแกว้นาํแสงระยะทาง 

7,981 กิโลเมตร จนถึงปี พ.ศ. 2578



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

หมายเหตุประกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

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

6

1 ข้อมูลทั�วไป (ต่อ)

ณ ปัจจุบันนี�  กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม (“ทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐาน

โทรคมนาคมที�มีอยูเ่ดิม”) สรุปไดด้งันี� (ต่อ)

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

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

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

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

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

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

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

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

เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร

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

พ.ศ. 2591 และ 

ฌ) กรรมสิทธิ� ในใยแก้วนําแสงซึ� งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต 

และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื�นที� ต่างจังหวัดของ TMV ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร 

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

บริษทัจดัการกองทุนเสนอที�จะลงทุนเพิ�มเติมในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม (“ทรัพยสิ์นโครงสร้าง

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

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

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

ดงัต่อไปนี�

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

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

749 ตน้ และเสาที�ตั�งอยูบ่นดาดฟ้าจาํนวน 39 ตน้ 

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

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

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

FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนดอิ์นเทอร์เน็ตในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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

ต่างจงัหวดัระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) และ 

ง) กรรมสิทธิ� ในระบบใยแกว้นาํแสงของ TICC ซึ� งปัจจุบนัใชร้องรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื�นที�ต่างจังหวดัระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร 

(หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) 
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2 เกณฑ์ในการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติระหว่างช่วงเวลาประมาณการได้ถูกจดัทาํขึ�นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อแสดงเป็น

ส่วนหนึ�งในหนงัสือเชิญประชุมและหนงัสือชี�ชวนเพื�อใชใ้นการประกอบการตดัสินใจในการลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ณ วนัที�มีการแจกเอกสารดังกล่าว ดังนั�นงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติไม่เหมาะที�จะนําไปใช้ในการพิจารณา

เรื�องอื�นและไม่ควรนาํไปใชอ้า้งอิงเพื�อวตัถุประสงคอื์�นนอกเหนือไปจากที�กล่าวไวข้า้งตน้

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

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

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

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

ในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมจริง

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

ตามสถานการณ์สมมตินี�  เพื�อวตัถุประสงค์ของการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสัญญาที�เกี�ยวขอ้ง

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

รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวมสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคมของทุกปี อยา่งไรก็ตามงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์

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

ประมาณการของงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี� จะแตกต่างจากรอบระยะเวลาของระยะเวลาบัญชีของ

กองทุนรวม 

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติไดถู้กจดัทาํขึ�นตามนโยบายการบญัชีที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 ซึ� งเป็นไป

ตามนโยบายการบญัชีที�คาดวา่กองทุนรวมจะใชใ้นอนาคตเพื�อจดัทาํรายงานทางการเงินและขอ้มูลทางการเงินของ

กองทุนรวมสาํหรับงวดเดียวกนัต่อไป

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติฉบบั

ภาษาไทย ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

หมายเหตุประกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

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

9

3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติของทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ�มเติมครั� งที� 4 ระหวา่ง

ช่วงเวลาประมาณการ ได้ถูกจดัทาํขึ�นโดยใชข้อ้สมมติฐานที�สําคญัตามที�จะอธิบายต่อไป บริษทัจัดการกองทุน  

มีความเห็นวา่ ขอ้สมมติฐานดงักล่าวเหมาะสมและสมเหตุสมผล ในวนัที�ที�ไดจ้ดัทาํรายงาน อยา่งไรก็ตาม ผูล้งทุน

ควรพิจารณาขอ้สมมติฐานดงักล่าวและงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติของทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐาน

โทรคมนาคมส่วนเพิ�มเติมครั� งที� 4 และควรทาํการประเมินผลการดาํเนินงานในอนาคตของกองทุนรวมดว้ยตนเองดว้ย 

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

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

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

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

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

749 ตน้ และเสาที�ตั�งอยูบ่นดาดฟ้าจาํนวน 39 ตน้ 

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

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

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

เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื�นที�

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ RMV ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์

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

กิโลเมตร) และ 

ง) กรรมสิทธิ� ในระบบใยแกว้นําแสงของ TICC ซึ� งปัจจุบนัใชร้องรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื�นที�ต่างจงัหวดัระยะทางประมาณ 2,797 

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

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

(ต่อ)

บริษทัจดัการกองทุนมีขอ้สมมติว่า กองทุนรวมจะจ่ายชาํระเงินจาํนวน 15,800 ลา้นบาท ซึ� งรวมค่าใชจ่้าย

เพื�อให้ได้มาซึ� งทรัพยสิ์นดังกล่าว ได้แก่ ค่าธรรมเนียมผูแ้ทนจัดจาํหน่ายและผูจ้ดัการผูแ้ทนจดัจาํหน่าย 

ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางเทคนิค และค่าที�ปรึกษาทางกฎหมาย

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

ทั�งจาํนวน 

มูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ�มเติม ครั� งที� 4 สุดทา้ยอาจแตกต่างจาก

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

ค่าธรรมเนียมผู ้แทนจัดจําหน่ายและผู ้จัดการผู ้แทนจัดจําหน่าย ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน 

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

แวดลอ้ม เช่น สภาวะของตลาด ณ วนัที�ลงทุน ผลการเจรจาการขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระเงินกูย้ืมที�ถึง

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

นอกจากนี� เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี�  บริษทัจดัการกองทุนตั�งขอ้

สมมติวา่จะไม่มีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพยสิ์น

โครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมทั� งหมดหลงัการลงทุนเพิ�มเติมภายหลงัการรับรู้เงินลงทุนในทรัพยสิ์น

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

สาํหรับการรายงานทางการเงินของกองทุนรวม คือการแสดงมูลค่าเงินลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมทุกวนัสิ�นงวด

รายงานโดยปรับปรุงรายการผา่นงบกาํไรขาดทุน
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ 

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน

บริษทัจดัการกองทุนไดป้ระมาณการรายไดจ้ากเงินลงทุน ซึ� งสามารถแบ่งตามประเภททรัพยสิ์นตาม

ประเภทของรายไดด้งันี�

สําหรับงวดตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ถึงวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม

ที�มอียู่เดมิ

(ล้านบาท) 

ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม

ทั�งหมดหลงัการลงทุน

เพิ�มเตมิ ครั�งที� 4

(ล้านบาท) 

ก. รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคม 4,638.20 4,854.62

ข. รายไดจ้ากระบบใยแกว้นาํแสงและ

อุปกรณ์สื�อสญัญาณสุทธิ 

1,551.39 1,551.39

ค. ค่าเช่ารับจากระบบใยแกว้นาํแสงและระบบ

สื�อสญัญาณ และระบบบรอดแบนด์

6,784.20 7,716.94

รวมรายไดจ้ากการลงทุน 12,973.79 14,122.95

ประมาณการรายไดถู้กจดัทาํขึ�นบนขอ้สมมติฐานที�สาํคญัดงัที�จะกล่าวถดัไป ซึ� งไดค้าํนึงถึงปัจจยัต่างๆ

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

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

และขอ้กาํหนดสาํคญัของสญัญาที�เกี�ยวขอ้ง

รายไดที้�เกิดจากการสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑ์ที�ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ�ม

อยา่งไรก็ตามรายไดค้่าเช่าจากทรัพยสิ์นและสิทธิในการใชท้รัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมนั�น

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

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม 

ประมาณการรายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมทั�งหมดมีขอ้สมมติดงันี�

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

ถึงวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

สําหรับงวดตั�งแต่วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

ถึงวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

จํานวนที�ให้บริการ รายได้รายเดือน 

(บาท) 

จํานวนที�ให้บริการ รายได้รายเดือน 

(บาท) 

BFKT เป็นผู้ขายรายได้สุทธิ

สัญญาโอนขายทรัพยสิ์น

และสิทธิรายได้

24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึง 

3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 

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

AWC เป็นผู้ขายรายได้สุทธิ

สัญญาโอนขายทรัพยสิ์น

และสิทธิรายได้

24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึง 

3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 

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

สัญญาโอนขายทรัพยสิ์น

และสิทธิรายได้

5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง  

3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 

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

สัญญาโอนขายทรัพยสิ์น

และสิทธิรายได้

1 ธนัวาคม พ.ศ.2560 ถึง 

3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 

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

TUC เป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าดาํเนินการและ

บริหารจดัการหลกั 

24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึง 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570 

4,347**

(เสาที�ตั�งอยู่บนพื�นดิน)

17,742** 4,347**

(เสาที�ตั�งอยู่บนพื�นดิน)

18,190**

1,653**

(เสาที�ตั�งอยู่บนดาดฟ้า) 

30,664** 1,653**

(เสาที�ตั�งอยู่บนดาดฟ้า)

31,389**

สัญญาเช่าดาํเนินการและ

บริหารจดัการหลกั 

24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

ถึง 15 กนัยายน พ.ศ. 2576

300**

(เสาที�ตั�งอยู่บนพื�นดิน)

11,265** 300**

(เสาที�ตั�งอยู่บนพื�นดิน)

11,570**

50**

(เสาที�ตั�งอยู่บนดาดฟ้า) 

10,290** 50**

(เสาที�ตั�งอยู่บนดาดฟ้า)

10,567**

สัญญาเช่าดาํเนินการและ

บริหารจดัการหลกั 

17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

ถึง 15 กนัยายน พ.ศ. 2576

2,343**

(เสาที�ตั�งอยู่บนพื�นดิน)

11,265** 2,343**

(เสาที�ตั�งอยู่บนพื�นดิน)

11,570**

246**

(เสาที�ตั�งอยู่บนดาดฟ้า) 

10,290** 246**

(เสาที�ตั�งอยู่บนดาดฟ้า)

10,567**

สัญญาเช่าดาํเนินการและ

บริหารจดัการหลกั 

วนัที�การลงทุนเพิ�มเติม 

ครั� งที� 4 มีผลจนถึง 

วนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2576

749**

(เสาที�ตั�งอยู่บนพื�นดิน)

11,265** 749**

(เสาที�ตั�งอยู่บนพื�นดิน)

11,570**

39**

(เสาที�ตั�งอยู่บนดาดฟ้า)

10,290** 39**

(เสาที�ตั�งอยู่บนดาดฟ้า)

10,567**

* จาํนวนที�ให้บริการเป็นจาํนวนเสาโทรคมนาคมและรายได้รายเดือนสุทธิต่อจาํนวนเสาโทรคมนาคมในช่วงเวลาประมาณการได้อ้างอิง

มาจากสัญญาที�เกี�ยวข้อง

** จาํนวนที�ให้บริการเป็นจาํนวนเสาโทรคมนาคมและรายได้รายเดือนต่อพื�นที�บนจาํนวนเสาโทรคมนาคมในช่วงเวลาประมาณการได้

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

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม (ต่อ)

นอกจากนี� กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่ากบับุคคลภายนอกรายใหม่สําหรับเสาโทรคมนาคม 

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

พื�นที�บนเสาโทรคมนาคมและรายได้รายเดือนสุทธิต่อพื�นที�บนจาํนวนเสาโทรคมนาคมจาก

บุคคลภายนอกรายใหม่เฉพาะส่วนดงักล่าวไดถู้กรวมในงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

ในช่วงเวลาประมาณการ

รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT 

กองทุนรวมได้เขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดก้ับ BFKT เมื�อวนัที�  24 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 เพื�อรับโอนสิทธิในรายได้สุทธิที�มาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมบางส่วนของ BFKT

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

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

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

สญัญา (วนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568)  

รายไดสุ้ทธิประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าทรัพยสิ์นโทรคมนาคม และสิทธิและการเรียกร้องใดๆ 

ภายใตห้รือที�เกี�ยวขอ้งกับ หรือที�เป็นไปตามสัญญาหลงัหักด้วยตน้ทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วน

สําหรับการดําเนินงานและซ่อมบํารุง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที� ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) และ 

เบี�ยประกนัภยั

ภายใตส้ัญญา BFKT ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอนัเกี�ยวเนื�องกับรายการสัญญาโอนขาย

ทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดที้�เกิดขึ�นกบักองทุนรวม

ภายใตส้ัญญา BFKT ตกลงให้สิทธิกบักองทุนรวม ในการซื�อทรัพยสิ์นโทรคมนาคมของ BFKT 

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

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม (ต่อ)

รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก AWC 

วนัที� 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดก้บั 

AWC เพื�อรับโอนสิทธิในรายไดสุ้ทธิที�มาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามสัญญาเช่า

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

BFKT และ AWC โดยสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดด้งักล่าวครอบคลุมรายไดต้ั�งแต่

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

พ.ศ. 2568)  

วนัที� 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิในรายไดก้บั 

AWC เพื�อรับโอนสิทธิในรายไดสุ้ทธิที�มาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ�มเติมจาํนวน 

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

แกไ้ขเพิ�มเติมระหวา่ง BFKT และ AWC โดยสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดด้งักล่าว

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

สญัญา (วนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568) 

วนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสญัญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดก้บั 

AWC เพื�อรับโอนสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดสุ้ทธิที�เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม

ของ AWC จาํนวน 149 ตน้ ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม โดยรายไดสุ้ทธิดงักล่าวครอบคลุม

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

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

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม (ต่อ)

รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก AWC (ต่อ)

รายไดสุ้ทธิประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าทรัพยสิ์นโทรคมนาคม และสิทธิและการเรียกร้องใดๆ 

ภายใตห้รือที�เกี�ยวขอ้งกบัหรือที�เป็นไปตามสัญญาหลงัหักดว้ยตน้ทุน ค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับ

การดาํเนินงานและซ่อมบาํรุง เงินค่าเช่าตามสญัญาเช่าที�ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) และเบี�ยประกนัภยั

ทั�งนี� รายไดสุ้ทธิหมายรวมถึงเงินที�ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิเรียกร้อง ค่าตดัสิน คาํพิพากษา คดีความ

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

และเงินที�ไดรั้บนั�นเกิดขึ�นก่อนหน้าวนัที�สัญญาระหว่างกองทุนรวม และAWC มีผลบังคบัใช ้

โดยไม่คาํนึงถึงวา่ AWC จะไดด้าํเนินการใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือไดรั้บชาํระตามสิทธิหรือการใช้

สิทธิเรียกร้องดงักล่าว ก่อนหนา้หรือภายหลงัวนัที�สญัญามีผลบงัคบัใชก็้ตาม

นอกจากนี�  มีขอ้สมมติวา่ภายใตข้อ้กาํหนดเรื�องการชาํระเงินของสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและ

สิทธิรายไดร้ะหว่างกองทุนรวม และ AWC สําหรับทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม

ทั�งหมด หลงัจากการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 2 กองทุนรวมจะไดรั้บชาํระเงินของรายไดร้ายเดือน

สุทธิภายในเดือนเดียวกนันั�นเอง ดงันั�น ณ แต่ละวนัสิ�นระหวา่งช่วงเวลาประมาณการจะไม่มี

ยอดลูกหนี�คงคา้งสาํหรับรายการนี�

ภายใตส้ัญญา AWC ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอนัเกี�ยวเนื�องกับรายการสัญญาโอนขาย

ทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดที้�เกิดกบักองทุนรวม

นอกจากนี�  ภายใตส้ัญญา AWC จะตอ้งโอนกรรมสิทธิ� ในเสาโทรคมนาคมให้กบักองทุนรวม

ในวนัครบกาํหนดสญัญา
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม (ต่อ)

รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก TUC 

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

เงื�อนไขของสัญญา ทรูจะตอ้งส่งมอบหรือดาํเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจาํนวน 

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

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

ภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

จากนั�นกองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่า ดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัสาํหรับเสาโทรคมนาคม

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

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

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570  

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

โทรคมนาคมกลุ่มแรกจํานวน 3,000 เสา ที� มีกําหนดส่งมอบภายในวันที�  31 ธันวาคม  

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

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

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

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

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

ค่าเช่าพื�นที�รับล่วงหน้าจะคาํนวณจากจาํนวนจุดบนเสาโทรคมนาคมซึ� งขึ�นอยู่กบัประเภทของ

เสาโทรคมนาคม โดยค่าเช่าพื�นที�รับล่วงหนา้ประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าทรัพยสิ์นโทรคมนาคม 

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

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

รวมยงัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าเบี�ยประกนัภยัของเสาโทรคมนาคมอีกดว้ย

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

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

โทรศพัทเ์คลื�อนที�จาํนวน 350 เสา  



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

หมายเหตุประกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

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

17

3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ก) รายได้จากเสาโทรคมนาคม (ต่อ)

รายไดจ้ากเสาโทรคมนาคมจาก TUC (ต่อ)

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

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

โทรศพัท์เคลื�อนที�จาํนวน 2,589 เสาให้แก่กองทุนรวม ตามสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั TUC

เมื�อวนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

จากนั�นกองทุนรวมเขา้ทาํสัญญาเช่า ดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัสาํหรับพื�นที� (Slots) บน

เสาโทรคมนาคมที�ใชส้าํหรับการให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�กบั TUC จาํนวนประมาณ 350 ตน้ 

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

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

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

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

ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัขา้งตน้ กลุ่มทรูมีหนา้ที�รับผิดชอบค่าใชจ่้าย

สาํหรับการดาํเนินงานและซ่อมบาํรุง และยงัไดรั้บส่วนลดจากการเป็นผูเ้ช่าและผูบ้ริหารจดัการ

ดั� งเดิมตามอัตราที�ระบุไวใ้นสัญญา และส่วนลดเพิ�มเติมหากบุคคลภายนอกได้รับเงื�อนไข

ที�เป็นคุณมากกวา่ที� TUC ไดรั้บ 

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

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

จาํนวน 788 ตน้ ของ TUC โดยจะไดรั้บมอบเสาโทรคมนาคมดงักล่าวภายในงวดสิ�นสุดวนัที� 

30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

จากนั�นกองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาเช่า ดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัสําหรับพื�นที� (Slots)

บนเสาโทรคมนาคมที�ใชส้าํหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�กบั TUC จาํนวนประมาณ 788 ตน้ 

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

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

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

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ข) รายได้จากระบบใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์สื�อสัญญาณ

กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดก้บั BFKT เมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2556 เพื�อรับโอนสิทธิในรายได้สุทธิที�มาจากค่าเช่าระบบใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์

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

สัญญาฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติมระหว่าง กสท. และ BFKT โดยรายไดสุ้ทธิดงักล่าวครอบคลุมรายได้

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

3 สิงหาคม พ.ศ. 2568)  

ประมาณการรายไดข้องสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที�จะได้รับจากระบบใยแก้ว

นาํแสงของ BFKT มีขอ้สมมติวา่กองทุนรวม มีสิทธิที�จะไดรั้บรายไดสุ้ทธิที�เกิดจากระบบใยแกว้

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

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

รายได้ปัจจุบันที�  BFKT เสนอต่อ กสท. และรายได้สุทธิดังกล่าวนี� ได้รวมการหักค่าใช้จ่ายที�

เกิดขึ�นกบั BFKT ที�เกี�ยวกบัระบบใยแกว้นําแสงโดยตรง เช่น ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและ

บาํรุงรักษา ค่าสิทธิแห่งทาง และค่าประกนัภยัซึ�งเป็นอตัราที�กาํหนดไวแ้ลว้ 

ตามขอ้กาํหนดเรื�องการชาํระเงินภายใตส้ัญญา HSPA กสท. จะจ่ายชาํระเงินให้ BFKT ภายใน  

40 วนันบัแต่ไดรั้บใบเรียกเก็บเงินจาก BFKT โดยที� BFKT มีหนา้ที�จดัส่งใบเรียกเก็บเงินภายใน 

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

ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนฯ และ BFKT กองทุนรวม  

จะไดรั้บเงินภายในเดือนที� 2 นบัจากวนัสิ�นเดือนนั�น

ภายใตส้ัญญา BFKT ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอนัเกี�ยวเนื�องกับรายการสัญญาโอนขาย

ทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดที้�เกิดขึ�นกบักองทุนรวม

ภายใตส้ัญญา BFKT ตกลงให้สิทธิกบักองทุนรวม ในการซื�อทรัพยสิ์นโทรคมนาคมของ BFKT 

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

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ 

ประมาณการรายไดจ้ากค่าเช่ารับจากระบบใยแกว้นาํแสงและระบบสื�อสาร และระบบบรอดแบนด์

มีขอ้สมมติดงันี�  

สัญญาที�เกี�ยวข้อง วนัที�ลงทุน

ระยะเวลาของสัญญาเช่า

ดําเนินการและบริการ 

ราคาใช้สิทธิ

ในการซื�อ

กรรมสิทธิ� 

(ล้านบาท) 

สําหรับงวดตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ถึงวนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

พื�นที�

จาํนวนที�ให้บริการ  

(คอร์กิโลเมตร) 

รายได้ต่อเดือน 

ต่อคอร์กิโลเมตร 

(บาท) 

TICC เป็นผู้เช่า

สญัญาโอนขายทรัพยสิ์น

กบั TICC และสญัญา

ดาํเนินการและการบริหาร 

24 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2556 

24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึง 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 

- 81,089 และ 82,710

(สาํหรับ พ.ศ. 2562 

และ พ.ศ. 2563) 

350 * ต่างจงัหวดั

อุปกรณ์โทรคมนาคม

ประเภท Passive 

35.34 ลา้นบาท ต่อปี -

อุปกรณ์โทรคมนาคม

ประเภท Active 

322.70 และ 329.25 ลา้น

บาท  ต่อปี (สาํหรับ 

พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 

2563)

-

สญัญาเช่าระยะยาวกบั 

AWC และสญัญาเช่า

ดาํเนินการและบริหาร 

5 มีนาคม

พ.ศ. 2558 

5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 

500 203,268

และ 204,794  

(สาํหรับ พ.ศ. 2562  

และ 2563)  

350 * ต่างจงัหวดั

สญัญาเช่าระยะยาวกบั 

TICC และสญัญาเช่าช่วง

ดาํเนินการและบริหาร 

24

พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2560 

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 

15 กนัยายน พ.ศ. 2576 ** 

200 64,011 350 * กรุงเทพ

และปริมณฑล 

สญัญาเช่าระยะยาวกบั 

TICC และสญัญาเช่าช่วง

ดาํเนินการและบริหาร 

17

พฤษภาคม  

พ.ศ. 2561 

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 

15 กนัยายน พ.ศ. 2576 ** 

1,300 495,989 350 * กรุงเทพ

และปริมณฑล 

สญัญาโอนขายสินทรัพย์

กบั TMV และสญัญา

ดาํเนินการบริหาร 

17

พฤษภาคม 

 พ.ศ. 2561 

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 

15 กนัยายน พ.ศ. 2576 **

- 176,342 350 * ต่างจงัหวดั

สญัญาโอนขายทรัพยสิ์น

กบั TICC และสญัญา

ดาํเนินการและการบริหาร 

วนัที�ลงทนุ

เพิ�มเติม

ครั� งที� 4

วนัที�ลงทนุเพิ�มเติมครั� งที� 4 ถึง

วนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2576 **

- 109,704 350 * ต่างจงัหวดั

สญัญาโอนขายทรัพยสิ์น

กบั RMVและสญัญา

ดาํเนินการบริหาร 

วนัที�ลงทนุ

เพิ�มเติม

ครั� งที� 4

วนัที�ลงทนุเพิ�มเติมครั�งที� 4

ถึงวนัที� 15 กนัยายน 

พ.ศ. 2576 ** 

- 78,328 350 * กรุงเทพ

และปริมณฑล 

40,823 คอร์กิโลเมตรและ

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

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)

ประมาณการรายไดจ้ากค่าเช่ารับจากระบบใยแกว้นาํแสงและระบบสื�อสาร และระบบบรอดแบนด์

มีขอ้สมมติดงันี�  (ต่อ)

สัญญาที�เกี�ยวข้อง วนัที�ลงทุน
ระยะเวลาของสัญญาเช่า

ดําเนินการและบริการ 

ราคาใช้สิทธิ
ในการซื�อ
กรรมสิทธิ� 
(ล้านบาท) 

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

พื�นที�จาํนวนที�ใช้บริการ 

(คอร์กิโลเมตร) 

รายได้ต่อเดือน

ต่อคอร์กิโลเมตร 

(บาท) 

TUC เป็นผู้เช่า

สญัญาโอนขายทรัพยสิ์น
กบั TUC และสญัญาเช่า
ดาํเนินการและบริหาร

24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 

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

- 50,075 350 * ต่างจงัหวดั

สญัญาโอนขายทรัพยสิ์น
กบั TMV และสญัญาเช่า
ดาํเนินการและบริหาร

24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 

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

- 93,717 350 * กรุงเทพ
และปริมณฑล 

สญัญาโอนขายทรัพยสิ์น
กบั TUC และสญัญาเช่า

ดาํเนินการบริหาร

17 พฤษภาคม 
พ.ศ.2561 

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

- 201,605 350 * ต่างจงัหวดั

สญัญาโอนขายทรัพยสิ์น
กบั TMV และสญัญาเช่า

ดาํเนินการบริหาร

17 พฤษภาคม 
พ.ศ.2561 

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

- 94,297 350 * กรุงเทพ
และปริมณฑล 

สญัญาโอนขายทรัพยสิ์น
กบั TUC และสญัญาเช่า
ดาํเนินการและบริหาร

วนัที�ลงทนุเพิ�มเติม
ครั� งที� 4

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

- 107,694 350 * ต่างจงัหวดั

* อตัราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน เป็นอตัราค่าเช่าก่อนหักส่วนลด และผูเ้ช่า

เป็นผูรั้บผิดชอบค่าซ่อมบาํรุง

** กลุ่มทรูอาจขยายระยะการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปี ภายหลงัการหมดวาระเวลาเช่าครั� งแรก

หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที�ไดรั้บ (แลว้แต่ระยะเวลาใด

จะสั�นกวา่) หากเป็นไปตามเงื�อนไขที�กาํหนด

ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื�นที�

ต่างจงัหวดั

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

ทําการส่งมอบระบบใยแก้วนําแสง และอุปกรณ์ระบบสื�อสัญญาณที� เกี�ยวข้อง และระบบ

บรอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่างจังหวดั ให้กับกองทุนรวมในวนัที�กองทุนรวมลงทุนครั� งแรก

ซึ� งต่อมากองทุนรวมได้เขา้ทําสัญญาเช่าดาํเนินการและบริหารจัดการหลกัสําหรับทรัพยสิ์น

ดงักล่าวกบั TICC โดยเช่าอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive เป็นระยะเวลาเช่า 13 ปี ตั�งแต่

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

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

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)

ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื�นที�

ต่างจงัหวดั (ต่อ)

ต่อมาวนัที� 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมไดข้ยายระยะเวลาของสญัญาการเช่าดาํเนินการ

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

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

ประเภท Active  

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

AWC เพื�อเช่าระบบใยแก้วนําแสงระยะทาง 7,981 กิโลเมตร ระยะเวลาการเช่าเป็นเวลา 20 ปี 

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

4 มีนาคม พ.ศ. 2578) และกองทุนรวมยงัไดเ้ขา้ทาํสญัญาใหเ้ช่าช่วงดาํเนินการและบริหารจดัการ

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

พ.ศ. 2569 

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

เพิ�มเติมครั� งที� 2 กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั TUC สาํหรับใยแกว้นาํแสงที�

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

(62,594 คอร์กิโลเมตร) 

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

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

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

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

จากนั� นกองทุนรวมได้เขา้ทําสัญญาเช่าดําเนินการและบริหารจัดการหลกัสําหรับทรัพยสิ์น

ดงักล่าวกบั TUC สาํหรับการเช่าในอตัราร้อยละ 80 ของทรัพยสิ์นทั�งสิ�น โดยมีระยะเวลาการเช่า

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

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

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)

ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื�นที�

ต่างจงัหวดั (ต่อ)

ภายในปี พ.ศ. 2562 กองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั TUC จากการลงทุนใน

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

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

ประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) ใหแ้ก่กองทุนรวม

จากนั� นกองทุนรวมจะเข้าทําสัญญาเช่าดาํเนินการและบริหารจัดการหลักสําหรับทรัพย์สิน

ดงักล่าวกบั TUC สาํหรับการเช่าในอตัราร้อยละ 80 ของทรัพยสิ์นทั�งสิ�นโดยมีระยะเวลาการเช่า

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

มีผลบงัคบัใช ้ดว้ยอตัราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน

ค่าเช่ารับจากระบบใยแกว้นาํแสงหลกัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กองทุนรวมได้เขา้ทําสัญญาการโอนขายทรัพยสิ์นกับ TMV

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

ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทาง 

542 กิโลเมตร (117,147 คอร์กิโลเมตร)

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

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

และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร 

(หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ให้แก่กองทุนรวม ตามสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกับ 

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

จากนั� นกองทุนรวมได้เขา้ทําสัญญาเช่าดําเนินการและบริหารจัดการหลกัสําหรับทรัพยสิ์น

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

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

มีผลบงัคบัใชด้ว้ยอตัราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)

ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงซึ� งรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

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

TICC เพื�อเช่าระบบใยแก้วนําแสงซึ� งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนดอิ์นเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม

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

ตั�งแต่วนัมีผลบงัคบัใชข้องการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติมครั� งที�

2 โดยมีราคาใชสิ้ทธิเพื�อซื�อกรรมสิทธิ� ในทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นจาํนวน 200 ลา้นบาท 

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

TICC เพื�อเช่า FOC ซึ� งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ

อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 

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

มีผลบงัคบัใชข้องการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติม ครั� งที� 3 โดยมี

ราคาใชสิ้ทธิเพื�อซื�อกรรมสิทธิ� ในทรัพยสิ์นดงักล่าวจาํนวน 1,300 ลา้นบาท 

จากนั�น กองทุนรวมไดเ้ขา้ทาํสัญญาให้เช่าช่วงดาํเนินการและบริหารจดัการระบบใยแกว้นาํแสง

กบั TICC เพื�อใหเ้ช่าดาํเนินการในอตัราร้อยละ 80 ของทรัพยสิ์นดงักล่าว ในระยะเวลาเช่าไม่เกิน 

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

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

กิโลเมตรต่อเดือน
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)

ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงซึ� งรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล (ต่อ)

ภายในปี พ.ศ. 2562 กองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั RMV จากการลงทุนใน

สินทรัพย์โครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ครั� งที�  4 สําหรับระบบใยแก้วนําแสงซึ� งรองรับ

เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทางป ระมาณ  315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823  

คอร์กิโลเมตร)

จากนั� น กองทุนรวมจะเข้าทําสัญญาเช่าดาํเนินการและบริหารจัดการหลกัสําหรับทรัพยสิ์น

ดังกล่าวกับ TICC ในอตัราร้อยละ 80 ของทรัพยสิ์นทั� งสิ�น โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 

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

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

ต่อเดือน  

ค่าเช่ารับจากระบบใยแกว้นาํแสงซึ�งรองรับเทคโนโลยรีะบบ FTTx ในเขตพื�นที�ต่างจงัหวดั

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

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

ใยแกว้นาํแสงซึ� งรองรับเทคโนโลยรีะบบ FTTx ในธุรกิจใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์

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

คอร์กิโลเมตร) 

จากนั�น กองทุนรวมเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัสาํหรับทรัพยสิ์นดงักล่าว

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

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

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

3.2 รายได้ (ต่อ)

3.2.1 รายได้จากเงนิลงทุน (ต่อ)

ค) ค่าเช่ารับจากระบบใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ (ต่อ)

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

ภายในปี พ.ศ. 2562 กองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบั RMV และ TICC สาํหรับ

ใยแกว้นําแสงซึ� งรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ตและบรอดแบนด์

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

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

ตามลาํดบั 

จากนั� น กองทุนรวมจะเข้าทําสัญญาเช่าดาํเนินการและบริหารจัดการหลกัสําหรับทรัพยสิ์น

ดงักล่าวกบั TICC ในอตัราร้อยละ 80 ของสินทรัพยท์ั�งสิ�น จากการลงทุนในสินทรัพยโ์ครงสร้าง

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

พ.ศ. 2576) ดว้ยอตัราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน 

3.2.2 รายได้ดอกเบี�ย

รายได้ดอกเบี� ยรับประมาณการจากค่าเฉลี�ยของประมาณการยอดเงินสดสุทธิคงเหลือจากการ

ดาํเนินงานหลงัจากการจ่ายคืนส่วนแบ่งกาํไรสําหรับผูถื้อหน่วยลงทุนโดยมีอตัราดอกเบี� ยเฉลี�ย

ร้อยละ 1.0 ต่อปี ประมาณการอตัราดอกเบี�ยดงักล่าวอา้งอิงจากอตัราดอกเบี�ยปัจจุบนัสาํหรับเงินฝาก

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

3.3 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการถือครองกรรมสิทธิ� ในเสาโทรคมนาคม ระบบ

ใยแก้วนําแสงและระบบสื�อสัญญาณและระบบบรอดแบรนด์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการยา้ยเสาโทรคมนาคม

ค่าสิทธิแห่งทาง และค่าประกนัภยั ซึ�งค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานประมาณการโดยบริษทัจดัการกองทุน และ

ผูส้นบัสนุนโดยจะเป็นส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นที�กองทุนรวมคาดวา่จะถือครอง โดยมีพื�นฐานจากขอ้มูล

ที�มีอยูใ่นปัจจุบนัสาํหรับค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานที�เกิดขึ�นจริงจากการถือครองทรัพยสิ์นเหล่านี�  ค่าใชจ่้าย

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

ประมาณจากระดับของกิจกรรมการตลาดและทางดา้นธุรการที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นที�จะเกิดขึ�นในช่วงเวลา

ประมาณการ แต่ทั�งนี�กองทุนรวมจะไม่ไดด้าํเนินการเกี�ยวกบังานดา้นธุรการและการตลาดดว้ยตนเอง แต่จะ

แต่งตั�งผูจ้ดัการทรัพยสิ์นใหด้าํเนินการแทน ดงัจะกล่าวถึงต่อไปในหวัขอ้ ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบังานดา้นธุรการ และ

ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 

โดยมีขอ้สมมติวา่ กองทุนรวมเป็นกิจการที�ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ�ม ทาํให้กองทุนรวมสามารถขอคืนภาษีซื�อได ้

อย่างไรก็ตาม จาํนวนภาษีซื�อที�จะขอคืนไดน้ั�นขึ�นอยู่กบัว่า ค่าใชจ่้ายดงักล่าวสามารถระบุได้อย่างชัดเจน

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

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

กองทุนรวมตอ้งคาํนวณปันส่วนภาษีซื�อตามสัดส่วนของรายได้ที�อยู่ในเกณฑ์ที�จะตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ�ม

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

3.3 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (ต่อ)

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานสามารถสรุปไดด้งันี�

สําหรับช่วงเวลาตั�งแต่วนัที� 1 ตลุาคม  

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

ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม

ที�มอียู่เดมิ

(ล้านบาท) 

ทรัพย์สินโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม

ทั�งหมดหลงัการลงทุน

เพิ�มเตมิครั�งที� 4

(ล้านบาท) 

ค่าสิทธิแห่งทาง 156.59 167.22

ค่าเช่าที�ดินและภาษีโรงเรือน 1,036.96 1,105.83

ค่าประกนัภยั 3.92 5.42

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคม 48.90 50.65

ค่าใชจ่้ายในการยา้ยเสาโทรคมนาคม 82.98 82.98

3.3.1 ค่าสิทธิแห่งทาง 

กองทุนรวมจะมีค่าใชจ่้ายค่าสิทธิแห่งทางที�เกิดจากการพาดสาย ค่าสิทธิแห่งทางจะถูกประมาณจาก

ขอ้มูลค่าใชจ่้ายต่อกิโลเมตรของสายนาํสญัญาณที�เกิดขึ�นในปัจจุบนัของกองทุนรวมจากการถือครอง

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

พ.ศ. 2563  

3.3.2 ค่าเช่าที�ดนิและภาษีโรงเรือน

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

และแทนที� สัญ ญ าเช่าดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลักระหว่างกองทุนรวม

และผูส้นบัสนุน ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขของสัญญาดงักล่าว กองทุนรวมจะชาํระค่าตอบแทน

ในอตัราที�กาํหนดไวใ้นสัญญาให้แก่ TUC สําหรับเสาโทรคมนาคมภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินการและ

บริหารจดัการหลกั ซึ�งทาํกบั TUC ในฐานะผูเ้ช่าหลกัของกองทุนรวมลงวนัที� 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

หมายเหตุประกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

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

28

3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.3 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (ต่อ)

3.3.3 ค่าประกนัภัย 

ค่าประกนัภยัประมาณจากอตัราค่าเบี� ยประกนัภยัและอตัราค่านายหนา้ที�เกิดขึ�นล่าสุดของกองทุนรวม 

ซึ� งครอบคลุมถึงกรมธรรม์ประกนัภยัสําหรับความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงกัความเสียหายของ

ทรัพย์สิน และความรับผิดชอบต่อสาธารณะยกเวน้ (ก) อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active

ที�กรมธรรมป์ระกนัภยัที�กองทุนมีอยูไ่ม่ครอบคลุมและ (ข) ทรัพยสิ์นภายใตส้ญัญาโอนขายทรัพยสิ์น

และสิทธิรายได้ซึ� งกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมเพียงความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก และ

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเท่านั�นโดยกองทุนจะจดัหากรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรับความเสียหาย

ของทรัพยสิ์นภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เมื�อทรัพย์สินเหล่านั� นได้โอนมา

ยงักองทุน  

3.3.4 ค่าธรรมเนียมผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม

ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคมมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํหนา้ที�เป็นผูใ้ห้บริการดา้นธุรการ

และการตลาดสําหรับทรัพยสิ์นที�เป็นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมที�เกี�ยวขอ้งของกองทุนรวม

ตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาบริการหลกั การเรียกเก็บค่าบริการสรุปไดด้งันี�  

1) ค่าบริการสาํหรับบริการดา้นธุรการ

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

จะมีการปรับอัตราค่าบริการเพิ�มขึ� นรายปีในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู ้บริโภค (CPI)

ที�ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทยสําหรับปีก่อนหน้า ทั� งนี�  อตัราดงักล่าวตอ้ง

ไม่เกินร้อยละ 3.5 และ 

ข) ค่าบริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.15 ของรายไดสุ้ทธิรายเดือนของกองทุนรวมที�เกิดจาก

ทรัพยสิ์นที�ให้บริการด้านธุรการ (หลงัหักค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัสิทธิแห่งทาง การประกันภยั 

และเงินค่าเช่าตามสญัญาเช่าที�ดินที�เกี�ยวขอ้ง)
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.3 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (ต่อ)

3.3.4 ค่าธรรมเนียมผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม (ต่อ)

2) ค่าบริการสาํหรับบริการดา้นการตลาด

ก) ค่าบริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของรายไดร้ายเดือนที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นที�ให้บริการ

ดา้นการตลาดที�กองทุนรวมไดรั้บจากผูเ้ช่าและบริหารจดัการรายใด ๆ ที�เช่า ดาํเนินการและ

บริหารจดัการทรัพยสิ์นที�ให้บริการดา้นการตลาดนอกเหนือไปจากทรัพยสิ์นที�ผูเ้ช่าและ

บริหารจดัการดั�งเดิมเช่า ดาํเนินการและบริหารจดัการหรือตกลงว่าจะเช่า ดาํเนินการและ

บริหารจดัการในวนัที�ของสัญญาเช่า ดาํเนินการและบริหารจดัการหลกัที�เกี�ยวขอ้ง โดยมี

ค่าบริการรายปีเพิ�มในอตัราร้อยละ 3 ของจาํนวนที� เกินกว่าประมาณการรายได้รายปีที�

เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นที�ใหบ้ริการดา้นการตลาดสาํหรับปีดงักล่าว

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

กองทุนรวมและผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคมไดต้กลงกนัที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นที�ใหบ้ริการ

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

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

3.3.5 ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม 

ค่าใช้จ่ายในการยา้ยเสาโทรคมนาคมประมาณการโดยมีเงื�อนไขมาจากข้อกาํหนด และเงื�อนไข

ที�เกี�ยวขอ้งกับสัญญาแก้ไข และแทนที�สัญญาเช่า ดาํเนินการ บาํรุงรักษา และบริหารจัดการหลัก

ระหวา่งกองทุนรวมและผูส้นบัสนุน ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขของสญัญาดงักล่าว กองทุนรวมจะ

ชาํระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจาํนวน 6.6 ลา้นบาท ใหแ้ก่ TUC ในฐานะผูเ้ช่าหลกัของกองทุนรวมที�

จะต้องดาํเนินการยา้ยเสาโทรคมนาคม ซึ� ง TUC เป็นผูเ้ช่าหลกัของกองทุนรวมภายใตส้ัญญาเช่า

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

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

นั�นจะมีการปรับเพิ�มขึ�นรายปีในอตัราคงที�ที�ร้อยละ 2.7 ตั�งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.4 ค่าใช้จ่ายกองทุน

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวมโดยส่วนใหญ่ประมาณการโดยมีพื�นฐานมาจากขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของสัญญา

ที�เกี�ยวขอ้งและขอ้มูลในอดีตตามการคาดการณ์จากประสบการณ์ของบริษทัจดัการกองทุนและผูส้นบัสนุน 

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

ไม่อยูใ่นเกณฑที์�ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ�ม ดงันั�นค่าใชจ่้ายกองทุนจึงประมาณการจากประมาณการค่าธรรมเนียม

แต่ละประเภทและประมาณการจาํนวนภาษีมูลค่าเพิ�มในส่วนที�ขอคืนไม่ได ้คืออตัราร้อยละ 5.35 สําหรับ

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

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

ที�ไดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ�ม

3.4.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นค่าธรรมเนียมที�จ่ายใหแ้ก่บริษทัจดัการกองทุน ทั�งนี�  ค่าธรรมเนียมขึ�นอยูก่บั

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขในท้ายที�สุดของสัญญาที�เกี�ยวขอ้ง ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการ

คาํนวณในอัตราก้าวหน้าดังนี�  อัตราร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม 

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

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

และอตัราร้อยละ 0.050 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิที�ปรับปรุงแลว้ของกองทุนรวม สาํหรับส่วนที�มี

มูลค่าเกินกวา่ 50,000 ลา้นบาท โดยอตัราดงักล่าวยงัไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ�ม

ทั�งนี�  เพื�อวตัถุประสงคใ์นการคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม 

ที�ปรับปรุงแล้ว หมายถึง มูลค่าสินทรัพยร์วมของกองทุนรวม หักด้วยมูลค่าหนี� สินที�ไม่มีภาระ

ดอกเบี�ย ณ วนัสิ�นรอบของแต่ละช่วงเวลาประมาณการ 
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3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.4 ค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อ)

3.4.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์เป็นเงินที� จ่ายให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดย

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์จะคาํนวณในอตัรากา้วหนา้ดงันี�  อตัราร้อยละ 0.02 ต่อปีของมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม ในส่วนที�ไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท และอตัราร้อยละ 0.018 ต่อปีของ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม ในส่วนที�เกินกวา่ 50,000 ลา้นบาท โดยอตัราดงักล่าวยงัไม่ได้

รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม

3.4.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเป็นเงินที� จ่ายให้แก่นายทะเบียนของกองทุนรวม โดยค่าธรรมเนียม

นายทะเบียนคาํนวณจากอตัราร้อยละ 0.023 ต่อปี ของมูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วนัสิ�นงวด

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

โดยอตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม

3.4.4 ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็นค่าธรรมเนียมที�จ่ายให้แก่ที�ปรึกษาของกองทุนรวม  เช่น ผูเ้ชี�ยวชาญพิเศษ 

ผูส้อบบัญชี ผูเ้ชี�ยวชาญด้านกฎหมาย รวมทั� ง ค่าธรรมเนียมตอบแทนคณะกรรมการที�ปรึกษาการ

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

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

3.4.5 ค่าใช้จ่ายอื�น

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

ประมาณใกลเ้คียงกนัที� 31.90 ลา้นบาทต่อปี ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็และค่าใชจ่้าย

ในการบริหารอื�นจํานวนประมาณ 28.55 ล้านบาทต่อปี และค่าธรรมเนียมรายปีสําหรับการเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที�จะจ่ายใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นจาํนวนประมาณ 3.0 ลา้นบาท 

ต่อปีโดยอัตราดังกล่าวเป็นอตัราหลังภาษีมูลค่าเพิ�ม ยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปี สําหรับการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนจะยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ประมาณการค่าใช้จ่ายอื�นนี� มีพื�นฐานจาก

ขอ้มูลปัจจุบนัและประสบการณ์ของบริษทัจดัการกองทุน 

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

จากการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4 ไดแ้ก่ ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมผูแ้ทนจดัจาํหน่ายและผูจ้ดัการผูแ้ทน

จดัจาํหน่าย ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมที�ปรึกษา

ทางเทคนิคและคา่ตดัจาํหน่ายค่าที�ปรึกษาทางกฎหมาย รวมเป็นจาํนวนประมาณ 25.75 ลา้นบาท ต่อปี 

(หมายเหตุ 3.10)  

3.5 ต้นทุนการเงนิ

ประมาณการดอกเบี� ยจ่ายของกองทุนรวมเกิดจากการกูย้ืมเงินจากสถาบันการเงินเพื�อการลงทุนในทรัพยสิ์น

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

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

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

นอกจากนี�  กองทุนรวมไดต้ั�งขอ้สมมติวา่กองทุนรวมจะไม่มีการชาํระคืนเงินกูย้ืมในช่วงระยะเวลาประมาณการ

แมว้า่เงินกูย้มืเพื�อการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมจาํนวน 13,100 ลา้นบาท จะครบกาํหนด

ชาํระในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เนื�องจากกองทุนรวมวางแผนจะขยายระยะเวลาการชาํระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าว

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

ขึ�นอยูก่บัผลการเจรจาระหวา่งกองทุนรวมและสถาบนัการเงิน ซึ�งอาจแตกต่างจากขอ้สมมติฐานขา้งตน้
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3.6 การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม 

เงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาซึ� งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี

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

จะตอ้งจดัให้มีการประเมินค่าทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมทุก 3 ปี อยา่งไรก็ตามปัจจุบนักองทุนรวม

จดัใหมี้การประเมินค่าทุกปีนบัแต่วนัที�มีการประเมินค่าครั� งล่าสุดไปแลว้ 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมไดม้าจากราคาประเมิน โดยผูป้ระเมิน

อิสระที�ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

ทั� งนี�  บริษทัจัดการกองทุนตั� งขอ้สมมติว่าจะไม่มีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ของเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานในช่วงระยะเวลาประมาณการตามที�อธิบายในหมายเหตุ 3.1

ดังนั� นผลกาํไรหรือขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ� นในภายหลังที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนใน

ทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมจะไม่มีผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ 

เนื�องจากกาํไรที�สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกาํไรคิดจากส่วนที�ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการ

ประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม

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

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

การบงัคบัใช ้การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมอาจเปลี�ยนแปลง

ดงัที�อธิบายไวใ้นหมายเหตุ 3.11
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3.7 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

มีขอ้สมมติวา่ สาํหรับช่วงเวลาประมาณการกองทุนรวม มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น

รายไตรมาสในอตัราร้อยละ 100 ของรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิหลงัการปรับปรุง ซึ� งในอนาคต บริษทัจดัการ

กองทุนจะใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลให้สอดคลอ้งกบัจาํนวนเงินสดขั�นตํ�าที�กองทุนรวม

จะดํารงไว ้ทั� งนี� มีข้อสมมติเพิ�มเติมว่าจํานวนรายได้จากการลงทุนสุทธิหลังการปรับปรุงมีการกระจายตัว

เท่า ๆ กนัในแต่ละช่วงเวลาประมาณการ และเงินปันผลของแต่ละไตรมาสจะประกาศจ่ายและจ่ายภายในเกา้สิบ

วนัหลงัจากวนัสิ�นไตรมาส 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกองทุนรวม และกฎหมายหลกัทรัพย ์หากกองทุนรวมมีกาํไรสุทธิที�ปรับปรุงแลว้

และไม่มีขาดทุนสะสม กองทุนรวม จะตอ้งจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิที�ปรับปรุงแลว้

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

ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการประเมินค่าหรือกําไรจากการทบทวนมูลค่าของเงินลงทุน เงินสํารองสําหรับรายจ่าย

เพื�อการบาํรุงรักษาและรายจ่ายฝ่ายทุน หรือการซื�อทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานเพิ�มเติม หรือการจ่ายคืนเงินกู้

หรือภาระผูกพนัใดๆ ตามแผนการจ่ายที�ระบุไวใ้นหนงัสือชี�ชวน หรือตามหนงัสือแจง้ล่วงหนา้โดยบริษทัจดัการ

กองทุนถึงผูถื้อหน่วยลงทุน

ในอนาคตภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง บริษทัจดัการกองทุนจะใชดุ้ลยพินิจในการจดัสรรเงินสาํรอง

ไวเ้พื�อใช้ในการจัดหาทรัพยสิ์นเพิ�มเติมจากกลุ่มทรูในอนาคต นอกเหนือไปจากจาํนวนที�สามารถเบิก

เงินกูย้มืจากวงเงินสินเชื�อที�อาจมีอยูใ่นอนาคต

ตามที�กล่าวในหมายเหตุขอ้ 3.1 และขอ้ 3.6 เพื�อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์

สมมตินี�  บริษทัจดัการกองทุนมีการตั�งขอ้สมมติวา่จะไม่มีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงมูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมในช่วงระยะเวลาประมาณการรวมถึงไม่มี

ผลกระทบที�อาจเกิดจากการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที�อาจกระทบต่อการบันทึกรายจ่าย และ/หรือ 

การเปลี�ยนแปลงมูลค่าทรัพยสิ์น ซึ�งหากมีผลกระทบจากการบนัทึกรายการดงักล่าว ซึ�งเป็นรายการที�ไม่ใช่เงินสด

สําหรับทรัพยสิ์นของกองทุน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยสิ์นปัจจุบัน หรือทรัพยสิ์นที�จะเขา้ลงทุนเพิ�มเติมครั� งที�  4

โดยที�กองทุนมีกาํไรสะสมเพียงพอกบัรายจ่ายและผลขาดทุนที�ยงัไม่เกิดจากการวดัมูลค่าหรือรายการอื�นใด

ที�ไม่ใช่เงินสด ก็จะไม่มีผลกระทบต่อเงินปันผล แต่หากกองทุนมีกําไรสะสมไม่เพียงพอ กองทุนรวม

จะพิจารณาการจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินในรูปแบบของการลดทุนร่วมกบัการจ่ายปันผล อยา่งไรก็ดี ในกรณีที�

กองทุนไม่มีกาํไรสะสมเลยในงวดบญัชีที�มีการจ่ายสภาพคล่องส่วนเกิน เงินปันส่วนแบ่งกาํไรของกองทุน

จะอยูใ่นรูปแบบของเงินลดทุนทั�งจาํนวน



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

หมายเหตุประกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

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

35

3 สรุปข้อสมมตฐิานที�สําคญั (ต่อ)

3.8 สภาพคล่องส่วนเกนิ 

ในระหวา่งช่วงเวลาประมาณการ สภาพคล่องส่วนเกินหลงัการลงทุนเพิ�มเติมครั� งที� 4 ซึ� งเกิดจากเงินรับล่วงหน้า

ค่าเช่าพื�นที�บนเสาโทรคมนาคมของทรู ประมาณ 59.35 ลา้นบาท การสํารองจาํนวนเงินจากกาํไรสะสมเพื�อจ่าย

ค่าธรรมเนียมในการขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินกูย้มืเพื�อการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม

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

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

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

3.9 ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการขยายระยะเวลาชําระคืนเงนิกู้ยืม 

กองทุนรวมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที� เกี�ยวข้องกับการขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ยืมเพื�อการลงทุน

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

จากกาํไรสะสมที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3.8

ค่าธรรมเนียมในการขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินกูย้ืมที�อตัราร้อยละ 1.25 ถูกคาํนวณภายใตส้มมติฐานที�ว่า

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

จากสมมติฐานขา้งตน้ กองทุนรวมอาจจะมีผลกาํไรหรือขาดทุนจากการขยายระยะเวลาการชาํระคืนเงินกูย้ืม

ซึ� งเป็นรายการที�ไม่เกี�ยวกบัการดาํเนินงาน ดงันั�นกองทุนทุนรวมจึงไม่ไดร้วมผลกาํไรจากรายการดงักล่าว

ในงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ ทั� งนี� การขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินกู้ยืมและค่าธรรมเนียม

ที� เกี� ยวข้องสุดท้ายขึ� นอยู่กับผลการเจรจาระหว่างกองทุนและสถาบันการเงิน ซึ� งอาจแตกต่างจาก

ขอ้สมมติฐานขา้งตน้ 

3.10 ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติม และการออกและ

เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มทุน

กองทุนรวมเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม

เพิ�มเติม และการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มทุน ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมผูแ้ทนจดัจาํหน่ายและผูจ้ดัการ

ผูแ้ทนจดัจาํหน่าย ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางเทคนิค และค่าที�ปรึกษาทาง

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

ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากรายจ่ายนั�น ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3.11 นอกจากนี�  

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งกับการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติมและการออกและ 

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

จาํนวนเงินสดสาํหรับการปันส่วนแบ่งกาํไร
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3.11 มาตรฐานการบัญชี 

ประมาณการขา้งตน้อยูบ่นขอ้สมมติที�วา่ไม่มีการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการบญัชี หรือมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินในประเทศไทยที�อาจส่งผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติข้างต้น

อย่างมีสาระสําคัญ ดังนั� น นโยบายการบัญชีที�ใช้ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

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

เรื�อง การบญัชีสาํหรับกิจการเฉพาะดา้นการลงทุน 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 106 เรื�อง การบัญชีสําหรับกิจการที�ดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการ

ลงทุนอาจถูกยกเลิกซึ� งมีผลกับการบันทึกบัญชีของกองทุนรวมในประเทศไทย ซึ� งรวมถึงกองทุนรวม

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

บงัคบัใชม้าตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้งอาจส่งผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติของกองทุน

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

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 32 เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 16 เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

การเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทยดังกล่าว

อาจมีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติขา้งตน้ในเรื�องดงัต่อไปนี�

ตน้ทุนของธุรกรรมเกี�ยวกบัการออกหน่วยลงทุน

ตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน กาํหนดให้

รายจ่ายที�เกิดขึ�นโดยตรงจากการออกหน่วยลงทุนให้บนัทึกเป็นรายจ่ายรอการตดับัญชีและทยอยตดัเป็น

ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากรายจ่ายนั�น อยา่งไรก็ตามตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัที� 32

เรื� อง การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน กําหนดให้รายจ่ายที�จาํเป็นในการทําให้ธุรกรรมเกี�ยวกับ

การออกหน่วยลงทุนสาํเร็จใหรั้บรู้โดยหกัจากส่วนของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหุน้หน่วยลงทุน
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3.11 มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทยดังกล่าว

อาจมีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติขา้งตน้ในเรื�องดงัต่อไปนี�

การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม

ภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชีสาํหรับกิจการเฉพาะดา้นการลงทุน กาํหนดใหก้องทุนรวม

จะต้องจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื� นฐานโทรคมนาคม ทุก 3 ปี  ตามหมายเหตุ  3.6  

เมื�อมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชีสาํหรับธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนถูกยกเลิก เงินลงทุนใน

ทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม จะถูกจัดประเภทเป็น อุปกรณ์ ภายใต้มาตรฐานการบัญชี 

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

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

ยติุธรรมหักดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม(ถา้มี) เพื�อให้มูลค่าสุทธิที�ปรับใหม่

แสดงในราคาที�ตีใหม่ มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดป้ระมาณการไว้

และจะทบทวนทุก ๆ ปี 

การตีราคาสินทรัพยใ์หม่ทาํใหมู้ลค่าตามบญัชีที�เพิ�มขึ�นจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและจะแสดงอยูใ่น

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของเจา้ของ และหากมูลค่าของส่วนที�เคยมีการตีราคาเพิ�มนั�น

ลดลง กิจการตอ้งนาํส่วนที�ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และลดส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพยข์า้งตน้ที�อยูใ่นส่วนของเจา้ของลดลงตามไปดว้ย ส่วนที�ลดลงที�เหลือจะบนัทึกไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในแต่ละปี ผลต่างระหว่างวิธีคิดค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ที�ตีราคาใหม่ที�บันทึกไปยงักําไรหรือขาดทุนและค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์

จะถูกโอนจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปยงักาํไรสะสม
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3.12 ข้อสมมตฐิานอื�น ๆ 

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติถูกจดัทาํขึ�นโดยมีขอ้สมมติฐานอื�นเพิ�มเติมดงัต่อไปนี�

 ไม่มีการเปลี�ยนแปลงในการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมระหวา่งช่วงเวลาประมาณการ 

 ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัของกฎหมายดา้นภาษีและกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

 สญัญาทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวมมีผลบงัคบัใชแ้ละสามารถปฏิบติัไดต้ามที�ระบุในสญัญา

 มีขอ้สมมติวา่ภายใตข้อ้กาํหนดในสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายได ้ผูข้ายสิทธิรายไดต้กลงที�จะ

เป็นผูรั้บภาระภาษีธุรกิจเฉพาะที�กรมสรรพากรจะจดัเก็บจากกองทุนรวม ซึ�งเป็นผลมาจากรายการสญัญา

โอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายได ้โดยผูข้ายสิทธิรายไดจ้ะชาํระคืนให้กบักองทุนรวมเต็มจาํนวน ดงันั�น 

ในการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี� จึงแสดงรายการค่าใชจ่้ายภาษีธุรกิจเฉพาะสุทธิจาก

เงินเบิกชดเชยเตม็จาํนวนจากผูข้าย 

4 นโยบายการบัญชีที�สําคญั

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติแสดงไวด้งัต่อไปนี�

ก) เกณฑ์ในการจดัทาํประมาณการงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติประกอบด้วยข้อมูลของงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

สมมติฐานที� เกี�ยวข้อง และหมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ แต่มิได้รวมถึง

งบการเงินเต็มรูปแบบ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั�นงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์

สมมติจึงมิไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามหลกัการ

บญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย

นโยบายการบญัชีที�ใชใ้นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติเป็นนโยบายเดียวที�จะนาํมาใชก้บั

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

ดา้นการลงทุน อยา่งไรก็ตาม นโยบายการบญัชีที�จะนาํมาใชก้บักองทุนรวมในปี พ.ศ. 2563  อาจมีผลกระทบ

ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3.11
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นโยบายการบญัชีที�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติแสดงไวด้งัต่อไปนี�

ข) การวดัค่าเงนิลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาทุน ณ วนัที�กองทุนรวมมีสิทธิในเงินลงทุนนั�น ตน้ทุนของเงินลงทุน

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

เงนิลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม 

เงินลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน

ดงักล่าวไดม้าจากการประเมินค่าทรัพยสิ์นโดยผูป้ระเมินราคาอิสระที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชี

สําหรับกิจการที�ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน อ้างอิงจาก ทน. 1/2554 กองทุนรวมจะต้องจัดให้มีการ

ประเมินค่าทรัพยสิ์นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมทุก 3 ปี อยา่งไรก็ตามปัจจุบนักองทุนรวมจดัให้มีการ

ประเมินค่าทุกปีนบัแต่วนัที�มีการประเมินค่าครั� งล่าสุดไปแลว้

รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ในธุรกิจโครงสร้างพื�นฐานจะไม่รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนในงวดที�มีการประเมินค่าทรัพยสิ์น

ค) การบัญชีสําหรับสัญญาเช่าระยะยาว 

กรณีที�กองทุนรวมเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพยที์�ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานแสดงรวมอยู่ในเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื�นฐานในหมายเหตุ

ประกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาการให้เช่าและเงื�อนไขของ

สญัญา 

ง) ลูกหนี�ค่าเช่า

ลูกหนี�ค่าเช่ารายเดือนแสดงตามรายงานคาํนวณค่าเช่า ซึ� งใชว้ธีิการและอตัราตามที�ระบุในสัญญาเช่า ดาํเนินการ

และบริหารจดัการ 



กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

หมายเหตุประกอบงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

สําหรับงวดตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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4 นโยบายการบัญชีที�สําคญั (ต่อ)

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติแสดงไวด้งัต่อไปนี�

จ) การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดแ้ละรายไดค้่าเช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามจาํนวน 

ที�ระบุในสัญญาโดยถือตามเกณฑค์งคา้ง

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้เริ�มรับรู้เริ�มแรกเป็นหนี� สินและต่อมาจะทยอยรับรู้เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุน

ตามสถานการณ์สมมติตลอดอายสุัญญาเช่า

รายไดด้อกเบี�ยบนัทึกเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที�จาํหน่ายเงินลงทุน

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง

ฉ) ภาษีเงนิได้ 

กองทุนรวมได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการประมาณการค่าภาษีเงินได้

ในงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

5 การอนุมตังิบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี� ได้รับอนุมติัให้ออกโดยบริษทัจดัการกองทุนและผูส้นับสนุนเมื�อวนัที� 

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



 กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

 

งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงนิสดของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจทิลั  

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561  

และส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ri' tyty111 ~ m ,J ~ ou v m 1,1 o m do 

11m1om1rl11,('lllfl'fJll)lJ'nlimni~1Ja1'fJ1-1 

nrn~1J~1-1'11-1ii1-1n'ffl~lJ'nilmnm1.i11i'l1-1,rn 

11mm11v1 

13 

13 

13 

4 'II) 

11, 13 

11, 13 

11 

11, 13 

13 

13 

13 

5 

4,5 

13 

' 

fl.fl. 2559 

mn 

3,112,028,928 

3,267,901,438 

10,003,581 

1,041,328 

6,390,975,275 

70,828,498 

15,886,004 

5,000,000 

50,351,539 

1,772,136 

98,261,198 

28,252,027 

750,551,716 

l,020,903,l l8 

5,370,072,157 

11,733,477 

13,482,476,157 

2,788,859 

13,496,998,493 

18,867,070,650 

fl.fl. 2558 

urn 

3,111,659,520 

2,582,272,541 

10,295,229 

196,500,010 

5,900,727,300 

64,403,053 

13,955,186 

5,000,000 

47,420,259 

7,071,432 

94,024,726 

23,960,969 

596,554,607 

852,390,232 

5,048,337,068 

5,149,364 

4,926,607 

(200,472,771) 

(190,396,800) 

4,857,940,268 
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Ol'l~'IJlffJlJ 1m~11;H~u9rn 1mmnmm ~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 

m11 ~lJ~\J 1 u iiu n'i' l'l~l)'l'liim o o 11.i 11 il u ~ rn 1 m ~ 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 ff llJl)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 . . 

fll1!~1Jt\J(l1vlM)'U!Nff\J'Vlf"WtJIJ''Vl1jjnf'Jl~U 

ff \J 'VI fw tf 1)11 !i ,I' \J 11 

l'l.11. 2559 

!Jll'I 

5,370,072,157 

11,733,477 

13,482,476,157 

2,788,859 

18,867,070,650 

(5,537,836,083) 

13,329,234,567 

71,578,710,091 

84,907,944,658 

l'l.11. 2558 

!Jll'I 

5,048,337,068 

5,149,364 

4,926,607 

(200,472,771) 

4,857,940,268 

(5,392,473,774) 

(534,533,506) 

72,113,243,597 

71,578,710,091 
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1 V Ji 1 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. 2559 \'l.if. 2558 

't'IJJ1Ul119J 'U1'1'l 'U1VI 

fll~llll!111ilfl~lflO~fl11Uil1!i'lll~1\I 

n Tnli1Jil1.1 i 11 'chm fa ueyl'l il, 1 fl n,; ,i 11 ihm1.1 18,867.070,650 4,857,940,268 

5 lU 01 nJ fo m ~ 1'11Wfl\>l frn I li 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 0 ! v.K flll'lffll.\JM'j\J 'Wl>fl• fiHIY>l•l'l\Jfl'W 4 (13,100,000,000) 

.r. , •• , 
fl1>'1lVl~\ln~>J'W 'Wllnfl'l'lll'lU 5 (4,670,000,000) (3,350,000,000) 

flmhmj1m1u,H>JII 1 u ttilflVJ>l'l!I 5 4,560,000,000 3,610,000,000 

mm \>\M 1 u \l fl tt d,, fl ff !\/1\/11 o u 'II 1uY1fa ui1uu n~ ff VJ ii, 1 u M 810,810 784,080 

.,,\ ~ 1 ,% I 1 

fl151l'llJ'UlJ lJ\)flVl\J.lflfill'!f1 (55,097,422) 
' J ,, ,, 

m; ( 1-w lJ'lllJ )n,1 Mi 1.1 \l fltt ii, 1 fl\>\ om uu (80,207) 2,166,796 

d ,g , ~ ~ ~d 
fl111l'llJ'U\J 1JIY\ll'\1'l'WOlJ (402,005) (50,130) 

d J , JI .J' " flll!l'llJ'lllJ 1.1rn1ttum;m 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 

fl mli 1Ji! 1.111.1, iu 1,i',i wii1f rnh ~ ml'i 126,991,837 456,557,292 

tll'i 1~1J9"u 1 in,d fftJtu 2,846,782 8,403,954 

,1um;ti11, eyviil~1i'\,1"1m11.1n.11u 5 (11,733,477) (5,149,364) 

51U011D1 i >!)l'l1!~U~ 1iJ1n,1\l1.1 ,1m1'WMl'J'W 4,5 (13,482,476,157) (4,926,607) 

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 (2,788,859) 200,472,771 

.... • ' jJ !V<'f 
011 \>\\>\ S 1'1 lJ lUl>l lJ l'J 'W fl1; Q UIJ 8 39,342,998 32,355,853 

111.1 llfl !)\'l ii Mm, 1 fl(i fl tli u ln• m rn ,i 11 ii 1.1 n 1.1 5,540,019,807 (6,948,443,695) 

n1::ua-i~iu,~'tl1nfl{)fl':i':i2-Ji~1111~u 
"" "' Vdt ... jl ~ 

1~ 1.1 ll l>l rn, 1fl fl n QU>J!)l'l n 1 fl<J tJ 111.1 n,; QUIJ 8 12,903,500,000 

m; 11 u• ilmh \J 11 \J 1 i1'rni ~i'i omi 1 uaa 111.1 IO (5,537,836,083) (5,392,473,774) 

111.1 lll>l!)Yl il (i fl ti i 1.1) Mm, 1 fl i'\ • m ;mi,1 m111.1 (5,537,836,083) 7,511,026,226 

l~'UN1on\.11fl1'H¥ii1;iu - l,f'nfi 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 
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'UoJJOTIUm"Ji3uflff1fliy 

ff1tt'f1jiJi\H.fv!l'l.l~ 31 filfJlfltJ VI.fl. 2559 

'Uo)JDNn011~11i'l'l.l~rn (vio,nhu) 

't}tt~1~fmnn~nvn11fm>1lJU 

1Jiiri 1ff uni''WUirn 11 ri' u iJ1,nfl 

·nu i~'ll1niiumrnas11JU 

';i lU iA \llfl fll'HM'J'Uitl'l i 

':ilUnl':i fl 1 j ':iifYI ii~1flRt'U\11 fll~l-lf'l-1'\]U 

'i wn n f11 i ':i'!lYlii~ Us1 i iii fifl;iu ,i 1 m1u MlJ'U 

';i Wfll'i ri, j ';i ( 'Ill~ ~lJ )f}'Yli~ J-, j,.jJ fivl~U IJ 1 fl 

ff t]qpu fl m'U~ou'O '11 'i lflfl rnfl u 

'J JJJ'jlfJ iAlllflfl11TI'1't}U"QYID 

lfu fll'JU1i-1ifuihmru 11111rirffomni1UtH1JU 

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! if u iJ1,: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 1 ffu'Vli' Vlti'iJ'l'l iti 11 ~ ~u1::tt 11s1tl;,11Yl ( ! 001:1::) 

lJflri1 ffu,1 i'wr1'cl'V1ii 1:h1 u ~ u':i::tti1-liI1n~ ( 1J 1V1) 

'W.tl. 2559 

Ulfl 

12.3241 

0.9246 

0.0020 

2.3214 

0.0005 

3.2485 

(0.9535) 

14.6191 

22.87 

'W.fl. 2558 

12.4161 

0.8692 

0.0009 

0.0009 

(0.0345) 

0.8365 

(0.9285) 

12.3241 

6.76 

vu,. 2557 

UlTI 

10.0471 

0.7135 

2.3739 

3.0874 

(0.7184) 

12.4161 

25.22 

84,907,944,658 7 J ,578, 710,091 72, ! 13,243,597 

1.24 l.19 0.28 

7.75 8.21 6.11 

0.04 18.12 0.22 

82,481,640,004 71,848, l 09,638 71,114,465,306 

ff111i'11s1Jv1~"utii 

1~~ 23 filJ11fl)J 

Vtfl. 2556 

<'l-uu~'t1::::1Uu'U 

ivi~-3m)-lYJtl) o" 
l'UTI 3 t tiu11fll.l 

l'U1. 2556 

10.0000 

0.0471 

0.0471 

------
!0.0471 

0.47 

58,353,530,282 

0.01 

0.48 

99.80 

58,353,530,282 

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 u 1rnti 11 u ~ mi 1-l'J 1r1tl' fly) llJ'J'::: £Jtl1ftl~ij O tiiu 'j ::::'1111~tl/s11'il 
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O!l~'l'jllnlJ lflHlf;Uj/jlll!U! imlllJ'llllllJ iiilna 

l11Jlllll1PJlh~n0mun11i-l11 

i.lll111JUl:illf!A11l~ 31 fill'JllllJ 'l'Ul. 2559 

,,, d ... d • .. • t " 1 • J _, 
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 llHff'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 ""' "" .., o' 0 
"" ~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'l lll0'1 !U'IJf;!llllnl'l'l'l'l'ViOi'('IJ 

1m111J1Jlll1J 

- .(' ' • ' • J ' .,l d d • .i, ._, • o) 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,1Jvrnm l'l'l'llllJ1J1111Jui1'1i~111J.i1hmu 6,0001m mo'lu-iu~ 311iu11111J Yi.fl. 2558 

.(1 'J)., .... ., ~ .... ,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 ... ,/ .. 'J/ ,IO QI 

!'Wl'Vi'IJ'l'lill~ll,11111'1/!l~lJHJ'l'I 'I'll ~'IJ!1!l'l!!'lf11 ll!l'IJ!1!l'l!ll'IJ'lf 1110'1 ("TU") 

11) ii'l'lili u m'l i'u 1.l'l z iv'lf,r 111mw 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 

.,l _, ,_ 1 .,l 'l' - ' • ' .,l .i, • 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 ,ll lY '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 
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' • .; ' 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 6 i 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' 11vi 1i! u i II o Wmw '111 lrlllj lJlii lJ i u m11111Jllfl 101ri' i.J1~ fl!lU 'll!l ~~ llfl m1 u oflri' u 111Jll~lj 1J 

~~ 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 n n , '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 

i • d S.ld .IQ - • "' ,! 1 • QQ • Q 1J OU10fll1U!Jj'lf'IIO~flO~ljlJ 11lJ LUtl!lll!;J 1J II lllltll ll~!1JIIIFW!rn1m1 'If ,)llOl'I IJ ll'IINl;!U11111flll~ljlJ11lJ 

111 ll fl 1llJ 'liuciill u 111 !JI~ 01ti'u-u' ll ll'lJ llii I l\J II ll t iJ lt lJ 1 Ill fl 11 ~ jj ir Off lfl !Jj,; !MU fll111lJ 1 u 11 lJlVI 11 lj 

i.l1tfl!lu1mm1'.i1J-u°vli 3 

~u m11'.ilJ II u 111111:l 10~ fl q l:l Ii' 11 vi1illJ 111Mu m111lJ 1111J flt)l11J10~1 l'.l lJ n 1m 1 \'Io 1 ll mtil ~jj fl 111J111J10 

'U 1111v'1 fill 111 o iim1rn m fl ,i 1~ 1 ll 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 n1111a1mnHn1111u 1 ml uaz ml'I 19 l '11 n 11111H 1un 1~ n 1111 u ~il n 11 ii 111 il1 ~uazn 11911'11111 

ml'l191u~1ri1noli!l~ 

2.2.1 1J11111l!11rn11110~1u "V1 Hfl1111u 1 mJ 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 'l 11 iJ 1J11111J!lll n 111w~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 11 nlJiill m1~ ii u 1 m1i1u ~u 11111rl1ti l!Jllfl ii II m1~ 110~1u 1111 uuriu1 iJ' "VI 

i my 'II u, ii II fill~ 110~ 1 u '11 ~ ii II m 1 I !l~ 1il '1 ll'l oli 1u11.111 u ~ ii II m11 I~ 10 ii u ri ii II m1 ~ 
1 tt u1 m1 I 1u~u 1 m1 rl1ti I!! mm! 1u fl~ 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~ 01ti um11il?111'lo,l' !JIJ a 1 u mlil ~1J11fi 1~1111'11111: 1 li'u fill 'II ll, liu "VI i'l'l a"11111J a111 . . . 
l 11101 rnl,lllfllQil nm 11 niu "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 n 1 m ua: ,l' !l l'/IJ lJ ii l! rn rl1ti l!J ~ H lJ llll 1l! lll fl~ n ci 11 

1iJ ii~ I'll! m: "VI u tim um 111 u 'II a, flll, "IJ u n1J 
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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 1 u mnwnu 'VI H m, Mu 'VI Ill V1'11!l1 II ll~ imrn m ~'VI 1J v VHII 111,: lllfl I\! 

f1'Ufl!l~)JU111J ii.i111!J 1i.Jtl (ll!l) 

1J Hl, l! 1u n,, i:r I\! ;'rn i:r 'U ~ 40 (il i'u iJ 11 2558) 11 o 1 o ii' nn 11J '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' 1mh11 iJ ii 1,rn m: 'VI 1J nu~ 'll m;i1 m1 !l 1 fl!l 1)1 U n1J 

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 1 u 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! 1 u fll>lJf\! <ll11 uu~ 3 9 110~ m,f u f 1111~ m, 111 lJ ll l'l l 
A a "" A ""- ~I 1" """ "" .., d mrn11Jv'Vl11m;i1u (l1J61Jflll1J>rn111 'II) 11rn1J1111,J11J m;;w11u m1m,111J ll 1J1J'VI 9 

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 ,i 1 min 1 iJ ii 1 ,rn m: 'VI 1J ri' murm 11 u 'll 01 fl!l1 lJ U 111J 
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' • .!I ' QQV fl!l~lj\Jnll!f1Hil'1HVIU!ll'U !YlllllJ'lmllJ illl'll1l 

'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,uf uu1 ~ 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) 

mml!1u11111Jiy:U 111Ju~ 1 cufoil'!, 2558) 

m1'l,Jl1u11111Jiy:U 111Ju~ 8 cufoil1, 2558) 

lllmll1u11111Jiy:U 111Ju~ 10 cufou1~ 2558) 

lJ1111l!11Jfl1'.i'Uiy:U ll'Ull~ l l (ufutl'j~ 2558) 

mmll1u111,11iy:U 111Ju~ 12 cufuil'!~ 2558) 

lllml!1u11111Jiy:U 111Ju~ 11 ciJfou1, 2558) 

mmlJ1u111,1Jiy:U 111Ju~ 18 (ufou1, 2558) 

ml'l1l!1u111,1Jiy:U 111Ju~ 20 cufou'!~ 2558) 

,I Q 

trn, ,um:::u!Yt~IJ!l'l'l 

till, IJ lall1Vfl11'Ull/:U fl11lU~VIJUUM 

~ I .,, .,. JI "" 
u '.i::: lJ llll 111'.i I'll, lJ ll/'lf l l !1 :J:'llll Nl'l'l'i !11'1 

.. ' . mi, m,i111,rnmv»M1!lrn:::o:::nm11v~1u 

,\ .!!I ' • 
!'.ill, "illll/1flllll'.i1~ 

tilN miit'.i\J 1i 

.. . ' 
!'.ill, l'fll/ll/1l'lf1 

,I '. l1ll, 110 tfl 

till, fl11'Ull/;)!l1» fot'.iU!JflMlj IJ ~111 

• " • d • 1lJ ll1!1 u ll::: 111'.il u ,nN V'lllll;J ll mv1 nu 

' d • 
fl 11lJ 'lf 1 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 

mmll1u11111Jiy:U 111Ju~ 23 cufuu1~ 2558) 

lJ11'1'.il!11Jfl1'j'IJiy:U ll'Ull~ 26 (ufuu1~ 2558) 

!ll'l '.ilU !1 flt U~ VIJl'.i IJ fl'.i 1~ l~U 1::: l\'l fl 

,I • .... 
!'.ill~ l'llJYjlJfll'.ifJVlJ 

,I • d 1 t'.ill, 111rniy'lfu11:::111nw~11J flHfll'.i 

Nt1il,::: 1v'lftltft!loon~1n~1u 

1i!l~ 1'.iut11'1ju1uu11i'l'li,1J u11:::1111i11Jti'1 
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i V JI i --v fl!l~'l'J'll11:ll m~ll1H'l'f\15!l'll 'mll!J\111111 fl~flil 

ttmmtt'.ji.11:mm~unni~u 

li1ttfoilitmJA111~ 31 »11,11111 w.r1. 2559 

2.2 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) 

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 

(i.li'11i.l1, 2558) 

- • d 
IJ1'1ll!11Jfl1:i:ilV111JV11,fl1:iM1J lllllJVI 6 

(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 

(i.lfoi.1112558) 

.:t ... .:t ... .:t 

fll:i'1fl111JIJWl:il!11Jfl1:ill!l)'ll llll1JVI 15 

(i.lfoi.1112558) 

d ... .:t "' "' 
fl1:illlf1111JIJ19'l:il!11Jfl1:ill!l)'ll llllll'II 25 

<i.lfoi.111 2558) 

"' ... .:t ... ct 
fll:iilfl111JIJ1il:ilJ11Jfl1:ill!l)'ll llllll'll 27 

<i.lfoi.11, 2558) 

,I -l:ill, fl1:i:il0111JVl11fl1:i!11J 

1 u !lmvuffrnl!ii~~1'.lu11fo1uu;, 

0 "" "" "" llllZfl111'11!1J1J,11J'IIOntllfl 

,I ,.:, • I ~ ' 
!:ill, fll:i '1111~llllZu:iZ!IJ1Jfll 

U't'lci~'ll1l'Wlfl:illl 

vi Id d !>/ t 

tlJIJf1111Jlfl01'11ll1ll01,lllVl1Z!~1Z~, 

ti'11ii~ mrn,l11il u111J 

'V ' 
llfl~!'lll 

,I d- "-" _,d ., 
l:i!l1 flllJM1J 11'1 - fl1:i!u!la1JUuM!lll11JfllVl 

.:t 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 l 1J !l '111 '1 !l) !l) 11 'Ill VI V11'111J 

\ll llJJ U U 1J 1J flt] 't'I IJlO 
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fllH'IJll1lll lm~IY~H;jll!Jlll hmnnmnJ ~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~ u u u iJ iM 

tnh, 1iJiirm~ ri1ri'!!Jtrn~ 1iJilmm,~l'lUflUflll,'l'j\J'illJ il.i,~v 1i.ld ( ~o) 

fll'iiltnllJlJlll'il!l\Jfll'i'U!!J'lf ll'UU\'i 29 

(i.lfoi.l1, 2558) 

fll'iilll1llJlJll'l'il!l\Jfll'i'U!!J'lf 11uuvi 31 

(i.lfoi.l1, 2558) 

d "' 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) 

m1il1111lJ mml!l\J m, 110,1u l'll, m, 1'.iu 

ll'UU~ 4 (tii'1Jtl'j12558) 

fll 'i il 1111 lJIJl ,1'i I 1 lJ fll 'i 'ilU, 1 \J \'l H fll 'i 11 \J 

11u1J~ 5 (ui'1Ji.l1, 2558) 

fll'iilll111JlJli'l'il!llJfl1111U~l\J\'ll~fll'il1lJ 

ll'U1J~ 7 (i.lfoli'j~ 2558) 

Ji !'!JI y 
1,v1 m,1ul'l!NU'lllll,J'<l'll!l,'lllli'lflM 

tfoli mu 1J 1 m, 

d i., ii _1.J. d "' 
!'ill, 'ilU tfl - 'ilUfll';ll'<\fllutW\J!flU1fllJ 

1J°1nn 1'>11J1111 

"' y ~ "' '<lfl1J!ll~11mmrn,nu 

.! ., Q • • ., • 

1,v, fll'iu,~llJlJ11 'lllll'lflMu'i~mirnnu 

ff!!J!!Jll-iil111ll 1iJ 
.! Q Q, ' I.>! jl d 
!'ill, t'f\'lli \Jt'f1\J tl'llt'fU~lflftll,'l'j\J 

m,?mrnu fll'i'IJ'i!ll~ua~ fll,i.li'ui.l1, 

ff /ll't'U 11\ilil' lJ lJ 

11 !l, m, 11 fo i.l111l'!l u mfonu 1.i' mm l!l\J 

m,u!!J'lf 11u1J~ 29 <i.li'1Ji.l1, 2558) 
.! Q 

!'ill, fll'i11U,1\JVl11fll>l1lJ 

1 u umvuffrn l!fi~~11u1rle1uu,, 

d "" A "" I _,i I 

fll'i i'lll 11lJ lJlll 'il!llJ fll'i'iW,llJ Vil, fll'il.lJ l';!l, Wfll'i 11\J '/~1111,fllatta~ fll'i,JlJUlll 

ll'U1J~ 10 (i.lfoli1, 2558) 
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flllHJ'11111J fo H !f ~11~'119 l'll 1 m fllJ'lll fllJ iiiiin~ 

'll1Jltu'll1!Jth:mllm1Jfl11il'II 

Ul'l111Ji'liim1,rr'II~ 31 fi'll1lfllJ VI.fl. 2559 

2.2 IJlVI 191'11 fll 11 lm 1'11 YI Hfl 11 i~'ll 1 'l!li !!DZ IJlVl 19 l'II fl 111 ltl~ 1'11 YI H fl 11 i~'ll~il fll1 tl,u il11 m,: fl 11iii fl111J 

IJ19119l'IITIIOIJ1'1JIN (~ll) 

2.2.1 IJ11l 1lll1J flll1 W111J VI 11flll!'.l1J 1 mJ 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 

ll1JIJ~ 14 ('lli'1J'll112558) 
. . 

m1tl1~ IO'llll ,l'erh'lllll'lt'.lll1'jll'llll111Ull~ 

fl n ~ 11111J 1J 1.i 1 i ,u n,111 a, 1u V111 n, 1 i~ u 

ll1JIJ~ 15 ('lli'1J'll112558) 
d ~ 

fll1 fll1111JIJ11'11 )!11J fl11111J1 l\l '1'111f111111J 

lllJIJ~ 17 ('llfo'll1, 2558) 
d ~ 

fl1H111111JIJ11l1 l!lll fl11111J111J 'l'1 N fl11 !11J 

lllJIJ~ 18 ('lli'1Jtl112558) 

• 
'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 

"' .,,_ ... ,,, 
lHl1'11111JY!l'l'llJ 

1ie1 m1~1ai!uV1i'wa~1i.i1'ih'.lurr;i 

hl'iil' l'llll, 
d '" ""' .... ,/ ':J} 
1rn1m11illlrl1JV1rnu~1n11nm 

m1 ~fl 111J1J1V11Jl11l n,111a11u V111 n,11'.lu ,iv, ,l'ul'jlJ m11tl;i,11l'1~u 1u'li11mrnii11 

lllJIJ~ 20 (,Jfo,J1, 2558) i/111fomi'lu,il1~u 
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flll,lj'U n II Y m, !1'1H.;jll!I m Ymflll'U lfl!J liilna 

'1111lal'111lJtl1~flllU,Uflrn111 

IT1'111Uilii'.11~1'1l'U~ 31 lill'Jlfl!J \'I.II. 2559 

2.2 1111'11 !11'11fl1111rn 111mw n 1111 i 11ii 1111: 111m 9 m1m 110, 1'11'11Hfl111111~iln 11 tl '!'u 111 ,1111:n 11 ~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, mh1mil l) il 6 mi rill u iu u, Ii u H 

' . 
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 I") 'l.1'1i1'11111Ji'm~u'l111rnwil,:1~u 

~fflfll\j.i,.ill 'lild 

d -" • Q " ' d • 1 ., d • 1 ·"". - ll111JIJ!\'15t~llll\J - fl~f115 !IJ!l1fi11JO!l'111101Wflll!l''1,'IJ{Jl,!ll ll,julllJ!Jl11'11 11~ !'I! 
Q • 1 'l' 11 dd • • "' • 1 • ,Uf111!,lll'll1 ~nom, ,ta,!!H 11lfllu\ll1Vflll'VIIJlYUtfflfll\J ~tl'l!Nlu'1!1'W'lllllJII 11 

"" ..Ii ... ,d,::t ' ... <!I O ... 

!l'Wrn 61 vrn !l D UlVN II ill t VI U VI IJ 11 ll l! 1 \l t f11 l "ll 11 lllfl II fill '111 \l ll, l \l 
•d 'l o~jV f1111WfllllY11'51Vfllrnlltfllfi11J0l),1- ,wmrnn1'1'1Vllt1J \l TAS I lll~~l!IJ\ll'l!l"llY,N 

110 fl~ 1 fl 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 1 l 

ll ll n~ lfl d if, jj u u 1il 6 u1!1 mi'll !H 111, Hm ,, 11J all \ii 

11 mm 1111 ii;: mi u, u 111111 u - llu if u 1111 mm 11 'l ii,~ fl ll u ,u 111, Cl u iii li11 \'Ju .1' o, ~ o, ii 1.i u 

"'11Jli 1.i u mrn lY\il uivm, 1 u 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,~ ~: Q 11li,1i.J,:111 VI 111iii ilif, th 'l rn 1 ll'IJ1\il11 u i u111011 ii,111v ii.i 1110111'i 11rn~1J~t 

1101111 n,1, 1 i'lm wm, m n1,11w 11 l'i 1, 11111 i u ,u 111 h 'll 11111 Ill ii m lY~ ~tu 

mm:i1um,ul\]'ll 11uu~ 34 (il1uil1, 2559) 11mil~au11il1N~1hlil\]fl!l 'lif 11111u,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 ""' ' ,!I d..4 i ... ' '""' ..:, • u,: flvurnm11,u 1:1111,11111 11rnV1eu u,10,1uV11,11n1,u,~1111,11111" 1111~11nV1 'I! 
RI ,.. ~ V ' .% :II V -<:> ... I 111 ~ "' .a .d..::1 u,: ! 0'1!\l 'IJ lJ, 'IJ lJ N lJ II U 5\J \l ~:11 e,e,, !l, ~,mu 1111"\J ,:1111, fl 111 ! ii O, OUW,1\l ti \J VI IJ 
V "' • • .d ~ s/ ""' V V 4 d ,d.,::t 

'II lllJll•"fllll11lOH!ll l'l 1tl~ lt ~, !fl OVI Fj ! '11,U fl11 M\l l'I !) , lY11J1Hll'lllM110,l\J !)IJ VI IJ 

,1' 0 lJlll! u 'l u Ii ml Ill: 1111:111111 ~01 fl \l nm lJ fill i1\l1:11111 f1l ~ 

~u1111,~o,11e,11u 'l iii 1:diu1rn:rli1, 111111111m)l11J~ili' uili, 111 ii .i,mh1'11'1,il'u ~: iiiil 

,rn m: YIU~ ilil' ori11il\j ~ v fl 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 4 "' <>I "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 

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 u iJ 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) 

)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) 

IJ1'1'ijl1Jf111Ull!lf llUU~ 18 (tlfoi.li1 2559) 

IJ1'11l!lllfll'iU\l!lf llUU~ 20 (ufui.111 2559) 

n I "' "" ,, "" u, ~ lJ 1111 m rn 1rn Ill ,ru a~ 'll ll H fl vrn lfl 
.; ' . 1,a, 111~m,111mv11m1am~v~11a1 

'iW,lll 

.; . ' 11ll, llll!ll!ll'lfl 

11v, ,w'M 
1iv, m,il'll!<Mri111f u 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 ,~ 1 VI 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 
"" <=I ad " .... Ollflll'll!OV1'1lll, OIJ 

1Jlfl1ljl1Jfll'ili\l!'» llUU~ 26 (ufui.11, 2559) 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, 
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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! 1 u rm 11 a~ 1u Yrn m1 a'.lu 11-u 1J~ iJ n nil f 1J iJ "i ~ 111 ii;~~ :ilf.rn 'LI~ 11 ll 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) 

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 

cufoi.11~ 2559) 

mmll1uf1ln1a~1um~flm~u 11-u1J11 s 

(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) 

fll,~m11Jm,11ll1ufl1,-ul!J:» 11-u1J11 15 

(i.lfoi.11 ~ 2559) 

1111~11111J1J111,ll111fl1,-ul!J:» 11-u1J1125 

(i.lfoi.11 ~ 2559) 

.,,..J ... ..,~d .... .J 
lfl\ll'llll ll\1:l'lll"Vl1l'IO"Vl!l1~1fl.i'll\l 

,I -" _, ~ • 
1rn~ fl1,~,n~1m:u1~11Ju111 

1111~~11fwmm1d 
,it I o .... 

Ill)~ l'l1ll~1\l.i111lll~1\l 

~ . ~ 
fl~fllllJ\illlllll~lll 

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 
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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~iimnlf rn.l ! ~ i'll i.i~1~:iim1 ir~tiu i {rim fornm:a:11111 

'UI\J;~111Ji'1'1J11J'll1m11i',11J~ 1 irnnmJ vur. 2560 flll1'1'jlJ11lJti.ii!>l'i.l1J.J1ml!l1J~i.lfm.l11l'lli.i 

i1ncl111J111llilij11wrim, 11Ju,tiu 11 (.ill) 

'11) mj1Jm11:ilJllJ mn1a1m '1111mn'.l1J 1m :m;~t1111JlJl\ll:il1l1J ~ 1il~a1J uil 111!lo11 "li.i ii 

' 1Y11:ri1til\!1111: "li.iiiFmm~'ll1Jfl1Jflll1!)\J11lJ iii111ll "lilil (,ill) 

d. ..,,,_, ..,.,. 

fl11\llfl1llJlJl\111Jl1Jmrnl\!'II 1111un 27 

(ilfuil·p 2559) 

d .... d. "' d 

m,,1fl,llJlJlmJ11Jmrnl\J'II 11uun 29 

(ilfui.1112559) 
d <I'd a,d 

fll1,}fl1llJlJl\111}11Jfll11ll\J'II lllJlJYl 31 

(ilf11il112559) 

m,~m1lJlJ1ms11Jm1irl\!; 11iJun 32 

(ilfoi.1112559) 

m; ~fl 111JlJ w1; l!l lJ mnw111J m1 m; 1'.l 1J 

ll'Ull~ 1 (iJfuiJ1, 2559) 

Q Q 

m; \II fl 1 llJ lJl\11; j l!J m;; W1llJ'1111 fll; 11 IJ 

ll'UU~ 4 (i.Jfui.Ji, 2559) 

m, ~ fl 111J mm l! 11J m; ;w, 11J m~ rm i'.l!J 

1iiJu~ 5 <ilfuil·p 2559) 

m; ~ m 11J 1J1m ll llJ m; ; 10, 11J m1 n n i'.l 1J 

11iJu~ 7 (ilfui.1112559) 

m; ~ 1111lJ lJl\11; ,i 11J mn1a11 u m~ m; 1'.l 1J 

ll'UU~ 10 (i.Jfuilc12559) 

.. _, Q .!I • ' .; 0 JI 
I rn~ fll:iu:iZ\lJlJIIJ6'1lllll\Jl\!ll'lll'11'11l'IIIJ 

11 llJ iiJ lllJU flt}'lt lJlO 

.. "" . . 
mN fllJ!IJ,ilNO'lllllJl1'11ll,'llllllflM 

lYIJil'llllJlJ1fllj 

11ll~ ,101;\' - ,wmnrnmil~aw~a,nu 

u1m, hnrnn 

.. .; 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 fl'll llJZ mf Wfl TI 1 fl lJ 
.. _, Q ' • _, • 

1 rn1 m,u,ZUJIJ1l'llll.i n11,u,:flll1J.i1a 

ffl\Jl\!11'1/l'ltlll ll.l 
1ill1 ff'lli11Jri11J "l;\'1lia~1nno,!)1Jfll, 

°f llOlllJ fllj \J11UZll\1Zfl11i.Jf ui.Jc 1 

ff il1VI II 1,1 il' lllJ .. _,. _, . . ,. 
llll, m,urnu1,ao1J'lt\11i11U lllJl.i1jjllJ 

fll:i'Ul\!'lf ll'UlJ~ 29 (ilfoi.11, 2559) 
.. Q 

llll, mn10111Jm1m,1~1J 

i 1J!Yfl1Vlll'll'lll!fl~~!'.l1J1v/ll!IJII;, 

110, ,unm'.l1J,~ 11111m111111: m,;l'llafi1 

25 



i V .Ii i AA~ 

fllJ~')\l11lJ t1Hll'11~'11\l!llll 'lntllJ\lltllJ flU'lrn 

HlJl!llllllJlhznvmun11i~'ll 

ii'rnfoiliflll[fl"l'll~ 31 ll'll1lflll vt.fl. 2559 

2.2 lJllll 1 !l lll fil11 l!J~l\l'II Hfl 111'.l ll 1 ml Ull:lJllll 'i !l lll fl 111l!H l \l'IIHfl 111'.l 'll~ii fll'i tit m.11 ~ llllZ fl l'i fl m llJ 

lJllll'ifl\lTilfl!J1'UO~ (~O) 

A odd 
0
1• ., 1 od d O • ,._, O 

2.2.2 m1t'iljl1Jfll'i'iW,l1Jl'IHflUL,\Jll1JIJl'llJfll'iurnu1, l11J'lf~~:1mamfl1J ,•1iomrnnim~v~na, 

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) n~1J1J11t'i )l11J fll'i 'ilV,l\J l'l l~fll'i (l1J mi~ flU9ifl 111J1J11t 'i)ll\J ~ ill~ V\J u tl a,rnd,~ 1tlil 
• 

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 
1111u~ 14(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 

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 

ll'UIJ~ 18 (llfotl·p 2559) 

fln9i fl 111J IJllll 'ilj l\J fll'i'i w~rn '1'11~ fl 11 tl 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) 

,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~ 
• 

llli11mfo i'lllN'ilOfll'i m ~1il rimi'u 

lJ1'11l!l\Jfll'i!J\)/'lf ll!JIJ~l9 (tlfotl1~ 2559) 
d ., 1 ' • no~ irnu'i~ V'lf\J'II0,'11\Jfl.l\J 

d .., ..s .., • y 
110, fftyty10111rnfll'iflOff11~ 

.., "" .., ... 
off~mrnnrnv 

1i1N fll'i~lVff\Jl'lll'l0~1u1'11!11Jff\ll 

hfo\'1'11\N 
d "i' "" .., " y 
!1!N fll1 tll\Jff\Jl'l'il'lV~lfliJfllll 

,ie, ;\Jl'l\J m11il,mtl'1ii1J 1 mb,mrni\11 

ri111 i'rn11ilu~ii1~1J 

.. • 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 
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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 

ru 1u~1n,1 ;1umrn101u~9i;1r1m 1mwmn!1J ~ n'i,11.J11li1 h1 ii ;wfln n, 1 rna:; 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~ 1 fl1,llf wif u jjl\Jlll\fl,{101.Jllfll~iinrn l.J<lfll~iin1rn11!N!11.!<l,YJ \l ,l, flri11 Mm~lfl 

m n.h: t il ll fl ll'I f-ruf ilu 1 flu~ tl ;:1il ll ; 1 mil 11; t ~ 1 {f m1111J t ii ll 'If V lJ ~ 1 fl rl1tl' fl, 1\l fl ru t m rn m; fi 1 ii' u 
... "' .. ... ..... .& "'1 !/le:! .I .... I ... """' ' jJ ';;11... I 1111 fl l'I rn mrn: ,lll lfl 1111 fl l'I HW 'IM fl !l ,'VJ \l; 11J ~: V fl 11 IJ f1l; lJ;: !IJ\J flll'I; WUl\1.! 0 01, 1.1 VU'VJ fl 11llJ IJ\J 1Jll fl 

"' .d<et .I ""' ' A ,l. "' "'""' "' i :v.o1 .I "" ' "' """' ' !II ';'I 1\l 'VI IJ m; IJ 1t !IJ \l mt w v 'IIV l'l 1W al\u u 11t ~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 

1100 n fll 1rn10; Wfl Wll lfl'l'Jll ~ a, 1Ji !flfl ~\l t 1, tlfl fl n ! i.J~ Ul.!ll U 111 ill l.Jl1 ft l~iJ n; mil O "1 \l <1, 'VJ 1.1 

ill~,n~ i m ,11! ,,,llJ!11.! ~tn1Jogill mn, h'lllfl'Vjll ill'1fl~iim;tl;:1iimill'l1wu'iiu 
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T V JI T ~~ u 
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 M 11u i w1u,h11nu 1,m ,hi nm'.J u un:i1ff()/()ll 111'.Ju Hl,!!lfl 11'.Julu u111.1'1011 llmuoil'1, fo~u ih 

-<i JI J/ JI 

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" 

ilJ,IJij!l 

. . 
QJ ,i'""' ~· d. 4 ... 2.5 !l1'l'lllfi'l'llulJll'l'l!HiJ!l'l'IHl1l'll,U 

2.7 

ff()! 1)/lll!l 11nJ~ou li II 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 • 'Ip J' 4 

~Zl'lll,~10'11'lllV1g: rnrn g1111'1()1()/lU!li11U!l01Jllm1.ill 1111Jorn;11i'lu l'l'1uil,: 11ll1J'llll,,10 .. ,rn11mom ll . ' 
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 rl onl!u ti 1'11 IJ 1111 ~ e g 111 fll'l ~ w'llu: 11 u dii1J ~: fo flu ti1 '1 rn ~!J 'II 11111 u 

'l lO!lZlli 011 'II !JW 1j '11 U li~ 11'.l IJ I fl i ll,i'i ll l'l H 11 l'l 111J ~ flll1'11 IJ, 1ml'.l IJ tl !YI)/()/ 1 '1.1'1il II IN U '11'1 u 11 IJ 10111 ,j 

,J,: fl lllHlJ 11l'll1 IJ'll'll 12 

;: I I 

\Jfl'IIUl'lll'lfl 

'1n11rl1111i111m~ ll1Jlll'l,H111lJ ,10,1u ti1u 11111111i1 ~' Hi% mrnn:li 11,1111lJ~ 'l:lj 1 u IY()/1)/llYl 

~ 11 iJ IJ fll'lU!l: IJ l 11l'l llll fll'l 
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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 

2.9 

V ,el<> V <V 1 

0111JW'lfllll111Jl!WWll'lfl1:!J:!ll, . . . 

ifo QOlJ fof 11m1, fl,hm;1a 111~~~, rn'll ,M ~ ,.i O lJl!l'I 11 ~ 1.l'i'u 11 fli,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'! o mfl o~ 11 'ti' I! 1, fi ii ,11n rn 11, 
~ <VJI JI "'O J.,..J did.., td,<!!.do .:i ..,,, 
ll 1.iouu l'llJ (11fll'l ,09! ll 'l'llJ nn 1i,1111,10mrn1 fll'!'111J) llJO!l'I OlJfllJl;Jilllll'I 1i1or1ur1rn•1n,:11u u u ll:rn l 

iu t'h 1 rn1o'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 ll l'!TIUlOfll, i1u QOlJ i 1J m iil ~ jj m llJ 
~I l!Lflll Jld 1" """ ~ • <!I i i d ,1 , d .., ,, ~ "" "" 1u1J rn 11'!1'11!: 'lf,m1JQ01J1J1,l111J11rnl'l,11lJI'! umwu11u,rn1uo111iz,omnui1ium:l'l,llfllrnmmu 

11 lfl hiii11 ll n11u ~jj1111lJ1\'Ju 1 ti 1.1'~ 1i: 1 i1"1!'.i1J m,ti,u 1110..f rnlJI'! 11unlJ I ilo1rnzi'u f 1 \'Ju1111-u'~ 10 

~ 101:11"111 il' 1li111 fo fl n 1 il' u 'fo1, mn11111:1 o, 11 ll: 1i: .ii'! Ii 111-u 10mm z oz 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 .ct "' .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 

u11nom,~11,io~iutl,z111111~01ti'u1i~jj,z;imh 
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t V .!f t ~~ 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 

Vii I/Iii 1'1111 
2.11 lll11UJllll 1i;J1!<1~fll!'lllllll 

na 1 l~ 1n 1~1.1111111.1 '11.1 ff l)J l)J 11 !l 1.1 'll iaVJ f l'i v'iiu u11~ ff VI ih1a 1 lu 11: 11a 1 l 11'11,hf u f dl1.1111111! 

"111J~ 11.1 ll.l ~1 ~ 'lj 'l 1.1 ffl)jl)j 1 i l'IIJO !l"111JtnlU '11111!1' H 

,o!Q l/111 
2.12 ilUMU !i;! 

.!fa .Js•• • d- s•-- 'j -1 S dS•d • d d~ ,_,, fl!l~)11.1111Jl.lllll.lfl!H)11.IVI 11'1rnmrnm,1.1ilTIJl11.1 A\'11.1"11,1111111 I.IIJ1~1nff IVIIJ ~1 llJIJn11UI.IVlfllll1Zll11,Jl11.1 .. , 

U~'ljflfl!l 1fl I.I 1U rn11l1.1 tl 

. ' 
m11111.1111Jii1.1 iauw~10Cl1.1il1.1r-m 'li1'rfti!l»u1011~111.1oarnl'1rnil11z 2 11i'1 i1i'i 

'l 1.1 m iii~ fl!l1111.1111Jil rh 11 l!VJ ii 11.1111,i 11 ~ii mn 111.1 n1J ~z~ 1ml 1.1 ii 1.1 ,murirfti m1tl10<11111.1 11hl'e 11fl11! ean: 

90 'll!Hn11111V1 ii~ 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 1111 rn:l!IJ '11.1 rnm~a:11l!11Jl)J<u 'l,i mn11 u 111Jo1~~ 1m1 uil 1.1 ~ll~1nn11 rn:l!IJ 

i>111rn1 ~1m11.1ilmmli o~ 111 i1 i,1' flll~'IJ 1.1n111n,iae11'll11'11JUff:ffmvi11;l'u 'l 1.1 mm: 11:nm!l' l)J<u~ ii m1~ w 
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~ • JI ~ ~~ V 

flMYJll11lJlflHll'1HYlllfllll'll1i'llJllll'Ul flll'llll 

11mm119J1.h~m1mum,i'.l11 . ' 
o V i'J""' V .,,,. V mmu 1111irm11'1131 fi111111u fl.fl. 2559 

' fl!l ,'l'J u 111.1~ :ti 11il u m111 wi1 u i1 u r-rn 11, mi 11 iii' un ~g !l 11 il 1a11 ,'l'J u 11 w i u 90 iu 1l' u 1fo1~ iu ti 11 ~ 1n 

i u ~ il miu 1111ii11 l'ltt ii au 1vi o 111m1 uil uirn rl'u u~ mill~ ilm,i 1iit\'J u M'b.i mm1 mhoil u r-1111 .l'!m: a: 11111 

11, n ~ 11 u 1 ii' l'l ll 11 mm o, 'l'l u 11: u i, iii' ~g !l11il10M'l'jul'l11rn \'Ju 111mi mrnf !i nm 

i u m 1vi1111 w 111 1m1 u i1 u rm 1h1 u i1 u Hll 1: 111 H ma~ ~ ~ iJ , ~ m1111 w~ !l11 il 1011, '11 u il 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,~ 1 nn n Ii 111 u 10\'I i' fl airu i\11m11 m, 11! 1, 
Jf. •"" 'J/•"1<!1., t.J',.i 'J)d. =V • fl\J )ll\J Lill~ fll1 ~lat,\JU \J Pia t 11 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 

'1iiil1h 'b11:111.1mlluv~mh 

11) fl!l,YJ\J 111.1ilfi1 iiliw~ '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 
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1 V .; 1 QQ V 

flB~fJ'lll1lJ flHll1Hft'llfl'II '111fllJ'lllfllJ fl~'llil 

l1lJltlll1PJl.h~no1Mum~i-i'II 

lim,uillt'lllffl1'11~ 31 fi'll1Ul3l YUi. 2559 

4 

3.1 mnh~mwms 

i u m1 li,1 vi HU n m1 u i tt11'.lu 1 i1<>111J mm!1u m111a~ 1u l'l H rm 11u ~u 11111 no ~'l'J u if o~ it'~ a awil ~ 
_, • Q _, "' d • • ' • d nnu1:m111 mrn11:,rnff1J1Jflf l1J 1111wu1: 011 'IMIJ r,rnm:nu,1omrn111 u,i u ,auwnuU!]!'IHrn: 

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 1 nu 011 ii 1 :mru ,1111J 1ii11 iJ u o u 1m :'Ii' o l!IJ 1J9i J 11J ~ ri111 !]! 1 u 1m ti 111 u ,i u iamam nl'!]J ;;; ~il 

r,rn n 1 ~ l'l u ri1 Ii I]! .ion 11 i' u f 111u 1u 11 u i u ~ u n 1111 u ii 1: no u I 1a 11111 m 11,i ii 1: n ou ~u n 1111 u ,i' o 4 

i'.i1rn~11uiu~1n~ 1m~fff1~iuipu 

n) nu~11u111J111'1i'1vi1li'!!J!]!l 1umnani'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 

1 d • , • d • "' ,. l'l.l'I. 25571m:11n nrn11U1!'l1Jon~1u1u 3,ooo 1!!1 ma u1un 31 nu11r111 w.l'I. 2558 'lf~no~11m111 I'! 

~ 1a'!i11: l'l lt'.i u M'l'J u iu l'l i' w 6llu Ii ~nn 1111'.l u 111u 1ui'.iu 16,390.56 ii'1umn ; ~ii~ 1ii n1m iii l,J a l'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 1 nrn1Ju l!'llJ 1m: 1t1Hfff ,~ 

iuipu 1 mfl1J1J 1r11Jl1u ~1~a1'1i'o~~Wrlrni'um1 ittu 1m11 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~ 1 1Jm1111J l'l.l'I. 2558 !i~-iu~ 31 fo11111J 

't'l.l'I. 2570 
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1 • ./l 1 ~~u fl!l~'lj'll11lJ fl1~!!1H'l't'llfl'll 'llllllJ'llllllJ ~ll'lltl 

'HlJl!ll'Hl!Jtl1:mim11nrn<iu 

lim111iliiuq~1u~ 3t 11u,1111J 'l't.fl. 2559 

0 d<>1 O t .., 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 

rl111frnm im111Jm111Jmj1J~110~111mu 3,ooo 1m ~iliimul'lrl~1Jeuma1u1u~ 31 l1'u11111J !'I.II. 2558 
.... :l!j.::l ,,,..,,,,l.d. .... ,,, .. .ld, 
,Mu u ,u\'J !'I.II. 2557 n!l~'ljll ;11J 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 

I I Jt .d. 0., I ,, 0 0 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 'llrnlJll11llJ i ,wfi11i1fiu ~ i'rnhnn.l'1tl ;: n011.i' 1a;,a '!ti' 111flfi 11i111 f mfilu i m111Ju 1111J ma M 111v 

~I~ 61 'lfo ~ fl 11 'H 1 ll ~I \'J \l i U '11IJffl!JllJ11)'111l ,i' 1 m1 \l !l 11 'lfl~ ii \l \llllJ ff l!Jl!J11 'Ill~ ii \l (; 1lJ 0~ fl1 iJ i; ~ 11 ll \l) 

.i!JlJ1fllJ~ll u nlJ M1.,Y 1vi1li'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 

llJJ,l)llo"' 1 o,e'c:.. """" ,,,.,, ,A..,,d,.., 
fl) 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. 1 ·• i ,. Q Utl l'illl'llJll'IJJ,:'H11~1JHJ'II flll''II. 'll;fJlJ\lllllJ ~lfll'I (lJ'Hl'll\l) ("flll'l'I.") Ufl: BFKT ,W,16 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) 
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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 
~1~01'11'1Hfi11 111!1~11'.lu '1 tlm1Jffl)!l\lll1fl111 ni1ulu '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 "' Q I .: ~ 'j).r \lt_l' I • !JI .... 4 _.3 .... <9. 

'IMlYl'l »111111'11~ 1-rn nlllflll fllH'llll11lJ lil'lfll11V 1>1flll'l1lfllUIJ BFKT 1Wlilll\l o ll11lJlilllllljlllfllJ 

a.., A 0•1d• " 
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 

1 ""' "' d "" "' .J ,A .... "' "i' .... """' ma l'llYl)/1)/1 BFKT l'lflllnlll111~11lll~1frnllll11~lllllfl011\lll1fllJ1Wfll1lYl)/l)/l !llll'IJ1Vl'11!10lY\lllll~ 

ffl'lli 110 '1 fl~ I fiil~ll fl lJ flll 111 ll 111J 

mvM ifl\/1\11 BFKT l'lflM i il'lr111ifiu flll1111l nlJ 1 u m1,!l111116iru 'l 11rn1Ju lfllJ 'l1wi!1u imy'llll~ 

BFKT ~iil'1i1iu11111 1 o 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 A WC llJ!l1\l l'I 24 nnlfllJ Vi.ff. 2556 

1~ll1lJ i ll'l!ffl'liiimw '1fll)1111~1J1~1nii11i11111 'l11rn1Ju1r11J'llll1 A wc 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 

'1
,, A,J J' • > > > • ;A ' A A d > ' '. d no 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 ff I\/ 1)1111 i ~11 ni 1 Ofl '1! 11 u Ii 1 Hli 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#{~ I fill fllJ flll~l'l ll 111J 

-i'u~ 27 Q1Jmwuii' Vi.ff. 2558 ~,Jwl/1J~ii!l11u1011~11u11f 1~ 112558 '1iil1Jiilllj1J1im1M11uiul'li'116iru 'lm1!!!11 

iu)!l'I! il'lrn1Jm111J1ii1J1ii1J 1.ivn111jli1J1'.iu~1nffm'LI'l!n111'.iu (111J1vtlflj 8) 
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ntH'ljl-nl» lflHir'iHi/lii91ii i'lmnnm111 Aiina 

'lnJltll'tll'JU'i;O!)lHIJOl'ii'.lii 

iim¥1Jiliuqi11U~ 31 llll11AU VUI. 2559 

..,J..,_ \ljYYo.., ,...-<le. y,K i ~-
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 A WC 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;1a il'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 ff l\l l\l l'tl ii ,11 fl ;I' 101'1' lJ 11 lJ ,i 11 iii ,OlJ 1.:i ff 1!J rirn 1 lJ 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 M ff l]l l]l l A WC 1lflll,11J/ll'i:fllll 1j'i fllllll l'll~ Ii lJI~ 011rl ll,111J'il00l'i ff l\l l\ll 1 ll!J 'IIW'l'l l l'l aff !Jllll~ 

ff 'l'l il no '1 '1'* 1 i'i11nu fl!Mll m111 

" • • • • ' • - -, .r • .. ' , • • '11) 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 if l!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~/lllll1 fl Ill *li1m\'.J lJ lillJ1lJl'.ilJ 614.66 if l!Jlll\'I *lflil lllfl<i/l'i~flll 'lfll'll l'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'llflrnif 1 !Ill~ '1;i',ii:;~11111 l,J llflllv!1Ji,nrl111 il'uti A WC uif 1 

a • l1llJllllJ1lJ 

ii ll lJ 1 n e ~ 11u'i11J'11'1'1.,J' 1vi 1 ff l\l l\ll 1 tt1i1i1.:i ~iii il urn rn ll ~ u 1111; 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 
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na1'1Ju 11111m 1ll1i u~ug rn fo1111rn11111 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 'A <l',,, 111J Mll\J , \J~rn~ , m 1«11rn1JJl1Jf1llJl,lafllQf1li1rnff1J u 

11 u a1 'l'j \J 1 u M ii fll'l i'vni'mJJ 1,1 a fh~wi; 1 ml 1J ii 
A .s: ..I 
'IW!l'llJ'IJ\J 

0 , 

~lM\JlO 

1wn11fi111 lJ"l'ln~iii.iil'u ~,m'.lua111u 

110fl11 ('llll'l'l11J)fi1, 1lJ"l'l]l~fJ11ii1n,iil'u ~,m'.lua111u 

1'.l u a 111 u 1 u 11li' nl'l i' mi'.i llJl,I a ,h~w 1i 1 rn i:f u ii 

'l"Uf.2559 'l"Uf.2558 

111'11 111'11 

84,651,000,000 71,551,000,000 

13,100,000,000 

13,484,870,000 

98,135,870,000 84,651,000,000 

'l'U'l.2559 !'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) 

11,733,477 5,149,364 

(2,393,843) 4,926,607 

1,090,361,141 971,021,507 
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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 

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 

VUl.2559 

lllfl 

3,762 

9,189,058 

20,000 

10,311 

847,664,397 

856,887,528 

'rt.ff.2558 

urn 

3,947 

7,808,611 

20,000 

10,023 

846,861,223 

854,703,804 

'rt.II. 2559 'rt.ff. 2558 

0.375 0.375 

0.375 0.375 

0.37 - 0.62 0.37 - 0.62 

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~ 
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' V ~ ' Q~ V na ~VJ'll 1lm m ~ lllH'l'flllll'll l'lll t111 lllflll vlll'l'lil 

'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 ""-
111\J '1'11·!ljlH1V1.J 

ff1\J ~ 1iJ'l1lj\Jl1U\J 

w i'un I lJmlfllJ vut. 2559 

.., O I Y SI,,!:! 

n1111Wl~l'l1\JWl'I\JVj\Jf111f.]UlJ 

fl! 'lllTI 31 llll1lfllJ l'UI, 2559 

'l'UI. 2559 

lJl'l'I 

'l'UI. 2558 

lJl'l'I 

12,975,198,851 12,935,855,853 

12,975,198,851 12,935,855,853 

lJl'l'I 

12,935,855,853 

39,342,998 

12,975,198,851 

1fla11J~ 5 ilm111J 'l'UI. 2558 na~VJ'lln1J1i1i1rl1i'ill!ll!li'.lllQOlJii'1Jnlj1J1101ullm1r:Jllillm1•1rnij'1l1J 1i'lll 

... .. v a ~ i ... ,/a v .r 1 ., Q 

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 '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 

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 • d • • V Q Q V4 • _,, .!, V .IQ •Q d S 
ll1llll'I010\J 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 
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~ • J1 1 ~~ ~ 
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 

IJl'll 

10 

. ~ . 
IU 1\J'll 31 ff\J11fllJ TI.fl. 2558 

1U 1\JTI 31 li\J11fllJ TI.fl. 2559 

ti11nr:irnlll'uil 

l.!Jf! m11vi1Jil'u iu iiul'li'mf11\'lh1nm11111i'Ju ,1u 

l1ll mrnii-:n'.!uri1u'tllJ1il'uri~iio111l1oimiu (11mo111~ 1 o) 

. . .,, "' fl1 l11'f:l'/1Jl'/\J1J 

. . 
1111111111111!1 

. ~ 

11111111HII 

5,808,000,000 58,080,000,000 

5,808,000,000 58,080,000,000 

5,808,000,000 58,080,000,000 

rt. fl. 2559 rt.fl. 2558 

IJl'll IJl'll 

13,498,710,091 14,033,243,597 

18,867,070,650 4,857,940,268 

(5,537,836,083) (5,392,473,774) 

26,827,944,658 13,498,710,091 

'-"l I ~91 IV4 f 

1 o 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 

i 
Al t.,; .A ... d "lY.c:tc, .,....,, 

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.tf 4ifu 1,382.30 tl'1mJ1\'l i-luilu~a 

,i4mh111ll'~w 1 il'uri~ollmholl4'111J iw~lllll'lqllmfllJ '11. fl. 2559 

ium11l1:'J/1Jll1U:mrnmrn4111rnf 4~ 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,if u 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 1 w~vu'11qfliimou '11. fl. 2559 
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i • J; i ~~~ 
fllH'IJ'lfillJ flHlnHTIIJ!!llJ '11fllJIJlfllJ fl~Till 

'11 IJl!ll'IIPJ iJ 1 ~ O!llHU fll1 i~IJ 

ffl'111UUilJ!)'fl11J~ 31 filJllfllJ TI.fl. 2559 

,h i;n mil mJ rn1 ll il rn11 \'Ju fl inn rn il mJ ~ ~ 1 a Mu riu 1 :ir 'VI ll il rn1 no, 11 u fl 1i;1 rn I il all m, ll il rn, Ii 1mw 1 u !i' ,in 

ri'11mf 1.i ,tl !i';111f vv11~ 0.11 .i<>U'IIO,lJllfl1ilunf 'VIU!l'Vlil ~ ilf ui..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.1'1v11tl iiu~ '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 
_, 1 ,IO QJ 9/ " QJ J QJ " I d. > ... W ,I ... llll u ,z V'IIU mu 1w 1 u om1ni111u 1,i-:iu !lmn<> Vllt 0.02 ,ioiJ'll!l,lJll m!lun l'VIV!l'Vl n<>, no,111n11J 

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 I il VlJI \'Ju fl llinlJI il Vil~ ~101 ,1' ll riu lVVI: I ilou i ,w 11 llil 'j)J I il VlJ'IJlOV1:1il vu Ii llJ1\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 1 nrnll u 1,lllililnil '1.l'fofl1.iuuu nu 1 u nwvi 111 il'1~1 \'Jud'lil'u 1 rn,.1'1u ~,rnrn az n 1,,im;i 

rl111fon i° 'Vlvilu ~1\'J u i m ,!If 1,i u J!lU in, r1 lJlJlfllJ~ 1~01,i' !N'll!l,nu,11 u n1J1111J~ fi111u ,1 'l ,J'\ u ri'!!J!!JlUl mrnli n 

rn1 cr vm~u 111 u 1 rn 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' u 11.iil 'VI. ff. 2558 ~zil null f u tl'm1fl1u1 rn;ivi lJ tu 11vi'J1 u tl' .i, 1rvi lflll .i'llil, 1m'5u 111lfl 

(CPI) ~1',zmff 1,1vn1:nnrn1til'!la 1',zmffinarll't1fouri<>u11il'1 i,tl !i'm1.i,mh1i!l, 'lihnu 

fuva: 3.5 uaz 

'~ .. 1.., " IJJSI "" <!:I .J..,. ..., "°""' 1.2 murn1,nm,1uu uu1111rnva: 0.15 'll!l,,10 1\>l!)'Vlli>Wlil!lU'll!l,fl<>,11un1Jl'llnil~lnl'l1'VIV!IU 

~ i,1' u1 rn, .I' 1u ~ rn1, ( 11 li 111 nfl 1 H1h m~ v1fl uilnil u ,i ,m, rn11' ,z flu fl a I m:1~ u fl 11'1111>11JJl1' !!J!!Jll'lf l 
.d,..,. d d " Vlil'llVltnV1'11!l1) 
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fl!H'J'lffJIJ ifl1~1f~W;j'll911l imAIJ'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::u l'Hl'l ll \ilfll'l'lW 1,i 'l ~1 'lf1 .i11ii u fllrn 11:u 1 m'l li',m1rn i'V16iiu 

~ 111' u 1 m'l ;I' 1u fll 'l ,1 m,i u e m11 il e 1 iJ ~ 1 fll'I i' V16iiu ~~1i11111 :u 1 m'l Ii 1>1 fll 'l if~ 1~ rn 'lf l Ii 11 ii u mm 11: 

u111 nli.imrn 1el'l fill~ 11~::l'1h .i11 ii,; mnrn:u l '11 l'l llilfll'l i u-iu ~ 'll!l~ff l\J I\J mh li11ii u fl1rn11: 

u1 m'lli' l'lfllrn ii fl~ 1~ a1'1l' m 111ail Ii 1u1 mn1ail 1ri ll 1 uli m1f v 011:: 3 'll!l1~ 1mu~ 1ri u fl11il1:ll11U fll'l 

'l 1a 1 ;I' 'l 1 ail~ 1 ~a1 rim1 i' V16iiu ~ i ,1' u 1 fll'l ;I' 1u fll'l ,1111\il !l111 fo ii ,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' u 1 fl 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 I rill~ 

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 1 u miii ~l'li'V16iiu 11Y1 i l'l'lfl1JU 1111Jff 1'111ri IJ 'liJ111mrnli 11Jeu 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 11J 1 fln .i 1 fl~ 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 1u 1 m n rim~ l.J;; ~~::'Jin: (fl) 1rl !l ~1 '1/11111: u l 'Hl'l Ii' \ii fl n ~ 1\'J '11 lJ 111111mv1rnmw111.i e ff l\J I\J 11i1 

.i11ii 'II fll'l 1111:u111 nli',1m1~1~a1riul'l i'V16iiu ~ 111' u 1 fll'l ;I' 1,; mrnml'l ('II) 1rlviil'l fo6iiu ~ i ,1' u lfln 

;I' 1,; fll'l\lllll\il ~ i,1' ~ Ii .imrni'V16iiu 1 m111JU1111Jvi 1m'l\llllll'ltri rnli 1J J 1tl ii \ll'llfl 1u1 fll'llri l.Jt~ 1J i uuli 11:m iii 
as~ •• •'Ai •• • ~t!U\J 1iJ\llllJl'I n!Hl)\J'l1l.Jllllt ~~\ilfll'lYl'lVIUIY\J l'l'llll.J\JllllJ~t !\il\llflMfl\J 

i um iii ~1101,i' 'l lVU'II e ~ fl !l1'1) m 11J ~1~ a1 ri u l'l i' V16ii'II ~ i ,1' u 1 m1 ;I' 1u m1 ,1m1>11 'II ii 1 \ii 'l 1riu fl 11 ~ 1m u 

~rvi111uf 6a11: 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 1 m11 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 
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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 

l,d Vj'1ll'o"' .d"" dd lo 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 
.Ji.,,,_.... .J ..;,, .... .% "'.d. ,, 
'lHll!ll'l111l!lfll1JOfl'l\'l100ll: 5.45 lll1:011n,rnmuoll001l1\'I THBFIX 1J1fl!!)Oll: 3 

' . . 
\l ll ft 1 Q91 n, rn'lf o.:i ff l\l l!l lll ll m llll au 5111111 !l m ii a 1 u ,1.J liJ ll iM .:i il 

.:. ,.~ .. 
fi11!J!()'IN\il1Uflll 11ff\ll'lf0 

'l'Ul.2559 

linml\'I 

(197.68) 

'l'Ul. 2558 

lillll.Jl'll 

(200.47) 

fl 11rn *v .:i .l' 1u rm 1 tt'ilw ;o Ii !l 1111m * o.:i ~~ff l\ll\l l!ll~ "liJ 1l o u1i1111J ff I\!()! 1 oR .:i o 1 ~ il 1>rn .ivmz II m1 mm fo ~ 1 fl 

iiu '1'11 l'i 0\'11'1 fl m1 \l '11 o.:i fl o 'I 'IJ lJ nil 1111lll *v.:i .i' llJ m, 1 il'ilu 1 ;mn,i ~ 1 flfl111Jl *o.:i 1 u m, 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 u fl 1111 !l 01 ll~ vu fllJ U ll: mm10 ,i 01 o.:i, lfl 1 fllJ "l .i'e oH iil'f 1: 1 u ii n '.II tu: 'If e,1~ "liJ il 
1111m ~ o,'ll'e .:i fllJ i lJ 011 vi~ 1, w ll;J ll ft 1 qil n n ll '11 ll .:i ilu \'11 l'i om.:i m11'.l u1rn: 11 d ilu \'11'1 m11'.l u fl o 'I 'IJ lJ n 1J il fl 11 

W~ll\U ll'f O l\l flll!U 'LI~ ~lJ\l'IJ!l'l.l'lJ 'lj lJ~!fill ~lflflll II ll m'U~O\l11 lO'l!11Z 11 d fflJ oRnlll l,lllllJl!l'lf'lf O'I fflJ \'11 l'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~ 1 m1'1 i\ o.:i flu l,/ ll ft 1 q9l 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 nmt 1 v v ~1110 M fl1Hl1U l'J IJI ~ 01flu fl un v,11u 111J 1frii~~ 1\'Ju 11'1011 H.i 1, 111vm4 ti' lllJ 111J ii~ 
u'hJ''Vl~l'ITl11l' l~nlllj 1J 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 'U MllJ '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 ~~ V V 1 

11!11111 flU!Jflflll!lll:fl'llfllHllfl!ll'UO 1 fl'II ( l'lll) 

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 

.., "' .. 0 ... 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) 

.. .... ' 1 '... ' - !1JlJ~OOlllJ1UMl'JlJ110 111)! 9MOO\IU1UM)llJ 

>11J!oua: 28.11 

(VU!. 2558: foun: 28.11) 

\'J 
•• ,., • .r 

- I lJ~~1umvWfflJ lflHff>Hl'llJJllJ 

\'J 
j/4'1 y y., ....... Q "i 

-1 u~oo11u~o•~~,1mrnrnu1Yu ,11rn1J1Jlfl1J 

nu1my1iiu!oun: 5.oo '1Jo•i1u1u,ju~ 

li1mhuhl'11-.1'1J•111J,1 

\'J .... • • •• , •. , ' ' 
- l UrjOtlll'U'\ltl.:.lrJ'lllVffl'lli 'Wfll'i'j1J1J'S:: ttl'll'Uilfl 

",, . ' '. ,, . 110 '"fi11n11u ,mymurnuao 5.oo '1J00~1u1u 
j} .d_ O I 1/j jJ 'JI t 

11umrnu1u ,,111n1m111J,1 

\'J
~y y ., .. ,,.,. ,,J 

-! lJij001jlJ'1J0.~'1JlU!1H'lUfflJ 1!1HfflHl'llJjlU 

nu1my11iufoun: 5.00 '1Jo•li1u1u,ju~ 

li1mhu 111'u-.1'1J•111J,1 

\'J 
~ ,, JI • ... .., ... 

- ! lJ~001jlJ'1J01~1'1fl!!lltll1ll1>~,1n,mno>1U 

imy11iufoun: 5.oo '1J011i1u1u,ju~,l1»iiiu 
, ,, y : 

,111111m»11,1 
.. • • ., • _, 1 ' ,. • -11JlJ~'1JlU1f11n ,um,rnu>< U'l!IJ~1nnu "f/l'lli .. ,, .. , .. , ' ' , . . 

- lUUrJ'Ultlffl11j t'l-lflll11Ju':i':: tEl'lflHl1fl'i1V Ylltl1li 

\'J
,.,,, .• ,.1 • .r - , u~ 1»1'1f111rnunu ftn11n•wu11u 

... --·1 • .r - 1uu~'1J1umwunu m•ff>1•wui1u 
- 1\'Jmj'1i11m:1J1m,,i',1mm11n11fwuiiu 

' • J 1flHfflHl'I\Jfl\J 
,,,, .. ·'·1 ,,,r - 1u1Jijl'lfl'lf1•11rnu11u m•11n1wu11u 

-1i'luJ1i1uno1J1m,i,imm11n11fl11Jff\J 

1 • .K 
fl>1ffll.l1\Jjl\J 

,, ·- • ,. 1 -1uu~~,1mrnrnu1rn 11rn1JlJlfllJ 

- 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) 11oiAu1nn11D-t7J1..I 

u1ti,i Umvhnii (1..h::mniTiu) \111li1 

·nu 1 i ,nm~trn~11u lutlqity1 l fJtJ.i.11nni'wUih, 

1m::ffY1fi1w1i 

u'i'Yn 1a1Vu i111au flmd'.hihfli1..1 \11n'.i 

nv1t'il1t111lrn~,iu11..1n'Ey(Yl lou'll1uni''l'iu'ffu 

un:::ih1i1w1, 

,,.1,111,, 

u'illn 111 yiim,iu'lfa flo-une~1.fiu'lf \111li1 

·rn.111,h'lh 

u1ll't1 Yll lJrl IO'IJ ijilnoiwva fl6JJ\fiilfli'1..1 ihllil 

11u'lA'fl11'lS1 

1illlfl110ffn1i11t1 'Dlflil (U't11'1f'U) 

·nu1iflamrl'u 

li\.11fl11,'tlllrtlni'll0 '11flA (lft11'21l0 

nv1~r1omfiv 

YUt2559 

urn 

1,890,473,760 

1,221,555,168 

2,082,240,400 

1,071,427,738 

3,331,783 

528,562 

fi.fl. 2558 

urn -u Tumuri1'HUP1'nfl1 

1,895,338,620 fllllfftyi1Jl~'ilnM'S1lJf1U 

1,216,320,900 11rn.1fftyqJ1~11mNi11Jfiu 

196,500,000 
.... .f 

vi111Y1rnfl'lltni1':i 

1,946,314,667 m11tltyqp~liln1Ni11Jn'u 

617,037,874 flllJffqJtyl~'ilnMhllflU 

4,095,163 !(Iva::: 0.37 M o.621ioiJ 

(vur. 2sss : !oun::: 

0.37 - 0.62 ,ioiJ) 

15 ff)U?lt 0.375 ~ L3 ~oil 

(~.fl. 2558 c r ••• , 0.375 ,ioiJ) 

45 



Oll~'IJ'llllil I flHil'1l~~'ll!ll'II hmnnmllJ 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) 

~) 
X • 

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 '\11flA 

ti1n rn1i1 mJ~!ft mrn1rHlffu 1 'YIHlmmnJ 

u';1'YI 'tll gilrnrfo"lfa ftOlll'l6~t9'U._ \11n'R 

ti1ffnUul1rnl'3 

. . ' fllU1rnfl111JU'IJ'3ll1'3'1J0'3lfll 

ft.fl. 2559 

urn 

70,828,498 

171,389,767 

2,425,707 

15,886,004 

50,351,539 

97,061,868 

1,199,330 

'ft.fl. 2558 

mn 

64,403,053 

135,421,110 

84,522,839 

13,955,186 

80,000 

47,420,259 

94,024,726 

'U lumt1ri111,m11fl1 

munvTI::::10mi 1in11nm11f! 11 

R11J11va::::10oo ill,nJlffll1fJ I l 

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 'illfliltyqp 1 O'IJ'\l1oni'l'fv'ff uu'1:: ffVl~'ilO 11 
... Q ... ... .,. 
1'iOfUfl1Jl.:iU'lfvlt'lfUfl11:4~'ifl'illUl'rn: 

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 

~ffH'lHllflfnl'lfl 

.: ""' 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 ,l 

~fl'tt'IJ'illfl110rn1JU 

. " ' tl i ,.,, . tllli'i'ilJl'UlllJPj~UltFUt 'iZ O'lf'IJr1WillO 

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 u 1 V1':ifl1JUlfl1Jti' 1.:i~ 10 

"·"· 2559 

urn 

315,078,960 

2,002,486 

1,591,374 

274,000,000 

55,097,422 

"·"· 2558 

um 

315,889,770 

2,264,880 

1,754,066 

137,000,000 

1,400,000 1,400,000 

37,859,880 2,108,484 

1,826,239,460 1,699,247,623 

847,664,397 

165,988 

1,475,863 

6,520,289 

3,762 

846,861,223 

144,969 

1,261,857 

5,930,673 

3,947 

86,948,546 84,522,839 

43,939,238 46,403,153 

2,971,419,584 2,962,409,737 

2,965,092 2,483,696 

u lamall111u~"11m 

"' ,,; ' ... 1111J1nyt1Jrn~mH'i11Jff1.J 
.,j "' .J ... 

¥11lJl'ltfWl'UU\l~ ,:i 

YlllJfft)JqJ1~flniH'i11fflU 

flllJffqJt\j1~9lflMi1lJfltt 

!ova. 0.37 - 0.62 soil 

('Vf.ff. 2558: !outi:: 

0.37 • 0.62 liail) 

V11lJ11UH::lijtJfl 1U'H'lJ1Ul'H'f! 11 

•,n1iff{l!qp~1o1on-:ii11Jtiu 

mlJff fl!{l!l~ ~on-:i'i11Jflt1 

vn1Jffqiqi~~nn-:ii11Jflu 

47 



T V ,11 T ~~ V 

OtN'IJ'll11iJ fl1~1!1Hfl'lll!l'll fl1fliJ'lllfllJ flll'llll 

'tl1Jllll'tl"JU1Zfl!lmum11'.iu 

i.im,uuii'.u~fll'll~ 31 fi'll1lfllJ fl.fl. 2559 

"'I _1 i .d. J .., .J Iii ,i"1 ""' -,um,1J,~'l/1Jfllll~mrnmrn~11u;i,n1 1/256011J!l1u11231Jmlfl1J vu1. 2560 fllll~mrnm, 1fl1J1Jl>lll1!1J1>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 , .c::::11 y .,f ao. ~ 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 1 fl '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 

'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.! ru 1'U~ 31 lll.!1lfl11 VI .ff. 2560 

-:iutil '1 'j 'IJlWl'l'J'U ffll1f 'l.Jlliu iJ"W11'U1~ EJ1n'U 

-: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 • 

'1i'1V11f 1 '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' 1V11 iu'1 '1i'1V11 iu'1ij fl 11111i'.lu 1hn : ill fl fleJ-:l'Vl'W n11 
" u • 

'Pl 111 'li'eif11'11 'W fl 'i) n (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 
" u 

n f111'11'l;Vl'U t\! :U1-u Vl'j :'Urn 'j l'lf'U Oll .fl Utl: 'li'rn1 f 1 M tliju~'PI lllfl 1111 tu~ fl 'b'el 'l.J ~ l'W 'i) n fll'l.J n ru tu 'l ~ -:i1i'.l-u 'l ,J 

91 o , J. 91 'JI ~ , QJ Q.I ,::t ,:::i V V 1.1 Vci,, ,::t 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 '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 

1 
d ., ., 

'W fll1Uff'PI .:!fl 1lllll1'W 'IJeJ.:j'IJlVll 'il 1 

~ u 

~, °' • • • • • • , • • • • °' • •, • °' • • • o o • , • o, o • • o, o o, o, +" , o" o, o" " • • , + o, o ,o " " o o o, ,o o • " o, • • o • o, .. • • •• • • • • • •" • o, • •••••Io,•• • •••• I• ••• • • "••"•••••" 0 o • • ' • •' o" • • • • • • • ' • • • •• 0 • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • ' o '' • • • • • • • o o '' o ' • ' ' '' o • • ' ' ' ''' •• ' • • ' 

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 



pwc 

1it1 ·HTlrity 1u tll'.i fl '.i1 'ilfftl'lJ ~t111 tl-:J~l-:J "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 

-:J'lJfll'.i t~'U rirn i''lJ n1>1U 'ii ~'U'U •,hvuf 1 Mihi 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 

~ 

. / Q , Q 7 "' ~ ., "' tn 'iu :;:: IU'U 'J ll fl 1'11 B .J l.J 'U ll.J'} 'U 'U 1j 'if){J &fl H ff'il.J W'Uf 7'U 

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.:irrf 1.:iiu!1u 

' .. .. 1 ., "i ,., ~ 
l.! Ml 1q\Pl 1i'.i rn '1J el-:Jl-:J'W rl -:JlJ'W tJ 11m 'ii L fl Hff'i H'l'l 'W! 11.J 

"i "" ' y "" "" ~I ,i, 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 .::::i ~ 
97.28 'llel.:inu'VlrnU'Vl-:JlTlJl>I ru 1'W'Vl 311i'U1lfllJ 'l'l.ff. 2560 

LL r1 :;-i'.j f11 l'.i ~ U-:J 111 Lf11l,1tJ 'ii lf111'U M'VJ'U i -:J mi11 1Jl'U 1'U 

,., di ., "'9 0 'l ,.Jl ., 
5,508.86 r11u1J1'Vl '11-:JQnrni 11.J.:i'Ufll 'i'lJl\Pl'VJtJ ~rnrn 

'tJif u ey\PI 1'UL~t.J1tl'U 

'1i'1'1'l111'1Mm1mhirulu11el.:ii11~el.:i,:nnn~Hu1::-tihrnr1r11i'.i 
u " 

m1lJ'lfoiei.J ~nJ .:iin11uM~.:i1tluin~ Hu1:::1iiul.l r1r11 

i 11tl u <A' el .:i H~ r1 u'Yi u 'ii '1J eJ .:i ~ 'lJ 1 mrnel.:i'VJ 'W nJ.J el d 1.:imn 

,i, "' 'l "'"' 9 ,i/d "'· I "' "' 
0 

• I "' l;j'U'ilfl'iflel.:JlJ'W'i1lJ \Pl'ill>I LlTlJl;ju'i:::llJ'Uelff'.i::: Vlltll'.iu'.i:::llJ'U 

l,j r1 fl 1q~ 1i'i'ilJ'\Jel .:Jl~'U M'VJ 'U 1u 'J1 '.ifi 'ii 1f1Hfff 1.:ii 'U ! l'U 

1 'Vl'.ifllJ'UlfllJ1tl uiJ'.i:::i l'l'J nu 

,J1 :::1iium11Jf fl1llJ ffllJ 1H1 m1J.J 1tlu fl ff'.i::-u r1 ::-
" 

.::t 3' ... J Q ,Q 

fl11lJ!'V11J.:J1i'i'ilJ 'IJel.:Ji;ju'i:::llJ'U el ff'.i::: 

iJ'.i::-Li'.JtJ1ntll'.i Llrl:::fl111JllTlJl:::fflJ'IJel.:J'1f elfflJll~!l'U 

., ""9 ,., ,., ,., '1"' ,., ., 9 
lTrltl'Vl I'll '\Jl'\'l!,ll \Plffel'lJ(lllJ~'lJ'ilTl'iflel'1'VJ'U'i1lJ L'U 

! 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 

ffllT i'mifl'i lfl\Plrl\PI~ 1 i<A'u 'VJ'W 01! 'Q ~ uri1.:itl1mr fl 

fl fl '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 

UIN'U .:i 1u ~ nrnmJ fflJ IN r11 u el'W lfl \Pl '.i 1J.J g .:inn H 
~1 ;t.11'1nty ~ 1u n 1'.i,J 1 :::1iiu 1 u rlTw n.:i1u1~ ,ntiu ti'lJ . ~ ,., ,., 1 .. .. 
'1J ll'll ,Jl 'Wfll'i\Pl'i1'1fftl'lJ!'i el .:J'W 

'JI e,, GI f1' 'J) 

\Pl'i1 ,J ffel'l.J fl1111Qtl\Pl el .:J llrl :::fl 1llJ fflJ'l'l'W 1i 'U el.:J 'IJ ell;! rl 

~ l {tu fll 'i ,J '.i:::&w 1 \Pl tl1n fl lHjlJ <;11 el Vl-: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 

'Hti n~,u~iJ elQ 1rn:::l.! r1f11~u'.i:::ciiu M eltjlu'lf1.:i~ t.1ellJfo 'l~ 
ffJJlJ~!ltJ'Hti n~ ~'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~'lJ 111 

'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 



( 

pwc 

!JI d .... I C\ <JJ d C\ 

tl1-!ltHI '\1lJ1tll'lHl1J':i::ntJ'I.J.:JtJn1':il-!ltJ 'IHJ 5 l':itl.:J 1-!ltJMVl'U . . 'J) 'J) 1 ... i 'J) .!1 
'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 

1it1'WQV:IJ'il1mnmrunm1'U 

QI Q Q. ~ ,::t~ I 

m1ilfftl'I.J':i 1om':i rn1.:iu ;i1m.:iu f,JUlJ'ill:1JV1J:jt1 r.J'l1t.110 

tl-!l'VJ'Url'\.pm 

'Ii' wuiu 1 hf i'I 11:1J rl1ri w 1 ui~ r.J .:irl 1~ r.J .:i ii 1n:1J t1 fl 1V1 f l'l aff'U 
u "' 

~ MV1u1it:1Jii:1J t1ft1~1tlu ffl':i ::rl11'f ruut1::1itJ'U l 'IJ 1u ftru ru 1 
'I \I C, u u 

.!1 "" ., 'J) 
']jr.J'IJ1fJlJfl11:IJ'l!'I.J'llr.J'U 

Q. QI d QI d 
"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 

l>i'.:inci11 

,, 9J I ~ J.'_,,=.lf Q \IJ 9/ Q ,J 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; 
"' u 

'J) ... ~I 'J)a, ... , 'J) "' 'J) "' • 1 'J) 'J) di '1 . 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.:i1mf u 'li'1l'41 'i11fl1\Pl11'1i'1m'i11'\l: Mf rnw.:i l'WU':i: i1tl.tmm ci.:i1u~ 1u 

W C\ g/ 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 1mnu11 u 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 n 'I.J .:J'I.J n TI 11u '1"11 r.J fi'I.J i'l 11:iJf ~ ,~Hu ii 1nnn fl j '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 ~ 
'IJ\Pl~ tJ'1i'tJ1'Yii1 il1.:Jfl'U!tl'U j;Ylj:: fflrit\}'111 tl hi 



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 L i: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)1 n 1:i ,j t\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-:i i ;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 

m1fl11 il flel'I.J 'IJ el-:i'ti'1v11 i 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 Ill 111J:::1n1P1111nmrn 1J1,1r11e1 'li'e1N \Pl'Vi'111'1 ll'1:::lfl'Wtl1lfJ.:Jl'W'IJeJ.:J~m)tJ'Uru; 
'\f u 'I '\f u 

~-:i111Jm1m11 'W 'Ile .:i .,r 1'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 Mi i'.J u m:i fo,J :i::: nu 11 

m1 ,J~llii -:i TW fl 11'ilfleJ'U'11111J 1,1121'W m:i ff eJ'U ,j ty ;'il:::m:i.m fHl :i'l 'il'Vi 'll 'Ii' tl'lJ'1~ ,i \Pl fl e1 .,r mvl ,i il1.:i5u1 tJu m1::: ri1 ri ty~ u 
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:iru e11.h-:i 

fflJ!l1~ flJJ ~n M 111Wnl:i~ 'U\ol~el.,r ell'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::: ri1ri t\J 1u .:J'U n 1:i 11'W 1u 1 111 :::1n \Pl ,i 1n 

n l:i 'l'J il 1m, 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'i d v iJ d d ltJ , 
11P1r1 n mnu n l:i ffeJU'U UJ'lf'YIL'Vi a-:i'Vie111n:::1 mn:::t1111 vrn L1J'WLntuCJ'l u m1 u fl\Pl .:1f11111m 1.J 'IJeJ.:J'IJ wu ,i 1 mTIJl flEH'YI 1ll'Vi'I.J 

~ u 

'li'e1:1rn~ 'lifl~e1'li'e1L"vi 11111-:iiuitJu ffl:i :::rl1fi ru~-:i1i:lu ~nm'il1nmrn 'il7'111 :::ff .:in11m1mri'v .:1~1n\Pl 111n'li' elH\Pl'Vi'1 1\Pl 
'U u q Ill 

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-:im11'1Y mvl '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~a1'1Y el.: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,f fl WU ru ;rlrn i' 1J fl1':i ,\' 11 ii u .:i1u 1iv1 ~ v.:i 'IJ v .:i N1.J ~'111':i fl v .:J'VltJ nll 'ill fl 
II U CU ._ 

'11 i:r mnu fl1':i fftl 1.J'U ru;~ Mi' 1.JL1cl::'l11 ::&w 11iir111lJ himlu vu ~iim1:: rl1riru ~ 1~ a1tirn '11"1fl1':itu'l1~ v fffl 1u m1ru 
<V u f.l • 

~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 !j1 IJJ 9/!V .. I I d ll' t .c::i.c:::t O QI 'J} 'J/ 'J} t "J ~ 'jJ a., d 9I 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'1mf 111::1'll~ fJU!L'U cl ,:i 'l ,J 'U'air1'll 'Ile) .:i-u'rn1111~u el ~n1.Jmi fl!lU f11':iflel1.J'Uty;~ 1~i'1.J \JU O.:J11.J ~ iu ':iW.:JltJ 'UM 

!II ~ d !II !II • 'l d ,, "' .. , .:i, i !II !II 
~ 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 u au 1r111 a1 'i1111Um,J '11 fl tl.:J't'.)tJ'nlJ\Pl a .:J"H ~" 

0 Q ' ~ 
fll':i \>ll!UtJ .:J 1U\Pltl!Uel.:J 

'll1::d'.lu fl1':i'u11 ffu v 1 m .:iir!1.:i1rn::iil am'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 
"' 

'J} 91 L1 'lli QJ 'J} Q i ~ ' .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 'l 1' ,J 1::1~u~iiiivrl1f'iru~'W1.J \Jlflfll':i m1'ilffeJ1.J 1rn:: ,r tl1.J fl'W -i M~i'i,! ,nhriru i u 1::1.J1.J fll':i m1.Jrtllm v i 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 1ia .:i tu~ .:i 'IY1'W 11h~ el 11iJm 11 N cl "' . . 
~'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 L f 1 L '111 ~ el,j e).:J nu LlJi ~ { 1'W If 1 

'IJ1\>lrt1llll1l'U ~ff':i:: 

1J1mia.:i~~a ir11 n1.J~1.J~m1 fleJ.:J't'.)U':i1ll 'IY1'W1 f 1 Mvi ,mru 11iel .:i1i i.:i 'l ~iiiiarl11'ity~'Q'1>1 iu m11>111'ilffeJ1.J.:J1.Jflm~u iu 

QI O d d O QI 1 'J} g/ \IJ j/ ,Q .d I ~, 'j/ QI .cl gJ I 

.:J'l\>l'U 'ii 'il1.J'Ullcl::f11'11'U 1>11i'J'U!':itl.:Jff1rtru 'U fll':i'fl':i1\JffeJ1.J '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 
q u "' ti 

4 ii a, OJ l! 1 V ,Q t ,:::i QI d w I ct i 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 If ll'Vi ':i 1:: fll':i f1l ::vhi .:J fl ci 11ff1lJ 1':iflrt 11>1 fl 1':i tu1~ eJ fll.:J ffll m ~ N cl1 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 

ll:IJl!Jl'tll:) !Jll'I !Jll'I 

' ffun1'Wv 

"" 1 ""1 g;,K '"" 1,u~'l'l'JIJ u~HHJ mrn1HW1Jil1J\'ll1J)JamQ,inrn 

(lllll'l'J'IJ 'l'l.11. 2560: 83,764 i11J1Jll') 

1rn~ w.11. 2559: 70,865 i1uuw1) 5 116,544,510,833 98,135,870,000 

11UM'l'JIJ i u111i fl1'1f w cl'm1J)Jari1~;li;1rn 

(lll'll'l'JIJ w.11. 2560: 1,075 lnm1V1 

• ua~ w.11. 2559: 1,087 a1mnV1) 6 I ,080,963, I 66 1,090,361,141 

11u~1ni;m,m 7, 14 1,024,050,346 856,887,528 
• 

l)flttil 

~1fll!IJ!IJ!1 ! !l'U 'llWVI f wcl'irwrndh1ih10 '1 ;I' 8, 14 314,247,360 3 I 5,078,960 

~1flfll!'lf1 14 55,097,422 
• .. 

~lfl\ll!lflllJO 14 221,316 562,711 

d I .d. <!I 
l111J)Jafll!'l'llJ1!l'lJ!JR'U 830,753,400 

'" ff!J\'lf'l'IO!l'U 14 I 1,147,150 7,136,144 

' 111Jff'IJl'l1VW 119,805,893,571 100,460,993,906 
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w 'i' ,, ... '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 

11uiiu·miu11t1u 

,, .: ,, 
l'illl!lJfll'Hll 

,, .: .K '°' 
l'illl!lJ'illflflWlfOl.:J\JlMV)lJ 

ri, H~1otf1.:i~10 

:rn1Mfi11i1foci1,rntl'1 

ffqJtylUilfllU~tl\JV\Jl'ilvlOfl!~tl 

" ' dot::\ d a 
Mlrn'\J'11)J\Jl1tl\J OlJ 

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 0., I 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 

14 

5, 14 

14 

14 

13, 14 

9, 14 

10 

10 

'W.ft.2560 

1.J1YI 

277,590,084 

864,660,069 

306,996,729 

1,883,906,470 

290,148,315 

37,951,661 

3,661,253,328 

25,754,209,710 

25,754,209,710 

29,415,463,038 

90,390,430,533 

58,080,000,000 

32,310,430,533 

90,390,430,533 

l'l.ft. 2559 

tJlYI 

311,859,880 

21 1,823,986 

1,826,239,460 

197,683,912 

30,243,159 

2,577,850,397 

12,975,198,851 

12,975,198,851 

15,553,049,248 

84,907,944,658 

58,080,000,000 

26,827,944,658 

84,907,944,658 
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ntl-1lJU'rJi11fl'i'3n71,:i~u9rnltTlflUU1fUJ Wilna 
,:iuU'i:::nflt111ua:::18uP1ilua,:i'lu 

W 'Jttfl 31 fiUllf\J.J \It.ft. 2560 

• q ., • ~ 
1'3UiHlJ'Ulll~'ifl'il1fl'j{li.'f11'3'WU!l'U (1UJ1Ul'HSIJ S) 

• 1 •• , ···1 ,J HlHM1lU um1JJff111i 'U11':il'WffU fl1'1ffl1'1l'fU!llJ 

• ' •• , 1 . NlHHl'JU f\.lfl'j'JJJff111i l-H"ffl 11'ifllJ'UlflJJ'il1'U1'il 6,000 lffl 

1 Y Ji I .I . .,l d .d Y ua::: flHff'i'l>ll'f'ilflU 11rnJJ1JlflJJu1::mY1 Passive O'U\11n01'1JfM 

~ hi'ri1tt '.i1J m11if1Jfo111 wr flwrl'1 flg ou ~ 
1'S un ,n1 u 1 um 'iJJ ih,i1 u 1:: u1J 1uu n'1 'W 1 u ff >111 H n Uil:: 

~,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 111f u'i m1111·n:Ywim~ o u~ i u1 'U~if u~ ~ 1>1 i s1111fl 

• 1 • ~, 1 ' · • "' 1 iJ • 1 ·~ • 1' • lsllHH'tJ'U 'Um''S"lH1'111i 'U tJlln11J1Uff'1l1il0'1f-l 'U 911J'U 'Mnll111Jfl11 'H'U'ifll'l" 
.. .,;, .d "" ,'<f,1 ,!/.; 1n1ftvrn1rrnou1111a:::oumo11u91 u1'U~"Wu11n4m1l'11J111umuzi:::lnmu°VJZ1 

1~1-n.i-171 u 1 uih1 iiiu 011111111:: 1 a'll''U 'ii 1mw i 9'f eyn ti 
1~Ufl'1l'J'U 1 uff111iiun11f rnh:11EJ'll\Ji11m1a1l'1"7nli 

~ lfl~ ,i1nm 11 'H1'1frn '.i-w rf iiu 1 n 1 flJJu lfl ll'tl EM 

u;.r~ ilmv/m;i ciJ,o,~ff1~oJ ;,na ("BFKT"J 

,, u "''l" 1 u ~~ ,1 um, fotl," 1o~u.,m101'1'11~ • 
~,f),i,i1nm11'111'H11n111'1rnJJu1f11J'tlEN 

ulii'VI m1;a 'hfowt mlJJihi.hfli'u 'i11fl(,J ("A WC'") 

L1llrl'1l'JU1uffvt1i1um'Ji''U1.h::1a,nf111mwi~eyn1i 1~JJt91u flf>l~ 1 

~tfiA'illflfl111'H1'lf11ff11 '1-11fllJlJ1fllJ'\10..:J 

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") 

• 1·· ····1 ·"' l..:JlHHl'J'U U'ffV11ifll'il'lfl111'\IWfflJ flHff'ilslff'WJl'U 

i'.Ju'fl>l'l'J'U iuiYV11im11'H11u1::11u1mu1°'1'W1ul.'l'.Jl~1H91JJ flf '1~ 1 

11ur1.J111..11ui'YV1tim11'H111J1::1J1J iomi'1tl111ff~1'Vi1H9iJJ t1f ..i~ 2 

•nm'Sua,3'WJ'U j 1'1-;i fl~ 1 fl'H a';l~~U§lU 

1'S1Ja'31Jll1u11DnTI1Y46 ('HJ.JlVl'HVJ 6) 

,1u fl~lJ lJ 1 u ttii 1a'fl sllJ'U 

fl 0..:Jl,JlJl ilflVI 'H 11 1 l1 tlti'U i' ! 

niJi3ua.JtJU1-u'Hin11'l11U 

'i1JJt'3in.HtJ'U 

'ilflllJU 

!Jln 

16,390,555,464 

15,384,010,040 

3,630,408,025 

5,312,841,346 

15,241,063,842 

I 0, 748,870,704 

806,897,620 

545,788,653 

12,293, l 02,380 

3,410,742,809 

83,764,280,883 

'i1Al'l'J'U 

um 

1,075,352,890 

1,075,352,890 

84.839,633,773 

31 fi'lfllfl>.J W.ff. 2560 

------

24,031,570,000 

20,348,430,000 

3,630,408,025 

5,312,841,346 

27,870,710,000 

16,275,430,000 

976,590,000 

545,788,653 

14,142,000,000 

3,410,742,809 

116,544,510,833 

>Ji:l~l~Pilr'i'ilJ 

um 

1,080,963, 166 

1,080,963,166 

117,625,473,999 

;aua::: 

'116'3),!iUh 

qfhnn1 

20.43 

17.30 

3.09 

4.52 

23.69 

13.84 

0.83 

0.46 

12.02 

2.90 

99.08 

' ·.mum: 

' 'UB.:J)j\'lfll 

q~lil'ilJ 

0.92 

0.92 

100.00 
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' • .. ' •• 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 

• 1 ·"1·--, .~ l>l'!.H'l-ll'J'U lJO':i'l"1Hll'11i tJl'1'J11HJff'U 1flH11''H~WlJ)lU 

• 1 ·"1 1 · t.:i'UiHl]lJ unnmn11i imn 'Vl'ifllJUlfllJ'illtJJtJ 6,000 1m 

1 V ~ 7 _, • o d v 
ua::: fl'r..:Jff'Jl,lWlJ}1'W 1l'l'H'l)JWlfllJ11'J::lfll'1 Passive ffWVIIOU1'1JtH 

~1,¥ff1'ttf1Jm'J i'Hulm'i 1l'11ffwllmgvu~ 
" 1 ·"1 , •.• MtHNl'Jl-1 tH1'S'ilJfffl1i 'U)::iJlJ 0Ufi1'U1Ul.'f,r!HU1 ua::: 

~tln11ll'J:::1Ju~oa't1!t1!1W~l~U1-u'~M ua::: 

'j :::1.11111 "j '[I 'HI l 1J'U vii lJ l'll9l'.ff u ~911,1,i',111111 

,1 u iN'l'.j'U 1u ffn ~ 1 u fl1 'J ,r uth ::-: lfJ,nr ,n n·nu i I q11i 

''""'~" 1ul!,iiium,f mho 1u~iioimiu 1,l'q,ii, 
~1riii1i1nn11 ll1i'lf1l'lf wtHh11 'Vl1fl1J1JlfllJ'\lO>l 

1fl,j',i umvl1fl>i (1',omff1'1a) li1n• ("BFKT") 

1-iu tHl'.j u 1 uff n ii u fl1'.i f rnJ 'S:: 1 u'!l'U 'ill m 10 i ~1f V11i 

~lfifl1llflflT:i ilf1'lf1tffl l'Vl'lfllJlllfllJ'IHM 

u~li'Vl m1q/a i11mf!' fl01Jii1'U1t1i'1-1 ~1fi~ ("A WC") 

i1tJiN1'J'UitJffvi1iium'.i'.iu,Jn: 1u•11"Wi11fl·nuiJeyrii 1~m~" ,if~~ 1 

~lflfl\l1flfl1'j 1H1,htff11 l'l)flll'UlfUJ'llO~ 

1J's1'fV1 m,,iu h!rnff fla11ihiimi'u ~1!1,1 ("AWC") 

1~ u il-llJ u h1 if VI ii m11 'tin1 i'vuJfiu 1 m -l iYf ,~,f u ! 11-1 

11'U ~-llJ t.111-1 ii"l'I i m11'1:f 111-l s::: 1J u 1m ui'1 U1u 1H 

11m'3lrn,:n;ru 1 luJ1010 l t1·a-:1a11,3i11-1911-1 

fliifl>ltJllhrtta'nn'lwU (ttmm1111J 6) 

11'WtN1']ll 1'Ul1°U1t1i:H~'U 

no,,i,nilsmm 'lna,uf i 

1~m,hmh:::~1 

1i'U1fll'S OVt1ffu 2 fJlJmn'inf 2560 

16,390,555,464 

15,384,010,040 

15,241,063,842 

10,748,870,704 

806,897,620 

12,293,102,380 

70,864,500,050 

886,882,841 

200,000,000 

1,086,882,841 

71,951,382,891 

31 fillllfU..I 'VUI. 2559 

iJi1Fi1qPl1i1'UJ 

1J1TI 

23,904,230,000 

18,912,910,000 

25,831,540,000 

15,448,480,000 

936,220,000 

13, I 02,490,000 

98,135,870,000 

1J1TI 

890,361,141 

200,000,000 

1amu: 

'Ucl>l:IJ11fl1 

qii1i1'UJ 

24.09 

19.06 

26.03 

15.57 

0.94 

13.21 ------
98.90 ------

1t1t111::: 

'llcl>llJllfll 

qfl1i11J.I 

0.90 

0.20 ------ ------
J,090,361,141 1.10 

99,226,231,141 100.00 
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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 

: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; 
' d • ., ' , !llfi;;lJl\lOlJ~~llllfillu:i~ W'!f\l 

riu,rn1i'l al.Ju Wl'l~ru aw 

filfi:i :il.JIU VlJ~li,i n1:i1'11 W!Jff\l 11'1:irllJ\lll'llJ 

11u ,rn1i'lo1J1'!f1.ifw 

fl1 H~ 10 '! w rm,h1il w-:nw 

111H~wtu 

' "I ii ' lllJfll !'!flllV 

'ilV01'ifl11jll'l'lfiU10!1'111l~l:J'II 

,wm, n11,ey1'lil~1n,1~\j mm1w ll~)J\l 

'i 1Un1:i fll 1 'i J!l'lil~a~ 1J.i1n,1~\j ~1m1WM)J\l 

,wm, ( '111'11:Jll )n11; !)'1'1fi~f!~ 1111n,1~\l ~10 

!I !lJ !lJ 111 ll m ,J~ o u 5,i , 1,1 !l m ii' a 

14 

14 

14 

14 

12, 14 

12, 14 

12 

12, 14 

14 

14 

14 

6 

5,6 

14 

W.i!. 2560 

Ull'I 

3,100,489,035 

3,511,897,758 

3,664,751 

128,980,000 

6,745,031,544 

76,694,279 

17,416,811 

5,088,095 

33,443,260 

1,529,907 

111,107,104 

18,674,990 

794,163,047 

1,058,117,493 

5,686,914,051 

10,470,049 

5,510,991,976 

(92,464,403) 

5,428,997,622 

11,115,911,673 

l'UI. 2559 

Ull'I 

3,112,028,928 

3,267,901,438 

10,003,581 

1,041,328 

6,390,975,275 

70,828,498 

15,886,004 

5,000,000 

50,351,539 

1,772,136 

98,261,198 

28,252,027 

750,551,716 

1,020,903,118 

5,370,072,157 

11,733,477 

13,482,476,157 

2,788,859 

13,496,998,493 

18,867,070,650 
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n!l~'IJ1-l'illJ 1111~1Y~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 . .,., 
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'lJ ii 

l'Ul. 2560 

111'11 

5,686,914,051 

10,470,049 

5,510,991,976 

(92,464,403) 

11,115,91 l,673 

(5,633,425,798) 

5,482,485,875 

84,907,944,658 

90,390,430,533 

'W.fl, 2559 

111'11 

5,370,072,157 

11,733,477 

13,482,476,157 

2,788,859 

18,867,070,650 

(5,537,836,083) 

13,329,234,567 

71,578,710,091 

84,907,944,658 

II 



na~'IJ">11J Ym~;,y;,.~,,gm Ym,UJ'lflfllJ ~~,'fa 

.:.llJfl'J"~IUTilui!fl 

lfll1'fuiJli11\!';i1\J~ 31 fi\J1lfllJ VI.If. 2560 

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 •, vJ/ nwJim~un~'l'JU u1rnij 1flHff>l~'l'l1JJl1J 
;;. 1 •• , 01,'Jio1~1JM1JU mrnnmwu 

nmh111J1m1u MIJU iu,11in'l'lf w,1 

m,aflM iu~m,il' ~,mhyqp 1 ou'l!10'l'lfa.,i\uua•ii'l'ln;iu 1 ,i' 

nu afl M(l viiAu) i u ~ m1 ii'~ 1nri wii1 
' ~ ~ ~ 

01 rn;, M(!W IJ'UIJ) i u ~ m, il 01 n,rn m i1 a 

0 Ji i " .J' ,r_ ... fil>IVIIJ'UIJ 1Jrnl'H1J~l001>'lifll~IJMIJIJ 

m, ( afln, )1 vi lJ'ilu i 'W! <o' TH ii' n mi' 1 
sJi ,,,v,v, 01>1'l'l1J'll1J(nflM) ,um ,'li~iam,ij,a 

nm vi1J 'i1 u i m1u 1,i' ri wii1f mh~M ,l' 1 
d. ~ ,:.., d 

Ol>l'l'llJ'UIJ i IJ'l1\Jff\J OIJ 

, 1001, ii 11, !)'1'1 ii~ 1 nfl 'ilu ~ 1 m1u a, IJ u 

>1U01S011>!)'1'11i~U~hj1nfl'i11Jijlfi111JM'l'JIJ 

11" 01, 'Ulfl'l'J lJ ( fl l h )!)'1'1 fi~(J, hi1nfl 'iJ lJ ~, 0 

ff l!Jl!Jll! a rn ,J~ uu.i' fl, lfl om flu 

... ~ "~""" $14 1,n.1 tt'tl 'JlJ 'il 1 n n l'HJ UlJ ey111rn1 n 91 u lJ um 5 QUlJ 

01'.i mfoJ lJ ff 1 lJ 'l'J lJ 1,1'ufi~o O 111] 1 UM 1J lJ 

ilu~hflliU1fl1"il~>J~U - ~l1fi 

11ur-J1nfi1Jlfll> ru 11J,i'uiJ 

5 

6 

6 

6 

5, 6 

9 

9 

I I 

'l'l.ft. 2560 

urn 

II,Il5,9IJ,673 

(12,899,780,833) 

(2,990,000,000) 

3,012,000,000 

83I,600 

55,097,422 

34I,395 

(830,753,400) 

(4,0ll,006) 

864,660,069 

(34,269,796) 

95,172,743 

57,667,010 

7,708,502 

(10,470,049) 

(5,5 I0,99I ,976) 

92,464,403 

42,235,859 

(6,936,I86,384) 

I2,736,775,000 

(5,633,425,798) 

7,I03,349,202 

I67,162,8I8 

856,887,528 

1,024,050,346 

'l'l.ff. 2559 

urn 

18,867,070,650 

(4,670,000,000) 

4,560,000,000 

810,810 

(55,097,422) 

(80,207) 

(402,005) 

172,751,396 

(7,216,539) 

126,99 I,837 

2,846,782 

(l I,733,477) 

(13,482,476,157) 

(2,788,859) 

39,342,998 

5,540,019,807 

(5,537,836,083) 

(5,537,836,083) 

2,183,724 

854,703,804 

856,887,528 
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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 

'Uo3Jtun1m'ifl11ilimu (flD,nhu) 

1Ju~1irrnnnrjiiom~1mN't)lJ 

1Jrlfl1fft1l1i'wt.fqnilull/-.t1A 

;iu1~\nnii1Jm'ii.rn,:i't)tJ 

nviif111nn1'iM1'JtJ{j'11i 

'ilVnl'ifil'l'i1,'f'll1Jri1fl~ttJ'illrn1tJIWIJU 

'i 1mm th 1 'i irni~5,:i i1iiflA tu 1J1m1uiMlJU 

110nn ('llll'll'JU )01 'l 'iq'l'li~ti,i i,j1fifltu\l,n 

fftyqJ11mmtl~rrwOri'il~ornn'v 

nm10i/1J1nrmMVJuq11i 

li n fll'i nti,11.luth'U't)'U 1 tf u ri@itrn ,;1 UMl'Jll 

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'lf vuJqviill 11 '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 (f oua:::) 

lJflrllffuni'TIOqniti'11t1~rn:::1dHillflfl (U11'1) 

'Vl.fl.2560 

um 

14.6191 

0.9791 

0.0018 

0.9489 

(0.0159) 

1.9139 

(0.9700) 

15.5630 

12.49 

90,390,430,533 

J.19 

7.58 

14.43 

88,965,498,352 

\'I.fl. 2559 

um 

12.3241 

0.9246 

0.0020 

2.3214 

0.0005 

3.2485 

(0.9535) 

14.6191 

22.87 

84,907,944,658 

1.24 

7.75 

0.04 

82,481,640,004 

l'l.fl, 2558 l'U'I. 25S7 

um um 

12.4[61 l0.0471 

0.8692 0.7135 

0.0009 

0.0009 2.3739 

(0.0345) 

0.8365 3.0874 

(0.9285) (0.7184) 

!2.3241 12.4161 

6.76 25.22 

71,578,710,091 72,113,243,597 

1.19 0.28 

8.21 6.11 

18.12 0.22 

71,848,[09,638 71,114,465,306 

lJnfi 1 nl'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.iff q/0Jl'll1t1ftu11°1t1iioftu um: f111-11ru 

1viu1rnt11m~uti1,1J111'Un1111m::u:::m11~iivtJ1u1:::11i1,1llinfl 

ff1't1flWl~k-:i11~ 

1u~ 23 i'm1fliJ 

l'l.ft. 2556 

('lu11m1:::1Ut1u 

i~k,1nonJU) 0,1 

l1tri 31 'fim1ni1 

'VI.ft. 2556 

um 

I0,0000 

0.0471 

0.0471 

I0.0471 

0.47 

58,353,530,282 

O.OJ 

0.48 

99.80 

58,353,530,282 

13 



' • JI ' QQV 11!11'1'JU:i11J lfl:i~lf:iHWUflU lYl1fllJUlfllJ >lll'llll 

11mm111ijth~1101Hu111,1~u . ' 
" u °='I""' ..., ""' ..., llll1:i!JulfUIJ'Yl1U'l1 31 liU1lfllJ W.11. 2560 

l 

s • Q d • d • A • t ~I , ~ .!f .I 
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 .ei ~I .., ,,, t' ""- d .f 1 .., .., o' , _I l t , 
fl!l1'1'J un1J 111111vi:1u outuu11 a1111n-w111111:1u au tm:trn'lf!l'IIW u11m1111llfl'IIHW11111u,:111ff TIVl'MU,i 

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 

lilJlfll:ifltim l'IIO li1n11 (!Jlfl'IIIJ) ,\'Ju~~lllrnlli.l,: IO'IIUll!l11'JUl11J u1il'TI uuaful'i11111i:i'm1f 'Ila (i.l,:t'llfflVIO) 

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 'Ill giln!lfo'Jf!l 

fl) 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 u ii~ 'JIJ ll :ill Ollf lJ II ff I]! 1]J 11 'li1 

A _, 'Q T A , • Q T • ' 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 T Vl:ill!JU 111 IJ II ll: 1 :IJIJ 1aun1tl 111 ll ~ 11 ll: iii.J m Ill ~!lff l]Jl]J 1111 IJ H ff 1\J 'II M 1J 1 il' 'II ii lll'l'hfl n 

(u,:rnffl'IIO) ;i1n11 ("BFKT") 1m:lll1 i 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 

) 
\rJ ,, j} 0 a, I j} A ""1 .l <I,/ d I 1 • o 

1 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 
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i • ll. i ~~ u 
fllH'JllnlJ 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 

) ~.t,, .,,. . d • .i, ... ,., Q 

'l! nn1Jl!vrn u au111U1t1\'Ml1llfl ("Core fiber optic cable" 11m "FOC 11llfl") 'lf, llIJ'il~llll 'I! u~rn'il 

1• ~ , • , ,1 d ~ , " 1 _.., Q • ..I •• 
Hllrnn ,'11rnfl'l'ltllll6ll'l'l!lllt6lll'116,lll11 u1'111lfl'/,!'l'IVl1Jl11Umt1lltIJrnW'llll'll6,1JHl'l'I 'l'IJ lJn 111011 

("lMV") wa~'l'IHll,:mw 542 iiillmm (11101l,:mw 111,147 mi!iiim1J111) !Ill~ 

) , .,, • . • ' • ,,. Q' ll. • .., • .l ' -· • 1 • • 'lf fl!Hl'JlllllJ •ll'U1'111l!!Jj!Jjll'l!l,:a:a11 flj'61J'1'111i tllfll,'lf6flll TICC <1llllll FOC 'IM !llIJ'il~llll 'l!HHrn 

l'l'lfl fo illu,ZlllJ FTTx 1 ll~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 I .d 11 1 j} a, 'JI 
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 Q 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 O Q,I "' 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" .., ....... ... ... .. ... ... "'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,~ ii 11il u ~ 1 ii11m Vilt 

;l'1\lfl11Ml'Jll" 

15 



110 ~'JII n111A1 ~ .rl/ H.;jlll! 1'll hmn-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 1if 1rn.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 

iJ 11J 1 umum1tl' (JJi'll 01no~l'l 1J 111J '1 iJ o v iJ{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 ~010 mfo lYIJ IJ~ ll l\J II ll: 'U 1: IJ1 \U fl11~ iii! Uftlrl (Jj \II O 1 ll fl 1111 \J, \J 11 IJ10! 11,J 

.u fll11'-i 1J11 tl' lJ flllflU" nq lJ Ii .ivi 1~ \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 lJ 111 Oiifl111JI 191 fl\11111 'IJ fll1 ~ fl111J 1t1111~lY!N fl llJ l 111"'\ { 11Jfll:il'-i 'IJ9111Jfl0111J1Ufl U lJflllJl i \'10!1'.J 'IJ'tt!i fl 

.,;.,,..., .... ,,, .... 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'Jt iJ 11Jl,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 u iJ a~ 1 'IJ 11 d ff \J 'II o .:i Oil fl 11 ~ 1i\.i ~ 1J il 1 fl 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 
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'i' V ,& ~ """"-V 
nlHfJ'll111J 1fl1~1!1H'l'l'll!jl'II !'111fllJ'llllUJ fllll'll1 

11mm mph: 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 i ,l O 1 'll'llfl ll!1 '11'11 !l 1 ll' lll'l'U! 1 ,l ii' !l lJ 1'11W1HI ll ii~ 11 ;;i fl 

~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 ~ 'l 'll"lu m:;1i11 il u, 1u i ,ia 'l 'll'.i'11 nullmtl~ ou 

\U iu~ lftl'l :iWfll:i 11l!l11J ~~:ill'l1111fi:i1afll:ilf u \) 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 

1rl1J iJ fll:i 1'1J f :;wrm 111 '1 nt~ !J '1111'\ 'l'j U 'll!J~:iW fll:i ~ '1 iJ1\'J U i 111 U '1 -J'l U 111 '1 rn l !l'llll'l 'l'J U !J "I ti:; 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 

!~lJM'l'jU l 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 

.... . .... .,,,,. 1 ,.. .... .,. ,J, ,...... d .... 0 .... 

m:;tl:; ~mu l'l 11'1 rn o!lll l'l Of;jli :;z mu :;1m1J!Y:i~'ll l'l :i'llfl 111Jl'llll 'll!l'll 111nl'l1u n~ 1u fl wzmrnm:; fllflll 

.., .., d .... .., ,1d/ .., 1 •d ti ""' • "' .,.,,,. 1 " '::'I"' • 
11llfl1'1:il'iUllllZ1illll'l'll ll fl'll:il'iU 'If, fl!JrnU:i11J~Zlll'l 111Jfl1:i nmu fll'll:il'iU!lll !lUl~ll !)01'1 fl!lllJlJU ll1111 . . 
iu ~il m:;tl :;~ ,i'.iu 1'111vl 1J ,!l '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 

' . 
U'IJll'11Uniim:;tl :i~!i'.ill 1'11fl1 ,!11l)l'l '1 tl11!1'1 

:i1Ufll:i 111 '1 rn l !J:; Wfl 1:i'll 11'1 'l'J U ~ ll, '1iJ1n il t U II 1 ~ II 1flfll:i ! ti~ Ull II till~ 'I U IJ lll'll Qii li:i :i IJ'll lH 11u ll, 'l'J U 

'lmpn~ i 11:; ~llf 1~iullrn 11~:;11J1Jrj'lu1'1J111 '1 :i'1111'111u 1u~1,i~ilm:;tl:;~1i'.iul'111'11l'ioiiu 
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fl!l~'IJ'llnll ifl1~11~1~r1lu9rn 1Ym11nmm ~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~ D 1 rn i fl O i ,\'n mu fl 'II 0111 If fl'll f wif'll !H 'l'II ~ 1'111111 \J M l'J IJ 

. . ' 
11u Ml'J u i u 11u r-hnn u 1f111 l>i11mm1 mm:l>i ,trty tyl 1 'll'11u 1 'll'l;!lll1111uil'u u ,nil' 10,iomil m-1'1~i'u ~ u li1 . ., ., ,, 
'l'l! 'lfll111'.i \J lHl'J IJ 1\Jn110111 IJ fll;Jll111Q;; n1 rn 911 M1wn11 ff fl1 fl Om ilatl'11i'u, n IJ "~flllU ~lf1'1!lfllU O" 

IIJ1U,Jll 

V ,4 i'.l .. .. ~ 
2.5 Blj'l'l'lllilll 'lllfl1B~IJBl1Hfll11~'11 

2.7 

trty ty 111!1 mi.l~au u fl 1 lfl!l mfl ai1ot'l!l1fl1J fl!l1 l'JIJ 111J~lflfl 11rnfl~ au '1 ll 1'll!l1 u fl 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 

' . 
lll!l fl !l mii a~ w,i ll OflOlQ'II 01 trtyty 11wrn1ti1 '1 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 !fl 1 !l 1i'JiJ '1111 f11111'U ~ fl!l 1 l'J 'U 111JI~ IJ ti ff ty I\J 1 '1 il'1u,1 !fl O 1 -J1 'U 11 IJ Will') 

i.l1:m1rnunm1'U'lfo 13 

. 
4 • • 

1Jf111'11flll1!1 

. . ' 
~ f111 u 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 

,fo ii u rnrn llrn 1 m1 Ii fl rn rn tl u 11n"'l 'llllll: 11 '11 IJ ~ 
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' • .; ' 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 

2.9 

'V Q o o., V I 

0111llJl'l!!fl'l111l!flJIIJl11'1!11tUttlll 

.,. 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 1i 101il11mYJ '111'1 il ~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'f 1ill!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 U l~ 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 
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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•• 2.11 mn1.131111 , .. ua~11w11~111 

i ,, Q i. ' . '" Q Q "' ,_,, ••• ,,~. ,,, • ,w "1~lfll11JM1111 lllfl!J!)!l 1!llJ'll1mn1ma1111ll~lf'l'lfi'1a .. 11rn~;1a m1111•1nrn,1um1a 11>11111J~l1J11J 

~' ~lJ i lJ ff!)!!)!l l "1UO!ll'lllJln!U'Til'l1tl°H 

. ' 
fl!l11111 ,1lJil1\'Ju fl!l1111Jfi 1.l'fo m, am i'1J1nil111J iliHiJJl'll'lll i 111h~mff i'l'la ;1 iiiilm,1fo fimm~mil 

111J ilu ii1Jl'lllll i-i'l1J11J m,1111 d 

'l 11 mru~no1111111JJilrh 1, l)'l'lili 1111.ill~i'l n!l11111 nirn: ~1ai111u11Nlluri~ooml 1all11111 iii1foan11f oa 

lrn 90 'll 01 rh 1,l)''l'I n~ 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 U i.J,: Ii l'iom ~a~nmiY !)! ,\ii' 11 ,1am,ri1; 01 firfo Hi vi oio !JU 'l!lJ li1111 mn 111 oil i'u iJ 11n~ m, 
' ,, .I/ .J. ' • .; • .I/ Q ,,d .J • ,.,., • " 
I f1Hlf,11'111Jfl1J 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 ilu 11'1~'oo11il1aMl11J'l'l,1mhrn ,l' 1 

'l u mtil ~ m111111 ;11Jilrh 1 rn~ !'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 
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' V ,11 ' AAV nMl)lln11m11111H'fillfl1Hmfllm11111 .i~nll 

11111m119itJ1 ~ nam111111 i~u 

i:in1111iliui:r.i1uri 31 Bu111111 Vi.fl. 2560 

' nu 1 l)'U 11lJ IJ~\ill! U U m1~1m'.l U U'U m:1 ii1 na 11 i 1fo f1~11 V 11 'W 1 a Ml) U ma i U 90 'JU 1l mi 11! ~ 'l'U Ii 111! 10 
.... .d cl <:> Q d. I "" j/ I ,:\ .Jcl D d '! $1\,j I l Iii J' 
1u 111J m,ufl l'f~ 1111 ~11J awl'i v ll w11u ilu Na nu 1111 m111 TI 1Jl111J ll 11u u 11 11Jl!11J1rn ll 1ail u l'l a i,1 

'! u n nrl ll n 1111~ 1m'.lu ilu I'll\ ti' 11'.l u ilu irn 1: 11111 n lll~ IJ: 1.h: mff ~10~ v11 u 10a 1l) u jj l.J a111il' v a n11 

111vrrhri'u 0.10 m11 flv111u nlll'f nu1i11il~1J: iii~1m'.luilm-rn '! u,if 1,1mm: hi' an itJ ~1ml'lu1'.lu ilu Na 

Vif mJri'11 '! u m,~1m'.lu iJu,rntJ1:~1il 

' . . !JUWl111!lll1 

'II) flv111u 111Jihrnm 11auuhwiiu ~miiuudnw11 !i'11J1flm,~111,l wTI i' Vi 61iu nllm, 1 m 1l!f 11 
.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 111Jihh H'~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 
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' • 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, 

ft 111J 1 ~011.i a, 11J'II v 1 fl!l11j lJ n1J ii 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 ,z mJ ri 

vi1 i tt1 iYama,iv mmn .i11il1J111J 1111fl m11J 'll!l1flv1,i u >11J i ttm aml' vori 1J.i1111ri1\'.J1J 1 il 1.i' flM 11 lJ n1J1i1 ii 

d .d a,,/ ""d_if .... .d d ..... ~ 
I fl> !l1 IJ !l !ltj VI lJ Ti\111 fll >I 1 lJ !\'Ill 1J fl 1 fill 111 llJ I ff 01 \'l~Z!fl ,I 'II lJ 

.! •• '.,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 ti 11, 11>1 !l fl ,d oil 11111J 11111 n 11111 ail 1 il fl i, 1iff()!()!11111 fl I il ~ 01-1 ti ;i:; 11>1 !l m d a 1~ o 11'.l 1-1 fl 1, i'l !l 1 ii' lJ . . . 
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!l 11 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 
1 

V.<'1 V o.t J' .., d a, J'9,i d 
fl!l11'JlJ ,11J ff11J1rn ,Z1'11J1jll 11am,Qam ~a~ a11111a!ll'l>ll>l!l rnua11,rnm1111~1il11u1J 0111,11>1!lfl!1J a 111 flll W!Ull 

!l l'I, lfl 1riri J 1f111mtil ri fl011jll n1J '1'1i1 ij'li1J,~ a~ 011.i' 1oti11, 11>1 om da111ri 111 al'I, 1 m, vi 1 ff()!()! 11m mil~ all 
,. ' . ,. ' 

ti m 1m1 rn ii a vi 1 i tt fl01 l'J m 11J11 fl 111 ii' u ti ff !!J !lJ 1 vi ~~u II mill\ all fi 11 ,i 11, z 11-i 11 Ii 11J 1 ll 11 lJ m1J.i !l m ii am vi ii'u 1111 IJ 

!J 115 l "1 !l fl! fl V ll O o,i' 1 i mb1 I 1 lllri f'i 111\l 11 l -J1 "1 oil' 1101 ~ l fl Ii 11-11\l JllJ ri i {1 l'.JlJ !fl IU 'If 1h lJ 11U 11 ll ii' lJ l'l llJ ri '1 flM fl lJ 
.,, • • • • .; • • d • •• • _,.; • .r ,.,., . .,, 
,, m 11~ rn41Y11J 111111 ~ z 11 v1~ 10'11, o, z , ,i rn,111Jff(!J!!J 11111 mun VlJ om111 omu a rn ulJ ff11Jil, Zfl!l1J'1101, 10 , "' 

• • q,!I ~• ,, ,io,,a,p ollj .,, 
11!Jfll'11011, !J 11 !J fl! 'II Vil 1 U\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 O fl Ill fl 

,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~ 
' ,- ""' Q • .r Q .; • .;.; • • • .,, • Q , .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 'l ll ~'ii~ 11m «f 11J 1J !lll 111 rn1J1J 111 IJ m, Ii 1inru ,i 101i11'1' v1 v1Ha'J ll avl il ~'llv ~ ~u 1111,nv~l'J lJ 111J 
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i V J; i ~~u 
OM'IJU11lJ fl1~!!1HVIU9llJ "1fllJlJlfllJ ~1!'1111 

11mm 11PJ1.h: nu u ~un 11 i~ u 

lf111ruuiuq~fo~ 31 filJ11fllJ VI.H. 2560 

5 

" •• 0 • 1 • -~ • d • d • i ... " n) flllHJUl11J ,l'l!'llll'lllll!Jl]jl !JlJ'lllVl'l,VIV!YUfllJl'll !lJU1'1Jl'I 24 n'IJ1llllJ l'UI. 2556 mu l'lml'IJ ,'IJ'IJ!)~ 

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 u iu ~ 

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'lf wa'ilui,nri1111'.iu ll1u1w1u 16,390.56 ti'11J1J11'1 <ii~a, '1iin1J 

mii lJ 11111,~lJ li1mu 1,147.34 ti'1u lJll'I J~d flll,1') 'IJ nlJ '1~fo m,l'i ,lJ ornff 11 ml'llJ'IJ 11'11J1J11J 1'1Jlf ,'.\'u 
6,000 !lll lllfl 'I'll moiuiu~ 31 liu1111lJ w.11. 2558 

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~ t l'IH!Y! H 

,l d ,,L,l SI di• • i • ~ 1 .., r1 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 

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 

i vd S • o • • d SI ,e'i ' V ,.s • 1 ' 
ma m,ll'IJ ,'ll'IIO~!Yl]jl]jl TUC 11:'l11,~fll!'lll'lf,!u1J1:v~111111 u 111mu1 0111,rnlll l'lrn1J1Jll'llJmJ1J 

urn ll 11J 1u 3,ooo 1ff1 ~ ii nm u 1'1 l'Y ~IJ ou ma 1 u iu ~ 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 

i l'lrnlJu ll'llJ li1u 1u 6,619 1'1~ 11~ mmrni~m'lh '1~iuil 2558 u11z nu,11u nlJ '1~f mh1i1:u ~ f u 

• SI " 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 

• • ,K .J.,, • SI <> o "i" d J •"' _j 
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 ,'II 'IJ ll ~nu u,: llll'l '11 U ,1!Y1 

i 1'1 rn IJ'IJll'I IJ i l'I a11wii1du ~ fori1,11 u 11',z fi!JlJ~1V11V M111nl'i11i11'1 f w ailu 11'1 rnlJ 'IJ ll'IIJ 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 ,.i o "' -1 rl ,A "' .dd SI "i mmJJJ,:lJlJ U!l fi1'1J 111 lY ,11 llfl Ull Z!Ju mw 1 Z lJ lJ!YO ffl]j l]jllll l'l!fl a1'11lM !l llZ ,z lJlJlJl U l'l!l lJ'IJ ,l '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:u 111 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 
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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 S v -.! ' ' T q v ' .I ' 1\'i v ,u , vu ff'll n u :;,a 1\11 ll"'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) 

i • -.1 • S • • • • ,_ T - - a ~ i i • .. 110 \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~ \ii~ ma \iltt,l) 

~ 1~01'11' lJ 1 tiu 11 'l !J~I \'Jui ii \1111Jri'I]/ l)J 111 li~ » fli 10,i' u 'IJ UII ll~ fl 11 iii iau Nff 1\J ri111 :l' u 1111,i11ilu11u 
. ' 

1m:<Ji!J1Jtl111 111Jf-i11,l1m1J ff l)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 1 mf'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~ A WC \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 

S • -.I • i • • ' • ,_ T 4 4 a • 1 1 • ,. ,10 1?1l)''lln1J,:fl!JU\111u,1u \illl1fll'lll'IJ1'11,"1'1Vff\J 1'111111Ju1111J Ull~ff'lln1111~m,i:;mmN \ii~ mu \iltt,v 

~ 1~ 01,l' o, tiu 111 !J ~ 1 \'Jui i.lm1J ri'l)J l)Jltt li'111 fl ,i' 10.i' u 'IJ U fl 1 i iii wu 11 ii1u ri111 :l'u m:; ,i 11 il u 11u 1111: 

'!i!JlJU l"j 1 i~ u ii 11,l1m1J Ul)J l)J 11,l1~ ilu (111Jii~m:il h 411 o u) 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 w 1~li'm~v11d lMtiu nam,ri'l)J l)J 1 l !Ju'IJ10'11:l'waliu 

llll~ff'l]Ji"j,U i/~1011 OUfl81'1JlJ "j11J 
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S V ,! S QQ u 
flM'lj\l11lJ!flHl!1H'l'Ulfl'lllfl>fllJ'lllfllJ irnm, 

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 ,if,~ 1 lflVfll"l&i1J('.iu~1fll'l'mii'unm'.lu (111J10111,i 9) 

fu~ 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 O l 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 A WC i,w;w 'lley'llili,flci11mo1Jr1~m1aM 

i,u,ifu~ff!\JI\Jl ihrnii'~111JH (1u~ 5 ilmfllJ vu1. 2558) ~ui1,foiueyflff!\J!\J1M1U~ 3 ii,mflll 

Vl.ff.2568 

S V Qtl > l > ' ' • <Q i Q Q "' > 1 1 • « no ,fley'llli ;rnou,110;10 .i~1flflll'lil'llrnal'l'u mfl1JU1RlJ u<1tl'l''llli!!ll:::fl1;nomo, fl 1 mo \limo 

~ 1~0111' o, ii' u111 o ~ 1\'J u 'l ti fl 11J ff!\!!\! 111 li~ ii nl 1 ol u 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~ 1 ll m;z milpli m ll l'llZ lJ U!~V11rl !Mii'm 1Vfll"lff !\J!\J1 i OU 'II 1V'll1Vlflff UU lit 

ff'llih10 'l.i'~lflflfl1JflO,VJU-:i11J 

Ill V J) ., .... I J) "' Cl,'! .r "' d • i • . 
'11) 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 o a'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 A WC \1111J~-:i:::1J iUff!\J!\J1!'1!1-:iZVZV11'1l1VlflffU UOflmfltl fl01l'JU"l11J '[,i' 

'll1;zmil ii fl Ill ~ ~ 1mi'I u ~ 1u1u1'.l u 614.66 a'1um'll~ 1li.i~1fl'll1;:::;i 11i1'lli' V1oiiua1~11il' 1unflrnl'l'nmm 

i « i" i'l ••• 4 "' • ~ d 0 

U!'1<lUIIJlflOU VI.ff. 2558 U !fl"llJll'!l'!llJ'lllH VI.ff. 2558 fltMYJUl'11J 1m1JflUll1lJ)JllflllVIIJ!fllJ~1U1U 

l'I O lJ 1fl0-ll'JU "l 1lJ '[ ,i'1,l' ltt lff!\J !\! 1 '111'1'1!1'1!1, rill WU fll"l !!ll ZlJ 111 l"lll>l fll"l "lZlJlJ 'lo!!01U 1U 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 
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t V J1 t QQV nll~'VJ'II n11 , m ~ 1J,1~vt1,1 !! rn m, 11111,11r111 .i1in 11 

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-v1f mi'llu 1m.:il'lf 1.: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 A wc t~!lfu 1euiinil11,1noM11l'li~m 

~lflflnii1'1i111'111 l'lrnlJlJllllJ'IJ!).:j A WC ,JllJff!l)!!Jll'HlliYl 1 l'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~ 1 im1111J 11.ff. 2560) ~uii.:i 
.... ,£ .... .., ,:i Q 

1u11uey,11Y!!J!l)ll\.:J1trn 3 iY'l11llllJ '11.ff. 2568 

,w 1 ;I' eyl'liu, :flvul10,w '1 ;I' ~lflfill'Hl\'1111 oiiu t \'111llJlJl!llJ 1rn: iil'l itrn~ rm11 oflf e.:i 'l,i '1 1110 Mtt 1ll 
~ ,to,'ll'o.:iii'u 111 e~ ,\'Ju '1 u;i 11Jff!l)!!Jltt iini'nl1ol u 'l'JU ri 11 'il'~wm.:iibu rl111 fofln,h1il u .:i1u 1rn:'lf!l1J 

U l'j 'I 11 U fi ll'Hl;J lllff!!J !lJ ll'Hl~ iiu (l1lJO .:Jlllil I H118U) 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 

"I y.., .... "" "' .... .d d .... .... "i' .... """ ""' ... 1110 ,;iff !!J!!Jl A wc ;JflM rnm,:mmpfl~m 111: vumo11u !l.:Jflll nom1il!!J!!Jl , llU'lllO\'lrno11u1111~ il\'I n 

, 1 o '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 ii flll uuutl''1-u1rn:11 nu~ rl111foiu ~ 1,l1 
~ di. • 1 " ""' "' .. .A .d "' .. ... d A' .d uu11'111\'11111J'Wlll1Jn 'l!i1111rnm1 11mm, imff11m1111uunfl1J TUC ~1u1u 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 
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~ 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 "U1'17 wifii-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 w ifii-u Oil TUC irl !J'llJ ~ 24 Yli)flll fllVlJ w .fl. 2560 i ,w TUC 

" ' .! -• • 1"" - 1,, - ' • , A .ll .K .l ' • • 1'11fll1l1',lJ!JIJ FOC '11,u~~u-u 'If ,-u~rn~ 'll1Jrn11 ,1'1rnW1'1tfl\1lllJ1'1 "Ut'll\llVl"U1'lm,~rn1,11:v:1'11, 

i.11~lJllll 1,113 nillmm (ll1lJi.11~lJllll 62,594 ,rnfnimlJ'11) 

'1 ,,, o O A 1 • <,S • , ~. o A ,, d •"I' ml,'IJ"U'i1lJ \ll~lO'lfU~flll<llJ\'l<l'IJ"U lJ1'11VIVu"U1l<lflm11IJlJ~l"U1lJl<llJ 2,576.35 \1l"UIJ11'1 '11,V, lJ11lJ 

111ihJ \1 r111ri lJ i 1-u 1-u 180.34 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~ lJ 1 mY\\J\\Jl 1 ll"U'll101'1l Vlifii-u 

.i!JIJ lflll,'IJ -u nll M1'11'1'1'i1rl'\\!\\! mh li11il -um, u\1~1J1'1l 11,i',1 n1rn Ii mi uu 11rl'i'll1t\1~ u 1'1-U ~ ri111 i'u 

1'11V1oii-u.1',nri11ii'u TUC ri1'lli'um11i1 l-uli1111f llm.1~ 80 'llll,ff"U1'17Vlif.1',mh11,wih~v~nl'llfll11'111 I6il 
,, . " ' "' ..... .et "" ""' .., ""' .... "' .et .... \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 

,) 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 Ii fl~ ,i} ~, 'LI lJ 1 i1-u ~ 1 fi ~ 1,1' 1J 1 m, 1 VI 1ffW'l'f lfl 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-u i;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\\Jl 1 !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-ulim1f llo\1~ 80 'llll,ff"U1'17Vlifi,nri11 hwih~o~11a1m11'1/1 
" ' 11 ' 

16il i,11.i1-uTI 28 Vl(!flllfllO"U VI.fl. 2560 ~-uli,1-uiimJ11ff\\J\\JllN'llJTI 15 ii'-uo1m.i VI.fl. 2576 
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i y l1 i ~~ V 

fllN'l'jllnlJ 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 • A ' .; i -~ • i • • ~) O!Nl'J'W'11J !ll'U1Vl1lT(]j(]j11'lf11~0~011VllOIJ~VlD 'Wflll'lfOflU TICC IVIOl'lf1 FOC 'll1 1Ju~1uu 'lflO'lrn 

ii
d '-,•- - ,a ,Q '"i ll'lfl 'W irn,~ulJ FTTx ,ulrn~ ,11u,m,o'W!V101!1J\llllll~1Jrn!luuu,10'W!V10ll1J\ll 'Wl'lll'lfl1'1l'VlVIIJ1111Jfll 

llll~llilJIU'l'Jll 111Jl~a~Vl11 670 fiillllJ\lll (111!Jtil~IJ11U 80,014 flllffilllllJ\lll) ivlOU1~0~l1lllfllll'l!130 ii 

i'Y1u.i11J~ff(]J(]J1 Ul'lll'.IJ1RllH (iu~ 24 V1q11imau 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 

Q ' Q ' • .!/ ' Q • ii 1.:iu 11.:ivi u ,mpn~ , m .:ilY1HVIIJ!l'Wl'l11Jl;Jllll1q,rn,rn,11J 

11111 111Jll'l'IJ'Wi1JFfi~ i1111lYfH~IJJl'WlvilJl~IJj1i.:i~ 2 

1110 ,wm,ri, hq'Vlli~1J1 'hJ1n!l~'Wmm1umviu 

Q ' - ' • 11 ' Q .!' ~· 111Jll'l'IJ'll I'll~, n~ 1 !111lY111'YilJJ11J\ll11JJ,lllfl1Q!lD1rnlYIJ u 

rt.fl. 2560 

lJTll 

98,135,870,000 

12,899,780,833 

5,508,860,000 

116,544,510,833 

ff.fl. 2559 

lll'l'I 

84,651,000,000 

13,484,870,000 

98,135,870,000 
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' V J/ ' ~~~ n11,'ljl!n111111,111HVi'll!J l'IH ml'lllllll'lll r111n11 

'Hlll!ll'Hl'J'lh~n11mun1,11l! . ' .. .... ~,.... ..., ..,. .... 
lll'H1Uull'lli!'l'l1\!ll 31 fi\!1lfllJ Vi.ii. 2560 

i~ \J MIJ ll i u 1111 nn i' w am1J lJ ~ ii 1q~ n nm1' \J ii 
.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 u i \! 1111 n n i' wam1J)J ~ ii lQ~n:; rn ill! ii 

7 i~l!N1Hfi'l!ll'll1 

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 

Vi.ii. 2560 

Ulll 

3,776 

29,833,079 

20,000 

10,149 

994,183,342 

1,024,050,346 

Vi.ff. 2559 

Ulll 

3,762 

9,189,058 

20,000 

10,311 

847,664,397 

856,887,528 

Vi.ff. 2560 

Ulll 

1,090,361,141 

2,990,000,000 

(3,012,000,000) 

10,470,049 

2,131,976 

1,080,963,166 

Vi.fl. 2560 

0.375 

0.375 

0.37 - 0.62 

VI.fl. 2559 

Ull'I 

971,021,507 

4,670,000,000 

(4,560,000,000) 

11,733,477 

(2,393,843) 

1,090,361,141 

Vi.ff. 2559 

0.375 

0.375 

0.37 - 0.62 

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,~ 
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OlH'IJ'lffJIJ 1nHll'~H,'ll!P'll 1mmnmm ~lina 

111J1m11fJ1.h:n0u1un11i'.l'll 

1!1'111UUlt'lll!Al'll~ 31 fi'll11fl!J fl.II. 2560 

9 

' d d 
11'1\J 1'111lj\J!1V\J 

ff1\J~ "l,Jttlj\H1V\J 

!ll 1\J'n I lJmlfllJ l'Uf. 2560 

Q • 

- irnl'lu 

-.f u viu m,ij'lllJ 

"' " ' 'JI )lk.'I f11:; l'Wl 1 111 \J Wl'l \J l'j \J f11:; fJ VlJ 

!ll 1\J'n 31 li\J11fl)J 'VI.ff. 2560 

fl.II. 2560 

Ulfl 

VI.II. 2559 

UlYI 

25,754,209,710 12,975,198,851 

25,754,209,710 12,975,198,851 

UlYI 

12,975, 198,851 

12,898,000,000 

(161,225,000) 

42,235,859 

25,754,209,710 

...:. ... 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 

Q O • d ,... ' • ;Q ' ~ .!1 ' ~ Q 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 

(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 I 1'1V 

""' ~ ~,.., "',d.., ... '1.!l t 
m:v:!1lllQVlJ 5 u\JUmfl1\J'l'l!UfM\JQUlJflH!!:ifl 

30 



' • .11 ' MV O!HlJU111Hfl111f1H'l'lll§l1HmfllJ'lllfllJ ~rnna 

'111Jlm'H".!lh:mm1un11i'.lu 

lim~uui\'.u~,;i-i'11~ 31 j{u,1f111 vu,. 2560 

10 

lj'll~ 1.i'fo~1n~ifomJ1vc1111u 

Ill 11JW 31 ll\J1lfllJ VI.ff. 2559 

Ill 1UW 31 ll'IJ1lfllJ VI.ff. 2560 

rl1hl'itl'ilJ;uu 

u1n m,1fi1J;J'1J 1u iiu '1'11Vlfii!'l'lll~1nnn1i11ilu111J 

»n mrntl1ilu111u11u1ifuri~iio'Hi11a11111u (111J1m11,i 11) 

fi1 h11t111Ji!'uu 

lll'II 

10 

. ' IJ1U1U'HU1!J 

ll-ll'J~ lll'II 
------

5,808,000,000 58,080,000,000 ------

5,808,000,000 58,080,000,000 

5,808,000,000 58,080,000,000 

'l'l.f'f.2560 'l'l.f'f.2559 

lll'II lll'II 

26,827,944,658 13,498,710,091 

11,115,911,673 18,867,070,650 

(5,633,425,798) (5,537,836,083) 

32,310,430,533 26,827,944,658 

, nl '.J .A "'.d 111,,,,,. <>, """' 

um,u,t'J/1Jfl1Utmrnmrn111umn1 1/2560 UJV11l'l'l 23 lJO'ilfllJ VI.ff. 2560 flrutmrnm, ,,11J1J.iVlj1J.i 

.... O It! ~I <>, n"f , .... • ~I O ... t ,£ ,, "" n"f 
fllj'~,l!'(j'j'fll 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'~io 1ifurirfov'H111v11111u 1 u1~1J1J 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 
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' • JI ' QQ V na1lJ'IJ111J 1A11111wn1J9n11111fl1J1Jlfl1J i;rnm, 

111J1m119i1h:1mmu11111'.'!1J 

lfl'llfoifii'IJl!lll1'1J~ 31 fi'IJ1lfllJ Vt.fl. 2560 

' 61 " 1 12 flll'llllll'.l 

11 iu1 rn I il UlJ m111,i n mi'J 1J 111 u 11 rn il a1J ~~iv i tt'u ri 1ihi 1'111 \ll m1 11 HI') u II iu nlJ1 il alJ m111,i m1 fi 1u 1w i u u 11111 . . . 
ti'11111l' 1.i1 il u111:n!twn: 0.11 Ii OU'IJ011J n111i!uvti'mf irvti TI lli' ull11mhuo~11v,11 m11Jrl111i'uii11JTiil' van-i 1 

30,000 i:i'1lJU11'1 !l\ll1lf O an: 0,075 \110iJ'IJa~1JnrllfflJ1'1f l'IVl!1'1W~iJf uiJj ,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 II II I 'JI 

( IJ n 111 i!u 11 i' wvirvt ivi iJ i' u iJ i, 1111'1 tlo lJ n ii 1 i!u 11 i'V1 vvi', 11 IJ \ll 'IJ o, 110, 'I'! u 111J11 ml'i a 11 il ff 'IJ TI 1 iJ il1m: ,io m ii u) 

' ~ > [ ,,. ::l'.I • ""- d' i 'JI 'V .I "I' d' "I' ' d. 'JI 
fllff 11lJ!lJ UIJr;j'(!!!lll'rnll 1: U'IJlJ!ulJ fllff HIJ!lJ UIJ 11 illU 111111 r;J'(!l!al'!a u ,~ 1 a'IJlJ 1 \llUfllli1rn!lJ UIJf:!'(]!rn 

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 u 1 rn I il alJ lJ 1V1'1: ! ii am i'J lJ 11 u 1 rn I il u IJ ~ ~ 1V i 1-l'uriu w11: I ii au 1 fl 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, 1iJM 11mnil1Jn1111vi1J 

~11,1m111 i'w vi!u 111 rn1Ju 1r11Jili!11i i.l'i'u111,1 o u !!1'llJ i u 1111'1i 111il' 1~1\'J u ~ ,r u 1 m1.i'1u ~1m111n: fl 11111a 1,1 

rl111 fun i' l'IVff lJ ~ 1 i'J u 1 m, fff 1,ii u 11u 11'1 rn1Ju 1r11J~ 1~ a1'1i' ll,'IJ01 fl01 '11 m 11Jm1J~ ri 111 u,i 1-l'lu ii' llJ!lJlll 'i mrnli fl 

m1 i1 a m~u 111u 1 m rn1 iJ 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 '[.1' "" <!I .J"" .,, """' 1.2 murn1nw1,1ou ,uom1rnaa: 0.15 '1Jon1u >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'.iuri11i11111Jff llJ!lJl1'1h 
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' 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,ff l!Jl!Jl!'Ul ,h1il ll mrn 11: 

ll 1 m,li' 11mm i:i fl~1~01,l'll, 1,wil ri 1lll m;; 10i'l rvi IJ 1 u !l 11 ;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 

. . . 
2.2 

I"> O 9/ 4 o "'""' QJ,::l 

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 ,r ll l fl 11.1' lll fl l; l'l l'11'1 ~ 1vi lJ~ ll '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'UlfllJff 1ll 1vi1J lU ll11J11 Off ,IJ!JU 1,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 

Vi. II. 2558) 1 ir 'U foll ii!) 91 l"lR lll l fill" ,i' fla 111 ,r 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' ilfllrnf V16iill I 'I'll" lllJ'U lll)J, ,l',i flll, fill ~1~01fill'l'l f V16ii'IJ ~ i ,r 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 

l'l'l1fllJ'UllllJli1fll1\lll'llil 1,ioi~lJ1lli'J Vi.II. 2561 

R lll l fl l 1 I vi lJ Iii lJ ~, ~: ih;: ( fl) 1rl !l ~l'Ulll ll: ll l 1111 \lil fl 11 ~ I i'J ll 1j ll ll l'1fl lO'U !l m 101 il '1 !l ff l!J 1!J 1!'U1 

1111il u fl 1rn 11: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~ Mll 1 fill" 

,I' 1ll fln,1 m,1 ~ 1ir ~ Ii' 111 mm f Vi 6iill 1 m111J1J1tmli 1m,,1m,11vl 1J1ii lJ J ,d v ,1,1ri 1ll 1 m;ivi lJ!ii lJ 1 ll!!.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 

1 ll miu~,10 '1.1' ,10i'J'll!l,fl!l,1J ll 111J~1~01nllnf rt6lrll~ i ,r lllfln.l' 11.l mrn11111 i lli'li 11 'l !flll n11;i 1u1u 

~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 li111f lli'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 
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' V J, ' ~~ ~ nll~'l'J'U n1J , m ~ «11~ 'l'fll !11111 m fllJ'lllfllJ ~,m11 

11mm1111Jth~n0u~un111'.l11 

limfoiliiuir~i'u~ 31 fu11111J vu,. 2560 

13 

' • • ,, f 

no ,'l'J u n1Ji o,miqJ1iu1111mfro,111, m11'.l u Yi rl1fi IIJ 'Mun t111mff o, ~1mim111 omil o t111m\!ro,I 1u 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 1 il' no, 1'! u 111J l'i 1111mlto, ~ 1n li' m111 !l m fl o 'Mu rl li'1111.i om fl O'll O, 1'.i u r-11 mm 1u u m11'.i Will~ 1'.l u QUIJ 

ll'mum1m'.iu 

id. lljsl)lo"' d"' ,J,d '" 91 1u1~1111,il VI.If. 2558 flO,'l'J'UnlJ !'11'111111ll'IIJIIJlllllflltillOU01111'10fllUOIJl,Jlltll~lU1U 11,325.00 lllUUlVI 
dd. .... ,J .Jy ... ,J .,,J )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 
,d,::1"' ,J JS1 .... ,J c.,,d 91 
'lf11Jll911lf1!lfll1JUm111!JOll~ 5.07 Ull~Oml'1!Jfll1Ja!l!l011111 THBFIX 1J1fl1!)0!l~ 3 

. ' . 
ff llJ IIJlU !l m iii\ uu li' 1111.i !l mil uYi l'i lJllll 1~11 ~ 1rn1;;, ll ll 

VI.fl. 2560 

limurn 

(290.15) 

VI.fl. 2559 

(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 0 .,,, d 'J}~ y d .., "' <1 ,s!I o ,J.., "' 1 d t !I 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 U '11111 ~VI m ll'll,N 10 
0 • a 1 1 _,...:i "' ' "' \IJ"' ' "' 1 "' ,i,,jlr! '"" 1Jll1l1J1!l1Jrnll~t111J ~ u mrnllntullOU nwrn~ ll'll.111!l'1!lrnn1mnu ,11001,!lll'!~ u !l mJW~'llo,~11 1J.11J . . . ' 
t1111J1no1'11' !N nu 1 u m1rl~111111lJlllllQ1J fi1rn'll ,Nilu11i' V1011 Hnm'.iwrn~11 il ilu111.:i nm1 u na ,'l'J u 111Jl'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 llll 1~ 1 ml'1 l\ o, fi' 1J lJ ll ri 1~11 n 111J 
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flll~'IJ'lln1J1m~ll~H~ll!!lll1m,11nm11J 11ilii'11 

'111Jltll'l11'J 1.hz flllU~u n 11 i~u . ' 
o V iJ""' <V ,:t <V 

ll1'1111J lllli!mll'l'l 31 lillllfllJ 'l'Ul. 2560 

14 
..., ""' <el cl V V 

1ltlfl 11 flllljflfllll!ll: flll fl 11 TI!fltl1'1J !l~flll 

"" d d ~ "' a, cl "" d.::1 O IJ fl fl ll II ll: fl 1i mm I rw,'11 !M flll flu flu~ 1'J m 1 JJ '11 JJ wm IJ fl fl ll ll ll ~ fl I! m rn mnm 1imu IJ JJ flu ,1'J u 11JJ II fl mmp,1 

1.i Ofl!l-l 1l 1l '1JJ 11 ~ uu ~mo M mrn,UIJ JJI~ o,riu riu fl !l ~ 1l \J nJJ hi 111i: 11'.1 u fa ffVll~ ~, m ~ovrn ii' OJJ , 1JJ0, 

u1:1in ~ vhml'1~lio,f u u'hi1'1riuo 1rn: iillm,~11'.lu u11fariool 1J11'l101~ 01riu u ofl1i1ntl1Jlll'lll11ll: ii1i m, 

~1~ 01 'll'o, ri \Jo,, 1JJii ~u 1il' 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 U Vrn u ri rn I'.! u ll'l, ~ ri1 ri !\I ri u mM 1'J \J nJJ ~ u 1111, ri1ri !\I , 1mf ~ m rn fl mm~ rru m 1u 'II o, fl !l 11'J u nJJ II ll: 

!l'JJl,Sfl 1 u fl rnm111~ lmi',l,iri'u!Jl'll'l ll m ii,J u iillm, 1m:1Jfll'lll 'IT~ 11 JJ,11\'.lu!Jflfl ll111!liill m1~1~01'1l'!l1 riu riu 

fl!l~'llm1JJ 

1 u fl 1,vi Ill! Ill ll'l 11JJ !llJJi' ll 'fi> ~111111J flflllll ll~ fl I! fll1 ~I~ 01,l' !l1fl \Jfl Ufl!l ~ 1l \J '1lJI 1111 ll~ 11Vfll1 fl!l-ll'J \J 11 lJ 11 lU 1 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 
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flll1YJlln>i 1A1111~H~llfl\l 1mmnnl'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) 

1ihJ'v1 iiwvlmvi (l]m11ffi110) ''"" 
1IhT'VI m1CVu i11mn fl01JU1'Um'l7u \110~ 

"" A .., ,.. .., " 
(11fUJ'lfO lfilHI 'Vil Y'Ul10':ill'l@ 

flO\U1011{i.19f '01flf1 

u'iliVl n4 JJ"Vl m'll' ij'Unofo91'n 

flOlJ)J°Ult1.fflJ ,hflR 

... ... "0 ... 
unn1 IVlli:lflOlJ U{lfflttfl'l lUJllJ'i}llJ'UYI 'lllOR 

,mm,nilm1110 li1n• (mn'l!u) 

11'hi'V111a'nl'l'imJirm11no-1llu 

hwvnllhU ro,n~ 
li'Ulfll'iitwvnW,rrf '01fl,n (lJHl'lfU) 

,,,. 

1110 

='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) 
='IV ..,.,~1 vJ/ 

- lU'UPj'UlVYl'il'Wri'U fl'i<lff'HH'fUJllJ 

-1rlur;!omfu'llo1~iRfll'iV1'iviUffu hntnn.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 
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(YI.ff. 2560: '\1'U1fJM'1JiJ 5,808,000,000 11'U1fJ J,JIWill1'U1Dr1:: 10 Ul'Vl) 

°IJll~'l~fo'il l fl~~el'\1'U1tJr1.:JlJ'W 

ti1 i 'iff::fflJ 

Q QI d QI I 

ffiJVl'i'YltJ~Vln¥Jfl'\1iJ1fJ(U1Vl) 
' V O t Cl u t sJ Ii,,' f 

'ii 11.11iJ '11 iJ 1Vrl-l'\'liJVl 'il1'11iJ ltJUrl 1 'VH'\1 lJ~ ('11 iJ1fJ) 

'\11Jltll'l1~ 

14 

5, 14 

14 

14 

13, 14 

14 

9, 14 

10 

10 

10 

l'UI. 2561 

'Ulfl 

491,766,134 

4,731,194,660 

269,062,726 

1,619,096,121 

154,576,904 

62,435,669 

7,328,132,214 

1,071,818,174 

27,803,788,468 

28,875,606,642 

36,203,738,856 

146,069,589,084 

96,3 79,430,540 

111,316,208,451 

34,753,380,633 

146,069,589,084 

15. 1556 

9,637,943,054 

~(_/) 
--.::. 

'.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 

'YI.ff. 2560 

'Ulfl 

277,590,084 

864,660,069 

306,996,729 

1,228,445,473 

290,148,3 15 

37,951,661 

3,005,792,33 1 

655,460,997 

25,754,209,710 

26,409,670,707 

29,415,463,038 

90,390,430,533 

58,080,000,000 

58,080,000,000 

32,3 10,430,533 

90,390,430,533 

15.5630 

5,808,000,000 

7 



001.l'tll-1111Jio11.lfl';H,iug:1u 1111nul.ntn1 A~n'r, 
l.l'Uth:::nam1an:::16t1fll~'J.H'lll'!'l-l 

CU -fu~ 31 fi'I.OlflU TI.H, 2561 

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 1 um 111&11 i 1 m :am 1m 1n'1li 111 n:.:imi n 11r1:: 

Q'Umoh:::1JuiloffqJty1ru~1~u1,.Yo~ 1m::: 

1:::t1uu10~1tuu~1 m,m ~u~;i vi Ii rn 1.i 

111-rnn1u 1umrnlh1ihmn hnfl1Jmm.11iiinu 350 lfl'l 

ur1::: 'loun'11i1ufl'~ .;~ luU\'11Uu Wtfrnform 11f1J1nu 
1mflm11A~vu~hm.1viifu~ilimlm1',1 

11mmrulumwff11ihmn 111rn>JU1i'llJ~1u1u 2.589 nn 

Ul'l:::lm1n'1ti1un-~ ~-:1 lu'Uo12Uu l,M111forn:; l1ft11 n1:; 

1 m «ml Lfl~OU ~ 1u1'11R'U~~ 11ilm ill 

i'.iuaniu lum:;iith,flu 1uwl11.i1urr mn'n ~~ 1u'Ull1tl'1..1 Wi'f11rfo 

1,fulrm 1 lnffVltim~ou~um:Out9lof ,U911W'llfliu~ 

n1111111m11uf111m::llim1.1'llc1 

11ul'l ~ 11u 1um11Jtil1 f 1 u 1uun'1il 1u n rn ?in;~ l m111~1JU Wrh11 fo 
11lulnn 1 n1l1mfm~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 of 1-U ft 1 tH'llm{u ~,:i H 1}~11 lfl 

11u1MlJU 1uii11ii1urrn fotJ1:: 1u'll'tlll1m10Mq11i 

11uiMljlJ 1uff11i1unnfotl1::: lu11tl111m1u1~ey11i 

~,fl,;i111nn1111f 1'tf1l1f ttUffu 111:;AJJt1lfllJ1JO~ 

1.ihin iim'nmli ('U1::111rr'h1a) il1llfl 

11tm~lJU 1u tr,1i1u1m fmh:: it.111u'o1n1w 11 ey11i 

~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 lunf vufffu 1m~n-fnifus1u 

i.iUMljuluiinifm1,i11u:;:::t1t11uu01tl1un~ 1~m~lJ rif~~ 1 

t1uc1~ljuluff111i0111,iilm:::11u1uufl11hut1~ 1~rn9'1J flf~~ 2 

111..1nnluluff11iin1mf111m:uu1m1fl1l-111m~ nilJt~iJ flf~~ 3 

1111111.t1H'l'J1.111.1111fto1AHn11~vi1.1gn1 

111.1MrJu1umioni'vu:1 (umnmll! 6) 

t1Ufl~lJU lm1li1U"MlJU 

non1mi1111nl11~ lnotiui'll 

11flllJU 

um 

16,390,555,464 

15,384,0!0,040 

3,630,408,025 

17,002,190,457 

5,3 !2,841,346 

13,466,972,168 

15,24 ! ,063,842 

!0,748,870,704 

806,897,620 

545,788,653 

12,293,102,380 

3,410,742,809 

24,768,623.135 

139,002,066,643 

1,530,340,720 

1,530,340,720 

140,532.407,363 

JI il1.r11m1 ft.ff. 2561 

tJflf11qliiD'l'lll 

um 

26,416,360,000 

25,229,450,000 

3,706,680,000 

!7,002,190.457 

5,4![,190,000 

13,466,972, 168 

26,444,480,000 

I 4,760,600,000 

J,225,990,000 

543,650,000 

!OA 19,M0,000 

3,625,010,000 

24,768.623, I 35 

173,020,855,760 

l,539,018,127 

1,539,018,127 

174,559,873,887 

1oun::: 

'Ue~unfl, 
qr.i1m,1 

15.13 

14.45 

2.12 

9.74 

3.lO 

7.72 

15.15 

8.46 

0.70 

0.31 

5.97 

2.08 

14.19 

99. !2 

0.88 

0.88 

100.00 

8 



1 v A I ••v 
Oil.:J'Y,!'l..\'j1).J fl'Ml'f'Il:.Jl'fl-t!lU l'l'Iflll'Ulflll vli.ll'Hl 

s11.n.J1::no1.111ua::::,Ou~u1ua'1tJU 

w 'lu~ 31 ti·1.n1fl1J vu1. 2560 

· 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 ' '1 ,J ••• , 1rn:: tl1·H'hH11'Uf1lJ 'Vl'HllJlflfllJ '.i::lflll Passive O'UYllfW1'llfH 

~H'ri11tf 1J n1'i hhifoT:i 1 mflr1l'l1fl~ou ~ 

i1uM11u 1 um 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 rf u ~~1.:J i),311 f 'fi 

tlta1-111tthJ.fl'l'.i1JiiY1i'hmn h11fl1.Jtt1r111il1u1u 350 nn m1::1vnn'1tl1uff-1 

~., 1 u 11 u ~')Ju 1{ff111 t'tJ m1 '1 ir tJ l rm 1 m flmi'm~ o u ~ 1 u L'll~vf u ~~ H ll <111 i'A 

L1lfftll'tlU 1 u O'i 'ilJ ff 1'1ih11ml f11il,my ·H1 t'i n~.:i hnJ ti ~,Ju l'l}'ff 1l1f'Un151,r 1J j fm 

11'ln:i'v1l'l1flgB'U~ 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,5f mh:: lu'!ftlu,m w1;q'l'lfl 

~1 fif1t11 fl t111 hit '!f 1'1'11 YI Uff u i YI rnlJtnfllJ'lHH 

·1ihrr1 'Uml~lflvi (1.h:t:l'Vlf11vw) IJ1fiYl 

11t1 ft ·H1'U h.1 ff YI Il 1 u fl 11 { 1J t/ 1:; 1 V~u ii 1111 lt/1~ 'f1YI ff 

~1flfl111nm1 lftt'lf1im 1 Y1'ifl1Ju1r11J'IJ(').:J 

1J5'U,-110,;u 11fmrr flOlJijTU1fliu IJ1flfl 

iluM'tJ'U1uih1Dium1l1JUn'.lu'l1lJi11m1v1~fJ''l'l11 t~1J1i11J t1f.:i~ 1 

~lfifllllflfll'i i1f11fltffl i't11fl1Jll 1flll'tl0-l 

'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 ~1flYl 

11t.1 ft .:i'l'J'U 1 u if YI fi f11 'il 'Jf1Y1 i' m/ih.t 1 fl H fff ls! if u J 1'U 

111.HM11u 1uiiY1imn,h lun:uu luu1hihuff.:itvim~11 flf .:i~ 1 

i1ur1.:i111-1 lllffY1ff m11911 l 1-11:.:uu lmuhU1m1 .:i1~m~11 Af ~~ 2 

11l.!M1l'Uiilttffl'rt1W6 ('11'11tll'tt~ 6) 

t1Uft<ll1'1-11 u'H~ 1Uft>l)1U 

mM11t11ilflnm1 ltrn1illl! 

,--.nu1iiMYJ"Ult1fla'nY111'16 

'l:lfll'fJ'l-,1 

um 

16,390,555,464 

15,384,0I0,040 

3,630,408,025 

5,312,841,346 

15,241,063,842 

I0,748,870,704 

806,897 ,620 

545,788,653 

12,293,102,380 

3,410,742,809 

83,764,280,883 

1,075,352,890 

1,075,352,890 

84,839,633,773 

31 fiii11fl'JJ 't'Ul. 2560 

-uafi1qfifi'l"J'JJ 

um 

24,031,570,000 

20,348,430,000 

3,630,408,025 

5,312,841,346 

27,870,710,000 

16,275,430,000 

976,590,000 

545,788,653 

14,142,000,000 

3,410,742,809 

116,544,510,833 

1,080,963,166 

l ,080,963,166 

I 17 ,625.473,999 

'IIMl1afi1 

Qvifinll 

20.43 

17.30 

3.09 

4.52 

23.69 

13.84 

0.83 

0.46 

12.02 

2.90 

99.08 

0.92 

0.92 

100.00 

9 



oe,'Qm11Jim,<TlsH~l!!ll!lmmnrnnJ fliiifo 

,url11,'111,11l11 

lll'lirui'.f~\!\j''11\!~ 31 fi\!11rllJ 'VUl. 2561 

'! .' ' llU '1fill'lll 
' , 1 u 'l,i' ,ia rn i'i u 

,1u'l.i'tu 

' Q • "I ' ; r11n,rn111ulJ~l;)llflf-lflu,: 1U'll1.l 

r1 lfi l alJ!UUlJ\!lU'l'l:ti'i Ul-l 

ri1nnrni'lulJ~IJ'1nll'l'liTiviiu 1 mrllJ\!lrllJ 

r1 lli l rntUUlJ1'111'11Yi 

r111i~1u111m,.hti'lm111 

ri,g~,ug11 

j 1 un ll fi1, ll)'l'l il~1n,1\!11 il 1rn11-l ft ,1J1-l 

l lUnll fi1 I l !)'1'11J ~ V, t1Ji/i,1\!1,; il 1 rn11-l MlJ1-l 

l lU n1 l fll I l ( 'U1'11J1-l )l)'l'lil ~ V, '!:wtn'1t1-l il lfl 

ffl\)l\)ltrn m U~U1-l om1,1 e rnd U 

14 

14 

14 

14 

12, 14 

12, 14 

12 

12, 14 

14 

14 

14 

6 

5,6 

14 

Yi.fl. 2561 

Ul!'I 

3,120,216,168 

7,319,018,303 

11,302,262 

40,025,424 

10,490,562,157 

I 00,682,967 

23,915,731 

5,076,790 

60,269,563 

1,644,823 

399,701,464 

16,841,917 

1,415,068,234 

2,023,201,489 

8,467,360,668 

9,987,830 

1,241,626,298 

135,571,411 

1,387,185,539 

9,854,546,207 

Yi.fl. 2560 

1!111 

3,100,489,035 

3,511,897,758 

3,664,751 

128,980,000 

6,745,031,544 

76,694,279 

17,416,811 

5,088,095 

33,443,260 

1,529,907 

l I l,107,104 

18,674,990 

794,163,047 

1,058,117,493 

5,686,914,051 

10,470,049 

5,510,991,976 

(92,464,403) 

5,428,997,622 

11,115,911,673 

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 

"~1""' vr!"" •"> 1 '"'I m,1n1J'll'I.I 'l.li.l''l.ll'l>VlU\)'l'lfi~mm,mm'l.l~l'I.I 'l.l,~111Nu 

,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 

n n mi ~u1.J ri,U'l'J1.J '! imi~ii 011ii10M'l'J1.J ,~ 11-i1~\'J 

..!. .J "' "' <I "" ' '11 m, I 11lJ'll1.J 'll o~IT1.J n, nolj'Vlli ,rn 11~u 

ilu'VI f n Vlj'VI \i.1'u\'J 

10 

10, 11 

11.11.2561 

!Jl'll 

8,467,360,668 

9,987,830 

1,241,626,298 

135,571,411 

9,854,546,207 

53,236,208,451 

(7,411,596,107) 

55,679,158,551 

90,390,430,533 

146,069.589,084 

11.11.2560 

!Jl'VI 

5,686,914,051 

10,470,049 

5,510,991,976 

(92,464,403) 

11,115,911,673 

(5,633,425,798) 

5,482,485,875 

84,907,944,658 

90,390,430,533 

II 



l 'J) <!I 'i" """",.., nV~lJU11l-l1mw1H'Ylll~1mmt1l-JU1fll-J ,rnn<T 

~un1,um'.luu.i 

.tm'luil~U!J'fl1U~ 31 fu11t1l-J 'Yi.fl. 2561 

n 1::: um1 ui.'rvlil rn flu n 1 ·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 VJ/ nw11m1'WM'lj1J ,u,5n1 ,m,m1,wui1u 
1/o q • •' 

fl1'j r.ifat-1 'l-H1 .'.lf!'U ! 'W rm n'VI 1 'VHJ 

nn 0111uwi1u<i1VJu 1 u11iin11,wu 

n n "" M 1u ~ m1i'\ 11nffl\JI\Jl l au~w11, wuliu, '"" il111i ,w 1,i' 

m, """' 1u~ n11i'\ 11miw1h 
• & ,, ,, 

n 1, (!Yi!J~u )<iAM 1u ~ n11il 11nee ndlu 

n1'.i i~u~u 1u mi11Jc,fl1lliln rJ11eflu 
,:\ .I "I "' .., o',A 

fll'.i!'VOJ'\l'U !'I.H'J'il'Vl'.i'VH.lfl'U 

,,;,f qV,% V nmwu~u(<ieM) ,w,mumrn1 
sJ/1 V .f. ,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 hrnrl flu tu 

, wnn n11, ey111i~ii'ietu 11 ni1UM'ljll 

;,un 1,n11,ey111i~v, '!u,ne~u 11ni1ua,11u 

'1 um;( n1 'h )s1•11uey11 ii~ v, 1u1ne ~\j il n 

ffl\JI\Jltrnmtl~uueea1eomdu 

"' .., :,ht! .,,. jl 9MI 

l-l'U ff11111Ulflfll'J fJUJJ"J'Ylii Ulfl~'U'VJ'U fl ld QU:U 

n111vi1J~u,rn-1'VJ'W~1~i'11\J1n~Ot111'U1ua-1'1u 

n 11 mfo'lu ff 1\l '11 u Ml! ri ~o fl 11,; 1UM 11 \j 

t!ur.J1t11i'l.flfll11~u;iu - qni 

11ur1101u1•n ru 1u'1'uTI 

l'UJltll'tti1J 

5 

6 

6 

6 

5, 6 

9 

9 

10 

II 

'l'UI. 2561 

urn -------

9,854,546,207 

(55,237,785,760) 

(3,900,000,000) 

3,455,000,000 

858,330 

(231,828) 

(3,838,717,233) 

(759,219,712) 

214,176,050 

3,866,534,591 

(37,934,003) 

807,007,825 

24,484,008 

(9,987,830) 

(J ,241,626,298) 

(135,571,411) 

74,578,758 

(46,863,888,306) 

1,975,000,000 

53,236,208,451 

(7,411,596,107) 

47,799,612,344 

935,724,038 

1,024,050,346 

1,959,774,384 

"·"· 2560 

urn 

11,115,911,673 

(12,899,780,833) 

(2,990,000,000) 

3,012,000,000 

831,600 

55,097,422 

341,395 

(830,753,400) 

(4,011,006) 

(34,269,796) 

864,660,069 

95,172,743 

57,667,010 

7,708,502 

(10,470,049) 

(5,510,991,976) 

92,464,403 

42,235,859 

(6,936,186,384) 

12,736,775,000 

(5,633,425,798) 

7,103,349,202 

167,162,818 

856,887,528 

1,024,050,346 

12 



no:.1'lmwTm:.11Thnitl!llllmm1\.lUlll ~illij 

'\IOlji1'1lHnl"l11ll~tf1n'1.1J 

dm111'il'iillQ'f!lU~ 31 ifm1m1 lUt 2s61 

~D1J!!l~i:lfl11A11i'hmu 1i'loi1U1u) 

'l'Jll~M!u1:nn@iom.i1mm'l'u 

1.1afi,at111l't16qni,l\itltm1 

rni1~111nri<Jn'i,ufl~lJU 

nt.11.i'<J1nm1MlJl.lti'l'l'ii 

l lUfll1 rh j Hf 'l'lfi~1f1f!;ll.l'Jl m1tHM'IJl.l 

11um1 n, 'l 1qn'ii~ri:.11ii1iifl~ll •.nm1utmJll 

11um1rl1 i l/'111~\'J u )qn 6~{JJ iU, f\i;itu 1110 

d'tyiy1uon1U~ut.rtil'lrnlomfiu 

, 1m lU 1t~nnmrn4lJl.ltl'Vlfi 

mmti~,Juri,uljuWurilj(im-ni1uiHlj'U 

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 r1iti 1m i!u~ ~1111~\'JJnfl (f 01Ji1~) 

lJilti1511nl'l'lti'qnici1m~1nrn1Hi'lm.i {urn) 

Vi.f1. 2561 

urn 

15.5630 

0.5096 

0.0006 

0.0747 

0.0082 

0.5931 

(l.0005) 

15.1556 

7.88 

146.069,589,084 

1.62 

8.39 

43.S4 

125,033.485,595 

YUi. 2560 

urn 

14.6191 

0.979! 

0.0018 

0.9489 

{0.0!59) 

l.9139 

(0.9700) 

15.5630 

!2.49 

90,390,430,533 

1.19 

7.58 

!4.43 

SS.965,498,352 

'l'Ul. 2559 l'Ul. 2558 

urn um 

12.3241 12.4161 

0.9246 0.8692 

0.0020 0.0009 

2.3214 0.0009 

0.0005 (0.0345) 

3.2485 0.8365 

(0.9535) (0.9285) 

14.6191 12.3241 

22.87 6.76 

84,907,944.658 71,578,710,091 

!.24 l.19 

7-75 S.21 

0.04 18.12 

82.481.640,004 7 I ,848, 109,638 

:y 11ri1nu4a'll1Ul~'I.I 11n1m:11'.lHilmr11i.i1A, 1rn1u1-hn~u 1m1 1hrnn1t11t11hlitlJOJl H'1~vun::rm .;,J'll1U111l 11n1u 1miiiiiqJ!lJl'll 1Uihtvilv4nflt1 11n::li1t11oi 

1V1u'\'lniU1mtufl1~J'miinn1u1::u~11111~iio~hi1::Y1iHUt~1,1 

1Tm1u.rn1k~11Lll 

foii 23 ll\rllflll 

VI.fl. 2556 

1ltrnf!n::1iim.-1 

lllolfl4flO~JJt0 fb 

'l"TI J 1 llmum 

ttn. 2557 Vi.fl. 2556 

urn urn 

10.0000 

I0.0471 

0.7135 0.0471 

2.3739 

3.0874 0.0471 

(0.7184) 

12.4161 10.0471 

25.22 0.47 

72. ! 13,243,597 58.353.530,282 

0.28 0.DJ 

6.!l 0.48 

0.22 99.80 

71,114.465.306 58.353,530.282 
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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 

1iif 1J~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,i r1 mrnll 1 lJl-1 i 1'I u111ru 'li 6 111nv1 ("'ll :i li 1'1 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 1um1111 n 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 n1'1li11Jm1f 1J1i1t 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'if ll!Jfl'VITill-1 m,~an'lJ A WC 1~m'li11 ~1J1Jlm!n1tl1mr 1mllJLJ11 

1,9s1 n1m1J\ll1 "1-11l1u VI.ti. 25n 
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n11~'1Jm11-11r1~,il~Wvl1-!~11-l1mmnm11-1 ~iiiill 

11mumv.11.h~n11m1Jnm11-! 

l!111t1Jiliim1.rY'll~ 31 ii'1-!11r11-11u1. 2561 

") mrnih11i11-l1!11 t l'lrnlJ\JlftlJ'-01\J 11-l 2,9391m ~ Hrl11111Jm, hl'u1 m:; tl'l,ff'Vl'l'llft~11\J ~ '11111u1'1Jl'l 

l'lJ lJvl !11'lf Q'W!1111!!'lill ll11lJ1hw111'J11-! '-011'1\ll ("TUC") 

ll) 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) 

Q "1 1 " ' • ~ • .i 1 ., • 1 "' Q 1 • Q 'Ii) mrnlll'lTI \J uun1m11cr111M (''Core fiberoptic cable" ma "FOC 11M") '1!1 \J1J"~\J\J 'Ii 11J~rn~ 11urn1:; 

1 mff'Vl'l'1111~11v ~undiurn11ftill'l 1m'll"1n111!'l'VllJ'l111Jllrnft:u~lJru'l'!ft'll<111J1lil'l l'lJ )JvJ i1n\ll ("TMV") 

:;:u~\'lHUnmru 1,088 fllflllJi'l:i ('11~11U:itlJ1\U 235,018 ll11fn1ftl)J\ll:i) 

' • • • • ' ~ - -1 .x • " • "' 1 ., • 1' • 'I!) fi111'1J\J:i1!J t"11'1111'llll\\jl\jll'lil:i:U~V11 'Vl>11!Jlll'lTI \Jf11:i'li11fiU TICC 01mu FOC 'I!~ \J]J"VU\J 'li:i111:i\J 

1 1 Q 1 Q 1 ' Q Q ' 
0 

'Q ' 
0 1 rn11 \J ftv,:uu FTTx u~rn" 111Jrn1,a1J1\'la,11Jl'll!ft~U:i11"1uuu11aurn11,11J\l1 \Jt'll\lln111l'l111J1111Jm 

m1~u1lJru'l'Jft nm~v:m1u,~mru 13,542 nh1lJm <11~11u,~mru 700,00011aHih11rn,) "ui;'\~il 

'Vi.It 2591 llo: 

- "1 <l ·' • 1" • 1 1 ~ 9 - 9 ' - Q ' 
0 

' DJ) mrnlll'lTI \J FOC'1!11J"V\J\J 'li:i111:i\Jl\'lll lJ lW:i~UU FTTx !1-l~rn" ,11urn1,B'Ull'l1l:il'U\lll!ft~\J:i1lllll\JlJ!l 

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) 
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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 <il "' 'l y "' "'"""' "' .., .., 
'l/ ,tt mu 11111J ~ 1 1J 1m 2 l'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. 2547 

ul'I• 'If on1ttu fl 'IJ 0111 rue m rn m, n 1tiutt 5 nl'l:l'Viou o •,i o rntt iifll'l'.lVioi1,I' 1ufl i, ,1',il'i 1u l'l•tl 11l'l'W a, w1 l'W 

1'111 fl n 11u 11 w MVi,., l'l/'IJ IY I\T~'ll lifl l'1 :rVi oul'I"'" ai,rn iifll'I :rVi ir 1v1um Vi 1• "l;I' 11,iri11111J'l1 li mflru en 
1rn•1uu1Ju~nltt'Wll l'WIJ1'1'l!l'Wfll'l1Ji.)/li ll'!JlJ~ I 06 1io1 "fll'l'Ui.)!liftl'llfon, m,~ii11ilu~,n~ml'11• 

;l'1urn,a1YJ'W" 

... ,111) Y<iJ C .K 'i' i. ; ~ 1 a, I ,/A f ""' y "" 1urn,11uu t"1>"11'1l'U'W ,v1u 'l@W'l1'llfilYJ'WlfllJ umnfl1Jomo111u,•nau'Uo11ummu un11umrn111u 

~1 H)Jl'I~ 1q~n, rn1111J~ o limu 1m.i 1uu1om,tJ i.\!; 

fll'l 1111ri111J fll'l l1'W 11fao11116 51fl1Jl1 lifl n l'l 'U\)/lf~'.llJ'l o 1\Z 1 'l tliu U 'l •t l'IR'l 'YI u f11'11'W 111111 <Jl'i.J, tlJ lfllfl l'l 

'YI 111J i.)! i~ ftlfll)! u ft• m, 1 'll',i ll uviil ~'ll a 1~u1tt 1, fl a 111u, 11J ~ 1 li,1 Yi 1tu 1111J fl, •u 1u nu 1 um, 

tl 1u 1umum,tJ i.)!;'U 01flo111m 11J 11.lii otlgui\ uo•.1' a11t! mNmi 01m, H~ l'luviil ~'Uo1~u1tt 1rno111m11J 

11 ~ o 11111J 9l'u ~au 'l1 h 1~ u 1ti u 'If 5 l.TIJ IJ~ ! 1u 1m •ti,• m rum,~ i'.hl'url1i I)! 1>101 u fl 1, 11u i mm 1mtt ~ 

1lJfll'l l1'Wll 'IJ1J.fll'IJ 161 flq'IJ ll flri 1tu ,lfl11Jfll'll1'Wl'll1Jfl!]'l11J lU~l~'W.fll'!J l l'YI U l'Wn'l!U ~iJA 111Jl11J lV'\lflU11'1 

nu 11 ~ oil 11111J1111 fl1>1111 um,~ 1111m • 11111 l'101m;n 1-n'1 'll' 1u m, 11u m1J fl!J'l11Jl Ull tJlJ m1, 1 t 'VI m ~ u11.i fl 
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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 ninff utl1, hnJ ;/J 11l:!lr-rnu1ri u Hrl111f m vm~v~nmu I\!; 
~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~Uf utl11111: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 n Utl'li v 1!l omw i; i~u 11, ~ n vu ,I' 1vmm l! l'\.l m,u I\!; 

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 

lJll'lll)l'\.lfl11Ul)J:il llUUvi 32 

1J1ml)l'\.lflln1v11um1m,11u 1iuuvi 7 

1J1m)!1umn1v11um1nm1u 1iuuvi 9 

d d ,!I. 0. 1101 fll'.illt1'm,1Vfl11ll'llfl1lJV\'111fl1111'\.l 

1iv1 m,1\'.l,11r1v'll'm,1\l1l'liv1i'.lo'YIHflm11-1 
d a d ... !11l1 lfl>fl1lJ1l\'111fl1111'\.l 

n~ )J)J191) l! l'\.l fll'j) 1V1TW \'111fl1111 '\.l L 11 :i.i '11 mil 1'11' 11 "1' '\.l 1l ~ U llJl Ht I 'Yl'\.l U \l~ vmii fl )Jlfi; l) 11.l m;u I\!:\) 

.r1~0111d 

0, ""' 0, .d lJll'lll)l'\.lfl11Ul)J'lf llUU'YI 106 d ..,.,.~ o,o. do"' ""' 'V 
I; 1l1 fll>Ul)J'lfflll-!1 U fl ,n 11\'1"11!'\.l'\.l ~; fl 1llll 'Vl1~"1 l'\.l fl11 M'l'J'W 

IJ11'1>l)l'\.lfl11Ul)J:il 11uuvi 107 11 o 1 fl i; Uff 1'11; 1vm11rn~ m, 1\'.11'11r1v'll' lll.!ll filll fu 
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flM'IJ'ln1lJ 111, ~l1~1if1-1~11-1 lm 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 1m H 
rieu1u~i'l,rnu111u'l{mw1t!l111fo,emtvtnn1~ii1-J'lu111m1!i'11u~ 1 1-Jm1nlJ w.rr. 2562 (l'ie) 

' ' ' ' "' .:I "' "" <9 <9 "9 .., ~ "' .:I .... lJlmJllJfll,lJl\}'ll lllJlJ\'I 32 !HJ1 fll'H!tlll1'10fll1lll1B1l-JB\'ll1fll1!1lJ fl111lJll11ftflfll1lnV1n!J 
,d "':I "' d .J'... <9 ' $1 "' .., "' <I m, u till 1' 1vm, 1m e 1 lJB'VI H mn 1w uu 11 u t11J 11, e !11\J 'U e 11, l'U e 1 u ft~ m,11 fl flftlJ !lu m w v 

\'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, ,i ll'LI, tll)\'l!l)i e1i'l em1m, t'.llJ 
11 d <9 .,,. ,d "' d "' "' <I "' ,1.,,. "' 'lu ljlJ 'U e 1~ e em 11, e 11-Je\'l 11m111u rn e v.HU1.Jl!1.J'Vl,l'l o\'l 11n 1111u 11 u l!lJ \'I 11m, 11u u ft t 

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, !11Jllllt11tl ff1.J'Vl 11fl n !11.J ,1' 0111 flfl lllJ 111.J 

' ' 
\'111 fl 11 t'.JU iii'l ~Bl! 11.J ~ fl 11 l11Jll ft ml! fl 11 ,ill iJu 'tJ B 1 ii• fl 15 ll ll ~ !l fl'\I tl! t !! flt, t fllJ 'UB1 ll 1llJlff V1 

~tiirl ~m lfl!ft i e 1i'l e 'V111 m, !11.J ~ n. m, l Ull i' lJ'j t11 'l 11; em t Vt nai, 1V111.J!lft ~ tl! 11.J ilm BlJ . . 
,~vtnm,10111.J nmi111u1m1mrn1111,11111-Jtilo~.1'1flrl11 

' . 
ff1J'Yli'wuvrnflm1u untm,ul\}1ii'1e1tium1lJ1liv1 .1'11'ie hlil 

• m, ,i ,i ,tJ, t 111 m 10 m, t mt fl n 'lril.J ft 11 1liu 'YI i' w 6m1 m; 11 u ,tJ, t 111mrnmrn il mh e e rn \'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 1 riO ~1,j etjnu 1m.i ft~, ii. 'U 01 ii. fl 1, llJ m, ,Ji') m, fflJ'Vli' l'l U 
.,,. "' "' "' .,,. "' .. "' t m 1 fl 1, 1 mu ft t !lfl'II ru: 'tJ e 1 m : um m !I r11'11 IJ ll l\J I\! 1 'U e 1 !lu 'VI rn v m 1 m, t 1 u lJ 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 11 rn 1 B'tllll'VllJ 1 r1 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, o 1 au 1,tJ 

1 i'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 
11tl ilu \'111 m, 11u~'1' e 11r1i;i n111'1' ,Vl.J!lll lq~ n1rnfi 1u rl1 'I rn 1 e 'Ulll'IJU 111 e ii.m111i e fl 

'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 ..., ..., . . 
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i > .. i QQ V flB'll'J'U,1:u m,l!11.:iw1-1~11-1 mr1:u1-11r1:u .imrn 

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, ii 1-1 ~ i~ v1 '11'61 ii' rnfli a 1il mm m, ih1 1.h: fl 0 ll ,i 1vml'l, ! 1u m,v I\J tr; 
' ' 1rn:1Jwn11um, ,1v11uvrnflrn1u ,i'1.i 0 "l1Hl ml'l,JlU m, ,1v11ul'111m, i1u flzjl.!ii irnrn ml 1m 1 '!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::,, <>, ,/ "'- ,% "" <:> O i} 1 

fl 1' 1'1lJ ft fl 1 m, ,1,1, 1Vfl 1' l!U l'l1'VWl'I H m, 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} 

'II 6 fllliU '1fl1''16 Vfl lflff 11~1fl 11'U l\j jjfllli 'ill N ft'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 tt 10 iiu l'l 'i VI Ul'l 11 m, 11u u, :wl'I 

l'l, 1mm U ~111lJflfi 1;1' 1 VllllJ o ri 1q~ ~,, mhu rl11, ~ll'll'J'Ul il m ff 1 ~ tu ~ m1 U ml.!fll\J I\J 1i 'll1 

irn:iiu l'l'i Via~ 1n11 ~1mm:~ nrl'u 11i1 uiiui ~mrn:fll\J I\Jlrl 1u, :ii'u'Vl 11 n 1, 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 l U~ VUU'Ufl1 lU fl f.Ufl l'Vllfl, ii l'l . . 
V • , V 

irn:n mi1u 1ru'Hi,rnmi'lvviu il'il11viul'lfl1111ii'u 1iJ 1,wii'llMm iu ihtt f ll~miiim, !1'1tt1 a 

ITU'Vl'i'Vl 6~ I n.i il lfl fll\jl\j lfllV Mirnn ! lU fl111101 lU l'l11fl m1'Wll 'U ll~ 15 ~ ii.ilia 1fi u,: 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 a 1 ii'u r111rn ~v1ii ll'l~u,~ ff 1 li'iv/ au nr1.:ir-rn n; ~l'llJ 1 u 11J n i, 11u ~11n11 il1nii il m, lJ 

n 1, ll1li n fl 11m~ u.:i ~ 01 ii il fl n ~ l 'lllfl i 0 .:iil Bl'l 11 fl 1, i1u 1 um, il'l fl 1, jl'W ~ ti'll'l~iii.i~u il lfl 

fl 11m~vnf u 'l ~ .:ia 1 ilff 1 Nfl 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 1 u fi1 'l, 

~11'1 l'JUl il 11 m1 il tu) 'i1l m, .i1n ri11ii1,'/ 1tt lJ iv 1 u n 1, u l'f 111~ 'Ill 1 lll'I ~a1mi a .:iila ~ 1 '1fif 0-:i ii'u 

fl 111J i ~ v 1m v Mn 1, v I\J tr;{! a .:i ii'u fl 111Ji~ v.:iiv/ a 1 ii' iii flfl 111J l 'll 1 i il~ 111'1 q u,: ff .:i fill fl~ 
d"" ~ Nflm~'V11J'Vllfl11~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 ~lJlfl i 01il am1m, 11u 

1l 'U1Jlli ri 1Um Hi\'Ju fl f .:iu rn 
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nfl11Jm11J 1 fl'lw\11411-1!11-1 i 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 1 u 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!l 1iil1-1111-1 BQ ( !!fl mlw~ i iium,,; 11il u 111-1) 1u nm11.m!Yi'l 1 tU!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 a 1 ia i'l; llt(I fl I li~ vu 

w 11-1 ~ 1iii'l ,1an 1,111 fl 11-1 ~Ii ,1r11111 n, wn ,nf u ~ n'ii>llJ flri 1 i 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' ~~ 1 l'J1-1111-1 i'l a 11111 lilt 111 ff ll (I~~ I fl i'l ~ lfl fl la 1111 (11 !I 1 ffl-l 'VJ f W 011 !ltl1 ti ff 1-1 

d "' • ~ ,I ,., ~ o ., <. • ~ ',S o 'l 4 'Vllu1-li'l111Wlf11u1-ll11-lmll'll1uitl'Vlff li'l'!JU'Vlfl 11 ,um rn,B'llli'll'JU 

.. ~ • , • '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 if 111 !Jrl'IJ 01 f11 '\ ;111 B 'II li'll'J'l-!i!U ~~ fof'\ 'llu f11 '\; 'IJ ll>ll'Jl-l \ii' 1V 

111-1a1111-111-1 ~'ii~ 1 m 1!Yf 11-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 

n n,J,~1il1-1111'Vl f w 6i'iu 1 ff a~li, t1ilu, 1r11li !!, ~~ 'l 1/i't ur1111J 1{iu 'IIB'!J ~ 1 mhw n111-1 r1 m rn, rn n 1, n1tiu 

"' "' d "' "' ,1,Ji ., 1 V"' ft[ "" ' "' """ ' 'J) '::'I"' ' 11 a n'Vlrn mrn~,rn 1i>111 a fl'Vl ma 'lf 1 flB1lJU; ,!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 w 6i'iu II ft~ iff hi'ilmrne '!J'Vl 11-1 m ;,J;: dl u ri 1'Vl i' w 6i'iu 0 d11tl' e VVJ nil 
' ' 

'W'!JI!~ 11-l vHl m;,J;: 1il1-1111r1f 1 ri l!)i>l 'I l.111 fl 1 

; 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 

1 u ~,ii~ 1 m 1!Yf 11-du jlU ~:; ,!J 0 ~11-111Jn1 'I, 'lllff 'l'JU !1-1 nr1~ilm,,J;~1ilufi 1'Vli'w6i'iu 
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na~lJm 1111fl,~!l~N~lJ!jllJ hmmmfllJ fili11!! 

11mm11i;iil,tn01.1wn1,i:l'IJ 

!Y1'11~1.liJ~mJvJ1lJ~ 31 !i'IJ11fllJ 'l'U'I. 2561 

"' Ii\ e%9 y <d ~I "" .:d.::s J. ' "' 1~ lJ l! 1'1')'1J rn m 1!!1, '11 'IJ , u 1111lJ 11 ll1 ni, '!!611'1 a 1"1 'Ii~ !1J lJ trn M lJ u 'l'llJ ll a 1"1 'liO '!! w11 a a 1, a 1, u 

u !1"11],JMl 1qil n, rn 1 "1 vii', 1111ti11 '1Jo rn an'l'lf 'W V'\J a 11u ~'ll'l!l iC~u l! 1'1')\J 

11 u a 1lJU i wiu,hnn u 1111, ,1' 1ua m1u u a ti1 IT(!)(!) 1 i i'11u i i'l;l l! Ii 111u ,l'u u 1n.l' 10"1 am d url' 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 UUfl 11 fo 11'[ \J "~ fi11U ,11 fil'I a filU V" 

lu~u~a 

1111, 11 ~ a 'IJ lll lJ \J ,I 10 fi 1j 1"1111!1\J a 1'1')\J i ui'.l \J a 1 'l')\J 1 \Jl1 a O 'l'I r 'W VO a i l'lu '.i 1 VO 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. 1 fif'l 11lJ! 11~a\J1111'\Ja1091 '.i 1 ll am d V ff 11-1 ~ 11 

~, t,I' a 1 ~ 10111 a~, t 1.ifo, 1n ff(!)(!) 11m nn.l~ V'IJ elll '.i 1"1 am d vi' uf 11'11-1 li11-1 iJ, t n a 1.1 'U an 1v 1,1' v1 amd v . . 
111 Ol'I a mu v ~ 1v91aa"101q'IJ a 1 IT(!J!\! 1 , 1vn 1, ri 11, 1m t, 1un i, 'IJ lll'l')U, 1n o 1, iii OIT!\! !\!lU am iJ ~ 01-1 ei11, 1 

• 
"10miivna1-1111111-111111 a, 1nm, ~1ui1, t111-1 QOlJ ,: fofi 1-1 ri 11 rn 1 a '\J 1"1'1')1-1 

, 1 u a: ili Vl'l '11 a 1 a 1l 'Ii' u n~ 1\'11-11111 a 1 iJ a '1'111 n 1, 111-1 ~ o a 1'1') u, 1lJ 11'11-1 ti IT I\!(!) 11.it ti "11~ v 1 'll u 11 lJ 1 vm ~ 
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 ~ 1 i i''l% ni, ua: ei 11, 1111lJ~, :lj i u ff!\! I\! 11'!f 1 

.i11il1-1m,1mrnl11n11l'lm,lltl'1.1unl'!!tmrn'l'lu~ 
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nfl,1:p,11:1Jlm,lf~Hiiii!J1ll1mr1mmm ~iln~ 
ttmm11,i1.h:nfluwnm1u 

!l1111uiliueyv11u~ 31 im1r1:1J vu1. 2561 

2.9 

11\l QUllf U fl~ lJll > n ;i' 'l V)J B fl 1q¥i li> > lJ 'IJ fl,~ 1 l'I fl Ull 11 'U ~ 'l ;i'fo 11 n ;i' 'lU.l''U )1 ll n 11 ;j' '1 rl 11 Wn 11 ~ tn ,1 t 'U 

l1'U fi'slJ 1 mrn fl 11 'U 11 ill 11 am.I' 1 V 1ll> li'l 111'U fl fl II 1m.J 1u,1l)Jnlll'l51'1 fl m rl V~ It If• 11 N ft Ill 1, 1 ~11111 . . ' 
.,; "'v V wo "1=,,! ,d,,."' ,d,~d., ,111, w!JI 
ll' '" a rnt 11'U (11 nmv,1 u )1'U n 11 ,,1111, wm, 11in.i 'IJ'U) t!J fll\'l vunuiJ a r1111, 1vr1'U111 a 'Im: 11 'U 'U'U ~ :rn i 

1 'U n1 '1 rn 1 a 'IJ 1'11J'Ul'I ftfll'I 'lh,1 'lmn 11 tj'll)J 

1111i »mil UlJ~ ,h v 11.Jrv/ a 111'1 l.11 u QV!Jm~ d' u f 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 
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 li O)l l'U ~il m 1m \'J'U '11.l '1.I'~ ~t H1111'U m1ri1'Utt1 ai1111J .i 111n, rntil UIJ, duf 1\'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 

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 n B1-l U511'!~ 1 rni fl'U l 'IJ 1 ttl~ 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 1 i)'!\!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.if ujll111 fu'IJ1,111'U ~ 1nm1,i 11il'U 1 l'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 iiu11f 11u1m 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 5 tllll1 UlJ' 1li'l11lJ 1\'J1-i 'J tJ '1,1'11 fl'U ,1' 1111 U ~ 0 fl 1)1'U 5 llJ •~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 
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n61'i'J'l-!11:»1m,.r\1,~u~niimmnm1:» filh'fo 

11 mam vJU., ~ mJ m1J Ol'l 11 tt 

ITlttr1JiJli'.uilWlll~ 31 '.6\l1lfllJ VI.fl. 2561 

""'""' llpJ 2.12 flll,J!<l\l IA 

.% ~I d 11 v... 31 "" ""' 11 v"'"' 1 11 .di UJ '"" ., .di "" fi61'1'Jll'.i11J\llu\lf161'i'Jll'VI 11'1'.i1Jf11'.iUm1ttm1111tt 11'1\ll'l'I.Jflflft llU'.i~tY!fl ,vw \l111J1Jf11J1J\l'Vlf1lll'.i~m11 

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'U f\/'h!'U J 1Uf11'.i rl1rn1~ fl'W Hi~ B"lfBlJ!l ')j)J 1.h71fo1J 1115 au !1Ju11 

""- '.tl,l .,,;..,l3,1<.'io ,%.,,:1,141 d~ 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-:; n 61'1'J'U 'l ll'u {1~ifo11il 1UM'l'J'W 'VI, 11J .i1111il'1 

1'W m ru ~ fi O 1'1'J'U J1)JU n 11 rn~!!)J 1 'W J em~ u~ n 111ll' E\/ 'II! fl n 61'i'J\l'.i 1)1 B 1 \) ~ 1m1'W U'UN ft\) inn 1 'l rnrn!J 

1 ' Q ., • ' ' • 1 • Q "' ,!/ 1 • ~ fl um, \llV11'U lJ'U N ftl'I B 1 llJ'VI 1 11 n 61'1'J'U J1lJ !01'1061'1 'IJ 11'1 'l'J 'U !!~ !!lJ 1V1 lJ 'IJ 'U 'U '61.J '.i ~U~l1ft llJ f\/ 'I! 

~ilm, ~1m1'WU'UN mf 'U 
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n6~'1J'l-!nii 1m~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 

n a HJ u , .. llJ •: ,i 11 i'l 'I-! n n ;i 1m1 u U'l-1 fl rr ,11 n ri 11 hfo ri ~Ii 0111.i 1 u ll'l'IJ'l-!illU i u 90 'l'l-11.l 1J i 1 nl'i 'l'u a fl" 1 n 

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 a hi' 

i 1-l n wri" 1,1111;i1m11-l u u 1'11'1 t:1'1111-J Uil Na, :11111 mrr ~": 1.h: m ,r;i 1 v.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,if 11!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 a 1 •• :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, 1 m 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'i 1 Hii1v~ 1ii1'ii111J1'1fl 1rn: 1l-iiim,i.l'a1tl 11 'I.IH'lil m, Ii 1u 1111 ri1 h ey"Vlli~'l.i f 1J'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 
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oO~l'J1-!nlJ im ~<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 t il' '!! fl 111J r-i'W N 1'!! 'II o 1 fl ft lfl n 1, t1'W u ft~ u <111111'lil n 1, ft fl N ft o, r VI u ~ 
ri 1111'1'<ru111mio N ft on l'l ltilu 11'!! V111 on i~u 'II o 10011'J '!!, ,lJ 111'111 a oil' 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-! hrnf 1161ru 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 a fl, 1.i o rnrl mvl oi~u nw/J o 1n'!! 

mllJ !~U1 n; ti! <!!1'11 !l',1 'II O 111 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 O 1 

n 1'.i ! u~ uu t1'W QUlJ" 1n 1li'l; 1'10 rnrl u ft O ui 1111' n a lU!~'W <),1; 1,10 rn rlufl1~ ff I\! I\! l!! am u~ uu a.i, lfl O mrl uri 1 i ,1' 
y~ y "' ,X "' d "' .1,. " 

0011'J'W l' 1lJ!YllJ 1; 0 l' t fllJl'JU ! '1 U fill' \}UlJ'l tUt Ul1'11U0'1; lfl OntU Uft OUl'l1t!ftnU ft UU Ofl; lfl Ont U U \Ina lU! UU 

<)fl; lfl 1~ ~ J 1011 n; W ~ n O 1'VJ'W; 1lJ .'i' 01 tj'um t Ut u11.'i' 1 U am 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 Om rl 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 
• .. u u 

<ll'll' 1'1 om rlua OUl'l 11'!! 'lf11! 1ft l~ fl 111'!! '11 -i1 '1 uef 11~1U1011 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~ U t.'i' 01~1U1110 "t I .'i'foiil llJ ff I\!\\! l!! arnu~ U'W <li'l; 1,10 rn rl U i-1'1 ~'!! ri1u Ul' t n OU'\/ 01; 1V I \>I' 

,:<!I.,:, 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 

'11' 0"1 n a1ri O'W a 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 in 1-l fl 1i'.i1110 

'1/lfl'VJ'W 

., ' • 
0 1 ° ' • 11 1 ' ' i •., 0 0 

fi01'VJ'W '1lJ1JnlJlllllJMll~'1TI;'.ilJ '1101!1'!! M'VJU '!! ~; fi U I A; 1m 11'1'!\J;jl'W m fllJ'WlfllJ l '1UU'11"11~1J' ~!lJUO mt 

1 flu i e//iil, 1v ifl"1 um, u,iti:i'!!lJ ofi 1 u'!!vl'W JlU 'II 01fflJlJ~] 1u~ rl1ri I\!~ t~ u1'11'61 i'Wm, i ;'i'm911lJ a111q~ n, ,mm 1 

11'11 M1'JU 11-1~ ,ii~ 1 m 1fff 11'Yl'!!! l'W 1 VI, fllJ'W lfllJ m,111muii1n~ 1111' 01~1nu~ auwil ~~ ~1~u1111, no111u, 1lJ 
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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 "' V & "'111, 
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 !I V V 

miil,Jflfl 11vl1Ji1u1u 1,147.34 il'1um11 i,il nO,'IJ'l.l'.i11J 1~11.Jm,ri 11Jornin T 11rniJmr1mhu 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~ 
~ "' ,:.ct "' I lJn'.ill'llJ 'l'l.i"I. 2558 11111-l'l'I 31 ~'\.l1lrl1J 'l'l.l'l, 2570 

ua".f ,ulli'iu~ilrrn 1{111ri'1.J~ o 1m, M'IJ'I-! iu 11i'116ilu 1 m ,llf 11Jui1u T 11rnlJ'I-! 1r1lJ1,;lm~hrnf 1~ 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~ 

, ... , •. ''"'"' ~,, •.• 1 ' /llV !'1MO'\.l ·~~O,l'f\\J\\Jl TUC ""'lilnmt'lil9Mlu'\.l,"V"l1ftl I u ft1111'\.ll lll11rnllll mmrn1r11Jn~1J 

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 

1 m 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 Q Q 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 o vnl.J u ,t1n11 ~ o ,till . . 
111rn1J'\.lllll.J 1,wfi11'li1Ju~i'1.J ri1111,l' 1tl," no1.Ji1v,1v 1~,1n111t'lfl'Yl1'1'lViiu 1 m111Ju 1111J mvM11~e 

~1~v1'11' 01 n1.J11~ fl~i~u hlmlJ fl!JJ\\J 1 
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ne~'IJ'lfi1!J 1flHil~l~~lJ!jllJ hmnnnfllJ ~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 t 1 no 1 !J'U, 11J '1 ;I'~ 10'Jl1, ~ 
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 n n uo ~u 1111, i fl n 1m 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 5 i'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'lf 116iiu 1 m 1l'lf HTI\J!lU 1 '1'1 rn1Ju 1r11J1vlm¥ilJ 11f 1ri 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 ~ o fo 15u ff \'I ii 'l u, 1u '1 ;I' l)'Yl 1l ~ 111, 1mh1 'li11 l'11 l YJ, 1111u lfllJ u ll ~, ~ u u 'lmul' 11.l 1u l'111 rn~ ~ ti m cl~ 5 l! 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 11Jff l)J l)Jl'll l!111 n!I' 1uil'u !JUU ll: ri 1 '1 '11~ 1uu 1, ri1u !1111 fo n 1, ii11il u 11u u o: 

'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~Buli111f rn~e'U\ljlllfi1J 11.11. 2556 

~ "" -Ji ol'\4 • 4 U~tl,l 51,rnqR, muu Vi.11. 2556 '111 BFKT .~u ll'l 1 Ulfl 5'U TIU 111\lJ l'Lll. 2556 Uctlll 5\J1Jfi'ilfllJ 11.11. 2557 

m1111111u t1n5,!J1-l'i11JM~w'llntri1ii'l'lli.i1ncirnl'lu li1mu11u 15,556.56 K1uul'VI 

mv Mrl'!\!l)Jl BFKT 11 nc1f um,~mii~, n.m'Vl1~ll\J!~o1d1e1nm wm, !ll)Jl)Jl lou 'lllVY11116iiuu11~ 

ft'1'1TI1101!1'~1n.itu tlll n51!JU 'i 11J 

' mo 111' ff!\! l)J 1 BFKT ,l OM '!il'iiYJii tlll n 51!JU 'i1lJ 1 u fil'i 915'1'1111!Jff'U l'HrnlJ\J lfllJ Ill Vfl1\J 'l \1 aj'll51 

BFKT ~1il'i'lh 1m1m Io K1um\'J nB1!JU'i1lJl'l11Jl'iO 1'1iii'l'lii'!;l"\u-i1rnrnrl1nu.1rl'l)J!\!l 
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flfl~'IJl-l'nti 1r1,~<!li11~1-1!11J 1mmnmllJ ~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 A we 1rlafo~ 24 im1r11J 'l'Ut. 2556 

1vlai'1J lVI-I ffVIU['W nv M11vin~1J11llflflll'lflt!Yl lVl'rn!J'Wlfl1J'IIB1 A WC ,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~ 1 1l'W1lll!J rur. 2556) 11'WG1'l'Wil1-11)\11ftl!Jl\/l 
.,, .,; ,,, 

o11'WVI 3 lH111111J !Ut. 2568 

,1vMeyviih.l,~flamf 1u, iu'lfi'111m111i1vii'Viuii'W 1virn1J'Wlr11J 1rn:iiviu11a:flm1unf a1 i,i ci muM,T'ifl 

~1~u1'11'a1n1J115 a~11'11-1 'l tli'illJ ffl\/1\/1'11 cf 111 flfi'1ul'W'IJ'W ri 1 H;i 1um1if1'W rl111 fo fl n.i11il'W 1rn11a~ 

'}jfl)J tl 111 111-1,111'Ji1m1Jff I\/ 1\/ 11 'lfl~ ii'W ('i1)J ii 1.fll1! h 1!56'W) l!o i1rl utl, ~null u oB 1fl fl 1'1J 1-1 'i11J 'M 

lllV'lil'itfllffV11i;]1flftl1!1'J'W \Jl'W1'Wt1'W I 0, 748. 87 il'l'WlJlVI 

muMITl\/1\/1 A we \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'Wr1f 1~ J/2558 'Mi'.l1J~fl1.pJ'~m,M'IJUt'WV1JViuiiu 

1r1Hfff11ii'WJl'W 1vi,r11J'Wlr11J1vl1J1i11J r1f 1~ 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 A we rvi afo fou iivint'W'i iu 'l.l' 11viil 

~m111nl'i11'Ji1rn11 m r11Jmr11J'l/61 A we i'llllffl\/1\/ 11imn 1 vi,r11J'Wlfl1J M'l'W~ 6 ii 1111r111 Vi. !'I. 2555 

\1106\111l'Wfll\/l\/lllU1J11nl 'l11ri1J1~m~11i11 BFKT 1rn~ A we 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 

' • Q. I • '• , ' • ;Q l Q Q ~ y 1 1 • d 'ilV !\11l)11U1J'i~fiB1J\111U'i1V ·~•lfilll!'l!lVl'i'ViUff'U Vl'ifllJ'Wlfl)J 1rn~ffV1n1rntfll'il'iUfi'iB1 l'l CJ /llV 1'111:iB 

~1~v1'1l' a1t11J'l15fl~1\'Ju '1 tll'lllJfll\/ 1\/ 111 cf 111 nfi'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 A WC 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'~ I 11'1 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 1 m ,rrf 1,iu! 11-11 \'lrnlJ'W 1111J1i'11J1~1J 

11f,~ I ,1',,io'hJiJ (~O) 

, v • 0 • • 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 

7,981 n1m1Jlil, ,svs11a1mmh11'!u11a1 20 u i1t1.i1u~fl!\!!\!l iJNatl',;iu H (11-1~ 5 i'iU1111J YUJ. 2558) 

,:ie,,£"' a,.,dd Ji C lla,o' ... , .9/d 
~u~n1-ll!U1)'1ll!\!!\!1M1U\'l 4 IJllllllJ VI.ft. 2578 'Hfi01\'jU'11J'lfl'i~llll'lfl\'11'1'!Vr!Uo1rnu11\'.Ju 

ill'U1u11u 12.293.10 ii'1um\'l .\i1il'11i.h1:iJm~l,Ja,h1i'i:iJiil'U1U 860.52 ii'1um\'l 

' ' ' QJ I 0., ,=I d ,:j a, d IV 

TICC lil1ll\ll1U\'l 5 IJ'UllllJ VI.ft. 2558 m,\J\'17 TIU111llJ VI.rt. 2569 

1rn"i1t1~1'u ~i'iNa Htl'1iu ~ o 1m, MVJU 1u 1'11Vl 1Jff\J t llHllf ,~iu1l\J11'1rn1Jm111J1i'11J1~1J11 f 1~ 3 

1nri~'U ,~v"11a1~01mmh 1111ilum,1rn~1i~m,;il'l01,~"~u10111'ii'Ul)lili'i,1u~ 15 nuv,v'U VI.ft. 2576 

Iii 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~u 1'1\J ~ 

11-1~ 23 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 1m 1llf 1,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) 
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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 A we 1'i4ei1J 1eufi'Vlll11,1,1v Mey'Ylll~m.1n 

m, h1'1'!i11m 1 mm1mfllJ'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 

llj V ""Al V ll V ' ' ~ ..... 1 ""' "" 4 V "I 1 V d 'ilU !l'l!/'Ylliu'i:fl01Jf11U'ilU fllllOflll'lil'Vl'i'VIUl!'\.! 'Vl'ifllJ\Jlt'llJ Uft:l!'Vllillfl~fll'il'iVO'i01 !I'! 1 mv '1'\1'i0 

~1~u1'11' e 1nu1110~1 ~'\.! '! tll'11lJ ITl\/1\! m fl 111 n~ 1ul'1'1,111u 1111 'li'~ 1u1J 11,hu rlm i' u n 1, 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. 7 I 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,1Jernm 1'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 e 111 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 ff l\/1\!l fou'IJ 1U'V1f'Vloil1,1 

;ielJ 1ne111u, ,lJ 1 ~t '11'1111ITl\!I\! 11 '!i1 1i 11il1,1 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~ 
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' V .; ' QQ V Oll~'1l'lffJlJU'll~l!11~w'U~llHmrnnnfllJ vi~,rn 

11mm119Jil,~nouwnrn1'U 

.t111'l'uiJ~'Ui:J'vl"lU~ 31 llUllfllJ '1'1.1'1. 2561 

'l'U ~ 24 l'ifll'I~ n W'U 1'i. ff 2560 ne1 ~VJ'U nJJ M1'11' l'l'llfll)jl)j lMVJ'U l'U'Vli'mi'ih.J 1flHfif H'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 1ft l)j l)j 11 ll'U 'U lU'VI f w vii 'U nu TUC di lJ 'l'U ~ 24 Vi ()ff~ fllU'U '!'I .ff. 2560 I fl a TUC 

'l'i1m,ri 1lJ l)'IJ FOC ~1'U. l)'U'U H1 'U ~' 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 tf l'U Ul'VI ~1/fo tlfrllJ 

mil l,J fl ii 11fl mi rn 'l'U 180.34 ti' 1mn'VI ifl ll n M VJ'U ni/lil'f u !i'U t1'U mil l,J fl ii 11fl lJ ~ rn ,'U 1 fl 'l • 1 n 

nm l'i, ,l'i lm fl ll1VJ'U, 1!J ~ ~ 'lfl,:milJ,Jflii l!~!Jll 1flft 11 h\'un TUC '1llJ~1:1j l 'U ff l)jl)j 1 l ll'U 'UW'VI f l'lfJff'U 

Iii lllJ 1n a 1VJ'U, ,lJ M1'11'1'1'i1!Yl)J l\i ll'lii ,l 11il 'Um, u fl rn 1111, {;in 1, 1111' nn uu ur!'t 'l!u o ~u 'Vl'U ~ !l111 tu 

'Vli'wti'ii'Uii1nci11n'I.J TUC !l111fomwlf11wi11,1f llVfl: 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 5,312.11 li' 1u Ul\'! ~111'1 '1iin1J 

mii l,J oii 11 fl rnilm'U 3 71. 85 <11'U 'I.Jl'VI ,fl ll n MVJ 'U 111J Mi' u i'i w1 w11ii lJ fl ii 11 fl milm'U 1 fl 'l • 1 n nw l'i, rn 1m 

flll 111m ,m :in :mii l,J flii 11fl1J ;1'1nci n hfori TMV m!J~, ~ 1J 1 w:1'1)jl)j 1 i ll'U 'l!lU'VI i'l'lti'ii'U 

,i ll!Jlfl ll 111 'U nlJ 1 il'i'il' 1'1'11\Yl)j l\i mil ,111il 'U mm fl rn 1111, i fl mm ii n\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,11J 1r1H<111~~U§llJ hmimmm ~~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'f 11Jui! 1u 1 m1111u 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 

1 1 ~ ' ~ 1 • ~ ~ ' " ,~ ' 0 1 tl'li'l u cu,:u1.J FTTx ,u1,m 11mm,01.Jtl'lo,1u,iuc:ma,iu1.J1.Jl'lo'\.l!l'lonu.i \J!'U'1fl11!!1Ymmum 

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'i1J111mu 1,11 illflm1Jll',rn1m n0111u>11J 

il:'!l1, rn,il )Jflrl 11i'i11.i111 rl 111 tturi TICC 1'11!1~, :lj 1 Ufll\/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, 1 u am 1! a uc~ 80 '!lorn f w 6iru i1n rl 11 1 mt 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 mf 11Jui!1u 1 !lrn11u1r1!lli'im~1J ,if 1~ 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~ FOC 

,, • , ,,, ~ 1 • ~ , • , .. d, !! d , • • ~, '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 .., 6 "" "' ' !: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 

111il lJ c 1111i'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:l wti'ilu 

Iii el!J 1flel1 IJ1.l' 1lJ 1.l't '11'1111ii'l!/l\/ll'li1 ,1 l[U1.J fl,, trn:u 1111, i',1 fl 1m ii flll 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, 1 mff'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 
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no~11m1lJ 1m~1'f1i1~ilu!j1u hmimmrn &\uri'o 

lllJ 1m tt,itl-; ~ no 'IH'IJ n 1-; 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~ i~l'iv 1tld (l'io) 

'II) 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 • , • • 1 , d i d 1 • d d , a 'd , a 

FOC '1!~ ,1-1 ~V'IJ\J 1'11'61'i'IJ!Vln \J ,ov'i~'IJ'IJ FTTx 1-1~,n~ 11urn1w1-111'16'il\J\ill!llt'IJ'.ifll'1ll'IJ\J1'10\JlVlO'i!\J\il 

1 ,l d ' • • ., d' d ., 'd1 i. ' \Jl'\J\il'Vi\JVl\illH,111,1 ,~v~m~u'i~lJlw 5,933 n 1fl!lJ\il'i (tt,ou,~mw 220,428 norn ollJm) 11un 

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~ 

',, • 0 • ' • d di ,l • d ' d 1 il • i. . fl) Ofl,'17\J'illJ 1,it'\Jl1'll!'ft)jt)jl!'lflnV~Vl1'Vi,OlJ!'f'VlE \Jnl'i'l!OO'IJ TICC l'Vifll'lfl FOC 91, \J ~V'IJ\J 'lf'ifl"'IJ 

11 d i d,•d d ,d ;d '"1 l'Vlf'l \J M'i~'IJ'IJ FTTx \J~,n~ 11'1J'ifil'jfl\Jl'VlO'i!\Jl'l!!ll~'IJ'.i01'1!!'1J\Jl'lO\J!'VlO'i!\Jl'l \J!'\J\iln7,t'Vl'Vi!J11l\Jfl'i 

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 ~rrf 1,~'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 11 i 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!!111f u nimh i'W am 1f ovft~ 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 1 m 1 l'l'f 1,Jmn'W l 'Vl'if'!lJ\J lfiwvim~llf'lf ~~ 3 rl11~, ruc u o~ ' ' . 
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 
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fifl1'1'J'lfi1)J 1m1u1.i11~'1l!l'll 1 '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''U iJ 

'IJ1fi t1'U 111'\'J'U 1'Wl> n. 1m 1!1111i'U31'U1Yirnfomf 1~ 2 

mn t1'UM'l'J'U 1'1ll,fl• 1m 1!1111i'U!l'Utrimilmif 1~ 3 

'IJ1fl , 1vn 1, n 1 "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 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''U TI 
.!i ~ )! 
'1!6t!1lJ~'U 

,ll'l1UlV 

; lVfll, fl 1 l l l)''l'lil~tn\11 ~'U ij lflt1'U M'l'J'U 

; Wfl 1' fll l, l)''l'lil~ V1 tiJtn\11 ~'U ,lnt1'U 111'\'J'U 

11'U M'l'l'U 1'U11 <1nV1i'11611 l)J)J 11,i lV~TI ,rnif 'Ui/ . . . 

'VUl. 2561 W.R. 2560 

lll'YI lll'YI 

l 16,544,510,833 98,135,870,000 

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) 

9,987,830 10,470,049 

3,067,131 2,131,976 

1,539,018,127 1,080,963,166 
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no~lJ'lfi1\.l 1m~l!jH~ll!Pl-l hmnnm1'.IJ ~iiiia 

11mm11")1.h~no1H1rnm1\.I 

tr111foi'l~U<J'vl1ll~ 31 ?m1fl\.l w.11. 2561 

11\.li:-J1on\.11m'l 

'.6'1-llfll'l1'11UW1W'II~ ~111'1 (\.1111'11'1-l) 

m~ul'f:no1u 

. ' OOIJ'mWO 

. . 
' '°' lt 11 -""' fimmwow~11a~1'lfm wumn~ 

fle11fo1.,tu ~111.i 

m~Ul'f,101\.1 

'.6\.llfll'l01~1'11W ~lllvl ('.1Jl11'11\.I) 

m~Ul'f'llU11-J 

W.11. 2561 

'Ul'l'I 

2,251,708 

3,790 

1,157,585 

20,000 

9,987 

1,956,331,314 

W.11. 2560 

'Ul'l'I 

3,776 

29,833,079 

20,000 

10,149 

994,183,342 

1,959,774,384 1,024,050,346 

W.11. 2561 W.11. 2560 

0.375 0.375 

0.375 0.375 

0.37 - 0.87 0.37 - 0.62 

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~ 
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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 

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 

Ill 'l'W'VI I )JflJlfl)J 1'Lll 2561 

~ . 
- mil'l'W 

- ~'W'VJ'Wf11'jtjvlJ 

"' " ' ,., !I),!! fl Tl ,l l'l lll11'WlV,l'W'iJ'W fl 11 QVlJ 

Ill 'l'W'VI 31 ll'Wllfl)J \'UY. 2561 

Vl.11. 2561 

lll\'1 

Vl.11. 2560 

lllll 

27,803,788,468 25,754,209,710 

27,803,788,468 25,754,209,710 

IJl\'l 

25,754,209,710 

2,000,000,000 

(25,000,000) 

74,578,758 

27,803,788,468 

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 QUlJfi u fl zj mm 1uu 01111-w i u fl 11 'U e dlh.1 

"' ~ • • d 1 "" 1 • ,~ ' ' .ff 1 tu'Wl!fJm1'Wllll'l lll'W1'W 13,100.00 lll'Wlll'VI me 'lft'Wnl1M'iJ'W 'W\'11l'Wll'W ,11Hl!1lWl'Wfl'W \'111\l.J'Wllll.J 

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 11f 1m 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 1 u 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!f 11~'W~l'W 1 'Vlrnl.J'Wlll)Jlril.Jl~)J nf 1~ 2 

(1rn1m11,i 5) 11uij'iliil'l11Mrndv THBFIX mn.i'1v!im1fev11t 3111etl ttllt !im1,1erndur11~fevo: 5.07111etl 

1,1vl'J ri111u l'l'li11:,wmd m~m1v 6 1~ eu1m ~il ri 111ul'l'li11~1iu11udili.11Z 1,I 1mu 1-w -l'uii'ut11'1 lll\JI\J1 mv Miieu t 'U 

~ n111ul'! tl'luil1~u~nmtj'll1J 5 tlil'tJ "1n-l'u~1il m1utj'lllJr1f 1111 n 
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' V J/ ' QQ V M,1'JU11'.IJll'l'H<f1H'l'l'l-l~l'l-l1'ml'l'.IJ'l-lll'l'.IJ ,i~'fla 

11mm 1wi 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 

lO 

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 

"' Q ' ' ~ 1 ., 1 • 'Q ' " ;,: ' !1JU!1'~ftl1U1Jl'VI ~1U1U 2,000.00 ~11-JlJl'VI l'Wl) '15 ,umrn111u U'Vl,VW!1'U 1i'JHl1',11'1'lU!l\J l'l'l>fi)JUli'JlJ 

1i'iJJ1i>ilJi'lf 1~ 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 if u l1'i'l liWW 1 111V 1,1\ieu 1 'U~ ti111u i'l 
~ • u Q 

1ui'u~ 17 v.q;imi'lu 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 

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 ;!,. 1 uilu 'Vlf 'l'l v!)'Vli ~ 111m;,111ilu 11u 

1111 m,HU1'UUll1U'YJUlttHti~i'la11ii10M'YJU (\llJlU!\1~ I I) 

ti11 nit i'l!Jif uil 

Ul'VI 

10.00 

1000 

13.90 

. . 
mu1u11u10 

lJl'VI 

9,637,943,054 96,379,430,540 

5,808,000,000 58,080,000,000 

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 
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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 ' \lj 9) """"'! ii~ .,: 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 rl111f um,0111u 1ul'1f wv!lu 1m 1irf 11J\J!llJ 1 mf'l11u lf'llJ1vi111iiirnf 1~ 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 . . . 
• 0 ' "' Q -· ' • > d "' 0 Q t > d d m,~f'l!l»fll IJlUUl.1-JuUfrn 1Ufl\ilJ111U'lOfti 0.3375 Ul\'J 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'lf 1~ 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 
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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 n 1; 1 ilu11 u, rn1ilmJ~ ~ 1v Muriu 1,i'VI 11,1 m; fl <l 111u 111n, rn1ilv1Jm111,im1 l'l 1u 1ru 1u 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 1 Mam 1'11 flfl 1101111M nm111h;1 flfl 1tfi)J 

(lJ ftlllfl'W 'Vli'w6ey'Vl1l~,Ji' uu11u<11 i'i el lJflfllff'W'Vli'w6i1111J,1 ~v1flv111m,1J11 fl11,v11il nu~ '111il111, ~ '1 <lfll flu) 

' d y .I l '~I ' d d' 9 y 'y .I 1 'l ' d y Ill]'/ 'ilJl'W VIJ ~~ ll fl N flu n V'li'Wlu'W lllTI'i'ilJ!'W OIJ'VI ~ lV I mm~ ~!W N ft u 'j t O'li'W ,lVlllTI j rnrw VIJ ~ ~u ft 

rrn,J n 1vnf l'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 v 111u 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 ~ l u V'W I ilu fl l TI j rn 1il VlJ~ ~ l V 1,fo ri 'W lV'VI ~ I u V'W l ,1 V fl lli j 'j !JI il VIJ'W l V'VI ~ l u V'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' w ti'liu 1 'Vl'i l'l!J'W ll'l1Jil ff 'VI 1l 1 ,i'f u fl 1'1 <l uu 'VI u 1u fl 1, 1'1 llltl' 1~1 ii u~"! ,1' u 1 m, ,i' 1u ~, fl 1, trnt fl 1rn a 1,1 

rl111i' 1J'Vli'w6liu~1ilu 1 m 111! 11~'WJll'W 1ml'llJ'W ll'l1J~1~v1'11' v1~v1nv1'1J'W'i 'JIJ911lJ~ n 111u,11 'i'lulll)!l)!l1J1 mrnli fl 

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,,Jf u ei'm1f11u1m,1fi1J:ff m ivtl1u ei',1rnvi1nui'lii'l ,1m1u 111m 

(CPI) ~,J;rn1ft 1 i>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 li111 flfl 1 H~101~01nuli'Vlnu111m1 m,,J,~fi'uno llfttt1u1h1'1l1mlJlll)!l)!l!'lfl 
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M-llJ1-111lJ 1m-,olJH~1-1~11-I Tm111-1m111J iiiivfo 

11mm11,i'lh ~ oamu n,; t'.l1-1 

1:11111lJi'JitmJffJ1-I~ 31 ll'IJ11111J YUi. 2561 

13 

2 

2.1 ri1111m; ;1m~au 1u am1f ava: 2 '\la1; iv "l,i';1m~a'U~1~v1nu'l'lf vufiY1.J~1i1'u1m;.1'11.rnn,rn1,i 

~fla-,11u;1lJ Mr m1fl~t'll1irn:11'1111; '5',im;; 1v 111 'l ~t'll1 ,hril'W nmrn~u'1111;,011mrnf Y161Yu 

~ 111' u1 m;.1'1u fl 1; ,rn 1111.J amm'.l a 1 u ,1n'l'lf l'l 6iYu ~ ~1'll1u a ~11'1111; i11 m; i1t~ll t 'll1 '111ilu m; u a~ 

u111 n i11mrn'.la,inM11,:1'll1 ,i11ilumrna~u'1m; i11n1; 1 u1u~'\la1liruru11-ii1 .i11ilumrna: 
" " 

11'1111; \l 11nn11 « n~ 1~ u,,l' a1 111uilri 1111 m;;1vi'Jt1ill 11.Ja,mf ava~ 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 a 111u; ,ll u a:~ f ,in 1; 'l'1 i'l'l 6iYu 1 'Vl; 11lJu 111!J1,1',1fla1111.J ~1~u1n u 'l'1 i' Y161Y1.J ~ 1,1' u 1 fl 1; ,I' 1u 

mrna111~t1i!Jtu<B11\'Ju'l'111'161Yu 111;111{ 11it1l)l'W 1m11lJ'UlfllJ~MlJ'Lltiim~lJ11f 1~ 2 1rn~flf 1~ 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 

,ill ilu n 1; !! a :111111; \l fl fl 1; ~(~ V1fl\J'l'l i'l'l 6iYu ~ 1,1' \J 1 f11j ,I' l'Ll fl 1; l'1 a,,i ('\I) irl a U'l'l r 1'161Yu ~ 111' lJ 101 j 

,I' 1unmm1,1~ 111' ~\lfimrni'l'16iYu 1 m11lJ'Ll111!Jvl 1nmrn1,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 Mf 11.i 1\i161J!!'Vl'Ulii!Jti!lJ!\'J'U 1111.l 1'Ll ~!'Vllfl\Jf aua: I 0 

'\la1;1uMri11.Jtn'U~tn1.Jn111111.J11.Jfaua~ 11 o 111nri11 m!J~ri1mrn !'WfllJ!IJ!lll1mrni1'n 

' , 
fl ,lllt i\v1 v lfl!lm 111 am u u 

1111lJ! ~V1 v 1 mi'm 1116 fl! rl U ft 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 . . 
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f1!l~'lj\.lnlJ 1m~ll1l~~\j~l\.l lmfl:i-l'lnmJ ~ilvfo 

111Jll1!111'Jli1" f1!l1.N1Jnl1111-1 

ii111rui'lifw:iv111-1~ 31 ll\.11lfl1J Vi.fl. 2561 

13 

' ' 11111J1!lv~1J1n11m1Aamuv (11a) 

' ' im"1d11i'I Vi.ff. 2558 t1!l111m11JM1'11'111151\!ll!lttann.llivv11m1,1amuvil!Jc1li1~11nw I I,325.00 il'1vu1Y1 
d ....... .% .Jy '... "' .% "'d y '<:I 'li,lJam1,1vmuv111Y1,!lVo" 5.45 ,rn\'.J ua•v,n1,1amuuaavm'YI THBFIX u1m0va" 3 1>10\'.J 

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 d V 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) (290.15) 

111 l!J! *u, ,I' l'W f111 hfiiw \la ~ !l fl1ll.Jt *a,~ rj lltl/1\! l!l 1 il '\J.itlU'IJ~mlJ llt\!tl/1 eR 1 !l 11llJf-la ,i !l tn• Ul'll1'W l'lflf m 1n 

iiv 11i'tt v',rn m, t1v '\JB, nB,'l'J'W, w m1lJt*a1.I' 1v m, 11,fiivt ilmn,1il1n1111m*v11 v 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 f u a" t~lJ i 111 v m, u am tit vv /i'v u a" l'lllJ 1, u.i a, an 1111 ii'v 1,I' !l ti11 ~ l'I," iv 5 t11J ru" '\Iv 1 ~~ 'Ii.iii 
fl 11mrlv1'11' !l, /i'v 1 v m, ~ 11 m.u l!J ali 1~~ n,, lJ'\J v,iiv 'YI f tt v''YI 11 n 1, 11mrn•11d ff'W'YI 11 n 1, 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 n l"i U ft nt ti~ LJ\Jl-15 !l 'til1 • 11 d fl'W eR 1"i lfl 11'1 llJ'IJ I\! :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 
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O! 1\H'l 31 IJ\JlfllJ Vi.fl. 2562 

~ 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) 

t1u <1~11\J 1 \j'\1 ii n11 :r 'W Vl'lllJIJon lV~ TI'' lJ . . . 
(,1m11u 'W.ft. 2562: 1,61711'1urn11 

l!<I~ 'W.ft. 2561 : 1,530 ft1\J1J111) 

t1u~1mu1m, 

Q V d ~ 

-i 11J l!IJ 11 -i vm 11~u n au 

111Jla111vJ 

4 

5, 12 

6, 12 

12 

12 

12 

'W.R. 2562 

lJl'i'I 

177,208,510,000 

1,617,663,022 

1,563,484,069 

312,503,970 

7,569,246 

4,669,470,633 

476,713,776 

185,855,914,716 

398,828,586 

398,828,586 

186,254,743,302 

31 '.61J11fllJ 

'VI.ft. 2561 

lJl'l'I 

173,020,855,760 

1,539,018,127 

1,959,774,384 

313,389,030 

453,144 

4,669,470,633 

373,719,834 

181,876,680,912 

396,647,028 

396,647,028 

182,273,327,940 
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lllllftl lllflfll'i'lftl 1,:n.Jt1'1 'l'JU 

fi1H~1m1'1'1~10 

1 oQ JJ,d dd O O , 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 

l'ltyty l ll'tlflltl~ IJtl i ~'i 1fl V fl I tl IJ . ' 
'11tiii'U11)l'U11ot&u 

. 
1"1 )Jttilir-u1il tt~ 'U11v -u 

4 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'U1U) 

'111JltJl'H~ 

12 

4, 12 

12 

12 

7, 12 

II , 12 

12 

7, 12 

8 

8 

~ 

.. 
31 JJ\.llflll 

V'I.H. 2562 

1Jl't1 

151,247,2 19 

4,73 1,1 94,660 

284,0 19,956 

I ,729,689,953 

I 3,063,344,366 

I 05,204,290 

62,100,353 

20,126,800,797 

1,079,052,946 

I 4,759,292,255 

15,838,345,201 

35,965,145,998 

150,289,597,304 

96,379,430,540 

I I 1,3 16,208,45 I 

38,973,388,853 

150,289,597,304 

15.5935 

9,637,943,054 

~ 

'UlUft'i.Jl'i·ni' l15ty'IJIJ'i l'ill'U 
Y • y~ 

~'l/1umrnm'i~llflf111 

VI 'il 'IHftl 1J 11 al 

31 li'\.lllflJJ 

Vi.~. 2561 

1Jnl 

49 1,766,134 

4,73 1,194,660 

269,062,726 

1,619,096, 121 

154,576,904 

62,435,669 

7,328, 132,214 

1,071,818,1 74 

27 ,803,788,468 

28,875,606,642 

36,203,738,856 

146,069,589,084 

96,379,430,540 

I I 1,316,208,451 

34,753,380,633 

146,069,589,084 

15. 1556 

9,637,943,054 
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no,l1ptnufo1,lnh~~ugmTmmanflJJ ~illla 

~11tl1:nnumrn:16ufl{hln~"!ll (tT~11J1;~11wrn11) 

nt 1\.1~ 31 i1t.11flll 1'UI. 2562 

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-;::uulmuf 1t11m1,,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 

1 m 11'1'll111-1'~ m.J. ~ 1 u 1 'U~ni'u ~ ~1<1 \l,,itti'fl 

t~UM'J\.llun11lJn'VliiuU'l'11Yl"lfllJ\.llfl)Jli1tnu 2,589 tn1 

1m:::lm1ri1t11urr-3 t<1 lui111v1Ju Wrl111i'um11ttu11m 

1mM"WYltfl~O'U~1ut'IJfl~'U~~Hll~H1fl 

i1"U l'\-Jl)U 1 wm JJRn11 u 1uuri' 1thu,· 111ii'n ~ ~ 1 u{1 \1 ~,r'U 1 'llrirn'l u 

111u1m11 mMv1Yl1fl~Oti~m1:::0u1flofo1fl 1u.'1Jv1vfu~ 

n1 ~lll'nl.Jl11Um ur1::triutll''rm 

N irn'1 '1/\.l 1 um 1 Hff Ylt 11..1 luun'1t11u fl' ~11 ~ n ~<11 i.11'1J flJi.i H'ihn 'llJ 
1,tu11m 1 mff1~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 I uu\'10 u Lfl of rih1 i l.l 1'1Jvitu;;\ll1~U,J11 i11 

i'Si.iim1u 1uff Y11iiurrn-im.h::: lu,i\J 1J1m10MeyY1li 

11t1M"11\.l l l.l if Ylli 11-lnTi foth-:: fo'!lif ll 1 m 1t1 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,nnf u1h::: lu,i..f 1J1n~1u 1vfeyYJti 

~lfifllllflfl17111t'!i11tn 1 Yl1fllJ\J1fl1J'IJO~ 

tlhivi itwiv b{mf!' flOllihUmi'u 41ri'fl 

11u<N"11l.lluffY11ilum1i'mhdu•1:nfonrn1MQ"11i ll~1.ll911J flf,J~ ! 

~!fi¥l \l1flfl 111111'1i11m 1 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 

"i11Ji'S'IHH )11' h~ 1pii ll Tm -lffi;Htfii g: 1l..l 

11un,J)JUhmn'n11°il'itl 

111-ll'l1VJU iu11J1u1H11i.i 

fl!N'l']Uttlmnm1110'1ii.li'.l! 

11uH1mh:::~1 

1"Ufl11J01Q 

31 m ni;prm 2562 

"i1fHljU 

"'" 

16.390,555,464 

15,384,010,040 

J,630,408,025 

!7,002,190,457 

5,312,841,346 

[3,466,972,168 

tS,241,063,842 

I 0, 748,870,704 

806,897,620 

545,788,653 

12,293, I 02,380 

3,410,742,809 

24,768,623,!35 

]39,002,066,643 

116,941,211 

! ,500,000,000 

l,616,94!,21 I 

140,619,007,854 

fl-3i1Mfifl"i'llltrO\I 

31 ihmui n.n. 2562 

'141.lrilQiili"i"jlj 

"'" 

27,244,910,000 

26,273,260,000 

3,739,650,000 

l 8,329,4 l 0,000 

5,405,410,000 

13,980,410,000 

26,424,730,000 

14,684,800,000 

!,225,840,000 

543,810,000 

10,395,470,000 

3,617,650,000 

25,343.160,000 

I 77,208,510,000 

I ! 7,663,022 

l,500,000,000 

l ,6 ! 7,663,022 

178,826,l 73,022 

!oan:: 

'IJtHl,!rlfll 

Q~!i"i"ilJ 

15.24 

!4.69 

2.09 

10.25 

J.02 

7.S2 

14.78 

8.21 

0.69 

0.30 

5.81 

2.02 

!4.17 

99.09 

0.07 

0.84 

0.91 

JOO.OD 
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,,u1.h::flOtJ'llU'f'l::16uP111\.IM'llll 

ru lllri Jl ihmm :ru,. 2562 

J~lllH'l]\.11\.IJJ'frioTn,,n'f11,ni\.Jfl\.l (l1"1f.1111\!J 4) 

11lliW)t11 ii m 'i lJ ih1i 1 ii ,,t'Yj Urtu 1 m -,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 .ivf u ~ ~ 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,f 1u1fl1 il11fl1JtnfllJ~1-u11..1 2,589 1ff1 

m1: 1vun'1thur1-, ;,, 1uililvu'u Wrh11f 11n11 ilfu1rm 

1 m ri'mfmg 0'1,j ~ 1t11 '11~11iu ~lli,,, \),n1i111 

11'1,jM'fJ\J 1 ti m11JiY11f 1 lJ luun'1ii1u ff -,l1 ~ n ~,, 1 u ,Jo v 'IJ'l,j 1-trhl1 fo 
11fu7 nTi 1 mfl1'll'11A~Ol,j~L1r.::ih.11111of 1U1111u1'1J111~u ~ 
n7,,mmn11uf11 ll<lt..R1Jru'l'lr1 

i1trn-1 'rl\.J 1 u fl'i <; lJ ff n'i 1 u 1uun'1tl1Hi'l' ~» 11 n; .,j 1 lJ ii I)~ Vu Wrhn fo 
1Mtlltm 1 mflw'r'llt1~ou~ur1::0u1111of 1t'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¥J 1 ti I'll ,rif l,j ~fl l.,j l)-,l11.i 

11'1,jft-1\>JU lulh1il1urmf rn.h:: lv'lftf 91m1uM'11riU 

t1 u ri-,11u 1 l,j ff rti 1 u n11 foth::: 1 V'lftfownu Mql1 ti 
~!iil'I l!1nnn 1 lf L'lirnf wci'i'iu i '1'11 fllJ'l,j 1fl1J'IJU.J 

1111.Jn Um1i1fl~ o.h::mn1m1) li1!1v1 

t1'1,j <H l)t. 1 uff 11 ti h, m1 f u1h:: 1u'lrif u,m 1u M'l']'ni 

~1ri\ol a1nrm 1 l11•1:h1 in 1 m 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 o Tn,-1n'l Hril.!f 1U 

1'JllM'llilt.Jl1ii'nnfv16 

11UMV)l,j11.,111t.lJUMlJ\.I 

flO-,l)\.J tiJi:1 \1l111 j '11Uli\J f J 

Vl'i10'f'l'Olllli11 

JI llinmtJ YU'I. 2561 

1oun:: 

'ilflltp.i 1Jnfl1qUhi1·m 'IIO,,JJ-nfl1 

-----"-'"- ------="~'"::. ---~q_;;_,,_,_u 

16,390,555,464 

15,384,010,040 

3,630,408,025 

17,002, l 90,457 

5,312,841,346 

13,466,972,168 

I 5,24 l ,063,842 

10,748,870,704 

806,897,620 

545,788,653 

12,293, I 02,380 

3,4 l 0, 742,809 

24,768,623,135 

]39,002,066,643 

J,530,J40,720 

26,416,360,000 

25,229,450,000 

), 706,680,000 

! 7,002,190,457 

5,411,190,000 

13,466,972,168 

26,444,480,000 

14,760,600,000 

1,225,990,000 

543,650,000 

I 0,419,660,000 

3,625,010,000 

24,768,623,JJ5 

! 73,020,855,760 

l,539,018,!27 

15.!3 

14.45 

2.12 

9.74 

3.10 

7.72 

15.!5 

8.46 

0.70 

0.31 

5.97 

2.08 

14.19 

99.12 

0.88 

J ,530,340, 720 --~' ·~"~'~·'-'-'~·'~'-' ____ ,_.,_, 

!40,532,407,363 
J 74,559,873,887 ===='=''=·'=' 
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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 

11a1ili111nnna~l'J" 

'l' 4 1 • 1 • <4 4 4 1 • ,1v 1'111ln!~'Ull~l'J'U IJft(Jj(Jjl V'U'lllV\'ln"WftlJtrn~lll'lfi>lU l'1 

1 jl ! I ,w Ylfllt'lll , . ' 
,1v ,1,1vntilu 

11lJ':iW1iJi 

I 19.1 I 
I'll '111111'.l 

fl lfi>'1JIUUlJn11 \l1'1nl> 

'~· t.11" fllTI>,lJ!IJUIJf;J~!!llNll ,~ U'lllJ 

' ~ ~ 
fllfi' rntlJ UIJlJl U\'lnlJ UIJ 

fl 1TI, rn1\l u11~u,1 m rnf TiuiYIJ h1rn111J 11'111 

fllTI >'1JIUUIJ1'11l'lf\'l 

Fi 1 H~ 1u l lJ m ;,hilu ~11J 

• , V • d 
fll 'lllllUVIJ 

• 4 

1'11Jl'JU'l'rnmmu 

I ,1,1 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 

,1m1t1nnn111lJ'l'lfi1J1n11uMlJ1J 

nrnvl1J ~u 1ulf1-111r'Yl6'J'l'l li111nnnvi11ilmrn 

VUl. 2562 VU!. 2561 

tt:1Jl!J!'l1Pj lJl\'l lJlVI 

12 776,065,449 780,054,042 

12 2,354,542,439 1,131,902,366 

12 7,116,102 1,563,031 

3,137,723,990 1,913,519,439 

10, 12 27,465,242 20,345,917 

10, 12 6,838,446 4,343,036 

10 1,243,596 1,251,811 

10, 12 I 0,833,872 13,881,616 

1,064,538 513,522 

12 214,013,929 56,426,459 

5,499,777 2,514,598 

12 385,566,212 366,985,108 

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 

11, 12 49,372,614 34,145,805 

4,240,671,749 1,275,119,446 

6,725,870,127 2,722,376,818 
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Ofl1!JU.11Jlm1lT~Nvi'l-!§l'l-!lmmnm11J iilh'fo 

11J!llTIM nmuliaum.Ja1i\m1(fwtllfllll ( IJ11ii l A~'i 'l v 11B U) 

nm~1J~uiuiiu'l!'lwtlii)'llfiUln01-:;,i11ilu11uim,111Nnll 

'ilVlA vlOOlrn1'Vl\Jl'l''Vln . . 
'i lVOl'i fll l '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 v lOlYl.\/1.\!l!!~ OlU~ VU 0~ 'i 1~ fl mdv 

'l'Hl. 2562 

1Jl'll 

2,485,198,378 

11,600,491 

4,179,698,644 

49,372,614 

6,725,870,127 

(2,505,861,907) 

VUI. 2561 

1Jl'll 

1,447,257,372 

5,515,770 

1,235,457,871 

34,145,805 

2,722,376,818 

(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 
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'i 11 ""I 'j' "'"" V n5,'IJ'lfi1llifl':i ,lf':iHWIJ§ nH '11':i!llJlll!llJ '1~'11~ 

,'Ufl':i~!l<!!11Jlffl ( a, 'liJ'M,1n11nou) 

n "I:! mi~ 'hi ff \>111 l fl n-u f)'j ·nJvi 1 t'W'U ,nu 

m, 1Yi1J.;lu 1 u iiu '111'11 VlJ'l'lii 111 nm, Ii 11u u, 1v 

, 1 um, iJ fun,~ YIU uo ,1 m,1v!1J\lu 1 u 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)lJ 1 u 11 ii'n11 f '11 V 

m, Mm 11ulJn11cl111 mYI\JI\Jl l ou ~1vY1f 'l'lviiu 1rn~ ii I'll>, w 'l ~ 

Y A 9) 

mrn,1a, 1u111111um,m 

nrnYi iAu( o ,1 01 J 1 u ~ 11 {~1vrf 11~1u 

,;.,f1 '!'''"'. mll'l'IIJ'IJlJ lJ'ilLJ ,Jflli'lfl'i\Jfl11\1Ul 
,; .,f 1 -1= ,:l ,,.j mrn,1 M( !l'ilJ'lllJ) u111J ftlJ\11jlJ nvu ou 

• l,J "'..,: "" ,1 "" ,1vn1rn1 t'ilJ'!'lTI'l1tn,J'IJIJ1llfiMlJfl11')lJ 

,1vm, n1 'l, lJ'l'l ii~ a, '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! d V 

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 

11'1JNlnfi1Jlrll':i(~flM)!'lilJ~'j.j. \j''l'lfi 

11mhn~ u 1m,~'W 11,1 

7 

9 

W.ll. 2562 

Ull'l 

6,725,870,127 

W.ll. 2561 

'Ul'l'I 

2,722,376,818 

(2,500,000,000) (I ,000,000,000) 

2,425,000,000 1,530,000,000 

885,060 858,330 

(15,800) 

(7,116,102) (1,563,032) 

(105,175,500) (205,229,481) 

(340,518,915) (198,584,618) 

14,957,230 (64,404,849) 

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) 

(396,290,315) 305,400,978 

1,959,774,384 1,024,050,346 

1,563,484,069 1,329,451,324 
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1 • ' 1 .. " ntHllt#7'UJ fl7.Jff"lN'l.'>/'l-ljnl Yl7fl3l'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 fl.fl. 2558 

"'" mn "'" mn mn 

,A01Jnfrno11~11Ul-1,,1rn (P!o1t1hv) 

34nfiilhn1iml,p1ii¥i'unv1 !5. 1556 15.5630 !4.6191 !2.324! !2.4161 

11u'l/i11nfh1m111nJtJ'U 

·nuM1nnmrnn1u rp11l 0.2579 0.2492 0.2326 0.2228 0.2424 

71Ufll'i rh, 11'J'Yl~~1riv1tu illOL1\.IMllU 0.00!2 0.0010 0.0006 0.0002 

11 un 11rh111l'l1ii ~ ri,l '1 ii10vli'i1 u 111rn1u l'I ,l t}l-l 0.4337 0.2127 0.9485 2.3221 0.0002 

'i lOfil'i fl, h ( 'll lvl l]'I-J )ip1 ii~ v~ 111 ifiR~ u ;:nn 

'Nryty 111 n nnJ~ Ull e'vi, mo rurl u 0.0051 0.0059 0.0021 (0.0227) (0.0230) 

nirrn1'lli1rnn,rn,ltJlHf11il 0.6979 0.4688 l.!838 2.5224 0.2196 

n1s111J~ihiff11ilJ'\./ 1,-11tflr;l'oot1'U11.rc1~lJ'U (0.2600) (0.2450) (0.2400) {0.2375) (0.2200) 

-~ ~nf11ffunfTIUi]'tt11n'U-l1A 15.5935 !5.7868 15.5629 14.6090 12.4157 

'"' ' ~ J 1 .,_ .., I .. Olil"l"li.ll'kl'\IMfll'Hl'tlJ'\l'kl lltHl'l1"l"l'HHJ')'lli 

u 1 no 111-i 11 Um 11-,1vi01J ari 1fft.1 l11 n6qn i 

011t:iflu1::tti1H1fl (1eon!:) 4.59 3.00 7.97 19,27 1.77 

0A, 1 knm niS 'kl~ riln'f!:!lli'tt 'Uo un il, !:fl O 1J 

1Tim~uiiri'1flty 
·~ ~ ~ ,..f 

lJflfllrftrnrnuiJ"n11nun,1 {lJm) 150,289,597,304 91,689,933,346 90,389,519,375 84,849,088,748 72,J 10,649,016 

O.i11d1wuo-lfi11.ffUw,w~o14nfi1ii1-1 nf 'l'lU"/!1111 

011t1~Unl11Hnlil (foul.'l::) 0.44 0.51 0.32 0.35 0.!5 

0 ,'ri 1ff 1u'\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 2.14 2.11 1.88 2.06 2.11 

6m1ff1u'IJtHti1mu01m~uci1,1J11n7n 

'\Jorn l'iio'\l 10l-hm 1 lJm ::'11 i 1 H 11-1 ~ o 

J_Jnf11iiimh1U'1V1il11m~un:1-111H11-1 (1twn::J 0.01 0.03 0.0l 18.12 

1Jflfi1tiuni1·,U1p1i01mi'iu:r::1-111-N1P1 (llll1) ! 46,665,653,035 90,866,401,884 86,281,696,458 76,006,974,468 72,090,459,600 

II _,: " 
'II01JmnmV111 

l.! nfl 1n1 s io'\11 m1 un ~ lJ u 1 ::'1111,1 ~ 1,1'11.11l11lJ11ud1ntlt.1 lfl 11 (fo fl-llJU 1 uJ 1 ri'i.1Jf\!, H11"U 11 ft::fl 11 <'ia-u 1m1 u n ~ lJ 'U 1 ¥l ui'i ii!Jqil'll 1Uritrn ~ o;ff oft u u n:: 

ri1u1ru i11u1ffi!11111~uti1~J11-1'U n.i11J1~u::nn 1~Un~iu1::111Hn'il 

l'Ut2557 

"'" 

10.0471 

0.180! 

2.5356 

2. 7157 

12. 7628 

24.60 

74,126,621,608 

0.06 

1.69 

0.25 

64,124,780,457 
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. ' 
c <.J d 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 

06,l'JU 'i'llJlJ1l1 l'i111J !1'1U1J1!J'l1l1 fi 01'1 f w Ulil'l f11'in611'JU 'J '11 VVllllhU illtll'l ("lJ1!J'11 lil'1 mm 81\'JU") l 1'1 uiJ 

- 1 • • e1 y • I [ < q • •• .I • • < • I S 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 !'11U) 

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 ,llf 11<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'l1Jui1'1vf 111imli1u1u 6,000 tlll mviui'u~ 31 1i'u111'l1J 1u1. 2558 

~) m 'ilJ fll'lili 1J 'i~ lJ lJ imu\'11l 1!! ll 1l1 ft O !lot~ ,J mW 'i tlJlJ~ofi\\)\\)l!ll ~1rlu1'U 81 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,f u,J,~ lV'lfW ,1m 1u M 11''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 0 OJ ' ..., "" ""1 .l 0, <!I ' i • . 
1) fi811'JU'i'llJ 1U~l'l1lll\\)\\)Wlil'i~V~Vl'lVl'i6lJll'11TI \Jnl'i'1!601J AWC 1Vl6l'l1l'i~lJ1J UllO'll.Jlllll11'l1llJV11 

7,981 nfot1Jl'J'i ,u1i11'1 Vi.ff. 2578 
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fi !l~'l'J 'lffJlJ 1m~ll~H,111-l jp'li[ !'l'J rllJ'lflfl IJ &i\Jn lY 

1rn1m11,i1h~ fi!JIJ'U!lljam~ m~1'.im~11-i1~ma11uutl11 ( u11ii1,1'\>I; 1'illl'1l1J) 

'ii) m-rnih1i ium1 I l'l>fl!Jm11!J ii11nu 2,939 !ll'l ~ H'!l111 fufln hl'u1m, 1 m#!'i1{111g11u~ 'IIMIJ5'1Jl'I 

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'il 111'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 1 • ' • d • ~ 'l ., • 1 ·1 Q 1 • Q 'l') mrnll'l'ITI \J u11mu11m111on ("Core fiber optic cable" 11>1! "FOC 11on") 'IM \Ju'ilVU\J 'l' u~,n'il m.1,m, 

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 ;i111,i ("TMV") 

,~u~mnh~mrn J,088 n1mJJm (111JmJ,~mrn 235,0J811llfn1mJJ\>I,) 

'Ii) fl1l1)1\Jl11JM1,hvhllll!ll/ll'lh,w~u11 Vi!1lJJIT1'11ll\Jfl1'.iJlln1J TICC !l111fu FOC <fr1t\J!JilVU1JH',111fu 

' l d 1 - 1 • Q Q ' 
0 

'Q ' 
0 1 11'111,u ou,~1.1u FTTx u~rnil 111.1rn1,11um11,1u,111o~me,111uu,111u11'11l'.il\Jl'I \Jl'\J\>IO'j111'1!'i!J111\lm 

llfl~u1lJrn'l'lll nm~u~m1tJg1nrn 13,542 nh1lJm (111!11tJnmrn 100,0001rninto11Jm) .uii1'\'.J 

VU!. 2591 lill~ 

Q "s " ·' • 1" • 1 1 d 9 
Q 1" Q Q ' 

0 
' !ll) mwll'l'ITI ,u FOC 'l'1uilvuu 'l'rn1rnm11 \J au,~uu FTTx ,u~rn'il 11mm,ll\Jll'l1l,11Jmrn~m11,1111.1u,1 

Q ; a q .r d , • • .I 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 n 1auuutie ( v11li Mm 1 il Mu) 

-u'mrnm1nm'.lm~11111mn M11;irl1~'U,rnJlJ1\l11,rn1m1uuiii hw 1iuu~ 34 ii a1 m11iv11'UV111m11'.l1-1 
• • 0 

' > • • .; • I ,. 11' • I • ~ • < 
1 ~11111m ft ~<llJn'l'll1m11rn1111noir 1u1~nau , mnv1u~ 11 1uu1~nau11V!!~WVl'l!1'Ufl1YJ'W 1u m s; 

~ ll'lYJ'W 1rnm;i1m11 ,J~vwi ,J a 1 ff'U 'l'lf 11tllJ''l'l li 1um ~u m'.lmi;i irn~ au' <llJ!l'l'l 11 m, 1'.l'U~rl1r1 !\J 1 fill l!l1'U a 

i'U ,iJuuu~irn,imf 01ri'u,,Ju uu ~a1rnnm'.l'U,J,~ ;11u~111'11-11 iJm1Jm1>1H 11-1 m,uru:f;1'1'1v 1i uu~ 1 .,., .., .. " 

11 a 1 m, iJ 11 !ll.J a 1 u n m".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 
• • 0 

llUU~ 106 1i e1 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 U uu va fie) 1YJ'U 1 llJ Mtill'l!N V11 lJlV! 11 ~ U 1 ~ n elU 'U <ll,j !!'1'111fi11111-1 t~ lJ!i'ilJl'l llJ 

au' el ri 111 'U ;i i 1-1 u 1 ~ mff 11 ru ~ m 11J m, ri 1n u11 !i' n 'VI f 11 u'u a~ ;i !111'111 !i' n 'VI f 11 u'~ o an m v M11 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 
"I 4dd ,X "' !V ... ""' d d ' "' 9 :,.l'l 9))./ "' ' l'lllJ ng11 mv ,1-1 m ru 'l'llH'W o 111111 ~.i1w1n1-1 m a11 m, \II lllllJUl'l nm1n'U , 11 , 'If~ <llJ 11m1 m, 11un11111ma 

1iuumm l'l'lml'iumf n 

u ivrnv m, u ru:f;~ i ,nu m, 11 ;irl 1-u' a 11111'111 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 t"-'lwd ~'")$/•.<!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 

1~ v1nun mi !!;i 111v ~ 1m l'lmh 1 i~ w111 ari 1 I'll'~ 1v1 am, ,i;i,l'!\J \'r ru iuilutltl'!!J\'r 
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O!l~l'JIJ':i11Jil'l1~l'lh~~'IJ!jl\Jhm1mmru fiiiVJo 

11mm11,:itJ.,~neuii !l\/lll'INnl':ii'.iu':i~ wh~ 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 

' ' ' ... <:11='1 V V 1"'-' l='I l='I iJ V 

2.2 1J1m2rnmn1a~1umwn1,1J111Jr•rn1J~fl1J ,nun t 1JO':ilfl1J vu1. 2563 11o~ma1'Ue~nune~l'JlffJ'.IJ 

~' n el, IJ IJ':i 1 IJ1 IJ "1;'/ il l'.IJl m !i l'IJ 01':i':i la' llJ\1 H n m'.l u IJ UlJ 11ni,Y~ n ll 11 '.IJl ifo tl ~Ufl n !)IJ 1 IJ ii ,fllJ 1 ;; 

d di "" 
2.2.1 lfl':i!l~'.IJ!ll'll~fll':il~IJ 

IJll'l':il!ll-101':ilJ!)!ii 1l1J1Jvi 32 

lJll'l':il!l'l-lnl':i':i101l'Ul11101':il1'1-1 IJUUvi 7 

lJlml!11-I01':i'i1U111-1vrnnmi1-11iuuvi 9 

.d .d ~ ... 
1':i!l1 Ol':illl!l'l1':i1Ufi1':ilm61lJ6'1'1110l'il1'1-1 

1~61 01'1Ul'llNU-ti'!l!Jlllfl~!l1iJ6'1'1Nfi1m'I-I 

' ' ' 
lJ 11l ':i l! 11-11'/i 01nrnr1161i'l a'l'I 11 nu i'.l1-1 nrjJJ \'l nci 11li 1 nu {,1tl,: 1m1 ':i 1001':i n l':ilfl !J a ri111 o ~ 

"' ... "' ti ... ,% ... ... ~ ' "' 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 nu 1111rnl\-01 110~ m':i II l!l'l 1'> Wfil':i 110 ~ n l':i iii ,1rnu-o' !l l;J a 1fli v1ila1111 m, 111-J 

"> V .::I d V I 

2.2.2 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':iWf uf ll!)!!)Jll'lfltn vrnZ111JJl'l~ nv111m11J 

1\'J1-1!t'lfl i 'U11Jlll!fl1l)l1-J~nl':i 111-1 lflU 1iJ/ 61'0 l'l'lh~lll'l'II i'J 1-Jll!)!!)!ll'lf l'1 llil 1-J1l'UIW~ fl!)!!)!ll'lflnl':il1\J 

' ' 
l\n,i 6 hi n a111u nJJI v1f ufn1-111f ml' (n11ub m, Hn1-111f w6vi1 'li1) 11a~11ilnum1Jff!lJ!lJ11'li1 

1i'1-111111i'11-1rl'!)!!)!lt'li1,~v~!Z1-1111mi'lurl'!)!!)!ll'lf1ft1-J!lfw6~il,1ari1J1 
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OlJ~IJU111J ll'l'l1!1'11~~1-!~l\J l'minJ'lfllllJ i\\h'fo 

11mm11vi1hs MU'UlJ\j!l\'ll~n1111u1s111H n1auuucio ( ll', 1i.i1 ,l',rn,irnu) . ' o 0,, ,d Q V "'1 <,I 

ll'1111U11"1ll'llJ!"1lJ\Jll\J<!'111-1'113l lJIJllllJ 'l'Ul, 2562 

9 "' o .V .,. ' 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 N 11 fl, •l'l mill ninl 11-1 Turnufl n tl' I\! 'Jim 'l { u 11• 1111-11u111-1 'U ll 1 i\1-1 l'lf 11 dim •11 d i\1-1 , 1v 1;\'u11•ii 1 'l 1f ~ iv 

d 4 .K 4 < ., 

N11 l'l! fl'1 'U'U ,; 1 ll 1, ij • 111'1 fl'1 H ij 1 nm, 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 

'IJ l) l,j !I!~ U1f1U fll1U l nl l\ll fl1llJ 'Ii.in U 'U l) 'U !!11" 'IJ l) ll!JlJIJ! l'U ~ ff lflt\! 1 u fl 11 ti 111 'U l'l'U 1 vu 1Vfll1lJ I\! 'Ii t ,il 
N!I fl," l'11Jff lfl!U"1 llfl 11f !J f lll'U 1'U!1'U l'U 'IJlJ)J11l'111fll111'Ul S11 'll, fll!IU1S fl lJU'11U11 IJ1U!1111'U l) 4 ll'U 111 l'l'U .., "' .., ~ . 
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 

11um11u 1'u~, nu 1m ,l'lf11if u!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 

11u 11,11u i u ~' ii u 1 m 1llf wif u! 1u l'l llJl,j11'11qiln,, JJl\u, 11'1 

31 »'UllllJ 

'VU'I, 2562 

Ul'l'I 

173,020,855,760 

4,187,654,240 

I 77,208,510,000 
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nB~YJ1J-:i11J 1m ~l!\ H~IJ! 1u 1 mm-1mr11J ~\h'fo 

-I V ~ ' ' •1"1" 11mm11,iu,rn61J'llB!Ja1'1Hnl'i!~1J,~1111,mauuuue (u, u ,1,1,1,nrnu) 

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 

'.6\Jlfll1 n1~m'l'l ~1/i',1 (1J11w1-o 

mi!!l1'11Vi'IJ 
. ' BfllJ1'l1l'W 

'i11J 

~ 

31 IJ'l-llfllJ 

YUi. 2562 

!Jll'I 

2,250,475 

3,590 

20,000 

9,787 

31 lllfllfllJ 

'l'l.11. 2561 

!Jll'I 

2,251,708 

3,790 

I, 157,585 

20,000 

9,987 

1,561,200,217 1,956,331,314 

1,563,484,069 1,959,774,384 

Q 

31 IJ\JlfllJ 

Yl.11. 2562 

0.375 

0.375 

0.37 - 0.62 

31 ll\J1lfl1J 

'l'l.11. 2561 

0.375 

0.375 

0.37 - 0.87 

Uflfl1Hl11 lie '1161~ m16 ~lOlll)jl)j 11 B\J'll 1V\151'1Vff\Jlrndh1n1 lV M Ill i'u~ 31 U\JlfllJ 'l'i .fl. 2562 1\'Jm lVOl, 

~u, 1i.i~1ri111u,1'Jl11~ 

15 



nM11m11J im~nliN;iU)il'II immimr11J ilih'fo 
• I > ~ • • • ' ''j ' 11mm11i;im, filllJ'lllllJllVll~m, 1rn,,111Nmll11mmo ( u, 11J .i,in;i !f lllJ) 

e O.J 4,: vd "1 

n111rn~1.im1.11.iounueymu11 31 1.11-11r11.1 vu1. 2562 

7 

' ' ' m1rnfiu1 il lfi Om l,i ll fi!U U'II Ml1\J w)lJ '11 ll 1 fill 1ll'W 'i 1lJ !J '1~'1 ll hJil 

' ' am1.ivrni'lum"Vi 
' am l,lll rn UUll ll u,i' 'l 

~ 

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 

~ 

31 IJ\JlrllJ 

Vi.ft. 2561 

4.82 - 5.50 

THBFIX + 2.75 • THBFIX + 3.00 

lJ ll ;;i l ql'I TI 'i 'i lJ '11 ll ~ 11\J qvmi 'l\J ~ 11 l-! \J 11 U\J il lJ ft ;;i 11 ri 1 ri lJ 'i lfl l,1 llJU I\! 'J!I ~ ll 1 j) 1 fif,j ft m ,-n lJ '11 ll 161'1 'i lfl '1 ll '1 l i.iil 

fl11~rl1fl0J 

16 



ti V J:>. I 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 

(Ul'\1) 

• lJ'Wilfl Yltl lHl'U 

lJ'U ~ i ~i't1111n~Om1 'U1v,u12u 

mJ 1vtHl'J'Wri'u-11~/u 10.00 

13.90 

11,hua, ~'U ilim•/iJ 

ii1uT\.nn.br.n,.:ilJU (tnbu) 

31 i1UlfllJ 

l'<.fl. 2562 

9,637,943,054 

9,637,943,054 

9,637,943,054 

31 filfllfllJ 

Vi.fl. 2561 

9,637,943,054 

5,808,000,000 

3,829,943,054 

9,637,943,054 

• 31 lJ'UlflJ..I 

\'i.fl. 2562 

111,316,208,451 

111,316,208,451 

111,316,208,451 

31 tiin1fl1J 

\'i.fl. 2561 

111,316,208,451 

58,080,000,000 

53,236,208,451 

111,316,208,451 

1um,tl,~'J/lJfllll:mrnnT1M111.rnf 1~ 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 1w1uif 1ii'u 2,505.86 .i'1urnl'J 11uiluNc1 

• ' '1"' , • ·-~ ' ' ~ • r11n!ll1 rl~lU 'l111nfj!lfl11'\.l1U11'\1'\.l 11.Jl,101.JlJl-llAlJ VU!. 2562 

111n,, rnu UlJ m, ~ ,i m, 1\'.Ju111n,, rnu UlJ ~~iv 1M 11riu1JJ '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~tlf utl11ua1'110,na111m1lJ rl111f mhu~il'Mn11 

30,000 l!11-11Jll'J '11>1, 11 flUll~ 0075 ,i ail 'llfl1lJ ll ftlffl-l l'lf 1'1 U!)\11J~tlfotl·p11a1'11Mflfl1\1l.l'i1lJ rl111f mhu~il 

lJllftl1'1'1ul'i 30,000 l!1mJ11'1 ~150,000 ftl'\.lUll'l llll~el\>l>l~flUll~ 0.05 l'iail 'llfl1l,jllftlff'\.ll'lhiv!l'l'ITI~tlfut111ua1 

'1151 fl fl 1111-1 ,'l)J if 111 f 1.J!l1'\.l ~"lal ll ri llfl'\.l fill 50,000 ftl'\.l Ull'l 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 mf if 111 lJ\>1 'II fl ,fl 511'1'\.lJ 1lJ\1 nJil'1u11 i'.lffu ~ '11Hl1rn :1>1 fl mrlu) " . . " . 
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nB~l'Jln11J TflHll~l,~'!.l!jllJ T mr11Jinfl1J iiil11il 

111J1mmi1h~ nouii'Ol.Jil'YIH nm1u,~ 111Hmiluuua0 ( v, '\iJ 'M ,1, 1 ill!B u) 

' at y "i ,/cl ' .,,. d, y ,y " ' .,,. 'JI 
fl l]" lJl'U UIJf;j l)U il Hil 1h ~ I U'lf'U 1i1 'U fllU 'i 11J!'U UIJ 'YI i) lV 111 !! n f;l ~ !! l\ Hlllh t lV'lf'U 111 Ufl l] 'i rnl'U VIJ f;l~!! l\ 

<lo "'y yo,,J..., :Ji ,.,,. '"' ..,.,.,, 
Hlli!,~ 1uni il~fll'U11!!l'U vm1m111'U11'1,'U amnvvll~ 0.02 ,1a\'.l~v,1Jilmll'U'YIHWTI'YIU~a1nB,'Yl1n11J . ' ' 
l'Uff1'U~'\iJ1n'U so,ooo .1'1'Uu1111rn~e1m1favil~ 0.01s ,ia,'hv,1Jl\n1ii'U11i'ViuTI11ii~v,no111'U,11J 1mh'U~ . ' ' 
ln'UO-ll 50,000 ftllJ'IJl'YI 111ve1m1,i',nri11v1 '1iJ1.i'n1Jlllill;jllii11vi1J 

ii l] 'i 'i IJ til VIJ IJ 1 U\1 ~ I u U'Ut i'!u ii 1U 'i 'i IJ I il VIJ~ ~ 1 u 'I ttll fl'U 1 V'YI t I u UIJ 1 l'I uii 1 u 'i'i IJ !U UIJIJ lV'YI ~! u U'U ti l'U 11!! i) 1n 

' ' . e1m1f auil~ 0.023 ;i ai'J~Ml;jilfll1'J'Uill'l'Yl~tuu'U~a,na,11m11J i1ilFiiu,w1ilu1J.i'a1 '1iJ111n-J1 3.2 .1'1urn11lliai'J 

Uilt\)' 1ey,1 '\iJ101J 5.0 ifllJ'IJl'Yll'iai'J l1'1Uelm1,i'1nftl1LJ1 '\iJ'\.\',1mniJl,jilii11vi1J 

y.., ,,, ,/"' l Qq q1 •• ' 'l o V d :ii ~ y "' y 
f;lill'I /ll'i\1,!'Wl'JIJ 'YI, fil.J'UlfllJIJ\'f'YIU l'l,'IJfllllB'IJ!!'YIIJ IJ /ll'i'Yll\1 IJ 11111J'Uf;l ll1'1Jrn1'm'U ~'i/ll,!til~ll1"'1illl'I 

ihttf 'IJ'Yli' 'YltJii'U~ti'l u 1 m 1Tif 11~'Ui)l'U 1m fllJ'UlfllJ~ t~ u1-u' a,~a1na11run1Jl'll1J~ ti 111'U,1 '1ilmi'l!Jl!JlU5 m,mi n 

n m1 um/irnhu1 m, TI11'M ,i' 1d 

1.1 ii1u1nn,1ui'J 1h1.rn, 3 ftl'U'!Jl'YI l1111foi'J Vi. fl. 2556 Ul\~~11J1'U 18.3 i1'1'U'!Jl'YI l1111foi'J Vi. fl. 2557 

1Z1d 1.l'uu;ii'J Vi. fl. 2558 ildhmtlf ue1m1Fi1u1 m, 1vi1Jtm 1ui'J1'U e1m 11'1'11fl'IJ'1 'l1U'i 1m~u11.nfl 

( CPI) ~U'i~ /llrl ll'IUO'i ~'Yl'i11'Vil\JJ'lf(J ti, t!'Ylrl'l 'Ylvll111f 1Ji'Jnv'Ul1tl' 1 1Z1d elm 1,i'1nri11.i'a11iitn'U 

favil~ 3.5 1rn~ 

1 "" _,,. 9 o, Y t!Y "" .:!t ,,:1"' "' ,1.,. 
1.2 fll'IJ'i/ll'i'ilU!l'IB'U l'UB"1'il'iBUilt 0.15 ~B"lU l'll!'YIU'ilU!l'IBIJ~a1na1111J'i1IJ'Yl!nl'lilln'Yl'i'YIUTI'U 

~ 'l tt 'IJ1 m, ,i' l'Ul 'i nl'i (!1 ft 111 n,111 'Jl'~ lU!~ U1fl'!Jff11TI mi 1'Yl11 nl'lV'i~ fl\j nu Uilti1'U Fi 11 '!i11'1 l1Jff \\jl!Jll'li1 
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. ' 
o V d <:\ V <Oi ,::t 

lllllnJ~1vlllllJlflOUl!Ul[fl1'1-l!'l 31 lJ'l-!lfllJ l'UI, 2562 

2 

2.1 111'U1 m,,1ui~ou lml'm1f vvo~ 2 '1JB1,10M,1ui~ou~1~v,n'Ul'lfw6ilu~111"LI'fom\'11.m1,1>1<11,1~ 

no1VJu JllJ Mr m 1n11'li11rn~'U1111, ;i',imn 101,i '1 ~1'111 ,111ilu mrno~'U1111, ;i',imrnf wviiu~ 

t 11' 'U1 f\11 ;\'1u n lrn <I 1'1'U V 0111,'.l O 11.J 1110 l'l f W Vff'U ~ 11'Jl111 <l~'U 11115 iJ,l fll,i11~1J1'Ji1 l'l l!i'J'U f\15 

110 ~'U1111, ;i',inirn'ii o,1n<111111~1'li1 i11ilu m, 11<1~'U 1111, ;i',1m11u 1u~'li V1l11]!1)!11'li1 ,111ilu nn 

11<1 ~'U1111, i ,imrn 11' n~1~u,'lfo 1 1,1vll111'U1 mn 10u1~lJ iu 5m 1! v vat 3 'lrn11Jl1J11-1~1nu n11 

'lh t lJlW fl 1, 11V 'M, lVU~l~V'ltl'Ul'l r w6iiu~, il''U1 m, ;I' 11-1 m, l'1 <I 1'1 ff 1\1 r 'UUii11 mi l'l 

I "" <l 3/ Ji O 'l 4' 0 ';;1f ';;'lj ,,!j 

2.2 m'Lirnn111u,u 20 ol'l-!'Ull'l 911\lt'lfl,t ,u,ummrnrn'liMu vu1. 2561 Uo~u vu!.256211m 

1U ~ g U ~ fl O 1 YJU J'l lJU o t 1 i '1 mrnf l'l 6iiu I 'VI rn lJU 111 lJ 1;\' '1 fl <I 1 fl U ~ I ~V'ltl'U 'Vlf l'l VffU ~ i 11' 'U 5 f\11 
31 d .e:\ _t Ji C: "' ,,,,,. I 3/ .J ) d .C:. "" t d '11Ufl1Hrn1'11'11\'llJ'lJU91111J'Uml'lVl!U llH!1'JlH1'U!lU l'VIJfilJ'UlfllJ11<111'J'l-!!l'llJll'1lJ!lH'VI 2 ll<lt 

r1f 1~ 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~ I i'Jmj fl fi MllVU B OJ 1Vl'1 l'i V ff I]! I)! ll'l/1 

1'111 iJ U f\11 II o ~ 'U 1 \111 iJ l'1 f\11 ~I~ V'l tl'U'Vl f l'l Vff U ~ iil' 'U 1 f\11 ;\' lU f\11 l'1 m1>1 ( 'lJ) 1rl Oil l'l f l'l Vff U ~ I 11' 'U 1 f\11 
' • " 'II ' 

;I' 1u m,,rn1,1vi M 1i,imrni' l'lvilu 1 m11lJ1JlfllJl'l 1m1,1o1,11i'l lJliilJ 111il 0m1111'U1 nmi'llJ1iilJ 1uu.i o~mru 
~I 1·' d >• • <5 r 1 • • 11~1uu ul'11lJl'IOV11'JU>'llJUo~rJ11'1mrnrnvnu 1'Vl,fllJU1filJ\l~ ,wino1nu 

i um ru~11 v M, 1uu 'lJ 01 n fl11'JU:i ,lJ~I~ v,n'U l'li'l'l6iiu~ 111' 'U 1 n n ;I' 1u n 11"1a1,11uu11>1 '1 1nu n111J11J 1u 

~1vilt1'U!vv<1t 110 '1JV1\hrn1rumn1v 1;1', 1UU,tVtVl'l'lJB11'111'lVffU~ Mu1 m, ;\'1um,"1ol'1ffll1 fou 

,i'1 nci11 1i,i mrnf w 6iiu l 1'1 rnlJu 1r11Jiifll'lli Mf 'Ufi l"1fl'Ull 'Vl'U1~rnii\ rni'lu il 11J1u ~1vi ln'Uf Mot 1 o 

'lian1v1;1'ii,u1nu~1nun-i1~1mufouot 110 i1nci11 m1J~ri11rn,1iuli1]!1]!l'U1mrnrl'n 
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. ' 
o '-' d <>. V Q "'l 

lll'l1'i1Jnvlll'llJlvl5'1-!ll'IHJv11ll'l'l 31 lJ'l-!lfllJ 'W.l'I. 2562 

11 

' ' 
A,1w ff u1 il 1n5"1, 11'1 a rn \l u 

' " ' " " ' 
A11w!lu1il1nvm1l'larn\lu !iv nmulium1uo1~51v,111Mmilu1'Ul'lml'l ff'U111w61rn:11i'iii'U1111nm1uv\!J1il 

1'111iffi51)J\J'i 1lJiJfl 11lJI ~U1 illfi !lm 11'1 !J rn d U '\ ,i'11f1 !ll'l'i Wl!J fll d U'IJ!J111'U N 1mm l'U\J fil'i 11\Jllftt11\J IJDlJl1'~ l'U\J 

nm1u 

q t,:,t t\j./2,'co, do, .Jd •o V 
,m:11111u 'W.ff. 2558 fiMlJ'U'illJ "11~1l11l1'()j()jlll<lntU<lU'U51'1'i1"15nl1JUIJ~<ll'llill\J1'U 11,325.00 <ll'U1Jll1 

Ji"""' .J dy '"' 0, .J' ""d j./ '"' 9/1lJ!J\i1'ill'l!Jfil1JUfl1l1'i5U<lt 5.45 ,mu ll<l~!J1'1'il1'15fll1JU<l5Ulnl1 THBFlX 1J1fi'i5U<l~ 3 ,mu 

9 •~ '1$/'J)cri, do, .J',,. •c V .Ji,:1 
,m:11111u 'W.ff. 2560 n51lJ'U'i1lJ 1'11~111ll1'()j()jlll11fllUM\J51'1'ill'\5fll1JUlJ~<lfllill\J1\J 2,660.00 <ll\J1Jll19!11J 

5m11'15mdufl1~fauo~ 5.07 ,15'\'J 11o~vm11'15mduMui1~ THBFIX mnf5uo: 3 via'\'J 

~ 

31 IJ '1-!lfl IJ 

'W.11. 2562 

, ' , 
ll()!()!lllomuliuuvm11'15m\luv\i'.i~ol'i1~$in,,lJ1i1ou (105 20) 

31 ll'l.nlfllJ 

'W.11. 2561 

~1'1-!lll'YI 

(!54.58) 

m1lJ1~u1.i'11J ni, 111'ffw~a ll5 m1lJ1~u1~~l1()!()!151il '1ilullvl'il'l11Jll()!()!l t, 51ili'.irm,i5 m:11m11Jft'ii\f m1n 

iiu 11f w61111 n n 11\J~51n511J'U, 11J m1lJl~u1 .i'11J ni, 1 i1'ii1J1 ~51111'1il1nr1111J1~u11 um, 'i "1 m, ~ umi\uii11 'li1 

m11J 1~u1 'ii 51 fl\J I\J n ww ill'i\\l llJ o ri 1u1>1TI'i rn~ 51i\u11fw 61111m, 11w1 o ~11ci iiu 1111 nm1u n a111u, 11J . . . 
i'.im, vi il l'i \\l lft'Gl'U nl'i ruu il V'LI\J ~!) 11'1'1.J '!J'U ~1111'\il 1n fil'i ll<l m U~U'Ul1'l 5'1il'i ~l1 ci CT\J t 1 'i lfl 1"1 llJ'U ()/'If~ 51 

' ' ' "' .., ,I d... "" 0, "" "" .., "' 0, 

ft''U 11, wuuotl1'W ft'\Jl111m,11'U ~Mn51)J\J 'illJ w 1u11 31 IJ'UlfllJ w. ff. 2562 uonu l1 31 TI'W 11r1JJ w .ff. 256 I 

m1J ~ u, in!J l 'U 'ii 5~01111m, ifo, ~11 'i11moi'.il,J o !i1~ 1mi'1 liu1 flUiJ ol'i 1~~TI'i'ilJ 
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oo~'l'JmW 1m~11~,~~U§lU hnmJ1-11111J ~iiifo 

mnm 111Jth~ 001J olfoijam~ om'.im ~111Hnia111J1JV0 ( u1 'hi 'I ,I'm 1, 1101J l . ' o<V .:!1.o, VCICI 

l!ll111Jnvll!l!JlvlBUl!'l-llJfnUl'I 31 IJUllllJ VU!. 2562 

12 

"" d d ~ Ill .,, ,<!/ "" .:J.,. ~ 
lJfl 1101mm ~ mm 1nu1~ 01 nun 1J nO, VJU nlJ 11mu01 1J 1111011 am~ nl'i111J 01m ~ A11Jl)1J no ,VJm11J Qn 1111J l)lJ 

1 d ' ,. d • • '1" "'' d ,, d ~un01VJU'i11Jl1'iOO~/llU tflnl'ill11llJIH~U10U01JOB1VJU'i1lJ lJ'll,~luU l~UV111~Hl1 'iBl'll1VOlJ 'i11JM 

tih1'l'l ~ 1'1111 tl' l~~ o,f \j 1J11J11 Uo u II a~ n ~fil'i~ 11'.11.J 1J11Jl'1Uo V '!u1115 Bl1J U1 fl'W 'WO n" ind 1J fl fill Ill!~ n" n,; 

~ I~ U1 { 01 fl'W U1 'i1lJ D 11J 11Jl'l 51lJII i1 ~ 1J A fl a; 1~ 011 iJ 1ua 1'1'J'W ~i} ii11 ll O O ml! U1 iii 'lll'l 11~ 'i 1115 01111 l O lJ 

11 a: i'l a 11 ill'i o o d111 \'.Ju II n :ri111 ru nun 0111 u, w ~" 1111, ri111 ru, ,lJ J 1 m, lJ n nu a~ 1'i ll' n11u ~ 01 no, l'l u, ,lJ 
., • OJ tJ • 

11 a: fflJl 'lln '!'Wm Oll 11? .~ '! n cl''ll~ nUlJflfl am rl 1J u ii, m, 11 a~ lJflfl i1 J,11 m11 l'.l 1.l lJ flflo 115 o ii~ ni, ~1 ~v, 'll'o 1 nu 
fl1J001'1'J'W'i1lJ 

1Ihfr1 tnovlmii ("U1::mff1m.1) li1f1fl 

u1\Jl1 rni;u 11fmcr A01Jii1ihAi'u i)1flfl 

111\:Jll Yll ~vl li1n'fl 

u1'11"11 mmA01J tl!HH'lfYl urnu1Hlltn'l li111fl 

ti\Jlfmni1"m1"11u li111fl (1Jl1l'lf"U) 

u1)Jri11n'nV1'iVlti'1lf!n11mH1Jl.l 11,umti'hiti' -S1flfl 

ti\Jlflll 1 YIUYfl!\i'!flJ i1f1>1 ('IJ111'ii"\J) 

hw . 1i'JmjOomi1uM11u1iu111aj .t~OomhuMlJ'UrnJi'ou(I:: 25.79 

hw 

'"" 
1111.1 

h10 

\nv 

1nv 

1nv 

hv 

1nv 

(YU'f. 2561 : i'ouri: 25.79) 

-1fhi~1nuTiivilifh; lnHNf1~~u31u 

-1lJurt'oo1f u'lltM~~flnl"i\1f'i'l{/ihJ 1'1'1~fllJl.nm.J 

11ui11qi1riufmrn:: 5.00 'o.lti~1i1u1u,fu~'iirnii1u'l.l'mh,f~,11Jfl 

- iih.u;!'Oo 11 U"JO ~~'IJ1ufh1i 11Hm fo1h:: 1ti'!ftf ~ 1m 1U Mtr11!i 11u i 11 oj1iiu 

foun: s.oo 'llo~li'Tu1u1fu~\i11Hhullun'1J~111J.i 

-1i'Jtl1j'tlo1-fu'llo~r!'\11Ul'l'l11UiYu 1m~nr,~vfuj1tfi1ulm\i1i'luf oun:: s .oo 

\lo~il1\/11.nf u ~il·111ii 11.1 Mmf ,J~mrn 
- 1i'luf;!iimfw1m~1j'i,i1ui'!::u11rnllflm,mfm11.11l1aj1f1t.!01.111:: 5.00 

\IO~ ,ilinu {u ~li111ii 11.1 M1,ft1 ,f Jl1lJfl 

-1liuf;!riomh1.1n~11imulm1i ~~tomJ1Ufl~)J\J1"J11fo1.1n:: 4,21 

(1~.f!'. 2561 : 4.21) un::d'h.Ju1llvn.iou\lorni 

. 8li1~,ncihi%1um1hn.h:: 1mnf 1J1m1u1.f ,rvii 

-i1'J,1~'-!1minti1unwf mh:: 1U'lltl°1nrmuiil!Ylfi 

-itJurfhf1'li1nfwtJffu 1mJn'f 1~du]lU 

-1iJurj'-111JY11Yi6ffu hrNl1'~H~US1U 

- 1lJ1-1fjt'li1un~11°i"11111lflmrnllm1fatJrhJ im Hrf 1~1fusrn 

-1Uu~1'li1iwl'lfmfff1-11flrn1f1~lfus11-1 

• 1lh.1~1'1f11 rn::111m,1lflf11H1rl' flrth1tfeh, 1 m ~ffr ,~~\J jll.l 

-rtJwj' 'tl11Jt1-f vnJff tJ lm~ ttf ,~vf \.Js1u 

-1i'.l ufj \11unfati'ff-w 1nrn1f 1-nf us1u 

-1i'.lu~\1f!fllrni'vHfn'u lmmrn1fl1J 

• 1tl1-1fj~uc1mnh:: lu'!f;J'\rn~mm1mw 

· 1\'Jufjil.im,no~'l'j\J 

· 1i'Jur;1°o01fu\10~1ihJ\1\J.imrno~\'jU ;~iimfu 

!01.1n~ 99.991uu111'Y11lv1n1rnon1u 

. 1\'J1.1r;1tf 011-J11.11Ml/"U"nU1ttaj ;~0011ii1mM\'jl-l'i1'1Jf ouo:: I .26 

(TI.ff. 2561: fo1m: 2.44) 

· ,tlwj1tt'Q"tiui1u 

-1tli.iejlifu1m111urhnnmmHm~m1m10"4Yii11l 
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. ' 
~ V <:!j "" V "" .:,I 

1!l'tl1m1,1!1ll.J!,Jfl\H!\.ll]'11\.l\'l 3l l.J\.llfll.J 'YUi. 2562 

' ' 
12 rn1nntl1l!Jflfllll!lld\~n11111nu1-liMn1.1 (1'16) 

31 ih.nflll • 31 )Jl.41flll 

YI.fl. 2562 l'i.fl. 2561 

ff1tt'1U.J'lAinlll~OUifl.t1q\il U1'l Ull'l u 1Umuri1ttu\il11m 

0) 'i1ui.til!1nn1'i'1~l:JU 

U>!Jll Uto>J1nii (~><lllfl,llU) ;i10A 

11u 1A 'ii 1m11..nn1J'U 1 infty0J11 o'U'llltJ't1f viv'ih1 

m1::ih1inr/M' 468,755,955 470,083,545 mu rl'OJry ,TI rm a~ i 1u fl 1.1 

ujlJVI uwiuu 1'1fom At11Jii1~1fli'U il1flv1 

nv ilii'mm~'U MlJ'U '11.nfqJqJl 1 m.i'U1u11i'11r.H'iu 

ua::ffV1tb101rl 307,309,494 309,970,497 r111Jrl'qJilf l'l191flct-li 1lJti'U 

u~Hn YIJ Ot.imoin~oi no4U1:u1iu il1flv1 

nu'lia'fi11si1 1,249,222,515 595,335,287 m1ni'ty0J1vi11mH i 111n''U 

u~Wn YIJ 1JVl LD'll g\!11a~11"11'1 fHlil1Jllmtu ;hi1v1 

nuirlfi1L'l11 1,032,261,325 473,799,965 ~11Jfft'yqpli~m1 ;ii1uflu 

tilllfll":inffn'li.nu il1n'A ('J.J111'llM . 
J1airlmrn1Uo 2,435,268 1,563,019 fovm: o.37 -0.62 vioil 

(l'Ul. 2561 : !tHH'I~ 

0.37 • 0.62 aoiJ) 

ti\-l1m1i.nuvm\h1U ii1fl"1 (1.Jm'lltt) 
i ,., .% 

:nu l~wrnmuo 3 3 !otrnt 0.375 viatl 

(1'.ff. 2561 : fauoo 0.375 oioiJ) 
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nll~l'Jl-l11lJ!rl1~l'ljl~jiju~m1m11i-1mmJ f\1h'i'a 

ti • • . . 0 1 '" • 11lJlU!!11lJ 1:nff1J'lllll;Jlll'll~n111~m:111Hn1ll111J1JU!l (v~ lJ ,~m,11l'l!l1J) 

12 

~) 
. . 

nn"I.I01Jlfll'i 

u ~'UnttflnntmJiliilm'ino-1'JU i,wvnW11tl ii 111A 

fi11il'rnt'Ut1um1'ill'lms 

' . VI 'U 'VJll lll-1nll!'1'U 

1wms n, i 1 ip1 ti~ U.:i 1IU,nv1~u'il1mrt-yqJ, 

mi nrtl~ U'LHHJ rn rl' u 

filflfll"Hliffl'i,'t'lfJ '01n'v1 ()J'Hl'ti'\.l) 

flTfi'.i:ilH'UUlJ~~llfU·nllht fo'!1\J 

.. .., ~ . ,., 
unrn m1i'lf\t1>.J IUHYl"l.l'l'I 11t11t.H111rnn mnvi 

f111i'Vil.ll'Uvurjil'l m1V1i'wrfffu i m fl lJlJlfllJ 

1ih¥n YIJ 0"U1na'lt'UV1 flo'jtlat'i~lf ;i1flv1 

ft1ff ri fiH'H-l Vl1'1 

ujYn 'flJ JJW IEl'll yUm1fo"l.lt1 noiJJJfoftiu 1i1ilv1 

fi1ff V11i11'H-1111,1 

f11A11ihrnTJ 

f111'1f1~ ~'UI rn::::f11mii 1 s .:itStrn 

3tih,mm 

\'I.fl. 2562 

UlYJ 

27,465.242 

VU'I. 2561 

UlYJ 

20,345,917 mmwa::::10u~ hn1uw1w1 10 

88,74l,429 83,041,177 mmi'<\l<\ll~snaoi1mi'u 

(26.471.505) (18,794,403) "1Uff<\l<\ll~Sna<i1Ufl1' 

6,838,446 4,343,036 111JJl1Ufl:::l0U¥11UHlJl!ll'H1J 10 

10,833,872 

30,749,811 24,828,135 \ollJJrl'qiry1l1~mwi1ufll-l 

4.917.201 796,485 vi1url'qiry1Tigin M'i1ufl"u 

2,307,239 mJJri'qJt!Jl~ ~ nM:huflu 

158,012.317 8,694,600 m11ri'qiqplil>lmM-i 11Jflt1 

20,334,600 19,800,000 Y111J.iqity1ri11nM :i 1ufi1.1 
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O!l~!lUnlJ iflHlT1l~~Ui! 11-J i 'mfllJ\flfllJ ~\!'ffo 

11mm11,i1.h~ n!l!J -liv1Jam~011111n~ 111H mauurnfo ( v~ 1ii 1;1'm '" irn u) . ' o OJ 4 Q o,, ,::,I .::1 

lT111'.ilJ~1"1lTllJ!"1!lUlT1-!lJ'fl1U'll 31 lJ\nfllJ 'l'i.11. 2562 

12 V "'>. ,otQ V V ' 

'.ilUfll'.i OIJ!Ji'lfla Im~ O;Jfll'i'll!OU1'U!l~ 011 (I')!)) 

'l wm; ~ fllfl l'l/1'1 !l 1 iJd1 ~u; 1un n ~t~u1'11'!l, nu fl!Jfl il fll'.i ~l ~ u1'11' !l, nu ( l'1 !l) 

S) 
<!I ................ ,, .., 

uov1f1.a1m1onut1'Jlfn"Y1mu1'Uo.:int.1 

u11Tn Urnvlm'n (1.h:::tnninu) 1l1flv1 

ijn'H tl'11nff qity1 i O\.J'U1U'l'li'110~wun::ff ·ni:nr/M' 

uj1:Jn YIJ fhunoin.'iv1 noitlm,iu ii1flv1 
11 J' ,, 

!UTH1Jnl:ifll 

,f ., ' ' V 
~ mt 'U 'ii 1 fH .:i1.rn 10c'l 'H1f 'U 1 

"" .., ..... 
ff'U VJ 'i 1-'HJ O 'U 

fi11'1f1~u~w;1~m~i1.:itlow~10fl1-11-nf1 
JI J' y 

ltll'H'Ufll:ifil 

" .J. X ... I\ITH'U 'illflflll~tll~ 'U M}JlJ 

1 ,u 1flfi 111'1i'mh..J11 ,f, 

ui\:ln 't'li m1 'il1flA . . 
" .J. X "' I 'illl1'U lllflfll'FJHJM 'U Ml'J'U 

fi1-nm1nHn11riu 1hflv1 (ll'Hl"ll\.l) 

l1'U rJ1flTi\.l1fl1'j . . 
nn-tt'W'il1mn1rn'Uu 

31 ihnmJ 

"·"· 2562 

Ulll 

3!2,503,970 

l ,556,501 

1,438,034 

311i'U1lf11J 

Vi.ft. 256! 

um 

313,389,030 mrnlcy\lj1l1V1mHi11Jriu 

d .. ,j "" 
1,559, J 70 m11mml'll'U'ilH 

1,420,821 

122, l 03,978 410,356,160 a1mi'!l'l!l~ano;i1mh, 

1,972,473,] 47 1,972,473,147 vllJJff'q/tyl~flm'Fli11Jfl'U 

d "' Jt ... 
1,400,000 rl1JJl11fi'fl'll1-HlH 

11 13,932 

853,859,678 750,569,787 mJJri'l)Jtyl~\tlnH.:ii1JJf1u 

29,143,241 81,409,974 m1Jffcyry1~,1m1.:ii11Jf1t.1 

1,444,212,826 l ,444,212,826 muri'tyf!!l~flnM'.i11Jfl·u 

2,808,742,899 2,690,914,295 m1J.ity(Yl~~nn~'.i1ufl'U 

1,314,508,687 1,3 J 4,508,687 mmfqiqJ1~~mH-i1uri'U 

1,561,200,217 1,956,331,314 

2,888,41 l 453,143 fmrn::: 0.37 ~ 0.62 ~oU 

(l'tff. 2561 : fom1::: 0.37 

- 0.87 wail) 
fllTi 11 u1Um.1~~11ftr1mh::: 1u'l.ftl'f11..J~1t.1 

f11i<U~wiumir1n1nrou11i'mHh-1 

2,549,481 2,480,449 mJJ110r1:::10t.1~ 1unmm11~ Io 

1 ,J 1 ,, 
fljH'(Jl..Jl'fU5Illl 'l'l'JfllJ'UlfllJflN\lW 21,400 mu.ityty1rtY1mH'i1uflu 
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n01)J1Jn1J 1m 1ir1H~\Jjjl1J h1,m.Jmr11J isiih'fo 

11mm11~1.h: neu-lla!JanH n1,i'lm: 11-i11 niauurnie ( v, 'hj1 ;i'~ ,1 ~rreu) . . 
o V ,:!ii ,=, IV .e:j ,::{ 

tlll111J11vltlllJlvl0\Jtl\J'[f11\J'Vl 31 lJlflfllJ '1'1.11. 2562 

31 ihnfl,_, 31 ti'U11f11J 

'l'U'L 2562 YUi. 2561 

um um u iuu wri rnuwnm 

") va~n,1m8ol1uu;ir-n~1~u1~ruflu (110) 

u'iiTn·tn\'nYJ7Yf6'8~m1nM,p..1 inu1-11tlh11'1 i:i,O~ 

fiu nt11flu1Jnr1 tflt111ri'1-.1~1u 10,183,837 9,991,223 \111lJ'Jltlft::::t0uval1Ul1lJ1U!'H9j lO 

li'Ulfll1,,lt1Yflrihl'J ;i,11~ (lJ'Hlil'U} 

11uH1n1imm1 2,254,065 2,255,498 

~r111tl1n11fl omfiu 4 fmra:::: 0.375 ¥ioiI 

{YU'I'. 2561: 1oun:: 0.375 ,foil) 

ff qi q;1u r1 m tl~uu O \115 lfl o nt flu 32,938.604 59,410,109 \11 llJffqJty1~\1lOfH 'j 1l!fi'U 

" .. " ' VJ lH'}tl 'Yll,1011 I n.l lHHJ1 U 58,888,526 56,055,309 WlllJri'tyqJlvl\11 flfl,1111lfl'U 

ri1tJ 'lJ l:h11~ u tj'um::::u::::t.111~ ~ ,1 ri 111 u fl '!$1, ::::mu 1 u 11 d ~ iJ 2,991,605,580 vi11Jri'qJ(Y1~;inr1~i1111lu 

. ~ 
mu.:iu1.m:v::::u11 3,126,854,496 6,113,643,627 \1lllJri'tyqp~V1nMi1un'u 

'U;,r'i'I mmflail llf}i;'Wllfl IUJI'Uiil11Ji.t'l'l '11flf1 

f1Tli 'j'SlJLi'.lUlJ~11vimrnrwUiru 1 Yl'HllJUlr1lJif H'ilW 3,777,516 3,738,876 f11lJ':r1Ut'ltl0fJY1 ltt11lJ1f.lll1iJ 10 

1umnh~'J/1Jfllll~m11Jm,M'l'Jtmh~ 2125621~v1u~ 7 Vlq1Jmr11J !'l.ff 2562 fllll:mrnm,Mil1Jii0tj1Jilm,iv1m, 

1111, 1i'Ju1'.lmlu Nft 1u ~m1111J1vft~ 0.2600 Ull'l 1i'Ju ;1u1w1mZ ,iu 2,506 ii'1uu1V1 11uiluNM1,mi11 
• s• •>d • s d ~ 

v:~lV t1111f11;/~5111.J1Vft,'VJU 1UIY101.JIJQlflVU !'l.11. 2562 
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