กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
รายงานประจาปี 2557
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

Remark : Unitholders can download the 2014 annual report of TRUE Telecommunications
Growth Infrastructure Fund (TRUEIF) via the websites of the Management Company and, then,
Mutual Fund topic and, then, Property Fund / Infrastructure Fund topic and, then, TRUE
Telecommunications Growth Infrastructure Fund (TRUEIF) topic.
(http://www.scbam.com/v2/en/personal/fund-service.aspx) or http://trueif.listedcompany.com
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สาส์นจากบริษัทจัดการ
วันที่ 27 เมษายน 2558
เรียน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ขอนําส่งรายงานประจําปี 2557 ของกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (กองทุนฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกท่าน
โดยกองทุนฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 เท่ากับ 72,113.24 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.4161 บาท โดยในรอบการ
ดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 กองทุนฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,342.21 ล้านบาท และมี
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 197.86 ล้านบาท ทําให้กองทุนฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในรอบการดําเนินงานเดียวกันนี้จํานวน
4,144.35 ล้านบาท
ในส่วนของภาพรวมเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สรุปภาวะเศรษฐกิจในปี 2557 ว่า
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวเพียง ร้อยละ 0.7 จากปี 2556 เนื่องจากในช่วงครึ่งแรกของปี สถานการณ์ทางการเมือง
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานบางส่วนของภาครัฐ และความเชื่อมั่นของครัวเรือน ธุรกิจ รวมทั้งนักท่องเที่ยว ประกอบกับ
หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ทําให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายและสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ
นอกจากนี้ การส่งออกสินค้ายังฟื้นตัวช้าตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งไทยมีข้อจํากัด
ด้านการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวธุรกิจจึงชะลอการผลิตและการลงทุนใหม่ออกไป ในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวเป็นลําดับจากการใช้จ่ายในประเทศ และการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นภายหลัง
สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายและภาครัฐกลับมาดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามปกติ ประกอบกับมีการขยาย
การลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคมและค้าปลีกเพื่อรองรับการเติบโตของอุปสงค์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากการส่งออกสินค้ายังอ่อนแอตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะจีน
ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรป นอกจากนี้ การใช้จ่ายของครัวเรือนยังถูกถ่วงด้วยรายได้เกษตรกรที่ตกต่ําและภาระหนี้ที่สูง
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวยังกลับมาไม่หมด ตลอดจนธุรกิจส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุนเพราะรอการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและรอภาครัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
สําหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี้ SCB Economic Intelligence Center (อีไอซี) คงประมาณการการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 เติบโตในกรอบเดิมที่ร้อยละ 3.0-3.5 เศรษฐกิจไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 ยังอยู่ในภาวะ
ชะลอตัวตามที่ได้ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ โดยกําลังซื้อของครัวเรือนได้รับผลกระทบจากรายได้จากภาคการเกษตรที่ยังคง
ตกต่ําอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัจจัยที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชน ได้แก่ ความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐเกี่ยวกับ
การปฏิรูปด้านภาษี เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนของรัฐที่ทําได้เ พียง
ร้อยละ 19 ใน 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ ด้วยเหตุนี้ อีไอซีจึงปรับลดประมาณการการขยายตัวของการบริโภคและการ
ลงทุนในปีนี้ลงเหลือร้อยละ 1.5 และร้อยละ 3.1 ตามลําดับ นอกจากนี้ การลดลงของมูลค่าสินค้าส่งออกสินค้าที่เชื่อมโยง
กับน้ํามันดิบอย่างน้ํามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และพลาสติก ในช่วงที่ผ่านมา ทําให้อีไอซีได้ปรับลดประมาณการมูลค่าการ
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ส่งออกสินค้าไทยว่าจะหดตัวร้อยละ 1.3 สําหรับในระยะต่อไป ปัจจัยภายนอกที่ต้องจับตามองคือการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นราวไตรมาส 3 ของปีนี้ ซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ครั้งแรกในรอบ 8 ปี อีไอซีประเมินว่าจะส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินทั่วโลก
และประเมินว่าเงินบาทจะอ่อนค่าไปอยู่ที่ระดับ 33.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในปลายปีนี้ ด้านนโยบายการเงินของไทย อี
ไอซีคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 1.75 ในปี 2558 โดยมองว่าประเทศไทย
มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี อาทิเช่น มีเงินสํารองระหว่างประเทศในระดับสูง มีดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุล และมีความมั่นคง
ทางการคลัง ทําให้มีความเสี่ยงไม่สูงนักที่จะเกิดภาวะเงินทุนไหลออกอย่างรุนแรงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed
จนต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศตามไปด้วย
ทั้ ง นี้ ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การกองทุ น กองทุ น ฯ มี แ ผนในการจั ด หาผลประโยชน์ จ ากแนวโน้ ม ใหม่ ข อง
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย คือ การรวมและใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (infrastructure integration and sharing)
รวมทั้งการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจากบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ โดยกองทุนฯ ได้เสนอการร่วมใช้โครงสร้าง
พื้นฐานต่อผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายต่างๆ บนหลักการของการใช้พื้นที่ร่วมกัน โดยเชื่อว่าภาคอุตสาหกรรมนี้มีศักยภาพ
ที่แข็งแกร่งในการที่จะเติบโตต่อไปในด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งถูกผลักดันจากการเปิดใช้ระบบ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ 3G 4G และระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่ระบบใหม่อื่นๆ ในประเทศไทย รวมทั้งความต้องการใช้
บริการไร้สาย และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (หรือบริก ารบรอดแบนด์) ของผู้บริโภคที่คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบ
ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนฯ ของท่าน โดยบริษัทจะบริหารจัดการกองทุนฯ โด ยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ที่มา:

ธนาคารแห่งประเทศไทย
SCB Economic Intelligence Center (อีไอซี)
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ส่วนที่ 1 การดาเนินกิจการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม ทรูโกรท

รายงานประจําปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรูโกรท

1 ข้อมูลกองทุน
1.1

1.2

กองทุน
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

TRUE Telecommunications Growth Infrastructure Fund

ชื่อย่อกองทุน

TRUEIF

บริษัทจัดการ
ชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ที่อยู่

ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1.3

โทรศัพท์

0-2949-1500

โทรสาร

0-2949-1501

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์

0-2470-3201

โทรสาร

0-2470-1996-7

2 นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
2.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ในการดาเนินงานของกองทุนฯ

เป็นผู้นําในการรวมและใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (infrastructure integration and sharing) ในประเทศไทย และมุ่ง
หมายที่จะมีการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจากบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ บนหลักการของการใช้พื้นที่ร่วมกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวคิดที่ กสทช. สนับสนุนให้เกิดขึ้นเพื่อลดการลงทุนซ้ําซ้อนของ
ผู้ประกอบการ เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง และเป็นการปิดกั้นให้เกิดการเปิดเสรีของธุรกิจ
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เป้าหมายหลักของบริษัทจัดการในการบริหารกองทุนฯ คือ การมุ่งเน้นในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนอย่าง
สม่ําเสมอ และการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนฯ ในระยะยาว อีกทั้ง การมุ่งเน้นในการแสวงหาโอกาสใน
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ
กลยุทธ์ในการดาเนินงานของกองทุนฯ
(ก) การสร้างผลกาไรจากความสามารถในการรักษาระดับต้นทุนในการดาเนินการ (operating leverage)
ด้วยการสร้างยอดขายตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมุ่งเน้นที่การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“ทรู”) และและบริษัทย่อยของกลุ่มทรู และการหาผู้เช่าและบริหารจัดการ
พื้นที่ร่วมเพิ่มเติมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม ซึ่งทรูจะส่งมอบหรือดาเนินการให้มีการส่ง
มอบให้แก่กองทุนฯ จานวน 3,000 เสาภายในปี พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมที่เหลือจานวน 3,000
เสาภายในปี พ.ศ. 2558
กลยุ ท ธ์ ข องกองทุ น ฯ จะมุ่ ง ที่ ก ารเพิ่ ม การใช้ ป ระโยชน์ แ ละผลตอบแทนจากการลงทุ น ของทรั พ ย์ สิ น เสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ่ม โดยกําหนดให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมตั้งเป้าหมายที่จะทําการเพิ่มจํานวนผู้เช่า
และบริหารจัดการพื้นที่ร่วมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะสร้างรายได้ต่อเสา
โทรคมนาคมที่เ พิ่ มขึ้ น ทั้ง นี้ ผู้ จัดการทรั พย์สินโทรคมนาคมจะทํา งานร่วมกั บทีม งานด้ านการวางแผนและ
วิศวกรรมโครงข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยรายอื่น ๆ เพื่อที่จะหาโอกาสในการตอบสนองความ
ต้องการทางด้านโครงข่ายของผู้ประกอบการเหล่านั้นจากการใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนฯ การเพิ่ม
ผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วมรายใหม่จะทําให้กองทุนฯ สามารถกระจายฐานลูกค้า อีกทั้งปรับปรุงความ
น่าเชื่อถือทางการเงิน (credit profile) และการสร้างกระแสเงินสดในระยะยาวของกองทุนฯ ได้ โดยปกติ การ
เพิ่มผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วมนี้จะช่วยปรับปรุงอัตรากําไรจากการดําเนินงาน (operating margin) ต่อเสา
ได้อย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของกองทุนฯ ในการเพิ่มผู้เช่าและบริหารจัดการรายใหม่ในส่วน
ของค่าใช้จ่ายและรายจ่ายลงทุนอยู่ในระดับที่ต่ํา
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มนี้จะตั้งอยู่ในพื้ นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และจะทําให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคม
สามารถครอบคลุมจํานวนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยบนคลื่นความถี่ 850 MHz 1800 MHz และ 2100
MHz ได้ จึงทําให้เสาโทรคมนาคมเหล่านี้เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่น่าสนใจในการเพิ่มจํานวน Node B เมื่อ
เปรียบเทียบกับการสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่
นอกจากนี้ กองทุนฯ มุ่งที่จะดํารงความสัมพันธ์กับกลุ่มทรูและบริษัทย่อยของกลุ่มทรู โดยผ่านทางข้อตกลง
ร่วมกันที่จะดําเนินกลยุทธ์ในการขยายกองทรัพย์สิน ซึ่งกองทุนฯ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากแผน
ดั ง กล่ า วจะทํ า ให้ ก องทุ น ฯ มี พื้ น ที่ ร องรั บ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตในอนาคตของกองทุ น ฯ ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางที่คุ้มค่าสําหรับกลุ่มทรูในการขยายโครงข่ายโดยมีรายจ่ายลงทุนที่ค่อนข้างต่ํา
(ข) การขยายขนาดกองทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ โดยกลยุทธ์การจัดหามาซึ่ง
ทรัพย์สินที่สามารถใช้ร่วมกันได้จากกลุ่มทรู หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น เช่น ทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ่มซึ่งทรูจะส่งมอบหรือดาเนินการให้มีการส่งมอบให้แก่กองทุนฯ จานวน 3,000
เสาภายในปี พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมที่เหลือจานวน 3,000 เสาภายในปี พ.ศ. 2558
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ในอีกสองปีข้างหน้า กองทุนฯ จะได้รับมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มซึ่งประกอบด้วยเสาโทรคมนาคม
อีกประมาณ 6,000 เสา รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้องจากทรู ตามแผน
ของกลุ่มทรูในการขยายพื้นที่รองรับและพื้นที่บริการบนโครงข่ายคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 2100 MHz และ
โครงข่ายคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม นอกจากนี้ เมื่อครบกําหนดสัญญาเช่า
เครื่องและอุปกรณ์ HSPA กองทุนฯ จะได้กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ่งและจะมีสิทธิใน
การซื้อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT อีก นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังมีสิทธิในการได้รับคําเสนอก่อน
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ในการซื้อทรัพย์สินหรือรายได้สุทธิเพิ่มเติมซึ่งกลุ่มทรูเลือกที่จะขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมใด ๆ ที่กองทุนฯ ซื้อจากกลุ่มทรูจะมีการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการกลับไปยังบริษัทใน
กลุ่มทรูในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก หรือแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วมเพิ่มเติมตามสัญญาเช่า
ดําเนินการและบริหารจัดการระยะยาวซึ่งมีการกําหนดค่าเช่าตั้งต้นคงที่และมีการกําหนดปัจจัยการปรับราคาไว้
ด้วย
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มการเติบโตของกระแสเงินสดของกองทุ นฯ ให้ต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลในทางบวกต่อการ
จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนฯ จะแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเพิ่มเติมจาก
กลุ่มทรูและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมีมูลค่าในเชิงกลยุทธ์สําหรับการใช้พื้นที่ร่วมกันได้กับผู้ประกอบการหลายราย
ด้วยการขยายขนาดกองทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ โดยอยู่บนหลักการของการมี
ข้อตกลงล่วงหน้าเท่านั้นเป็นหลัก กองทุนฯ วางแผนที่จะดําเนินการให้ทรัพย์สินที่กองทุนฯ จะได้มาเพิ่มเติม
สามารถสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ก องทุ น ฯ ในทั น ที ที่ ไ ด้ ม า ซึ่ ง จะเป็ น การลดความเสี่ ย งในด้ า นการป ฏิ บั ติ ก าร
(execution risk) และเพิ่มกระแสเงินสดและผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการ (1) ลด
รายจ่ายลงทุนในเบื้องต้นของกองทุนฯ และ (2) สร้างผลตอบแทนในรูปค่าเช่าในทันทีที่มีการใช้จ่ายเงินสด
สําหรับทรัพย์สินเพิ่มเติม
สําหรับทรัพย์สินหรือรายได้สุทธิอื่นในอนาคตที่กองทุนฯ ได้รับจากกลุ่มทรู กองทุนฯ จะจัดให้มีการทํารายงาน
การประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดย
ปกติทั่วไป (arm’s length) และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ
(ค) การเลื อ กซื้ อ ส่ ว นปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมของกองทุ น ฯ เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการรองรับที่มีอยู่ให้ตอบสนองกับอุปสงค์
ในอีกสองปีข้างหน้า กองทุนฯ จะได้รับมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มซึ่งประกอบด้วยเสาโทรคมนาคม
อีกประมาณ 6,000 เสา รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้องจากทรู ตามแผน
ของกลุ่มทรูในการขยายพื้นที่รองรับและพื้นที่บริการบนโครงข่ายคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 2100 MHz และ
โครงข่ายคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม นอกจากนี้ เมื่อครบกําหนดสัญญาเช่า
เครื่องและอุปกรณ์ HSPA กองทุนฯ จะได้กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ่งและจะมีสิทธิใน
การซื้อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT อีกบางส่วน รวมทั้งมีสิทธิในการได้รับคําเสนอก่อนตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ในการซื้อทรัพย์สินหรือรายได้สุทธิเพิ่มเติม ซึ่งกลุ่มทรูเลือกที่จะขาย ทรัพย์สิน
เพิ่มเติมใด ๆ ที่กองทุนฯ ซื้อจากกลุ่มทรูจะมีการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการกลับไปยังบริษัทในกลุ่มทรู

หน้า 3

รายงานประจําปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรูโกรท

ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก หรือแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วมเพิ่มเติมตามสัญญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจัดการระยะยาวซึ่งมีการกําหนดค่าเช่าตั้งต้นคงที่และมีการกําหนดปัจจัยการปรับราคาไว้ด้วย
(ง) การมุ่งเน้นการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ สนับสนุนการเติบโตในระยะยาว และการจัดสรร
ผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว
กองทุนฯ วางแผนที่จะใช้แนวทางการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดในการบริหารจัดการงบดุล ซึ่งรวมถึงการดํารง
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมิให้สูงกว่าสามต่อหนึ่ง (3:1) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และโครงการจัดการกองทุนฯ
กําหนด และการดูแลให้กองทุนฯ มีสภาพคล่องสูงเพื่อที่จะดําเนินตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจของกองทุนฯ และ
ดํารงความสามารถในการจัดสรรเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว บริษัทจัดการเชื่อว่าแนวทางการ
บริหารเงินทุนอย่างรอบคอบและความเสี่ยงในระดับต่ํา ณ ปัจจุบันของ กองทุนฯ จะทําให้กองทุนฯ สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในรูปทุนและหนี้สินได้อย่างเพียงพอในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น และ
มีความสามารถที่จะขยายและปรับปรุงกองทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ได้
2.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
กองทุนฯ ได้บรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญากับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด ในการให้เช่าเสาโทรคมนาคม
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา
กองทุนฯ ได้มีการเซ็นสัญญากับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (“ดีแทค”) เช่าเสาโทรคมนาคม ส่งผลให้กองทุนฯ
มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ลงทุนได้มากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวคิดการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) สามารถเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย โดยแนวคิดนี้ได้รับ
การสนับสนุนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ซึ่งการที่กองทุนฯ สามารถนําทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมออกให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมราย
อืน่ นอกจากกลุ่มทรูเช่าใช้ได้นั้น ทําให้กองทุนฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ลงทุนได้มากขึ้น
และยังส่งผลดีต่อธุรกิจโทรคมนาคมโดยรวมในเชิงการลดความซ้ําซ้อนในการลงทุน ซึ่งการที่ดีแทคมาเช่าเสากับ
ทางกองทุนฯ จะส่งผลให้กองทุนฯ มีความเสี่ยงลดลงจากการพึ่งพาผู้เช่ารายเดียว อีกทั้ง ในปัจจุบันกลุ่มดีแทคมี
อันดับความน่าเชื่อ ถือที่ดี ขณะที่กลุ่มทรูก็ได้รับการปรับอั นดับความน่าเชื่อถื อให้สูงขึ้น จากการปรับอันดั บ
ของมูดี้ส์อีกด้วย โดยการเซ็นสัญญาครั้งแรกนี้จะเป็นการเช่าเสาในเบื้องต้นเป็นจํานวน 115 เสา ซึ่งในปี 2558
คาดว่า ดีแทคจะมีการเช่าเสาจากกองทุนฯ เพิ่มเติมอีก ซึ่งช่วยให้ดีแทคสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการที่ไม่
ต้องสร้างเสาโทรคมนาคมเอง นอกจากนี้ยังส่งผลให้การขยายบริการเครือข่าย 3G ของดีแทคครอบคลุมและ
รวดเร็วมากขึ้น
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สรุปเหตุการณ์สาคัญตั้งแต่วนั ที่ 27 ธันวาคม 2556 (วันที่กองทุนฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์) ถึงในรอบปี 2557 (Milestone)
วันที่กองทุนฯ เข้าจด
ทะเบียน
ซือขายในตลาด
หลักทรัพย์
27 ธันวาคม 2556

2.3

วันจ่ายปันผล
(0.2643 บาท)

2 พฤษภาคม 2557

ทรูประกาศ
เพิ่มทุน

วันจ่ายปันผล
(0.1938 บาท)

9 มิถุนายน 2557

6 สิงหาคม 2557

กองทุนฯ ประกาศ
เซ็นสัญญากับ
ดีแทค
29 ตุลาคม 2557

วันจ่ายปันผล
(0.2603 บาท)

5 พฤศจิกายน 2557

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริการอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถือหน่วยรายใหญ่
ก) บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด (“TAM”) ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึ่งมีหน้าที่
ให้บริการงานด้านธุรการและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่กองทุนฯ ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ
ตามประกาศฯ ทน. 1/2554 เนื่องจาก TAM มีทรูเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม)
ซึ่งในขณะเดียวกัน ทรูเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ
ข) บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จํากัด หรือ AWC ซึ่งเป็นผู้ที่ขาย/โอนสิทธิรายได้และทรัพย์สินและผู้ที่
ให้เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน แก่กองทุนฯ ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดตัง้ และ
จัดการกองทุนฯ โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 (ตามที่ได้มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม)
(“ประกาศฯ ทน. 1/2554”) เนื่องจาก AWC มีทรูเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม)
ซึ่งในขณะเดียวกัน ทรูเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ
ค) บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด หรือ BFKT ซึ่งเป็นผู้ที่ขาย/โอนสิทธิรายได้และทรัพย์สินและผู้ที่ให้
เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน แก่กองทุนฯ ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดตัง้ และ
จัดการกองทุนฯ โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 (ตามที่ได้มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม)
(“ประกาศฯ ทน. 1/2554”) เนื่องจาก BFKT มีทรูเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม)
ซึ่งในขณะเดียวกัน ทรูเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ
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ง) บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด หรือ TUC ซึ่งเป็นผู้เช่า และบริหารจัดการภายใต้สัญญาเช่า
ดําเนินการและบริหารจัดการหลักของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน แก่กองทุนฯ ถือเป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554 เนื่องจาก TUC มีทรูเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม) ซึ่งในขณะเดียวกัน ทรูเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ที่ถือ
หน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ
จ) บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จํากัด หรือ เรียล ฟิวเจอร์ ซึ่งเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการภายใต้สัญญาเช่า
ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลักของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน (ประเภทเสา
โทรคมนาคม) ถือเป็นบุคคลที่เกีย่ วข้องของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554 เนื่องจาก TUC มีทรูเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่ โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม) ซึ่งในขณะเดียวกัน ทรูเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
ของกองทุนฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
ฯ
2.4

ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุนฯ
ก) สรุปภาพรวมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุน
รูปแบบการลงทุน

สิทธิในการได้รับรายได้สุทธิและ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ เมื่อเข้า
เงื่อนไข

จานวน
ทรัพย์สินรวม

กรรมสิทธิ์

นิติบคุ คลที่เข้าทา
ธุรกรรมกับ
กองทุนฯ

AWC

BFKT

True

TUC

เสาโทรคมนาคม

4,360 เสา

1,485 เสา

6,000 เสา

-

ใยแก้วนาแสง
(FOC) และ
อุปกรณ์ระบบสื่อ
สัญญาณ

-

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

-

FOC จํานวน 9,169 ลิ้งค์ และ
5,112 กิโลเมตร FOC จํานวน
(122,974 คอร์
52,362
กิโลเมตร)
กิโลเมตร
(803,374 คอร์
กิโลเมตร)

ระบบบรอด
แบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัด

-

-

-

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

11,845 เสา

1.2 ล้านพอร์ท
และ FOC
จํานวน 6,114
กิโลเมตร
(198,085 คอร์
กิโลเมตร)
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ข) รายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
กองทุน
กองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคม ทรูโกรท

ชื่อโครงการ

มูลค่าทรัพย์สนิ
(บาท)

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
(บาท)

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วย
ลงทุน (บาท)

73,390,073,968

72,113,243,597

12.4161

ประเภท

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
บริษัท บีเอฟเคที สุทธิที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม
(ประเทศไทย)
จํากัด (“BFKT”) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
สุทธิที่เกิดขึ้นจากระบบใยแก้วนํา
แสง
บริษัท เอเซีย ไวร์
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
เลส คอมมิวนิเคชั่น
สุทธิที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม
จํากัด (“AWC”)
กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม
จํานวน 6,000 เสา และโครงสร้าง
บริษัท ทรู คอร์
พื้นฐานโทรคมนาคมประเภท
ปอเรชั่น จํากัด Passive อื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้สาํ หรับ
(มหาชน) (“TRUE”) การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่
เป็นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วน
เพิ่ม
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์
แซล คอนเวอร์เจ้นซ์
จํากัด (“TUC”)

กรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้วนําแสง
หลัก (core fiber optic cable
grid) และอุปกรณ์ระบบสื่อ
สัญญาณที่เกีย่ วข้อง และระบบ

มูลค่าตลาด
ที่ได้รับจาก
วันที่สอบ ระยะเวลา
บริษัท
วิธีการสอบ
การสอบ
ทาน
ที่ใช้ใน
ทานมูลค่า
ทานมูลค่า ประเมินค่า มูลค่า
การ
ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สนิ คานวณ ทรัพย์สิน
(ล้านบาท)
4,003

บริษัท สีลม
แอ๊ดไวเซอรี่
จํากัด

14,340

บริษัท สีลม
แอ๊ดไวเซอรี่
จํากัด

12,787

บริษัท สีลม
แอ๊ดไวเซอรี่
จํากัด

19,607

บริษัท สีลม
แอ๊ดไวเซอรี่
จํากัด

20,814

บริษัท สีลม
แอ๊ดไวเซอรี่
จํากัด

ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม
2558 ถึง
วันที่ 31
ธันวาคม
31
วิธีรายได้ตาม
2570 โดย
ธันวาคม
โครงสร้างของ
มีการ
2557
กองทุนฯ
คํานวณ
มูลค่า
สุดท้าย
(Terminal
Value)
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ชื่อโครงการ

ประเภท

มูลค่าตลาด
ที่ได้รับจาก
วันที่สอบ ระยะเวลา
บริษัท
วิธีการสอบ
การสอบ
ทาน
ที่ใช้ใน
ทานมูลค่า
ทานมูลค่า ประเมินค่า มูลค่า
การ
ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สนิ คานวณ ทรัพย์สิน
(ล้านบาท)

บรอดแบนด์ในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด
รวม

71,551

ค) รายงานความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
ตามที่กองทุนฯ ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงการพื้นฐานที่ไม่แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
นั้ น ตามสั ญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน ระหว่ า งทรู กั บ กองทุ น ฯ ฉบั บ ลงวั น ที่ 24 ธั น วาคม 2556 ( “สั ญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สิน”) ทรูในฐานะคู่สัญญา มีหน้าที่ในการส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000
เสาให้แก่กองทุนฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (“เสาชุดแรก”) และส่งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000
เสาให้แก่กองทุนฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (“เสาชุดสอง”) (ซึ่งต่อไปรวมเรียกว่า ”เสาโทรคมนาคมส่วน
เพิ่ม”) โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 รายงานความคืบหน้าในการดําเนินโครงการก่อสร้างเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม
เปรียบเทียบกับแผนงาน และรายงานการส่งมอบเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มมีรายละเอียดดังนี้
ตารางสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ (จานวนสถานี) เปรียบเทียบกับแผนงาน ณ สิน้ เดือน ธันวาคม 2557
ตามแผนงาน (Plan)
ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 57

ความคืบหน้า
(Actual Progress)
ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 57

การคัดเลือกพื้นที่ตั้งเสา (Site Option Approved)

4,720

4,901

การสํารวจทางวิศวกรรม (Technical Site Survey)

4,540

4,667

การเจรจาต่อรองการเช่า (Negotiation, Site Rental Approval)

4,380

4,505

ทําสัญญาเช่า (Site Leased Contract Signed)

4,020

4,137

การยื่นขอความเห็นชอบและใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ

3,840

3,961

เริ่มการก่อสร้าง

3,200

3,323

การตรวจรับ และส่งมอบเสาโทรคมนาคมให้กองทุนฯ

3,000

3,021

ขั้นตอนการก่อสร้างเสา (Key Milestones)
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รายงานการส่งมอบเสาชุดแรกให้กับกองทุนฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนธันวาคม 2557
เดือน

มิถุนายน กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

แผนงานการส่งมอบเสาชุดแรกแต่ละเดือน (ปี 2557)
จํานวนทีจ่ ะส่งมอบ

-

68

540

600

750

600

390

รวมจํานวนสะสม

-

120

660

1,260

2,010

2,610

3,000

จํานวนที่สง่ มอบจริงในแต่ละเดือน (ปี 2557)
จํานวนที่สง่ มอบจริง

52

77

261

643

267

717

1,004

รวมจํานวนสะสม

52

129

390

1,033

1,300

2,017

3,021

2.5

การจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
ก) สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนได้เข้าทําสัญญาที่ทําให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและสัญญาเกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้
(1) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
-

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และกองทุน (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ BFKT”)

-

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง AWC และกองทุน (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ AWC”)

-

สัญญาโอนขายทรัพย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาโอนขายทรัพย์สิน TUC”)

-

สัญญาโอนขายทรัพย์สินระหว่างทรูและกองทุน (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู”)

(2) สัญญาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก
-

สัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง เรียลฟิวเจอร์ และ กองทุน
("สัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลักของเรียลฟิวเจอร์")

-

สัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์
เจนซ์ จํากัด และ กองทุน ("สัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลักของ TUC")

(3) สัญญาบริการหลัก
-

สัญญาบริการหลักระหว่างผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน (“สัญญาบริการหลัก”)
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(4) หนังสือข้อตกลงกระทาการ (Letter of Understanding) ระหว่างเรียลฟิวเจอร์ BFKT และกองทุนฯ
(5) หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของเรียลฟิวเจอร์ที่ให้แก่ BFKT
(6) สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนระหว่างทรูและกองทุน (“สัญญารักษาสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุน”)
หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนฯ
ข) การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต
หากในอนาคตกองทุนฯ จะเข้าทํา แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มมี ูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ
30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว กองทุนฯ
จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาใดที่มีมูลค่าของ
สัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้า
ทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หรือตามที่ระบุในโครงการ
จัดการกองทุน ฯ ทั้งนี้ การคํ านวณมู ลค่าของสัญญาดังกล่า วข้างต้ น ให้พิ จารณาจากมูลค่าของสัญญาทุ ก
รายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน

2.6

การกู้ยืมเงิน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการกู้ยืมเงินของกองทุนฯ
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3
3.1

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ทลี่ งทุน
ก) ภาพรวมของอุตสาหรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นตลาดอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ซึ่งใหญ่เป็นอั นดับเจ็ดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค นับจากจํานวน
ผู้ใช้บริการ โดยมีจํานวนผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ประมาณ 83 ล้านราย และมีอัตราการเข้าถึงบริการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ (mobile penetration rate) ที่ร้อยละ 121 ณ สิ้นปี 2555 ตามข้อมูลของ Analysys
Mason อัตราการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของประเทศไทยนั้นยังต่ํากว่าเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ที่พัฒนากว่า เช่น ออสเตรเลีย ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ดังนั้น ตามข้อมูลของ Analysys Mason เป็นที่คาด
ว่าอัตราการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นถึงระดับเดี ยวกับอัตราการเข้าถึง
บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในปัจจุบันของเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่พัฒนากว่า เช่น ออสเตรเลีย ไต้หวัน
และมาเลเซีย
ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเคลือ่ นที่และอัตราการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเคลือ่ นที่ในปี 2555

ที่มา: Analysys Mason
เกณฑ์รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของบริการโทรคมนาคมเคลือ่ นที่ของบางประเทศในเอเชียในปี 2555
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ARPU) สําหรับบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศไทยยังคงค่อนข้างต่ําเมื่อ
เปรียบเทียบกับตลาดเอเชีย โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ประเทศไทยเป็นตลาดในภูมิภาคเอเชียแห่งสุด ท้ายที่
เปิดใช้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ระบบ 3G ดังนั้น Analysys Mason คาดว่าการเปิดให้บริการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่ระบบ 3G จะทําให้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายสําหรับบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ประมาณร้อยละ 5.2 ในระหว่างปี 2556 - 2558
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รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย ในปี 2555 สาหรับบางประเทศในเอเชีย

ที่มา: Analysys Mason
แนวโน้มและแรงขับเคลือ่ นการเติบโตของตลาดโทรคมนาคมเคลื่อนที่ผู้ใช้บริการระบบ 2G จะทยอย
ย้ายไปใช้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ระบบ 3G และ 4G
I.

ผู้ใช้บริการระบบ 2G จะทยอยย้ายไปใช้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ระบบ 3G และ 4G

ตามข้อมูลจาก Analysys Mason จํานวนผู้ใช้บริการในตลาดโทรคมนาคมของไทยระหว่างปี 2552 ถึง 2555 มี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 7 การเติบโตของจํานวนผู้ใช้บริการที่ผ่านมามีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ
ร่วมกัน ได้แก่ อัตราค่าบริการที่ค่อนข้างต่ํา โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีราคาถูกลง และการใช้บริการมากกว่าหนึ่งเลข
หมาย ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นอัตราการลงทะเบียนใช้บริการให้เพิ่มมากขึ้น มีการประมาณการว่าจํานวนของซิมการ์ด
ในประเทศไทยจะสูงถึง 91 ล้านเลขหมายภายในสิ้นปี 2558 ส่งผลให้มีอัต ราการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สูงถึงร้อยละ 132 ตามข้อมูลของ Analysys Mason ที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง
การจาแนกผู้ใช้บริการตามเทคโนโลยีและอัตราการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเคลือ่ นที่

ที่มา: Analysys Mason
ตามที่แสดงในแผนภูมิข้างต้น จากข้อมูลของ Analysys Mason เป็นที่คาดว่าจํานวนผู้ใช้บริการระบบ 2G จะ
ลดลงเป็น ลําดั บ เนื่ องจากมี การคาดหมายว่าผู้ใ ช้บริ การจะย้า ยไปใช้ร ะบบ 3G หรือ 4G ซึ่ง เป็น ระบบ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ยุคหน้า (next generation mobile platform) โดยคาดว่าฐานผู้ใช้บริการระบบ 3G จะสูง
กว่าฐานผู้ใช้บริการระบบ 2G ภายในปี 2561 เมื่อผู้ใช้บริการระบบ 2G ส่วนใหญ่ทยอยเปลี่ยนไปใช้บริการใน
หน้า 12
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คลื่นความถี่ 2100MHz และ 850MHz นอกจากนี้ ฐานผู้ใช้บริการระบบ 3G จะครองตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจาก (1) ความเร็วที่สูงกว่าเป็นอย่างมากและความพึงพอใจของผู้ใช้งานในโครงข่าย 3G (2) ประชากรที่
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเยาว์มีความพร้อมที่จะรับเทคโนโลยีและอุปกรณ์แบบใหม่ (3) มีการใช้อุปกรณ์ซึ่งสามารถใช้
งานในระบบ 3G ได้ ใ นจํ า นวนที่ สูงขึ้ น เนื่ องจากโทรศัพ ท์ สมาร์ ท โฟนที่ มี ร าคาต่ํ าได้ เ ข้า สู่ ต ลาด และ (4)
ผู้ประกอบการได้เร่งย้ายผู้ใช้บริการในระบบ 2G ไปสู่โครงข่าย 3G ของตน เพื่อลดสัดส่วนการแบ่งรายได้
สัมปทาน เนื่องจากภายใต้สัมปทานของระบบ 2G นั้น ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื่อนที่เอกชนจะต้องจ่ายค่า
ส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นรัฐวิสาหกิจในอัตราประมาณร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตที่ประมาณร้อยละ 5.25 ของรายได้จากบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตร้อยละ 1.5 และค่าธรรมเนียม USO ร้อยละ 3.75 ที่จะต้องชําระให้แก่สํานักงาน กสทช.
ตามระบบการออกใบอนุญาต (licensing regime)
ในระยะยาว เป็นที่คาดว่าการใช้บริการข้ อมูลบนโครงข่าย 4G LTE จะสูงกว่าโครงข่าย 3G เป็นอย่างมาก
เนื่องจากโครงข่าย 4G LTE สามารถรองรับบริการทางด้านข้อมูลได้มากกว่า (อาทิ การส่งผ่านข้อมูลภาพและ
เสียงผ่านทางอิน เทอร์ เน็ตด้ วยเทคโนโลยีสตรีมมิ่ ง (video streaming) และการประชุมทางไกล (video
conferencing) เป็นต้น)
II.

การที่ระบบ 3G/4G ได้รับความนิยมมากขึ้นและจานวนการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สูงขึ้นจะ
เพิ่มปริมาณการรับส่งข้อมูลทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อย่างมีนัยสาคัญ
การเข้าถึงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในบางตลาดในเอเชีย

ที่มา: Analysys Mason
หมายเหตุ: 1. บังคลาเทศ จีน และปากีสถานมีการเข้าถึงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนร้อยละ 0 ในปี 2551

เป็นที่คาดว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฟนราคาประหยัดซึ่งมีการใช้และเป็นที่นิยมมากขึ้นจะก่อให้เกิดปริมาณการรับส่ง
ข้อมู ลทางอุป กรณ์สื่อ สารเคลื่ อนที่สูง ขึ้นอย่างมีนั ยสํา คัญ ผู้ใ ช้บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่ได้ก้า ว ผ่า นยุ ค
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมุ่งเน้นทางด้านเสียงและมีรูปแบบการใช้งานที่จํากัด เข้าสู่ยุคโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ได้รับการ
พัฒนารูปแบบการทํางานในระดับสูง ซึ่งช่วยกระตุ้นและเพิ่มความต้องการข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก
หน้า 13
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จากข้อมูลของ Analysys Mason การเข้าถึงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในตลาดส่วนใหญ่ของเอเชียได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก
นับตั้งแต่ปี 2551 ตามที่แสดงในแผนภูมิข้างต้น ปัจจุบัน ตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีราคาต่ําหรือไม่ใช่แบรนด์
เนมของประเทศไทย มีการขายโทรศัพท์สมาร์ทโฟนประเภทจอสัมผัสในระบบแอนดรอยด์ (Android) ที่ราคา
ประมาณ 75 เหรียญสหรัฐ อุปกรณ์ทางเลือกที่มีราคาต่ําลงช่วยลดอุปสรรคทางด้านราคา และทําให้ผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้มากขึ้น ตามข้อมูลของ Analysys Mason ยอดขาย
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนคิดเป็นร้อยละประมาณ 35 ของยอดขายรวมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยในปี 2555
ความแพร่หลายของโครงข่าย 3G อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประกอบกับการมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาต่ําจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของจํานวนผู้ใช้บริการข้อมูล โดย Analysys Mason คาดหมายว่า
ภายในปี 2558 ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งใช้บริการข้อมูลจะประกอบด้วยผู้ใช้บริการในระบบ 2G จํานวน
ร้อยละ 19 ผู้ใช้บริการในระบบ 3G จํานวนร้อยละ 72 และผู้ใช้บริการในระบบ 4G จํานวนร้อยละ 9 นอกจากนี้
Analysys Mason ยังคาดการณ์วา่ ภายในปี 2558 ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในระบบ 4G น่าจะมียอดการ
ใช้ข้อมูลสูงกว่าผู้ใช้บริการในระบบ 3G และ 2G ถึง 3 เท่าและ 28 เท่า ตามลําดับ เนื่องจากผู้ใช้เทคโนโลยี
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ที่ทันสมัย (เช่นระบบ 3G และ 4G) มีแนวโน้มที่จะใช้บริการข้อมูลเคลื่อนที่มากขึ้นสําหรับ
โปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (mobile application) อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (mobile internet)
และการทํางานแบบเคลื่อนที่อื่นๆ Analysys Mason คาดว่ามีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตประมาณ 18 ล้านรายที่
เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่จากจํานวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตประมาณ 21
ล้านรายในประเทศไทย
ดังนั้น Analysys Mason จึงประมาณการว่าส่วนแบ่งของรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายสําหรับบริการที่ไม่ใช่ประเภท
เสียงจะเติบโตขึ้นจากประมาณร้อยละ 11 ในปี 2551 เป็นร้อยละประมาณ 29 ของรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายรวม
ภายในปี 2558 เนื่องจากผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ซึ่งสมัครใช้บริการข้อมูลมีจํานวนเพิ่มขึ้น และยอดการ
ใช้ข้อมูลเคลื่อนที่ที่เติบโตขึ้น
จานวนผู้ใช้บริการข้อมูลเคลื่อนที่และรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายสาหรับบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง
(คิดเป็นร้อยละของรายได้เฉลีย่ ต่อเลขหมายรวม) ในประเทศไทย

ที่มา: Analysys Mason
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จานวนการรับส่งข้อมูลโดยเฉลี่ยต่อเดือนจาแนกตามเทคโนโลยีโทรคมนาคมเคลือ่ นที่ในประเทศไทย

ที่มา: Analysys Mason
จานวนการรับส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายรวม จาแนกตามประเภทเทคโนโลยีในประเทศไทย

ที่มา: Analysys Mason
การเปิดใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า (next generation networks) ซึ่งมีแบนด์วิดท์ที่สูงกว่า (3G 4G
LTE และอาจรวมถึง 4G) การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น และการที่ผู้ใช้บริการในระบบ 2G ย้ายเข้าสู่ระบบ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ 3G/4G จึงคาดการณ์ว่าจํานวนข้อมูลที่รับส่งทั้งหมดในตลาดโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของ
ไทยจะเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยประมาณการว่าข้อมูลที่รับส่งผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทั้งหมดในประเทศไทย
จะเติบโตขึ้นโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ประมาณร้อยละ 40 จากประมาณ 373,000 เทราไบต์ในปี 2555
เป็น 1 ล้านเทราไบต์ในปี 2558 ตามข้อมูลของ Analysys Mason
III.

รายได้ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของไทยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิด
ใช้บริการในระบบ 3G และการใช้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

ตามข้อมูลของ Analysys Mason รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศไทย
ค่อนข้างจะชะงักงันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตราค่าบริการคงที่ (flat minutes of use)
และการมีบริการเสริมที่มีอยู่อย่างจํากัด
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รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย สาหรับบริการโทรคมนาคมเคลือ่ นที่ในประเทศไทย

ที่มา: Analysys Mason และแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ตามข้อมูลของ Analysys Mason เป็นที่คาดว่าการเปิดให้บริการ 3G อย่างต่อเนื่องในประเทศไทยจะช่วยเพิ่ม
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า เนื่องจาก (1) ผู้ใช้บริการในระบบ 2G จะย้ายไปสู่ระบบ 3G
(2) มีผู้ใช้บริการข้อมูลเคลื่อนที่มีจํานวนมากขึ้น และ (3) ความเสี่ยงของแรงกดดันที่ทําให้ราคาตลาดต่ําลงมี อยู่
จํากัด ตามข้อมูลของ Analysys Mason เป็นที่คาดการณ์ว่า รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของบริการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่ในประเทศไทยจะเติบโตขึ้นในอัตราต่อปีที่ร้อยละ 6.0 ใน 2556 และร้อยละ 5.2 ใน 2557-2558 โดย
คาดว่าจะถึงระดับ 249 บาทต่อเดือนในปี 2558

โครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลือ่ นทีข่ องประเทศไทยและภาวะการแข่งขัน
ผู้ประกอบการเอกชนสามรายใหญ่ที่ครองตลาดโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของไทยอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (เอไอเอส) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ดีแทค)
และกลุ่มทรูโมบาย (ผู้ประกอบการภายใต้แบรนด์ทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช) โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศ
ไทย) Digital Advertising Association (Thailand) หรือ DAAT ร่วมกับเว็บไซต์ MarketingOops.com ได้จัดทํา
Infographic แสดงตัวเลขยอดผู้ใช้บริการมือถือในประเทศไทย รวมถึงสถิติต่างๆเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ
จากค่ายผู้ให้บริการหลักทั้งสามรายของประเทศไทยได้แก่ AIS, dtac และ TrueMove ณ ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557
(ทั้งนี้ ไม่รวมผู้ใช้บริการของ ทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม เป็นผู้ประกอบการภาครัฐวิสาหกิจอีกสองรายที่มี
ยอดผู้ใช้บริการรวมกันไม่ถึงร้อยละ 1 ของตลาดทั้งหมด) รวมทั้งสิ้น 94.3 ล้านคน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดดังนี้
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ส่วนแบ่งผู้ใช้บริการในตลาดโทรคมนาคมเคลือ่ นทีข่ องประเทศไทย ณ ไตรมาส 2 ปี 2557 จาแนกตาม
จานวนผู้ใช้บริการ

TRUE, 23.3
าน น , 25%

AIS, 42.9 าน
น , 45%

DTAC, 28.0
าน น , 30%

AIS

DTAC

TRUE

ที่มา: สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) Digital Advertising Association (Thailand) หรือ DAAT ร่วมกับเว็บไซต์
MarketingOops.com

โดยถ้าพิจารณาจํานวนผู้ใช้บริการ 3G เท่านั้นจะมีจํานวนทั้งสิ้น 72.38 ล้านคน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดดังนี้
 AIS มีผู้ใช้บริการ 3G ทั้งสิ้น 34.4 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 48%
 Dtac มีผู้ใช้บริการ 3G ทั้งสิ้น 19.1 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 27%
 TrueMove มีผู้ใช้บริการ 3G ทั้งสิ้น 18.4 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 25%
ส่วนแบ่งผู้ใช้บริการในตลาดโทรคมนาคมเคลือ่ นทีข่ องประเทศไทยในระบบ 3G ณ ไตรมาส 2 ปี 2557
จาแนกตามจานวนผู้ใช้บริการ

แหล่งข้อมูล: AIS, DTAC and Truemove, ผลประกอบการและข้อมูลที่เปิดต่อสาธารณชน ณ ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557
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การเปรียบเทียบผู้ประกอบการเอกชนสามรายใหญ่ในประเทศไทย

ความถี่

ดีแทค

1800MHz

900/1800MHz

1800MHz

ประมาณ 8,000 สถานี

ประมาณ 15,000
สถานี

ประมาณ 11,000 สถานี

ร้อยละ 97

ร้อยละ 97

ร้อยละ 95

850MHz (ในฐานะผู้
ให้บริการขายต่อ (Reseller)
ของ กสท. โทรคมนาคม)

900MHz

850MHz

ประมาณ 14,000 เครื่อง1

ประมาณ 20,000
เครื่อง

ประมาณ 11,600 เครื่อง

2G

สถานีฐาน

เอไอเอส

ครอบคลุมจํานวน
ประชากร

3G ในปัจจุบนั

ความถี่

Base Station

ได้มีการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G บนย่านความถี่ 2100MHz อายุ 15 ปี ให้แก่กลุ่มทรู เอไอเอส
และ ดีแทค ในเดือนธันวาคม 2555
ความถี่

4G บนย่านความถี่ 2100MHz

3G ใหม่ /

Node B

2x15MHz บนคลื่น
2100MHz

2x15MHz บนคลื่น
2100MHz

2x15MHz บนคลื่น
2100MHz

- ประมาณ 5,000 เครื่อง
สําหรับความครอบคลุม
ร้อยละ 50

- ประมาณ 5,000
เครื่องสําหรับความ
ครอบคลุมร้อยละ
50

- ประมาณ 1,000
เครื่องสําหรับความ
ครอบคลุมร้อยละ 30

- ประมาณ 8,000 เครื่อง
สําหรับความครอบคลุม
ร้อยละ 80

ครอบคลุมประชากร
ร้อยละ

- ประมาณ 20,000
เครื่องสําหรับความ
ครอบคลุมร้อยละ
97

- ประมาณ 5,000
เครื่องสําหรับความ
ครอบคลุมร้อยละ 50

- ร้อยละ 50 ภายในสิ้นปี
2556

- ร้อยละ 50 ภายใน
กลางปี 2556

- ร้อยละ 50 ภายในสิ้น
ปี 2556

- ร้อยละ 80 ภายในสิ้นปี
2559

- ร้อยละ 80 ก่อนต้นปี - ร้อยละ 80 ภายในสิ้น
2557
ปี 2558
หน้า 18

รายงานประจําปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรูโกรท

เอไอเอส

ดีแทค

- ร้อยละ 97 ภายใน
สิ้นปี 2558
พัฒนาการ

- เปิดให้บริการ 4G LTE
- ทําการย้าย
- อยู่ระหว่างการย้าย
บนย่านความถี่ 2100MHz
ผู้ใช้บริการระบบ 2G
ผู้ใช้บริการ 3G กึ่งหนึ่ง
ในใจกลางกรุงเทพฯ ใน
ไประบบ 3G
จากระบบ 850MHz
เดือนพฤษภาคม 2556
ไปสูร่ ะบบ 2100MHz
- เนือ่ งจากคลื่น
ภายในสิ้นปี 2556
- ส่งเสริมการศึกษาและการ
2100MHz พื้นที่
สาธารณสุขในพื้นที่
ครอบคลุมน้อยกว่า - คาดว่าจะใช้คลื่น
ห่างไกล โดยจัดหา
คลื่น 900/1800MHz ความถีต่ า่ํ ในการ
อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบ
จึงจะทําการสร้าง
ให้บริการในเขตชนบท
3G ผ่านทางโครงการ
และเช่าเสา
เท่านั้น
“3G+ for Schools and
โทรคมนาคมเพื่ม
- คาดว่าจะทําการย้าย
Communities”
เติมเพื่อให้
ผู้ใช้บริการระบบ 2G
ครอบคลุมพื้นที่ครบ
ไปสู่ระบบ 3G ภายใน
ตามเป้าหมาย
ระยะเวลาสี่ปี
- ทําการเลือกสถาน
ที่ตั้ง (blocks) ให้
ใกล้เคียงกับสถาน
ที่ตั้งระบบคลื่น
ความถี่ 3G ของทีโอ
ทีเพื่อการใช้งาน
โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน
สูงสุด
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เอไอเอส
พัฒนาการ

ดีแทค

กระทรวงไอซีที คาดว่าการประมูลคลื่นความถี่ 4G จะสามารถเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม
ปี 2558 นี้ และพร้อมร่วมมือกับ กสทช. เดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ประมูล

4G

ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้มีนโยบายในการนําประเทศไทยเข้าสู่ยุคของดิจิทัล โดยผ่านนโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เพื่อจะทําให้นโยบายดังกล่าว
เกิดขึ้นได้ ประเทศไทยจําเป็นต้องทําให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เนตได้
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันสําคัญที่รัฐบาลจะต้องเปิดคลื่น
ความถี่สําหรับการใช้งานข้อมูลบนมือถือเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเพื่อรองรับระบบ 4G
คลื่นความถี่ที่เพิ่มขึ้นนั้นต้องมีเพื่อสนับสนุนการเติบโตของการส่งข้อมูลในระยะยาว
ความสํ า คั ญ ของระบบบรอดแบนด์ แ บบไร้ ส าย (Wireless Broadband) และ
อินเตอร์เนตความเร็วสูงที่ได้จากระบบ 4G (เร็วกว่าระบบ 3G ถึง 100 เท่า) เป็นตัวบ่งชี้
ว่าถ้ารัฐบาลต้องการที่จะให้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกิดขึ้นจริงจะต้อง
มีการเปิดประมูลระบบ 4G เกิดขึ้นในไม่ช้า

ที่มา: Analysys Mason บทวิเคราะห์จาก SCBS และแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
หมายเหตุ:
1. อัตราความครอบคลุมจํานวนประชากรของเครือข่าย 3G 850MHz อยู่ที่ประมาณร้อยละ 95 จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
2. ณ เดือนมีนาคม 2556

การเปรียบเทียบผู้ประกอบการภาครัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
กสท. โทรคมนาคม

การให้บริการ

ไม่มีข้อมูล
(ไม่เปิดให้บริการ 2G)

อยู่ระหว่างการปิดการให้บริการ 2G
CDMA และย้ายผู้ใช้บริการไป
โครงข่าย 3G HSPA

ความถี่

2100MHz/1900MHz

850MHz (ภายใต้แบรนด์ My)

Node B

ประมาณ 2,500 เครื่อง ณ สิ้นปี
2555
ประมาณ 12,000 เครื่อง ต่อการ
ครอบคลุมประชากรร้อยละ 80

เหมือนกับบริการ 3G 850MHz ของทรู
โมบาย ไม่เกินร้อยละ 20
และมีกลุ่มทรูเป็นผู้ใช้ร้อยละ 80

ประมาณร้อยละ 80

ประมาณร้อยละ 95

3G

2G

ทีโอที

ครอบคลุมประชากรร้อย
ละ
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ทีโอที

กสท. โทรคมนาคม

พัฒนาการ

หาก กสทช. อนุญาตให้ทีโอทีใช้คลื่น
ความถี่ 2100MHz ต่อไปหลังจากที่
สัญญาสัมปทานหมดอายุลง ทีโอที
จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
3G บนคลื่นความถี่ 900MHz ซึ่งเปิด
ให้บริการโดยเอไอเอส หรือให้เช่า
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว

ไม่มีข้อมูล

พัฒนาการ

กลยุทธ์ในการเปิดให้บริการ 4G ยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่ได้รับการอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐ - แผนการเปิดใช้บริการและโอกาสทางธุรกิจมีความไม่
แน่นอน

ที่มา: Analysys Mason และแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
สภาพแวดล้อมการกากับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลือ่ นที่ของประเทศไทย
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอกชนในระบบ 2G ของประเทศไทยอยู่ภายใต้ระบบสัมปทานซึ่งใช้อยู่ก่อนหน้าการจัดตั้ง
กทค. ผู้ให้สัมปทานคือผู้ประกอบการภาครัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กสท. โทรคมนาคม และ ทีโอที ผู้ประกอบการ
ภาครัฐวิสาหกิจจะบริหารคลื่นความถี่ 2G จนกระทั่งหมดอายุสัมปทาน ระบบสัมปทานเป็นการประกอบการใน
ลัก ษณะ “สร้า ง-โอน-ดํ าเนิ นการ” (Build-Transfer-Operation (BTO) scheme) โดยผู้รั บ สั มปทาน
(ผู้ประกอบการเอกชน) จะต้องจ่ายรายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราร้อยละ 20-30 ให้แก่ผู้ประกอบการ
ภาครัฐวิสาหกิจในระหว่างอายุสัมปทาน โครงสร้างในลักษณะ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” นี้ทําให้ผู้ประกอบการ
เอกชนสามารถลงทุนในธุรกิจโทรคมคมนาคมเคลื่อนที่ได้ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของโดยรัฐบาล ทั้งนี้
ระยะเวลาของสัมปทานอยู่ระหว่าง 25 ถึง 30 ปี ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื่อนที่เอกชน
หลั ง จากที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ไทยฉบั บ ปั จ จุ บั น ซึ่ ง กํ า หนดให้ มี อ งค์ ก รเดี ย วที่ ทํ า หน้ า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลอุ ต สาหกรรม
โทรคมนาคมและอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2550 ได้มีการ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 ซึ่งวางรากฐานของระบบการกํากับดูแลใหม่ ภายหลังจาก
ที่ประกาศใช้กฎหมายนี้ ได้มีพัฒนาการเกี่ยวกับการกํากับดูแลเกิดขึ้นเป็นลําดับ ในเดือนธันวาคม 2553 มีการ
จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การโทรคมนาคมและกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ใ ห ม่ คื อ
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทั ศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กสทช.) เพื่อ แทน
คณะกรรมการ กทช. และคณะกรรมการ กสช. ตามพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 โดยมีหน้าที่หลัก
รวมถึงการจัดทําแผนแม่บทการกํากับดูแลสําหรับกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุสําหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์
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ในเดือนเมษายน 2555 กสทช.ได้อนุมัติแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ และในเดือนตุลาคม 2555 กสทช. ได้
ดําเนินการประมูลคลื่นความถี่ 3G และออกใบอนุญาตเต็มรูปแบบ (full licenses) ให้แก่ผู้ประกอบการเอกชน
สามรายที่ชนะการประมูล ใบอนุญาตใหม่สําหรับคลื่นความถี่ 3G อยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตใหม่ มิใช่ระบบ
“สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (BTO scheme) แบบเก่าเช่นที่ใช้สําหรับบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 2G ดังนั้น ผู้รับ
ใบอนุญาตจึงจะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ กสทช ที่อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปีของรายได้ของตน ซึ่ง
เป็นการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลของผู้ประกอบการเอกชนลงเป็นอย่างมาก
สภาพแวดล้อมการกากับดูแลในระบบ 2G ปัจจุบันในประเทศไทย
ผู้ให้บริการ
การจัดสรรคลื่นความถี่
ขนาดความกว้างของ
คลื่นความถี่ (MHz)
ผู้ให้สัมปทาน /
ประเภท

ระยะเวลา
ส่วนแบ่งรายได้บริการ
ระบบเติมเงิน
ส่วนแบ่งรายได้บริการ
ระบบรายเดือน

เอไอเอส
900MHz
1800MHz
(DPC)
17.5MHz
12.5MHz
ทีโอที / BTO

ดีแทค
1800MHz
850MHz
50MHz

10MHz

กลุ่มทรูโมบาย
1800MHz
850MHz
(กสท.)
12.5MHz
15MHz

สัญญา
สัมปทาน

กสท.
กสท.
กสท.
กสท.
โทรคมนาคม โทรคมนาคม โทรคมนาคม โทรคมนาคม
/ BTO
/ BTO
/ BTO
สัญญา
สัญญา
สัญญา
สัญญา
สัมปทาน
สัมปทาน
สัมปทาน
สัมปทาน

ถึงปี 2558
ร้อยละ 20

ถึงปี 2556
ร้อยละ 36

ถึงปี 2561
ร้อยละ 30

ถึงปี 2561
ร้อยละ 30

ถึงปี 2556
ร้อยละ 30

สัญญาขาย
ส่งกับ กสท.
โทรคมนาคม
สัญญาขาย
ต่อ (Resell
Contract)
ถึงปี 2568
ไม่มี

ร้อยละ 30

ร้อยละ 30

ร้อยละ 30

ร้อยละ 30

ร้อยละ 30

ไม่มี

ที่มา: Analysys Mason และแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ผลการประมูลคลื่นความถี่ 3G ของประเทศไทยซึ่งจัดขึน้ เมือ่ เดือนตุลาคม 2555

ความถี่

เอไอเอส

ดีแทค

กลุ่มทรู

ความถี่ 2x15MHz บนคลื่น
ความถี่ 2100MHz

ความถี่ 2x15MHz บนคลื่น
ความถี่ 2100MHz

ความถี่ 2x15MHz บน
คลื่นความถี่ 2100MHz

ที่มา: Analysys Mason และแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
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ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถีข่ อง กสทช. นั้น ทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม จะต้องคืนคลื่นความถี่ 2G
เพื่อการจัดสรรใหม่เมื่อสิ้นสุดสัมปทาน 2G เนื่องจากตามกฎหมายปัจจุบัน สัญญาสัมปทานทั้งหมดจะไม่
สามารถต่ออายุได้อีกภายหลังจากวันที่หมดอายุ ตามพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 กสทช.
จะต้องใช้วิธีการประมูลเท่านั้นในการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับคลื่นความถี่ใหม่ หรือคลื่นความถี่ที่ยังไม่ได้มีการ
ใช้ หรื อคลื่ น ความถี่ ที่ มี การคื น เพื่อ จั ด สรรใหม่ เนื่ อ งจากสั ญ ญาให้ ดํ า เนิ นการฯ ระหว่ า งกลุ่ ม ทรู กับ กสท.
โทรคมนาคม ได้หมดอายุลงในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 กสทช. ได้ออก
กฎระเบียบเพื่อคุ้มครองลูกค้าในระหว่างช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สัญญาให้
ดํา เนิ น การฯ หมดอายุ จนถึ ง วั น ที่ กสทช. ออกใบอนุ ญ าตให้ แก่ ผู้ช นะการประมู ล ตามกฎดั ง กล่ า ว กสท.
โทรคมนาคม และ ทรูมูฟ มีหน้าที่ให้บริการกับผู้ใช้บริการต่อไปในระหว่างสัญญาให้ดําเนินการฯ สิ้นสุดจนถึง
วันที่ กสทช. ได้จัดสรรคลื่นความถี่ให้กับผู้รับใบอนุญาตที่ชนะการประมูลแล้วเสร็จ โดยระยะเวลาดังกล่าวต้อง
ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาให้ ดําเนินการฯ โดยกําหนดให้ กสท. โทรคมนาคม และทรูมูฟเป็นผู้รับ
ชําระเงินรายได้จากการให้บริการแทนรัฐโดยแยกบัญชีการรับเงินไว้เป็นการเฉพาะ แล้วรายงานจํานวนเงินรายได้
และดอกผลที่เกิดขึ้นซึ่งได้หักต้นทุนค่าใช้โครงข่าย ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ และต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการให้บริการแล้ว ส่วนที่เหลือให้นําส่งสํานักงาน กสทช. เพื่อ
ตรวจสอบก่อนนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

ประมาณการอุปสงค์และอุปทานของเสาโทรคมนาคมในประเทศไทย และปัจจัยผลักดันในการใช้เสา
โทรคมนาคมร่วมกัน
อุปสงค์ของเสาโทรคมนาคม: หลังจากที่ผู้ประกอบการแต่ละรายซึ่งรวมถึง เอไอเอส, ดีแทค และกลุ่มทรู ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G บนย่านความถี่ 2100MHz ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงจําเป็นต้องวางสถานีฐาน
หรือ BTS station บนเสาให้มากเพียงพอเพื่อเครือข่าย 3G ของตนจะได้มีความครอบคลุ มทั่วประเทศ และ
สามารถให้บริการ 3G ที่มีความเร็วที่สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ จากภาพด้านล่างทางผู้จดั การกองทุนและบริษัท
เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ ได้ทําประมาณการอุปสงค์ของพื้นที่บน
เสาโทรคมนาคมที่เอไอเอส และดีแทค ต้องการเพื่อติดตั้งสถานีฐานโดยใช้ข้อมูลสาธารณะและจากการประมาณ
การ จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการทั้งสองรายยังต้องการจํานวนเสาจํานวนมาก (เอไอเอส คาดว่าจะยังต้องการเสา
เพิ่มประมาณ 7,500 เสา และดีแทค คาดว่ายังต้องการเสาเพิ่มอีกมากกว่า 10,000 เสา) ซึ่งสามารถเลือกได้ว่า
จะสร้างเสาขึ้นมาใหม่เองหรือจะเช่าใช้
อุปทานของเสาโทรคมนาคม: โดยประมาณคาดว่าในประเทศไทย มีเสาโทรคมนาคมอยู่ทั้งสิ้นมากกว่ า
55,000 เสา แต่อย่างไรก็ตาม เสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 ไม่ได้มีการทําการตลาดเพื่อหาผู้เช่า
ตรงพื้นที่บนเสาที่ไม่ได้ใช้ เนื่องจาก (1) มีเสาโทรคมนาคมมากกว่า 35,000 ต้นที่อยู่ภายใต้การฟ้องร้องระหว่าง
ผู้ให้สัมปทานเดิมซึ่งได้แก่ ทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม และผู้รับสัมปทานในอดีตซึ่งคือ เอไอเอส, ดีแทค และ
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กลุ่มทรู ว่าฝ่ายใดมีกรรมสิทธิ์บนเสาโทรคมนาคมเหล่านี้ และ (2) อีกจํานวนประมาณ 6,000 ต้นซึ่งกลุ่มทรู มี
กรรมสิทธ์แต่ กสท. โทรคมนาคม มีสิทธิ์เช่าใช้แต่เพียงผู้เดียว และ (3) เสาอีกประมาณ 5,000 ต้น เป็นเสาใหม่ที่
เอไอเอส และ ดี แ ทค สร้ า งหลั ง จากได้ ใ บอนุ ญ าต แต่ สร้ า งมาเพื่ อ ใช้ เ องเป็ น หลั ก ไม่ ได้ นํ า ออกให้ เ ช่ า แก่
ผู้ประกอบการรายอื่น ด้วยเหตุดังกล่าว ทําให้เสาโทรคมนาคมที่กองทุนฯ มีและนําออกปล่อยเช่าจํานวน 6,000
ต้น (จะได้รับมอบอีก 3,000 ต้นภายในปี 2558) และเสาโทรคมนาคมของ กสท. โทรคมนาคม ประมาณ 2,500
ต้น เป็นอุปทานเพียงส่วนเดียวที่มีการนํามาทําการตลาดเพื่อหาผู้เช่าพื้นที่บนเสาที่ยังไม่ได้ใช้
ปั จ จั ย ผลั ก ดั น ในการใช้ เ สาโทรคมนาคมร่ ว มกั น : ในอดี ต ที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยไม่ ไ ด้ มี ก ารใช้ เ สา
โทรคมนาคมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการเนื่องจากในยุคสัมปทาน ผู้ให้บริการแต่ละรายสร้างเสาโทรคมนาคม
ขึ้นมาเพื่อใช้เองเท่านั้น อย่างไรก็ตามตั้งแต่ที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคแห่งการเปิดเสรี การใช้เสาโทรคมนาคม
ร่ว มกั น ระหว่ า งผู้ ป ระกอบการจึ ง เป็ น สิ่ง ที่ กสทช. ให้ ก ารสนั บ สนุ นให้ เ กิ ด ขึ้น เพื่ อ ลดการลงทุ น ซ้ํ าซ้ อ นของ
ผู้ประกอบการเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูงและเป็นการปิดกั้นให้เกิดการเปิดเสรีของธุรกิจ การที่กองทุนฯ ปล่อย
เช่าเสาโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการรายใดก็ได้ จะช่วยเปิดโอกาสให้มีผู้ประกอบการเร่งพัฒนาคุณภาพ
บริการได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาลงทุนสร้างเสาโทรคมนาคม ซึ่งในการขยายเครือข่าย 3G เนื่องจากอยู่บน
คลื่นความถี่ที่สูงแต่ละรายจะต้องใช้เสาโทรคมนาคมจํานวนมากขึ้นมากเมื่อเทียบกับเครือข่ายที่มีความถี่ต่ํา
นอกจากนี้ ก ารใช้ เ สาโทรคมนาคมร่ ว มกัน ยั ง ช่ วยลดผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั ศ นี ย ภาพดี ขึ้ น ลดความ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของชาติ เนื่องจากหากไม่มีการร่วมใช้เสาโทรคมนาคม ผู้ประกอบการแต่ละรายจะต้องสร้าง
เสาในตําแหน่งที่ใกล้กันโดยไม่จําเป็น และไม่สามารถนําเสาแต่ละเสามาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้อย่า ง
เต็มที่
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ประมาณการอุปสงค์และอุปทานของเสาโทรคมนาคมในประเทศไทย
ปัจจัยส่งเสริมให้มีการใช้เสา
ร่วมกัน
คลื่นความถี่ที่สูงขึ้น เช่น 3G)
ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้อง
ติดตั้งอุปกรณฺส่งสัญญาณ
จานวนมากขึ้นเพื่อให้สามารถ
ส่งสัญญาณครอบคลุมได้
เท่ากับกรณีที่เป็นคลื่นความถี่
ต่า
ผู้ประกอบการแต่ละราย
ต้องการขยายเครือข่ายให้
รวดเร็ว เพื่อให้เครือข่าย 3G
ของตนครอบคลุมประชากรทั่ว
ประเทศตามที่สัญญากับ
กสทช ได้ทันในปลายปี 2558)
การเช่าเสาเป็นทางเลือกที่มี
ต้นทุนต่ากว่าการสร้างเสาใหม่
เงินทุนที่ประหยัดได้สามารถ
นาไปใช้กับวัตถุประสงค์อื่น

อุปสงค์ของการใช้พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม
ประมาณการของปริมาณอุปสงค์ข องการใช้ พื้นที่บนเสาโทรคมนาคม
AIS
slot

ุ
Slot

พ

Slots(1)

(BTS Station)

DTAC

27,500 slots

22,500 slots

20,000 slots

11,600 slots

7,500 slots

10,900 slots





ผู้ประกอบการทุก ราย ต้องการเสา
โทรคมนาคมเพิ่มเติม เพื่อการขยาย
เครือข่ย 3G/4G ของตน
การเช่าเสาเป็นทางเลือกที่ทําให้
ผู้ประกอบการประหยัดเงินลงทุนและ
สามารถขยายเครือข่า ยได้อย่ างรวดเร็ ว
มากขึ้น

อุปทานของเสาโทรคมนาคมในประเทศไทย
ประมาณการของอุปทานของเสาโทรคมนาคมในประเทศไทย

(2)

กรรมสิท ธิ์จะถูกโอนมาที่กองทุน ในปี 2568
หลังจากที่สัญญา HSPA กับ CAT สิ้นสุดลง
6.138

TRUEGIF

6,000

15,000 ยังติดกับสัญญาสัม ปทานกับ AIS

TOT

?

CAT

2,500

TRUE

?

?

?

จนถึง กันยายน ปี 2558

c.12,500 อยู่ใต้การฟ้องร้องทั้งกับทั้ง DTAC และ AIS เรื่อง



กองทุนอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่จะ
ตอบสนองอุปสงค์ของเสาโทรคมนาคม
เนื่องจากมีความเป็นกลาง และทรัพย์สินมี
ความพร้อมในการปล่ อยเช่ าให้ผู้เช่ า ราย
อื่น

กรรมสิทธิ์ของเสา
c.7,500 อยู่ใต้การฟ้องร้องกับ
CAT เรื่องกรรมสิทธิ์ข องเสา

เสาที่สามารถนํา มาปล่อยเช่า ให้
ผู้ประกอบการรายอื่น ได้ ณ ขณะนี้

?



เสาที่ไม่สามารถนํา มาทํา การตลาดในตอนนี้ แต่อาจสามารถ
นํา มาปล่อยเช่า ให้ผู้ประกอบการเพิ่มเติมได้ในอนาคต


แหล่งที่มา : หนังสือชี้ชวนของกองทุน , แหล่งข้อมูลสาธารณะ
(1)
ประมาณการอุปสงค์ของจํา นวนพื้น ที่บนเสาโทรคมนาคม และจํา นวนสถานีฐานที่ติดตั้งแล้ว ในปัจจุบัน โดยบริษัท จัดการและ บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์
(2)
ประมาณการอุปทานของเสาโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยบริษัท จัดการและ บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์

ขณะนี้ เสาโทรคมนาคมที่กองทุนมี
เป็นส่วนเดียวที่มีการทําการตลาดเพื่อ
ปล่อยเช่าให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น
เสาที่เหลือส่วนใหญ่อยู่ภ ายใต้การ
ฟ้องร้องเรื่องกรรมสิทธิ์

เสาจํานวน 3,000 ต้นพร้อมในการ
ปล่อยเช่าตั้งแต่ปลายปี 2557 และอีก
3,000 ต้นสามารถมาปล่อยเช่าได้
ภายในปี 2558

ข) อุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์ประจาที่ในประเทศไทย
แนวโน้มตลาดของบริการบรอดแบนด์ประจาที่และปัจจัยกระตุ้นการเติบโต
ตามข้อมูลของ Analysys Mason ณ สิ้นปี 2555 มีผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ประจําที่ประมาณ 4.4 ล้านรายใน
ประเทศไทย คิดเป็นอัตราการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ประจําที่ภาคครัวเรือนที่ร้อยละ 21 ประมาณครึ่งหนึ่งของ
ผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ประจําที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร Analysys Mason คาดว่าตลาดจะยังคงเติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยกระตุ้นหลักคือการที่ ผู้ประกอบการขยายธุรกิจไปในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะ
ส่งเสริมการเชื่อมต่อถึงกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้ริเริ่มโครงการ Smart Thailand ซึ่งมี
เป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ของบริการบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมประชากรได้ถึงร้อยละ 95 ภายในปี 2563 โดย
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80 ในปี 2558 Analysys Mason ประมาณการว่าประเทศไทยจะมีผู้ใช้บริการบรอดแบนด์
ประจําที่ 5.2 ล้านรายภายในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ภาคครัวเรือนที่ร้อยละ 23
ตามข้อมูลของ Analysys Mason ปัจจุบัน Digital Subscriber Line (xDSL) ยังคงเป็นรูปแบบหลักของ
เทคโนโลยีบรอดแบนด์ โดยส่วนแบ่งตลาดของผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ประจําที่ในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 90 ณ ปี
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2555 ตามข้อมูลของ Analysys Mason ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 เป็นเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น Cable, Fiber To The
X (FTTx) Analysys Mason คาดว่าเมื่อผู้ใช้บริการย้ายไปสู่บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูง เช่น บริการบรอด
แบนด์ผ่านเคเบิลความเร็วสูง (high speed cable broadband (DOCSIS)) และ FTTx อัตราใช้บริการ xDSL จะ
ลดลงเหลือร้อยละ 85 ภายในปี 2558 ตามข้อมูลของ Analysys Mason เป็นที่คาดว่า FTTx จะเป็นบริการหลักที่
ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากประมาณ 43,000 รายในปี
2555 เป็นกว่า 270,000 รายภายในปี 2558 เนื่องจากจะมีการวางใยแก้วนําแสงในเขตเมืองเป็นหลัก เช่น
กรุงเทพมหานคร
ผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ประจาที่ในประเทศไทยจาแนกตามเทคโนโลยีและอัตราการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์
ภาคครัวเรือนในประเทศไทย

ที่มา: Analysys Mason
ในอีกสองถึงสามปีข้างหน้าเป็นที่คาดว่าการรับส่งข้อมูลผ่านบริการบรอดแบนด์ประจําที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้
I.

การไม่มีข้อจํากัดด้านราคา: เนื่องจากบริการข้อมูลผ่านระบบบรอดแบนด์ประจําที่มักจะไม่รวมโควต้า
ปริมาณข้อมูล จึงไม่มีข้อจํากัดด้านราคาสําหรับการบริโภคข้อมูลในปริมาณที่สูงมากผ่านเครือข่าย
ประจําที่ทั้งในส่วนผู้ใช้ขั้นปลายและผู้ประกอบการ

II.

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เร็วกว่า: โดยทั่วไป ความเร็วในการเข้าถึงและการใช้งานมีความสัมพันธ์กัน
เมื่อผู้บริโภคย้ายไปใช้บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงการบริโภคข้อมูลต่อรายจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

III.

ความเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นของบริการวีดีโอ Over-The-Top (OTT): เป็นที่คาดว่าการใช้งานวีดีโอจะเป็น
ปัจจัยกระตุ้นหลักของการเพิ่มขึ้นในการรับส่งข้อมูลทางบรอดแบนด์ นอกจากนี้ ความต้องการบริการ
ประเภทไฮเดฟินิชั่นหรือวีดีโอ 3 มิติจะเป็นปัจจัยกระตุ้นการรับส่งข้อมูลเช่นกัน

ตามแผนภูมิดังต่อไปนี้ เป็นที่คาดว่าความเร็วบรอดแบรนด์ระดับเริ่มต้น (entry level) ซึ่งผู้ใช้บริการบรอดแบนด์
ประมาณร้อยละ 82 ของไทยใช้อยู่ จะเพิ่มขึ้นจาก 10 Mbps เป็น 15 Mbps ภายในปี 2558 ซึ่งน่าจะเพียงพอ
สําหรับการสนับสนุนผู้ใช้ที่ดูวีดีโอประเภทไฮเดฟินิชั่นพร้อมกันอย่างน้อยสองราย ความเร็วแบนด์วิดท์สําหรับ
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ผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ประเภทความเร็วสูงมาก (high end) จะเพิ่มขึ้นจาก 50 Mbps เป็น 65 Mbps ภายในปี
2558 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศของบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูง
ความต้องการแบนด์วิดท์สูงสุดของผู้ใช้บริการภาคครัวเรือนของประเทศไทย

ที่มา: Analysys Mason
Analysys Mason ประมาณการว่าการบริโภคข้อมูลรายเดือนโดยผ่านทางบริการบรอดแบนด์ประจําที่ของ
ประเทศไทยโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 34GB ต่อเดือนต่อราย เป็น 86GB ต่อเดือนต่อรายในอีกสามปีข้างหน้า คิด
เป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 36.5 นอกจากนี้ Analysys Mason ยังประมาณการว่าปริมาณการรับส่ง
ข้อมูลผ่านโครงข่ายทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นจาก 1.7 พันล้าน GB ในปี 2555 เป็น 3.8 พันล้าน GB ในปี 2558 คิดเป็น
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 32 สําหรับระยะเวลาตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2558
ปริมาณการใช้ข้อมูลรายเดือนผ่านบริการบรอดแบรนด์ประจาที่โดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการในประเทศไทย

ที่มา: Analysys Mason
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ปริมาณการใช้ข้อมูลรายเดือนผ่านโครงข่ายประจาที่โดยเฉลี่ยต่อรายในประเทศไทย

ที่มา: Analysys Mason
มีการประมาณการว่ารายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของบริการบรอดแบนด์ประจําที่ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ในอีกสองถึงสามปีข้างหน้าโดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ผู้ใช้บริการเปลี่ยนไปใช้บริการความเร็วสูง (highspeed packages) โดยรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายคาดว่าจะเติบโตขึ้นจาก 668 บาทในปี 2555 เป็น 724 บาทใน
ปี 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 2.7 ต่อปี ตามข้อมูลของ Analysys Mason
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของบริการบรอดแบนด์ประจาที่ในประเทศไทย

ที่มา: Analysys Mason
โครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมบรอดแบนด์ประจาทีข่ องประเทศไทยและภาวะการแข่งขัน
การเปรียบเทียบผู้ประกอบการบรอดแบนด์ประจาที่ในประเทศไทย
กลุ่มทรู
เทคโนโลยี

ทีโอที

3BB

DOCSIS 3.0 บนโครงข่าย Hybrid

xDSL

xDSL

Fiber Coaxial (“HFC”)

FTTx

FTTx

xDSL
FTTx
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กลุ่มทรู
รายละเอียด
โครงข่าย

ทีโอที

- โครงข่าย HFC ครอบคลุม
- โครงข่าย xDSL
มากกว่า 38 จังหวัด
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่ว
ทั่วประเทศไทย
ประเทศไทย
- โครงข่าย xDSL ส่วนใหญ่
- ส่วนใหญ่เปิดให้บริการใน
ครอบคลุมพื้นที่ในเขต
กรุงเทพมหานครและ
กรุงเทพมหานคร รวมถึงพื้นทีใ่ น
ศูนย์กลางธุรกิจอื่น ๆ
อีก 20 จังหวัด
- โครงข่าย FTTx ส่วนใหญ่เปิด
ให้บริการในกรุงเทพมหานคร

จํานวนผูใ้ ช้บริการ 1.6 ล้าน
(2555)

1.4 ล้าน

3BB
- โครงข่าย xDSL ครอบคลุม
74 จังหวัดจาก 77 จังหวัด
ทั่วประเทศ รวมถึงเขต
กรุงเทพมหานคร
- โครงข่าย FTTx ครอบคลุม
ประมาณ 10 จังหวัด
รวมถึงเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
1.2 ล้าน

ที่มา: Analysys Mason และแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ตลาดบรอดแบนด์ประจําที่ถูกครอบครองโดยผู้ประกอบการสามรายได้แก่ กลุ่มทรู ทีโอที และ 3BB ในครึ่งแรก
ของปี 2557 กลุ่มทรูซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ร้อยละ 37.2 ส่วน ทีโอที มี
ส่วนแบ่งตลาดทั่วประเทศอยู่ร้อยละ 30
3BB เป็นผู้ให้บริการบรอดแบรนด์ประจําที่รายล่าสุดซึ่งเข้าสู่ตลาดในปี 2549 ตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมา 3BB มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ร้อยละ 29.6 ทั่วประเทศ
ส่วนแบ่งตลาดผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ประจาทีข่ องประเทศไทย ณ ครึ่งปีแรกของปี 2557 จาแนกตามจานวน
ผู้ใช้บริการ
Others, 3.4%
3BB, 29.6%
TRUE, 37.2%

TOT, 29.9%

ที่มา: หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (http://www.bblam.co.th/jasif/en/download/jasif_1.pdf) หน้า 187
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สภาพแวดล้อมการกากับดูแลของอุตสาหกรรมบรอดแบนด์ประจาที่ในประเทศไทย
ตลาดบรอดแบนด์มีพัฒนาการที่สําคัญนับตั้งแต่การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนในปี 2549 ก่อนปี
2549 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกราย (ISPs) จะต้องซื้อแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศจาก กสท.
โทรคมนาคม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกตเวย์
อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2549 กสทช. ได้ออกประกาศการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทเอกชนในการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามประเภทหลักได้แก่ International Internet Gateway (IGG), National Internet
Exchange (NIX) และบริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตสําหับผู้บริโภค (consumer Voice-Over-Internet Protocol
(“VoIP”))
การเปิดเสรีนี้มีผลกระทบทางบวกต่อการเติบโตต่อตลาดบรอดแบนด์ประจําที่ โดยได้เพิ่มผู้ใช้บริการจาก 2.1
ล้านรายในปี 2551 เป็น 4.4 ล้า นรายในปี 2555 คิดเป็น อัต ราการเติ บโตเฉลี่ย ต่อ ปีที่ร้ อยละ 20.5 ตลอด
ระยะเวลานับจากปี 2551 ถึงปี 2555 ตามข้อมูลของ Analysys Mason ปัจจุบัน มีใบอนุญาต ISP ที่ยังมีผลอยู่
ทั้งสิ้น 96 ฉบับในประเทศไทย
ค) ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อค่าเช่าที่กองทุนฯ จะได้รับ
ค่าเช่าที่กองทุนฯ จะได้รับสามารถแบ่งได้ตามผู้เช่าออกเป็นสองประเภทหลัก คือ (1) ค่าเช่าที่มาจากกลุ่มทรู และ (2)
ค่าเช่าที่มาจากผู้เช่ารายอื่น ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าเช่าทั้งสองแหล่งอาจจะแตกต่างกันอันเนื่องมาจากเงือ่ นไขใน
สัญญาเช่าที่ทางกองทุนฯ ได้ทํากับทรู อาจจะมีเงื่อนไขบางประการที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ได้ตกลงกับผู้เช่ารายอื่น โดย
สรุปปัจจัยที่จะทําให้ค่าเช่าที่กองทุนฯ จะได้รับเปลี่ยนแปลงไปมีดังต่อไปนี้
I.

อัตราค่าเช่าอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าตามสัญญา
-

เสาโทรคมนาคม: สําหรับค่าเช่าเสาของผู้เช่ากลุ่มทรู อัตราค่าเช่าและอัตราการขึ้นของค่าเช่า
เสาได้มีการกําหนดไว้แล้วจนถึงวันครบกําหนดเช่าในปี พ.ศ. 2570 พร้อมทั้งส่วนลดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สําหรับค่าเช่าเสาของผู้เช่ารายอื่นจะขึ้นอยู่การต่อรองระหว่างกองทุนฯ และผู้เช่าราย
ใหม่ โดยปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ อั ต ราค่ า เช่ า เสานั้ น ได้ แ ก่ อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานชองเสา
โทรคมนาคมในเวลานั้น และต้นทุนในการสร้างเสาโทรคมนาคมและค่าเช่าที่ดิน (เนื่องจากผู้เช่า
จะนําต้นทุนที่เกี่ยวข้องจากการสร้างเสาด้วยตนเองรวมทั้งค่าเช่าที่ มาพิจารณา ร่วมกับค่าเช่าเสา
ดังนั้นค่าเช่าเสารายเดือน ควรจะถูกกว่าต้นทุนต่อเดือนในกรณีที่มีการสร้างเสาเอง เพื่อให้เป็น
การดึงดูดให้ผู้ประกอบการเช่าเสามากกว่าที่จะสร้างเสาเอง)

-

ระบบ FOC หลัก: สําหรับอัตราค่าเช่าสาย FOC นั้น ได้ถูกกําหนดไว้แล้วที่ 350 บาทต่อคอร์
กิโลเมตรต่อเดือน สําหรับอัตราค่าเช่าที่กลุ่มทรูจะได้รับ และ 1,100 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน
สําหรับอัตราค่าเช่าที่ผู้เช่ารายอื่น อัตรานี้จะคงที่โดยไม่ มีการเพิ่มขึ้นระหว่างปีไปจนถึง ปี พ.ศ.
2569

-

อุปกรณ์สื่อสัญญาณที่เกี่ยวช้อ งกับระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้น ที่
ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์ประเภท Active: ตามสัญญาที่กองทุนฯ ได้เข้าทํากับกลุ่มทรู อัตรา
หน้า 30
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ค่าเช่าของทรัพย์สินส่วนนี้อยู่ที่ 317 ล้านบาทในปี 2557 และจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
สําหรับปี พ.ศ. 2558 และหลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริโภคที่ประกาศโดย
กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย สําหรับปีก่อนหน้า โดยเริ่มคิดคํานวณจากเดือนมกราคม พ.ศ.
2559 ทั้งนี้อัตราดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 3.5
II.

อัตราการเช่าใช้
-

เสาโทรคมนาคม: กลุ่มทรูได้ทําสัญญาเช่าพื้นที่ขั้นต่ําไว้ดังนี้
o พื้นที่ (slots) จํานวน 6,619 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2558
o พื้นที่ (slots) จํานวน 13,993 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่ มตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2559 และ
o พื้นที่ (slots) จํานวน 15,249 พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2560
แต่เนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดที่มีบนเสาทั้ง 6,000 พันต้นนั้นมีถึง 22,541 พื้นที่ (slots) จะเห็นได้ว่ามี
พื้นที่ว่างที่สามารถนํามาให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอื่นอยู่ถึง 7,292 พื้นที่ ดังนั้น ถ้ากองทุนฯ สามารถ
ปล่อยเช่าส่วนที่เหลือนี้ออกไปได้ ค่าเช่าที่กองทุนฯ จะได้รับก็จะเพิ่มขึ้น

-

ระบบ FOC หลัก: ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 หลังจากที่กองทุนฯ ได้ทําการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้ นฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ทางกองทุน ฯ มีระบบ FOC หลักทั้งสิ้ น
426,143 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกลุ่มทรูในฐานะผู้เช่าหลักได้สัญญาว่าจะเช่าขั้นต่ําเป็นจํานวนไม่ต่ํา
กว่า 271,980 คอร์กิโลเมตร (ประมาณ 64%) ในปี 2558 และจะเพิ่มขึ้นไปจนถึง 302,290 คอร์
กิโลเมตรในปีสุดท้ายชองสัญญาเช่าซึ่งคือปี 2569 (ประมาณ 71%) ดังนั้น ถ้ากองทุนฯ สามารถ
หาผู้ เ ช่า รายอื่ น มาเช่ า ในส่ ว นที่ก ลุ่ ม ทรู ไม่ ได้ เ ช่ า ได้ ค่ าเช่ า ที่ก องทุน ฯ จะได้ รั บจากทรั พ ย์ สิน
ประเภทนี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้น

-

อุปกรณ์สื่อสัญญาณที่เกี่ยวช้อ งกับระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้น ที่
ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์ประเภท Active: ทรัพย์สินส่วนนี้มีสัญญาเช่ากับกลุ่มทรูจนถึงปี
2561 โดยรายได้จากทรัพย์สินส่วนนี้อยู่ที่ 317 ล้านบาทในปี 2557 ดังนั้นรายได้จากทรัพย์สิน
ส่วนนี้หลังจากปี 2561จะขึ้นกับว่าทางกองทุนฯ ได้ต่อสัญญาเช่ากับกลุ่มทรูหรือไม่ และที่อัตราค่า
เช่าเท่าใด

ง) การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่สาคัญของลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา
ในเดือนตุลาคม ปี 2557 ทางกองทุนฯ ได้ลงนามในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมกับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึ่ง
นั บ เป็ น อี ก ก้ า วที่ สํา คั ญ ของประเทศไทยในการใช้ โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมร่ ว มกั น เป็ น ครั้ ง แรกระหว่ า ง
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ผู้ประกอบการสองรายใหญ่ ซึ่งคือกลุ่มทรู และกลุ่มดีแทค ซึ่งในเบื้องต้นดีแทคจะทําเช่าเสาทั้งสิ้นประมาณ 115 เสา
ซึ่งทางกองทุนฯ คาดว่าในอนาคต ดีแทคจะมีความสนใจมาเช่าเพิ่มมากขึ้น

3.2

นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการ
ก)

ธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง เอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีมี
เสาโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจพิจารณาแยกทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเหล่านี้ออกไปเพื่อ
จัดตั้งบริษัทที่ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมขึ้นต่างหาก หรือโอนทรัพย์สินเหล่านี้ไปให้แก่บริษัทที่ประกอบกิจการ
เสาโทรคมนาคมที่เป็นอิสระ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ยังไม่มีเจ้าของเสาโทรคมนาคมที่เป็นอิสระที่ให้เช่าพื้นที่ใน
ประเทศไทย อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศไทยอาจเผชิญกับการควบรวมกิจการและการลงทุนโดยบริษัท
ต่างชาติ ซึ่งจะทําให้เกิดคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
เนื่องจากพื้นที่ตั้งเสาโทรคมนาคมหลายแห่งของกองทุนฯ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชากรหนาแน่น และเป็น
พื้นที่ที่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักประสบกับสภาพที่มีอัตราใช้บริการของผู้ใช้บริการสูง กองทุนฯ จึ งเชื่อว่าผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลัก เช่นเดียวกันกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายอื่นซึ่งเข้าเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการของ
กองทุนฯ มีแนวโน้มที่จะต่ออายุสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการของตนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา
เพื่ อที่ จ ะลดการหยุ ดชะงัก ของบริ ก ารในพื้ นที่ ดั งกล่ าวและหลี ก เลี่ ย งโอกาสการสู ญ เสี ยรายได้ อี กทั้ ง หลี ก เลี่ ย ง
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการย้ายสายอากาศ (antenna) และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่ใช้ในการดําเนินงาน
ตามที่ได้กล่าวในหัวข้อประมาณการอุปสงค์และอุปทานของเสาโทรคมนาคมข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันมีเพียง
เสาที่กองทุนฯ มีและเสาของ กสท. โทรคมนาคมเท่านั้นที่มีการทําการตลาดปล่อยเช่าพื้นที่ ในด้านราคากองทุนฯ มี
นโยบายการตลาดที่จะไม่แข่งขันทางด้านราคากับ กสท. โทรคมนาคม โดยตรง แต่จะเน้นการตั้งราคาที่ต่ํากว่าต้นทุน
ที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายถ้าผู้เช่าตัดสินใจสร้างเสาด้วยตนเอง เพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้เช่าตัดสินใจที่จะเช่ามากกว่าสร้างเอง
ข) ธุรกิจให้เช่าระบบ FOC
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีมี
ระบบ FOC เป็นของตนเอง ผู้ดําเนินงาน FOC ประเภทขายส่งเท่านั้น เช่น กฟภ. และ กฟผ. ได้ให้เช่าความจุ
ช่องสัญญาณใยแก้วนําแสงบนระบบ FOC ของตนด้วย ผู้ประกอบธุรกิจระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
รวมถึง ทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด บริษัท ยูไนเต็ด บรอดแบนด์ เทคโนโลยี
จํากัด บริษัท แอดวานส์ ดาต้าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จํากัด และบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ยังเป็นคู่แข่งทางธุรกิจที่สําคัญอีกรายหนึ่งในอุตสาหกรรม
ระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์
ด้านธุรกิจให้เช่าระบบ FOC ในปัจจุบันทางกองทุนฯ มีคู่แข่งที่เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกันคือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ที่มีเครือข่ายระบบ FOC ที่ครอบคลุมทั้งประเทศ
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เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนฯ มี ดังนั้นทางกองทุนฯ จึงต้องหาจุดที่จะทําให้ สามารถแข่งขันได้ด้วยจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์และบริการอันได้แก่
I.

ความครบครันของทรัพย์สินโทรคมนาคม (One-Stop Solution) กล่าวคือ กองทุนฯ ไม่ได้มีเพียงสาย
FOC ที่ให้เช่าเหมือนกับคู่แข่ง แต่กองทุนฯ มีทั้งระบบ FOC และเสาโทรคมนาคมซึ่งสามารถใช้ในธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Moblle business) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบรอดแบนด์แบบไร้สาย
(Wireless boardband) ส่วนประเภทของสาย FOC ที่กองทุนฯ มีให้เช่านั้นมีทั้งแบบที่เป็น Core
Network และ Access Network กล่าวคือ สามารถให้ผู้เช่าได้มี end-to-end network ที่ต้องการได้

II.

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบ FOC ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เช่า ยกตัวอย่างเช่น
ทางกองทุนฯ อาจจะพิจารณาสร้างสายเพิ่ม เพื่อให้เครือข่ายที่มีอยู่สามารถไปเชื่อมโยงกับจุดที่ผู้เช่า
ต้องการได้ ทั้งนี้ขึ้นกับการตกลงไปรายกรณีไป

ค) ธุรกิจให้เช่าระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (Upcountry Broadband Network)
เนื่องจากกลุ่มทรูได้ทําสัญญาเช่ากับกองทุนฯ โดยกองทุนฯ ได้ให้สิทธิในการเช่าใช้แต่เพียงผู้เดียว ( Exclusivity
Right) แก่กลุ่มทรูเป็นระยะเวลา 5 ปี และให้สิทธิแก่กลุ่มทรูในการเลือกที่จะคงสิทธินี้ไว้ได้เพิ่มอีก 5 ปี ทางกองทุนฯ
จึงไม่ได้มีแผนการตลาดและการแข่งขันสําหรับทรัพย์สินตรงส่วนนี้
3.3

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทของทรัพย์สินและตัวเลขเชิงสถิติ (Operational Statistics) เป็นดังตาราง
สรุปดังต่อไปนี้
ก) รายละเอียด, จานวนพื้นที่รองรับและอัตราการเช่าใช้ของเสาโทรคมนาคม
โดยทั่วไป เสาโทรคมนาคมที่ตั้งอยู่บนพื้นดินและมีความสูงเกิน 32 เมตร และเสาโทรคมนาคมที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้า
สามารถหรือจะสามารถรองรับผู้เช่าได้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทั้งนี้ เสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ของกองทุนฯ สามารถ
รองรับผู้เช่าได้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทั้งนี้ หากมีการส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มเสร็จสิ้นและสิทธิแต่เพียง
ผู้เดียวที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ได้สิ้นสุดลงแล้ว พื้นที่ที่เสา
โทรคมนาคมซึ่งอยู่ในกองทรัพย์สินของกองทุนฯ จะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลี่ยต่ อเสาอยู่ที่ 3.6 (โดยเป็น
ตัวเลขที่ได้จากการนําจํานวนพื้นที่รองรับมาหารด้วยจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคม)

ประเภทของเสา
ตั้งอยู่บนพื้นดิน
ตั้งอยู่บนพื้นดิน

ความสูง

>50 เมตร
32-50 เมตร

เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคม
ของ AWC
3,455
1,445

ทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคม
ส่วนเพิ่ม

จานวนเสา
รวม

อัตราร้อยละ
ของเสา

515

3,970

33.5

3,055

4,500

38.0
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ประเภทของเสา

ความสูง

ตั้งอยู่บนพื้นดิน

<32 เมตร

ตั้งอยู่บนดาดฟ้า

เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคม
ของ AWC
27

<32 เมตร

DAS

N/A
รวม

ทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคม
ส่วนเพิ่ม

จานวนเสา
รวม

อัตราร้อยละ
ของเสา

591

618

5.2

416

1,839

2,255

19.1

502
5,845

6,000

502
11,845

4.2
100.0

ณ วันที่กองทุนฯ ลงทุน อัตราส่วนการเช่าใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนฯ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.00 พื้นที่
(slots) ต่อเสา ทั้งนี้ ภายหลังที่มีการส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มทั้งหมดและนับรวมการเช่าพื้นที่
(slots) บนเสาตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลักที่กองทุนฯ ทํากับเรียลฟิวเจอร์แล้ว กองทุนฯ คาดว่า
อัตราส่วนการเช่าใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนฯ จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.78 พื้นที่ (slots) ต่อเสา ตาราง
ดังต่อไปนี้แสดงความสามารถในการรองรับการใช้พื้นที่บนเสา (hosting capacity) และการเช่าใช้ ณ วันที่กองทุนฯ
ลงทุ น สํ า หรั บ เสาโทรคมนาคมที่ ก องทุ น ฯ จะซื้ อ หรื อ มี สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุ ท ธิ ที่ เ กิ ด จากเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวตามเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
นิติบคุ คลผู้โอน

เสา

จานวนพืน้ ที่
รองรับ(1)

การเช่าใช้

อัตราส่วนการเช่าใช้
(พีน้ ที่ (slots)
ต่อเสา)

ทรู(2)

6,000

22,541(3)

15,249(4)

2.54(5)

AWC(6)

4,360

13,641

4,360

1.00

BFKT(7)

1,485

6,450

1,485

1.00

รวม

11,845

42,632

21,094

1.78

(1) จานวนพื้นที่รองรับ หมายถึง จานวน ช่องพื้นที่ (slots) ทั้งหมดบนเสาแต่ละต้น คูณด้วยจานวนเสาที่กองทุนฯ จะ
เป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)
(2) รวมถึงทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม ซึ่งจะมีการส่งมอบให้แก่กองทุนฯ จานวน 3,000 เสา ในปี พ.ศ. 2557
และจานวน 3,000 เสา ในปี พ.ศ. 2558
(3) ประมาณการความสามารถในการรองรับรวมในช่วงคุณสมบัติ (specification range) ที่กาหนดไว้ในสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
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(4) ประมาณการการเช่าใช้พื้น ที่บนเสา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ภายหลังจากที่มีการส่งมอบทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ่มและการจัดสรรพื้นที่ (slots) บนเสาตามที่กาหนดในสัญญาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก
ที่กองทุนฯ ทากับเรียลฟิวเจอร์
(5) ประมาณการอัตราการเช่าใช้พื้นที่บนเสา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ภายหลังจากที่มีการส่งมอบทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ่มและการจัดสรรพื้นที่ (slots) บนเสาตามที่กาหนดในสัญญาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก
ที่กองทุนฯ ทากับเรียลฟิวเจอร์
(6) รวมถึงเสาโทรคมนาคมซึ่งเป็นของ AWC ซึ่งกองทุนฯ จะมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวและอยู่ภายใต้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของ กสท. โทรคมนาคม
(7) รวมถึ งเสาโทรคมนาคมของ BFKT ซึ่ งกองทุ น ฯ จะมีสิท ธิ ใ นการรับ ประโยชน์ จากรายได้ สุท ธิ ที่ เกิด จากเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวและอยู่ภายใต้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของ กสท. โทรคมนาคม

ข) รายละเอียดและคุณสมบัติของ FOC และความครอบคลุมของระบบ FOC หลัก
ใยแก้วนําแสงคือเส้นใยแก้วที่สามารถนําแสงไปตามความยาวคลื่นแสง ใยแก้วนําแสงใช้กันอย่างแพร่หลายในการสื่อ
สัญญาณ ซึ่งสามารถส่งสัญญาณได้ในระยะทางที่ไกลกว่าและด้วยอัตราแบนด์วิดท์ที่สูงกว่าระบบสื่อสัญญาณ
รูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ การสื่อสารด้วย FOC เป็นวิธีการส่งข้อมูลจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งด้วยการส่ง
สัญญาณแสงผ่านทางใยแก้วนําแสง กระบวนการสื่อสารโดยใช้ใยแก้วนําแสงมีขั้นตอนพื้นฐานซึ่งได้แก่ การสร้าง
สัญญาณแสงโดยการใช้เครื่องส่งสัญญาณ (transmitter) การถ่ายทอดสัญญาณ การตรวจสอบว่าสัญญาณไม่เกิด
การผิดเพี้ยนหรือมีกําลังอ่อนเกินไป การรับสัญญาณแสง และการแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า
ประโยชน์ที่สําคัญของ FOC คือการสูญเสียข้อมูลที่ต่ํามากและไม่มีการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทําให้สามารถ
เว้นระยะทางระหว่างอุปกรณ์ขยายสัญญาณ (amplifiers) กับอุปกรณ์ทวนสัญญาณ (repeaters) ได้ไกลขึ้น FOC
จึงถูกนํามาใช้แทนสายโลหะ และไม่มีการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการเชื่อมต่อด้วยสายไฟฟ้าหลายพันเส้น
สามารถนํามาแทนแทนเส้นใยแก้วนําแสงที่มีแบนด์วิดท์สูงได้เพียงเส้นเดียว
ระบบ FOC หลักของกองทุนฯ ซึ่งจะได้มาจาก TUC โดยหลักจะประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 12 ถึง 60 แกน
(core) ซึ่งสามารถสื่อสัญญาณดิจิตอลแบบหลายช่อง (dense wave digital multiplex หรือ DWDM) ด้วยความเร็วที่
อัตรา 1600 GB/s อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณในระบบ FOC หลัก (รวมถึงอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง) จะ
ประกอบด้วยอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ SDH ซึ่งติดตั้งอยู่ประมาณ 250
ตําแหน่งใน 59 จังหวัดของประเทศไทย ระบบ FOC หลักประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วความยาวประมาณ 5,112
กิโลเมตร สายเคเบิลใยแก้วในระบบ FOC หลักได้ผ่านการใช้งานมาอยู่ในช่วงหนึ่งถึงเจ็ดปี โดยสายเคเบิลใยแก้วมี
อายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี ระบบ FOC หลักส่วนใหญ่เป็นแบบพาดเหนือพื้นดิน ทําให้เข้าถึงและบํารุงรักษาได้ง่าย
รวมทั้งสามารถก่อสร้างและเดินสายเคเบิลใหม่ได้รวดเร็ว สายเคเบิลใยแก้วบางส่วนวางอยู่ในท่อใต้พื้นดิน เพื่อการ
ป้องกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ ระบบ FOC หลักของกองทุนฯ ที่ได้มาจาก TUC จะไม่รวมเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง
(last mile) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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ระบบ FOC หลักของ TUC

FOC ทั้งหมด
จํานวนทีใ่ ช้ในปัจจุบัน(1)

ความยาว
(กิโลเมตร)
5,112
N/A

จานวนคอร์
กิโลเมตร
122,690
73,275

อัตราร้อยละของ
FOC ทั้งหมด
100.0
59.7

(1) ประมาณการจานวนที่ใช้ของ TUC ภายหลังจาก FOC ส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีการดาเนินการเสร็จสิ้น

ระบบ FOC ของ BFKT

FOC ทั้งหมด
จํานวนทีใ่ ช้ในปัจจุบัน(1)

ความยาว
(กิโลเมตร)
47,250
N/A

จานวนคอร์
กิโลเมตร
680,400
302,400

อัตราร้อยละของ
FOC ทั้งหมด
100.0
44.4

(1) ประมาณการจานวนที่ใช้ของ BFKT สาหรับให้ กสท. โทรคมนาคม เช่า ภายหลังจาก FOC ส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมี การ
ดาเนินการเสร็จสิ้น

ค) รายละเอียดและความครอบคลุมของระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นทีต่ า่ งจังหวัด (Upcountry Broadband
Network)
นอกจากระบบ FOC หลักแล้ว กองทุนฯ จะเข้าซื้อระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด จาก TUC ซึ่งระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดของกองทุนฯ จะทําให้ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก สามารถเสนอบริการ
การเข้าถึงโครงข่ายต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไป เพื่อตอบสนองความต้องการบริการเสียง ข้อมูล ภาพ
และการรับส่งข้อมูลวิดีโอ ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง MPLS, DOCSIS, xDSL, DDN, WiFi และ FTTx ระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดของกองทุนฯ ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active และ Passive
เพื่ อ เข้ า ถึ ง ผู้ ใ ช้ ป ลายทางได้ จํ า นวนประมาณ 1.2 ล้ า นพอร์ ต โดยระบบส่ ง ตรงถึ ง ผู้ ใ ช้ ป ลายทาง ( last mile)
ประกอบด้วย สายใยแก้วนําแสง (fiber optic cable) สายโคแอคเชียล (coaxial cable) และสายทองแดง (copper
cable) ซึ่งมีความยาวโดยรวมประมาณ 20,750 กิโลเมตร ทั้งนี้ FOC มีความยาวครอบคลุม 6,114 กิโลเมตรของ
ระบบส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) และมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 234,455 คอร์กิโลเมตร
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4
4.1
4.1.1

ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุน
กองทุนฯ จะเป็นนิติบุคคลที่ตงั้ ขึ้นใหม่ซึ่งมีผลการดาเนินงานในอดีตเพียงรอบการดาเนินงานเดียว
และผู้ลงทุนมีขอ้ มูลด้านการเงินสาหรับการประเมินกองทุนฯ และการตัดสินใจเข้าลงทุนที่จากัด
กองทุนฯ จะเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม่ซึ่งมีผลการดําเนินงานในอดีตเพียงรอบการดําเนินงานเดียวที่จะสามารถ
นํามาใช้พิจารณา จึงอาจเป็นการยากต่อผู้ลงทุนในการประเมินผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
กองทุนฯ
กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่ารายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมภายหลังจากที่กองทุน
ฯ เข้าลงทุนจะเป็นไปตามที่ปรากฏในข้อมูลการเงินประมาณการ ซึ่งระบุในส่วนข้อมูลการเงินเหล่านั้นได้รับการ
จัดเตรียมบนประมาณการและสมมติฐานหลายประการ และอาจแตกต่างจากข้อมูล ฐานะการเงิน และกระแส
เงินสดที่จะเกิดขึ้นจริงของกองทุนฯ อย่างมีนัยสําคัญ
จากที่ กล่ าวมาข้า งต้ น ข้อ มู ลทางการเงิน ที่จ ะนํ ามาประเมิน กองทุ นฯ จึง มีอ ยู่จํ า กัด ดั งนั้ น ผู้ลงทุ นจึ งควร
ระมัดระวังในการใช้ข้อมูลทางการเงินที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

4.1.2

ผลการดาเนินงานจริงของกองทุนฯ อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากการคาดการณ์ ไม่ว่าโดย
ชัดแจ้งหรือโดยปริยายในประมาณการทางการเงินในเอกสารฉบับนี้ และสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทา
การประมาณการทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของการลงทุนในกองทุนฯ ทีผ่ ู้ลงทุน
คาดหวัง
การคาดการณ์และประมาณการทางการเงินเป็นเพียงการคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคต และไม่ถือเป็น
การรับประกันผลประกอบการณ์ในอนาคต โดยการประมาณการทางการเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับการคาดการณ์
และสมมติฐานหลายประการที่ระบุไว้ใน งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมติสําหรับ
ช่วงเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แม้ว่ าบริษัทจัดการและกลุ่มทรูจะได้พิจารณาว่าการคาดการณ์และประมาณการไว้มี
ความสมเหตุสมผล แต่การคาดการณ์หรือประมาณการดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นจริง ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความ
ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การตลาดและการเงิน กฎระเบียบ การแข่ง ขัน
อุตสาหกรรม ซึ่งหลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนฯ ผลการดําเนินงานในอนาคตที่แท้จริงของ
กองทุนฯ นั้ นขึ้น อยู่กั บหลายปัจจั ย รวมถึ งปัจ จัยต่ าง ๆ ที่ระบุไว้ ในหั วข้อ ปัจจั ยความเสี่ย งของกองทุน ฯ ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนนี้ และหัวข้อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานและสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากการคาดการณ์ ในประมาณการทางการเงินในเอกสารฉบับนี้
ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย และขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ รวมถึง ความสามารถของกองทุนฯ
ในการรักษาระดับรายได้และทําให้ระดับรายได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งระดับรายได้ดังกล่าวอาจลดลงด้วยเหตุผลหลาย
ประการตามปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนฯ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ดังนั้น กองทุนฯ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่า
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กองทุนฯ จะสามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามการประมาณการ หรือจะสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุน
ตามที่ระบุไว้ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าตลาดของหน่วยลงทุนลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
นอกจากนี้ การคาดการณ์และประมาณการเหล่านี้ไม่ได้จัดทําขึ้นตาม TFRS โดยกองทุนฯ และบริษัทจัดการจะ
ไม่ทําการปรับปรุงและไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลของแผนธุรกิจ หรือประมาณการให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
หรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลประมาณการทางการเงินเพื่อการ
ตัดสินใจลงทุน เนื่องจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการที่ประมาณการทางการเงินจัดทําโดยการใช้รายการ
ปรับปรุงและสมมติ ฐาน วิธี การคํานวนการประมาณการ หรือความเป็น ไปได้ว่า ผลการดํ าเนินการจริงอาจ
แตกต่างจากประมาณการอย่างมีนัยสําคัญ
4.1.3

ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ ขึน้ อยู่
กับธุรกิจของกลุ่มทรูเป็นอย่างมาก
ณ เวลาจัดตั้งกองทุนฯ กองทุนฯ จะต้องพึ่งพากลุ่มทรูเป็นอย่างมาก เนื่องจากทรูและบริษัทย่อยของกลุ่ม
ทรูจะเป็นนิติบุคคลผู้โอนที่จะโอนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้แก่กองทุนฯ นอกจากนี้ ผู้เช่าและ
บริ ห ารจั ด การหลั กจะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการบํ า รุ ง รั ก ษาและการดํ า เนิ น งานของทรั พ ย์ สิน โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมภายใต้สัญญาเช่ า ดําเนินการและบริ หารจัด การหลักและ BFKT ซึ่งจะเป็นผู้ รับผิดชอบการ
บํารุงรักษาและการดําเนินงานของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้
สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA อีกทั้งผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทรู จะเป็น
ผู้รับผิดชอบการบริการด้านธุรการ และการจัดผลประโยชน์และการตลาดบางประการสําหรับการเช่าและบริหาร
จัดการสถานที่ตั้งร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูจะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
จํานวนประมาณร้อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ทั้งหมดในการเสนอขายครั้งแรก และสมาชิก
คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ บริหารระดั บสูงของกลุ่ มทรู จะได้ รับการแต่ง ตั้งโดยบริษั ทจัดการให้ เป็นสมาชิ ก
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนฯ นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนฯ นั้นขึ้นอยู่กับผลการ
ดําเนินการและอุปสงค์ของธุรกิจโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของกลุ่มทรูเป็นอย่างมาก
ก. กลุ่มทรูมีอิทธิพลต่อการดาเนินการของกองทุนฯ อย่างมีนัยสาคัญ
ทรู และ/หรือนิติบุคคลผู้โอนอื่น และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรูหรือนิติบุคคลผู้โอนอื่น จะถือหน่วยลงทุนไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 18 แต่ไม่เกินจํานวน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ ในการเสนอ
ขายครั้งแรก แม้ว่าทรูอาจไม่สามารถออกเสียงลงมติในเรื่องที่ทรู หรือบริษัทย่อยของทรูมีส่วนได้เสีย แต่ทรูก็อยู่
ในฐานะที่สามารถใช้อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญในเรื่องที่ต้องได้รับและขึ้นอยู่กับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื่น นอกจากนี้ คาดว่าสมาชิกคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทรูอาจได้รับการแต่งตั้งโดย
บริษัทจัดการให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนฯ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการ
ลงทุนของกองทุนฯ มีหน้าที่ให้คําแนะนําแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทุนฯ ตราบใดที่กลุ่มทรูยังถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ทรูยังอยู่ในฐานะที่สามารถใช้อิทธิพลในการถอด
ถอนบริษัทจัดการ อีกด้วย นอกจากนี้ ในวาระอื่น ๆ ที่ทรูสามารถออกเสียงได้ในฐานะที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ทรูมี
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อิสระที่จะพิจารณาและลงมติที่เป็นประโยชน์กับตน กองทุนฯ จึงไม่อาจรับรองได้ว่าผลประโยชน์ของกลุ่มทรูและ
จะไม่ต่างไปจากหรือจะไม่ขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น
ข. กลุ่มทรูจะมีอานาจควบคุมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการด้านธุรการบาง
ประการและด้า นการตลาดและการจัด หาผลประโยชน์ที่ เกี่ ยวกับ ทรั พย์ สิน โครงสร้ างพื้น ฐาน
โทรคมนาคมแก่กองทุนฯ
กลุ่มทรูเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมผ่านทางเรียลฟิวเจอร์และกรรมการของ
กลุ่มทรูบางคนยังเป็นกรรมการหรือผู้บริหารอาวุโสของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมอีกด้วย ภายใต้สั ญญา
บริการหลัก บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการด้านธุรการบางประการและการตลาดสําหรับการบริการให้เช่าและบริหารจัดการ
สถานที่ตั้งร่วมกันบนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแก่ผู้เช่าและบริห ารจัดการเพิ่มเติม และผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมจะได้รับค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมสําหรับการให้บริการตามสัญญาบริการหลัก ดังนั้น
กลุ่มทรูจึงยังคงมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมต่อไปอย่างมาก ซึ่ง
คาดว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นทรัพย์สินซึ่งก่อให้เกิดรายได้เกือบทั้งหมดของกองทุนฯ ณ เวลาจัดตั้งกองทุนฯ
ค. ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักภายใต้สัญญาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหลักทุกราย BFKT
และ AWC เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มทรู
ณ เวลาจัดตั้งกองทุนฯ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคม ระบบ FOC
หลัก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ตา่ งจังหวัดเกือบทั้งหมดภายใต้สัญญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจัดการหลัก ส่วน BFKT จะยังคงจัดเก็บรายได้ตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA และ BFKT
และ AWC (ซึ่งจะได้รายได้ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC) จะต้องชําระเงินบางส่วนของรายได้
ดังกล่าวให้แก่กองทุนฯ ตามข้อกําหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ BFKT และ AWC
ตามลําดับ ดังนั้น กองทุนฯ จึงต้องพึ่งพาผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก BFKT และ AWC ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของ
กองทุนฯ นอกจากนี้ ตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก กองทุนฯ จะให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว
(exclusivity rights) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) บางประการแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลัก รวมถึงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อนในการเช่าและบริหารจัดการพื้นที่ (slots) บนเสาหรือพื้นที่รองรับอื่นใดบน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การที่กลุ่มทรูใช้สิทธิดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของ
กองทุนฯ ที่จะดึงดูดและให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อการขยายฐานลูกค้าที่ กองทุนฯ คาดหมายและการเติบโตของรายได้ในอนาคตของกองทุนฯ หาก
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองว่ากองทุนฯ จะสามารถหาลูกค้ารายอื่น ๆ เพื่อผลักดันการ
เติบโตของธุรกิจของกองทุนฯ ได้ และถึงแม้ว่ากองทุนฯ จะประสบความสําเร็จในการพยายามขยายฐานลูกค้า
นอกกลุ่มทรู กองทุนฯ คาดว่าในอนาคตอันใกล้ กองทุนฯ ยังคงต้องพึ่งพากลุ่มทรูเป็นอย่างมากสําหรับธุรกิจและ
รายได้เกือบทั้งหมดของกองทุนฯ นอกจากนี้ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนฯ ยังมีหน้าที่บํารุงรักษา
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เช่าจากกองทุนฯ อย่างสม่ําเสมอภายใต้สัญญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลัก การผิดสัญญาในหน้าที่ดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
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หากธุรกิจของกลุ่มทรู ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT ถดถอยหรือตกต่ําลง อาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อความสามารถของบุคคลดังกล่าวที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลักและสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ รวมถึงการชําระเงินให้แก่กองทุนฯ ยิ่งไปกว่านั้น
ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC และ/หรือ BFKT อาจขอเจรจาต่อรองข้อกําหนดในการทําธุรกิจใหม่กับ
กองทุนฯ รวมถึงขอเสนอข้อกําหนดและข้อตกลงที่เอื้อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ตนยิ่งขึ้นซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจหรือทางการเงินของกองทุนฯ เนื่องจากกลุ่มทรูมีความสําคัญต่อธุรกิจของกองทุนฯ
และเนื่องจากทรูจะลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นสัดส่วนที่มีนัยสําคัญ กลุ่มทรู AWC BFKT และผู้
เช่าและบริหารจัดการหลักจึงอาจจะมีอํานาจต่อรองทางการค้าในการดําเนินการเจรจาดังกล่าวกับกองทุนฯ
นอกจากนี้ กลุ่ ม ทรู แ ละผู้ เ ช่ า และบริ ห ารจั ด การหลั ก อาจจะพยายามใช้ อํ า นาจของตนภา ยใต้ สัญ ญาเช่ า
ดําเนินการและบริหารจัดการหลักในลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถของกองทุนฯ ที่จะทําธุรกิจกับคู่แข่ง
ของกลุ่มทรู ซึ่งบริษัทจัดการเชื่อว่าจะมีความสําคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจของกองทุนฯ
ง. สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงบางประการแก่กองทุนฯ
ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนฯ กับทรู ทรูมีหน้าที่ต่าง ๆ รวมถึงหน้าที่ส่งมอบ
หรือดําเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสาให้แก่กองทุนฯ ซึ่งเสาโทรคมนาคมจํานวน
3,000 เสาจะต้องส่งมอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสาที่เหลือ
จะต้องส่งมอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หากทรู ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันซึ่งกําหนดให้ทรูส่งมอบ
หรือดําเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา ให้แก่กองทุนฯ ภายในเวลาที่กําหนดหรือไม่
อาจสามารถส่งมอบเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้แก่กองทุนฯ ได้เลย เพราะเหตุต่าง ๆ เช่น ไม่สามารถหาสถาน
ที่ตั้งเสา (site) ที่มีความเหมาะสมได้ หรือเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างซึ่งไม่อาจคาดเดาได้ อาจส่งผลกระทบ
ต่อกลยุทธ์ของ กองทุนฯ และค่าเช่าที่จะได้รับภายใต้สัญญาเช่า ดําเนินการและบริห ารจัดการหลักกับเรียล
ฟิวเจอร์ และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแส
เงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความล่าช้าในการส่งมอบหรือการไม่สามารถส่งมอบ
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อกลยุทธ์การเติบโต ซึ่งมุ่งเน้น
การหาผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วมสําหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มเพิ่มเติม เนื่องจากการเช่า
ดําเนินการและบริหารจัดการพื้นที่ร่วมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมอื่น ๆ ของกองทุนฯ อาจยังไม่สามารถทําได้
จนกว่าปี พ.ศ. 2568 (หากมี)
นอกจากนี้ สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนฯ กับทรู BFKT และ AWC กําหนดไว้ว่าหาก
เกิดเหตุผิดสัญญาหรือเหตุการณ์ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ เช่น การที่ทรูไม่สามารถส่งมอบเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม
ภายในเวลาที่กําหนด ทรูจะต้องชําระค่าเสียหายในจํานวนที่ตกลงไว้ การที่ BFKT หรือ AWC ไม่ส่งมอบรายได้
ให้แก่กองทุนฯ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ติดต่อกันสามงวด BFKT และ AWC จะต้องชําระ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของรายได้ในอนาคตซึ่งจะต้องชําระภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ รวมถึง
มูลค่าสุดท้าย (terminal value) ของทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ การชําระเงินจํานวนดังกล่าวโดยทรู BFKT หรือ
AWC อาจจะไม่สะท้อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของการลงทุนของกองทุนฯ ในเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม
และทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT หรือ AWC นั้น และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อมู ลค่า
การลงทุนในหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญาหรือมีการเรียกร้องให้ส่งมอบรายได้ก่อนกําหนด
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(acceleration) ดังกล่าว กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าทรู BFKT หรือ AWC จะมีสภาพคล่องเพียงพอหรืออยู่
ในสถานะที่จะสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนได้ นอกจากนี้ ศาลมีดุลยพินิจในการพิจารณาปรับลดเงิน
จํานวนที่ทรู BFKT หรือ AWC มีภาระต้องชําระให้แก่กองทุนฯ เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญาหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่
กําหนดไว้ นอกจากนี้ ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT และ
AWC ตกลงที่จะชําระค่าเช่ารายเดือนให้แก่กองทุนฯ จนกว่าสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA จะหมดอายุ
ลง กล่าวคือวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หากไม่มีการต่ออายุสัญญา อย่างไรก็ดี BFKT หรือ AWC อาจไม่ปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันซึ่งกําหนดให้ BFKT หรือ AWC ส่งมอบรายได้ให้แก่กองทุนฯ ซึ่งอาจส่งผลให้รายได้ประจําของ
กองทุนฯ ลดลง การปรับลดค่าเสียหายที่กําหนดไว้ล่วงหน้าหรือการลดลงของรายได้ตามสัญญาที่คาดการณ์ว่า
จะได้รับจาก BFKT หรือ AWC อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
กลยุทธ์การเติบโตและรายได้ของกองทุนฯ ในอนาคตขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่กองทุนฯ มีสิทธิได้รับภายใต้สัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เป็นอย่างมาก จึงขึ้นอยู่กับความสามารถของนิติบุคคลผู้โอนในการปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันและข้อกําหนดบางประการภายใต้สัญญาดังกล่าว กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่านิติบุคคลผู้โอน
จะสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันและข้อกําหนดทุกข้อภายใต้สัญญาดั งกล่าวได้ การที่นิติบุค คลผู้โอนไม่
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันและข้อกําหนดภายใต้ข้อกําหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่กองทุนฯ มีสิทธิได้รับภายใต้สัญญาดังกล่าวและผลประโยชน์ที่กองทุนฯ จะ
ได้รับจากการให้เช่าพื้นที่ร่วมแก่บุคคลอื่นในเวลาที่กองทุนฯ คาดหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
จ. กลุ่มทรูจะไม่ให้การสนับสนุนด้านเครดิตหรือการค้าประกันแก่กองทุนฯ ตลอดอายุของเอกสาร
ธุรกรรม
ในเบื้องต้น กองทุนฯ จะให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแก่ผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลัก ซึ่งจะถือเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการทั้งหมดของกองทุนฯ ตามสัญญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลัก และกองทุนฯ จะต้องพึ่งพา BFKT และ AWC ในการนําส่งรายได้ที่ขายให้กับกองทุนฯ ภายใต้
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ โดยในระยะแรก กองทุนฯ จะต้องพึ่งพาค่าเช่าจากผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก และการนําส่งรายได้จาก BFKT และ AWC (แล้วแต่กรณี) เป็นอย่างมากในการสร้างรายได้ให้แก่
กองทุนฯ ในการชําระค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การที่ผู้เช่า
และบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT (แล้วแต่กรณี) ละเลย ล่าช้าหรือระงับการชําระเงินที่ต้องชําระให้แก่
กองทุน ฯ ตามสั ญญาเช่า ดํ าเนิน การและบริ หารจั ดการหลั กหรือ สัญ ญาโอนขายทรั พย์ สิน และสิ ทธิ รายได้
(แล้วแต่กรณี) หรือการที่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC และ/หรือ BFKT (แล้วแต่กรณี) ผิดสัญญาไม่ปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันของตนภายใต้ข้อกําหนดของสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก และ/หรือ สัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้วแต่กรณี) อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถ
ของกองทุนฯ ที่จะทําการชําระเงินหรือการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสิทธิที่ควรได้รับ
เว้นแต่การที่ (1) เรียลฟิวเจอร์ตกลงจะชําระเงินหรือดําเนินการให้มีการชําระเงินให้แก่กองทุนฯ ในจํานวนเท่ากับ
รายได้สุทธิที่ BFKT ต้องชําระให้แก่กองทุนฯ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่กองทุนฯ ทํากับ
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BFKT ในช่วงก่อนที่ กสท. โทรคมนาคม จะเริ่มทําการชําระเงินให้แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์
HSPA ภายใต้ Letter of Undertaking และ (2) เมื่อ กสท. โทรคมนาคม เริ่มชําระเงินให้แก่ BFKT ตามสัญญา
เช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA เรียลฟิวเจอร์จะให้การสนับสนุนภายใต้ Letter of Support แก่ BFKT นั้น กลุ่มทรู
จะไม่ให้การค้ําประกัน หลักประกัน หรือการสนับสนุนด้านเครดิตในลักษณะอื่นใด เพื่อสนับสนุนภาระผูกพันที่
กองทุนฯ มีต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของกองทุนฯ หรือเพื่อสนับสนุนภาระผูกพันของผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักในกรณีผู้เช่าและบริหารจัดการหลักละเมิดข้อกําหนดในสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการหลัก หรือเพื่อสนับสนุนภาระผูกพันของ AWC BFKT หรือนิติบุคคลผู้โอนอื่นภายใต้สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หรือเพื่อสนับสนุนภาระผูกพันของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมภายใต้สัญญาบริการ
หลัก ดังนั้น การที่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักผิดนัดตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก หรือการ
ที่ BFKT AWC และ/หรือ นิติบุคคลผู้โอนอื่นผิดนัดตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หรือการที่
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมผิดนัดตามสัญญาบริการหลักอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ และยังอาจเป็นการ
จํากัดหรือขัดขวางมิให้กองทุนฯ ชําระเงินหรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ฉ. กองทุนฯ จะต้องพึ่งพาธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูอย่างมีนัยสาคัญ
ความสามารถของกองทุนฯ ในการจัดหารายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุนฯ ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผลการดําเนินงานของกิจการ
โทรคมนาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มทรูซึ่งรวมถึงผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็นอย่างมาก ดังนั้น ปัจจัยต่าง
ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหารจัดการหลักอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ
นอกจากนี้ แผนงานขยายธุรกิจในอนาคตของกองทุนฯ ยังคาดว่าจะมีพื้นฐานหลักมาจากแผนการขยายธุรกิจ
บริการเสียงและข้อมูลผ่านโครงข่ายไร้สายและระบบ FOC ของกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจไม่เกิดขึ้น แม้ว่ากองทุนฯ อาจขยายธุรกิจการให้
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ไปสู่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยนอกเหนือจากกลุ่ม ทรู อย่างไรก็ดี กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า
ความพยายามขยายฐานรายได้ของกองทุนฯ จะประสบความสําเร็จโดยรวม
การที่กองทุนฯ ต้องพึ่งพากลุ่มทรูซึ่งรวมถึงผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก ทําให้กองทุนฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหารจัดการหลักอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่สําคัญ
ดังต่อไปนี้
-

การที่อุปสงค์ของผู้บริโภค และ/หรือ ค่าใช้บริการสําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการโทรศัพท์
ประจําที่ลดลง

-

การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างผู้ให้บริการเสียงและข้อมูลทั้งแบบเคลื่อนที่และประจําที่

-

ความล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงในการเริ่มให้บริการ 3G หรือบริการเทคโนโลยีเซลลูล่าร์ (cellular
technology) อื่น ๆ ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงบริการ 4G
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-

คดีความและข้อพิพาทกับหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม และรัฐวิสาหกิจซึ่งยังคงดําเนินอยู่

-

สถานะของสัมปทานและใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ

-

กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม เทศบาล สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และอื่น ๆ เป็นต้น

กองทุนฯ อาจไม่สามารถหาผู้เช่าและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรายใหม่หรือผู้ที่จะ
เช่าและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแทนภายใต้ข้อกําหนดเดียวกันกับข้อกําหนดการ
เช่า การดําเนินการและบริหารจัดการของผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก หรือภายใต้ข้อกําหนดเชิงพาณิชย์ที่
ยอมรับได้ ดังนั้น หากมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นเกิดขึ้นหรือหากกองทุนฯ มีข้อพิพาทใด ๆ ที่ กองทุนฯ
อาจมีกับกลุ่มทรู ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติบุคคลผู้โอน หรือผู้เช่าและบริหารจัดการหลักไม่ว่ารายใด
หรือหากความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนฯ กับกลุ่มทรู ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติบุคคลผู้โอน หรือผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักแย่ลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทาง
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.1.4

กองทุนฯ ต้องพึ่งพาผู้เช่าและบริหารจัดการหลักน้อยรายสาหรับทรัพย์สนิ โครงสร้างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคม และ AWC และ BFKT ในการชาระเงินตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ และ
อาจจะไม่สามารถเรียกชาระเงินจากผู้เช่าและบริหารจัดการเหล่านี้ หรือ AWC หรือ BFKT ได้ตาม
กาหนดเวลา หรือไม่สามารถเรียกชาระได้เลยในกรณีที่ผู้เช่าและบริหารจัดการเหล่านี้ AWC หรือ
BFKT ล้มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงินอย่างร้ายแรง
ในวันที่กองทุนฯ ลงทุน กองทุนฯ จะให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
บางรายการแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเท่านั้น ในอนาคตเท่าที่คาดหมายได้ เงินค่าเช่าที่มาจากผู้เช่าและ
บริหารจัดการเหล่านี้และรายได้ที่มาจาก AWC และ BFKT จะถือเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญของกองทุนฯ ดังนั้น
ผลตอบแทนทางการเงินของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจของกองทุนฯ จะขึ้นอยู่กับเสถียรภาพทางธุรกิจและการเงินของผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC และ
BFKT อย่างมีนัยสําคัญ
ในกรณีที่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก หรือ AWC หรือ BFKT ประสบปัญหาทางการเงินอย่างร้ายแรง กองทุนฯ
อาจมีความยากลําบาก หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าเช่าหรือรายได้ที่ต้องชําระให้แก่กองทุนฯ ตามสัญญาเช่า
ดําเนินการและบริหารจัดการหลักหรือสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ AWC และ BFKT (แล้วแต่
กรณี) ภายในกําหนดเวลา หรืออาจจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้เลย ซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทุนฯ นอกจากนี้ ถ้าผู้เช่าและบริหารจัดการหลักรายใด
หรือ AWC หรือ BFKT ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้ สัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก
หรือตามหน้าที่ในการส่งมอบรายได้ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กองทุนฯ อาจต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการรักษาสิทธิของกองทุนฯ และ/หรือ การหาผู้เช่าและบริหารจัดการรายใหม่เพื่อให้เช่า
และบริหารจัดการพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ว่างลง
ถ้าศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT กองทุนฯ อาจจะไม่สามารถเรียก
เก็บ ยอดเงิน ค้า งชํา ระตามสั ญญาเช่ า ดํ าเนิ นการและบริหารจั ดการที่เ กี่ยวข้อ ง และ/หรือ สั ญญาโอนขาย
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ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ตามกฎหมายล้มละลายไทย ถ้าผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT ถูกศาล
มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ยอดเงินที่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT ค้างชําระต่อกองทุนฯ เมื่อศาลมี
คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์จะกลายเป็นสิทธิเรียกร้องสามัญที่ไม่มีประกันในคดีล้มละลาย ซึ่งกองทุนฯ จะได้รั บชําระก็
ต่อเมื่อผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT ได้ชําระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิบางรายการแล้ว
รวมทั้งจะได้รับชําระคืนตามสัดส่วนระหว่างเจ้าหนี้ไม่มีประกันด้วยกัน ในกรณีที่สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ของผู้
เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT อาจมีบุริมสิทธิเหนือสิทธิเรียกร้องที่กองทุนฯ มีต่อผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก AWC หรือ BFKT ในส่วนของหนี้ที่ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT มีต่อกองทุนฯ
ภายใต้สัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลักและสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้วแต่กรณี )
กองทุนฯ อาจได้รับยอดเงินค้างชําระตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลักและสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เพียงบางส่วน หรือไม่ได้รับเลย นอกจากนี้ กองทุนฯ อาจจะไม่ได้รับชําระจํานวนเงินใน
อนาคตใด ๆ ที่กองทุนฯ พึงจะมีสิทธิได้รับตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลักและสัญญาโอนขาย
ทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ และจะไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ของสั ญ ญาดั ง กล่ า วอย่ า งสมบู ร ณ์ ใน
ขณะเดียวกัน การที่ กสท. โทรคมนาคม ผิดนัดชําระค่าเช่าหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หรือชําระเงินล่าช้า หรือหยุด
ชําระเงินดังกล่าวให้แก่ BFKT ภายใต้สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถของ AWC และ BFKT ในการส่งมอบรายได้ให้แก่กองทุนฯ ฐานะทางการเงินของ AWC และ
BFKT และความสามารถของ AWC และ BFKT ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หากมีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.1.5

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้เสาร่วมกันและผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วมบนเสาโทรคมนาคม
และระบบ FOC ของกองทุนฯ อาจไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่กองทุนฯ คาดหมาย
รูปแบบการดําเนินธุรกิจของกองทุนฯ อยู่บนหลักการว่าจะมีผู้ให้บริการโทรคมนาคมใช้ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
ส่วนเพิ่มและระบบ FOC หลักของกองทุนฯ ร่วมกันมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มจํานวนผู้ประกอบการในเสา
โทรคมนาคมและระบบ FOC ที่มีอยู่จะเอื้ออํา นวยต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นโดยมี
รายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างต่ํา อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและการดําเนินงานของกองทุนฯ
การเพิ่มอัตราการใช้พื้นที่ร่วมของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มและระบบ FOC หลักของกองทุนฯ เป็น
ปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตของกองทุนฯ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการสร้างเสาโทรคมนาคม ระบบ
FOC และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องใหม่ อาจเป็นสิ่งจูงใจให้ลูกค้าเป้าหมายพึ่งพาการใช้เสาโทรคมนาคมที่มี
อยู่แล้ว และใช้ประโยชน์จากระบบ FOC ของกองทุนฯ ร่วมกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จของรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึง ความสามารถของกลุ่มทรูในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ของตนในสภาวะการแข่งขันสูง ภูมิประเทศ ความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่เมืองและชนบท สภาวะการเงิน
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ ป ระกอบการและรู ป แบบพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคอั น เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของอุ ต สาหกรรม
โทรคมนาคม และข้อจํากัดทางกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมบางอย่าง
ของกองทุนฯ ไม่ได้พร้อมสําหรับการใช้ร่วมกันได้ ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ
AWC ซึ่งกองทุนฯ จะซื้อรายได้สุทธิจากทรัพย์สินเหล่านั้น อยู่ภายใต้ข้อตกลงการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ กสท.
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โทรคมนาคม ในการใช้ทรัพย์สินเหล่านั้น การจัดให้มีผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติมบนทรัพย์สินดังกล่าวนั้นถูก
จํา กั ดจนกว่ า จะมี การโอนทรั พ ย์ สิน ดั งกล่ าวให้แ ก่ กองทุน ฯ ภายหลั ง วัน ครบกํ าหนดสั ญ ญา HSPA ตาม
ข้อกําหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ อย่างไรก็ดี ระบบ FOC ของ BFKT อาจไม่พร้อมสําหรับ
การใช้งานร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่นหลังจากสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA หมดอายุลงและมีการโอน
ทรัพย์สินส่วนดังกล่าวให้แก่กองทุนฯ เนื่องจากข้อจํากัดภายใต้สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสัญญาณ
ของ BFKT ดังนี้ แม้ ว่า กสท. โทรคมนาคม จะยินยอมสละสิท ธิในการใช้แต่เพี ยงผู้เดีย ว การใช้ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมบางประการร่วมกัน อาจอยู่ภายใต้ข้อจํากัดทางด้านเทคโนโลยีและกฎระเบียบ
ด้วย และ ความไม่แน่นอนนี้ก็อาจเป็นการจํากัดความสามารถของกองทุนฯ ที่จะหาผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่
ร่วมยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ กองทุนฯ จะไม่สามารถได้รับประโยชน์จากแผนธุรกิจด้านเสาโทรคมนาคมของ
กองทุนฯ จนกว่าทรูจะส่งมอบ หรือดําเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ให้แก่กองทุนฯ ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมที่เหลือ 3,000 เสา ให้แก่กองทุนฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะพยายามลดค่าใช้จ่ายด้วยการเพิ่มการพึ่งพาการใช้เสา
หรือระบบ FOC ร่วมกัน ไม่ว่ากับผู้ให้บริการโทรคมนาคมไร้สายรายอื่นๆ หรือกับผู้ดําเนินงานเสาโทรคมนาคม
และระบบ FOC อิสระเช่นกองทุนฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอาจไม่ยินดีที่จะเช่า ดําเนินการ
และบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมหรือระบบ FOC จากบุคคลภายนอก เนื่องจากไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจ หรืออาจไม่ยินดีที่จะสละสิ่งที่ผู้ให้บริการรายดังกล่าวเชือ่ ว่าเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากการ
เป็นเจ้าของโครงข่ายของตนเอง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลอื่นใด ในกรณีที่การใช้เสาหรือระบบ FOC ร่วมกันไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่กองทุนฯ คาดหมาย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.1.6

บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดาเนินกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ ได้อย่างประสบผลสาเร็จ และอาจ
ตกลงแก้ไขแปลี่ยนแปลงเอกสารธุรกรรม สละสิทธิ หรือให้ความยินยอมโดยไม่ขอความยินยอมจากผู้
ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเป็นผู้บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day management) ของกองทุนฯ และควบคุมการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของกองทุ น ฯ โดยอยู่ ภายใต้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ กองทุ น ฯ ต้ อ งพึ่ ง พาการ
ดําเนินงานของบริษัทจัดการและความสามารถของบริษัทจัดการในการดํา เนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ
การที่บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการจ่ายเงินปันผล รวมไปถึงผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมให้เป็นผู้รับผิดชอบการบริการด้านธุรการบางประการ การ
จัดหาผลประโยชน์และการตลาดเกี่ยวกับการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้ นฐาน
โทรคมนาคมกับผู้เช่าและบริหารจัดการรายอื่น ๆ ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่มีโอกาสที่จะประเมินการตัดสินใจ
ของบริษัทจัดการเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่บริษัทจัดการนํามาใช้ หรือการลงทุนของกองทุนฯ ตลอดจนเงื่อนไขในการ
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ลงทุนดังกล่าว การที่บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อาจ
มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
กองทุนฯ
นโยบายการลงทุนของกองทุนฯ อนุญาตให้กองทุนฯ ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างหลากหลาย โดย
ไม่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ/หรือ ไม่จําเป็นต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย ตราบใดที่
กิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นการให้บริการประชาชนในวงกว้างของประเทศไทย ซึ่งกองทุน
ฯ อาจไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนหรือดําเนินงานกิจการเหล่านั้นมาก่อน ทั้งนี้ แม้ว่ากิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่กองทุนฯ สามารถลงทุนได้นั้นรวมไปถึงกิจการไฟฟ้า ประปา ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน ท่าอากาศยาน
ท่าเรือน้ําลึก การขนส่งมวลชน พลังงานทางเลือก ระบบบริหารจัดการน้ําหรือชลประทาน และระบบป้องกันภัย
ธรรมชาติ และกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นใดซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์อาจให้เข้าไปลงทุนได้ในอนาคต กองทุนฯ ก็
คาดว่าจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเป็นหลัก นอกจากนี้ หากกองทุนฯ จะเข้าไปลงทุนในกิจการ
ดังกล่าว กองทุนฯ คาดว่ากองทุนฯ จะต้องว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกเพื่อดําเนินงาน และ/หรือให้บริการสําหรับ
กิจการดังกล่าว ซึ่ง กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถว่าจ้างผู้ให้บริการหรือผู้ดําเนินงานภายนอกที่
เหมาะสมซึ่งมีประสบการณ์ที่จาํ เป็นด้วยข้อตกลงทางการค้าที่ยอมรับได้ หรืออาจไม่สามารถหาผู้ให้บริการหรือผู้
ดําเนินงานภายนอกได้เลย
นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีดลุ ยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้สิทธิหรือยินยอมให้มีการใช้สิทธิและการเยียวยาบาง
ประการเกี่ยวกับผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม หรื อ ให้ ค วามยิ น ยอมในการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงเอกสารธุ ร กรรม (นอกเหนื อ จากการแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน) หรือผ่อนผันเงื่อนไขใด ๆ ในเอกสารธุรกรรม ซึ่งอาจ
ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยการดําเนินการดังกล่าวของบริษัทจัดการจะผูกพัน
ผู้ถือหน่วยลงทุนและอาจไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
4.1.7

กองทุนฯ อาจไม่สามารถซื้อทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับได้
หรือไม่สามารถรวมทรัพย์สนิ เหล่านั้นได้อย่างประสบผลสาเร็จ หรือกองทุนฯ อาจจะไม่สามารถระบุ
เป้าหมายที่เหมาะสม หรือกลยุทธ์การเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทุนฯ อาจจะไม่ประสบ
ผลสาเร็จ
กลยุทธ์การเติบโตของกองทุนฯ ขึ้นอยู่กับความสามารถของกองทุนฯ ในการซื้อหรือได้มา หรือการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจากนิติบุคคลผู้โอน บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มทรู หรือบุคคลภายนอก
อื่น ๆ กลยุทธ์นี้สะท้อนความเสี่ยงในส่วนของการประเมินมูลค่า จุดแข็งและจุดอ่อนของการเข้าซื้อหรือได้มาและ
โอกาสการลงทุน การรวมและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ได้มาใหม่ และการ
เพิ่มหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของทรัพย์สินเหล่านั้น นอกจากนี้ กองทุนฯ อาจจะต้องจัดสรร
ทรัพยากรและฝ่ายบริหารจัดการอาจจะต้องใช้เวลาอย่างมากในการดําเนินการเพื่อการเข้าซื้อหรือได้มา และการ
ลงทุนดังกล่าว ความสามารถในการดําเนินกลยุทธ์การเติบโตของกองทุนฯ ได้อย่างประสบผลสําเร็จจะขึ้นอยู่กับ
ปัจ จั ย ต่ า ง ๆ อาทิ ความสามารถของกองทุ น ฯ ในการเฟ้ น หาโอกาสการลงทุ น ที่ เ หมาะสม ซึ่ ง เป็ น ไปตาม

หน้า 46

รายงานประจําปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรูโกรท

หลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนฯ การจัดหาเงินทุนและ/หรือการกู้ยืมเงินได้อย่างเพียงพอบนเงื่อนไขที่ยอมรับ
ได้ และการปฏิบัติตามคํารับรองของกองทุนฯ ที่ระบุอยู่ในตราสารหนี้ใดซึ่งกองทุนฯ อาจมีอยู่ ณ เวลานั้น
กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าการเข้าซื้อหรือการลงทุนของกองทุนฯ จะสามารถทําได้ในเวลาที่เหมาะสม หรือ
ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ของกองทุนฯ และไม่สามารถรับรองได้ว่าทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ สามารถเข้าซื้อหรือได้มาหรือลงทุนจากนิติบุคคลผู้โอน บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มทรู
หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ได้ในอนาคตจะเป็นที่น่าสนใจ กองทุนฯ คาดว่าในอนาคตอันใกล้ ทรัพย์สินที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ จะเข้าซื้อหรือได้มาจะมาจากนิติบุคคลผู้โอนหรือนิติบุคคลในกลุ่มทรู
อื่น ๆ เกือบทั้งหมด ซึ่งจะยังคงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ ต่อไปในอนาคต แม้ว่า ตามกฎหมาย ทรูจะไม่
สามารถออกเสียงในวาระเกี่ยวกับธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่การเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับมติ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือถูกจํากัดโดยข้อจํากัดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นใด เนื่องจากทรู
จะถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ เพราะทรูจะเข้าถือหน่วยลงทุนจํานวนเกินร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุน
ทั้งหมด อย่างไรก็ดี ทรูหรือกลุ่มทรูก็อาจยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่าในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขในการเข้าซื้อ
ทรัพย์สินในอนาคตจากนิติบุคคลผู้โอนหรือบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มทรู นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กองทุนฯ จะได้สิทธิในการได้รับคําเสนอก่อน (right to receive a first offer) ในการซื้อ
ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางอย่างจากกลุ่มทรูที่กลุ่มทรูประสงค์จะขายก็
ตาม กลุ่มทรูอาจตัดสิ นใจไม่ขายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานเพิ่ม เติมใด ๆ หรืออาจตั ดสินใจลดจํานวนเสา
โทรคมนาคมที่จะขายลง นอกจากนี้ กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนฯ จะได้รับประโยชน์ในการคัดสรร
และเข้าซื้อหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมตามที่คาดว่าจะเป็นการส่งเสริมเป้าหมาย
กลยุทธ์ของกองทุนฯ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในอัตราที่จําเป็นต่อการบรรลุ
แผนการขยายธุรกิจที่ต้องการ กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนฯ จะสามารถดําเนินตามแผนการขยาย
ธุรกิจหรือสามารถได้รับผลประโยชน์จากกลยุทธ์การเติบโตของกองทุนฯ ในอนาคตได้อย่างประสบผลสําเร็จ ซึ่ง
ไม่ว่ากรณีใดดังกล่าวก็อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน
กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.1.8

บริษัทจัดการและกองทุนฯ ไม่มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หากบริษัท
จัดการไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนฯ และ/หรือ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมให้ดาเนินการ
ให้บริการที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
บริษัทจัดการจะเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนฯ และบริษัทจัดการจะต้องพึ่งพาผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมใน
การบริการด้านธุรการบางประการ รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดสําหรับการเช่าและบริหารจัดการ
พื้นที่ร่วมกันบนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้แก่ผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติม ทั้งนี้ ภายหลังจาก
ที่นิติบุคคลผู้โอนโอนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้แก่กองทุนฯ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็น
ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และ BFKT จะเป็น
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ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC
ทั้งนี้ บริษัทจัดการและกองทุนฯ ไม่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม และอาจไม่สามารถควบคุมดูแลการดําเนินงานของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ผู้เช่า
และบริหารจัดการหลั ก และผู้เช่ าและบริห ารจัดการรายอื่น ๆ ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ ดังนั้น หากผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมอย่ างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ รายได้ของกองทุนฯ และหากบริษั ทจัดการไม่
สามารถควบคุมดูแลให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก และผู้เช่าและบริหารจัดการ
รายอื่น ๆ ดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และ/หรือ บริษัทจัดการไม่สามารถบริหาร
จัดการกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ ตลอดจนความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนและการชําระคืนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ การเปลี่ยนแปลงในทางลบใด ๆ ในความสัมพันธ์ร ะหว่าง
บริษัทจัดการกับผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของบริษัทจัดการในการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม นอกจากนี้ หากผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่
สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ต ามสัญ ญาบริ การหลัก กองทุ นฯ อาจไม่ สามารถแต่งตั้ ง บุคคลอื่นเพื่อบริ หารจั ดการ
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและการจัดหาผลประโยชน์และ
การตลาดเกี่ ย วกั บ การให้ เช่ า ดํ าเนิ นการและบริ ห ารจั ดการพื้ นที่ ตั้ง ร่ วมกั นบนทรั พย์ สิน โครงสร้ างพื้ นฐาน
โทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับที่ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมต้องปฏิบัติตามสัญญาบริการ
หลัก หรืออาจไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นได้เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผล
การดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
4.1.9

กองทุนฯ อาจไม่มกี รรมสิทธิต์ ามกฎหมายในรายได้ในอนาคตซึ่งถูกขายให้แก่กองทุนฯ ตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้กับ BFKT และ AWC และการโอนกรรมสิทธิ์ในรายได้ในอนาคตตาม
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้อาจถูกโต้แย้งหรือตกอยู่ภายใต้สทิ ธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ราย
อื่น
ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ BFKT และ AWC นั้น BFKT และ AWC จะขายรายได้ที่จะ
ได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามลําดับ โดยการขาย
ดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทยซึง่ มีข้อจํากัดที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสําคัญต่อการมี
ผลบังคับของการโอนกรรมสิทธิ์ในรายได้ในอนาคต และการขายรายได้ดังกล่าวอาจถูกโต้แย้งได้ ตามที่ได้มีการ
วิเคราะห์ในบทวิเคราะห์ทางกฎหมายในหัวข้อ 2.4 “บทวิเคราะห์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้ในอนาคตหากกองทุนฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคตดังกล่าวทั้งจํานวน โดย
เปรียบเทียบสิทธิได้เสียทางทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนกับสิทธิของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิอื่นในรายได้ในอนาคต”
นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ้าหนี้ของ BFKT และ AWC ผู้บริหารแผน ผู้พิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ชําระบัญชีของ BFKT และ
AWC ใช้สิท ธิในการเรี ยกร้องเงิน จาก BFKT และ AWC อันอาจรวมถึงรายได้ จากการให้ เช่าทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทุนฯ ซื้อมาจาก BFKT และ AWC ในกรณีที่
เจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นฟ้องร้อง BFKT หรือ AWC สิทธิของกองทุนฯ ในอันที่จะเรียกร้องมูลค่าของรายได้ที่กองทุนฯ
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ซื้อมาจาก BFKT และ AWC เอาจาก BFKT หรือ AWC นั้นอาจไม่ดีไปกว่าสิทธิของเจ้าหนี้ไม่มีประกันรายอื่นของ
BFKT หรือ AWC ผู้บริหารแผน ผู้พิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ชําระบัญชี และหากการโต้แย้งการโอนรายได้ในอนาคตที่
กองทุนฯ ซื้อมาจาก BFKT และ AWC ตามลําดับ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้ประสบ
ความสําเร็จ จะทําให้กองทุนฯ สูญเสียแหล่งรายได้ของกองทุนฯ ไป อันอาจทําให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ รวมถึงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
ได้รับเงินจากกองทุนฯ
4.1.10 การดาเนินงาน ให้บริการ บารุงรักษา และซ่อมแซมระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ ที่
ต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายสูงและมีความเสี่ยง
ระบบต่าง ๆ ของกองทุนฯ นั้นมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามปกติตามลักษณะของระบบ FOC และระบบบรอด
แบนด์ขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีความซับซ้อน อันรวมถึง (ก) อุปกรณ์ชํารุดเสียหาย (ข) การให้ บริการ
ได้รับการรบกวน (ค) ไฟฟ้าดับ (ง) ซอฟต์แวร์บกพร่อง (จ) การละเมิดความปลอดภัย (ฉ) access line และ
อุปกรณ์เสียหาย และ (ช) ภัยธรรมชาติ เนื่องจาก FOC ส่วนใหญ่ของกองทุนฯ เป็นโครงข่ายแบบพาดบนเสา จึง
มีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศ และ FOC ที่เหลือซึ่งเป็นโครงข่ายแบบลอดท่อใต้ดินก็
อาจได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุได้ ซึ่งความเสียหายในทั้งสองกรณีอาจทําให้การให้บริการลดน้อยลงหรือ
หยุดชะงักชั่วคราว การดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบ FOC ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักของกองทุนฯ และ BFKT (แล้วแต่กรณี) ต้องการการประสานงานและการรองรับระหว่างกันเองของ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ขั้นสูงที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย และยังต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานและต้นทุนที่สูงมาก การที่ TUC และ BFKT ผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนในการ
ดําเนินการบํารุงรักษาระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดอาจส่งผลให้มูลค่าของทรัพย์สิน
ดังกล่าวลดลง ซึ่งอาจส่งกระทบในทางลบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลให้ระบบ
ของกองทุนฯ ไม่สามารถดําเนินงานตามที่คาดการณ์ โดยใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิ ภาพได้ เช่น เมื่ออุปกรณ์สื่อ
สัญ ญาณของกองทุน ฯ ล้า สมั ยหรื อหมดอายุก ารใช้ง าน กองทุ นฯ อาจมีร ายจ่ ายลงทุน ที่เ พิ่ มสู งขึ้ นอย่า งมี
นัยสํ าคั ญ ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู่ กับ ลัก ษณะและขอบเขตของส่ว นที่ จําเป็น ต้อ งได้ รับ การซ่อ มแซมหรือ ทดแทน การที่
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์ แวร์ไม่ สามารถดําเนินการได้ ตามที่ควรหรือตามที่คาดการณ์อาจทํ าให้ร ะบบเคเบิลไม่
สามารถปฏิบัติการได้ตามลักษณะเฉพาะของการออกแบบ (design specification) หรือไม่สามารถปฏิบัติการ
ได้เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ นอกจากนี้ เนื่องจาก
บริการของกองทุนฯ มีความสําคัญเป็นอย่างสูงต่อการประกอบกิจการของผู้เช่าและบริหารจัดการของกองทุนฯ
การที่บริการของกองทุนฯ ได้รับการรบกวนจึงอาจทําให้ผู้เช่าและบริหารจัดการดังกล่าวสูญเสียกําไร หรือความ
สูญเสียอื่น ๆ ต่อผู้เช่าและบริหารจัดการดังกล่าว หรือก่อให้เกิดความเสียหายอื่น ๆ แก่ผู้เช่าและบริหารจัดการ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ และอาจก่อให้เกิดความรับผิด
ทางกฎหมายต่อกองทุนฯ
4.1.11 รายงานการประเมินค่าอิสระและรายงานที่ใช้อ้างอิง รวมถึงรายงานย่อของรายงานดังกล่าวไม่ใช่
ความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์เชิงพาณิชย์ของกองทุนฯ และไม่ใช่ความเห็นไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดย
ปริยายเกี่ยวกับราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรือฐานะการเงินของกองทุนฯ เมื่อมีการจด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการประเมินราคาที่อยู่ในรายงานดังกล่าวไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงมูล
ค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ของกองทุนฯ
บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จํากัด และ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมิน
ค่าอิสระ เพื่อทําการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โดยผู้ประเมินค่าอิสระแต่ละรายได้ออก
รายงานการประเมินค่าอิสระ และส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของรายงานการประเมินค่าอิสระแต่ละฉบับดังกล่าว ซึ่ง
ปรากฏตามภาคผนวก 1 “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม จัดทําโดย
บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จํากัด (ฉบับย่อ)” และภาคผนวก 2 “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม จัดทําโดยบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (ฉบับย่อ)” ตามลําดับ ซึ่ง
แสดงความเห็ นเกี่ ยวกับ มูลค่า ของทรั พย์ สิน โครงสร้ า งพื้ นฐานโทรคมนาคมและรายได้ สุทธิ ในอนาคตของ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของรายงานการประเมินค่าอิสระเป็นเพี ยงรายงานสรุป
เท่านั้นและไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นคําอธิบายที่สมบูรณ์ของรายงานการประเมินค่าอิสระในการออกรายงาน
การประเมินค่าอิสระ
รายงานการประเมิ นค่ าแต่ละฉบับ ตั้ง อยู่ บนประมาณการและสมมติ ฐานหลายประการเกี่ย วกั บการจัด หา
ผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงฐานะการเงินในปัจจุบันและในอนาคต กลยุทธ์
ทางธุรกิจ และสภาพแวดล้อมที่จะต้องดําเนินงานในอนาคต สมมติฐานเหล่านี้มาจากข้อมูลที่ได้รับจากและการ
หารือกับผู้บริหารหรือผู้แทนของผู้บริหารของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และสะท้อนถึงความคาดหวังและ
ความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งทราบอยู่แล้วหรือยังไม่ทราบก็
ตาม โดยรายงานการประเมินค่าประกอบด้วยการคาดการณ์และประมาณการในอนาคต และข้อความใน
ลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) ซึ่งโดยลักษณะของข้อมูลดังกล่าวแล้ว
จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่มีนัยสําคัญ ทั้งนี้ เหตุการณ์ในอนาคตที่อ้างอิงในข้อความใน
ลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) ดังกล่าว มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน
และขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือผลการดําเนิ นงานที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจาก
ผลลัพธ์หรือผลการดําเนินงานที่แสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ใน
อนาคต (forward-looking statements) นอกจากนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ระบุข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดเตรียม
รายงานการประเมินค่าทุกข้อ
รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและรายงานย่อของรายงานการ
ประเมินค่าดังกล่าวแต่ละฉบับไม่ใช่ความเห็นเกี่ยวกับข้อดีทางธุรกิจและโครงสร้างของการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และไม่ใช่ความเห็นเกี่ยวกับราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรือ
ฐานะการเงินของกองทุนฯ เมื่อมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
รายงานการประเมินค่าและรายงานย่อของรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินค่าอิสระแต่ละฉบับมิได้มีข้อมูล
ทั้ง หมดที่ อ าจจํ า เป็ น หรื อ ควรจะต้ อ งใช้ ใ นการประเมิ น ทรั พ ย์ สินโครงสร้ างพื้ น ฐานโทรคมนาคมการจั ด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมหรือประเมินการลงทุนในกองทุนฯ หรือในหน่วยลงทุน
อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ รายงานการประเมินค่าไม่ได้จัดเตรียมโดยพิจารณาจากสภาพธุรกิจ การดําเนินงาน
หรือฐานะการเงินของกองทุนฯ โดยครบถ้วนทั้งหมด ดังนั้น ผู้ประเมินค่าอิสระจึงไม่ได้ให้คํารับรองหรือรับประกัน
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ในเรื่องดังกล่าวไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งนี้ รายงานการประเมินค่าไม่ได้ให้สิทธิหรือการเยียวยาแก่ผู้
ลงทุนหรือบุคคลอื่น และไม่เป็นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันในรูปแบบใด ๆ ในฐานะการเงิน หรือ
ผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุนฯ หรือข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (forwardlooking statements) อื่นใดที่ระบุในรายงานการประเมินค่าดังกล่าว ซึ่งรวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro-economic factors) บางประการโดยหรือในนามของกลุ่มทรู บริษัทจัดการ กอง
ทุนฯ หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) หรือผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศ
นอกจากนี้ กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอิสระจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จ ริงของ
ทรัพย์ สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หรือผู้ ประเมินค่ ารายอื่น ๆ จะประเมิ นได้ ในราคาเดียวกัน ดังนั้ น
ประมาณการมูลค่าและรายงานย่อของรายงานการประเมินค่าที่ระบุในเอกสารฉบับนี้อาจไม่เป็นข้อบ่งชี้ถึงมูล
ค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินของกองทุนฯ นอกจากนี้ รายงานการประเมินค่าดังกล่าวไม่ได้มีการปรับปรุงนับตั้งแต่
วันที่ออกรายงาน และไม่คํานึงถึงพัฒนาการใด ๆ ภายหลังวันออกรายงาน และไม่ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็น
คําแนะนําจากกลุ่มทรู นิติบุคคลผู้โอน ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม กองทุนฯ บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือบุคคลอื่นใด ดังนั้น ผู้ลงทุนไม่ควรเชื่อถือรายงานการประเมินค่าเกินสมควร
ซึ่งรวมส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของรายงานการประเมินค่าอิสระดังกล่าวในการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ
4.1.12 การดาเนินการที่จะต้องแล้วเสร็จก่อนและหลังการโอนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้แก่
กองทุนฯ อาจล่าช้าหรือไม่สามารถกระทาได้
กองทุนฯ จะนําจํานวนเงินสุทธิที่จะได้รับจากการเสนอขายครั้งแรกไปใช้ในการซื้อทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม โดยนิติบุคคลผู้โอนจะทําการโอน ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้แก่กองทุนฯ ตาม
ข้อกําหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ นิติ
บุคคลผู้โอนจะโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ให้แก่กองทุนฯ ทันทีหลังจากที่ได้มีการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หน่วยงานกํากับ ดูแลที่เกี่ยวข้องอาจคัดค้านการโอน
กรรมสิ ท ธิ์ ท รั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคม หากการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ท รั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคม และสิทธิต่าง ๆ ต้องล่าช้าออกไป หรือคู่สัญญาหรือหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องใด ๆ คัดค้าน
การโอนทรัพย์สินดังกล่าวอาจทําให้การดําเนินงานของกองทุนฯ หยุดชะงัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ ทั้งนี้
กฎระเบียบที่ใช้บังคับกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกําหนดให้บริษัทจัดการกองทุนฯ ในนามของกองทุนฯ
จะต้องเข้าทําสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายในหกเดือนนับจากวันจดทะเบียน
กองทุนฯ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. และหากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถ
ดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานได้ตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่ ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนฯ หรือตามเงื่อนไขของสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ อาจต้องเลิกกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน
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บริษัทจัดการได้รับหนังสือชี้แจงจากสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งชี้แจงว่า หากการดําเนิน
กิจการของกองทุนฯ ไม่มีลักษณะที่มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมด้วย
การให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมแก่บุคคลอื่นทั่วไป อันเป็นลักษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่าย
เป็ น ของตนเอง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการให้ บ ริ ก ารแก่ บุ ค คลอื่ น ทั่ ว ไปแล้ ว กองทุ น ฯ ย่ อ มไม่ จํ า ต้ องขอรั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนฯ จะต้องดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. และการดําเนินการดังกล่าวอาจขัดต่อกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ที่กําหนดห้ามกองทุนฯ ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเองแล้ว กองทุนฯ อาจให้นิติ
บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. หรือ นิติบุคคลอื่นที่ยังมิได้เป็นผู้รับ
ใบอนุญาตแต่จะเป็น ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ต่อไป เป็นผู้ดําเนินการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ หรือดําเนิ นการอื่นใดในทํานองเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจัดการเชื่อว่ากองทุนฯ ไม่
จําเป็นต้องดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ทั้งนี้ หากในภายหลัง กสทช.
ตีความหรือมีความเห็นแตกต่างไปจากความเข้าใจดังกล่าวของกองทุนฯ หรือคัดค้านหรือกําหนดเงื่อนไขหรือ
ข้อกําหนดเพิ่มเติม หรือกําหนดให้กองทุนฯ ต้องขอใบอนุญาต อาจทําให้กองทุนฯ ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี
สําหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งต้องจัดสรรรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการ USO
และอาจทําให้การดําเนินการของกองทุนฯ หยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุร กิจ โอกาสทางธุรกิจ
ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ อาจต้อง
เลิกกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอาจทําให้กองทุนฯ ต้องมีความรับผิดตามกฎหมาย
4.1.13 การไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของทีด่ ินผู้ให้เช่าและการอนุญาตหรืออนุมตั ิจากผู้ให้สทิ ธิแห่งทาง
หรือการไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของกองทุนฯ ในที่ดนิ ซึ่งเป็นทีต่ ั้งของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจ
มีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงิน
ของกองทุนฯ
ที่ดินและทรัพย์สินเกือบทั้งหมดซึ่งเสาโทรคมนาคมซึ่ง กองทุนฯ จะให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการแก่ผู้เช่า
และบริหารจัดการของกองทุนฯ ตั้งอยู่นั้นเป็นที่ดินและทรัพย์สินที่เช่ามาจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการวาง FOC เกือบทั้งหมดซึ่งกองทุนฯ จะได้มาจาก TUC ก็อาศัยสิทธิแห่งทาง
โดยนิติกรรมสัญญาที่หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคมอบให้แก่ TUC นิติบุคคลผู้โอนให้คํารับรองแก่กองทุนฯ
ตามสัญญาโอนทรัพย์สินและสิทธิรายได้ว่าภายใต้สัญญาเช่าและสิทธิแห่งทางที่เกี่ยวข้องนิติบุคคลผู้โอนมีสิทธิ
ให้กองทุนฯ และผู้เช่าและบริหารจัดการของกองทุนฯ ใช้และเข้าถึงสถานที่เช่าได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ ไม่
สามารถรับรองว่าเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินจะไม่คัดค้านการให้สิทธิดังกล่าวหรือห้ามไม่ให้ผู้เช่าและ
บริหารจัดการสถานที่ตั้งร่วมกันของกองทุนฯ ติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมหรือเข้าถึงสถานที่ หากเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น และนิติบุคคลผู้โอนไม่สามารถดําเนินการให้บุคคลภายนอกได้รับความยินยอมในการใช้
สถานที่หรือให้นิติบุคคลผู้โอนสามารถให้กองทุนฯ เข้าไปเป็นผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องเมื่อสัญญาเช่า
ดังกล่าวหมดอายุลงหรือหากไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงพื้นที่ตั้ง (site) ที่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ตั้งอยู่ได้เนื่องจากข้อบกพร่องหรือข้อจํากัดทางกฎหมายบางประการ นิติบุคคลผู้โอนมีหน้าที่ตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ในการย้ายสถานที่ตั้งเสาโทรคมนาคมหรือหาเสาโทรคมนาคมทดแทน หรือหากไม่
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สามารถย้ายสถานที่ตั้งเสาหรือหาเสาโทรคมนาคมทดแทนได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด นิติบุคคลผู้โอนมีหน้าที่
ที่จะต้องซื้อเสาโทรคมนาคมดังกล่าวคืนจากกองทุนฯ ราคาซื้อคืนเสาโทรคมนาคมที่นิติบุคคลผู้โอนจะต้องชําระ
คือจํานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ายของทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
คิดคํานวณตั้งแต่วันที่โอนทรัพย์สินดังกล่าวเสร็จสิ้น หักด้วยค่าเช่าที่กองทุนฯ ได้รับจากการให้เช่า ดําเนินการ
และบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าว รวมถึงดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีคิดคํานวณตั้งแต่วันที่
กองทุนฯ รับเงินค่าเช่าจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลักแต่ละครั้งสําหรับทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบนั้นตาม
สัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก ซึ่งอาจจะไม่ใช่ราคาที่สะท้อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic
value) ของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวในกรณีที่กองทุนฯ มีกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมตลอดอายุการใช้งาน
นอกจากนี้ หากมีการซื้อคืนเสาโทรคมนาคมใด ๆ กองทุนฯ จะเสียประโยชน์ในกระแสรายได้จากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ลดลง
ทั้งนี้ กฟภ. ได้มีหนังสือถึงกลุ่มทรูยืนยันว่าการวางพาดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับระบบ FOC หลัก และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดบางส่วนของ TUC และระบบ FOC ของ BFKT เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ที่ใช้บังคับ โดย ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กฟภ. ได้ทยอยออกเอกสารเพื่อเรียกชําระค่าพาดสายสําหรับสิทธิแห่ง
ทางสําหรับทรัพย์สินดังกล่าว หากในอนาคต กฟภ. ไม่ให้สิทธิแห่งทางและคัดค้านการเข้าถึงและการใช้งาน
ทรัพย์สินดังกล่าว ความสามารถของผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนฯ และ BFKT ในการดําเนินงานใน
ส่วนของทรัพย์สินเหล่านั้นอาจหยุดชะงักลง หากเกิดกรณีดังกล่าวและระบบ FOC ของ BFKT ได้รับผลกระทบ
กองทุนฯ หรือ BFKT อาจจะต้องทําการย้ายทรัพย์สินส่วนที่ได้รับผลกระทบออกไป โดยเสียค่าใช้จ่ายและอาจ
ก่อให้เกิดความล่าช้าขึ้น
เจ้าของที่ดินและทรัพย์สินซึ่งเสาโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตั้งอยู่ในปัจจุบันอาจคัดค้านการที่นิติบุคคลผู้โอนให้
สิทธิในการใช้และเข้าถึงสถานที่เช่าแก่กองทุนฯ ดังกล่าว เจ้าของเหล่านั้นอาจบังคับให้นิติบุคคลผู้โอนหรือบริษัท
ในกลุ่มทรูนําทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าให้แก่กองทุนฯ พร้อมทั้งเรียกร้องอัตราค่าเช่า
ที่สูงขึ้น หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ เพื่อแลกกับความยินยอมของเจ้าของเหล่านั้นในการให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการ
เช่าหรือการจัดการให้กองทุนฯ เข้าไปมีชื่อเป็นผู้เช่าเมือ่ สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องหมดอายุลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่านิติ
บุคคลผู้โอนจะมีหน้าที่ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ในการจัดให้กองทุนฯ มีสิทธิในการใช้สิทธิ
แห่งทาง การเข้าถึงสถานที่เช่า และสิทธิการเช่าเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง สิทธิ
ในการเยียวยาความเสียหายของกองทุนฯ จะมีอยู่อย่างจํากัด หากผู้ให้เช่าที่ดินหรือทรัพย์สินอันเป็นที่ตั้งของเสา
บอกเลิกสัญญาตามระยะเวลาการบอกกล่าวที่กําหนดไว้เนื่องจากการที่ผู้เช่าค้างชําระค่าเช่า ทั้งนี้ เพราะใน
เบื้องต้น กองทุนฯ ยังไม่ได้ อยู่ในฐานะของผู้เช่าภายใต้สิทธิการเช่าดังกล่าวและคาดว่าจะเข้าไปเป็นผู้เช่าได้ก็
ต่อเมื่อสัญญาเช่าหมดอายุและได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้องแล้ว
โดยทั่วไป สัญญาเช่าที่ดินและทรัพย์สินซึ่งเสาโทรคมนาคมตั้งอยู่กว่าครึ่งมีระยะเวลาประมาณสามปีหรือน้อย
กว่า โดยสัญญาเช่าที่เหลืออาจมีระยะเวลาการเช่าสูงถึง 10 ปี ภายหลังจากที่การเสนอขายครั้งแรกเสร็จสิ้น นิติ
บุคคลผู้โอนหรือบริษัทในกลุ่มทรูจะดํารงสิทธิการเช่าดังกล่าวในฐานะผู้เช่าต่อไป และจะใช้ความพยายามอย่าง
สมเหตุผลในทางการค้าในการต่ออายุสิทธิการเช่าดังกล่าวเมื่อหมดอายุลงภายใต้ชื่อของกองทุนฯ ในฐานะผู้เช่า
เว้นแต่การเช่าพื้นที่ที่เสาโทรคมนาคมซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ BFKT และ AWC ตั้งอยู่ ซึ่งจะยังคงเช่าอยู่ภายใต้ชื่อ
นิติบุคคลผู้โอนหรือนิติบุคคลในกลุ่มทรูต่อไปจนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้แก่
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กองทุนฯ อย่างไรก็ตาม อาจเป็นไปได้ที่ผู้ให้เช่าจะปฏิเสธการต่ออายุหรือขยายระยะเวลาการเช่าใด ๆ ภายใต้ชื่อ
ของกองทุนฯ เมื่อสิทธิการเช่าหมดอายุลง หรืออาจมีการเรียกร้องค่าเช่าที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ หรือนิติบุคคลผู้
โอนหรือบริษัทในกลุ่มทรูอาจผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน ซึ่งกรณีดังกล่าวเหล่านี้อาจทําให้
กองทุนฯ จําเป็นต้องย้ายสถานที่ตั้งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ได้รับผลกระทบ
การสูญเสียสิทธิประโยชน์จากการเช่าหรือสิทธิแห่งทาง ซึ่งมีเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติหรือการถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามข้อกําหนดของข้อตกลงการเช่าหรือสัญญาให้สิทธิแห่งทาง การบอกเลิกสิทธิการเช่าหรือการบอกเลิก
สัญญาให้สิทธิแห่งทางโดยผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิ แล้วแต่กรณี หรือการไม่สามารถดําเนินการให้มีการต่ออายุหรือ
การที่เจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคปฏิเสธที่จะทําการต่ออายุให้ภายใต้ข้อกําหนดที่เหมาะสมใน
เชิงพาณิชย์หรือไม่ต่ออายุให้เลยเมื่อครบกําหนดระยะเวลา หรือการคัดค้านจากเจ้าของที่ดิน หน่วยงานด้าน
สาธารณูปโภค กสท. โทรคมนาคม หรือหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ต่อการเข้าถึงหรือการใช้สถานที่เช่าหรือ
สิทธิแห่งทางดังกล่าวโดยกองทุนฯ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคขัดขวางความสามารถของผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
และ BFKT ในการดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ และความสามารถ
ของกองทุนฯ การสร้างรายรับจากทรัพย์สินดังกล่าว เจ้าของที่ดินและทรัพย์สินซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเสาของ
กองทุนฯ อาจพยายามขึ้นอัตราค่าเช่าให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อมีการเพิ่มผู้ประกอบการที่ร่วมใช้เสารายใหม่
หรือเมื่อครบกําหนดสิทธิการเช่าปัจจุบัน หรือเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อกังวลในเรื่องผลกระทบจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
อนึ่ง กองทุนฯ จะได้มาซึ่งรายได้จากเสาโทรคมนาคมจํานวนหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บนบริเวณที่ดินซึ่งยังไม่มีความชัดเจน
ในเรื่องของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท หรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจํากัดเกี่ยวกับ
การใช้พื้นที่บางประการที่อาจมีผลให้ BFKT ไม่สามารถดําเนินการเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม หรืออาจทําให้ สิทธิ
การเช่าบนที่ดินดังกล่าวใช้บังคับไม่ได้ หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นซึ่งกระทบต่อเสาโทรคมนาคม BFKT หรือ AWC
อาจต้องย้ายสถานที่ตั้งของเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ซึ่งการย้ายสถานที่ตั้งของเสาบางส่วนอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูง
และอาจส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ต้องหยุดชะงัก
ลง หาก BFKT หรือ AWC ไม่สามารถย้ายสถานที่ตั้งของเสาได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนฯ ที่จะ
ได้รับจากเสาดังกล่าวภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
หากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ ถูกย้ายหรือจะต้องหาทรัพย์สินอื่นมาแทน การให้บริการแก่ผู้เช่าและบริหาร
จัดการสถานที่ตั้งร่วมกันซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในบริเวณที่ทรัพย์สินเหล่านั้นตั้งอยู่อาจถูกรบกวนได้ หากนิติ
บุคคลผู้โอนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถย้ายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวได้และซื้อทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวคืนจากกองทุนฯ แทน สัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการระหว่าง
กองทุนฯ และผู้เช่าและบริหารจัดการสถานที่ตั้งร่วมกันของกองทุนฯ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะสิ้นสุดลง ผู้เช่าและ
บริหารจัดการสถานที่ตั้งร่วมกันจะต้องย้ายอุปกรณ์ของตนออกจากทรัพย์สินที่เกี่ย วข้อง ดังนี้ กองทุนฯ อาจถูก
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและดําเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ของผู้เช่าและ
บริหารจัดการใหม่ และค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกําไรในอนาคต นอกจากนี้ การระงับการให้บริการหรือการ
สิ้ น สุ ด ของสั ญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจั ด การกั บ ผู้ เ ช่ า และบริ ห ารจั ด การสถานที่ ตั้ ง ร่ ว มกั น ซึ่ ง เป็ น
บุคคลภายนอกเนื่องจากการที่นิติบุคคลผู้โอนไม่ได้รับความยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถใช้และเข้าถึง
สถานที่เช่าได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิการเช่าหรือจัดหาสิทธิแห่งทางให้แก่กองทุนฯ หรือเนื่องจากความบกพร่อง
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หรือข้อจํากัดทางกฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ (sites) ใด ๆ ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญา
โอนขายทรั พย์สิน และสิ ทธิรายได้ อาจมี ผลกระทบทางลบต่อชื่ อเสีย งของกองทุ นฯ ในฐานะผู้ใ ห้บริก ารใช้
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน และอาจทําให้หาผู้เช่าและบริหารจัดการสถานที่ตั้งร่วมกันยากขึ้นอีกด้วย
เหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน
กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
นอกจากนี้ กองทุนฯ อาจไม่สามารถเข้าถึง วิเคราะห์ หรือยืนยันข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ อีกทั้ งประเด็น
อื่น ๆ ได้ตลอดเวลาเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ จะได้มาตั้งอยู่ ในกรณี
ที่มีความบกพร่องใด ๆ เกี่ยวเนื่องกับสิทธิแห่งทางหรือสิทธิในการเข้าถึงสถานที่ดังกล่าวเกิดขึ้น ความสามารถ
ของผู้เช่าของกองทุนฯ ที่จะดําเนินงานต่อไป ณ สถานที่ดังกล่าวก็อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบ ดังนั้น ความ
สูญเสียหรือความบกพร่องแห่งสิทธิในการเช่าหรือสิทธิแห่งทางซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของกองทุนฯ
เหนือที่ดินหรือทรัพย์สินอันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอาจมีผลกระทบในทางลบอย่าง
มีนัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.1.14 กองทุนฯ อาจเผชิญความเสี่ยงด้านการชาระหนี้และการกู้ยมื เงินเพือ่ ชาระหนี้เดิม ในส่วนของหนี้ใน
อนาคต และอาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็นในอนาคตตามข้อกาหนดซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ หรือไม่
สามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็นดังกล่าวได้เลย
กองทุนฯ อาจจําเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อการหาทรัพย์สินอื่นมาทดแทนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเป็น
ครั้งคราว นอกจากนี้ กองทุนฯ อาจต้องการจัดหาเงินทุนหรือกู้ยืมเงินเป็นจํานวนมากเพื่อเป็นทุนสําหรับการ
ลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงการใช้สิทธิของกองทุนฯ ในการซื้อและ/หรือสิทธิในการเสนอขายก่อน (right to receive a
first offer) ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ หากกองทุนฯ มีกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
(adjusted net profit) ในปีใด กองทุนฯ จะต้องนําเงินจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (หรือในอัตราอื่นตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดเป็นครั้งคราว) ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในปีนั้นไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ถ้ากองทุนฯ มีกําไรสะสม กองทุนฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมและการ
ลดทุนได้ ในกรณีที่กองทุนฯ มีขาดทุนสะสม กองทุนฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากข้อกําหนดการ
จ่ายเงิ นปัน ผลนี้ และตามนโยบายของกองทุนฯ ที่ จะจ่ายเงิ นปัน ผลไม่น้ อยกว่า ร้อ ยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ที่
ปรับปรุงแล้ว กองทุนฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผู กพันในการชําระคืนเงินกู้ยืมในอนาคตจากกระแสเงิน
สดของกองทุนฯ ได้ทั้งหมด กองทุนฯ อาจจําเป็นต้องชําระคืนหนี้ที่ถึงกําหนดด้วยเงินที่ได้จากการจัดหาเงินทุน
เพิ่มเติมในรูปหนี้หรือทุนหรือทั้งสองอย่างในกรณีที่เงินสํารองสําหรับการชําระหนี้ของกองทุนฯ ไม่เพียงพอ
กองทุนฯ อาจจะไม่สามารถทําการกู้ยืมเงินเพื่อชําระหนี้เดิม (refinancing) และจัดหาเงินทุนในรูปหนี้หรือทุน
เพิ่มเติมได้ตามที่และในเวลาที่จําเป็น หรือตามข้อกําหนดซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ของกองทุนฯ ข้อกําหนดของการ
กู้ยืมเงินเพื่อชําระหนี้เดิมอาจเอื้อประโยชน์ให้กับกองทุนฯ น้อยกว่าข้อกําหนดของการกู้ยืมเดิมที่กองทุนฯ จะ
ชําระคืนด้วยการกู้ยืมใหม่ กองทุนฯ อาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อกําหนดบางอย่างซึ่งจํากัดหรือมีผลกระทบ
ในทางลบต่อความสามารถของกองทุนฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเข้าทําความตกลงการ
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จัดหาเงินทุนเพิ่มเติม และข้อกําหนดดังกล่ าวอาจจํากัดความสามารถของกองทุนฯ ที่จะทําการลงทุนเพิ่มเติม
หรืออาจกําหนดให้กองทุนฯ ต้องกันเงินไว้เพื่อดํารงไว้ซึ่งหรือชําระคืนด้วยหลักประกัน นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังอยู่
ภายใต้ข้อจํากัดการดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกินสามเท่า (3:1) หรืออัตราส่วนตามที่ ก.ล.ต. อาจกํา หนด
เป็นครั้งคราว อีกทั้ง ภาระผูกพันในการชําระหนี้ของกองทุนฯ อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่
สูงขึ้น ดังนั้น ถ้ากองทุนฯ ไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อชําระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระได้ หรือไม่สามารถ
ขยายระยะเวลาการชําระเงินดังกล่าว หรือไม่สามารถทํา การชําระเงินดังกล่าวด้วยเงินที่ได้รับจากแหล่งเงินทุน
อื่น ๆ เช่น การออกหน่วยลงทุนใหม่ กองทุนฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในระดับที่คาดหมายให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือไม่สามารถชําระหนี้ตามที่ถึงกําหนด การที่กองทุนฯ ไม่สามารถชําระหนี้ หรือรักษาหลักประกัน หรือ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาสินเชื่อ อาจนําไปสู่การยกเลิกสินเชื่อหนึ่งหรือหลายรายการ หรือทําให้เกิด
เหตุผิดนัดว่าด้วยการผิดนัดตามสัญญาอื่น (cross default) หรือก่อให้เกิดเบี้ยปรับหรือการเร่งให้หนี้ภายใต้
สินเชื่อดังกล่าวถึงกําหนดชําระเร็วขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและ
โอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
4.1.15 สิทธิของกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์มีอยู่
อย่างจากัด
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ระหว่างบริษั ทจัดการ
และผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นได้จํากัดความรับผิดของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) อยู่เพียง
ความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการกระทําหรือถูกกระทํา หรือการงดเว้นการกระทําโดยสุจริตของบริษัทจัดการหรือ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการฉ้อโกง การจงใจผิดสัญญา การกระทําผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(breach of trust) หรือเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
นอกจากนี้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์กําหนดให้
บริษั ทจั ดการและผู้ดู แลผลประโยชน์มี สิท ธิได้รับ ชดใช้ ค่า เสีย หายที่ อาจเกิ ดขึ้ นกั บบริ ษัท จัด การและผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ในฐานะผู้จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ โดยมีเหตุมาจากการดําเนินคดี ค่าใช้จ่าย การ
ฟ้องร้อง ค่าเสียหาย หรือ ข้อเรียกร้อง ซึ่งมิได้เกิดจากการฉ้อโกง การจงใจผิดสัญญา การกระทําผิดหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย (breach of trust) หรือเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ใช้ความระมัดระวัง
ตามสมควร ดังนั้น สิทธิเรียกร้องที่กองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนมีต่อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์จึงอาจ
มีอยู่อย่างจํากัด
4.2
4.2.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
การลดลงของอุปสงค์ของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย อาจมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานของกองทุนฯ
ธุรกิจของกองทุนฯ จะประกอบด้วยการถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าหรือสิทธิในการได้รับประโยชน์จากรายได้ที่
เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด และการ
จัดหาเสาและระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้
ให้บริการโทรคมนาคมประเภทอื่น ๆ เป็นหลัก นอกจากนี้ กองทุนฯ จะได้สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิด
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จากการที่ BFKT และ AWC ให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามลําดับ
ปัจจัยที่มีผลกระทบในทางลบต่ออุปสงค์ของเสาโทรคมนาคม การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท
Active ระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ในประเทศไทยโดยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่บนเสา พื้นที่
รองรับของระบบ FOC และสิทธิของกองทุนฯ ในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิ จ ฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนฯ ปัจจัยดังกล่าวอาจรวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
-

อุปสงค์ของการบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของผู้บริโภคลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปไม่ดีนัก
หรือปัจจัยอื่น ๆ

-

การไม่สามารถจัดหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม

-

ฐานะการเงินของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่โดยทั่วไปเสื่อมถอยลงเนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมที่
ลดลง การหลอมรวมสื่อ (media convergence) หรือปัจจัยอื่น ๆ หรือการเข้าถึงเงินทุนของผู้ให้บริการ
เหล่านั้นเอง

-

การควบหรือรวมกิจการระหว่างกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ เป็นผลให้รายจ่ายลงทุนลดลง และความ
ต้องการเสาใหม่ หรืออุปสงค์ของพื้นที่เพิ่มเติมในสถานที่ตั้งเดิมลดลง

-

ความสามารถและความเต็มใจของผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในการคงรายจ่ายลงทุนไว้ หรือเพิ่ม
รายจ่ายลงทุน

-

อุปสงค์ของผู้ใช้บริการในบริการข้อมูลเคลื่อนที่หรือการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตประจําที่ขาดการเติบโต

-

การลดลงของอัตราการเติบโตโดยรวมของกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของภาค
โทรคมนาคมเคลื่อนที่

-

การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีใหม่ทที่ ําให้ประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรคมนาคมดียงิ่ ขึ้น ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี
ใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านความจุให้กับคลื่น (spectral capacity) และการส่งเสริมให้ใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ประเภท Active ร่วมกัน

-

การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบเกีย่ วกับการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ
เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม

-

โครงสร้างพื้นฐานที่ขาดเสถียรภาพ รวมถึงการที่ไฟฟ้าดับเป็นประจํา ซึ่งอาจกระทบต่อการดําเนินงาน

-

การเพิ่ มขึ้นของการใช้โครงข่ายร่ วมกัน ความตกลงเกี่ ยวกับการใช้ งานข้า มโครงข่าย หรือความตกลง
เกี่ยวกับการขายต่อระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่

-

ความล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงในการติดตั้งระบบ 3G หรือ 4G หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคมอื่น ๆ

-

ความล่าช้าของการย้ายผู้ใช้บริการ 2G ไปสู่ระบบ 3G หรือ 4G

-

ความล่าช้าของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อนุญาตให้ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเสาสามารถใช้เสาเพื่อ
การสร้างรายได้อื่น ๆ
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-

การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ เกี่ยวกับการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเสาหรือการ
เป็นผู้ร่วมใช้เสา

-

อัตราการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหรืออัตราการต่ออายุการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ทีต่ ่ํา

-

อุปสงค์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ใน FOC และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive
อื่น ๆ ขาดการเติบโต

-

การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบเกี่ยวกับกฎระเบียบของรัฐว่าด้วย ภาษีอากร ผังเมือง สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย
และอื่น ๆ

-

การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่ ง รวมถึ ง ทางเลื อ กอื่ น แทนการโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ เช่ น บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม

-

การสูญเสียผู้บริหารหลักและบุคลากรที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมและผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลัก และ

-

ปัญหาแรงงานและความไม่สงบอันเนื่องมาจากแรงงาน

แผนธุรกิจและกลยุทธ์ของกองทุนฯ บางส่วนตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ฐานผู้ใช้บริการสําหรับบริการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่ในประเทศไทยจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศไทยจะใช้
รูปแบบของการใช้เสาร่วมกันอย่างกว้างขวาง หากตลาดบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของประเทศไทยไม่เติบโต
หรือเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าที่กองทุนฯ คาดหมาย หรือพฤติกรรมของผู้ที่มีบทบาทในตลาดไม่เป็นไปตามที่
กองทุนฯ คาดหมายในขณะนี้ ความต้องการที่มีตอ่ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ จะได้รับ
ผลกระทบในทางลบ ซึ่ ง ก็ อาจส่ ง ผลกระทบในทางลบอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ โอกาสทางธุ ร กิ จ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ ด้วย
4.2.2

กองทุนฯ ต้องพึ่งพาปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเติบโตของกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
การดํ า เนิ น งานและผลประกอบการของกองทุ น ฯ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ผลประกอบการของอุ ต สาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทย ดั ง นั้ น จึ ง ได้ รั บ ผลกระทบจากปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปแล้ ว มี ผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมนั้น อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยต่าง ๆ อาทิ อุปสงค์ของผู้บริโภค และระดั บ
หนี้สิน ความสามารถในการชําระหนี้และการปฏิบัติตามภาระผูกพันอื่น ๆ ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม และ
สภาพเศรษฐกิ จ โดยทั่ ว ไป นอกจากนี้ อุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยอาจต้ อ งเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางนโยบายเพื่อตอบสนองต่อพัฒนาการของอุตสาหกรรมในช่วงไม่นานมานี้ด้วย ซึ่งรวมถึงการเปิด
เสรี อุ ต สาหกรรมและการออกใบอนุ ญ าตให้ ธุ ร กิ จ บริ ก ารประเภทใหม่โดยหน่ ว ยงานที่ มี อํ า นาจกํ า กั บ ดู แ ล
ประกอบกับการแข่งขันที่สูงขึ้นและ ARPU ที่ลดลง
ปัจจัยแวดล้อมที่มีต่ออุตสาหกรรมในทางลบและแรงกดดันทางต้นทุนที่สูงขึ้นที่มีต่อผู้เช่าและบริหารจัดการ
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักที่เช่าเสาโทรคมนาคมและระบบ FOC และระบบบรอด
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แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดของกองทุนฯ อาจทําให้กองทุนฯ ต้องลดค่าเช่าที่สูงเกินกว่าที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจ
ของกองทุนฯ และการที่ผู้เช่าและบริหารจัดการมีความน่าเชื่อถือทางการเงิ นลดลงอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อฐานะการเงินและโอกาสการเติบโตของผู้เช่าและบริหารจัดการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนฯ ได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 6.1.3 “ธุรกิจ โอกาส
ทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ ขึ้นอยู่กับธุรกิจของกลุ่มทรูเป็น
อย่างมาก” กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้เช่าและบริหารจัดการได้สําเร็จ นอกจากนี้
ปัจจัยแวดล้อมที่มีต่ออุตสาหกรรมในทางลบและแรงกดดันทางต้นทุนในลักษณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้ที่กองทุนฯ คาดว่าจะได้รับซึ่งเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ในกรณีที่อุปสงค์ของบริก ารโทรคมนาคมในประเทศไทยลดลงหรืออยู่ในภาวะชะงัก งัน หรือ มี
พัฒนาการใด ๆ ที่ทําให้การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจน้อยลง หรื อ
กองทุนฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินหรือรายได้ที่ผู้เช่า AWC หรือ BFKT (แล้วแต่กรณี) ต้องชําระให้แก่กองทุนฯ
อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และ
ฐานะการเงินของกองทุนฯ
กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะมีการติดตั้งหรือใช้เทคโนโลยีระบบ 3G หรือ 4G หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคมแบบ
ใหม่อื่น ๆ ในประเทศไทยอย่างรวดเร็วตามที่กองทุนฯ คาดหมาย หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านั้นจะถูกนําไปใช้
ตามที่กองทุนฯ คาดหวัง ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้เปิดให้บริการ 3G ไปแล้ว แต่ก็ไม่ทําให้
อุปสงค์ของเสาใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากผู้ให้บริการเหล่านี้ได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานประเภท
Active ของตนซึ่งมีอยู่แล้วเพื่อการให้บริการ 3G ในระยะแรกแทนการขอเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ สร้าง
หรือใช้เสาเพิ่มเติมเพื่อเปิดให้บริการดังกล่าว นอกจากนี้ ในปัจจุบัน การนําระบบ 4G มาใช้ยังคงมีอยู่อย่างจํากัด
อุปสงค์ของผู้บริโภคและอัตราการนําเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ไปใช้เมื่อได้มีการเปิดใช้แล้ว ก็อาจล่าช้ากว่าที่ได้
คาดหมายไว้ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการเติบโตของผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมในประเทศไทยเช่นกองทุนฯ
4.2.3

การแข่งขันทีส่ ูงขึน้ ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอาจ
ก่อให้เกิดแรงกดดันด้านราคา ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทยเริ่มมีการแข่งขันที่สูงขึ้น
กองทุนฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่จัดหาโดยผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่รายต่าง ๆ และ ในอนาคต อาจจัดหาโดยบริษัทซึ่งประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมอิสระอีกด้วย ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ซึ่งมีความมั่นคงแล้วบางราย ดังเช่น เอไอเอสและ
ดีแทค มีกลุ่มทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และอาจเสนอบริการในทํานองเดียวกันกับ
กองทุนฯ หรืออาจพิจารณาโอนทรัพย์สินเหล่านี้ให้แก่บ ริษัทซึ่งประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
อิสระ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่อาจถูกเรียกร้องให้ใช้ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive ซึ่งรวมถึงเสาโทรคมนาคม ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่น ๆ ตามประกาศการใช้
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซึ่งอาจทําให้อุปสงค์ของการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
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โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ลดลง ผู้มีหน้าที่ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศไทย เช่น กสท.
โทรคมนาคม และทีโอทีเองก็อาจจัดตั้งธุรกิจโทรคมนาคมอิสระซึ่งสามารถแข่งขันกับกองทุน ฯ ได้โดยตรงขึ้นมา
ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลและการได้รับอนุญาตจากภาครัฐ นอกจากนี้ กองทุนฯ อาจต้องเผชิญกับการ
แข่งขันในอนาคตจากบริษัทซึ่งประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานอิสระรวมทั้งผู้ให้บริการโทรคมนาคม ตลอดจน
การแข่ ง ขั น จากผู้ ป ระกอบการส่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า ซึ่ ง อาจจะอนุ ญ าตให้ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมรายอื่ น ๆ เช่ า
ดําเนินการและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ตนมีอยู่ได้ กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคม
หรือผู้ประกอบการส่งจ่ายไฟฟ้าในประเทศไทยจะไม่เปิดให้บริการร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ตนมีอยู่
เดิมและที่สร้างใหม่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแส
เงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
คู่แข่งบางรายของกลุ่มทรูและของผู้เช่าและบริหารจัดการหลักอาจมีความสามารถในการจัดหาเงินทุนมากกว่า
กลุ่ ม ทรู และผู้ เ ช่ า และบริ ห ารจั ด การหลั ก หรื อ อาจดํ า เนิ น การร่ ว มกั น ในทางที่ ทํ า ให้ ก องทุ น ฯ เสี ย เปรี ย บ
นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมอิสระภายในประเทศอาจเริ่มประกอบกิจการในตลาดโทรคมนาคม
ซึ่งอาจนําไปสู่การควบรวมกิจการที่ทําให้เกิดคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากขึ้น เนื่องจากกองทุนฯ ดําเนินการอยู่เพียงแค่
ตลาดภายในประเทศ และมีผู้เช่าและบริหารจัดการเพียงจํานวนจํากัด หากกองทุนฯ สูญเสียผู้เช่าและบริหาร
จัดการรายใดไปเนื่องจากแรงกดดันดังกล่าวหรือด้วยเหตุผลอื่น หรือลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการของผู้ให้บริการ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรายอื่น ๆ ในการขยายโครงข่าย กองทุนฯ อาจจะไม่สามารถจัดหาผู้เช่า
และบริหารจัดการรายใหม่มาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของ
กองทุ นฯ ได้ และอาจไม่ได้รับประโยชน์จ ากแผนการเปิดให้บริ การของผู้ที่ อาจเป็นผู้ เช่าและบริ หารจั ดการ
เหล่านั้น ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะ
การเงินของกองทุนฯ การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นอาจทําให้การรักษาไว้ซึ่งสิทธิในที่ดินสําหรับเสาโทรคมนาคมของ
กองทุ น ฯ ใช้ ต้ น ทุ น สู ง ขึ้ น กองทุ น ฯ ไม่ อ าจรั บ รองได้ ว่ า กองทุ น ฯ จะประสบความสํ า เร็ จ ในการแข่ ง ขั น ใน
อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงขึ้นนี้
4.2.4

เทคโนโลยีใหม่อาจทาให้ธุรกิจของกองทุนฯ เป็นที่ตอ้ งการน้อยลงสาหรับลูกค้าปัจจุบันและ/หรือผู้ที่
อาจเข้ามาเป็นลูกค้า และส่งผลให้มีรายได้ลดลง
พัฒนาการและการใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายต่าง ๆ อาจลดการใช้แ ละ
ความจําเป็นของบริการรับส่งสัญญาณแบบไร้สายซึ่งต้องพึ่งพาเสาโทรคมนาคม รวมไปถึงระบบ FOC ซึ่งน่าจะ
ส่งผลให้ความต้องการเสาโทรคมนาคมและระบบ FOC ของกองทุนฯ ลดลง ตัวอย่างของเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้แก่
เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านความจุ (spectral capacity) นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจ
ลดความจําเป็นของบริการแพร่สัญญาณซึ่งต้องพึ่งพาเสาโทรคมนาคม บริการรับส่งสัญญาณ และระบบ FOC
ตัวอย่างเช่น การเติบโตของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านทางดาวเทียมถ่ายทอดสัญญาณโดยตรง หรือ
พัฒนาการและการทําเป็นธุรกิจของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงข่ายเทคโนโลยีระบบเซลลูล่า และการริเริ่มธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีดังกล่าวในเชิงพาณิชย์อาจส่งผลให้อุป
สงค์ของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ พัฒนาการและ
การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีในทํานองเดียวกันจนถึงระดับที่มีนัยสําคัญ อาจเป็นการลดอุปสงค์
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ของบริการของกองทุนฯ และอาจทําให้อุปสงค์ของบริการของกองทุนฯ หายไป ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกองทุนฯ
เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่อย่างมีประสิทธิผล กองทุนฯ
อาจจะต้องใช้รายจ่ายลงทุนจํานวนมากเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหรือเทคโนโลยีที่มีความสามารถดังกล่าว
ความสามารถของกองทุนฯ ในการสนับสนุนรายจ่ายลงทุนเหล่านี้ใ นอนาคตจะขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานของ
กองทุนฯ ในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ ระดับอัตราดอกเบี้ย และปัจจัยทางการเงิน ธุรกิจและอื่น ๆ โดย
ปัจจัยหลายประการเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนฯ อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับความสามารถของกองทุนฯ
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกเพิ่มเติม กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
ดังกล่าวบนเงื่อนไขที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ หรืออาจไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมได้เลย แม้ว่า
กองทุนฯ มีเงินทุนเพียงพอสําหรับรายจ่ายลงทุนเหล่านี้ได้ แต่ก็อาจไม่ประสบความสําเร็จในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยที่สุดได้อย่างทันท่วงทีและคุ้มค่ากับต้นทุน หรืออาจจะไม่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการดังกล่าว
นั้นเลย กรณีดังกล่าวนี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพของบริการ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุกิจของกองทุนฯ
4.2.5

หากผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนทีค่ วบรวมกิจการเข้าด้วยกันในระดับที่มนี ัยสาคัญ รายได้และ
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของกองทุนฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบ
ในอดีตมีการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศไทย และอาจยังคงมีการควบรวม
กิจการในลักษณะเดียวกันในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้มีการรวมโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่และลดรายจ่าย
ลงทุน เนื่องจากอาจมีความทับซ้อนกันในส่วนพื้นที่ให้บริการของโครงข่ายและแผนการขยายการบริการ การควบ
รวมกิจการที่มีนัยสําคัญระหว่างผู้เช่าและบริหารจัดการของกองทุนฯ และผู้ที่อาจเช่าและบริหารจัดการสถาน
ที่ตั้งร่วมกัน อาจส่งผลให้รายจ่ายลงทุนโดยรวมลดลง เนื่องจากโครงข่ายเดิมของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่หลายราย รวมทั้งแผนการขยายบริการมีความคาบเกี่ยวกัน เมื่อมีการควบรวมกิจการดังกล่าว อาจเห็น
ได้ว่าบางส่วนของโครงข่ายที่ควบรวมเข้าด้วยกันของผู้เช่าและบริหารจัดการหรือผู้ที่อาจเช่าและบริหารจัดการ
สถานที่ตั้งร่วมกันทับซ้อนกัน และผู้เช่าและบริหารจัดการเหล่านี้อาจจะพยายามขจัดความซ้ําซ้อนนั้น ๆ ทําให้ผล
การดําเนินงานในอนาคตของกองทุนฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบหากรายได้จากการเช่าและการดําเนินการ
และบริห ารจัด การหรื อ สิ ท ธิ ใ นการรับ ประโยชน์จ ากรายได้จํ า นวนมากที่ ก องทุ น ฯ ได้ รั บภายใต้ สัญ ญาเช่ า
ดําเนินการและบริหารจัดการหลักหรือสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (ตามลําดับ) ถูกตัดออกจาก
รายได้ ที่ ได้ รั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามสั ญญา กองทุ น ฯ ไม่ อ าจรั บ รองได้ ว่ าจะไม่ มี ก ารควบรวมกิ จ การระหว่ า ง
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของไทยในอนาคต ซึ่งอาจเป็นการลดรายได้ที่กองทุนฯ ควรได้รับจากผู้เช่า
และบริหารจัดการ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและฐานะการเงินของกองทุนฯ
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4.2.6

ใบอนุญาตที่จาเป็นในการประกอบการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมมีความหลากหลาย และอาจเป็นการยากที่จะได้รับใบอนุญาตดังกล่าว และหากแม้ได้รับ
แล้ว ก็อาจถูกแก้ไข จากัด หรือยกเลิก หรืออาจต่ออายุไม่ได้
การตั้งเสาโทรคมนาคมและการวางระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐ
หลายแห่ง ซึ่งรวมถึง กสทช. หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค และหน่วยงานท้องถิ่น (สําหรับใบอนุญาตก่อสร้าง)
ในกรณีของเสาโทรคมนาคม ใบอนุญาตเหล่านี้อาจถูกทบทวน ตีความ แก้ไข จํากัด หรือยกเลิกโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ ซึ่งผลของการดําเนินการเหล่านั้นทําให้กองทุนฯ อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมได้ตามที่กองทุนฯ คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ในการให้อนุญาตให้ตั้งเสาและวาง
FOC มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างหน่วยงานของรัฐส่วนกลางและหน่วยงานปกครองท้องถิ่น แม้ว่าจะ
อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเดียวกัน ดังนั้น หน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วยงานปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งจึงมัก
ออกนโยบายที่เฉพาะกิจและซ้ําซ้อนกัน อันประกอบด้วยข้อกําหนดและเงื่อนไข ค่าธรรมเนียมรายปี ฐานอัตรา
ค่าบริการ ภาษีท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ความไม่แน่นอนซึ่งส่วน
ใหญ่ซึ่งเกิดจากการขาดการวางนโยบายในระดั บภูมิภาคที่สอดคล้องกัน อาจส่งผลให้กองทุนฯ เข้าไปมีส่วน
พัวพันกับข้อพิพาทเป็นจํานวนมาก
ทั้งนี้ การจัด หาผลประโยชน์จากทรัพ ย์สินโครงสร้ างพื้น ฐานโทรคมนาคมอาจจะต้องมีก ารยื่น ขอใบรับรอง
ใบอนุญาต และการอนุมัติจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ เมื่อกองทุนฯ มีความจําเป็นหรือถูกกําหนดให้ต้องได้รับหรือเมื่อ
ครบกําหนดการต่ออายุใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมัติดังกล่าว กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องจะออกใบรับรอง ใบอนุญาต หรือให้การอนุมัติเหล่านี้แก่กองทุนฯ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
จะออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรือการให้การอนุมัติภายในเวลาอันเหมาะสมหรือตามที่คาดหมาย นอกจากนี้
ใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมัติเหล่านี้อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งกองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ว่ากองทุนฯ
จะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสู่การยกเลิก การเพิกถอน หรือการระงับซึ่ง
ใบรับรอง ใบอนุญาต หรือการอนุมัติที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ การที่ไม่สามารถทําการต่ออายุ ดํารงไว้ซึ่งคุณสมบัติในการ
มีใบอนุญาต หรือยื่นขอใบรับรอง ใบอนุญาต หรือการอนุมัติ ที่จําเป็น อาจส่งผลให้การดําเนินงานของกองทุนฯ
ต้องหยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจของกองทุนฯ กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้
ว่า หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ องจะไม่ ดํา เนิ น การหรือ กํา หนดเงื่ อนไขใด ๆ ที่ เ กี่ย วกั บใบอนุญ าตดั งกล่า ว ซึ่ง อาจมี
ผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานของกองทุนฯ นอกจากนี้ หากกองทุนฯ ไม่สามารถขอรับ
อนุมัติและขอรับใบอนุญาตบางอย่างได้ กองทุนฯ อาจมีความจําเป็นที่จะต้องหาสถานที่ตั้งอื่น ซึ่งทําให้ต้องใช้
ความพยายามและค่าใช้จ่ายอย่างสูงในกรณีที่ไม่มีสถานที่ (site) อื่นที่เหมาะสม
อนึ่ง เสาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีกฎหมายกําหนดและมีความสูง 10 เมตรขึ้นไปจากระดับฐาน และมีน้ําหนักเกิน 40
กิโลกรัมขึ้นไปนั้น จะต้องมีใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานท้องถิ่น ถึงแม้กองทุนฯ ต้องพึ่งพานิติบุคคลผู้โอน
และผู้ใช้ทรัพย์สินของกองทุนฯ ในการจัดหาใบรับรองหรือการอนุมัติเหล่านี้ แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่
ความรับผิดชอบนี้ กองทุนฯ อาจจะต้องเป็นผู้ทําการจัดหาหรือต่ออายุใบรับรองหรือการอนุมัติสําหรับเสาโทรค
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นาคมหรือทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่น ๆ ที่กองทุนฯ อาจจะได้มาในอนาคต หรือเสาโทรคมนาคม
ที่กองทุนฯ อาจจะต้องทําการย้าย ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มต้นทุนการดําเนินงานของกองทุนฯ
นอกจากนี้ ผลกระทบทางด้านสุขอนามัยและทัศนียภาพของการติดตั้งเสาโทรคมนาคมจํานวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเขตนครหลวงและเขตเมืองของประเทศไทย ตลอดจนความกังวลที่สูงขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีต่อร่างกายมนุษย์ ซึ่งอาจทําให้หน่วยงานของรัฐระดับท้องถิ่นเกิดความกังวลขึ้นได้ ดังนั้น
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง อาจมีการกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดบางอย่างสําหรับการตั้งเสาโทรคมนาคม ซึ่ง
จะเป็นการจํากัดความขีดสามารถของกองทุนฯ ในการขยายกิจการอย่างมีนัยสํา คัญ หรือเป็นการบังคับให้
กองทุนฯ ต้องย้ายสถานที่ตั้งของเสาเดิม ซึ่งแม้กองทุนฯ จะสามารถทําได้ แต่ก็ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
4.2.7

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีอาจมีผลกระทบทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของกองทุนฯ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การดําเนินคดีเกี่ยวกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทนคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ หรือผู้เช่าและบริหารจัดการหลักต้องรับผิดชอบ รวมถึงค่าเสียหายที่ศาลสั่งให้
กองทุนฯ หรือผู้เช่าและบริหารจัดการหลักชําระในคดีต่าง ๆ อาจมีจํานวนสูง ภาระในการชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
อาจมีผลกระทบต่อค่าเช่าและรายได้ที่กองทุนฯ คาดว่าจะได้รับ และหากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นจํานวนที่มี
นัยสําคัญ ก็อาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
กองทุนฯ

4.2.8

อุตสาหกรรมการสื่อสารในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานทีจ่ ัดตั้ง
ขึ้นใหม่ และมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการกากับดูแลด้านกฎระเบียบ
ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีต่อองค์การการค้าโลก หรือ WTO ในการเปิดเสรีภาคโทรคมนาคมภายในปี พ.ศ.
2549 รั ฐ บาลไทยได้ เ ริ่ ม ต้ น ปฏิ รู ป กลไกการกํ า กั บ ดู แ ลทางด้ า นโทรคมนาคมของประเทศด้ ว ยการออก
พระราชบัญญัติหลักสองฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2543 และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือคณะกรรมการ กทช.
ขึ้น โดยเป็นหน่วยงานกํากับดูแลอิสระที่เป็นหน่วยงานใหม่ของกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ทําหน้าที่
กํากับดูแลซึ่งเดิมเคยเป็นหน้าที่ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ก่อนที่จะเป็นทีโอที) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมแบบประจําที่ในประเทศรายหลักของประเทศไทย หรือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ก่ อนที่จะเป็น
กสท. โทรคมนาคม) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อสารระหว่างประเทศรายหลักของประเทศไทย และหน่วยงานกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมเดิมรายอื่น ๆ ทั้งหมด
ตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งตราขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 กฎหมายและกฎระเบียบหลักซึ่ง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การโทรคมนาคมยั ง คงมี ผลใช้ บั ง คั บ อย่ า งไรก็ ดี มาตรา 47 แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2550
กําหนดให้มีองค์กรที่กํากับดูแลทั้งกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หนึ่งองค์กร
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 ได้มีผลใช้บังคับ และกําหนดให้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขึ้นแทน
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คณะกรรมการ กทช. โดย กสทช. มีอํานาจอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั้งกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามอํานาจที่ให้ไว้โดย พ.ร.บ. องค์กรจั ดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และ พ.ร.บ. โทรทัศน์ ซึ่งมีการแบ่งคณะกรรมการย่อยออกเป็นสองคณะ คือ กสท. เพื่อ
กํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ กทค. เพื่อกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 กสทช. ได้ออกกฎระเบี ยบกําหนดแผนแม่บทสามฉบับ ได้แก่ แผนแม่บทในการ
บริหารคลื่นความถี่ (ซึ่งรวมถึงตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนแม่บทเหล่านี้กําหนดแนวทางสําหรับหลักเกณฑ์การออก
ใบอนุญาต แผนเลขหมายโทรคมนาคม การจั ดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึง การจัดสรรคลื่น
ความถี่วิทยุ การเชื่อมต่อโครงข่าย และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
กสทช. เป็นผู้บังคับใช้กฎระเบียบส่วนใหญ่ที่ออกโดย คณะกรรมการ กทช. และยังเป็นผู้ออกกฎระเบียบใหม่หรือ
กฎระเบียบที่แ ก้ไขเพิ่ มเติมอี กด้ วย กฎระเบีย บซึ่ งใช้ บัง คับอยู่ใ นปั จจุบั นครอบคลุ มถึง เรื่ องต่าง ๆ อาทิ (1)
ประเภทของบริการโทรคมนาคม และข้อกําหนดการออกใบอนุญาตสําหรับบริการโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ (2)
ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งสามแบบที่มีอยู่
ในประเทศไทย (3) มาตรการจัด สรรเลขหมายโทรคมนาคม (4) ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตประกอบกิจ การ
โทรคมนาคม (5) การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว (6) การคงสิทธิเลขหมาย (7) กฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน
การผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (8) กฎระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย (9) ขั้นตอนการรับและการ
พิจารณาการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ (10) มาตรฐานสัญญาบริการโทรคมนาคม (11) การกําหนดเพดานอัตรา
ค่าบริการและการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า (12) กฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้บริโภค (13) การใช้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ (14) การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน และ
(15) การขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการ ในส่วนของการจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ 2553 กําหนดให้ กสทช. ใช้วิธีการ “ประมูล” เป็นแนวทางในการจัดสรรคลื่นความถี่โทรคมนาคมให้กับ
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยการประมูลคลื่นความถี่ 3G ครั้งแรกได้ถูกจัดขึ้นอย่างเป็นผลสําเร็จเมื่อปี
พ.ศ. 2555 โดยมีบริษัทในเครือสามแห่งของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบันเป็นผู้ได้รับการจัดสรรคลื่น
ความถี่ในย่านความถี่ 2100MHz
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 ให้อํานาจแก่ กสทช. ที่จะดําเนินการต่าง ๆ เช่น
-

กําหนดนโยบายและจัดทําแผนแม่บทสําหรับกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และสําหรับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุสําหรับใช้ในกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามบทบัญญัติแห่ง (1) รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และ (2) แผนแม่บทแห่งชาติ
เพื่อการบริหารคลื่นความถี่

-

กําหนดโครงสร้างสําหรับการคํานวณอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคม
และผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ และโครงสร้างสําหรับ
การคํานวณอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

-

ออกใบอนุญาตและกํากับดูแลการใช้คลื่นความถี่วิทยุในกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
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-

กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย รวมทั้งข้อ กําหนด เงื่อนไข และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต อีกทั้งกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในประเทศไทย

-

กําหนดมาตรฐานและข้อ มูลจําเพาะทางเทคนิค ในการประกอบกิ จการโทรคมนาคม และกิจ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเชื่อมต่อโครงข่ายและการเข้าถึง
โครงข่าย

-

วางแผนการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม กําหนดเลขหมายโทรคมนาคมให้ แก่ ผู้ให้ บริก าร และ
กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนสําหรับการคงสิทธิเลขหมาย

-

ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

-

กําหนดมาตรการป้องกันพฤติกรรมที่ต่อต้านการแข่งขันหรือพฤติกรรมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

-

กําหนดหน้าที่ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึง รวมถึงข้อกําหนดในการให้บริการ
ในพื้นที่ห่างไกล และ

-

กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม และผู้ใช้บริการกระจาย
เสียงและบริการโทรทัศน์

ถึงแม้ว่า คณะกรรมการ กทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมเดิมที่จัดตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2543 ได้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมจํานวนมาก อันเป็นการสร้างกรอบ
การกํากับดูแลขั้นพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมก็ตาม แต่เมื่อ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
2553 ที่ออกใหม่ได้กําหนดกรอบการกํากับดูแลที่แตกต่างไปจากเดิม และโครงสร้างของหน่วยงานกํากับดูแลยัง
ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเมื่อ กทค. เป็นคณะกรรมการย่อยของ กสทช. อันทําให้กิจการบางอย่างต้องอยู่ภายใต้
ความเห็นชอบของ กสทช. ด้วยเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบดังกล่ าว กองทุน ฯ จึงไม่อาจ
คาดการณ์ได้ว่าวิธีการกํากับดูแลของ กสทช. ลักษณะและขอบเขตของนโยบายและกฎระเบียบที่ กสทช. จะออก
ในภายหน้า หรือวิธีการที่ กสทช. จะใช้ในการดําเนินการตามนโยบายและกฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจมี
ขึ้นในภายหน้าจะเป็นอย่างไร กองทุนฯ ไม่อาจคาดการณ์ได้ถึงผลกระทบของการดําเนินการใด ๆ ที่ กสทช. ได้
กระทําลงนับตั้งแต่มีการจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทุนฯ ไม่อาจคาดหมายได้ถึงผลกระทบที่กฎระเบียบ
ใหม่ดังกล่าวอาจมีต่อสิทธิต่าง ๆ ของกลุ่มทรู
นอกจากนี้ บทบาทในอนาคตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรับผิดชอบการวางแผน
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย และการกําหนดนโยบาย
สําหรับรัฐวิสาหกิจยังไม่เป็นที่ชัดเจน
ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิรูปในกลไกการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศ
ไทยอย่างมีนัยสําคัญนี้ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกลุ่มทรูในการดําเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ
หรือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างประสบผลสําเร็จ ถึงแม้ว่ากองทุนฯ มีความมั่นใจ
ว่าการจัดตั้งหน่วยงานกํากับดูแลอิสระขึ้นนั้นเป็นพัฒนาการในทางบวกสําหรับผู้ประกอบการเอกชนดังเช่นกลุ่ม
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ทรู หากแต่กองทุนฯ ก็ไม่อาจรับรองได้ว่า กสทช. จะไม่ดําเนินการใด ๆ อันอาจเป็นผลเสียต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุ รกิจ ของกลุ่มทรู ตัว อย่างเช่น ถ้า กสทช. ดํ าเนิน การตามนโยบายหรื อ
กฎระเบียบที่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นหรืออัตราค่าบริการที่ต่ําลงในอุตสาหกรรมที่กลุ่มทรูแข่งขันอยู่หรืออาจ
เข้าทําการแข่งขัน ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทรูก็อาจได้รับผลกระทบ
ในทางลบ
4.2.9

ความสามารถในการให้บริการของกองทุนฯ อาจได้รับอุปสรรคอันเนื่องมาจากความบกพร่องหรือ
ความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มทรู
ภายใต้สัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลักและสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ BFKT และ
AWC กองทุนฯ จะอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มทรูเป็นอย่างมาก เพื่อการเชื่อมต่อกิ จกรรมในการ
ประกอบธุรกิจของกองทุนฯ ผ่านทางซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และระบบโครงข่าย กองทุนฯ จะอาศัยระบบเหล่านี้ใน
การติดตามการปฏิบัติการของเสาโทรคมนาคมและระบบ FOC รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ระบบ
ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การคงมาตรฐานระบบการควบคุมภายใน และการวางแผนธุรกิจ ความล้มเหลว
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการสูญเสียการเชื่อมต่อ หรือการสูญหายของข้อมูลอันเกิดจากความล้มเหลวของ
ระบบนี้ ซึ่งกองทุนฯ สามารถควบคุมได้ในระดับที่จํากัดเท่านั้น อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกองทุนฯ

4.2.10 เสาโทรคมนาคม ทรัพย์สิน FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด และโครงสร้างพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องของกองทุนฯ อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสียหายทีไ่ ม่อาจคาดการณ์ได้
อื่น ๆ โดยทีป่ ระกันภัยของกองทุนฯ อาจไม่ได้ครอบคลุมอย่างเพียงพอ
เสาโทรคมนาคม ทรัพย์สิน FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องของ
กองทุนฯ ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ตลอดจน
ความเสียหายที่ไม่อาจคาดการณ์ได้อื่น ๆ อาทิ อาจเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนถึง
เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคม
เช่นเดียวกับภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้ว่ารัฐบาลจะได้แสดงเจตจํานงว่าจะปฏิรูปมาตรการการ
ป้องกันน้ําท่วมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิ ดเหตุการณ์น้ําท่วมขึ้นอีกในอนาคต หากแต่ไม่มีสิ่งใดสามารถยืนยันได้ว่า
มาตรการการป้องกันน้ําท่วมของรัฐบาลจะเพียงพอต่อการป้องกันน้ําท่วมในบริเวณพื้นที่ต่ํา รวมถึงบริเวณอื่น ๆ
ของประเทศไทย ที่ซึ่งมีทรัพย์สินของกองทุนฯ ตั้งอยู่อันอาจเกิดขึ้นในอนาคต
ความเสียหายและการถูกทําลายของเสาโทรคมนาคม ทรัพย์สิน FOC หรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องที่กองทุน
ฯ จะมีกรรมสิทธิ์ เช่า หรือได้รายได้จากทรัพย์สินดังกล่าว หรือภาวะเศรษฐกิจผันผวนหรือผลกระทบในทางลบต่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทย อันเนื่องมาจากความเสี่ยงเหล่านี้หรือความเสี่ยงอื่ น ๆ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการให้บริการแก่ลูกค้า และอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินของกองทุนฯ ถึงแม้ว่ากองทุนฯ AWC และ BFKT จะดํารงไว้ซึ่งการประกันภัยที่เหมาะสมสําหรับ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมซึ่งตนจะมีกรรมสิทธิ์ กองทุนฯ AWC และ BFKT ก็อาจไม่ได้รับการ
ประกันภัยอย่างเพียงพออันจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือการสร้างใหม่ได้ และ/หรือ ความเสี่ยง
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ดังกล่าวอาจไม่ใช่ความเสี่ยงที่สามารถประกันได้ และรายได้ที่อาจได้รับจากผู้เช่าและบริหารจัดการรายใหม่ที่
อาจมีมาเพิ่มจากเสาโทรคมนาคมหากไม่เกิดความเสียหายดังกล่าวหรือได้รับความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง
จากความเสียหายดังกล่าว ถ้ากองทุนฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้เช่าและบริหารจัดการได้อันเป็นผลมาจาก
ความเสียหายของเสาโทรคมนาคม ระบบ FOC และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ก็อาจนําไปสู่ความเสียหายต่อ
ผู้เช่าและบริหารจัดการ และก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบกับธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และ
ฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มทรู

4.3.11 กลุ่มทรูมีการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจผู้ให้สิทธิดาเนินการ ซึ่งได้นาไปสู่ขอ้ พิพาทกับรัฐวิสาหกิจผู้ให้สทิ ธิ
ดาเนินการเหล่านัน้ และยังอาจนาไปสูข่ ้อพิพาทในภายหน้ากับรัฐวิสาหกิจผู้ให้สทิ ธิดาเนินการ
กลุ่มทรูอาศัยสิทธิในการประกอบกิจการบางส่วนจากสัญญาที่ทํากับทีโอทีในการให้บริการโทรคมนาคมแบบ
ประจําที่และบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบริการสื่อสารข้อมูลและบริการมัลติมีเดีย ขณะเดียวกันทีโอทีและ กสท.
โทรคมนาคม ก็เป็นคู่แข่งรายใหญ่สองรายของกลุ่มทรูอีกด้วย โดยที่ทีโอทีเป็นผู้ให้บริการต่าง ๆ อาทิ บริการ
โทรคมนาคมแบบประจําที่ภายในประเทศ บริการโทรศัพท์สาธารณะ บริการข้อมูล บริการบรอดแบนด์และ
บริการมัลติมีเดีย รวมถึงบริการบริการวงจรเช่า และอินเทอร์เน็ต และบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศไทย
ส่วน กสท. โทรคมนาคม เป็นผู้ให้บริการต่าง ๆ อาทิ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการข้อมูล และบริการ
สื่อสารเคลื่อนที่ในประเทศไทย
การแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจผู้ให้สิทธิในการประกอบกิจการกับกลุ่มทรูทําให้เกิดหรืออาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่สําคัญจนนําไปสู่ข้อพิพาทระหว่างกัน โดยข้อพิพาทเหล่านี้อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของ
กลุ่มทรูในหลายด้าน ตัวอย่างเช่น กลุ่มทรูตกอยู่ภายใต้ข้อตกลงการแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วมการงานฯ และ
สัญญาให้ดําเนินการฯ และที่ผ่านมาทีโอทีได้ปฏิเสธหรือประวิงการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มทรู ในระหว่างรอ
การตัดสินข้อพิพาทเกี่ยวกับการคํานวณหรือขอบเขตของการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ที่ติดค้างต่อกลุ่มทรูภายใต้
สัญ ญาร่ ว มการงานฯ นอกจากนี้ กสท. โทรคมนาคม ยั ง ได้ นํ า ข้ อ เรี ย กร้ อ งที่ มี ต่ อ ทรู มู ฟ เข้ า สู่ ก ระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ เพื่อขอให้มีการจ่ายส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมให้แก่ตนอีกด้วย ทั้งนี้ กลุ่มทรูไม่อาจรับรองได้ว่าที
โอทีจะไม่ปฏิเสธหรือประวิงการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มทรู อีกทั้งไม่อาจรับรองได้ว่าทีโอทีหรือ กสท. โทรคมนาคม จะ
ไม่ยื่นข้อเรียกร้องเพิ่มเติมที่มีต่อกลุ่มทรูหรือทรูมูฟอีกในภายหน้าในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งรายได้หรือข้อพิพาท
อื่น ๆ นอกจากนี้ ข้อพิพาทที่มีกับทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม สร้างความไม่แน่นอนอันอาจเป็นอุปสรรคอย่างมี
นัยสําคัญต่อการวางแผนและดําเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มทรู และการพยายามระงับข้อพิพาทเหล่านี้จะเป็น
การเบี่ยงเบนการบริหารและทรัพยากรอื่น ๆ ไปอย่างมีนัยสําคัญ กลุ่มทรูมีข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณากับ
ทีโอทีในหลายเรื่อง โดยกลุ่มทรูได้ยื่นฟ้องทีโอทีในหลายคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ เช่น กลุ่มทรูมีสิทธิได้รับ
การจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) หรือไม่ และการคํานวณการจ่ายส่วนแบ่ง
รายได้จากบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันทีโอทีก็ได้ยื่นฟ้อง กลุ่มทรูในหลายคดีซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น สิทธิของกลุ่มทรูในการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ “ทรู” บนตู้โทรศัพท์สาธารณะและใบแจ้งหนี้ของกลุ่มทรู
และกลุ่มทรูมีสิทธิหรือไม่ในการเสนอส่วนลดอัตราค่าบริการบางอย่างให้แก่ผู้ใช้บริการของตน นอกจากนี้ กลุ่มท
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รูยังมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ่ายภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากบริการโทรคมนาคมภายใต้สัญญาร่วมการงานฯ
ด้วย ทรูมูฟและบริษัทในเครืออื่น ๆ ของทรูมีข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณากับ กสท. โทรคมนาคม ในหลาย
เรื่อ ง โดย กสท. โทรคมนาคม ได้ ยื่น ฟ้อ งทรู มูฟ ในหลายคดี ซึ่ง เกี่ย วข้ องกับ การคื นค่ าธรรมเนี ยมเลขหมาย
ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตลอดจนหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร นอกจากนี้ กสท. โทรคมนาคม ยังได้
นําข้อเรียกร้องที่มีต่อทรูมูฟเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เพื่อเรียกร้องให้ทรูมูฟโอนเสาที่ติดตั้งเครื่องและ
อุปกรณ์จํานวน 4,546 ต้นและอุปกรณ์ของเสา หรือจ่ายค่าเสียหายจํานวน 2,766,165,293 บาทแทนการโอน
ดังกล่าวให้แก่ตน ต่อมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยชี้
ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท. โทรคมนาคม
กลุ่มทรูไม่อาจรับรองได้ว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนี้หรือที่อาจมีขึ้นในภายหน้าจะไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของ
กลุ่มทรูกับทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม อีกทั้งไม่อาจรับรองได้ว่าข้อพิพาทเหล่านี้จะได้รับคําชี้ขาดในทางที่เป็น
คุณแก่กลุ่มทรู และหากกลุ่มทรูไม่ประสบความสําเร็จดังกล่าว ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาส
ทางธุรกิจของกลุ่มทรูก็อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ถึงแม้ว่ากลุ่มทรูจะได้รับคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
หรือคําพิพากษาจากศาลที่เป็นที่สุดซึ่งเป็นคุณแก่กลุ่มทรู แต่กลุ่มทรูก็อาจไม่ประสบความสําเร็จในการบังคับ
ตามสิทธิเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือทางแก้ไขเยียวยาอื่น ๆ ที่มีให้แก่ตนได้อย่างเต็มที่หรือครบถ้วน หรืออาจไม่
สามารถบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้เลย หรือภายในเวลาที่เหมาะสม สําหรับรายละเอียดของข้อพิพาทที่กลุ่มทรูมี
อยู่กับทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม
4.3.12 สัญญาบ างฉบับระหว่าง กสท. โทรคมนาคม กับบริษัทในเครือทรู เกี่ยวกับบริการ 3G บนคลื่นความถี่
ในย่านความถี่ 850 MHz อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ และอาจถูกแก้ไขเพิ่มเติม โดยหน่วยงานกากับ
ดูแลหรือคณะรัฐมนตรี
ภายหลังการลงนามในสัญญา HSPA เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานอิสระ และ
หน่วยงานกํากับดูแล ได้เริ่มดําเนินการตรวจสอบสัญญา HSPA ในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบว่าสัญญา
HSPA อยู่ภายใต้การบังคับของ พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 2535 หรือไม่ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของ พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 หรือ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบ และ/หรือ การ
ไต่สวนดังกล่าวยังคงดําเนินอยู่โดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น
ตามมติ กทค. เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่ขอให้ กสท. โทรคมนาคม BFKT และเรียลมูฟ ตามลําดับ ทําการ
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา HSPA นั้น คู่สัญญาได้เข้าทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขสัญญา HSPA ระหว่างกัน
แล้ว ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ แต่ละฝ่ายกําลังอยู่ในขั้นตอนการเข้าทําสัญญาแก้ไขสัญญา HSPA ที่ตนเป็น
คู่สญ
ั ญา ซึ่งได้รวมข้อกําหนดภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและความคิดเห็นของ กทค. จากการพิจารณา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 กสทช. ได้มีมติอนุมัติสัญญาแก้ไข
สัญญา HSPA ตามแนวทางที่กําหนดในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ถึงแม้เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.
2556 คณะรัฐมนตรีจะได้มีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณจํานวน 14.545 พันล้านบาท เพื่อให้ กสท. โทรคมนาคม
นําไปลงทุนในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G HSPA ตามสัญญา HSPA และในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556
BFKT เรียลมูฟ และ กสท. โทรคมนาคม ได้เข้าทํา สัญญาเพื่อแก้ไขสัญญา HSPA ตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือดังกล่าว แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มี
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การเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามสัญญา HSPA และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกําลังอยู่
ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บและชําระเงินตามสัญญา HSPA ทําให้
ขณะนี้ กสท. โทรคมนาคม ยังไม่ได้ชําระเงินหรือรับชําระเงินคืนเพื่อระงับหนี้ที่มีกับ BFKT หรือเรียลมูฟตาม
สัญญา HSPA อีกทั้งยังไม่ได้ชําระเงินหรือรับการชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายกับผู้ ประกอบการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่รายอื่น ๆ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มูลค่ารายได้ค้างรับที่ BFKT มีอยู่กับ กสท. โทรคมนาคม
ภายใต้สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA มีจํานวนประมาณ 6.9 พันล้านบาท การที่ กสท. โทรคมนาคม
ปฏิเสธการชําระเงินให้แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA อาจทําให้ BFKT และ AWC ไม่
สามารถนําส่งรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าหรือให้ใช้ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ
AWC ให้แก่กองทุนฯ ได้ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ BFKT และ AWC ตามลําดับ
นอกจากนี้ การที่ กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชําระเงินหรือการรับชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายกับผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ร ายอื่ น ๆ อาจทํ า ให้ กสท. โทรคมนาคม ต้ อ งเสี ย ดอกเบี้ ย ผิ ด นั ด สะสม และ กสท.
โทรคมนาคม อาจเรี ย กร้ อ งให้ เ รี ย ลมู ฟ ต้ อ งชํ า ระเงิ น คื น การปฏิ เ สธไม่ ชํ า ระเงิ น ตามสั ญ ญาใด ๆ ที่ กสท.
โทรคมนาคม และ BFKT หรือเรียลมูฟเป็นคู่สัญญา หรือการที่ กสท. โทรคมนาคม พยายามเรียกร้องให้เรียลมู
ฟต้องชําระเงินคืนย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
นอกจากนี้ กสท. โทรคมนาคม ยังมีสิทธิในการซื้อเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนประมาณ 667 เสา และ
ระบบ FOC ของ BFKT ซึ่ง BFKT จะขายสิทธิในรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวให้กับกองทุนฯ ตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ่งกองทุนฯ จะเข้าทํากับ BFKT โดยการใช้สิทธิซื้อดังกล่าว กสท. โทรคมนาคม
จะต้องชําระราคาซื้อสําหรับต้นทุนที่แท้จริงของเสาและ FOC และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณพร้อมด้วยดอกเบี้ย
ตามอัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยขั้นต่ําของสี่ธนาคารใหญ่ของไทยสําหรับกรณีที่ใช้สิทธิซื้อในระหว่างหกเดือนแรกนับจาก
วันที่เช่าเสาโทรคมนาคม และ FOC และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ และจะบวกด้วยอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือน
สําหรับกรณีการใช้สิทธิซื้อภายหลังช่วงระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การที่ กสท. โทรคมนาคม เป็น
รัฐวิสาหกิจทําให้การใช้สิทธิซื้อดังกล่าวอาจต้องได้รับการพิจารณาและความเห็นชอบจากหน่วยงานอิสระ
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีก่อน
หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิในการซื้อเพื่อซื้ อเสาโทรคมนาคมและ FOC และอุปกรณ์สื่อสัญญาณซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของและใช้ดําเนินงานอยู่โดย BFKT หลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้แล้ว BFKT มีหน้าที่
ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ในการจัดหาทรัพย์สินอื่นมาทดแทนก่อนที่สัญญาเช่าเครื่องและ
อุปกรณ์ HSPA จะหมดอายุลง หาก BFKT ไม่สามารถจัดหาทรัพย์สินอื่นทดแทนได้ BFKT จะชําระมูลค่าสุดท้าย
(terminal value) ให้แก่กองทุนฯ ซึ่งอาจจะไม่ใช่มูลค่าสะท้อนถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic value)
ของทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที่กองทุนฯ มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตลอดอายุการใช้งาน
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 กทค. ได้มีมติเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อกล่าวหาการฝ่าฝืน พ.ร.บ. ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ในทางที่เป็นคุณแก่ BFKT และ กสท. โทรคมนาคม โดย กทค. มีมติที่จะไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อ
ดําเนินคดีอาญาต่อ BFKT และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มคี วามเห็นทางกฎหมาย
ว่าสัญญา HSPA นั้นไม่อยู่ภายใต้การบังคับของ พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 2535 อย่างไรก็ดี หากการตรวจสอบอื่นที่
ดําเนินการโดยหน่วยงานอิสระแห่งอื่นมีคําตัดสินอันเป็นที่สุดในทางที่ไม่เป็นคุณ หรือหากมีคําพิพากษาอันเป็น
ที่สุดโดยศาลไทยยืนตามคําตั ดสินเหล่านั้นว่า สัญญา HSPA ตกอยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 2535
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หรือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ก็อาจมีมาตรการกํากับดูแล และ/หรือ การดําเนินการทางกฎหมายต่ อ
กสท. โทรคมนาคม BFKT และ/หรือ เรียลมูฟ ซึ่งรวมถึงการให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา HSPA เป็นต้น
หากการบริการให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคมและการบริการดําเนินงานและบํารุงรักษาของ BFKT แก่ กสท.
โทรคมนาคม ถูกพิจารณาว่าเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม อันเนื่องจากเป็นการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมหรือเป็นการใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาตที่กําหนด BFKT
อาจถูกดําเนินคดีอาญา และหากพบว่า BFKT มีความผิดจริง อุปกรณ์โครงข่ายของ BFKT อาจถูกยึด การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญในสัญญา HSPA หรือการยึดอุปกรณ์โครงข่ายของ BFKT ย่อมมี
ผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
4.3.13 การยกเลิกสัญญาร่วมการงานฯ หรือการสิ้นสุดของสัญญาร่วมการงานฯ หรือสัญญาให้ดาเนินการฯ
หรือการเปลี่ยนแปลงของสัญญาร่วมการงานฯ หรือสัญญาให้ดาเนินการฯ ที่มีตอ่ ใบอนุญาตอาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของกลุ่มทรู
สัญญาร่วมการงานฯ ของกลุ่มทรูอาจถูกยกเลิกได้ด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งรวมถึงกรณีที่กลุ่มทรูไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดของสัญญาร่วมการงานฯ ได้ นอกจากนี้ ข้อพิพาทที่มีอยู่กับทีโอทีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาร่วม
การงานฯ ยังอาจทําให้ทีโอที พยายามเลิกสัญญาร่วมการงานฯ ดังกล่าวอีกด้วย หากสัญญาดังกล่าวของกลุ่มทรู
ถูกเลิกไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด การเลิกสัญญานั้นย่อมน่าจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อโอกาสทาง
ธุรกิจ การดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ ถึงแม้ว่าสัญญาร่วมการงานฯ จะให้สิทธิ
กลุ่มทรูในการได้รับค่าชดเชยสําหรับมูลค่าของทรัพย์สินโครงข่ายที่กลุ่มทรูได้สร้างขึ้นและโอนให้กับทีโอทีในกรณี
ที่มีการเลิกสัญญา หากแต่กลุ่มทรูก็ไม่สามารถรับรองใด ๆ เกี่ยวกับกําหนดเวลาที่จะได้รับค่าชดเชยหรือจํานวน
เงิ น ค่ าชดเชยนั้ น ได้ นอกจากนี้ ถึ ง แม้ ว่า กลุ่ มทรู จ ะได้ รั บ ค่ าชดเชยก็ ต าม กลุ่ มทรู ก็ ไม่อ าจคาดหมายได้ ว่ า
ค่าชดเชยนี้จะสามารถชดเชยความเสียหายต่อธุรกิจที่เกิดจากการเลิกสัญญาได้ ถ้ามีการเลิกสัญญาร่วมการงาน
ฯ กลุ่มทรูไม่สามารถรั บรองได้ ว่ากลุ่ม ทรูจะสามารถขอรับใบอนุญาตอันจําเป็นจาก กสทช. เพื่อให้กลุ่มทรู
สามารถดําเนินธุรกิ จเช่น เดียวกั บธุรกิ จภายใต้สัญญาที่ถูกเลิกต่อ ไปได้ หรือแม้จะมีก ารออกใบอนุ ญาตให้
ข้อกําหนดของใบอนุญาตดังกล่าวอาจจะไม่เอื้อประโยชน์ได้มากเท่ากับข้อกําหนดของสัญญาร่วมการงานฯ และ
สัญญาให้ดําเนินการฯ ของกลุ่มทรู หรือข้อกําหนดของใบอนุญาตที่ใช้บังคับกับคู่แข่งของกลุ่มทรู
สัญ ญาให้ดํ า เนิ นการฯ ได้ ห มดอายุ ลงในวั น ที่ 15 กั น ยายน พ.ศ. 2556 และกลุ่ ม ทรู ค าดว่ า กสทช. จะให้
ความสําคัญกับการจัดให้มีการประมูลเพื่อจัดสรรคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 1800 MHz เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
แก่ลกู ค้าปัจจุบันว่าการให้บริการกับลูกค้าจะไม่หยุดชะงัก ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 กสทช. ได้ออกประกาศ
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นับ
จากวันที่สัญญาให้ดําเนินการฯ หมดอายุลง จนกระทั่ง กสทช. จะออกใบอนุ ญาตให้แก่ผู้ชนะการประมูล ตาม
ประกาศดังกล่าว กําหนดให้ กสท. โทรคมนาคม และทรูมูฟมีหน้าที่ให้บริการกับผู้ใช้บริการต่อไปในระหว่าง
สัญญาให้ดําเนินการฯ สิ้นสุดจนถึงวันที่ กสทช. ได้จัดสรรคลื่นความถี่ให้กับผู้รับใบอนุญาตที่ชนะการประมูลแล้ว
เสร็จ โดยระยะเวลาดังกล่าวต้อ งไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาให้ดําเนินการฯ ประกาศดังกล่าวยัง
กําหนดให้ กสท. โทรคมนาคม และทรูมูฟเป็นผู้รับชําระเงินรายได้จากการให้บริการแทนรัฐโดยแยกบัญชีการรับ
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เงิ น ไว้ เ ป็ น การเฉพาะ แล้ ว รายงานจํ า นวนเงิ น รายได้ แ ละดอกผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ได้ หั ก ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ โ ครงข่ าย
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การให้บริการแล้ว ส่วนที่เหลือให้นําส่งสํานักงาน กสทช. เพื่อตรวจสอบก่อนนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้
ยังมีความไม่แน่นอนว่า กสทช. จะจัดประมูลคลื่นความถี่ และออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แก่ผู้ชนะการ
ประมู ล ภายในหนึ่ ง ปี ไ ด้ ห รื อ ไม่ หาก กสทช. ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วได้ แ ละไม่ อ นุ ญ าตให้ กสท.
โทรคมนาคม ใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ 1800 MHz ต่อภายหลังช่วงระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันหมดอายุของ
สัญญาให้ดําเนินการฯ หรือทรูมูฟไม่ได้รับสิทธิในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า 1800 MHz ต่อไป อันเกี่ยวข้องกับ
การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz อาจส่งผลให้การบริการแก่กลุ่มลูกค้า 1800 MHz ของทรูมูฟต้องหยุดชะงัก
ลง
รัฐบาลไทยได้มีการขอให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจํานวนหนึ่งเข้าร่วมการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแปรรูปสัญญา
ร่วมการงานฯ หรือสัญญาให้ดําเนินการฯ เป็นใบอนุญาตหรือความตกลงอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเสรี
ตลาดโทรคมนาคม ภายใต้ ก ฎหมายไทย คู่ สั ญ ญาทั้ ง สองฝ่ า ยตามสั ญ ญาร่ ว มการงานฯ หรื อ สั ญ ญาให้
ดําเนินการฯ จะต้องบรรลุความตกลงเกี่ยวกับข้อกําหนดของการแปรรูปเพื่ อที่จะทําการแปรรูปสัญญาร่วมการ
งานฯ หรือสัญญาให้ดําเนินการฯ อย่างไรก็ดี กลุ่มทรูไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าข้อกําหนดของความตกลงแปรรูปจะ
เป็นอย่างไร อีกทั้งไม่อาจรับรองได้ว่าการแปรรูปสัญญาร่วมการงานฯ หรือสัญญาให้ดําเนินการฯ ของกลุ่มทรูจะ
เป็นไปตามข้อกําหนดที่เอื้อประโยชน์ได้เท่ากับข้อกําหนดที่ใช้กับคู่แข่งของกลุ่มทรู หรือข้อกําหนดที่กลุ่มทรูมีอยู่
ในขณะนี้ หากผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นสามารถเจรจาต่อรองข้อกําหนดสําหรับการแปรรูปสัญญาร่วมการ
งานฯ หรือสัญญาให้ดําเนินการฯ ได้ดีกว่ากลุ่มทรู กลุ่มทรูก็อาจเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน หากข้อกําหนดใหม่
ไม่เอื้อประโยชน์เท่ากับข้อกําหนดที่กลุ่มทรูได้รับในปัจจุบัน ก็อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มทรู อีกทั้ง ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุร กิจของกลุ่มทรูอ าจได้รั บ
ผลกระทบในทางลบด้วย
4.3.14 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่และค่าธรรมเนียม USO และค่าธรรมเนียมทีอ่ าจเกิดขึน้ เกีย่ วข้องกับการ
ครบกาหนดของอายุสัญญาให้ดาเนินการฯ อาจส่งผลให้คา่ ใช้จ่ายที่ให้ระบบดาเนินการต่อไปได้ของ
กลุ่มทรูเพิ่มสูงขึน้
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
เริ่มมีผลบังคับใช้แทนประกาศ กทช. ฉบับเดิม เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและ
ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม นั้ น ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตรายปี สํา หรั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งและแบบที่สองอยูท่ ี่ 20,000 บาท ถึง 250,000 บาท ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของใบอนุญาต แต่ภายใต้ประกาศฉบับใหม่ ค่าธรรมเนียมรายปีสําหรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมทุกแบบจะมีอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 1.5 ของรายได้รวมจากการให้บริการโทรคมนาคม นอกจากนี้
กสทช. ได้ออกประกาศวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการ USO เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2555 ภายใต้ประกาศวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการ USO ผู้ถือใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมทุกแบบจะต้องจัดสรรรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมในอัตราร้อยละ 3.75 ของรายได้
สุทธิภายหลังหักค่าใช้ จ่ายให้แก่กองทุนฯ วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
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โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่และค่าธรรมเนียม USO ดังกล่าวนี้ อาจ
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านการกํากับดูแลสูงขึ้นสําหรับผู้เช่าและบริหารจัดการหลักและสมาชิกในกลุ่ม ทรูซึ่งถือ
ใบอนุญาตแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สอง
ด้วยเหตุที่สัญญาให้ดําเนินการฯ ได้หมดอายุลงในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556 กสทช. ได้อนุญาตให้ทรูมูฟ
ให้บริการแก่ลูกค้าเดิมต่อไปได้จนกระทั่งมีการจัดประมูลคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 1800 MHz ทั้งนี้ หากต่อมา
กลุ่มทรูเป็นผู้ชนะการประมูลและได้เริ่มให้บริการใหม่ของตน กลุ่มทรูอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้แก่
กสทช. ซึ่งรวมไปถึงค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ ที่ท
รูมูฟอาจต้องชําระเพื่อการให้บริการบนคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 1800 MHz อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่าง
มีนัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกลุ่มทรู
4.4
4.4.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน
ตลาดสาหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนยังไม่เคยมีมาก่อน และไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยจะมีการพัฒนาเป็นตลาดทีม่ ีสภาพคล่องสูงสาหรับการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุน
บริ ษั ท จั ด การจะดํา เนิ น การยื่ น ขอจดทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลั ก ทรัพ ย์ จ ดทะเบี ย นและซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ภายหลังจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สิน (จํานวนเงินค่าจองซื้อที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนใน
ครั้งนี้) เป็นกองทุนฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งตามกฎหมายหลักทรัพย์ การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนฯ
จะต้องดําเนินการภายใน 15 วันทําการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจึงไม่
สามารถรับรองได้ว่าการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองใด ๆ จะมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถขายหน่วยลงทุนได้ อีกทั้งไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ในราคา
ที่ต้องการขาย นอกจากนั้น หน่วยลงทุนอาจมีการซื้อขายในตลาดรองในราคาที่ต่ํากว่าราคาเสนอขายครั้งนี้ซึ่ง
ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย หลายอย่ า งรวมถึ ง สภาวะทางเศรษฐกิ จ และการเงิ น ของประเทศไทยในขณะนั้ น ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนฯ และสภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
นอกจากนี้ เนื่องจากตลาดกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยนั้นเป็นตลาดใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการ
พัฒนา ซึ่งอาจทําให้การซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ไม่มีสภาพคล่องและขาดอุปสงค์โดยทั่วไปของผู้ลงทุน
รวมทั้งอาจส่งผลให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของกองทุ นฯ และทําให้ไม่
สามารถประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนฯ โดยการเปรียบเทียบกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ทั้ง
ในประเทศไทยหรือต่างประเทศได้ บริษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานใน
ประเทศไทยจะมีการพัฒนาเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงสําหรับการซื้อขายหน่วยลงทุน
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4.4.2

ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมีนัยสาคัญ และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้
ในราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน
ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้อาจมีการซื้อขายกันในราคาที่ต่ํากว่าราคา
เสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกอย่างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย ซึ่งรวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
-

มุมมองต่อศักยภาพในการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุนฯ รวมถึงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใน
ประเทศไทย

-

ความแตกต่ างระหว่า งฐานะการเงิน และผลการดํ าเนิน งานของกองทุ นฯ ที่ เกิ ดขึ้ น จริ งกั บที่ มีก าร
คาดการณ์โดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์

-

การออกบทวิเคราะห์ใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคําแนะนําหรือประมาณการของนักวิเคราะห์

-

การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือสภาวะตลาดโดยทั่วไป

-

ราคาตลาดของทรัพย์สินของกองทุนฯ

-

ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภททุนอื่น ๆ รวมถึง

-

หน่วยลงทุนอื่นที่ไม่อยู่ในธุรกิจโทรคมนาคม

-

ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของหน่วยลงทุน

-

การขายหรือความประสงค์ที่จะขายหน่วยลงทุนจํานวนมากโดยผู้ถือหน่วยลงทุน

-

ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยหรือกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น

-

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและระเบียบวิธีบังคับ รวมถึงระบบภาษี ทั้งในกรณีทั่วไป
และโดยเฉพาะในกรณี ที่เ กี่ ยวกับ กองทุน รวมโครงสร้ า งพื้ นฐานในประเทศไทย และการลงทุน ใน
ประเทศและต่างประเทศ

-

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

-

คดีความและการสอบสวนโดยหน่วยงานราชการ

-

ความผันผวนของตลาด ซึ่งรวมถึงความอ่อนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น และ

-

การที่กองทุนฯ ไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนและการขยายธุรกิจ

จากปัจจัยทั้งหลายข้างต้นประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ อาจทําให้ราคาตลาดและอุปสงค์ของหน่วยลงทุนมีความผันผวนอย่างมี
นัยสําคัญ หรืออาจทําให้มีการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาที่สูงกว่าหรือต่ํากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่กองทุนฯ มีการกันสํารองกําไรบางส่วนเป็นเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ใ นการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อสํารองเป็น
เงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ถึงแม้จะทํา ให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ มีมากกว่ามูลค่าทรัพย์สิน
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สุทธิของกองทุนฯ ในกรณีที่ไม่มีการกันเงินกําไรไว้เป็นเงินทุนสํารอง ก็อาจไม่ได้ทําให้ราคาตลาดของหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย การที่กองทุนฯ ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามความคาดหวังของตลาดในด้านรายได้ในอนาคตและเงิน
ปันผลอาจก่อให้เกิ ดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน ซึ่ง อาจจํากัด หรือทําให้ผู้ถือหน่ว ยลงทุนไม่
สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนอย่างทันท่วงที และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ
นอกจากนี้ ในอดี ต เมื่อราคาตลาดของหุ้น มีความผั นผวน ผู้ ถือหุ้ นได้ ดําเนินการฟ้ องร้ องบริษัท หรือ นิติบุ คคลผู้ออก
หลักทรัพย์ในคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม (Class action) หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดดําเนินการฟ้องร้องกองทุนฯ อาจทําให้
กองทุนฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการแก้ต่างคดี หรือหากกองทุนฯ แพ้คดี กองทุนฯ อาจต้องจ่ายเงินค่าเสียหายใน
จํานวนมาก และการฟ้องร้องคดีดังกล่าวอาจเบี่ยงเบนเวลาและความสนใจของบริษัทจัดการจากธุรกิจของกองทุนฯ
ยิ่งไปกว่านั้น การที่หน่วยลงทุนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการคุ้มครองเงินต้น ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนทั้งจํานวน และในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนฯ หรือมีการชําระบัญชีกองทุนฯ ก็มี
ความเป็นไปได้ที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนของตนในหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด
นอกจากนี้ ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยในปัจจุบัน กองทุนรวม ซึ่งรวมถึงกองทุนฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล
หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี หรือกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ซึ่งทําให้กองทุนฯ และ/หรือ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีภาระภาษีเงินได้ ภาระภาษีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ รวมทั้งการลงทุนในกองทุนฯ ของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจทําให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้รับเงินจากกองทุนฯ น้อยลง และ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ราคาของหน่วยลงทุน
4.4.3

อาจต้องมีการเลิกกองทุนฯ หากกองทุนฯ ไม่สามารถลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ซงึ่ ทาให้ตอ้ งเลิกกองทุนฯ ตามที่กฎหมายกาหนด หรือเป็นเหตุให้สานักงาน
ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมัตกิ ารจัดตั้งและจัดการกองทุนฯ
หลังจากวันจดทะเบียนกองทุนฯ หากปรากฎเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ อาจทําให้บริษัทจัดการต้อง
เลิกกองทุนฯ
-

กองทุนฯ ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน ฯ ลงทุนครั้งแรกได้ภายในหกเดือนนับแต่วันที่จ ด
ทะเบียนกองทุนฯ โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ไม่ว่า
จะเกิดจากการที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ไม่สําเร็จ หรือกองทุนฯ
ไม่สามารถหาเงินทุนเพื่อซื้อทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานได้

-

จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

-

กองทุนฯ จําหน่ายจ่ายโอนไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมใด ๆ แต่บริษัทจัดการไม่
สามารถดําเนินการลงทุนใด ๆ ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มตามมูลค่าลงทุนที่กําหนดไว้รวมกันไม่
น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ฯ ภายในหนึ่ง
ปีหลังจากการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินนั้น

-

ทุนของกองทุนฯ มีจํานวนน้อยกว่า 2,000 ล้านบาท (คํานวนจากมูลค่าที่ตราไว้ (par value)) สืบ
เนื่องมาจากการลดทุนโดยใช้รายได้จากการจําหน่ายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน และ
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-

สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนฯ

เมื่อมีการเลิกกองทุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินจองซื้อหน่วยลงทุนคืนเต็มจํานวน เนื่องจากกองทุนฯ
ต้องดําเนินการชําระบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนฯ จะถูกหักออกก่อนที่จะชําระคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
4.4.4

การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนเพื่อการขายเป็นจานวนมาก อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อราคาซื้อขายของหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทรู และ/หรือนิติบุคคลผู้โอนอื่น และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรูหรือนิติบุคคล
ผู้โอนอื่น จะถือหน่วยลงทุนจํานวนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 18 แต่ไม่เกินจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ทั้งหมดในการเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ ทรูได้ตกลงกับบริษัทจัดการในนามของกองทุนฯ ว่า ทรู จะถือ
หน่วยลงทุนไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ทั้งหมดในการเสนอขายครั้งแรกเป็น
ระยะเวลาห้าปี นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุนฯ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ ภายใต้ข้อตกลงห้าม
จําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทรูสามารถที่จะจําหน่ายหน่วยลงทุนได้หลังเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
การขายหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญโดยทรู หรือโดยผู้ลงทุ นสถาบันรายเดียวหรือหลายราย หรือความเข้าใจ
ที่ว่าอาจมีการขายหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื้อขายของหน่วย
ลงทุน กองทุนฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรือการมีหน่วยลงทุนเพื่อการขาย
ในอนาคต ที่จะมีต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การขายหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมากใน
ตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หรือความเข้าใจที่วา่ การขายหน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวอาจ
เกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ นอกจากนี้ การขาย
หน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวอาจทําให้การเพิ่มทุนของกองทุนฯ โดยการออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ณ เวลา
และในราคาที่กองทุนฯ เห็นสมควร ทําได้ยากขึ้น

4.4.5

หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของเรียลฟิวเจอร์ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิได้เป็นการค้า
ประกันโดยเรียลฟิวเจอร์ และเรียลฟิวเจอร์ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้การสนับสนุนแก่ BFKT
ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) สนับสนุนดังกล่าว
หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ที่เรียลฟิวเจอร์จะให้กับ BFKT นั้นมิได้มีผลผูกพันตามกฎหมายและการ
ให้หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกล่าวมิได้เป็นการค้ําประกันโดยเรียลฟิวเจอร์ อีกทั้งมิได้เป็นการ
สนับสนุนด้านเครดิตเพื่อสนับสนุนภาระผูกพันของ BFKT ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่
กองทุนฯ ทํากับ BFKT แต่อย่างใด ดังนั้น กองทุนฯ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าเรียลฟิวเจอร์ จะให้ความสนับสนุน
แก่ BFKT ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) นอกจากนี้ หนังสือสนับสนุน (Letter
of Support) ไม่ได้ก่อให้เกิดหน้าที่แก่เรียลฟิวเจอร์ในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ BFKT ไม่ว่าเพื่อ
สนับสนุนการชําระหนี้ของ BFKT โดยทั่วไปหรือเพื่อการชําระหนี้ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
ที่ทํากับ BFKT นอกจากนี้ กองทุนฯ บริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน และ BFKT ต่างไม่มีสิทธิที่จะดําเนินการใด
ๆ เพื่อให้เรียลฟิวเจอร์ดําเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support)

หน้า 75

รายงานประจําปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรูโกรท

4.4.6

เรียลฟิวเจอร์อาจไม่มีเงินทุนเพียงพอต่อการชาระหนีข้ อง BFKT ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิฟอ้ งร้องเรียลฟิวเจอร์ภายใต้หนังสือข้อตกลง
กระทาการ (Letter of Undertaking)
ภายใต้หนังสือข้อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) เรียลฟิวเจอร์ตกลงจะชําระเงินหรือดําเนินการให้
BFKT ชําระเงินให้แก่กองทุนฯ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่กองทุนฯ
ลงทุนจนถึงวันที่ กสท. โทรคมนาคม เริ่มทําการชําระเงินให้แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA
ในจํานวนเท่ากับรายได้สุทธิที่ BFKT ต้องชําระให้แก่กองทุนฯ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่
กองทุนฯ ทํากับ BFKT ซึ่งหากช่วงระยะเวลาที่ BFKT ไม่ได้รับชําระเงินจาก กสท. โทรคมนาคม ภายใต้สัญญา
เช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ไม่ว่าทั้งจํานวนหรือเพียงบางส่วนเป็นช่วงเวลาที่ ยาวนาน กองทุนฯ ไม่สามารถ
รับรองได้ว่าเรียลฟิวเจอร์หรือบริษัทในเครือจะสามารถจัดหาเงินทุนที่จําเป็นเพื่อชําระหนี้ของ BFKT แก่กองทุนฯ
ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถฟ้องร้อง
เรี ย ลฟิ ว เจอร์ ห ากเรี ย ลฟิ ว เจอร์ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ า หนดภายใต้ ห นั ง สื อ ข้ อ ตกลงกระทํ า การ (Letter of
Undertaking)

4.4.7

กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในหน่วยลงทุนหรือสามารถรักษาระดับการ
จ่ายเงินปันผลได้
รายได้ที่ กองทุนฯ ได้ รับขึ้ นอยู่กับ หลายปัจ จัย ซึ่งรวมถึงรายได้ที่ได้รับ และค่าใช้ จ่ ายในการดํา เนิน งานและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ในกรณีที่
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่กองทุนฯ อาจได้มาหรือถือครองเป็นครั้งคราวไม่
สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอ จะมีผลให้รายได้ กระแสเงินสด และความสามารถของกองทุนฯ ในการจ่ายเงิน
ปันผลได้รับผลกระทบในทางลบ กองทุนฯ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนฯ จะมีความสามารถจ่ายเงินปันผล
หรือรักษาระดับของอัตราการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กําหนดไว้ได้ อีกทั้งไม่สามารถ
รับรองได้ว่าระดับของเงินปันผลจะเพิ่มขึ้นในภายหลังหรือจะคงที่ หรือรายได้ของกองทุนฯ จะเพิ่มสูงขึ้น หรือการ
ลงทุนในอนาคต (หากมี) จะทําให้รายได้ของกองทุนฯ ซึ่งนํามาจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น

4.4.8

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษทั จัดการได้
เนื่องจากกองทุนฯ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนฯ ปิด) ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของตนให้แก่บริษัทจัดการได้ ดังนั้น กองทุนฯ จึงไม่อาจรับรองได้ว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้เท่ากับราคาที่ได้ซื้อมา หรือที่ราคาใด ๆ หรือรับรองว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจทําได้เพียงการขายหน่วย
ลงทุนของตนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ หรือการทํารายการนอกตลาดหลักทรัพย์
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4.4.9

จานวนเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนฯ อาจน้อยกว่าจานวนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในการเสนอ
ขายครั้งแรก
หากมีการเลิกกองทุนฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องเลิกกองทุนฯ และข้อกําหนดเกี่ยวกับการจําหน่าย
ทรัพย์สินของกองทุนฯ กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินที่ลงทุนไปทั้งหมดหรือ
บางส่วนคืน

4.4.10 บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ดว้ ยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด หรือโดยสานักงาน ก.ล.ต. และกองทุนฯ อาจ
ไม่สามารถแต่งตั้งบริษทั จัดการใหม่ได้โดยเร็วหรือภายใต้เงือ่ นไขเดิม
ตามข้อกําหนดของเอกสารโครงการจัดการกองทุนฯ บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริษัทจัดการได้ อย่างไรก็ตาม การที่ทรูซึ่งเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุน เป็นจํานวนรวมประมาณร้อยละ 18 ของหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ทั้งหมดในการเสนอขายครั้งแรก
ส่งผลให้กลุ่มทรูมีอิทธิพลอย่างมากในการลงมติถอดถอนบริษัทจัดการ นอกจากนี้ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจถอด
ถอนบริษัทจัดการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) (ก) บริษัทจัดการไม่จัดการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ (ข)
สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าการกระทําดังกล่าวอาจทําให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และ (ค) บริษัทจัดการไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามคําสั่งของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ (2) บริษัทจัดการขาด
คุณสมบัติการเป็นบริษัทจัดการกองทุนฯ
4.4.11 ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่ากว่ามูลค่า
หน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก กองทุนฯ อาจออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออก
ใหม่ที่ต่ํากว่าราคาตลาดของหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งราคาเสนอขายที่ต่ําลงนั้นอาจ
ส่งผลให้ราคาตลาดของหน่วยลงทุนลดลง
4.4.12 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับเงินปันผลที่ได้จาก
กองทุนฯ เมื่อได้มีการยื่นเสียภาษี เว้นแต่จะได้มีการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดและผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลบางอย่าง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 544) ลงวันที่ 9 ตุลาคม
พ.ศ. 2555 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 กําหนดให้ บริษัทจัดการและกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขบางประการ อีกทั้งจะต้องแจ้งข้อมูลส่วน
บุคคลบางอย่างต่อกรมสรรพากรเพื่อให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสําหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นระยะเวลา 10 ปีภาษีนับแต่ปีภาษีที่มีการจด
ทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานดังกล่าว กองทุนฯ และบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้นเท่าที่กองทุนฯ และบริษัทจัดการจะสามารถทําได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคล
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ธรรมดาจะต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเองตามที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อที่กองทุนฯ และ
บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ถึงแม้ตามกฎหมายจะไม่ได้กําหนดให้มีการหักภาษี ณ
ที่จ่ายสําหรับการจ่ายเงินปันผลในลักษณะดังกล่าว หากกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้หรือไม่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
เป็นบุคคลธรรมดาอาจต้องเสียภาษีเงินได้เต็มจํานวนสําหรับเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนเมื่อมี
การยื่นเสียภาษีเงินได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว หากผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้ยื่นเสียภาษีเงินได้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั้นอาจมีความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
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5

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนฯ ไม่มีคดีความ ข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือข้อพิ พาททางกฎหมายอื่นใดที่มี
นัยสําคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของกองทุนฯ ที่บริษัทจัดการเชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อ
ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินการ และแนวโน้มการดําเนินการในอนาคต
หมายเหตุ: ทรูและบริษัทในเครือเป็นคู่ความในข้อพิพาทและคดีพิพาทหลายคดี ทั้งนี้ ข้อพิพาทสําคัญทางกฎหมายทั้งใน
ชั้นศาลและอนุญาโตตุลาการไม่สามารถคาดการณ์ผลได้ จึงไม่อาจรับรองได้ว่าทรูและบริษัทในเครือจะชนะคดีหรือข้อ
พิพาทใดข้อพิพาทหนึ่งเป็นการเฉพาะ และกลุ่มทรูก็ไม่อาจคาดการณ์ผลแห่งคดีหรือข้อพิพาท รวมถึงผลกระทบทางด้าน
การเงินของคดีและข้อพิพาทต่าง ๆ เหล่านี้ได้ หากผลแห่งคดีหรือข้อพิพาทออกมาในเชิงลบก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทรู ซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถของทรูหรือของบริษัทใน
เครือแล้วแต่กรณี ที่จะชําระเงินให้แก่กองทุนตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก อนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานประจําปี 2557 ของทรู

6 ข้อมูลสาคัญอื่น
6.1

การย้ายที่ทาการของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการได้มีการย้ายที่ทําการมายังที่ตั้งสํานักงานแห่งใหม่ตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทจัดการจึง
ขอแจ้งสถานที่ติดต่อใหม่ ดังนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ ไทยพาณิชย์ จํากัด
ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501 www.scbam.com
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
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7 ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุนฯ เป็นผู้ออก
7.1

หน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุนฯ เป็นผู้ออก
I.

ข้อมูลหน่วยลงทุน
จํานวนเงินทุนโครงการ

58,080,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน

หน่วยละ 10.00 บาท

จํานวนหน่วยลงทุน

5,808,000,000 หน่วย

ประเภทหน่วยลงทุน

ระบุชื่อผู้ถือ

ราคาเสนอขายวันแรก

หน่วยละ 10.00 บาท

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนปัจจุบัน

58,080,000,000 บาท

มูลค่าต่อหน่วย ณ ปัจจุบัน (ณ วันที่ 25 มี.ค. 2558) หน่วยละ 11.60 บาท
II.

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาปิด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

หน่วยละ 10.70 บาท

ราคาสูงสุดของปี 2557

หน่วยละ 11.40 บาท

ราคาต่ําสุดของปี 2557

หน่วยละ 9.50 บาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

62,145,600,000 บาท

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อปี (AOM Value)

86,100,000 บาท

NAV ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

10.0471

NAV ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

12.4161
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7.2

ข้อมูลผู้ถือหน่วย
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/02/2558 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
(1)

กลุ่มผู้ถือหน่วยที่ถือหน่วยสูงสุด 10 รายแรก
ลาดับ

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น
(หุน้ )

% หุ้น

1.

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

1,632,790,800

28.11

2.

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

579,900,000

9.98

3.

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

296,817,092

5.11

4.

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
168,527,900
LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT

2.90

5.

CHASE NOMINEES LIMITED

145,697,400

2.51

6.

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

100,000,000

1.72

7.

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

99,275,000

1.71

8.

AIA Company Limited- AIA D-PLUS

89,773,000

1.55

9.

CHASE NOMINEES LIMITED 1

72,886,900

1.25

10.

บริษัท กรุงไทย(มหาชน) แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด-

66,868,000

1.15

(2)

ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)
จานวนหุ้น
ลาดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(หุน้ )

1.

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

1,632,790,800

% หุ้น
28.11

(3)
กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือ
การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนัยสําคัญ
จานวนหุ้น
ลาดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
% หุ้น
(หุน้ )
1.

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

1,632,790,800

28.11
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7.3
(1)

การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนฯ (Total Payout Summary)
นโยบายที่จะจ่ายผลตอบแทนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละสองครั้งในกรณีที่กองทุนมีกําไรเพียงพอ เพื่อ
ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทุนมีกําไรสุทธิในปีนั้น ๆ และไม่มียอดขาดทุน
สะสม กองทุนจะจ่ายเงินปันผลเมื่อรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (หรืออัตราอื่นตามที่ กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตเป็น
ครั้งคราว) ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของปีนั้น ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
โดยหักรายการดังต่อไปนี้ออกจากกําไรสุทธิของกองทุน
ก. กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิ จการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทุน รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานะเงินสดของกองทุน
ข. เงินสํารองที่กันไว้ในจํานวนที่เพียงพอเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทุน ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิ นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ตามแผนที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติ
ค. เงินสํารองที่กันไว้เพื่อการจ่ายชําระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่
กําหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ง. เงินสํารองที่กันไว้เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบ
แทนหรือการคืนเงินทุนในลําดับแรก (หากมี)
ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized loss)
เป็นต้น กองทุนจะกันสํารองตามรายการตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้นได้ในจํานวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจํานวนเงินที่มี
ภาระตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
ในกรณีที่กองทุนมีกําไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท
จัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากกําไรสุทธิที่ปรับปรุงข้างต้น หรือจากกําไรสะสมในกรณีที่กองทุนยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่
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(2)

ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

(1) เงินปันผลต่อหน่วย (บาท)
- ประกาศจ่ายจากผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2557
และของปี 2556

2557
(ที่ประกาศจ่าย)
0.9384

2557
(ที่ประกาศจ่าย หักด้วย
เงินปันผลจากผล
ประกอบการปี 2556)
0.9144

0.2643*

0.2403*

-

ประกาศจ่ายจากผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2557

0.1938

0.1938

-

ประกาศจ่ายจากผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2557

0.2603

0.2603

-

ประกาศจ่ายจากผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2557

0.2200

0.2200

(2) อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับราคาเสนอขายครั้งแรก (10
บาทต่อหน่วย)

9.384%

9.144%

หมายเหตุ: * เงินปันผลทีป่ ระกาศจ่ายครั้งแรกได้รวมเงินปันผลที่มาจากผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 (จํานวน 90 วัน) และของปี
2556 เริ่มจากวันที่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันสิ้นปีจํานวน 9 วัน ดังนั้นถ้าคิดจํานวนเงินปันผลที่ไม่รวมจํานวนวันของปี 2556 จะได้เงินปันผลชองไตร
มาสที่ 1 เท่ากับ 0.2403 บาทต่อหน่วย
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8 โครงสร้างการจัดการ
8.1

บริษัทจัดการ
I.

II.

ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ทีอ่ ยู่

ชั้ น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิ ช ย์ ปาร์ ค พลาซ่ า เลขที่ 18 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เลขทะเบียนบริษัท

0105535048398

โทรศัพท์

0-2949-1500

โทรสาร

0-2949-1501

เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

http://www.scbam.com

โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการกองทุน
อนึ่ง โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ร้อยละ100) ไม่ส่งผลต่ออํานาจในการควบคุมของบริษัทแต่อย่างไร เนื่อ งจากบริษัทมีคณะกรรมการ
บริษัททําหน้าที่ควบคุมการบริหาร โดยมีอํานาจเป็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารงาน และไม่มีการ
แทรกแซงของผู้ถือหุ้น
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โครงสร้างองค์กร

จากโครงสร้างบริหารภายในบริษัทข้างต้น การดําเนินงานของกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานมี ค วามเป็ น อิ สระและถู ก แยกออกมาจากกลุ่ ม งานอื่ น โดยกลุ่ ม การลงทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานมีขั้นตอน และระเบียบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กลุ่มกํากับและควบคุม
(Compliance) และตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารของบริษัท
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อป้องกันการทุจริตหรือความบกพร่องในหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงาน
รายชื่อกรรมการ
1) นายญนน์ โภคทรัพย์

ประธานกรรมการ

2) น.ส.เฮเลน นอร์ราห์ ไรอัน

กรรมการ

3) นายชลิตติ เนื่องจํานงค์

กรรมการ

4) นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

5) น.ส.ศรัณยา เวชากุล

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

6) นายสมิทธ์ พนมยงค์

กรรมการผู้อํานวยการ
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รายชื่อผู้บริหาร
1) นายสมิทธ์ พนมยงค์

กรรมการผู้อํานวยการ

2) นายศรชัย สุเนต์ตา

รองกรรมการผู้ อํ า นวยการและประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหารการลงทุน กลุ่มจัดการลงทุน

3) นายธนวัฒน์ พานิชเกษม

รองกรรมการผู้ อํ า นวยการและประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหารการลงทุน กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน

4) นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

รองกรรมการผู้ อํ า นวยการและประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหารการลงทุน กลุ่มจัดการลงทุนต่า งประเทศและ
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน

5) นายพจน์ หะริณสุต

รองกรรมการผู้ อํานวยการ กลุ่มธุ รกิจ ลูก ค้าบุ คคล
และสถาบัน

6) น.ส.พิณแก้ว ทรายแก้ว

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ กลุ่มธุรกิจกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

7) น.ส.วรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ์

ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ อํ า นวยการ กลุ่ ม บั ญชี แ ละ
ปฏิบัติการกองทุน

8) นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์

ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ อํ า นวยการ กลุ่ ม กลยุ ท ธ์ แ ละ
วางแผน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน TRUEIF
1) นายสมิทธ์ พนมยงค์
2) นายศรเนตร สุเนต์ตา
3) นายกิติกร ติวาพร
4) นายชาตรี โรจนอาภา
5) น.ส.พิจิตตรา ไตรรัตนธาดา
III.

หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน คือจะต้องบริหารและจัดการ
กองทุน รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินของกองทุน ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
โครงการจัด การกองทุ น ข้ อผู กพั น ระหว่ างผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ นกั บ บริ ษัท จั ดการ มติ ผู้ถื อหน่ วยลงทุ น
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หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์
ในการบริหารจัดการกองทุน) หรือทั้งกองทุนและบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
1) การบริหารและจัดการกองทุน
ในการบริหารและจัดการกองทุน บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
ก) จัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้ รับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฏหมาย
หลักทรัพย์ และข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
ข) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
หนังสือชี้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญา
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ค) จัดให้กองทุนมีลักษณะไม่ต่างไปจากสาระสําคัญที่แสดงไว้ล่าสุดต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุ
ของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุนฯ บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ให้กองทุนมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554
ง) แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ดการกองทุน หรื อ แก้ ไขวิ ธีก ารจั ด การตามข้ อ กํา หนด เงื่อ นไข และ
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และดําเนินการให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1) บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้วย
วิธีการที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ ก่อนวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่างหนังสือชี้
ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน
2) บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือชี้ชวนที่มีสาระสําคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้แก่สํานักงาน
ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันทําการก่อนการเริ่ มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้
ลงทุ น และจั ดส่ ง หนั ง สือ ชี้ ชวนดัง กล่า วผ่า นระบบเผยแพร่ข้ อ มูลหนัง สื อชี้ ช วนและ
รายงานกองทุน (Mutual Fund Report and Prospectus System ("MRAP")) และ
3) บริษัทจัดการจะจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่ว ย
ลงทุน โดยให้มีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผู้ลงทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
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ก่อนการตั ดสินใจลงทุนในหน่ว ยลงทุน ทั้ งนี้ เมื่อรวมกั บระยะเวลาการเปิ ดเผยร่า ง
หนังสือชี้ชวนตาม (1) ต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน
ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้ องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และไม่มีลักษณะที่ทําให้ผู้ลงทุนสําคัญผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ช) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ทําหน้าที่ในการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะ
จําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะลงทุนใน
ลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มี การกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและในการควบคุมการจัดการดังกล่าว บริษัท
จัด การต้ อ งดํ าเนิ น การและควบคุ มดู แ ลให้ก ารจั ดการเป็น ไปตามสาระสํ า คั ญที่ ได้ ร ะบุ ไว้ ใ น
โครงการจัดการกองทุน และบริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อกําหนดในเอกสารสัญญาที่เข้าทําหรือจะ
เข้าทําเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้างที่
นําทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริง
และเหตุผลต่อบริษั ทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ญ) ได้มาเพิ่มเติมและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามข้อกําหนดใน
โครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการต้องทําให้มั่นใจได้
ว่ากองทุนจะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง แต่จะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อื่นดําเนินการเท่านั้น และบริษัท
จัดการต้องดําเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตาม
ข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุน และตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฏ) ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง รวมกันเกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ
ฐ) ดําเนินการที่จําเป็นเพื่อควบคุมดูแลและให้มั่นใจได้ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ไม่เกินสัดส่วนที่บังคับใช้
ฑ) เพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนและ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่
ประกาศใช้บังคับโดย ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์
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ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้
ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทั้งเป็นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์
ณ) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะได้มา และการประเมินค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวในครั้งถัด ๆ มาให้เป็นไปตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง
กองทุนและนิติบุคคลผู้โอนหรือบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครั้งถัด ๆ
มาอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
และตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้กําหนดไว้
ด) ดําเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์
ต) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมสําหรับการบริหารและจัดการกองทุนฯ อย่างน้อยใน
เรื่องดังต่อไปนี้
1) การคัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนฯ ให้มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุนและดําเนินการให้มั่นใจได้
ว่าบุคลากรที่แต่งตั้งดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อบริหารและจัดการ
กองทุนฯ
2) การวิ เ คราะห์ แ ละศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ที่ ส มบู ร ณ์ ข องการจั ด ตั้ ง กองทุ น ฯ ทั้ ง การ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่
จะลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนและทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
3) การกํ า กั บ ดู แ ลบริ ห ารและจั ด การความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ า ง
พื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
ถ) บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนฯ ด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอํานาจให้บุคคลอื่นใด
เว้นแต่บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผู้อื่นบริหารจัดการกองทุนฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการ
ปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์
ท) ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงเสาโทรคมนาคม
และโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โครงสร้างใยแก้ว
นําแสง (fiber optic cable) และระบบบรอดแบรนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ที่จะโอนไปให้กองทุน
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิรายได้ที่จะเข้าทําระหว่างกองทุนฯ และนิติบุคคลผู้โอน
รวมทั้งต้องกําหนดอัตราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดในเงื่อนไขตาม
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สัญญาจัดหาผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนฯ และมีลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ธ) ในส่วนของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนในรูปของสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้ในอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้อันรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) รายได้ใน
อนาคตที่กองทุนฯ ซื้อจาก BFKT และ AWC
1) บริษัทบริษัทจัดการจะต้องดําเนินการให้ BFKT และ AWC และผู้ประกอบกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นคู่สัญญารายอื่นใด จัดให้มีกลไกให้บริษัทจัดการหรือผู้ที่บริษัท
จัดการมอบหมายสามารถเข้าตรวจสอบหรือสอบยันของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนฯ
ได้รับตามข้อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทจัดการเพื่อใช้
ในการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าว และ
2) บริษัทจัดการต้องดําเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่ง
รายได้ที่กองทุนฯ ได้รับอย่างสม่ําเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่
อาจทํ าให้ก องทุ นฯ ไม่ได้รั บ ส่ว นแบ่ง รายได้ ที่ถู กต้ องครบถ้ว นตามข้ อตกลง บริ ษั ท
จัดการต้องดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญดําเนินการให้ BFKT และ AWC
และผู้ป ระกอบกิ จการโครงสร้า งพื้ นฐาน (แล้ วแต่ก รณี ) ปรับ ปรุ งแก้ไขข้ อผิ ดพลาด
ดังกล่าว
น) ดําเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ เป็นต้น
แต่ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) การลงทุน
บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
ก) เข้าทําสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในนามของกองทุนฯ ภายในหก
เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนฯ โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ
ข) ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนฯ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปี โดยให้มีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ
(เว้นแต่รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุกองทุนฯ หรือตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ
ค) ดํา รงมู ลค่ า การลงทุ น ในทรั พ ย์สิน กิ จ การโครงสร้ า งพื้ น ฐาน โดยมี มู ลค่ า รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
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ง) ดําเนินการให้กองทุนฯ ไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิ จการโครงสร้างพื้นฐาน เว้นแต่
ทรัพย์สินอื่นที่ ก.ล.ต. อนุญาตให้กองทุนฯ สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และดําเนินการให้การลงทุน
ของกองทุนฯ ในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้เกี่ยวกับอัตราส่วนการ
ลงทุน
3) การเรียกเก็บและชาระเงินในนามของกองทุนฯ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด
จากกองทุนฯ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ
4) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
ก) จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ ทน.
1/2554 และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน โดยแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ข) จัดให้มีการแต่ง ตั้งบุคลากรที่มี คุณสมบัติตามที่ กําหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้จัดการ
กองทุนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนฯ ที่ใช้
บังคับกับบริษัทจัดการ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตั้งและ
การสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดย
สํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเปิดเผยไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ค) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ (โดยอํานาจของมติผู้ถือหน่วยลงทุน) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดและ
เป็นไปตามข้อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ง) แต่ งตั้ ง นายทะเบีย น และเปลี่ย นตั ว นายทะเบีย นโดยการแต่ งตั้ ง นายทะเบีย นรายใหม่ ซึ่ ง มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการแต่งตั้งนาย
ทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็ นไปตาม
ข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามประกาศของสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญา
แต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
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จ) แต่งตั้งนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ า งพื้ นฐานเป็น ผู้ป ระเมิน ค่ าซึ่ งจะประเมิน ค่ าทรัพ ย์ สิน กิจ การโครงสร้า งพื้ น ฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
ฉ) แต่งตั้งที่ปรึกษา (หากมี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือของกองทุนฯ
หรือบุคคลอื่น ๆ เกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่ อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุนฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางการ
เงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
ช) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ซ) แต่งตั้งผู้ชําระบัญชีของกองทุนฯ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทําหน้าที่เก็บ
รวบรวมและแบ่ง ทรั พ ย์สิน ของกองทุ นฯ ให้ แ ก่ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน รวมถึ ง ปฏิ บัติ ห น้า ที่อื่ น ๆ ที่
กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดําเนินการอย่างอื่นเท่าที่จําเป็นเพื่อให้การชําระบัญชีเสร็จ
สิ้นเมื่อมีการเลิกกองทุนฯ
ฌ) จัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทําหน้าที่ขายหน่วย
ลงทุนหรือให้คําแนะนํากับผู้ลงทุนรายย่อย
5) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ
บริษัทจัดการ ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
ก) จัดให้มีการยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินที่ได้รั บจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
เป็นกองทุนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ. หลั กทรัพ ย์ และประกาศที่อ อกโดยอาศัย อํา นาจแห่ งกฎหมาย
ดังกล่าว
ข) จัดให้มี การยื่ นคํ าขอจดทะเบี ยนหน่ วยลงทุน เป็น หลั กทรัพ ย์จ ดทะเบียนต่อ ตลาดหลั กทรัพ ย์
ภายใน 30 วัน นับ แต่วั นจดทะเบีย นกองทุ นฯ หรื อนับ แต่ วันสิ้ นสุ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุ น
เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุนฯ
ค) ดูแลให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนฯ เป็นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคํา สั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
หรือโครงการจัดการกองทุนฯ ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ
กฎ และ/หรือ คําสั่งนั้น ให้บริษัทจัดการดําเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนฯ โดยไม่ชักช้า
ง) เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ
ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ โครงการจั ด การกองทุ น ฯ และก ฎหมาย
หลักทรัพย์
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จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้
ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่อง
ที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องดังกล่าว เป็นต้น
ฉ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง
ความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และในเรื่องที่จะต้อง
ได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น
ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้ออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดให้มี การออกใบหน่วยลงทุ นหรือหลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนที่เป็ น
ปัจจุบันโดยมีข้อมูลที่จําเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัท จัดการและบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
ซ) ดําเนินการกํากับดูแลและทําให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ฌ) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ กองทุ น ฯ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ญ) จัดทําบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ
และนําทรัพย์สินของกองทุนฯ และผลประโยชน์ที่ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนฯ ไปลงทุนไป
ฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
ฎ) จัดทําและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฏ) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฐ) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนฯให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฑ) คํานวณมูลค่า ทรั พย์ สิน มู ลค่ าทรัพ ย์สินสุ ทธิ และมูลค่า ของหน่ว ยลงทุ น และเปิด เผยข้ อมู ล
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฒ) จัดทํางบการเงินของกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และนําส่งงบ
การเงินดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
ณ) จัดทํารายงานประจําปีของกองทุนฯ โดยมีข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรั พย์ทุกรอบ
ระยะเวลาสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ และส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน สํานักงาน ก.ล.ต.
และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ
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ด) รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าเมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการ
เปลี่ย นแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ
ลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง
ต) จัดทํา จัดให้มีการทํา จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
ถ) ติดตาม ดําเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่าง ๆ อาทิ ผู้
ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุ น ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ตามสัญญาแต่งตั้ง ที่
เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว
ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงดําเนินการตามที่ระบุไว้
ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ
ท) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

8.2

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
I.

II.

ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เว็บไซด์ของผู้บริหารทรัพย์สิน
ชื่อ

บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จํากัด

ที่อยู่

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เลขทะเบียนบริษัท

0105556107920

โทรศัพท์

0-2699-2582

โทรสาร

0-2699-4321

หน้าที่และความรับผิดชอบ ของบริษัทจัดการและผู้บริหารทรัพย์สิน
ก)

ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยื่นข้อเสนอ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดําเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นเพื่อให้มีการดําเนิน การด้ านธุรการสําหรับทรัพ ย์สินที่เ ป็นโครงสร้า ง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาบริการหลัก ระหว่างกองทุนฯ และ
บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จํากัด ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งอาจมี
การแก้ ไข และ/หรื อ เปลี่ ย นแปลง อั น รวมถึ ง แต่ ไม่ จํ า กั ด เพี ย ง การจั ด การ ติ ด ต่ อ เจรจา
ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดําเนินการ (ก) เพื่อให้
มีการเข้าใช้ และ/หรือ เข้าชม สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของ
กองทุนฯ (ข) เพื่อให้มีการเข้าทําสัญญา หรือ ต่ออายุสัญญาเช่าหรือให้ใช้สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่
เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ระหว่างกองทุนฯ กับเจ้าของหรือผู้ให้เช่าหรือผู้
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ยิ น ยอมให้ ใ ช้ สถานที่ และจั ด การเพื่ อ ให้ มี ก ารจดทะเบี ย นสั ญ ญาดั ง กล่ า วกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่
เกี่ยวข้อง (หากจําเป็น) (ค) ที่เกี่ยวกับการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหรือให้ใช้สถานที่ตั้ง
ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ให้แก่เจ้าของหรือผู้ให้เช่าหรือผู้
ยินยอมให้ใช้สถานที่ (ง) ที่เกี่ยวกับการประกันภัย (จ) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิแห่งทางสําหรับ
ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ รวมถึงการชําระค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายสําหรับสิทธิแห่งทางดังกล่าว (ฉ) ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ ติดตาม และ/หรือ ทวงถามค่า
เช่าเป็นรายเดือนจากบุคคลที่เช่าทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจากกองทุนฯ
(ทั้งตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลักและสัญญาเช่าอื่น ๆ ระหว่างกองทุนฯ
กับผู้เช่า) และ (ช) ที่เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินสําหรับค่าเช่า
ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ เป็นรายเดือน
ข)

ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยื่นข้อเสนอ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดําเนินการใดๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและจํ า เป็ น เพื่ อ ให้ มี ก ารดํ า เนิ น การทางด้ า นการตลาดสํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิน ที่ เ ป็ น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาบริการหลัก อันรวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียงการทําการตลาด ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยื่นข้อเสนอ และ/หรือ ลงนามใน
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนําพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม หรือความจุของระบบ (capacity)
ของทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ที่ยังไม่มีการใช้งาน ออกให้เช่า
ดําเนิน การ และบริห ารจัด การแก่ผู้เช่ ารายใหม่ และดํ าเนิน การให้มี การเข้า ทํา สัญ ญาเช่ า
ดําเนินการ และบริหารจัดการ ระหว่างผู้เช่าดังกล่าวกับกองทุนฯ

ค)

ติดต่อ ประสานงาน ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และ/หรือ ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
เพื่อให้บุคคลที่กองทุนฯ ทําสัญญาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ดําเนินการบริหารจัดการ จัดหา
ผลประโยชน์ หรือให้บริการแก่กองทุนฯ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ของกองทุนฯ ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาแต่งตั้งหรือมอบหมายดังกล่าว

ง)

บอกกล่าว ติดตามทวงถาม ร้องทุกข์ กล่าวโทษ เจรจา เรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ แจ้งความ
ดําเนินคดีกับคู่สัญญาของกองทุนฯ ที่กระทําละเมิด หรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาหรือข้อตกลง หรือ
บุคคลอื่นใดในเรื่องที่เ กี่ยวข้องกับการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตลอดจนให้ถ้อยคํา ลงนาม ส่งมอบ รับมอบ และ/หรือ
รับรองเอกสารต่าง ๆ อันจําเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อสําเร็จผลตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อ (ก) ข้อ (ข) และ ข้อ (ค) ข้างต้น

จ)

ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเรื่องสิทธิแห่งทาง ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ

ฉ)

แต่งตั้งตัวแทนช่วงคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน รวมทั้งการแต่งตั้ง การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก
เพิกถอนการแต่งตั้ง เพื่อให้บรรลุซึ่งประโยชน์ และวัตถุประสงค์อันได้กล่าวมาแล้วข้างต้นทุก
ประการ
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8.3

ผู้ดูแลผลประโยชน์
I. ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เว็บไซด์ของผู้บริหารทรัพย์สิน
ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์
บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์

0-2470-3201

โทรสาร

0-2470-1996-7

II. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงสถานที่จัดเก็บรักษาทรัพย์สิน
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
ก) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
ข) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
ค) รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียนจัดตั้ง
กองทุนฯ กับสํานักงาน ก.ล.ต.
ง) กํ า กั บ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท จั ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ และโครงการจั ด การกองทุ น ฯ
ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
จ) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการ หรืองดเว้น
กระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนฯ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
ฉ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้
ช) ควบคุมและดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนฯ
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สัญญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก และสัญญาบริการหลัก
ซ) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนฯ
ฌ) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับ
คําสั่งจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีดังกล่าว ให้เรียกร้องจากทรัพย์สิน
ของกองทุนฯ ได้
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ญ) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนฯ ของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความระมัดระวัง โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ฎ) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน
ที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่
มีการได้มาหรือจําหน่ายไปดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯและกฎหมายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ (ถ้ามี)
ฏ) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทําสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าของสัญญา
มากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้า
ทําสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ
และกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย
ค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ)
ฐ) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ อย่างมีนัยสําคัญ หรือ
เมื่อเห็นว่าจําเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุนฯ
ฑ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยด้วย
ฒ) ดําเนินการให้มีการรับหรือชําระเงินจากบัญชีของกองทุนฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการร้องขอ
อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และ/หรือ ข้อกําหนดของเอกสาร
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)
ณ) ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนฯ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั้นจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทน
ในการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผย
ข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าว
มิได้แสดงการคัดค้าน
ด) ในกรณีที่การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ดําเนินการขอมติ ให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ต) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ และสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ถ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
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8.4

คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ได้แก่
1) นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานกรรมการ

2) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

กรรมการ

3) นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

กรรมการ

4) นางสาวอรอนงค์ ชัยธง

กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุน
ก) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื้อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ตามที่ผู้จัดการกองทุนฯ ได้นําเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน ทั้งนี้ การลงทุน
ดังกล่าว ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกําหนดของกองทุนฯ
ข) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน และ/หรือ การลดทุนของกองทุนฯ ตาม
กรอบที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ค) พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการทรัพย์สินที่กองทุนฯ ตามที่ผู้ดูแล
ทรัพย์สินนําเสนอแก่กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
ง) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติกลยุทธ์การลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงในการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง และอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการกองทุนฯ นําเสนอ รวมทั้ง
พิจารณากําหนดเงื่อนไขและข้อจํากัดในการลงทุนให้ผู้จัดการกองทุนฯ นําไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติ และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จ) กํากับดูแลให้กลยุทธ์การลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ ตามกรอบที่
ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ หรือสัญญาการบริหารจัดการกองทุนฯ รวมทั้งกํากับดูแลให้การลงทุน
เป็นไปตามกรอบที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมทั้งกํากับดูแลให้การลงทุน ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด
ฉ) กํากั บดูแ ลและพิ จารณาผลการดําเนินงานของผู้บ ริหารอสั งหาริม ทรัพ ย์ และการทํา หน้า ที่ ข องผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
ช) พิจารณาอนุมัติการเข้าทําสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนฯ ที่มีมูลค่ารวมของสัญญาไม่ต่ํากว่า 10
ล้านบาท ทั้งนี้ สัญญาที่จะให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางกฎหมายหรือหน่วยงานกํากับแล้ว
ซ) กํากับดูแลให้การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยเคร่งครัด
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ฌ) ดํา เนิ น การเรื่ องอื่ น ใดตามมติ ของผู้ ถื อหน่ ว ยลงทุ น ทั้ งนี้ ต้ อ งไม่ ขั ด แย้ ง กั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง และ
ข้อกําหนดของกองทุนฯ
ญ) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในนโยบายและหลักปฏิบัติ
ในการบริห ารจั ด การกองทุ นฯ และอนุมั ติ สั่ง การตามที่ จํ าเป็ นและเห็ น สมควร และไม่ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฎ) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มงาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีที่กรรมการท่านเดิมมิได้
ปฏิบัติงานในกลุ่มงานนั้นๆ แล้ว

8.5

ชี่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลดังต่อไปนี้
1) ผู้สอบบัญชี
ชื่อ

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ที่อยู่

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้ นที่ 15 เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์

0-2286-9999 และ 0-2344-1000

หมายเลขโทรสาร

0-2286-5050

2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ชื่อ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู่

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

0-2229-2800

โทรสาร

0-2359-1259

3) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินแต่ละแห่ง
ชื่อ

บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จํากัด

ที่อยู่

เลขที่ 253 ชั้น11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเลขโทรศัพท์

0-2260-6969

หมายเลขโทรสาร

0-2260-6977
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ชื่อ

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด

ที่อยู่

เลขที่ 2 ห้อง 1901 ชั้น 19 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ถนนสีลม
สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หมายเลขโทรศัพท์

0-2634-3335

หมายเลขโทรสาร

0-2634-3988

แขวง

4) ที่ปรึกษากองทุน

8.6

ชื่อที่ปรึกษาด้านเทคนิค

บริษัท อะนาไลซิส เมสั่น จํากัด

ที่อยู่

#10-02 โรบินสัน เซ็นเตอร์ เลขที่ 61 ถนนโรบินสัน 068893 ประเทศ
สิงคโปร์

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6493-6038

ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู่

ชั้น 20 ตึกแคปิตอล ออลซีซั่น เพลส เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
10330

หมายเลขโทรศัพท์

0-2305-8000

หมายเลขโทรสาร

0-2305-8010

ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ
I.

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ ของบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนในช่วง 5
ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 หรือพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
มาตรา 125 (หน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดการกองทุนรวม)
วันที่ประชุมเปรียบเทียบปรับ

24 เมษายน 2556

มาตรา

117, 125(1) และ 126(4) ประกอบ ปอ.90

ค่าปรับ

30,000 บาท

การกระทําความผิดโดยสังเขป

ในรอบปีบัญชี 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะบริษัทที่รับจัดการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (กองทุน SCBSFF) ซึ่ง
เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เปิดขายและรับซื้อคืนทุกวันทําการ มิได้
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จัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และมิได้จัดการกองทุนรวมให้เป็นไป
ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน กล่าวคือ ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
เงิ นฝาก บั ตรเงิ น ฝาก ตั๋ว แลกเงิ น หรื อตั๋ วสั ญญาใช้ เงิ นของธนาคาร
พาณิ ช ย์ และธนาคารที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยเฉลี่ ย รอบ
ระยะเวลาบัญชีเกินกว่าร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 117 มาตรา 125(1) มาตรา 126(4) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
มาตรา 126 (ข้อห้ามบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดการกองทุนรวม)
ไม่มี
มาตรา 129 (การดาเนินการและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม)
ไม่มี
II.

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทจัดการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
ไม่มี
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9 การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทจัดการ ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั่ง หรือหนังสือเวียนตามที่ได้แก้ไขหรือ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด และมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และคณะกรรมการลงทุน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุน และมีผู้ดูแลผลประโยชน์คอยสอบทานการทํางานของบริษัทจัดการอีกด้วย
โดยทางบริษัทจัดการ ได้กําหนดให้มีนโยบายการกํากับดูแลทางด้านต่างๆ เช่น การจัดทํารายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจจัดการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการ
ลงทุน เป็นต้น

9.2

คณะกรรมการชุดย่อย
I.

คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น ประกอบด้ ว ยกรรมการซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
กฎหมายหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการ
ลงทุน
1) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์

กรรมการบริษัทของทรู

2) นายนพปฎล เดชอุดม

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินของทรู

3) นายโชติ โภควนิช

กรรมการบริษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระ

4) นาย สมิทธ์ พนมยงค์

ประธานกรรมการ บลจ ไทยพาณิชย์ จํากัด

5) นางสาว พิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

ผู้จัดการกองทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
ก) ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนฯ ในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุน
เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ
ข) แจ้ ง แก่ บ ริ ษั ท จั ด การให้ ทราบถึ ง การที่ ก รรมการรายใดมี ส่ว นได้ เ สี ย (ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม) ในเรื่องที่ต้องให้คําปรึกษาหรือคําแนะนํา ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่
พิจารณา (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
II.

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ได้แก่
1) นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานกรรมการ

2) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

กรรมการ
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3) นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

กรรมการ

4) นายสานต่อ มุทธสกุล

กรรมการ

5) นางสาวอรอนงค์ ชัยธง

กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุน
ก) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื้อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือ โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ตามที่ผู้จัดการกองทุน ได้นําเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน
ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าว ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกําหนดของกองทุนฯ
ข) พิจารณาผลการดําเนินงานของกองทุนฯ
ค) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน และ/หรือ การลดทุนของแต่
ละกองทุน ตามกรอบที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ง) พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวเนื่องกับการจั ดการทรัพย์สินที่กองทุนฯ
ตามที่ผู้บริหารสินทรัพ ย์นําเสนอแก่ก องทุนฯ เพื่อ ให้เป็น ไปตามที่กําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนฯ
จ) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติกลยุทธ์การลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยงในการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง และอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการกองทุน
นําเสนอ รวมทั้งพิจารณากําหนดเงื่อนไขและข้อจํากัดในการลงทุนให้ผู้จัดการกองทุนนําไปปฏิบัติ
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติ และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฉ) กํากับดูแลให้กลยุทธ์การลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของของกองทุนฯ
ตามกรอบที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ หรือสัญญาการบริหารจัดการกองทุนฯ รวมทั้ง
กํากับดูแลให้การลงทุนเป็นไปตามกรอบที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมทั้งกํากับดูแลให้
การลงทุน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
ช) กํากับดูแลและพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารทรัพย์สิน และการทําหน้าที่ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
ซ) พิจารณาอนุมัติการเข้าทําสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนฯ ที่มีมูลค่ารวมของสัญญาไม่
ต่ํากว่า10 ล้านบาท ทั้งนี้ สัญญาที่จะให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือหน่วยงานกํากับแล้ว
ฌ) กํากับดูแลให้การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยเคร่งครัด
ญ) ดําเนินการเรื่องอื่นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้ งนี้ ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และข้อกําหนดของกองทุนฯ
ฎ) พิจารณาการแต่งตั้ง/ ถอดถอนผู้บริหารทรัพย์สิน (TAM) / ผู้จัดการกองทุน
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ฏ) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในนโยบายและ
หลักปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทุนฯ และอนุมัติสั่งการตามที่จําเป็นและเห็นสมควร และไม่
ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีเกิดข้อพิพาททางกฏหมาย การทําประกันภัย การ
ปรับปรุงสินทรัพย์ (Major renovation) เป็นต้น
ฐ) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มงาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีที่กรรมการท่ าน
เดิมมิได้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานนั้นๆ แล้ว
9.3

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ทางบริษัทจัดการ ได้มีการออกข้อปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน (Staff Dealing Policy) และมี
การกําชับให้พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการกองทุน รวมถึ งผู้เกี่ยวข้องอื่นที่มี
โอกาสใช้ข้อมูลภายใน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีการกําหนดบทลงโทษอย่างรุนแรง และเป็นลายลักษณ์
อักษร หากมีการละเมิดข้อปฏิบัตินี้
พนักงานจะต้องดูแลไม่ให้การลงทุนของบริษัทฯ พนักงาน และกองทุนประเภทต่างๆ ภายใต้การบริหารของ
บริษัทฯ มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกัน และ
จะต้องดําเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม เพื่อให้การจัดการกองทุนภายใต้การบริหาร เป็นไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ผลประโยชน์ ข องลู ก ค้ า โดยผลประโยชน์ ข องลู กค้ า ต้ อ งมาก่ อ น
ผลประโยชน์ ของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์ส่วนตัวกรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่าง ๆ ที่สํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด รวมทั้งกฎ ระเบีย บ ข้อบังคับของ
บริษัทจัดการ และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับ
ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

9.4

การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนฯ
กลุ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จะเข้าทําการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) วิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื้อทรัพย์สินเข้ากองทุนฯ ตลอดจนตัดสินใจลงทุนหรือจําหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยมีขั้นตอนตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นกระบวนการ ทั้งยังมี
คณะกรรมการการลงทุนช่วยกลั่นกรองการพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแข้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดย
มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้
เกณฑ์ในการพิจารณา
1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ผ่านมาของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
พิจาณาถึงความสามารถปฏิบัติหน้าที่เมื่อเป็นคู่สัญญาในการเข้าธุรกรรมการลงทุนและการบริหารงาน
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ของกองทุนฯ
2) ทําเลและศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ สภาพที่ตั้ง ทางเข้าออก
3) โอกาสในการจัดหารายได้
4) ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้าลงทุน
5) ความเป็นไปได้ทางการตลาด และสภาวะการแข่งขันของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุน

9.5

การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สนิ
ผู้จัดการกองทุนคัดเลือกบุคคากรอื่นในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ บริษัทจัดการให้ความสําคัญกับ
การคัดเลือกบุคลากรผู้มารับหน้าที่ผู้บริหารทรัพย์สิน โดยจะจัดให้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม ความพร้อม
ในการดําเนินงานของผู้บริหารสินทรัพย์ บริษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสินทรัพย์ และเสนอต่อ
คณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณารายที่เหมาะสมก่อนดําเนินการแต่งตั้ง
เกณฑ์ในการพิจาณาผู้บริหารทรัพย์สิน มีดังต่อไปนี้
1) ประสบการณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน
2) ความคุ้นเคยกับทรัพย์สิน หรือที่ตั้งของทรัพย์สิน
3) ความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าและผู้ใช้บริการทรัพย์สิน
4) ความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของที่ดิน
5) ความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานภาครัฐ
6) ระบบการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
7) อัตราค่าตอบแทน
8) เกณฑ์อื่นๆ ที่กรรมการการลงทุนและหรือผู้เชี่ยวชาญอาจเสนอเพิ่มเติม

9.6

การติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารทรัพย์สนิ
การให้บริการของผู้บริหารทรัพย์สิน จะมีการประเมินผลโดยการใช้ดัชนีประเมินผลงาน ตามที่กําหนดไว้ใน
สัญญาบริการหลัก ดัชนีวัดผลประกอบด้วยดัชนีตา่ ง ๆ รวมถึงการควบคุมการใช้จ่ายและรายได้ตามงบประมาณ
ที่คาดการณ์ และการต่ออายุสัญญาเช่าสถานที่ตั้งทรัพย์สิน หากการให้บริการไม่เป็นไปตามดัชนีวัดผลที่กําหนด
ไว้จะมีการลดค่าบริการ โดยจะพิจารณาและปรับปรุงดัชนีวัดผลเป็นรายปีโดยตกลงร่วมกันตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาบริการหลัก
ผู้จัดการกองทุนอาจจะมอบอํานาจในการบริหารจัดการให้แก่ผู้บริหารทรัพย์สิน โดยจะกํากับดูแลการบริหารของ
ผู้บริหารทรัพย์สินตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งติดตาม ควบคุมผลประกอบการ
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เป็นไปตามงบประมาณประจําปีของสินทรัพย์ที่จัดทําร่วมกันทุกปี เพื่อดํารงซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
เป็นหลัก นอกจากผลประกอบการของทรัพย์สินที่ผู้จัดการกองทุนพึงดูแลแล้ว ผู้บริหารสินทรัพย์จะต้องดูแลให้
ทรัพย์สินของกองทุนฯ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมจัดหาผลประโยชน์ และดําเนินการให้มีการจัดทําประกันภัยที่
พอเพียงและเป็นไปตามที่เปิดเผยในโครงการจัดการกองทุนฯ

9.7

การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งได้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีหน้าที่โดยตรง
ในการควบคุม และดูและดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินต่างๆ ของ
กองทุนฯ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สัญญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก และสัญญาบริการหลัก และจัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของ
กองทุนฯ
ลักษณะการเข้าตรวจสอบสภาพทรัพย์สินมี 2 แนวทาง ดังนี้
 Desktop Audit - กองทุนฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถเข้าตรวจสอบการทํางาน และความมีอยู่
ของทรัพย์สินที่กองทุนฯ เข้าลงทุน ผ่าน Network Operation Control (NOC) และระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้ที่สํานักงานของทรู
 Fieldwork Audit - ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะอํานวยความสะดวกให้กับกองทุนฯ และผู้ดู แล
ผลประโยชน์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่กองทุนฯ จะแต่งตั้ง ในการสํารวจและตรวจสอบสภาพ
ทรัพย์สินที่กองทุนฯ เข้าลงทุน
ความถี่และกําหนดการของการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน ดังนี้

9.8

ประเภทการตวจสอบ

ความถี่ของการเข้าตรวจสอบ

Desktop Audit

รายเดือน

Fieldwork Audit

รายไตรมาส

ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
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9.9

การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย
บริษัทจัดการ ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั่ง หรือหนังสือเวียนตามที่ได้แก้ไขหรือ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการการเปิดเผย
ข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย ไว้อย่างเคร่งครัด และนอกจากนั้น ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลและได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ก่อนการเปิดเผยข้ อมูลต่างๆ ต่อผู้ถือหน่วย
อาทิเช่น
1) การคํานวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็นรายไตร
มาสภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อยหนึ่งฉบับและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสํานักงาน
ใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยต้องมีการเปิดเผยชื่อ ประเภท และที่ตั้งทรัพย์สินของกองทุนฯ
2) บริษัทจัดการจะต้องจัดเตรียมและเปิดเผยการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ รวมทั้งงบ
การเงิน (ทั้งรายไตรมาสและรายปี) รายงานประจําปี เหตุการณ์สําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน หรือผลประกอบการของกองทุนฯ และเหตุการณ์อื่นใดตามที่ ก.ล.ต.
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) กําหนด

9.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่วย
บริษัทจัดการ ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั่ง หรือหนังสือเวียนตามที่ได้แก้ไขหรือ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วย ไว้อย่างเคร่งครัด และนอกจากนั้น ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับรองความถูกต้องและรับรองว่า ได้กระทํา
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ก่อนการเปิดเผยและจัดประชุมต่างๆ กับผู้ถือหน่วย
โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะต้องจัดหาข้อมูลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเพียงพอต่อ
การพิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งต้องประกอบด้วยความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ในเรื่องที่ต้องลงมติดังกล่าว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นผลมาจากการลงมติใน
เรื่องดังกล่าว
บริษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยการเรียก
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
บริษัทจัดการจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้านับจากวันที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ เข้าชื่อกันทําหนังสือ
ขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการไม่เรียกประชุมผู้ถอื หน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าชื่อกันทําหนังสือขอภายในระยะเวลา
ที่กําหนดข้างต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ อาจเรียกประชุมเองก็ได้
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หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะต้องแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนาย
ทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน หรือกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียน
กําหนดก่อนวันปิดสมุดทะเบียนนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ บริษัท
จัดการจะต้องแจ้งการเปลี่ย นแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
หรือกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนกําหนดก่อนวันปิดสมุดทะเบียนตามที่เคย
แจ้งไว้นั้น
บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้น การจ่ายหรือ
การแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
สิทธิในการได้รับหรือข้อจํากัดสิทธิใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการที่บริษัทจัดการกระทําไปโดยชอบ
ก)

การขอมติโดยส่งหนังสือ

ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติ ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็นการขอมติในเรื่องใด เว้นแต่เป็นกรณี
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
ข)

การขอมติโดยเรียกประชุม
I.

องค์ประชุม
(ก) การการขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยมีหน่วยลงทุน
นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุ นฯ
เว้นแต่ที่กําหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี้
(ข) องค์ ประชุ มที่ กํา หนดไว้ในข้อ (ก) ข้ างต้น มิใ ห้นํา มาใช้ บัง คับ กับ การขอมติ เพื่ อแก้ไขเพิ่ม เติ ม
โครงการจัดการกองทุนฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระทําตามที่กําหนดไว้

II.

สิทธิออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่จะลงมติใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น
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(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจํากัดที่กําหนดไว้ จะต้องงดออกเสียงสําหรับ
หน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานั้น
III.

ข้อกําหนดในการออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่วยลงทุนที่ตนถือ
(ข) เว้นแต่กรณีที่กําหนดไว้ในข้อ (ค) และข้อ (ง) ท้ายนี้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจํานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
(ค) เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจํานวนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
(1) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกิน กว่า
100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มี
การได้มาหรือจําหน่ายไปดังกล่าว หรือการตกลง การยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้
บริษัทที่กองทุนฯเป็นผู้ถือหุ้น
(2) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรื อจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยกองทุนฯ ที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท
หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทํา แก้ไข
หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว
(3) การเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการตกลงยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้
บริษัทที่กองทุนฯ เป็นผู้ถือหุ้น
(4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
(6) การควบหรือรวมกับกองทุนอื่น
(ง) มติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดในหัวข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน” ตามหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ

9.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ทางกองทุนฯ ได้ชําระค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ให้กับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ตั้งแต่วัน
เริ่มตั้งกองทุน (23 ธันวาคม 2556) จนถึง วันสิ้นปี (31 ธันวาคม 2557) เป็นจํานวนเงินรวม 1,000,000 บาท
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10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2557 ทางกองทุ น ฯ ไม่ มี ก ารตั้ ง งบประมาณสํ า หรั บ การทํ า กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 สรุปความเห็นของหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance) ของบริษัทจัดการ/หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของผู้จัดการกองทรัสต์ เกีย่ วกับการควบคุมภายในของบริษัท
ในการให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุน ทางบริษัทจะบริหารจัดการ ตลอดจนควบคุมและติดตามความเสี่ยงที่
สําคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) เพื่อให้มีการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่สําคัญในการทําหน้าที่ผู้จัดการกองทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานในทุกกิจกรรม
บริษัทใช้กรอบการกํากับดูแลแบบ "แนวป้องกัน 3 ชั้น" ในการบริหารความเสี่ยง
(1) แนวป้องกันชั้นที่ 1 ได้แก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุน
(2) แนวป้ อ งกั น ชั้ น ที่ 2 ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ดู แ ลและควบคุ ม ความเสี่ ย ง และแนะนํ า
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ในการนําเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมาใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
(3) แนวป้องกันชั้นที่ 3 ได้แก่ หน่วยงานบริหารงานตรวจสอบ ซึ่งจะให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัท ว่า
บริษัทมีสภาพแวดล้อมในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
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12 รายการระหว่างกัน
12.1 รายการระหว่างกองทุนฯ กับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวโยงกันกับบริษัทจัดการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554 เนื่องจากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคาร (กล่าวคือบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน)) ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ รวมกันเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
ฯ อีกทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ยังถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ
12.2 รายการระหว่างกองทุนฯ กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่มี
12.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนฯ ใช้บริการบุคคลอืน่ (Soft Commission)
ไม่มี
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
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13 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 ตารางสรุปงบการเงิน
กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภท
ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกําหนดอายุโครงการ
กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่
27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
พ.ศ. 2557
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2557: 57,765 ล้านบาท และ พ.ศ. 2556: 57,922 ล้านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2557: 1,220 ล้านบาท และ พ.ศ. 2556: ไม่มี)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
จากค่าเช่า
จากดอกเบีย้
ภาษีมูลค่าเพิม่ รอขอคืน
สินทรัพย์อนื่
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ
เจ้าหนีจ้ ากการซื้อเงินลงทุน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สทุ ธิ

พ.ศ. 2556
บาท

71,551,000,000 57,922,250,025
1,220,945,536
292,121,273

254,465,791

316,673,850
158,336,925
25,525,497
2,649,300
26,127
- 2,224,219,585
6,684,009
7,030,367
73,390,073,968 60,591,854,317

- 2,224,219,585
15,147,617
12,149,162
1,242,690,331
18,992,423
1,955,288
1,276,830,371 2,238,324,035
72,113,243,597 58,353,530,282
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สินทรัพย์สทุ ธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน 5,808,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(พ.ศ. 2556 : หน่วยลงทุน 5,808,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
กําไรสะสม
สินทรัพย์สุทธิ เท่ากับ 12.4161 บาทต่อหน่วย และ 10.0471 บาทต่อหน่วย
คํานวณจากหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทัง้ หมด
จํานวน 5,808,000,000 หน่วย ในปี พ.ศ. 2557 และ ปี พ.ศ. 2556 ตามลําดับ

58,080,000,000 58,080,000,000
14,033,243,597
273,530,282

72,113,243,597 58,353,530,282
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งบกาไรขาดทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สาหรับงวดตัง้ แต่
23 ธันวาคม 2556
(วันจดทะเบียน
สาหรับปีสนิ้ สุด

จัดตั้งกองทุน) ถึง

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

บาท

บาท

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้

3,051,083,100

254,256,925

รายได้คา่ เช่า

1,267,755,000

23,855,605

23,373,742

821,744

รายได้อื่น

300

200

รวมรายได้

4,342,212,142

278,934,474

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

58,617,483

1,286,577

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

13,822,294

283,661

5,000,000

602,740

25,089,664

3,000,000

5,502,165

70,000

ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน

68,813,448

-

ค่าใช้จา่ ยอื่น

21,015,083

161,214

รวมค่าใช้จ่าย

197,860,137

5,404,192

4,144,352,005

273,530,282

รายการกําไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

13,787,445,486

-

รวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน

13,787,445,486

-

การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

17,931,797,491

273,530,282

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
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งบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
รายการปรับกระทบยอดการเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ
จากการดําเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน :
การซื้อเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การลดลงในเงินลงทุนในลูกหนี้
การเพิม่ ขึ้นในลูกหนีจ้ ากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
การลดลงลูกหนี้จากค่าเช่า(เพิ่มขึ้น)
การเพิม่ ขึ้นในลูกหนีจ้ ากดอกเบี้ย
การลดลงในภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน(เพิ่มขึ้น)
การลดลงในสินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนีจ้ ากการซื้อเงินลงทุน
การเพิม่ ขึ้นในค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
การเพิม่ ขึ้นในรายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า
การเพิม่ ขึ้นในหนี้สินอื่น
รายการกําไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน(ใช้ไปใน)
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ – สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี

สาหรับปีสนิ้ สุด
31 ธันวาคม 2557
บาท

สาหรับงวดตัง้ แต่
23 ธันวาคม 2556
ถึง
31 ธันวาคม 2556
บาท

17,931,797,491

273,530,282

(6,807,000,000)
5,587,000,000
157,749,975
(158,336,925)
25,525,497
(2,623,173)
2,224,219,585
346,358
(2,224,219,585)
2,998,455
1,242,690,331
17,037,135
(13,787,445,486)
4,209,739,658

(58,080,000,000)
157,749,975
(158,336,925)
(25,525,497)
(26,127)
(2,224,219,585)
(7,030,367)
2,224,219,585
12,149,162
1,955,288
(57,825,534,209)

(4,172,084,176)
(4,172,084,176)
37,655,482
254,465,791
292,121,273

58,080,000,000
58,080,000,000
254,465,791
254,465,791
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13.2 อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนที่สาคัญ
อัตรากําไรสุทธิ
มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2557

ปี 2557 (เกิดขึน้ จริง)

ปี 2557 (ประมาณ
การณ์)

95.96%*

95.28%

99.22%

-

หมายเหตุ: * ไม่รวม "รายการกาไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน"

เนื่องจากกองทุนฯ ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
จึงทําให้สามารถแสดงสถานะของกองทุนฯ และผลการดําเนินงานของกองทุนฯ แบบเต็มปี ได้เพียงเฉพาะของปี
2557
จากตารางข้างต้น อัตรากําไรสุทธิ ที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นปี 2557 (95.96%) มีความใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้
(95.28%) เช่นกัน อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบอัตรากําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง กับที่ประมาณการไว้
ทางกองทุนฯ ได้ยกเว้น รายการกําไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนจํานวน 13,787,445,486 บาท ที่แสดงอยู่
ในงบกํ าไรขาดทุ น ซึ่ง เกิด จากทางกองทุน ฯได้ว่า จ้า งผู้ ประเมิ นราคาอิ สระประเมินราคาเงิน ลงทุ นในธุ รกิ จ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยวิธีประเมินรายได้ (Income Approach) ซึ่งกองทุนฯ ได้ปรับ
มูลค่าเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นราคายุติธรรมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
นอกเหนือจากนั้น ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งระบุไว้ว่า กองทุนฯ จะต้องดํารงสัดส่วนมูลค่าการลงทุน
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนฯ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยให้ มีมูลค่ารวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ โดย ณ สิ้นปี 2557 สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนฯ มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 99.22
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14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis)
14.1 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุนฯ สําหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนฯ
มีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 4,318.3 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่นๆ 23.4 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน กองทุน
ฯ มีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินการทั้งสิ้น 93.9 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสิทธิแห่งทางและค่าประกันภัย 68.8 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 25.1 ล้านบาท ในด้านค่าใช้จ่ายกองทุนฯ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมต่างๆ
89.9 ล้า นบาท และค่า ใช้จ่า ยอื่น ๆ 14.1 ล้านบาท รวมเป็น 104.0 ล้านบาท ส่งผลให้ กองทุ นฯ มีกํา ไรสุท ธิจากการ
ดําเนินงาน 4,144.4 ล้านบาทสูงกว่าประมาณการ 29.8 ล้านบาท สาเหตุหลักอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ ต่ํา
กว่าที่คาดการณ์ไว้
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนฯ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 72,113.2 ล้านบาท หรือเท่ากับ 12.4162 บาทต่อ
หน่วยเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า 2.37 บาทต่อหน่วย โดยทางกองทุนฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี
2557 จํานวนทั้งสิ้น 0.91 บาทต่อหน่วยสูงกว่าประมาณการที่ 0.88 บาทต่อหน่วย
ตารางดังต่อไปนี้ สรุปงบกําไรขาดทุน และ สรุปงบกระแสเงินสด (เทียบกับประมาณการตามหนังสือชี้ชวน) งบดุลและงบ
การแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (เปรียบเทียบกับปี 2556)
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ุ
โ
บ ไ ข
ุ
ห บปี
ุ
ห

พื ฐ

โ

31 ธ

ูโ
พ.ศ. 2557
(ก)
บ
ปี 2557

บ

:

ไ
ุ
รายไดจากเงินงทุนในทรัพย์ สินโ รงสรางพืน
้ ฐานโทร มนา ม
่าสิทธิแ
์ ห่งทาง + ่าประกันภัย
่าธรรมเนียมผูจัดการทรัพย์ สินโทร มนา ม
ไ ุ ธ
ดอกเบีย
้ รับ
รายไดอื่นๆ
ใช
ุ
่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
่าธรรมเนียมผูดูแผประโยชน์
่าธรรมเนียมนายทะเบียน
่าธรรมเนียมวิชาชีพ
่าธรรมเนียมสอบบัญชี
่าใชจ่ายอื่น
ใช
ไ
ุ ุ ธ
ถปั
แบ
ห บผูถื ห
กาไรสุทธิสาหรับผูถือหน่วยงทุน
สภาพ ่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากเงินรับ่วงหนา

ปั ผ

ปั

ป ะ

แบ

ณ

ะ

ห บผูถื ห

ุ

ห

(ก-ข)
ปี 2557

4,318.8
(68.8)
(25.1)
4,224.9
23.4
0.0

4,318.3
(55.5)
(25.7)
4,237.1
10.3
-

0.5
(13.3)
0.6
(12.2)
13.1
0.0

(58.6)
(13.8)
(5.0)
(11.5)
(0.9)
(14.1)
(104.0)
4,144.4

(59.0)
(13.7)
(5.2)
(29.1)
(1.0)
(24.8)
(132.8)
4,114.6

0.4
(0.1)
0.2
17.6
0.1
10.7
28.8
29.8

4,144.4
1,242.7
5,387.0

4,114.6
1,242.9
5,357.5

29.8
(0.2)
29.5

5,310.7
0.91

5,109.8
0.88

200.9
0.03

ุ

ผ

/

(ข)
ป ะ ณ
ปี 2557

ข

ข

ข

หมายเหตุ:
(1) ตารางขางตนแสดงประมาณการจานวนส่วนแบ่งซึ่งจะประกาศจ่ายจากผประกอบการในช่วงเวาทีเ่ กี่ยวของ ทัง้ นี้ จานวนส่วน
แบ่งซึ่งประกาศจ่ายจากผประกอบการในไตรมาสสุดทายของแต่ะปีจะมีการจ่ายในไตรมาสแรกของปีถัดไป
(2) เงินปันผทีป
่ ระกาศจ่ายจริง านวณจากผประกอบการของปี 2557 เท่านั้น โดยหักบางส่วนของปี 2556 ออกตามสัดส่วน เนื่องจากเงินปันผงวดแรกจ่ายจาก
ผการดาเนินงานของไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 แะของปี 2556
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ุ
บ

โ

พื ฐ

โ

ูโ

ะแ

ห บปี

ุ

31 ธ

พ.ศ. 2557

(ก)

(ข)

บ
ห

บ

:

ป ะ

ห บปี
31 ธ

ุ
2557

(ก-ข)

ณ
ห บปี

31 ธ

ุ
2557

ะแ
การเพิม
่ ขึ้นในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน

17,931.8

4,114.6

13,817.2

-

-

-

จากการดาเนินงานใหเป็นเงินสดสุทธิทไี่ ดมาจากกิจกรรมดาเนินงาน :

-

-

-

การซื้อเงินงทุนในธุร กิจโ รงสร างพืน
้ ฐาน

-

-

-

(6,807.0)

-

(6,807.0)

5,587.0

-

5,587.0

157.7

155.8

1.9

(158.3)

(158.3)

(0.0)

การดง(เพิม
่ ขึ้น)ูกหนี้จาก ่าเช่า

25.5

-

25.5

การเพิม
่ ขึ้นในูกหนี้จากดอกเบีย
้

(2.6)

-

(2.6)

2,224.2

2,610.3

(386.1)

รายการปรับกระทบยอดการเพิม
่ ขึ้นในสินทรัพย์ สุทธิ

การซื้อเงินงทุนในหักทรัพย์
การจาหน่ายเงินงทุนในหักทรัพย์
การดงในเงินงทุนในูกหนี้
การเพิม
่ ขึ้นในูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์ สินแะสิทธิร ายได

การดง(เพิม
่ ขึ้น)ในภาษีมู ่าเพิม
่ รอขอ ืน
การดง(เพิม
่ ขึ้น)ในสินทรัพย์ อื่น
การ(ดง)เพิม
่ ขึ้นในเจาหนี้จากการซื้อเงินงทุน
การเพิม
่ ขึ้นใน ่าใชจ่าย างจ่าย
การเพิม
่ ขึ้นในรายได ่าเช่ารับ่วงหนา
การเพิม
่ ขึ้นในหนี้สินอื่น
รายการกาไรสุทธิทย
ี่ ั งไม่เกิดขึ้นจากเงินงทุน
ุ ธไ

(ใชไปใ )

ะแ

0.3

-

0.3

(2,224.2)

(2,610.3)

386.1

3.0

-

3.0

1,242.7

1,242.9

(0.2)

17.0

-

17.0

(13,787.4)

-

(13,787.4)

4,209.7

5,355.0

(1,145.3)

ห

เงินสดรับจากการงทุนจากผูถื อหน่วยงทุน

-

-

-

การแบ่งปันส่วนทุนใหแก่ผถื
ู อหน่วยงทุน

(4,172.1)

(4,154.7)

(17.4)

เงินสดสุทธิ(ใชไปใน)ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(4,172.1)

(4,154.7)

(17.4)

37.7

1,200.3

(1,162.6)

254.5

330.8

(76.3)

1,531.1

(1,239.0)

ฝ

ธ

พ ขึ - ุ ธ

เงินฝากธนา าร ณ วันตนปี

ฝ

ธ

ณ

ปี

292.1
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ณ
ห

31 ธ
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พ.ศ. 2557
31 ธ

บ

พ ์
เงินงทุนในธุร กิจโ รงสร างพืน
้ ฐานตามมู ่ายุ ติธรรม
(รา าทุน พ.ศ. 2557 : 57,765 านบาท แะ พ.ศ. 2556 : 57,922 านบาท)
เงินงทุนในหักทรั พย์ ตามมู ่ายุ ติธรรม
(รา าทุน พ.ศ. 2557 : 1,220 านบาท แะ พ.ศ. 2556 : ไม่มี)
เงินฝากธนา าร
ูกหนี้
จากสัญญาโอนขายทรั พย์ สินแะสิทธิร ายได
จาก ่าเช่า
จากดอกเบีย
้
ภาษีมู ่าเพิม
่ รอขอ ืน
สินทรั พย์ อื่น
พ ์

2557

31 ธ

พ ขึ (

2556

)

71,551.0

57,922.3

13,628.7

1,220.9
292.1
316.7
2.6
6.7

254.5
158.3
25.5
0.0
2,224.2
7.0

1,220.9
37.7
0.0
158.3
-25.5
2.6
-2,224.2
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เจาหนี้จากการซื้อเงินงทุน
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หนี้สินอื่น
ห
พ ์ ุ ธ
พ ์ ุ ธ
ทุนทีไ่ ดรั บจากผูถื อหน่วยงทุน
หน่วยงทุน 5,808,000,000 หน่วย มู ่าหน่วยะ 10 บาท
(พ.ศ. 2556 : หน่วยงทุน 5,808,000,000 หน่วย มู ่าหน่วยะ 10 บาท)
กาไรสะสม
สินทรั พย์ สุทธิ เท่ากับ 12.4161 บาทต่อหน่วย แะ 10.0471 บาทต่อหน่วย
านวณจากหน่วยงทุนทีจ
่ าหน่ายแวทัง้ หมด
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สินทรั พย์ สุทธิตนปี

13,759.7
58,353.5

58,353.5
-

72,113.2

58,353.5

13,759.7

10.05

2.37

พ ขึ

ุ ธข

พ ์ ุ ธ

ปี

พ ์ ุ ธ

ห

(บ

ห

)

12.42
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14.1.1 ภาพรวมของการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มนี ัยสาคัญ
ภาพรวมของการดําเนินงานในปี 2557 ของกองทุนฯ โดยรวมเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากในเรื่องของรายได้จาก
เงิ น ลงทุ น นั้ นมาจากสั ญ ญาต่ า ง ๆ ที่ ท างกลุ่ มทรู ได้ เข้ า ทํ าแล้ ว กับ กองทุน ฯ และยั ง ไม่ ได้ มีร ายได้ จ ากผู้เ ช่ า รายอื่ น ที่
นอกเหนือจากกลุ่มทรู จึงทําให้รายได้จากเงินลงทุนนั้นเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในสัญญาต่าง ๆ ส่วนด้านค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ นั้นมีความผันผวนบ้างเมื่อเทียบกับประมาณการตามหนังสือชี้ชวน
14.1.2 ความสามารถในการทากาไร
เนื่องจากรายได้จากเงินลงทุนที่กองทุนฯ ได้รับส่วนใหญ่ถูกกําหนดไว้แล้วตามสัญญาต่าง ๆ ที่ทางกองทุนฯ ได้ทํากับกลุ่ม
ทรู ความสามารถในการหาผลประโยชน์จากเงินสดในมือ การจัดการค่าใช้จ่ายดําเนินงานและค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ จึงมี
ส่วนสําคัญกับความสามารถในการทํากําไรของกองทุนฯ
ในด้านการหาผลประโยชน์จากเงินสดในมือนั้น จะเห็นได้ว่าในปี 2557 ดอกเบี้ยรับสูงกว่าประมาณการ 13.1 ล้านบาท อัน
เนื่องมาจากทางกองทุนฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําแต่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝาก
สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานซึ่งได้แก่ ค่าพาดสายและค่าประกันภัย สูงกว่าประมาณการ 13.3 ล้านบาท ซึ่งส่วน
ใหญ่มาจากค่าพาดสายที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งค่าพาดสายเป็นไปตามที่กลุ่มทรูจ่ายจริงให้กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
โดยมีการตรวจเอกสารการเรียกเก็บเงินเพื่อให้แน่ใจว่ากองทุนฯ ได้จ่ายค่าพาดสายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุน
ฯ มีหน้าที่จะต้องจ่ายค่าพาดสาย
ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยของกองทุ น ฯ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ต่ํ า กว่ า ประมาณการถึ ง 28.8 ล้ า นบาท โดยส่ ว นใหญ่ ม าจา ก
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่น้อยกว่าประมาณการ 17.6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ น้อยกว่าประมาณการ 10.7 ล้านบาท
โดยรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่ํากว่าที่ประมาณการไว้ส่งผลให้รายได้จากการลงทุนสุทธิในปี 2557 สูงกว่าประมาณการ
ถึง 29.8 ล้านบาท

14.1.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
จากงบดุล และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นปี 2557 จะเห็นได้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์สุทธิได้เพิ่มขึ้นอย่าง
มากจาก ณ สิ้นปี 2556 ที่ 58,353.5 ล้านบาท มาอยู่ที่ 72,113.2 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการที่กองทุนฯ ได้ว่าจ้าง
ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โดยวิธีประเมินรายได้ (Income Approach) ซึ่ง
กองทุน ฯ ได้ปรับมูลค่าเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นราคายุติธรรมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2557 ดังตารางต่อไปนี้
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินได้ใช้วิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งจัดทาโดยการคานวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ของ
กระแสเงินสดสุทธิ คิดลดด้วยอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ส่งผลให้มูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่ทําการ
ประเมินขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ ข้างต้น ทั้งนี้ สาหรับการคานวณอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินคํานวณโดยใช้ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) ซึ่งคํานวณจากตัวแปรที่ต้องใช้ดุลยพินิจ และมี
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาจํานวนหลายตัวแปร อาทิ อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทนของ
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ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่กองทุนฯ เข้าลงทุน ส่งผลให้มูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่ผู้ประเมินได้ให้
ความเห็นเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรในแต่ละช่วงเวลา (ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐาน
อัตราคิดลดกระแสเงินสดได้จากรายงานประเมินค่าทรัพย์สิน และรายงานสอบทานมูลค่า) อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เหมาะสมของทรัพย์สินที่กองทุนฯ เข้าลงทุนอันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
นั้น จะส่งผลให้เกิดรายการกาไร หรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ในงบการเงิน และ/หรืองบสอบทานของ
ผู้สอบบัญชี แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่นามาพิจารณาจ่ายเงินปันผล และ/หรือเงินลดทุนของกองทุนฯ แต่
อย่างใด
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการประเมิน
ราคายุติธรรม
ราคา
บาท
บาท
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้วนําแสงหลัก
และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง
และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิทเี่ กิดจาก
การให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
รวม

19,607,000,000

3,216,444,536

20,814,000,000

5,429,989,960

18,343,000,000

3,101,936,158

12,787,000,000
71,551,000,000

2,038,129,296
13,786,499,950

14.1.4 ความสามารถในการชาระหนี้
นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ จนถึง ณ สิ้นปี 2557 ทางกองทุนฯ ไม่มีภาระหนี้สินทางการเงินกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด โดย
มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,276.8 ล้านบาทซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นค่าเช่ารับล่วงหน้าจํานวน 1,242.7 ล้านบาท ดังนั้นสําหรับผลการ
ดําเนินงานในปี 2557 การวัดความสามารถในการชําระหนี้จึงไม่มีความจําเป็น ณ จุดนี้
14.1.5 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน:
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของงวดปี 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 4,209.7 ล้านบาท ต่ํากว่าประมาณการตาม
หนังสือชี้ชวนที่ประมาณไว้ที่ 5,355.0 ล้านบาท อยู่ถึง 1,145.3 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการนําเงินสดใน
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มือไปลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินไว้ ในธนาคาร ในด้านการดําเนินงานหลักการ
ประมาณการค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เกิดขึ้นจริง
สําหรับกําไรสะสม ณ สิ้นปี 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 14,033.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 เป็นจํานวนทั้งสิ้น
13,759.7 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินราคาจํานวนทั้งสิ้น 13,786.5 ล้าน
บาท
รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure):
เนื่องจากทรัพย์สินที่กองทุนฯ เข้าลงทุนค่อนข้างใหม่ ในปี 2557 จึงยังไม่มีรายจ่ายลงทุนแต่อย่างใด ซึ่งในอนาคต
ถ้าต้องมีรายจ่ายลงทุนทางกองทุนฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากสภาพคล่องที่มีอยู่ และในกรณีที่ไม่เพียงพอ ทาง
กองทุนฯ สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้

14.1.6 ผลตอบแทนของกองทุนฯ
สําหรับการจ่ายเงินปันผล ทางกองทุนฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี 2557 เป็นจํานวน 0.91
บาทต่อหน่วย หรือ 5,310.7 ล้านบาท (โดยเงินปันผลของไตรมาสที่ 4 ปี 2557 จะจ่ายในปี 2558) สูงกว่าประมาณการ
ตามหนังสือชี้ชวนที่ 0.88 บาทต่อหน่วย หรือ 5,109.8 ล้านบาท อยู่ถึง 200.9 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่า
ประมาณการนั้น มาจากกลยุทธ์ในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนฯ ซึ่งมีมาตรการว่าจะดํารงเงินสดขั้นต่ําไว้ใน
มือไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินสดส่วนที่นอกเหนือจากเงินสดขั้นต่ําออกไปเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมด
เนื่องจากผลตอบแทนที่กองทุนฯ จะได้รับจากการเงินสดที่ถืออยู่ต่ํากว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสของผู้ถือหน่วยอยู่มาก
จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสําหรับปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับราคา IPO และราคาตลาด ณ สิ้นปี 2557
อยู่ที่ 9.1% และ 8.5% ตามลําดับ ซึ่งมากกว่าประมาณการ 0.3%
(ก)
ป ะ

ปี 2557
ปั ผ

ปั

ป ะ

ณ

แบ

ะ

ห บผูถื ห

ผ

/

ุ

%

ผ
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ปั ผ

บ บ

%

ผ

บแ

ปั ผ

บ บ

ข

ข

ณ

ปี 2557

ปี 2557

ข

ห
IPO
ณ

(ก-ข)

(ข)

บ

ปี 2557

5,310.7

5,109.8

200.9

0.91

0.88

0.03

9.1%

8.8%

0.3%

8.5%

8.2%

0.3%

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทอี่ าจมีผลกระทบในอนาคต (Forward Looking Statement)
การทาสัญญาให้เช่าเสาโทรคมนาคมกับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด:
ในเดือนตุลาคม ปี 2557 ทางกองทุนฯ ได้ลงนามในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมกับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
ซึ่งนับเป็นอีกก้าวที่สําคัญของประเทศไทยในการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันเป็นครั้งแรกระหว่าง
ผู้ประกอบการสองรายใหญ่ ซึ่งคือกลุ่มทรู และกลุ่มดีแทค ซึ่งในเบื้องต้นดีแทคจะทําเช่าเสาทั้งสิ้นประมาณ 115
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เสา ซึ่งทางกองทุนฯ คาดว่าในอนาคต ดีแทคจะมีความสนใจมาเช่าเสาจํานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปี 2558 จะเป็น
ปีแรกที่กองทุนฯ จะเริ่มได้รับค่าเช่าเสาจากดีแทค อันจะส่งผลให้กองทุนฯ มีรายได้จากเงินลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557
การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 1:
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการได้มีมติเห็น
ควรให้กองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม และเห็นควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดังกล่าวและเรื่องอื่นๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหน่วยได้
อนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้น¬ฐานเพิ่มเติมครั้ง¬ที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร เ ข้ า (1) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคม
ลงทุนของกองทุนฯ ของ บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิ เคชั่น จํากัด (“AWC”) ซึ่งประกอบด้วย เสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน
ประมาณ 338 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ของ AWC โดยเป็น
รายได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 (หรือวันอื่นตามที่กองทุนฯ และ AWC จะตกลงกัน)
จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ระหว่าง AWC และ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศ
ไทย) จํากัด รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (“สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC”) รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้องของ AWC ดังกล่าว (หากมี) ภายหลังจากวันครบ
กําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่จะได้กําหนดในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ โดยกองทุนฯ จะเข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ AWC และ
(2) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของ
AWC ซึ่งประกอบด้วย ใยแก้วนําแสง (fiber optic cable หรือ FOC) ระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 303,453 คอร์กิโลเมตร) รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ดังกล่าว เมื่อครบกําหนดอายุการเช่า
ระยะยาวและเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่จะได้กําหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวโดยมีราคาในการใช้สิทธิ
(Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้านบาท โดยกองทุนฯ จะเข้าทําสัญญาเช่า
ทรัพย์สินระยะยาวกับ AWC
แหล่งเงินทุน

เงินกู้ยืมเงิน จากกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงิน จํานวน 5 รายโดยเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินที่กองทุนฯ ตกลงกับกลุ่ม
ธนาคาร และสถาบันการเงินดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร
พาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศ และสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทํากับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms) โดยมีกําหนดการชําระคืนเงินกู้ครั้งเดียวคือ 5 ปีนับจาก
วันเบิกถอนเงินกู้
ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้ทําการเบิกถอนเงินกู้จากกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินดังกล่าว เพื่อนําไปลง ทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558
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รายงานประจําปีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรูโกรท

อั ต ราเงิ นกู้ เ ฉลี่ ย 5.46%
ถ่วงน้าหนัก
วั น ที่ ก องทุ น ฯ เข้ า 6 มีนาคม 2558
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่
1:
ร า ค า ที่ ก อ ง ทุ น ฯ 13,100 ล้านบาท (รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง)
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่
1:

การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 นี้จะส่งผลให้กองทุนฯ มีทรัพย์สินที่จะสร้างรายได้
ให้แก่กองทุนฯ มากขึ้น โดยระบบ FOC จะมีใยแก้วนําแสง เพิ่มขึ้นประมาณ 303,453 คอร์กิโลเมตร และเสา
โทรคมนาคมจะเพิ่มขึ้น 338 เสา โดยใยแก้วนําแสงที่ลงทุนเพิ่มในครั้งนี้ ทางกองทุนฯ สามารถหาผู้เช่ารายอื่นที่
นอกเหนือจากกลุ่มทรูมาเช่าใยแก้วนําแสงส่วนที่กลุ่มทรูมิได้เช่าใช้ (กลุ่มทรูสัญญาว่าจะเช่ากลับอย่างน้อย
ประมาณ 197,240 คอร์กิโลเมตร ในปี 2558) ซึ่งถ้ากองทุนฯ สามารถหาผู้เช่ารายอื่น มาเช่าใยแก้วนําแสงส่วนที่
ไม่ได้ใช้ได้ ก็จะส่งผลให้มีรายได้จากการลงทุนสูงขึ้น
เนื่องจากแหล่งเงินทุนของการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ทั้งหมดมาจากการ
กู้ยืม ทางกองทุนฯ จึงภาระหนี้สินเพิ่มเติมเป็นจํานวนทั้งสิ้น 13,100 ล้านบาท ซึ่งจะมีกระทบต่อรายจ่ายของ
กองทุนฯ ที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากดอกเบี้ยจ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่สถาบันการเงิน อันจะส่งผลกระทบต่อปัจจัยอื่น ๆ
เช่น สภาพคล่อง ความสามารถในการชําระหนี้ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (covenant) เมื่อเทียบกับใน
ปี 2557 ที่ผ่านมาเมื่อกองทุนฯ ไม่ได้มีภาระหนี้สินใด ๆ กับสถาบันการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่สาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง วางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงิน
โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
กองทุน รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของ
ข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ณ วันที่
31 ธั น วาคม พ.ศ. 2557 ผลการด าเนิ น งาน และกระแสเงิ น สดสาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น โดยถู กต้ อ งตามที่ ค วร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
กรุงเทพมหานคร
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
งบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

4

71,551,000,000

57,922,250,025

5
6

1,220,945,536
292,121,273

254,465,791

7, 12
12
12
4
12

316,673,850
2,649,300
6,684,009

158,336,925
25,525,497
26,127
2,224,219,585
7,030,367

73,390,073,968

60,591,854,317

15,147,617
1,242,690,331
18,992,423

2,224,219,585
12,149,162
1,955,288

1,276,830,371

2,238,324,035

72,113,243,597

58,353,530,282

58,080,000,000
14,033,243,597

58,080,000,000
273,530,282

72,113,243,597

58,353,530,282

หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2557 : 57,765 ล้านบาท และ พ.ศ. 2556 : 57,922 ล้านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2557 : 1,220 ล้านบาท และ พ.ศ. 2556 : ไม่ม)ี
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
จากค่าเช่า
จากดอกเบีย้
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
เจ้าหนีจ้ ากการซือ้ เงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
หนีส้ ินอื่น

12
12
12

รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน 5,808,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(พ.ศ. 2556 : หน่วยลงทุน 5,808,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
กําไรสะสม
สินทรัพย์สุทธิ เท่ากับ 12.4161 บาทต่อหน่วย และ 10.0471 บาทต่อหน่วย
คํานวณจากหน่วยลงทุนทีจ่ ําหน่ายแล้วทัง้ หมด
จํานวน 5,808,000,000 หน่วย ในปี พ.ศ. 2557 และ ปี พ.ศ. 2556 ตามลําดับ

8
8

กรรมการ ________________________________________ กรรมการ ________________________________________
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
นางสาววรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ์
ผู้อํานวยการอาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

3

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียดของเงินลงทุนจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน มีดังนี้
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
บาท

มูลค่ายุติธรรม
บาท

ร้อยละ
ของมูลค่า
ยุติธรรม

16,390,555,464

19,607,000,000

26.94

15,384,010,040

20,814,000,000

28.60

15,241,063,842

18,343,000,000

25.21

10,748,870,704

12,787,000,000

17.57

57,764,500,050

71,551,000,000

98.32

ราคาทุน
บาท

มูลค่ายุติธรรม
บาท

ร้อยละ
ของมูลค่า
ยุติธรรม

140,000,000

140,945,536

0.20

200,000,000
240,000,000
230,000,000
200,000,000
210,000,000

200,000,000
240,000,000
230,000,000
200,000,000
210,000,000

0.27
0.33
0.32
0.27
0.29

1,220,000,000

1,220,945,536

1.68

58,984,500,050

72,771,945,536

100.00

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (หมายเหตุ 4)
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่ใช้สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้วนําแสงหลัก และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด (“BFKT”)
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
ที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ
บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (“AWC”)
รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

วันครบอายุ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
เงินฝากประจําและบัตรเงินฝาก
ธนาคาร ออมสิน
ธนาคาร ออมสิน
ธนาคาร ออมสิน
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน

2 กุมภาพันธ์ 2558
2 กุมภาพันธ์ 2558
4 พฤษภาคม 2558
2 กุมภาพันธ์ 2558
2 กุมภาพันธ์ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
3

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียดของเงินลงทุนจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน มีดังนี้
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
มูลค่ายุติธรรม
บาท

ร้อยละ
ของมูลค่า
ยุติธรรม

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
ทีใ่ ช้สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้วนําแสงหลัก และ
อุปกรณ์ระบบสือ่ สัญญาณทีเ่ กี่ยวข้อง และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นทีต่ ่างจังหวัด

16,390,555,464 16,390,555,464

28.00

15,384,010,040 15,384,010,040

27.00

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
ทีเ่ กิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด (“BFKT”)
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
ทีเ่ กิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ
บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (“AWC”)

15,398,813,817 15,398,813,817

27.00

10,748,870,704 10,748,870,704

18.00

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

57,922,250,025 57,922,250,025

100.00

รวมเงินลงทุน

57,922,250,025 57,922,250,025

100.00

ราคาทุน
บาท
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (หมายเหตุ 4)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
3

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

สาหรับงวดตั้งแต่วันที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(วันจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุน) ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

3,051,083,100
1,267,755,000
23,373,742
300

254,256,925
23,855,605
821,744
200

4,342,212,142

278,934,474

58,617,483
13,822,294
5,000,000
25,089,664
5,502,165
68,813,448
21,015,083

1,286,577
283,661
602,740
3,000,000
70,000
161,214

197,860,137

5,404,192

4,144,352,005

273,530,282

รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิทยี่ ังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

13,787,445,486

-

รวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน

13,787,445,486

-

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

17,931,797,491

273,530,282

หมายเหตุ
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้
รายได้ค่าเช่า
รายได้ดอกเบีย้
รายได้อื่น

12
12
12

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

10, 12
10, 12
10
10, 12
12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

3

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

สาหรับงวดตั้งแต่วันที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(วันจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุน) ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานในระหว่างปี
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรสุทธิทยี่ ังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

4,144,352,005
13,787,445,486

273,530,282
-

การเพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

17,931,797,491

273,530,282

หน่วยลงทุนทีข่ ายในระหว่างปี
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี (หมายเหตุ 9)

(4,172,084,176)

58,080,000,000
-

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิต้นปี

13,759,713,315
58,353,530,282

58,353,530,282
-

สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี

72,113,243,597

58,353,530,282

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

4

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

สาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(วันจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุน) ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

17,931,797,491

273,530,282

(6,807,000,000)
5,587,000,000
157,749,975
(158,336,925)
25,525,497
(2,623,173)
2,224,219,585
346,358
(2,224,219,585)
2,998,455
1,242,690,331
17,037,135
(13,787,445,486)

(58,080,000,000)
157,749,975
(158,336,925)
(25,525,497)
(26,127)
(2,224,219,585)
(7,030,367)
2,224,219,585
12,149,162
1,955,288
-

4,209,739,658

(57,825,534,209)

(4,172,084,176)

58,080,000,000
-

(4,172,084,176)

58,080,000,000

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น - สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี

37,655,482
254,465,791

254,465,791
-

เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี

292,121,273

254,465,791

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
รายการปรับกระทบยอดการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สทุ ธิ
จากการดําเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน :
การซื้อเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การลดลงในเงินลงทุนในลูกหนี้
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
การลดลง(เพิ่มขึ้น)ลูกหนี้จากค่าเช่า
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
การลดลง(เพิ่มขึ้น)ในภาษีมลู ค่าเพิ่มรอขอคืน
การลดลง(เพิ่มขึ้น)ในสินทรัพย์อื่น
การ(ลดลง)เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิ่มขึ้นในรายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า
การเพิ่มขึ้นในหนี้สนิ อื่น
รายการกําไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

4
5
5
4

4
4
4
4, 5

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุน
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

8
9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

สาหรับงวดตั้งแต่วันที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(วันจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุน) ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

ข้อมูลผลการดาเนินงาน (ต่อหน่วย)
ทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี
บวก รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรสุทธิทยี่ ังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

10.0471
0.7135
2.3739

10.0000
0.0471
-

รวมรายได้จากการลงทุนสุทธิ
หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

3.0874
(0.7184)

0.0471
-

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสนิ้ ปี

12.4161

10.0471

25.22

0.47

72,113,243,597
0.28

58,353,530,282
0.01

6.11

0.48

0.22
71,114,465,306

99.80
58,353,530,282

อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ)
อัตราส่วนการเงินทีส่ าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมทีส่ าคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสนิ้ ปี (บาท)
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ)
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหว่างปี (ร้อยละ)
อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการซือ้ ขายเงินลงทุนระหว่างปี
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท)
ข้อมูลเพิ่มเติม

มูลค่าการซือ้ ขายเงินลงทุนระหว่างปีไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและการซือ้ ขายเงินลงทุนโดยมี
สัญญาขายคืนหรือซือ้ คืน และคํานวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามระยะเวลาทีม่ ีอยู่ในระหว่างปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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1

ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (“กองทุนรวม”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ระบุ
เฉพาะเจาะจง โดยมีการกําหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไว้เป็นการแน่นอนแล้วในรายละเอียดของโครงการ
กองทุนรวมได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภท
ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกําหนดอายุโครงการ
กองทุนรวมได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่
27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
กองทุนรวมบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด (“บริษัทจัดการกองทุน ”) โดยมี
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํ ากัด เป็ นนายทะเบี ยนกองทุ นรวม และบริ ษั ท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํ ากัด เป็ นผู้ จั ดการทรั พย์ สิ น
โทรคมนาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสรุปได้ดังนี้
ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่นทีเ่ กี่ยวข้องที่ใช้สําหรับ
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“ทรู”) ได้มีการส่งมอบหรือ
ดําเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมแล้วทั้งสิ้นจํานวน 3,021 เสา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
และจะส่ ง มอบหรื อ ดํ าเนิ น การให้ มี การส่ ง มอบเสาโทรคมนาคมจํ านวน 2,979 เสาที่ เ หลื อ ภายในวั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ข) กรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้วนําแสงหลัก และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์
ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดของบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (“TUC”) และ
ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่ เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มคํานวณรายได้จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่า
เครื่องและอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA (“สัญญา HSPA”) ที่เกิด
จากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมและระบบใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์สื่อสัญญาณบางส่วนของบริษัท บีเอฟเคที
(ประเทศไทย) จํากัด (“BFKT”) และเสาโทรคมนาคมบางส่วนของบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(“AWC”) รวมถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวของ BFKT และ AWC ภายหลังวันครบกําหนดสัญญา HSPA
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถือหน่วย
ลงทุนรวมร้อยละ 28.11 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่ออกและจําหน่ายแล้ว (31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 33.29)
งบการเงินได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจลงนามเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงิน มีดังนี้
2.1

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
งบการเงิ น ได้ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามหลั กการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี พ.ศ. 2543
ซึ่งหมายความถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบั ญญัติวิชาชีพบัญ ชี พ.ศ. 2547 และ
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะได้จัดทําตามหลักเกณฑ์และ
รูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้าน
การลงทุน”
งบการเงินนี้ ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเงินลงทุน
ซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบัญชีที่ สําคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารกองทุนรวม ซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํา
นโยบายการบัญชีของกองทุนรวมไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารกองทุนรวม
หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับ ข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสําคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 3
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมาย
ขัดแย้งกันหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทย
เป็นหลัก
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2

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
โดยเกี่ยวข้องต่อกองทุนรวม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10

เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง สัญญาเช่า
เรื่อง รายได้
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ผู้บริหารกองทุนรวมพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่
ดังกล่าวต่อกองทุนรวม และคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
นอกจากนี้กองทุนรวมได้เปิดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ดังที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 14
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นโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
2.3

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของกองทุนรวมถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ที่กองทุนรวมดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงินของกองทุนรวม
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วั น ที่ เกิด รายการหรื อวั น ที่ ตี ราคาหากรายการนั้ น ถู กวัด มู ล ค่ าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุ น
ที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชําระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในกําไรหรือขาดทุน

2.4

การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยราคาทุน ณ วันที่กองทุนรวมมีสิทธิในเงินลงทุนนั้น ต้นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงที่กองทุนรวมจะจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐาน
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้มาจาก
การประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกองทุนรวมจะจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินอย่างน้อยทุกสามปีนับแต่
วันที่มีการประเมินค่าเพื่อซื้อทรัพย์สิน และจัดให้มีการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินอย่างน้อยทุกปี
นับแต่วันที่มีการประเมินค่าครั้งล่าสุดไปแล้ว
รายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานจะรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการประเมินค่าทรัพย์สิน
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2.4

การวัดค่าเงินลงทุน (ต่อ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ใ นความต้ อ งการของตลาดซึ่ ง เป็ น เงิ น ลงทุ น ที่ มี ต ลาดซื้ อ ขายคล่ อ งรองรั บ
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์ของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินใช้มูลค่าเงินต้นบวกด้วยดอกเบี้ยค้างรับจนถึง
วันวัดค่าเงินลงทุนในการกําหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ใน “ลูกหนี้จากดอกเบี้ย”
ในงบดุล
กําไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนในเงินลงทุนในหลักทรัพย์ถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริงในงบกําไรขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

2.5

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารหมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

2.6

ลูกหนี้ค่าเช่า
ลู กหนี้ ค่ าเช่ ารายเดื อ นแสดงตามรายงานคํ านวณค่ าเช่ า ซึ่ งใช้ วิ ธีการและอั ต ราตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญญาเช่ า
ดําเนินการและบริหารจัดการ
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2.7

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สิน จะรั บรู้ต่อ เมื่อ กองทุนรวมมี ภาระผูกพั นในปัจจุ บันตามกฎหมายหรื อตามข้อ ตกลง
ที่จัดทําไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่าจะส่งผลให้ กองทุนรวมต้องสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการจํานวนที่ต้องจ่ายได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินจะไม่รับรู้สําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กองทุนรวมกําหนดความน่าจะเป็นที่ กองทุนรวมจะ
สูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพัน
ทั้ง ประเภท แม้ว่าความเป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ างแน่ที่ กองทุ นรวมจะสู ญ เสี ยทรั พ ยากรเพื่ อ ชําระภาระผู กพั น
บางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ํา

2.8

การบัญชีสาหรับสัญญาเช่าระยะยาว
กรณีที่กองทุนรวมเป็นผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานแสดงรวมอยู่ในเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานในงบดุล
รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาการให้เช่าและเงื่อนไขของสัญญา

2.9

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จ ากเงิน ลงทุน ในสัญ ญาโอนขายทรัพ ย์ส ิน และสิท ธิร ายได้แ ละ รายได้ค ่า เช่า รับ รู ้เ ป็น รายได้
ตามจํานวนที่ระบุในสัญญาโดยถือตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ดอกเบี้ยบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จําหน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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2.10 ภาษีเงินได้
กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการบันทึกภาระภาษีเงินได้
นิติบุคคลไว้ในงบการเงินนี้
2.11 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน
การจ่ายเงินปันผล
กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแต่ละปี กองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 ของกําไรสุทธิที่ไม่รวมกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าเงินลงทุน
ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น รายการสํารองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บํารุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน และรายการสํ ารองที่ กันไว้เพื่ อชํ าระหนี้ เงิ นกู้ยื ม ตามแผนการที่ กําหนดไว้ในหนั งสื อชี้ ชวน หรื อ
ที่บริษัทจัดการกองทุนได้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม ในรอบระยะเวลาบัญชีใด กองทุนรวมอาจจ่ายเงิน ปันผลจากกําไรสะสม
โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่ทําให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย
เงินปันผลนั้น
กองทุนรวมจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ที่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็นให้ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ในระยะเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลระหว่างกาลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.10 บาท กองทุนรวมสงวนสิ ทธิ์ที่ จะไม่จ่ ายเงินปันผลในครั้งนั้ นและให้ ย กไปจ่ายเป็ นเงินปั นผล
พร้อมกันในการจ่ายเงินปันผลประจําปี
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2.11 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน (ต่อ)
การลดทุน
บริษัทจัดการกองทุน อาจจะกระทําการลดทุนจดทะเบียนได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้
ก) การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามแผนที่ได้มีการกําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
อย่างชัดแจ้ง
ข) กองทุ นรวมมีสภาพคล่อ งส่ วนเกินที่ เหลือ อยู่ ภายหลั งจากการจํ าหน่ายทรัพ ย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื้นฐานและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องปรากฎข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนรวม
ไม่มีกําไรสะสมเหลืออยู่แล้ว
ค) กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ในการคํานวณกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
ของกองทุนรวม
ง) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามข้อ ข) หรือ ค) ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

3

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุ ยพินิจ
ในการจั ด ทํ า งบการเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผู้ บ ริ ห ารกองทุ น ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้อ มู ล เกี่ย วกับ การประมาณความไม่ แ น่ น อนและข้ อ สมมติ ฐานที่ สําคั ญ ในการกําหนดนโยบายการบั ญ ชี ซึ่ง มี
ผลกระทบสําคัญต่อการรับรู้จํานวนเงินในงบการเงินประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เงินลงทุนใน
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
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4

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
ในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมได้ตกลงในสัญญาเพื่อการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้
ก)

กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับทรู เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา
ทรู จ ะส่ ง มอบหรื อ ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารส่ ง มอบเสาโทรคมนาคมจํ า นวน 3,000 เสา ภายในวั น ที่
31 ธัน วาคม พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมอี กจํ านวน 3,000 เสา ภายในวั นที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2558
ซึ่งกองทุนรวมได้จ่ายชําระค่าเงินลงทุนในทรัพย์สินดั งกล่าวเป็นจํานวนเงิน 16,390.56 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวม
ภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม จํ านวน 1,147.34 ล้ านบาท ทั้ ง นี้ ท รู ไ ด้ มี การส่ ง มอบหรื อ ดํ าเนิ น การให้ มี การส่ ง มอบเสา
โทรคมนาคมแล้วทั้งสิ้นจํานวน 3,021 เสา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และจะส่งมอบหรือดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 2,979 เสา ที่เหลือ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เมื่ อ กองทุ น รวมได้ รั บ คื น เงิ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ในจํ า นวนใด ๆ จากกรมสรรพากร กองทุ น รวมจะชํ า ระ
ภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวให้แก่ทรูตามที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 กองทุ นรวมได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเต็ มจํานวนจากกรมสรรพากรและได้ชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดังกล่าวให้แก่ทรูแล้วเต็มจํานวน
กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลักสําหรับเสาโทรคมนาคม และโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้สําหรับการให้บ ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับบริษัท เรียล ฟิวเจอร์
จํากัด (“RF”) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น
ระยะเวลาการเช่า 13 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา RF จะชําระค่าเช่าซึ่งเป็นระยะเวลา 1 ปี ล่วงหน้า สําหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จํานวน 3,000 เสา ที่มีกําหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และเป็นระยะเวลา 2 ปี ล่วงหน้า
สําหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่มที่สองจํานวน 3,000 เสา ที่มีกําหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2557 กองทุนรวมได้รับค่าเช่าพื้นที่รับล่วงหน้าจากจํานวนพื้นที่เช่าบนเสาโทรคมนาคม
จํานวน 6,619 จุดที่จะสามารถเริ่มเช่าได้ในปี 2558 และกองทุนรวมได้รับค่าเช่าพื้นที่รับล่วงหน้าจากจํานวน
พื้นที่เช่าบนเสาโทรคมนาคมจํานวน 7,374 จุดที่จะสามารถเริ่มเช่าได้ในปี พ.ศ. 2559
ค่ า เช่ า พื้ น ที่ รั บ ล่ ว งหน้ า จะคํ า นวณจากจํ า นวนจุ ด บนเสาโทรคมนาคมซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ประเภทของ
เสาโทรคมนาคม โดยค่าเช่าพื้นที่รับล่วงหน้าประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม ภายใต้หรือ
ที่เกี่ยวข้องกับหรือที่เป็นไปตามสัญญาสุทธิด้วยเงินค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน)
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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4

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
ข)

กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TUC เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดย TUC ทําการ
ส่งมอบระบบใยแก้วนําแสงหลัก และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อ ง และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด ให้ กั บ กองทุ น รวมในวั น ที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ครั้ ง แรก ซึ่ ง กองทุ น รวมได้ จ่ า ยชํ า ระ
ค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นจํานวนเงิน 15,384.01 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน 1,076.88 ล้านบาท
เมื่ อ กองทุ น รวมได้ รั บ คื น เงิ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ในจํ า นวนใดๆ จากกรมสรรพากร กองทุ น รวมจะชํ า ระ
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ TUC ตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น ในระหว่ า งปี สิ้ นสุ ดวั นที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กองทุน รวมได้รับ คืนภาษีมูลค่าเพิ่ มเต็มจํานวนจากกรมสรรพากรและได้ชําระ
ภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวให้แก่ TUC แล้วเต็มจํานวน
ต่อมากองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลักสําหรับทรัพย์สินดังกล่าว กับ TUC
ระยะเวลาการเช่า 13 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 สําหรับอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive และระยะเวลาการเช่า 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 สําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active

ค)

กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ BFKT เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เพื่ อ รั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ สุท ธิ ที่ ม าจากค่ าเช่ าเสาโทรคมนาคมและระบบใยแก้วนํ าแสงและอุ ป กรณ์
สื่อสัญญาณบางส่วนของ BFKT ตามสัญญา HSPA ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 ตลอดจนสัญญาฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมระหว่างบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) และ BFKT โดยรายได้สุทธิ
ดังกล่าวครอบคลุมรายได้ตั้งแต่วันที่สัญญา มีผลบังคับ ใช้ (วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) จนถึงวันสิ้นสุด
สัญญา (วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568)
รายได้สุทธิประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม และสิทธิและการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้หรือ
ที่เกี่ยวข้องกับ หรือที่เป็นไปตามสัญญาหลังหักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนสํา หรับการดําเนินงานและ
ซ่อมบํารุง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) และเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายในการได้มา
ซึ่งสิทธิแห่งทาง นอกจากนี้ กองทุนรวมได้ซื้อรายได้ค่าเช่าค้างรับ BFKT รายเดือนสําหรับเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2556 และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่ง BFKT จะนําส่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 และเดือนมกราคม
พ.ศ. 2557 ตามลําดับ ซึ่งกองทุนรวมได้จ่ายชําระค่าสิทธิดังกล่าวเป็นจํานวนเงิน 15,556.56 ล้านบาท
ภายใต้สัญญา BFKT ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอันเกี่ยวเนื่องกับรายการสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวม
ภายใต้สัญญา BFKT ตกลงให้สิทธิกับ กองทุนรวม ในการซื้อทรัพย์สินโทรคมนาคมโดยส่ วนใหญ่ของ
BFKT ที่ให้เช่าในราคา 10 ล้านบาท กองทุนรวมสามารถใช้สิทธิได้ในวันครบกําหนดสัญญา
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
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4

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
ง)

กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ AWC เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เพื่อรับโอนสิทธิในรายได้สุทธิที่มาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมระหว่าง BFKT และ AWC โดยรายได้สุทธิ
ดังกล่าวครอบคลุมรายได้ตั้งแต่วันที่สัญญา มีผลบังคับใช้ (วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) จนถึงวันสิ้นสุด
สัญญาลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568
รายได้สุทธิประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม และสิทธิและการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้หรือ
ที่เกี่ยวข้องกับหรือที่เป็นไปตามสั ญญาหลังหักด้วยต้นทุน ค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรับการดําเนินงานและ
ซ่อมบํารุง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) และเบี้ยประกันภัย ซึ่งกองทุนรวมได้จ่ายชําระ
ค่าสิทธิดังกล่าวเป็นจํานวนเงิน 10,748.87 ล้านบาท
ภายใต้สัญญา AWC ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอั นเกี่ยวเนื่องกับรายการสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ที่เกิดกับกองทุนรวม
ภายใต้สัญญา AWC จะต้องโอนเสาโทรคมนาคมให้กับกองทุนรวมในวันครบกําหนดสัญญา
กองทุนรวมปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ดังนี้

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานตามมูลค่ายุติธรรมต้นปี
บวก เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
หัก เงินลงทุนในลูกหนี้
บวก รายการกําไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานตามมูลค่ายุติธรรมสิ้นปี

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

สาหรับงวดตั้งแต่วันที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(วันจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุน) ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

57,922,250,025
(157,749,975)
13,786,499,950
71,551,000,000

58,080,000,000
(157,749,975)
57,922,250,025
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4

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
กองทุนรวมได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โดยวิธีประเมินรายได้
(Income Approach) ซึ่งกองทุนรวมได้ปรับมูลค่าเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นราคายุติธรรมสําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้
กาไรที่ยังไม่เกิดขึน้
ราคายุติธรรม จากการประเมินราคา
บาท
บาท
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้วนําแสงหลัก
และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง
และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจาก
การให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
รวม

5

19,607,000,000

3,216,444,536

20,814,000,000

5,429,989,960

18,343,000,000

3,101,936,158

12,787,000,000
71,551,000,000

2,038,129,296
13,786,499,950

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมต้นปี
ซื้อเพิ่มขึ้น
จําหน่าย
บวก รายการกําไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมสิ้นปี

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

สาหรับงวดตั้งแต่วันที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(วันจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุน) ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

6,807,000,000
(5,587,000,000)
945,536

-

1,220,945,536
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เงินฝากธนาคาร
เงินต้น
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ออมทรัพย์
รวม

7

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
ร้อยละ
ร้อยละ

4,132

795,616

0.375

0.50

292,117,141
292,121,273

253,670,175
254,465,791

0.37 - 0.62

0.75

ลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
ยอดคงเหลือของลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นรายการ
ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

8

ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มูลค่าหน่วยลงทุน
บาท

จานวนหน่วย
ลงทุน

จานวนเงิน
บาท

10.00

5,808,000,000

58,080,000,000

5,808,000,000
5,808,000,000

58,080,000,000
58,080,000,000
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ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ)

กําไรสะสมต้นปี
บวก การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 9)
กําไรสะสมสิ้นปี
9

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

สาหรับงวดตั้งแต่วันที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(วันจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุน) ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

273,530,282
17,931,797,491
(4,172,084,176)
14,033,243,597

273,530,282
273,530,282

การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติ
การจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.2643 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,534.87 ล้านบาท เงินปันผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติ
การจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.1938 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,125.47 ล้านบาท เงินปันผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติ
การจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.2603 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,511.74 ล้านบาท เงินปันผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
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ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้แก่บริษัทจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการคํานวณในอัตรา
ก้าวหน้าดังนี้ อัตราร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ที่ปรับปรุงแล้วของกองทุนรวมสําหรับส่วนที่น้อยกว่า
30,000 ล้านบาท อัตราร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์ สุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทุนรวม สําหรับส่วนที่มี
มูลค่าตั้งแต่ 30,000 ล้านบาท ถึง 50,000 ล้านบาท และอัตราร้อยละ 0.050 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
ของกองทุนรวม สําหรับส่วนที่มีมูลค่าเกินกว่า 50,000 ล้านบาท โดยอัตราดังกล่าวยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (มูลค่า
สินทรัพย์สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว คือ มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนรวมหักด้วยหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่ าธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ เ ป็ น ค่ าธรรมเนี ย มที่ จ่ ายให้ แ ก่ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ โดยค่ าธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์จะคํานวณในอัตราก้าวหน้าดังนี้ อัตราร้อยละ 0.02 ต่อปีของมู ลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม
ในส่วนที่ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท และอัตราร้อยละ 0.018 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ในส่วนที่
เกินกว่า 50,000 ล้านบาท โดยอัตราดังกล่าวยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเป็นค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้แก่นายทะเบียน โดยค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคํานวณจากอัตรา
ร้อยละ 0.023 ต่อปีของมูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมต้องไม่ต่ํากว่า 3.2 ล้านบาทต่อปี และ
สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาทต่อปี โดยอัตราดังกล่าวยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านธุรการและการตลาด
สําหรับทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมตามที่กําหนดไว้ในสัญญาบริการหลัก
การเรียกเก็บค่าบริการสรุปได้ดังนี้
1

ค่าบริการสําหรับบริการด้านธุรการ
1.1 ค่าบริการรายปี จํานวน 3 ล้านบาท สําหรับปี พ.ศ. 2556 และจํานวน 18.3 ล้านบาท สําหรับปี พ.ศ. 2557
ทั้งนี้ นับแต่ปี พ.ศ. 2558 จะมีการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นรายปีในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยสําหรับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวต้องไม่เกิน
ร้อยละ 3.5 และ
1.2 ค่าบริการรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.15 ของรายได้สุทธิรายเดือนของกองทุนรวมที่เกิดจากทรัพย์สิน
ที่ให้บริการด้านธุรการ (หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง การประกันภัย และเงินค่าเช่าตามสัญญาเช่า
ที่ดินที่เกี่ยวข้อง)
24

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
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ค่าใช้จ่าย (ต่อ)
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม (ต่อ)
2

ค่าบริการสําหรับบริการด้านการตลาด
2.1 ค่าบริการรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริการด้านการตลาด
ที่กองทุนรวมได้รับจากผู้เช่าและบริหารจัดการรายใด ๆ ที่เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
ที่ให้บริการด้านการตลาดนอกเหนือไปจากทรัพย์สินที่ผู้เช่าและบริหารจัดการดั้งเดิมเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการหรือตกลงว่าจะเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการในวันที่ของสัญญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลักที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าบริการรายปีเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ของจํานวนที่เกินกว่าประมาณการ
รายได้รายปีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริการด้านการตลาดสําหรับปีดังกล่าว
2.2 ค่าบริการจํานวน 20 ล้านบาทซึ่งจะชําระทุกวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริการด้านการตลาดที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มที่
กองทุนรวมให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมทําการตลาดโดยเริ่มในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มไม่สามารถส่งมอบให้แก่กองทุนรวมได้
เกินกว่าร้อยละ 20 ภายในวันครบกําหนดส่งมอบ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558) ให้ปรับลดอัตราค่าบริการดังกล่าวให้สอดคล้องกับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม
ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ค่าบริการเพิ่ มเติม ซึ่งจะชํ าระ (ก) เมื่ อผู้เ ช่าและบริห ารจัด การที่เ ป็น บุค คลภายนอกรายใดต่อ สัญ ญาเช่ า
ดําเนินการและบริหารจัดการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริการด้านการตลาด (ข) เมื่อมีทรัพย์สินที่ให้บริการ
ด้านการตลาดที่ให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมทําการตลาดเพิ่มเติม ทั้งนี้ อัตราค่าบริการเพิ่มเติมในแต่ละกรณี
จะเป็นไปตามที่กองทุนรวมและผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะได้ตกลงกัน
ในกรณีที่รายได้รายปีของกองทุนรวมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริการด้านการตลาดในปีใด ๆ เกินกว่าจํานวน
ที่เท่ากับร้อยละ 110 ของประมาณการรายได้รายปีระยะยาวของทรัพย์สินที่ให้บริการด้านการตลาดสําหรับปี
ดังกล่าว ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมเป็นจํานวนที่เท่ากับร้อยละ 10
ของรายได้ส่วนเกินที่เกินกว่าจํานวนร้อยละ 110 ดังกล่าว ตามที่กําหนดในสัญญาบริการหลัก
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เครื่องมือทางการเงิน
กองทุนรวมต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้
สินเชื่อและมูลค่ายุติธรรม
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด สินทรัพย์ทางการเงินที่อาจทําให้
กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากสถาบันการเงิน
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
สินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวม ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากความเสี่ยงในการจัดการเรียกเก็บค่าเช่า
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน กองทุนรวมมีการ
พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชําระหนี้สิน ซึ่งราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีมูลค่าที่ใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรม

12

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวม หมายถึง บุคคลและกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุนรวม ถูกควบคุ ม
โดยกองทุนรวมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง
บริษัทที่ทํ าหน้าที่ถื อหุ้น บริ ษัทย่อย และกิจ การที่เป็ นบริษัท ย่อยในเครือเดีย วกัน นอกจากนี้ บุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและ
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญกับกองทุนรวม ผู้บริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของกองทุนรวม และ
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ
กองทุนรวม
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รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมแต่ละรายการ กองทุนรวมคํานึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ไทย

บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด

ไทย
ไทย
ไทย

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จํากัด

ไทย

บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จํากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
- เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วย
ลงทุนรวมร้อยละ 28.11
(พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 33.29)
- เป็นผู้ขายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นผู้ถือหุ้นของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม
รายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขายสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้สุทธิรายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขายทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานรายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- เป็นผู้ถือหุ้นของผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
รายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- เป็นผู้ขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
- เป็นผู้ขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
- เป็นผู้ขายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นผู้เช่าและบริหารจัดการหลักทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นผู้เช่าและบริหารจัดการหลักทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม
- เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- เป็นผู้จัดการกองทุน
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ในบริษัทจัดการกองทุน
- เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วย
ลงทุนรวมร้อยละ 9.98
(พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 9.04)
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รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการที่สําคัญต่อไปนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท
ก)

นโยบายกาหนดราคา

รายได้จากการลงทุน
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้

1,900,043,100

158,336,925 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จากัด
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้

1,151,040,000

95,920,000 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จากัด
รายได้ค่าเช่า

1,267,755,000

23,855,605 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบี้ย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบี้ย

ข)

สาหรับงวดตั้งแต่วันที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(วันจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุน) ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

3,008,815

26,062 ร้อยละ 0.37 - 0.62 ต่อปี
(พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 0.75 ต่อปี)

2,715

795,682 ร้อยละ 0.375 ต่อปี
(พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 0.50 ต่อปี)

การซื้อบริการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

58,617,483

1,286,577 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 10

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

13,822,294

283,661 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 10

บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม

25,089,664

3,000,000 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ10

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จากัด
ค่าสิทธิแห่งทาง

68,813,448

- ตามที่เกิดขึ้นจริง
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รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการที่สําคัญต่อไปนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
พ.ศ. 2557
บาท
ค)

ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด
ลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เรียกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ

พ.ศ. 2556
บาท

นโยบายกาหนดราคา

-

1,147,338,882 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

316,673,850
2,591,434

158,336,925 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
168,778 ตามทีเ่ กิดขึ้นจริง

บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จากัด
เรียกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ

1,820,065

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จากัด
ลูกหนี้ค่าเช่า
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ค่าสิทธิแห่งทางค้างจ่าย

4,435,236

25,525,497 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
1,076,880,703 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
- ตามที่เกิดขึ้นจริง

1,242,690,331

- ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จากัด
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจ้ ากดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย

1,270,593

253,670,175
26,062 ร้อยละ 0.37 - 0.62ต่อปี
(พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 0.75 ต่อปี)
303,517 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 10

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ค่าธรรมเนียมจัดการค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุนค้างจ่าย

5,367,154
-

1,376,638 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 10
6,544,076

4,132
-

795,616
65 ร้อยละ 0.375 ต่อปี
(พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 0.50 ต่อปี)

2,202,510

3,210,000 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 10

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจ้ ากดอกเบี้ย
บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมค้างจ่าย

292,117,141
53,820

116,618 ตามที่เกิดขึ้นจริง
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เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการได้มีมติ ดังนี้
1) อนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.2200 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,278 ล้านบาท
เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
2) เห็นควรให้กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม และเห็นควรให้มีการ
จัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดังกล่าว และเรื่องอื่นๆ

14

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและยังไม่ได้นามาใช้ก่อน
วันถือปฏิบัติ
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกองทุนรวมมีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และลดความซ้ําซ้อนของคํานิ ยามของ
มูลค่ายุติธรรม โดยการกําหนดคํานิยาม และแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับ
ใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กองทุนรวมอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานฉบับนี้
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
14

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและยังไม่ได้นามาใช้ก่อน
วันถือปฏิบัติ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกองทุนรวม
มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญาเช่า
เรื่อง รายได้
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่งจูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู้ ช่า
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญเช่าที่ทําขึน้ ตามรูปแบบ
กฏหมาย
เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สัญญาประกัน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ)
ที่กิจการเป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไม่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานของกองทุนรวม
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