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ตังแต่วนั ที มกราคม

รายงานประจําปี
ถึงวันที ธันวาคม

Remark: Unitholders can download the 2015 annual report of Digital Telecommunications
Infrastructure Fund (DIF) via the website of the Management Company.
(https://www.scbam.com/th/fund/property-fund) or http://www.digital-tif.com/index.php
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สาส์ นจากบริษัทจัดการ
วันที 11 เมษายน 2559
เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ขอนําส่งรายงานประจําปี ,--. ของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื 1นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (กองทุนฯ) ตังแต่
1 วนั ที 8 มกราคม ถึง :8 ธันวาคม ,--. มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
โดยกองทุนฯ ได้ จดทะเบียนจัดตังขึ
1 1นเมือวันที ,: ธันวาคม ,--< มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนฯ ณ วันที :8
ธันวาคม ,--. เท่ากับ =8,-=..=8 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยเท่ากับ 8,.:,A8 บาท โดยในรอบการ
ดําเนินงานระหว่างวันที 8 มกราคม ,--. ถึง :8 ธันวาคม ,--. กองทุนฯ มีรายได้ รวมทังสิ
1 1น -,CDD.=: ล้ านบาท และมี
ค่าใช้ จ่ายทังสิ
1 1น .-,.:C ล้ านบาท ทําให้ กองทุนฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในรอบการดําเนินงานเดียวกันนี 1จํานวน
-,DA..:A ล้ านบาท
ในส่ วนของภาพรวมเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม SCB Economic Intelligence Center (“EIC”) ได้ สรุ ป
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี :;;< ว่ า เศรษฐกิจไทยปี :;;< ได้ ฟื?นตัวอย่ างช้ าๆ โดยมีการเติบโตทีร้ อยละ ,.. ในปี ,--.
ปรับตัวดีขึ 1นจากปี ,--= ทีเศรษฐกิจได้ รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองและขยายตัวเพียงร้ อยละ D.C โดยในปี
,--. ภาคการท่องเทียวและการใช้ จ่ายงบประมาณของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็ นแรงขับเคลือนทีสําคัญ อย่างไร
ก็ตาม เศรษฐกิจฟื น1 ตัวได้ ค่อนข้ างช้ าเนืองจากการส่งออกทียังชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกซึงทําให้ ภาคเอกชนส่วน
ใหญ่ชะลอการลงทุน และกําลังซื 1อของภาคครัวเรื อนทีลดลงจากราคาสินค้ าเกษตรตกตํารวมถึงภาวะภัยแล้ ง
ด้ า นภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปี ,--. สํา หรั บ ธุร กิ จ ให้ บริ ก ารโทรศัพท์ เ คลือนที (Mobile
Service) รายได้ จากบริ การเสียง และบริ การอืน ๆ (Non-Voice Revenue) ของบริ ษัทเอกชนหลักสามรายได้ แก่ AIS,
DTAC และ True ยังเติบโตอย่างต่อเนือง โดยในปี ,--. ทังสามรายมี
1
รายได้ รวมเติบโตประมาณร้ อยละ A เทียบกับปี ก่อน
โดยทีสัดส่วนรายได้ ทีมาจากบริ การอืน ๆ เพิมสูงขึ 1นอย่างต่อเนือง อันเป็ นผลมาจากพฤติกรรมผู้บริ โภคทีเปลียนไปและมี
การใช้ งานข้ อมูลบนโทรศัพท์ มือถือเพิมสูงขึ 1นอย่างมาก ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม บรอดแบนด์ประจําที
(Fixed Broadband Service) มีแนวโน้ มเติบโตขึ 1นในเชิงจํานวนผู้ใช้ และอัตราการเข้ าถึง โดย ณ สิ 1นไตรมาสที : ปี ,--.
มีผ้ ลู งทะเบียนใช้ บริ การทังสิ
1 1น จํานวน <.8. ล้ านราย เพิมขึ 1นจากไตรมาสก่อนหน้ าร้ อยละ :.8 และอัตราการเข้ าถึงของ
บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง พบว่ามีแนวโน้ มเพิมขึ 1นเช่นกัน โดย ณ สิ 1นไตรมาส : ปี ,--. มีอตั ราการเข้ าถึงอยูท่ ีร้อยละ
:D.< ของครั วเรื อน เพิมขึน1 จากไตรมาสก่อนหน้ าร้ อยละ D.C อย่างไรก็ ตามรายได้ รวมของธุรกิจนี 1ถูกกดดันจากอัตรา
ค่าบริ การเฉลียของบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง (บาทต่อ kbps) ทีลดลงอย่างต่อเนือง
สําหรับกองทุนฯ ในปี ,--. มีการเปลียนแปลงสําคัญได้ แก่ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานที
ลงทุนเพิมเติมครัง1 ที 8 ในเดือนมีนาคมเป็ นจํานวนเงินลงทุนทังสิ
1 1น 8:,8DD ล้ านบาทซึงทรัพย์สินทีลงทุนในครัง1 นี 1ได้ แก่ (8)
สิทธิการเช่าระยะยาวและสิทธิในการซื 1อทรัพย์สินเมือเข้ าเงือนไขของ FOC จํานวน :D:,A-: คอร์ กิโลเมตร และ (,) สิทธิ
ในการได้ รับรายได้ สทุ ธิและกรรมสิทธิkในทรัพย์สนิ เมือเข้ าเงือนไขบนเสา ::. ต้ นซึงปั จจุบนั อยูภ่ ายใต้ กรรมสิทธิของกลุม่ ทรู
โดยการลงทุนครัง1 นี 1ทําโดยการกู้ยืมเงินจากธนาคารทังจํ
1 านวน นอกจากนัน1 ในเดือนสิงหาคม ,--. ทางกองทุนฯ ได้ ทํา
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การเปลียนชือของกองทุนรวมทังชื
1 อภาษาไทยและชือภาษาอังกฤษ รวมถึงชือย่อของกองทุนฯ จาก กองทุนรวมโครงสร้ าง
พื 1นฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท หรื อ TRUE Telecommunications Growth Infrastructure Fund (TRUEIF) เป็ น กองทุน
รวมโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั หรื อ Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF) เพือให้ ชือของ
กองทุนฯ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ หลักของกองทุนฯ ในการหาผู้เช่ารายอืน รวมถึงการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินจากบริ ษัทอืนที
นอกเหนือจากกลุม่ ทรู และเพือแก้ ไขปั ญหาในความเข้ าใจทีผิดของผู้ลงทุนและสาธารณชน เกียวกับความสัมพันธ์ และ
ความเป็ นอิสระของกองทุนฯ กับกลุม่ ทรู
สําหรับแนวโน้ มเศรษฐกิจในปี ,--C EIC ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราร้ อยละ ,.- แนวโน้ มการ
ฟื น1 ตัวอย่างช้ าๆ เป็ นผลมาจากการส่งออกยังได้ รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และภาคครัวเรื อนทีมี
กําลังซื 1อจํากัดจากภาระหนี 1ในระดับสูงรวมถึงรายได้ จากภาคเกษตรทีตกตํา ดังนันการเติ
1
บโตของเศรษฐกิจไทยจึงขึ 1นอยู่
กับแรงกระตุ้นจากภาครัฐให้ เกิดการลงทุนในประเทศผ่านมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการด้ านภาษี มาตรการเร่งรัดโครงการ
ความร่ วมมือภาครั ฐ-ภาคเอกชน และการเพิมแรงจูงใจในการลงทุนผ่านสิทธิ ประโยชน์จาก BOI เป็ นต้ น นอกจากนี 1
โครงการขนาดใหญ่ มีความชัดเจนมากขึน1 โดยวงเงิ นลงทุนรวมทัง1 สิ 1นราว 8.. ล้ า นล้ า นบาท ได้ ผ่านการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี ในช่วงปลายปี ,--. ซึงการเร่ งรัดการลงทุนจะทําให้ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็ นไปตามเป้าหมายมากขึ 1น
ขณะเดียวกันก็จะช่วยสร้ างความเชือมันให้ ภาคเอกชน และเป็ นส่วนสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี ,--C ต่อไป
ในปี ,--C EIC คาดการณ์วา่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลือนที (Mobile Servicers) จะมีแนวโน้ มเติบโตร้ อยละ - ซึงอยูใ่ น
ระดับเดียวกับค่าเฉลียปี ,----,--= โดยมีปัจจัยบวกจากการเพิมโครงข่าย :G/AG การใช้ บริ การด้ านข้ อมูลทีเพิมขึ 1นอย่าง
ต่อเนือง และการเปลียนผ่านโทรศัพท์มือถือสูส่ มาร์ ทโฟน แต่รายได้ จากการให้ บริ การเสียงปรับตัวลงต่อเนือง โดยคาดว่า
รายได้ จากการให้ บริ การข้ อมูลจะกลายเป็ นรายได้ หลักตังแต่
1 ปี ,--C เป็ นต้ นไป สําหรับธุรกิจโทรคมนาคม บรอดแบนด์
ประจําทีคาดการณ์วา่ TRUE ซึงเป็ นผู้เช่าหลักของกองทุนฯ จะมีแนวโน้ มส่วนแบ่งตลาดทีเพิมขึ 1นอย่างต่อเนือง
ทัง1 นี 1 ในด้ า นการบริ ห ารจัด การกองทุน กองทุน ฯ มี แ ผนในการจัด หาผลประโยชน์ จ ากแนวโน้ ม ใหม่ ข อง
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย คือ การรวมและใช้ โครงสร้ างพื 1นฐานร่ วมกัน (infrastructure integration and sharing)
รวมทังการมองหาโอกาสในการเข้
1
าลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมเพิมเติมอืน ๆ เพือสร้ างการเติบโตของ
รายได้ และเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยอย่างต่อเนือง โดยกองทุนฯ ได้ เสนอการร่ วมใช้ โครงสร้ างพื 1นฐานต่อผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมทุกรายทีสนใจ โดยเชือว่าการใช้ โครงสร้ างพืน1 ฐานร่ วมกันยังมีโอกาสเกิดได้ อีกมากอันเนืองมาจากการที
ผู้ประกอบการแต่ละรายต้ องเร่ งขยายระบบโทรคมนาคมเคลือนที AG ให้ ทนั คู่แข่ง และเพือตอบสนองความต้ องการใช้
บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงของผู้บริ โภคทีคาดการณ์วา่ จะมีการเติบโตอย่างต่อเนือง
สุดท้ ายนี 1 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทีได้ มอบ
ความไว้ วางใจบริ ษัทในการบริ หารเงิ นลงทุนในกองทุนฯ ของท่าน โดยบริ ษัทจะบริ หารจัดการกองทุนฯ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญภายใต้ หลักธรรมาภิบาล เพือสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดไป
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ทีมา: SCB Economic Intelligence Center (EIC)
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ส่วนที การดําเนินกิจการของกองท ุนรวม
โครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั

1 ข้ อมูลกองทุน
1.1 กองทุน
ชือโครงการจัดการ (ไทย)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ชือโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

Digital Telecommunications Infrastructure Fund

ชือย่อกองทุน

DIF

1.2 บริษัทจัดการ
ชือ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ทีอยู่

ชัน1 =-. อาคาร 8 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
เลขที 8. ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 8DCDD

โทรศัพท์

D-,CAC-8-DD

โทรสาร

D-,CAC-8-01

1.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชือ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่

::/A อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)
ถนนพระราม C เเขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 8D:8D

โทรศัพท์

D-,A=D-:,D8

โทรสาร

D-,A=D-8CC<-=

2 นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
2.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อ กลยุทธ์ ในการดําเนินงานของกองทุนฯ
เป็ นผู้นําในการรวมและใช้ โครงสร้ างพื 1นฐานร่ วมกัน (infrastructure integration and sharing) ในประเทศไทย และมุ่ง
หมายทีจะมีการใช้ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมจากบุคคลภายนอกทีเป็ นอิสระ บนหลักการของการใช้ พื 1นทีร่ วมกัน
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
เพือให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดต่อประเทศไทย ซึงเป็ นแนวคิดที กสทช. สนับสนุนให้ เกิ ดขึน1 เพือลดการลงทุนซํา1 ซ้ อนของ
ผู้ประกอบการ เนืองจากต้ องใช้ เงินลงทุนสูง และเป็ นการปิ ดกันให้
1 เกิดการเปิ ดเสรี ของธุรกิจ
เป้าหมายหลักของบริ ษัทจัดการในการบริ หารกองทุนฯ คือ การมุ่งเน้ นในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่าง
สมําเสมอ และการเพิมมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยของกองทุนฯ ในระยะยาว อีกทัง1 การมุ่งเน้ นในการแสวงหาโอกาสใน
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม เพือเพิมผลตอบแทนจากการลงทุน และมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนฯ
กลยุทธ์ ในการดําเนินงานของกองทุนฯ
(ก) การสร้ างผลกําไรจากความสามารถในการรั กษาระดับต้ นทุนในการดําเนินการ (operating leverage)
ด้ วยการสร้ างยอดขายตามที_ตัง? เป้าหมายไว้ โดยมุ่งเน้ นที_การรักษาความสัมพันธ์ ท_ ีดีกับบริ ษัท ทรู คอร์
ปอเรชั_น จํากัด (มหาชน) (“ทรู ”) และและบริ ษัทย่ อยของกลุ่มทรู และการหาผู้เช่ าและบริ หารจัดการ
พืน? ที_ร่วมเพิ_มเติมบนทรัพย์ สินเสาโทรคมนาคม ซึ_งทรูได้ ส่งมอบให้ แก่ กองทุนฯ จํานวน b,ddd เสา
กลยุท ธ์ ข องกองทุน ฯ จะมุ่ง ที การเพิ มการใช้ ป ระโยชน์ แ ละผลตอบแทนจากการลงทุน ของทรั พ ย์ สิ น เสา
โทรคมนาคมส่วนเพิม โดยกําหนดให้ ผ้ ูจัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมตังเป
1 ้ าหมายทีจะทําการเพิมจํานวนผู้เช่า
และบริ หารจัดการพื 1นทีร่ วมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิมนี 1ให้ ได้ มากทีสุด เพือทีจะสร้ างรายได้ ต่อเสา
โทรคมนาคมทีเพิมขึน1 ทัง1 นี 1 ผู้จัดการทรั พย์ สินโทรคมนาคมจะทํา งานร่ วมกับทีม งานด้ านการวางแผนและ
วิศวกรรมโครงข่ายของผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีของไทยรายอืน ๆ เพือทีจะหาโอกาสในการตอบสนองความ
ต้ องการทางด้ านโครงข่ายของผู้ประกอบการเหล่านันจากการใช้
1
พื 1นทีบนเสาโทรคมนาคมของกองทุนฯ การเพิม
ผู้เช่าและบริ หารจัดการพื 1นทีร่ วมรายใหม่จะทําให้ กองทุนฯ สามารถกระจายฐานลูกค้ า อีกทังปรั
1 บปรุ งความ
น่าเชือถือทางการเงิน (credit profile) และการสร้ างกระแสเงินสดในระยะยาวของกองทุนฯ ได้ โดยปกติ การ
เพิมผู้เช่าและบริ หารจัดการพื 1นทีร่วมนี 1จะช่วยปรับปรุงอัตรากําไรจากการดําเนินงาน (operating margin) ต่อเสา
ได้ อย่างมีนยั สําคัญ เนืองจากค่าใช้ จ่ายเพิมเติมของกองทุนฯ ในการเพิมผู้เช่าและบริ หารจัดการรายใหม่ในส่วน
ของค่าใช้ จ่ายและรายจ่ายลงทุนอยูใ่ นระดับทีตํา ทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมส่วนเพิมนี 1จะตังอยู
1 ่ในพื 1นทีต่าง ๆ ทัว
ประเทศ และจะทําให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมสามารถครอบคลุมจํานวนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยบน
คลืนความถี .-D MHz 900 MHz 8.DD MHz และ ,8DD MHz ได้ จึงทําให้ เสาโทรคมนาคมเหล่านี 1เป็ นทางเลือก
ทางหนึงทีน่าสนใจในการเพิมจํานวน Node B เมือเปรี ยบเทียบกับการสร้ างเสาโทรคมนาคมใหม่
นอกจากนี 1 กองทุนฯ มุ่งทีจะดํารงความสัมพันธ์ กับกลุ่มทรู และบริ ษัทย่อยของกลุ่มทรู โดยผ่านทางข้ อตกลง
ร่วมกันทีจะดําเนินกลยุทธ์ในการขยายกองทรัพย์สิน ซึงกองทุนฯ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ร่วมกัน เนืองจากแผน
ดัง กล่ า วจะทํ า ให้ กองทุน ฯ มี พื น1 ที รองรั บ เพิ มเติ ม เพื อสนับ สนุน การเติ บ โตในอนาคตของกองทุน ฯ ใน
ขณะเดียวกันก็เป็ นแนวทางทีคุ้มค่าสําหรับกลุม่ ทรูในการขยายโครงข่ายโดยมีรายจ่ายลงทุนทีค่อนข้ างตํา
(ข) การขยายขนาดกองทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ โดยกลยุทธ์ การจัดหามาซึ_ง
ทรั พ ย์ สิน ที_ส ามารถใช้ ร่ วมกั นได้ จากกลุ่ มทรู หรื อผู้ ให้ บริ ก ารโทรคมนาคมรายอื_น เช่ น ทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคมที_ลงทุนเพิ_มเติม ครัง? ที_ e ที_กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2558 ที_ผ่านมา
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
ณ สิ 1นปี พ.ศ. 2558 กองทุนฯ ได้ รับมอบทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมส่วนเพิมซึงประกอบด้ วยเสาโทรคมนาคมอีก
ประมาณ <,DDD เสา รวมทัง1 โครงสร้ างพืน1 ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืนทีเกี ยวข้ องจากทรู อย่าง
ครบถ้ วน ตามที ตกลง นอกจากนี 1 เมือครบกํ าหนดสัญญาเช่า เครื องและอุปกรณ์ HSPA กองทุนฯ จะได้
กรรมสิทธิkในเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึงและจะมีสิทธิในการซื 1อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ
BFKT อีก นอกจากนี 1 กองทุนฯ ยังมีสทิ ธิในการได้ รับคําเสนอก่อนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
ในการซื 1อทรัพย์สินหรื อรายได้ สทุ ธิ เพิมเติมซึงกลุม่ ทรู เลือกทีจะขาย ทรัพย์สินเพิมเติมใด ๆ ทีกองทุนฯ ซื 1อจาก
กลุม่ ทรูจะมีการให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการกลับไปยังบริ ษัทในกลุม่ ทรู ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการ
หลัก หรื อแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการพื 1นทีร่วมเพิมเติมตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการระยะยาวซึงมี
การกําหนดค่าเช่าตังต้
1 นคงทีและมีการกําหนดปั จจัยการปรับราคาไว้ ด้วย
นอกจากนี 1 เพือเป็ นการเพิมการเติบโตของกระแสเงินสดของกองทุนฯ ให้ ต่อเนืองซึงจะส่งผลในทางบวกต่อการ
จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนฯ จะแสวงหาเพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินเพิมเติมจาก
กลุม่ ทรูและบุคคลอืน ๆ ซึงมีมลู ค่าในเชิงกลยุทธ์ สําหรับการใช้ พื 1นทีร่ วมกันได้ กบั ผู้ประกอบการหลายราย ซึงจะ
เห็นได้ จากการทีกองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครัง1 ที 8 ใน
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
ด้ วยการขยายขนาดกองทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ โดยอยู่บนหลักการของการมี
ข้ อตกลงล่วงหน้ าเท่านันเป็
1 นหลัก กองทุนฯ วางแผนทีจะดําเนินการให้ ทรัพย์สินทีกองทุนฯ จะได้ มาเพิมเติม
สามารถสร้ างรายได้ ใ ห้ แ ก่ ก องทุน ฯ ในทัน ที ที ได้ ม า ซึ งจะเป็ นการลดความเสี ยงในด้ า นการปฏิ บัติ ก าร
(execution risk) และเพิมกระแสเงินสดและผลตอบแทนจากการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนด้ วยการ (8) ลด
รายจ่ายลงทุนในเบื 1องต้ นของกองทุนฯ และ (,) สร้ างผลตอบแทนในรู ปค่าเช่าในทันทีทีมีการใช้ จ่ายเงินสด
สําหรับทรัพย์สนิ เพิมเติม
สําหรับทรัพย์สนิ หรื อรายได้ สทุ ธิอืนในอนาคตทีกองทุนฯ ได้ รับจากกลุม่ ทรู กองทุนฯ จะจัดให้ มีการทํารายงาน
การประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระเพือให้ มนใจว่
ั าธุรกรรมดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้ าโดย
ปกติทวไป
ั (arm’s length) และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ
(ค) การเลื อ กซื อ? ส่ วนปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น? ฐานโทรคมนาคมของกองทุ น ฯ เพื_ อเพิ_ ม
ความสามารถในการรองรับที_มีอยู่ให้ ตอบสนองกับอุปสงค์
กองทุนฯ มีความประสงค์จะซือ1 ส่วนปรั บปรุ งในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน1 ฐานโทรคมนาคมของกองทุน ซึงการ
ปรับปรุ งจะกระทําโดยผู้เช่าของกองทุน เพือทีจะเพิมจํานวนพื 1นทีบนเสาโทรคมนาคม (slots) ของกองทุนให้ มี
ความสามารถในการรองรับทีสูงขึ 1นกว่าเดิม อีกทังปรั
1 บปรุ งประสิทธิภาพและเพิมแบนด์วิดท์บนระบบ FOC และ
ระบบบรอดแบนด์ในต่างจังหวัดของกองทุน ตลอดจนก้ าวทันต่อการเปลียนแปลงต่าง ๆ ทางด้ านเทคโนโลยีใน
อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง ส่วนปรับปรุ งในอนาคตดังกล่าวอาจรวมถึง (1) การเพิมความแข็งแรงทางด้ าน
โครงสร้ างของเสาโทรคมนาคมบางเสา และ (2) การปรับปรุ งอุปกรณ์ระบบสือสัญญาณและอุปกรณ์โครงข่าย
หลัก ทัง1 นี 1 กองทุนมีแผนทีจะลงทุนในการปรับปรุ งก็ต่อเมือผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักหรื อผู้เช่าและบริ หาร
จัดการพื 1นทีร่วมได้ ให้ ความตกลงล่วงหน้ าทีจะเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินเพิมเติมหรื ออุปกรณ์ที
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จะมีการปรับปรุงในระยะยาว มีคา่ เช่าตังต้
1 นทีกําหนดคงที และการลงทุนนันจะต้
1
องเป็ นผลทางด้ านเศรษฐกิจใน
เชิงบวกกับผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว
(ง) การมุ่งเน้ นการบริหารเงินทุนอย่ างมีประสิทธิภาพเพื_อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว และการจัดสรร
ผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนได้ ในระยะยาว
กองทุนฯ วางแผนทีจะใช้ แนวทางการรักษาวินยั อย่างเคร่ งครัดในการบริ หารจัดการงบดุล ซึงรวมถึงการดํารง
อัตราส่วนหนี 1สินต่อทุนไม่สงู กว่าสามต่อหนึง (::8) ตามทีกฎหมายหลักทรัพย์โครงการจัดการกองทุนฯ กําหนด
และการดูแลให้ กองทุนฯ มีสภาพคล่องสูงเพือทีจะดําเนินตามกลยุทธ์ การขยายธุรกิจของกองทุนฯ และดํารง
ความสามารถในการจัดสรรเงินสดให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ ในระยะยาว อีกทัง1 ตามเงือนไขการกู้ยืม (Debt
Covenant) กองทุนฯ ต้ องมีการดํารงอัตราส่วนหนี 1สินเฉพาะทีมีภาระดอกเบี 1ยจ่ายต่อกําไรก่อนหักดอกเบี 1ย ภาษี
นิติบคุ คล ค่าเสือม และค่าจัดจําหน่าย (Interest-Bearing Debt to EBITDA) ไม่ตํากว่า A เท่า บริ ษัทจัดการเชือ
ว่าแนวทางการบริ หารเงินทุนอย่างรอบคอบและความเสียงในระดับตํา ณ ปั จจุบนั ของกองทุนฯ จะทําให้ กองทุน
ฯ สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนทังในรู
1 ปทุนและหนี 1สินได้ อย่างเพียงพอในอนาคต ทังนี
1 1 ขึ 1นอยู่กบั สภาวะตลาดใน
ขณะนัน1 และมีความสามารถทีจะขยายและปรับปรุ งกองทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ
ได้

2.2 การเปลี_ยนแปลงและพัฒนาการที_สาํ คัญ
2.2.1

กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนเพิ_มเติมในเดือนมีนาคม 2558
กองทุนฯ ได้ ลงทุนในทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน1 ฐานประเภทโทรคมนาคมเพิมเติม โดยทรัพย์สินดังกล่าว
ประกอบด้ วย (1) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐาน
ประเภทโทรคมนาคมของ บริ ษั ท เอเชี ย ไวร์ เ ลส คอมมิ ว นิ เ คชัน จํ า กัด (“AWC”) ซึงประกอบด้ ว ย เสา
โทรคมนาคมของ AWC จํานวนประมาณ 338 เสา และโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืนที
เกียวข้ อง (หากมี) ของ AWC โดยเป็ นรายได้ สทุ ธิทีเกิดขึ 1นตังแต่
1 และรวมถึงวันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 (หรื อวัน
อืนตามทีกองทุนฯ และ AWC จะตกลงกัน) จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม
ระหว่าง AWC และ บริ ษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด รวมทังที
1 แก้ ไขเพิมเติม (“สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC”) รวมทังกรรมสิ
1
ทธิkในเสาโทรคมนาคม และโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืนที
เกียวข้ องของ AWC ดังกล่าว (หากมี) ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และ
เป็ นไปตามเงือนไขอืนตามทีจะได้ กําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ โดยกองทุนฯ จะเข้ าทํา
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั AWC และ (2) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึงประกอบด้ วย ใยแก้ วนําแสง (fiber optic
cable หรื อ FOC) ระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 303,453 คอร์ กิโลเมตร) รวมทังสิ
1 ทธิใน
การซื 1อ (call option) FOC ดังกล่าว เมือครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาวและเป็ นไปตามเงือนไขอืนตามทีจะได้
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กําหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ระยะยาวโดยมีราคาในการใช้ สทิ ธิ (Exercise Price) เพือซื 1อกรรมสิทธ์ในทรัพย์สนิ
ดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้ านบาท โดยกองทุนฯ จะเข้ าทําสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ระยะยาวกับ AWC
2.2.2

กองทุนฯ ได้ บรรลุข้อตกลงการลงนามในสัญญาเช่ าเสาโทรคมนาคมเพิ_มเติม กับบริ ษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จํากัด เมื_อเดือนมกราคม ปี :;;h ที_ผ่านมา
ในเดือนมกราคม ปี 2559 ทางกองทุนฯ ได้ ลงนามในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมเพิมเติมกับบริ ษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จํากัด (“DTN”) ซึงเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน) หรื อ DTAC
โดยในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมเพิมเติมนี 1 DTN จะเช่าเสาโทรคมนาคมเพิมมากขึ 1น จากเดิมทีเคยทําสัญญา
เช่าไว้ กบั กองทุนฯ ในเดือน ตุลาคม 2557 ทีจํานวน 115 เสา และเนืองจากกองทุนฯ จําเป็ นต้ องรักษาเงือนไขการ
รักษาความลับของข้ อมูลตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า ทางกองทุนฯ จึงไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลรายละเอียดการ
เช่าเสาโทรคมนาคมเพิมเติมได้ จนกว่าจะมีการประกาศข่าว (Press Release) อย่างเป็ นทางการต่อสาธารณชน
ซึงรายได้ คา่ เช่าเสาโทรคมนาคมเพิมเติมที DTN เช่า จะทยอยรับรู้เป็ นรายได้ คา่ เช่าตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า ใน
งบกําไรขาดทุน อันจะส่งผลให้ กองทุนฯ มีรายได้ จากเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมเพิม
สูงขึ 1นเมือเทียบกับปี 2558 ความร่ วมมือดังกล่าวนับเป็ นอีกก้ าวทีสําคัญของประเทศไทยในการใช้ โครงสร้ าง
พื 1นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็ จ

รุ ปเหตุการณ์ สาํ คัญตัง? แต่ วันที_ :j ธันวาคม :;;b (วันที_กองทุนฯ เข้ าจดทะเบียนซือ? ขายในตลาด
หลักทรัพย์ ) ถึงในรอบปี :;;< (Milestone)
เหตุการณ์ สาํ คัญตัง? แต่ วนั ที_ :j ธันวาคม :;;b ถึงในรอบปี :;;j
วันที_กองทุนฯ เข้ าจด
XD สําหรั บจ่ ายปั น
ทะเบียนซือ? ขายในตลาด
ผล (d.:blm บาท)
หลักทรั พย์
,= ธันวาคม ,--<

2 พฤษภาคม ,--=

ทรู ประกาศ
เพิ_มทุน

C มิถนุ ายน ,--=

ทรู ประกาศ
เพิ_มทุนและการเข้ าถือ
กองทุนฯ ประกาศ
XD สําหรั บจ่ ายปั น
XD
สํ
า
หรั
บ
จ่
า
ยปั
น
หุ้นโดย China Mobile
เซ็นสัญญากับ
ผล (d.:bdm บาท)
International Holdings ผล (d.ehm< บาท)
ดีแทค
Limited

,- มิถนุ ายน ,--= < สิงหาคม ,--=

,C ตุลาคม ,--= - พฤศจิกายน ,--=
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เหตุการณ์ สาํ คัญในรอบปี :;;<

กองทุนฯ ประกาศ
ลงทุนเพิ_มเติมครั ง? XD สําหรั บจ่ ายปั น
ผล (d.::dd บาท)
ที_ e/:;;<
8C มกราคม ,--.

,C มกราคม ,--.

แจ้ งมติท_ ปี ระชุมผู้ถือหน่ วย
ลงทุนครั ง? ที_ e/:;;< เกี_ยวกับ
การอนุมัติการลงทุนใน
ทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ าง
พืน? ฐานเพิ_มเติมครั ง? ที_ 1 และ
การเข้ าทําสัญญาเงินกู้
,= กุมภาพันธ์ ,--.

แจ้ งการ
XD สําหรั บจ่ ายปั น XD สําหรั บจ่ ายปั น เปลี_ยนแปลงชื_อ XD สําหรั บจ่ ายปั น
ผล (d.:m;d บาท) ผล (d.:mb; บาท) ของกองทุนฯ ผล (d.:mjd บาท)
. พฤษภาคม ,--. A สิงหาคม ,--.

:8 สิงหาคม ,--. A พฤศจิกายน ,--.

2.3 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริการอสังหาริมทรั พย์ หรื อของผู้ถือหน่ วยรายใหญ่
ก) บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด (“TAM”) ในฐานะผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม ซึงมีหน้ าที
ให้ บริ การงานด้ านธุรการและบริ การอืน ๆ ทีเกียวข้ องแก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลทีเกียวข้ องของกองทุนฯ
ตามประกาศฯ ทน. 8/,--A เนืองจาก TAM มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม)
ซึงในขณะเดียวกัน ทรูเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ทีถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 8D ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
นฯ
ข) บริ ษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน จํากัด หรื อ AWC ซึงเป็ นผู้ทีขาย/โอนสิทธิรายได้ และทรัพย์สนิ และผู้ที
ให้ เช่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานทีลงทุน แก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลทีเกียวข้ องของกองทุนฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 8/,--A เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดตัง1 และ
จัดการกองทุนฯ โครงสร้ างพื 1นฐาน ลงวันที 8D มกราคม พ.ศ. ,--A (ตามทีได้ มกี ารแก้ ไขเพิมเติม)
(“ประกาศฯ ทน. 8/,--A”) เนืองจาก AWC มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม)
ซึงในขณะเดียวกัน ทรูเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ทีถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 8D ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
นฯ
ค) บริ ษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ BFKT ซึงเป็ นผู้ทีขาย/โอนสิทธิรายได้ และทรัพย์สนิ และผู้ทีให้
เช่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานทีลงทุน แก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลทีเกียวข้ องของกองทุนฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 8/,--A เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดตัง1 และ
จัดการกองทุนฯ โครงสร้ างพื 1นฐาน ลงวันที 8D มกราคม พ.ศ. ,--A (ตามทีได้ มกี ารแก้ ไขเพิมเติม)
(“ประกาศฯ ทน. 8/,--A”) เนืองจาก BFKT มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม)
ซึงในขณะเดียวกัน ทรูเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ทีถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 8D ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
นฯ

หน้ า 6

รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
ง) บริ ษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จํากัด หรื อ TU ซึงเป็ นผู้เช่า และบริ หารจัดการภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานทีลงทุน แก่กองทุนฯ ถือเป็ น
บุคคลทีเกียวข้ องของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 8/,--A เนืองจาก TU มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่
โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม) ซึงในขณะเดียวกัน ทรูเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ทีถือ
หน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 8D ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
นฯ
จ) บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด หรื อ TUC ซึงเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการภายใต้
สัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริ หารจัดการหลักของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานทีลงทุน
(ประเภทเสาโทรคมนาคม) ถือเป็ นบุคคลทีเกียวข้ องของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554 เนืองจาก
TU มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม) ซึงในขณะเดียวกัน ทรูเป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ทีถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
1
นฯ

2.4 ข้ อมูลของทรั พย์ สินของกองทุนฯ
ก) สรุ ปภาพรวมของทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคมที_กองทุนฯ ลงทุน
ภาพรวมเปรี ยบเทียบทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมทีกองทุนฯ ลงทุนอยู่เดิม และทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ภายหลังกองทุนฯ เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม
เพิมเติม มีดงั นี 1
ตารางที_ e ทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคมที_กองทุนฯ ลงทุนอยู่เดิม ณ วันจัดตัง? กองทุนฯ
รูปแบบการลงทุน

กรรมสิทธิs

สิทธิในการได้ รับรายได้ สุทธิและ
กรรมสิทธิsในทรัพย์ สนิ เมื_อเข้ า
เงื_อนไข

จํานวนทรัพย์ สิน
รวม

นิติบุคคลที_เข้ าทํา
ธุรกรรมกับ
กองทุนฯ

AWC

BFKT

TRUE

TU

เสาโทรคมนาคม

A,:<D เสา

8,A.- เสา

<,DDD เสา

-

88,.A- เสา

ใยแก้ วนําแสง
(FOC) และ
อุปกรณ์ ระบบสื_อ
สัญญาณ

-

C,8<C ลิ 1งค์ และ
FOC จํานวน
A=,,-D กิโลเมตร
(<.D,ADD คอร์
กิโลเมตร)

-

FOC จํานวน
-,88, กิโลเมตร
(8,,,C=A คอร์
กิโลเมตร)

C,8<C ลิ 1งค์ และ
FOC จํานวน
-,,:<, กิโลเมตร
(.D:,:=A คอร์
กิโลเมตร)

ระบบบรอด
แบนด์ ในเขต

-

-

-

8., ล้ านพอร์ ท
และ FOC

8., ล้ านพอร์ ท และ
FOC จํานวน <,88A

หน้ า 7

รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
รูปแบบการลงทุน

พืน? ที_ต่างจังหวัด

สิทธิในการได้ รับรายได้ สุทธิและ
กรรมสิทธิsในทรัพย์ สนิ เมื_อเข้ า
เงื_อนไข

กรรมสิทธิs

จํานวน <,88A
กิโลเมตร
(8C.,D.- คอร์
กิโลเมตร)

จํานวนทรัพย์ สิน
รวม
กิโลเมตร (8C.,D.คอร์ กิโลเมตร)

หน้ า 8

รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
ตารางที_ : ทรั พ ย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพื น? ฐานโทรคมนาคมของกองทุ น ฯ ภายหลัง กองทุ น ฯ เข้ าลงทุ น ใน
ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคมเพิ_มเติม
รูปแบบการ
สิทธิในการได้ รับรายได้ สุทธิ
สิทธิการเช่ า
จํานวน
กรรมสิทธิs
s
ลงทุน
และกรรมสิทธิในทรัพย์ สิน
ระยะยาวและ ทรัพย์ สินรวม
เมื_อเข้ าเงื_อนไข
สิทธิในการซือ?
ทรัพย์ สินเมื_อเข้ า
เงื_อนไข
นิติบุคคลที_เข้ า
ทําธุรกรรมกับ
กองทุนฯ

AWC

BFKT

TRUE

TU

AWC

เสาโทรคมนาคม

A,:<D เสา
และ ::.
เสา

8,A.- เสา

<,DDD
เสา

-

-

8,,8.: เสา

ใยแก้ วนําแสง
(FOC) และ
อุปกรณ์ ระบบสื_อ
สัญญาณ

-

C,8<C ลิ 1งค์
และ FOC
จํานวน
A=,,-D
กิโลเมตร
(<.D,ADD คอร์
กิโลเมตร)

-

FOC
จํานวน
-,88,
กิโลเมตร
(8,,,C=A
คอร์
กิโลเมตร)

FOC จํานวน
=,C.8 กิโลเมตร
(หรื อ :D:,A-:
คอร์ กิโลเมตร)

C,8<C ลิ 1งค์ และ
FOC จํานวน
<D,:A:
กิโลเมตร (หรื อ
8,8D<,.,=
คอร์ กิโลเมตร)

ระบบบรอด
แบนด์ ในเขต
พืน? ที_ต่างจังหวัด

-

-

-

8., ล้ าน
พอร์ ท และ
FOC
จํานวน
<,88A
กิโลเมตร
(8C.,D.คอร์
กิโลเมตร)

-

8., ล้ านพอร์ ท
และ FOC
จํานวน <,88A
กิโลเมตร
(8C.,D.- คอร์
กิโลเมตร)

หน้ า 9

รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
ข) รายละเอียดทรัพย์ สินของกองทุนฯ ณ วันที_ me ธันวาคม :;;< ดังนี ?
กองทุนฯ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
(บาท)
(บาท)
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน? ฐาน
86,799,831,723.47
71,578,710,090.93
โทรคมนาคม ดิจทิ ัล

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิต่อ
หน่ วยลงทุน (บาท)
12.3241

การประเมินค่ าทรัพย์ สินที_กองทุนลงทุนครัง? แรก

ชื_อโครงการ

บริ ษัท บีเอฟเคที
(ประเทศไทย)
จํากัด (“BFKT”)
บริ ษัท เอเซีย ไวร์
เลส คอมมิวนิเคชัน
จํากัด (“AWC”)

บริ ษัท ทรู คอร์
ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) (“TRUE”)

บริ ษัท ทรู ยูนิเวอร์
แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์
จํากัด (“TU”)

มูลค่ าตลาดที_
บริษัท
ได้ รับจากการ
วันที_สอบ
ประเมิน
ประเภท
สอบทานมูลค่ า
ทานมูลค่ า
ค่ า
ทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สนิ
(ล้ านบาท)
สิทธิในการรับประโยชน์จาก
บริ ษัท สีลม
รายได้ สทุ ธิทีเกิดขึ 1นจากเสา
4,003
แอ๊ ดไวเซอรี
โทรคมนาคม
จํากัด
สิทธิในการรับประโยชน์จาก
บริ ษัท สีลม
รายได้ สทุ ธิทีเกิดขึ 1นจากระบบใย
14,340
แอ๊ ดไวเซอรี
แก้ วนําแสง
จํากัด
สิทธิในการรับประโยชน์จาก
บริ ษัท สีลม
รายได้ สทุ ธิทีเกิดขึ 1นจากเสา
12,787
แอ๊ ดไวเซอรี
โทรคมนาคม
จํากัด
31
กรรมสิทธิkในเสาโทรคมนาคม
ธันวาคม
จํานวน 6,000 เสา และโครงสร้ าง
พื 1นฐานโทรคมนาคมประเภท
บริ ษัท สีลม 2557
Passive อืนทีเกียวข้ องทีใช้
19,607
แอ๊ ดไวเซอรี
สําหรับการให้ บริ การ
จํากัด
โทรศัพท์เคลือนที ทีเป็ นทรัพย์สนิ
เสาโทรคมนาคมส่วนเพิม
กรรมสิทธิkในระบบใยแก้ วนําแสง
หลัก (core fiber optic cable
บริ ษัท สีลม
grid) และอุปกรณ์ระบบสือ
20,814
แอ๊ ดไวเซอรี
สัญญาณทีเกียวข้ อง และระบบบ
จํากัด
รอดแบนด์ในเขตพื 1นทีต่างจังหวัด
รวม
71,551

ระยะเวลา วิธีการ
ที_ใช้ ใน สอบทาน
การ
มูลค่ า
คํานวณ ทรัพย์ สิน

ตังแต่
1 วนั ที
1 มกราคม
2558 ถึง
วันที 31
วิธีรายได้
ธันวาคม
ตาม
2570 โดยมี
โครงสร้ าง
การ
ของกองทุน
คํานวณ
รวม
มูลค่า
สุดท้ าย
(Terminal
Value)

หน้ า 10
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การประเมินค่ าทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคมที_ลงทุนเพิ_มเติม ครัง? ที_ 1
มูลค่ าตลาดที_
วันที_
บริษัท
ชื_อโครงการ
ประเภท
ได้ รับจากการ
ประเมิน ประเมิน
ประเมินมูลค่ า
มูลค่ า
ค่ า
ทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สิน ทรัพย์ สิน
(ล้ านบาท)
บริ ษัท
แคปปิ ตอล
สิทธิในการรับประโยชน์จาก 15,797 - 18,832 พลัส แอด
บริ ษัท เอเซีย ไวร์
ไวซอรี
เลส คอมมิวนิเคชัน รายได้ สทุ ธิทีเกิดขึ 1นจากเสา
จํากัด
จํากัด (“AWC”) โทรคมนาคม และสิทธิในการเช่า
26
ระยะยาว ระยะเวลาการเช่า ,D ปี
มกราคม
ในระบบใยแก้ วนําแสง (fiber
2558
บริ ษัท สีลม
optic cable หรื อ FOC) รวมทัง1
สิทธิในการซื 1อ (call option) FOC 16,903 - 18,112 แอ๊ ดไวเซอรี
จํากัด
ดังกล่าว เมือครบกําหนดอายุการ
เช่าระยะยาว

ระยะเวลา วิธีการ
ที_ใช้ ใน ประเมิน
การ
มูลค่ า
คํานวณ ทรัพย์ สนิ
ตังแต่
1 วนั ที
1 เมษายน
2558 ถึง
วันที 31
วิธีรายได้
ธันวาคม
ตาม
2589 โดยมี
โครงสร้ าง
การ
ของกองทุน
คํานวณ
รวม
มูลค่า
สุดท้ าย
(Terminal
Value)

ค) รายงานความคืบหน้ าของการลงทุนในโครงการที_ก่อสร้ างไม่ แล้ วเสร็จ
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ระหว่าง บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“ทรู ”) กับกองทุนฯ ฉบับลงวันที
,A ธันวาคม ,--< (“สัญญาฯ”) ทรู ในฐานะคู่สญ
ั ญา มีหน้ าทีในการส่งมอบหรื อดําเนินการให้ มีการส่งมอบเสา
โทรคมนาคมจํานวน :,DDD เสาให้ แก่กองทุนรวม ภายในวันที :8 ธันวาคม พ.ศ. ,--= (“เสาชุดแรก”) และส่งมอบเสา
โทรคมนาคมจํานวน :,DDD เสาให้ แก่กองทุนรวม ภายในวันที :8 ธันวาคม พ.ศ. ,--. (“เสาชุดสอง”) (ซึงต่อไปรวม
เรี ยกว่า “เสาโทรคมนาคมส่วนเพิม”) โดย ณ สิ 1นเดือนธันวาคม ,--. ทรูได้ ส่งมอบเสาโทรคมนาคมส่ วนเพิ_มครบ
ทัง? b,ddd เสาให้ แก่ กองทุนรวมเรียบร้ อยแล้ ว และเป็ นไปตามแผนงานที_ได้ กาํ หนดไว้

2.5 การจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน? ฐาน
ก) สัญญาเกี_ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน? ฐาน
กองทุนฯ ได้ เข้ าทําสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมและสัญญาเกียวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม ซึงมีรายการดังต่อไปนี 1
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(e) สัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้
I.

สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ระหว่าง BFKT และกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ BFKT”)

II.

สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ระหว่าง AWC และกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC”)

III.

สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ระหว่าง TU และกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ TU”)

IV.

สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ระหว่างทรูและกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ทรู”)

V.

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ทีจะเข้ าทําระหว่างกองทุนฯ และ AWC เกียวกับการ
ลงทุนในเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง1 ที 8 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิ
รายได้ AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง1 ที 8”)

(:) สัญญาเช่ า ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก
I.

สัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริ หารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุนฯ ("สัญญา
เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักของ TUC")

II.

สัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริ หารจัดการหลัก ระหว่าง บริ ษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอน
เวอร์ เจนซ์ จํากัด และกองทุนฯ ("สัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักของ TU")

III.

สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีทําขึ 1นเพิมเติมสําหรับการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
ทีลงทุนเพิมเติม ครัง1 ที 8 ระหว่าง BFKT และ AWC รวมทังที
1 แก้ ไขเพิมเติม (“สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม”)

IV.

สัญญาเช่าระยะยาวทีจะเข้ าทําระหว่างกองทุนฯ และ AWC เกียวกับการลงทุนใน FOC ของ
AWC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง1 ที 8(“สัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุนเพิมเติม ครัง1 ที 8”)

V.

สัญญาทีจะเข้ าทําระหว่างกองทุนฯ และ TUC พร้ อมกับสัญญาเช่า FOC ระยะยาวทีลงทุน
เพิมเติม ครัง1 ที 8 เกียวกับการเช่า ดําเนินการ บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการ FOC ของ AWC ที
ลงทุนเพิมเติม ครัง1 ที 8 โดย TUC ไม่ว่าทังหมดหรื
1
อบางส่วน (“สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริ หารจัดการ FOC ทีลงทุนเพิมเติม ครัง1 ที 8”)

(m) สัญญาบริการหลัก
I.

สัญญาบริ การหลักระหว่างผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมและกองทุน (“สัญญาบริ การหลัก”)

(l) หนังสือข้ อตกลงกระทําการ (Letter of Understanding) ระหว่ าง TUC BFKT และกองทุนฯ
(;) หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC ที_ให้ แก่ BFKT
(b) สัญญารักษาสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนระหว่ างทรูและกองทุน (“สัญญารักษาสัดส่ วนการถือ
หน่ วยลงทุน”)
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หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิมเติมได้ จากหนังสือชี 1ชวนของกองทุนฯ
ข) การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน? ฐานในอนาคต
หากในอนาคตกองทุนฯ จะเข้ าทํา แก้ ไขเพิมเติม หรื อยกเลิกสัญญาเกียวกับการบริ หารจัดการหรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้ างพื 1นฐาน และเป็ นการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาใด ๆ ทีเกียวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานทีมีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 8DD ล้ านบาท หรื อตังแต่
1 ร้อยละ
:D ขึ 1นไปของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ ณ เวลาทีมีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว กองทุนฯ
จะกระทําได้ ตอ่ เมือได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาใดทีมีมลู ค่าของ
สัญญาเกินกว่า 8DD ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ :D ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาทีมีการเข้ า
ทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าวทีได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว หรื อตามทีระบุในโครงการ
จัดการกองทุน ฯ ทัง1 นี 1 การคํ านวณมูลค่าของสัญญาดังกล่า วข้ างต้ น ให้ พิ จารณาจากมูล ค่าของสัญญาทุก
รายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน

2.6 การกู้ยืมเงิน
ก) แหล่ งเงินทุน
เมือวันที - มีนาคม พ.ศ. ,--. กองทุนฯ ได้ เข้ าทําสัญญาเงินกู้ยืมจากกลุม่ ธนาคาร และสถาบันการเงิน จํานวน รายโดยเงื อนไขของการกู้ยืมเงิ นทีกองทุนฯ ตกลงกับกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงิ นดังกล่าว เป็ นเงือนไขที
ใกล้ เคียงกับเงื อนไขการให้ สินเชื อแก่ลูกค้ าชัน1 ดีของธนาคารพาณิ ชย์ ส่วนใหญ่ ในประเทศ และสอดคล้ องกับ
ข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับทีวิญ•ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s
length terms) โดยขอกู้ยืม เป็ นสกุลเงินบาท จํานวน 8:,8DD.DD ล้ านบาท เพือนําไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื 1นฐานทีลงทุนเพิมเติมครัง1 ที 8 แล้ วเมือวันที < มีนาคม พ.ศ. ,--. เงินกู้มีอตั ราดอกเบี 1ย 2 ประเภทคือ
(1) อัตราแบบแปรผัน THBFIX บวกด้ วยอัตราร้ อยละ : (ประมาณร้ อยละ 80 ของยอดเงินกู้ทงหมด)
ั1
และ (2) อัตรา
ดอกเบี 1ยคงทีร้ อยละ -.- (ประมาณร้ อยละ 20 ของยอดเงินกู้ทงหมด)
ั1
โดยมีกําหนดชําระดอกเบี 1ยเป็ นราย < เดือน
และมีกําหนดชําระคืนเงินกู้ยืมทังจํ
1 านวนในวันสิ 1นสุดสัญญา โดยมีระยะเวลากู้ยืม - ปี นับจากวันทีเบิกเงินกู้ยืมครัง1
แรก นอกจากนัน1 เพือกําจัดผลกระทบจากดอกเบีย1 แปรผันซึงเป็ นส่วนใหญ่ของเงินกู้ครัง1 นี 1 กองทุนฯ ได้ เข้ าทํา
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี 1ยจากอัตราแบบลอยตัวให้ เป็ นอัตราแบบคงที ทําให้ อตั ราเงินกู้เฉลียถ่วงนํ 1าหนัก
สุทธิซงรวมผลกระทบจากสั
ึ
ญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี 1ยมีอตั ราเท่ากับร้ อยละ 5.46 โดยส่วนต่างทีจะต้ องจ่าย
หรื อทีจะได้ รับจากสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี 1ยรับรู้ เป็ นส่วนประกอบของดอกเบี 1ยจ่ายหรื อรายได้ ดอกเบี 1ย
ตลอดอายุของสัญญา และมีการบันทึกรายการกําไร(ขาดทุน) ทียังไม่เกิดขึ 1นจากสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี 1ย
ซึงเกิดจากการตีมลู ค่าสัญญาให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรมในแต่ละเดือน (Mark-to-Market)
นอกจากนัน1 เมือครบกําหนดชําระหนี 1เงินกู้คืนในปี ที - นับจากวันเบิกถอนเงินกู้ กองทุนฯ จะพิจารณาหาแหล่ง
เงิ นทุนทีเหมาะสมทีสุดมาเพือชํ าระหนีด1 ังกล่าว เพือจัดโครงสร้ างเงิ นทุนทีเหมาะสมกับกองทุนฯ ในขณะนัน1
กล่าวคือ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ แหล่งเงินทุนจากแหล่งใดแหล่งหนึง หรื อ จากหลายแหล่งรวมกัน เช่น การ
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ การออกตราสารหนี 1 (ยังไม่สามารถกระทําได้ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ปัจจุบนั ) หรื อ
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การเพิมทุน ในกรณีทีแหล่งเงินทุนดังกล่าวข้ างต้ นไม่เพียงพอต่อการชําระหนี 1เงินกู้ และ/หรื อ กองทุนฯ ไม่สามารถ
หาแหล่งเงิ นทุนต่างๆ เพือนํามาใช้ ชําระหนีเ1 งิ นกู้ได้ ครบถ้ วน บริ ษัทจัดการอาจนํากระแสเงิ นสดทีได้ จากการ
ดําเนินงานมาชําระหนี 1เงินกู้ ซึงอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเงินปั นผลทีผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับในช่วงเวลาที
ต้ องจ่ายคืนหนี 1
ข) สถานะของการกู้ยมื เงิน ณ วันสิน? รอบปี บัญชี
บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ส่วนทีหมุนเวียน
ส่วนทีไม่หมุนเวียน
รวมเงินกู้ยมื

12,935,855,853
12,935,855,853

การเปลียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาว มีดงั ต่อไปนี 1
บาท
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เงินกู้ยืมเพิมขึ 1น
- เงินต้ น
- ต้ นทุนการกู้ยมื

13,100,000,000
(196,500,000)

การตัดจําหน่ายต้ นทุนการกู้ยืม

32,355,853

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

12,935,855,853
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3 ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคมที_ลงทุน
3.1 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน? ฐาน
โทรคมนาคมที_ลงทุน
3.1.1

ภาพรวมของอุตสาหรรมโทรคมนาคม (Mobile Services) ในประเทศไทย
ธุรกิจโทรคมนาคมมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยค่อนข้ างมาก ทังในแง่
1
ของการให้ บริ การโครงสร้ าง
พื 1นฐานและเป็ นแหล่งจ้ างงานทีสําคัญ รวมทังยั
1 งเป็ นอุตสาหกรรมทีมีผ้ ปู ระกอบการเกียวข้ องเป็ นจํานวนมากทัง1
อุตสาหกรรมต้ นนํ 1าและอุตสาหกรรมปลายนํ 1า สําหรับธุรกิจบริ การโทรศัพท์เคลือนที (Mobile Services) ใน
ปั จจุบนั มีผปู ้ ระกอบการเอกชนรายใหญ่ : ราย ได้ แก่ AIS DTAC และ TRUE ทีครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูง
ถึงร้ อยละ C.
ในปี ,--. ธุรกิจโทรคมนาคมมีรายได้ จากการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีสูงกว่า , แสนล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 8.= ของ GDP เติบโตขึ 1นร้ อยละ A จากปี ,--= โดยในปี ,--. ได้ มีการประมูลคลืนความถี 8.DD MHz
และ CDD MHz ซึง AIS และ TRUE ชนะการประมูลคลืนความถี 8.DD MHz ในขณะที TRUE และ JAS ชนะการ
ประมูลคลืนความถี CDD MHz แต่สําหรับ JAS ไม่สามารถนําหนังสือคํ 1าประกันจากสถาบันการเงินจํานวน
ประมาณ =,,DDD ล้ า นบาท มามอบให้ แก่ค ณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หลังครบกําหนดเมือวันที ,8 มี.ค. ,--C ทีผ่านมา ได้ ตามกําหนดเวลา
โครงสร้ างอุตสาหกรรม

ทีมา: การวิเคราะห์โดย SCB Economic Intelligence Center (EIC)
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ก) ภาพรวมของอุตสาหรรมโทรศัพท์ เคลื_อนที_ในประเทศไทย
(1) จํานวนเลขหมายโทรศัพท์ เคลื_อนที_
ณ สิ 1นไตรมาสที A ปี ,--. มีผ้ จู ํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทังหมด
1
.:,D-:,C<< เลขหมาย ลดลงจากไตร
มาสก่อนหน้ าจํานวน :A,-<< เลขหมายหรื อคิดเป็ นร้ อยละ D.DA, ในจํานวนนี 1เป็ นเลขหมายทีใช้ บริ การประเภท
Prepaid จํานวน <.,=:8,<A= เลขหมาย หรื อร้ อยละ .,.. และเลขหมายทีใช้ บริ การประเภท Postpaid จํานวน
8A,:,,,:8C เลขหมาย หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 8=., ของจํ า นวนเลขหมายทั ง1 หมด จํ า นวนเลขหมาย
โทรศัพท์เคลือนทีทีลงทะเบียนใช้ บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 8,A ของจํานวนประชากร
หมายเหตุ: : ทังนี
1 1 ในไตรมาสที 8 ปี ,--. ผู้ประกอบการในกลุ่ม AIS มีการปรับปรุ งคานิยามของ active subscribers ส่งผลให้
ตัวเลขผู้ใช้ บริ การลดลง

จํานวนผู้ใช้ บริการโทรศัพท์ เคลื_อนที_และอัตราการเข้ าถึงบริการโทรศัพท์ เคลื_อนที_

ทีมา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
(2) โครงสร้ างอุตสาหรรมโทรศัพท์ เคลื_อนที_ในประเทศไทย
อุตสาหรรมโทรศัพท์ เคลือนทีในประเทศไทย มีผ้ ูให้ บริ การสามารถจํ าแนกได้ เป็ น , กลุ่ม คือ (8) ผู้ให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีทีมีโครงข่ายหรื อมีสิทธิkในการใช้ โครงข่าย (Mobile Network Operators – MNOs) จํานวน C
ราย และ (,) ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีบนโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operators – MVNOs)
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ผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื_อนที_ท_ ีมีโครงข่ ายหรือมีสทิ ธิsในการใช้ โครงข่ าย (MNOs) และผู้ให้ บริการ
โทรศัพท์ เคลื_อนที_บนโครงข่ ายเสมือน (MVNOs)

ทีมา: สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 8 และ ,
หมายเหตุ: * สิ 1นสุดอายุสญ
ั ญาสัมปทาน เมือวันที :D กันยายน ,--< และเป็ นผู้ให้ บริ การตามประกาศ กสทช. เรื อง มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้ บริ การเป็ นการชัวคราวฯ
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(3) ส่ วนแบ่ งตลาด
ณ สิ 1นไตรมาสที A ปี ,--. ผู้รับใบอนุญาตในเครื อ AIS มีสว่ นแบ่งตลาดซึงคํานวณจากจํานวนผู้ใช้ บริ การ คิด
เป็ นร้ อยละ A-.-< เพิมขึ 1นจากไตรมาสก่อนหน้ าร้ อยละ D.D- ผู้รับใบอนุญาตในเครื อ DTAC มีสว่ นแบ่งตลาด
ร้ อยละ ,C.-< ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ าร้ อยละ D.:- และผู้รับใบอนุญาตในกลุม่ TRUE มีสว่ นแบ่งตลาดร้ อย
ละ ,,.8A ลดลงร้ อยละ D.D. ตามด้ วย CAT มีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 8.., เพิมขึ 1นร้ อยละ D.:C TOT และ
ผู้ประกอบการทีเป็ น MVNOs ของ TOT มีสว่ นแบ่งตลาดรวมกันร้ อยละ D.C: เพิมขึ 1นร้ อยละ D.D8
ส่ วนแบ่ งทางการตลาดตามจํานวนฐานลูกค้ า (%)

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช.
(4) ระดับการแข่ งขัน
จากส่วนแบ่งตลาดข้ างต้ น ค่า HHI 1 ของตลาดโทรศัพท์เคลือนที ณ สิ 1นไตรมาสที : ปี ,--. อยูท่ ี :,A<, ลดลง
จากไตรมาสก่อนหน้ า 8. จุด หรื อคิดเป็ นร้ อยละ D.-8
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ค่ า HHI ของตลาดโทรศัพท์ เคลื_อนที_

หมายเหตุ: 1 ค่า HHI หรื อ Herfindahl-Hirschman Index (HHI) คือ ดัชนีวดั ความรุนแรงการแข่งขันในธุรกิจ เพือตรวจสอบเฝ้า
ติดตามสถานการณ์ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึง
ทีมา: ศูนย์ข้อมูลและวิจยั เศรษฐกิจโทรคมนาคม กสทช.

(5) รายได้ เฉลี_ยต่ อเดือนต่ อเลขหมาย
รายได้ เฉลียต่อเดือนต่อเลขหมายของบริ การโทรศัพท์เคลือนที (หรื อ ARPU ซึงคํานวณโดยไม่รวมรายได้ จากการ
เชือมต่อโครงข่ายยังมีแนวโน้ มอยูใ่ นระดับตํา โดย ณ สิ 1นปี ,--. ARPU ของบริ การโทรศัพท์เคลือนที อยู่ที ,,D
บาท เพิมขึ 1นจากปี ก่อนหน้ า ,. บาท หรื อร้ อยละ 8A.< โดยหากแยกประเภทบริ การ บริ การประเภท prepaid มี
ค่ารายรับเฉลียต่อเดือนต่อเลขหมายอยูท่ ี 8-. บาท เพิมขึ 1นจากปี ก่อนหน้ า ,, บาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8<., ส่วน
บริ การประเภท postpaid มีคา่ รายรับเฉลียต่อเดือนต่อเลขหมายอยู่ที -,8 บาท ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ า AA
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ =..
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รายได้ เฉลี_ยต่ อเดือนต่ อเลขหมายของบริการโทรศัพท์ เคลื_อนที_แยกตามประเภทบริการ

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช.

รายได้ เฉลี_ยต่ อเดือนต่ อเลขหมายของบริการโทรศัพท์ เคลื_อนที_แบ่ งตามกลุ่มผู้ให้ บริการ
โทรศัพท์ เคลื_อนที_ m รายใหญ่ ในประเทศไทย

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ AIS DTAC และ TRUE
(6) รายได้ จากการให้ บริการโทรศัพท์ เคลื_อนที_
ณ สิ 1นปี ,--. บริ การเสียงมีสดั ส่วนรายได้ ร้อยละ :..,8 ลดลงจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ =.=C บริ การทีมิใช่เสียงมี
สัดส่วนรายได้ ร้อยละ A<.C: เพิมขึ 1นจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ =.C: และบริ การอืนๆ มีสดั ส่วนรายได้ ร้อยละ 8A..=
เพิมขึ 1นจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ D.8:
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สัดส่ วนรายได้ บริการโทรศัพท์ เคลื_อนที_

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช.
ในปี ,--C EIC คาดการณ์วา่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลือนที (Mobile Servicers) จะมีแนวโน้ มเติบโตร้ อยละ - ซึงอยูใ่ น
ระดับเดียวกับค่าเฉลียปี ,----,--= โดยมีปัจจัยบวกจากการเพิมโครงข่าย :G/AG การใช้ บริ การด้ านข้ อมูลที
เพิมขึน1 อย่า งต่อ เนือง และการเปลียนผ่านโทรศัพ ท์ มื อถื อ สู่สมาร์ ทโฟน แต่ร ายได้ จากการให้ บริ การเสียงมี
แนวโน้ มปรับตัวลงต่อเนือง โดยคาดว่ารายได้ จากการให้ บริ การข้ อมูลจะกลายเป็ นรายได้ หลักตังแต่
1 ปี ,--C เป็ น
ต้ นไป
ในระยะยาว รายได้ จ ากเสี ย งจะลดความสํา คัญ ลงเรื อยๆ ในขณะที การใช้ ง านข้ อ มูล จะเริ มเติ บ โตช้ าลง
นอกจากนี 1 การเข้ าถึงโทรศัพท์เคลือนทีน่าจะใกล้ ถึงจุดอิมตัวแล้ ว ทําให้ อตั ราการเติบโตต่อปี ในช่วงปี ,-<D,-<, น่าจะลดลงอยูใ่ นระดับร้ อยละ :-- ต่อปี
ปั จจัยที_อาจกระทบต่ อคาดการณ์ แนวโน้ มอุตสาหกรรม
-

การใช้ งานข้ อมูลทีเติบโตเร็ วเกินคาดจนทําให้ แนวโน้ มธุรกิจเติบโตสูงขึ 1นกว่าคาดการณ์อย่างมี
นัยสําคัญ
การควบคุมราคาค่าบริการหรื อสงครามราคาส่งผลลบต่อรายได้
เศรษฐกิจหดตัวรุนแรงกระทบต่อการใช้ งานบริ การด้ านเสียง
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Voice และ Non-Voice Revenue (AIS, DTAC, TRUE)
พันล ้านบาท
240

228
216

220
200

208

56

57

188

180
160

205

169
152

140
120
100
53

54

55

58

59F

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC ณ วันที 31 มีนาคม 2559
ปั จจัยที_อาจกระทบต่ อคาดการณ์ แนวโน้ มรายได้ จากเสียงจะลดความสําคัญลง
e. พฤติกรรมผู้บริ โภค พฤติกรรมผู้บริ โภคทีเปลียนไปใช้ บริ การด้ านข้ อมูลมากขึ 1น ซึงมีราคาแพคเก็จสูง
กว่าแพคเก็จทีให้ บริ การเสียงเพียงอย่างเดียว ส่งผลบวกต่อรายได้ ของผู้ประกอบการ แต่ขณะเดียวกัน การ
ใช้ บริ การเสียงมีแนวโน้ มลดลงชัดเจนมากขึ 1น โดยในปี ,--C EIC คาดการณ์ว่าสัดส่วนการใช้ งานด้ าน
ข้ อมูลต่อการใช้ งานเสียง มีแนวโน้ มสูงถึงร้ อยละ 120-130 และมีแนวโน้ มเพิมสูงถึงร้ อยละ 200 ในระยะ
กลาง-ยาว
2. ยอดขาย smart phone การเปลียนไปใช้ smart phone มากขึ 1นทําให้ รายได้ จากการให้ บริ การข้ อมูล
สูงขึ 1นตามไปด้ วย โดยในปี ,--C ยอดขาย smart phone ยังคงมีแนวโน้ มเติบโตแบบก้ าวกระโดด สวนทาง
กับยอดขาย feature phone ทีหดตัวลงอย่างต่อเนือง ส่วนในระยะกลาง ยอดจําหน่าย smart phone จะ
เติบโตช้ าลง ซึงอาจกระทบต่อปริ มาณการใช้ งานข้ อมูลได้
3. Mobile Penetration มีผลโดยตรงต่อรายได้ รวม โดยในปี ,--C EIC คาดการณ์วา่ จํานวนเลขหมายมี
แนวโน้ มเติบโตขึ 1นเพียงร้ อยละ : ซึงอยู่ในระดับตําเมือเทียบกับค่าเฉลีย 5 ปี ย้ อนหลังทีปี ละร้ อยละ . และ
อาจเป็ นสัญญาณอิมตัวจึงกระทบต่อการขยายตัวของธุรกิจในระยะกลางถึงยาว
จากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น EIC คาดการณ์วา่ รายได้ จากการให้ บริ การทีมิใช่เสียงหรื อบริ การข้ อมูล
(Non – Voice) จะกลายเป็ นรายได้ หลักของผู้ประกอบการ โดยในปี ,--C EIC คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้ ม
การเติบโตเพิมขึ 1นประมาณร้ อยละ ,D โดยมีปัจจัยบวกมาจากการเปิ ดให้ บริ การ 4G และการเร่ งโอนย้ าย
ลูกค้ ามายังระบบ 3G/4G อย่างไรก็ดี ปริ มาณการใช้ งานบริ การข้ อมูลมีแนวโน้ มอิมตัวในระยะกลาง-ยาว
โดยในปี ,-<D-,-<, EIC คาดการณ์ว่ารายได้ สว่ นนี 1 จะมีแนวโน้ มเพิมขึ 1นประมาณร้ อยละ 8D-8- ส่วน
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
รายได้ จากการให้ บริ การเสียง (Voice) ซึงรายได้ ส่วนนี 1จะลดความสําคัญลงเรื อยๆ โดยในปี ,--C EIC
คาดการณ์ ว่า จะมี แ นวโน้ ม ลดลงประมาณร้ อยละ 8D ส่ว นในระยะกลาง-ยาว พฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภคจะ
เปลียนไปใช้ บริ การข้ อมูลในการติดต่อสือสารมากขึ 1น ทําให้ รายได้ จากการใช้ งานเสียงลดลงจนเข้ าใกล้ จุด
ตําสุด
Non-voice/voice ratio ของธุรกิจให้ บริการมือถือ

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของผู้ประกอบการ (operators) ณ วันที 31 มีนาคม 2559
(7) จํานวนเลขหมายโทรศัพท์ เคลื_อนที_ต่อประชากรโดยรวม (Mobile Penetration)
Mobile penetration เป็ นตัวแปรสําคัญทีชี 1ให้ เห็นถึงรายได้ ของธุรกิจ mobile โดยเฉพาะในสภาพแวดล้ อมของ
ARPU ทีอยูใ่ นระดับตํา หาก mobile penetration สามารถเติบโตได้ ดี จะช่วยทําให้ รายได้ ยงั เติบโตต่อไปได้ ใน
ปี ,--C EIC คาดการณ์วา่ mobile penetration มีแนวโน้ มใกล้ ถึงจุดอิมตัว โดยคาดว่า mobile penetration จะ
สูงขึน1 เพียงร้ อยละ ,-: ซึงตํากว่าค่าเฉลีย - ปี ย้ อนหลังทีร้ อยละ . ด้ วยระดับการเติบโตทีลดลงของ mobile
penetration เช่นนี 1 ทําให้ รายได้ ของผู้ประกอบการมีแนวโน้ มเติบโตได้ ไม่สงู นักเมือเทียบกับปี ก่อนๆ โดยการ
เปลียนผ่านสู่ AG เป็ นแรงผลักดันสําคัญทีทาให้ ธุรกิจยังคงเติบโตได้ ในระยะสัน1 อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการไม่
สามารถปรับกลยุทธ์ เพือดึงดูดลูกค้ าให้ ใช้ บริ การข้ อมูลหรื อบริ การเสริ มอืนๆ มากขึ 1นได้ การอิมตัวของ mobile
penetration จะส่งผลลบต่อรายได้ ของผู้ประกอบการในระยะกลางถึงระยะยาวอย่างชัดเจน
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
แนวโน้ มของ Mobile Penetration ในปี :;;h-:;be

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ BMI Research ณ วันที 31 มีนาคม 2559
(8) รายได้ จากการให้ บริการที_มิใช่ เสียงหรือบริการข้ อมูล (Non – Voice)
การประมูลคลืนความถี 1800 และ 900 MHz เป็ นปั จจัยสําคัญทีจะช่วยเร่ งอัตราการใช้ งานข้ อมูลของลูกค้ า
อย่างไรก็ดี EIC ประเมินว่า แนวโน้ มการใช้ งานบริ การข้ อมูลจะไม่เติบโตแบบก้ าวกระโดดเหมือนกับช่วงการ
เปลียนผ่านระหว่างเทคโนโลยี 2G และ 3G เนืองจากความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยี 3G/4G ไม่ได้ แตกต่าง
มากเท่าเทคโนโลยี 2G/3G และจํานวนผู้ใช้ บริ การข้ อมูลเริ มมีแนวโน้ มอิมตัว จากอัตราการเติบโตของ mobile
penetration rate ทีคาดว่าจะเติบโตเพียงร้ อยละ 8-: ต่อปี ในช่วงปี ,--C-,-<, ซึงการใช้ งานบริ การข้ อมูลในปี
,--C มีแนวโน้ มเติบโตขึ 1น ,D% และคาดว่าการเติบโตในช่วงปี ,-<D-,-<, จะลดลงอยู่ในระดับร้ อยละ 8D-8ต่อปี
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
แนวโน้ มการใช้ งานบริการข้ อมูลในปี :;;h

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของผู้ประกอบการ (operators) ณ วันที 31 มีนาคม 2559
(9) รายได้ จากการให้ บริการเสียง (Voice)
พฤติกรรมผู้บริ โภคทีเริ มเปลียนมาใช้ บริการ 3G/4G มากขึ 1น ซึงมีแอพพลิเคชันหลากหลายในการติดต่อสือสาร
ทังการส่
1
งข้ อความผ่านโปรแกรมแชทต่างๆ และยังสามารถใช้ งานโทรศัพท์ผา่ นอินเทอร์ เน็ต (Voice on Internet)
และ การสือสารในรูปวีดีโอได้ (VDO call) ทําให้ การใช้ งานบริ การเสียงทีเคยเป็ นแหล่งสร้ างรายได้ หลักให้ แก่
ผู้ประกอบการเริ มหดตัวลง
รายได้ จากการให้ บริ การเสียงทีมีแนวโน้ มอิมตัวและลดลงเล็กน้ อยจะส่งผลลบ
โดยตรงต่อตัวชี 1วัดด้ านรายได้ เฉลียต่อเลขหมาย (ARPU) EIC ประเมินว่า รายได้ จากการให้ บริ การเสียงของ
ผู้ประกอบการ (Voice Revenue) มีแนวโน้ มลดลงประมาณร้ อยละ 10 ในปี 2016 และจะเริ มลดความสําคัญลง
เรื อยๆ โดยจะมีสดั ส่วนรายได้ จากเสียงตํากว่าร้ อยละ 50 ของรายได้ การให้ บริ การทังหมด
1
(Service revenue
excluding Interconnection)
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
แนวโน้ มการใช้ งานบริการเสียง (Voice Revenue) ในปี 2559

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของผู้ประกอบการ (operators) ณ วันที 31 มีนาคม 2559
(10) ตัวแปรสําคัญที_ต้องจับตามองในระยะสัน? -กลาง เพราะอาจเป็ น Game Changer สําหรั บวงการ
โทรคมนาคม

การร่ วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่ างผู้ให้ บริการ
มือถือและ OTT
•

ปั จจุบนั Over the Top (OTT) หรื อธุรกิจที
นํ า เสนอบริ ก ารสือสารผ่า นอิ น เทอร์ เ น็ ต เช่ น
โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์ เน็ต (Skype) หรื อการส่ง
ข้ อความผ่านอินเทอร์ เน็ต (Whatsapp, Line)
โดยไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ มเติ ม เริ มได้ รั บ
ความนิ ย มเป็ นวงกว้ าง ซึ งส่ ง ผลลบต่ อ ผู้
ให้ บริ การมือถืออย่างชัดเจน

•

การเป็ น partnership ระหว่างผู้ให้ บริ การมือถือ
และ OTT จะช่วยสร้ างความแตกต่างของแบ
รนด์ และกระตุ้ นยอดการใช้ งานข้ อมู ล ให้
สามารถเติบโตได้ อย่างต่อเนือง

•

ในต่างประเทศ เริ มมีผ้ ูให้ บริ การมือถื อหันมา
เป็ นพั น ธมิ ต รกั บ ผู้ ให้ บริ ก าร OTT เช่ น

การเติบโตแบบก้ าวกระโดดของธุรกิจ M-commerce
•

ปั จ จุบัน พฤติ กรรมของผู้บ ริ โ ภคได้ เ ปลียนไป
เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก โ ด ย ผู้ บ ริ โ ภ ค หั น ม า ใ ช้
โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ ใ น ก า ร ซื 1อ สิ น ค้ า ( Mcommerce) มากขึ 1น ทังนี
1 1 คาดว่าในปี 2016
มูลค่า M-commerce จะมีอตั ราการเติบโตมาก
ถึง 47%YOY

•

เริ มมีผ้ ูเล่นหลายราย รวมถึงผู้เล่นต่างชาติ หัน
เข้ ามาทาธุรกิจ M-commerce แบบครบวงจร
มากขึ 1น เช่น Line เปิ ดบริ การ Line Shop/Line
Pay และ TRUE เปิ ดบริ การ iTRUEMart เพือ
ให้ บริ การช็อปปิ ง1 ออนไลน์แบบครบวงจร

•

ดังนัน1 ผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องปรั บกลยุท ธ์
และหา Business model ใหม่ๆ เพือดึงดูดให้

หน้ า 26

รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
Whatsapp ร่วมมือกับ E-Plus (ผู้ให้ บริ การของ
เยอรมัน) ให้ ใช้ งาน Whatsapp แบบไม่จํากัด
โดยไม่คิดค่าใช้ งานข้ อมูล

ลูกค้ าหันมาใช้ platform ของตน ในการเลือก
ซื 1อสินค้ าผ่านอินเทอร์ เน็ต และเป็ นการกระตุ้น
การใช้ บริ การด้ านข้ อมูลมากขึ 1น

ข) การเปลี_ยนแปลงที_สาํ คัญและแรงขับเคลื_อนการเติบโตของตลาดโทรคมนาคมเคลื_อนที_
(1) การประมูลคลืนความถี 8.DD MHz และ CDD MHz
AIS และ TRUE ชนะการประมูลคลืนความถี 1800 MHz และ TRUE ชนะการประมูลคลืน 900 MHz
ทําให้ TRUE กลายเป็ นผู้เล่นทีถือครองคลืนความถีมากทีสุด ซึงจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถใน
การแข่งขันในอนาคตได้ ถึงแม้ วา่ JAS จะไม่สามารถเข้ ามาเป็ นผู้เล่นรายที 4 ได้ แต่สภาพการแข่งขัน
ในตลาดยังคงมีแนวโน้ มทวีความรุนแรงขึ 1น เนืองจาก penetration rate ทีมีแนวโน้ มอิมตัว ทําให้ ผ้ เู ล่น
แต่ละรายต่างพยายามแข่งขันเพือรักษาฐานลูกค้ าและการเติบโตของรายได้ ให้ ได้ มากทีสุด
(2) การนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือกระตุ้นรายได้ จากบริ การข้ อมูล
ผู้ประกอบการมือถือมีการปรับกลยุทธ์ โดยนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือกระตุ้นยอดรายได้ จากบริ การ
ข้ อมูลให้ สามารถเติบโตได้ อย่างต่อเนือง เช่น AIS ร่วมมือกับ HOOQ เพือให้ บริ การรับชมภาพยนตร์
ผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือ
(3) การใช้ เสาสัญญาณร่วมกัน
ผู้ประกอบการมือถือเริ มหันมาใช้ เสาสัญญาณร่วมกัน เช่น AIS และ DTAC ประกาศจับมือกันเพือใช้
เสาสัญญาณ :G/AG ร่วมกัน โดยเน้ นในส่วนของภูมิภาคและต่างจังหวัด อีกทัง1 บริ ษัท ดีแทค ไตรเน็ต
จํากัด (DTN) ซึงเป็ นบริ ษัทในเครื อของ DTAC ได้ เช่าใช้ เสาของกองทุนรวมโครงสร้ างพื 1นฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) แนวทางดังกล่าวนี 1 จะช่วยลดความซํ 1าซ้ อนในการใช้ งานทรัพยากร อีกทังยั
1 ง
ทําให้ การขยายโครงข่ายสามารถทําได้ รวดเร็ วมากยิงขึ 1น และยังช่วยลดต้ นทุนให้ กบั ผู้ประกอบการได้
อีกทาง
ค) ความเสี_ยงที_สาํ คัญของตลาดโทรคมนาคมเคลื_อนที_
(1) สงครามราคา
เมือผู้ประกอบการแต่ละรายมีความพร้ อมด้ านโครงข่ายแล้ ว จะมีโอกาสเห็นสงครามราคาเกิดขึ 1นเพือ
แย่งชิงฐานลูกค้ า ความเสียงดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแก่ผ้ ปู ระกอบการทุกรายในตลาด
(2) เศรษฐกิจไทย
ภาพรวมเศรษฐกิจทีชะลอตัวจะกระทบต่อรายได้ ประชากรและอาจมีผลต่อการใช้ งานโทรศัพท์มือถือ
เช่นกัน โดยเฉพาะการใช้ งานเสียง และในกลุม่ ลูกค้ าทีมียอดการใช้ งานตําอยู่แล้ ว อย่างไรก็ดี การใช้
บริ การโทรศัพท์มือถือเริ มกลายเป็ น non-discretionary consumption มากขึ 1น จึงมีผลกระทบน้ อยลง

หน้ า 27

รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
ง) แนวโน้ มการลงทุนของผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื_อนที_
การประมูล คลืน 8.DD และ CDD MHz เป็ นปั จ จัย สํา คัญ ในการผลัก ดัน ให้ เ กิ ด การลงทุน ในโครงข่า ย
โทรศัพท์เคลือนทีมากขึ 1น ทังนี
1 1 กสทช. คาดว่า เม็ดเงินลงทุนรวมสําหรับการลงทุนในโครงข่าย 4G ของคลืน
ความถีทังสอง
1
จะอยู่ในระดับทีไม่ตํากว่าการลงทุนในคลืน ,8DD MHz (ราว , แสนล้ านบาท) ในปี ,--C EIC
คาดว่าเม็ดเงินการลงทุนของผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีจะอยูใ่ นระดับ .-C หมืนล้ านบาท โดยเม็ดเงินส่วนใหญ่
ใช้ เพือการลงทุนสร้ างโครงข่าย 4G ให้ ครอบคลุมไม่ตํากว่าร้ อยละ AD ภายใน A ปี ตามที กสทช. กําหนด ใน
ระยะกลาง คาดว่าเม็ดเงินลงทุนจะลดลงอยู่ทีระดับ :-- หมืนล้ านบาท โดยส่วนใหญ่ เป็ นเม็ดเงินลงทุนเพือ
ปรับปรุงโครงข่ายเท่านัน1
เม็ดเงินลงทุนของ AIS, DTAC และ TRUE

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของผู้ประกอบการ (operators)
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จ) การเปรียบเทียบคลื_นของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย
โดยผู้ประกอบการทีถือครองคลืนความถีในปริ มาณมาก มีแนวโน้ มให้ บริ การข้ อมูลทีเหนือกว่าคูแ่ ข่งได้
ตารางสรุ ปเปรียบเทียบคลื_นของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ SK Telecom AIS DTAC และ TRUE ณ วันที 31 มีนาคม 2559

การประมูลใบอนุญาตในอนาคตสําหรับความถี_ใหม่ และเพื_อทดแทนความถี_เดิมที_กาํ ลังหมดอายุสัญญา จะเพิ_ม
เม็ดเงินลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช. ณ วันที 31 มีนาคม 2559
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ฉ) ประมาณการอุปสงค์ และอุปทานของเสาโทรคมนาคมในประเทศไทย และปั จจัยผลักดันในการใช้
เสาโทรคมนาคมร่ วมกัน
(1) อุปสงค์ ของเสาโทรคมนาคม หลังจากทีผู้ประกอบการแต่ละรายซึงรวมถึง AIS DTAC และ TRUE ได้ รับ
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถี :G บนย่านความถี ,8DDMHz และคลืนความถี AG บนย่านความถี
8.DDMHz และ CDDMHz ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงจําเป็ นต้ องวางสถานีฐาน หรื อ BTS station บนเสาให้
มากเพียงพอเพือเครื อข่าย :G และ AG ของตนจะได้ มีความครอบคลุมทัวประเทศ และสามารถให้ บริ การ
:G และ 4G ทีมีความเร็ วทีสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ จากภาพด้ านล่างทางผู้จดั การกองทุนและบริ ษัทเทเล
คอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด (TAM) ในฐานะผู้จดั การทรัพย์สินของกองทุนฯ ได้ ทําประมาณการอุป
สงค์ของพื 1นทีบนเสาโทรคมนาคมทีเอไอเอส และดีแทค ต้ องการเพือติดตังสถานี
1
ฐานโดยใช้ ข้อมูลสาธารณะ
และจากการประมาณการ จะเห็นได้ ว่า ผู้ประกอบการทังสองรายยั
1
งต้ องการจํานวนเสาจํานวนมาก (เอไอ
เอส คาดว่าจะยังต้ องการเสาเพิมประมาณ 4,500 เสา และดีแทค คาดว่ายังต้ องการเสาเพิมอีกประมาณ
11,500 เสา) ซึงสามารถตัดสินใจได้ วา่ จะสร้ างเสาใหม่เองหรื อจะเช่าใช้
(2) อุปทานของเสาโทรคมนาคม มีเสาโทรคมนาคมในประเทศไทยคาดว่า อยู่ทงสิ
ั 1 1นประมาณ <-,DDD เสา
แต่อย่างไรก็ตาม เสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่มากกว่าร้ อยละ .D ไม่ได้ มีการทําการตลาดเพือหาผู้เช่าตรง
พื 1นทีบนเสาทีไม่ได้ ใช้ เนืองจาก (8) มีเสาโทรคมนาคมประมาณ ::,-DD ต้ นทีอยูภ่ ายใต้ การฟ้ องร้ องระหว่าง
ผู้ให้ สมั ปทานเดิมซึงได้ แก่ ทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม และผู้รับสัมปทานในอดีตซึงคือ เอไอเอส, ดีแทค
และกลุ่มทรู ว่าฝ่ ายใดมีกรรมสิทธิk บนเสาโทรคมนาคมเหล่านี 1 และ (,) อีกจํานวนประมาณ <,DDD ต้ นซึง
กลุม่ ทรูมีกรรมสิทธ์แต่ กสท. โทรคมนาคม มีสทิ ธิkเช่าใช้ แต่เพียงผู้เดียว และ (:) เสาอีกมากกว่า 8D,DDD ต้ น
เป็ นเสาใหม่ที เอไอเอส และ ดีแทค สร้ างหลังจากได้ ใบอนุญาต แต่สร้ างมาเพือใช้ เองเป็ นหลัก ไม่ได้ นําออก
ให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบการรายอืน ด้ วยเหตุดงั กล่าว ทําให้ เสาโทรคมนาคมทีกองทุนฯ มีและนําออกปล่อยเช่า
จํานวน <,DDD ต้ น และเสาโทรคมนาคมของ ทีโอทีและกสท. โทรคมนาคม ประมาณ =,-DD ต้ น เป็ นอุปทาน
เพียงส่วนเดียวทีมีการนํามาทําการตลาดเพือหาผู้เช่าพื 1นทีบนเสาทียังไม่ได้ ใช้
(3) ปั จ จั ย ผลั ก ดัน ในการใช้ เ สาโทรคมนาคมร่ วมกั น ในอดีต ที ผ่า นมา ประเทศไทยไม่ไ ด้ มีก ารใช้ เ สา
โทรคมนาคมร่ ว มกัน ระหว่ า งผู้ป ระกอบการเนื องจากในยุค สัม ปทาน ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารแต่ ล ะรายสร้ างเสา
โทรคมนาคมขึ 1นมาเพือใช้ เองเท่านัน1 อย่างไรก็ตามตังแต่
1 ทีประเทศไทยได้ เข้ าสูย่ คุ แห่งการเปิ ดเสรี การใช้ เสา
โทรคมนาคมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการจึงเป็ นเป้าหมายที กสทช. ให้ การสนับสนุนให้ เกิดขึ 1นเพือลดการ
ลงทุนซํ 1าซ้ อนของผู้ประกอบการ เนืองจากต้ องใช้ เงินลงทุนสูงและเป็ นการปิ ดกันให้
1 เกิดการเปิ ดเสรี ของธุรกิจ
การที กองทุ น ฯ ปล่อ ยเช่ า เสาโทรคมนาคมให้ แก่ ผ้ ูป ระกอบการรายใดก็ ไ ด้ จะช่ ว ยเปิ ดโอกาสให้ มี
ผู้ประกอบการเร่งพัฒนาคุณภาพบริ การได้ เร็ วขึ 1น โดยไม่ต้องเสียเวลาลงทุนสร้ างเสาโทรคมนาคม ซึงในการ
ขยายเครื อข่าย :G และ AG บนคลืน 1800 MHz เนืองจากอยู่บนคลืนความถีทีสูงแต่ละรายจะต้ องใช้ เสา
โทรคมนาคมจํานวนมากขึ 1นมากเมือเทียบกับเครื อข่ายทีมีความถีตํา นอกจากนี 1การใช้ เสาโทรคมนาคม
ร่ ว มกัน ยัง ช่ ว ยลดผลกระทบทางสิงแวดล้ อ ม ทัศ นี ย ภาพดี ขึ น1 ลดความสิ น1 เปลือ งทรั พ ยากรของชาติ
เนืองจากหากไม่มีการร่วมใช้ เสาโทรคมนาคม ผู้ประกอบการแต่ละรายจะต้ องสร้ างเสาในตําแหน่งทีใกล้ กนั
โดยไม่จําเป็ น และไม่สามารถนําเสาแต่ละเสามาใช้ ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้ อย่างเต็มที
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ประมาณการอุปสงค์ และอุปทานของเสาโทรคมนาคมในประเทศไทย
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3.1.2

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์ ประจําที_ในประเทศไทย
ก) จํานวนผู้ลงทะเบียนใช้ งานอินเทอร์ เน็ตประจําที_
ณ สิ 1นไตรมาสที : ปี ,--. มีผ้ ลู งทะเบียนใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตประจําทีทังสิ
1 1น จํานวน <,8=-,8<= ราย เพิมขึ 1น
จากไตรมาสก่อนหน้ า 8.:,.<C ราย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ :.8 เมือพิจารณาอัตราการเข้ าถึงของบริ การอินเทอร์ เน็ต
ความเร็ วสูง พบว่ามีแนวโน้ มเพิมขึ 1นอย่างต่อเนือง โดย ณ สิ 1นไตรมาส : ปี ,--. มีอตั ราการเข้ าถึงอยู่ทีร้อยละ
:D.< ของครัวเรื อน เพิมขึ 1นจากไตรมาสก่อนหน้ าร้ อยละ D.C
จํานวนผู้ใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงและอัตราการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตต่ อครัวเรือน

ทีมา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

จากข้ อมูลของ IDC Research (Thailand) พบว่าในจํานวนการเชือมต่ออินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงทังหมด
1
การ
เชือมต่อประเภท xDSL มีสดั ส่วนสูงทีสุด อยูท่ ีร้ อยละ -D.: ของการเชือมต่อทังหมด
1
ณ สิ 1นไตรมาสที : ปี ,--.
ตามด้ วยการเชือมต่อแบบ FTTP ร้ อยละ ,A.= การเชือมต่อแบบ Internet Leased Line ร้ อยละ C.8 การเชือมต่อ
ผ่านเคเบิลโมเด็ม (Cable Modem) ร้ อยละ =.8 การเชือมต่อแบบ FWA ร้ อยละ <.A โดยเมือพิจารณาแนวโน้ ม
ของสัดส่วนการเชือมต่อ พบว่าสัดส่วนการเชือมต่อแบบ xDSL มีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนือง ในขณะทีสัดส่วน
การเชือมต่อแบบอืนๆ มีแนวโน้ มเพิมมากขึ 1น
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สัดส่ วนการเชื_อมต่ ออินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง แยกตามประเภทของการเชื_อมต่ อ

ทีมา: IDC Research (Thailand)

ข) ผู้ให้ บริการหลักในตลาด
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง มีผ้ ใู ห้ บริ การรายใหญ่ 3 ราย ได้ แก่ บริ ษัท ทรู
อินเทอร์ เน็ต จํากัด (TRUE) บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT) และ บริ ษัท ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด
(มหาชน) ซึงให้ บริ การในชือแบรนด์ 3BB
ค) ส่ วนแบ่ งตลาด
เมือพิจารณาส่วนแบ่งตลาดจากจํานวนผู้ใช้ บริ การ พบว่า ณ สิ 1นไตรมาสที 3 ปี 2558 TRUE มีสว่ นแบ่ง
ตลาดสูงทีสุด อยู่ทีร้ อยละ 37.6 ตามด้ วย 3BB มีสว่ นแบ่งตลาดร้ อยละ 31.6 และ TOT มีสว่ นแบ่งตลาด
ร้ อยละ 21.1 นอกจากนี 1 ยังมีผ้ ูให้ บริ การรายย่อยอืนๆ มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณร้ อยละ 9.8 เมือ
พิจารณาแนวโน้ มส่วนแบ่งตลาดซึงคํานวณจากจํานวนผู้ใช้ บริ การ ตังแต่
1 ปี 2555 เป็ นต้ นมา พบว่า TRUE
3BB และผู้ประกอบการรายย่อยอืนๆ มีแนวโน้ มส่วนแบ่งตลาดทีเพิมขึ 1นอย่างต่อเนือง ในขณะที TOT มี
แนวโน้ มส่วนแบ่งตลาดทีลดลง
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
ส่ วนแบ่ งตลาดบริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงคํานวณจากจํานวนผู้ใช้ บริการ

ทีมา: ศูนย์ข้อมูลและวิจยั เศรษฐกิจโทรคมนาคม กสทช.

ง) ระดับการแข่ งขัน
จากส่วนแบ่งตลาดข้ างต้ น จะพบว่าค่า HHI ของตลาดบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง มีแนวโน้ มลดลงอย่าง
ต่อเนืองตังแต่
1 ต้นปี 2555 จนถึงไตรมาสที 2 ของปี 2558 อย่างไรก็ตาม HHI เริ มมีการเพิมขึ 1นเล็กน้ อยในไตร
มาสที 3 ของปี ,--. โดยค่า HHI อยูท่ ี ,,C-D เพิมขึ 1นจากไตรมาสก่อนหน้ า ,D จุด หรื อคิดเป็ นร้ อยละ D.=
ค่ า HHI ตลาดอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง คํานวณจากจํานวนผู้ใช้ บริการ

ทีมา: ศูนย์ข้อมูลและวิจยั เศรษฐกิจโทรคมนาคม กสทช.
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
รายได้ จากการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง

ทีมา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
เมือพิจารณารายได้ จากการให้ บริ การ จะพบว่ารายได้ จากการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง รวมทุก
ผู้ประกอบการ มีแนวโน้ มเพิมขึ 1นอย่างต่อเนือง โดยในไตรมาสที 8 ปี ,--. มีรายได้ รวมทังสิ
1 1น 8,,<D, ล้ าน
บาท เพิมขึ 1นจากไตรมาสก่อนหน้ าประมาณ -D: ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ A.,
จ) อัตราค่ าบริการ
อัตราค่าบริ การเฉลียของบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง เมือคิดเป็ นอัตราบาทต่อ kbps มีแนวโน้ มลดลง
อย่างต่อเนือง โดยจากข้ อมูลล่าสุด ณ สิ 1นไตรมาสที 2 ปี 2558 มีค่า 0.07 บาทต่อ kbps ลดลงจากไตรมาส
ก่อนหน้ า 0.01 บาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13
อัตราค่ าบริการเฉลี_ยของบริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง (บาทต่ อ kbps)

ทีมา: สํานักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริ การโทรคมนาคม
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
3.1.3

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์ เคลื_อนที_ในประเทศไทย
ก) จํานวนผู้ใช้ บริการ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตเคลือนที มีผ้ ใู ช้ บริ การเพิมขึ 1นอย่างต่อเนือง โดยจากการ
เก็บข้ อมูลของ GSMA ณ สิ 1นไตรมาสที 3 ปี 2558 มีผ้ ใู ช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเคลือนที (unique subscribers)
จํานวน 32,700,370 ราย เพิมขึ 1นจากไตรมาสก่อนหน้ า 414,028 ราย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.3

จํานวนผู้ใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตเคลื_อนที_

ทีมา: GSMA Intelligence
ผู้ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเคลือนทีระบบ 2G มีจํานวนลดลงอย่างต่อเนือง โดย ณ สิ 1นไตรมาสที 3 ปี 2558 มี
จํานวน 4,781,263 ราย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 14.6 ของผู้ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเคลือนทีทังหมด
1
ลดลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้ า 19,559 รายหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.4 ในขณะทีจํานวนผู้ใช้ บริ การระบบ 3G ขึ 1นไป มีจํานวน
เพิมขึ 1นอย่างต่อเนือง ณ สิ 1นไตรมาสที 3 ปี 2558 มีจํานวน 27,919,107 ราย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 85.4 ของ
ผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตเคลือนทีทังหมด
1
โดยเพิมขึ 1นจากไตรมาสก่อนหน้ า 433,587 ราย หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อย
ละ 1.6 เมือพิจารณาอัตราการเข้ าถึงบริ การอินเทอร์ เน็ตเคลือนที พบว่ามีการเพิมขึ 1นอย่างต่อเนือง โดย ณ
สิ 1นไตรมาส 3 ปี 2558 บริ การอินเทอร์ เน็ตเคลือนทีมีอตั ราการเข้ าถึงประชากรอยู่ทีร้ อยละ 48.5 เพิมขึ 1นจาก
ไตรมาสก่อนหน้ า 0.6 จุด โดยบริ การ 2G มีอตั ราการเข้ าถึงอยูท่ ีร้ อยละ 7.1 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้ า ในขณะ
ทีบริ การ 3G ขึ 1นไป มีอตั ราการเข้ าถึงอยูท่ ีร้ อยละ 41.4 เพิมขึ 1นจากไตรมาสก่อนหน้ า 0.6 จุด
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
อัตราการเข้ าถึงบริการอินเทอร์ เน็ตเคลื_อนที_ต่อประชากร 100 คน

ทีมา: GSMA Intelligence
ข) โครงสร้ างตลาด
ตลาดอินเทอร์ เน็ตเคลือนทีมีโครงสร้ างคล้ ายกับตลาดโทรศัพท์เคลือนที เนืองจากผู้ให้ บริ การเสียงในตลาด
โทรศัพท์เคลือนที ก็มีจะให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเคลือนทีควบคูไ่ ปด้ วย
ผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตเคลื_อนที_
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั

ทีมา: สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 และ 2
หมายเหตุ: * ให้ บริ การตามประกาศ กสทช. เรื อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้ บริ การเป็ นการชัวคราวในกรณีสิ 1นสุดสัญญาสัมปทาน

ค) รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ จากการให้ บริ การของตลาดอินเทอร์ เน็ตเคลือนที มีแนวโน้ มเพิมขึ 1นอย่างต่อเนือง โดย รายได้ จาก
บริ การทีมิใช่เสียง (non-voice) ของไตรมาสที 3 ปี 2558 ของผู้ประกอบการในกลุม่ 3 รายใหญ่รวมกัน ได้ แก่
กลุม่ AIS กลุม่ DTAC และกลุม่ TRUE Mobile อยูท่ ี 27,912 หมืนล้ านบาท ซึงเพิมขึ 1นจากไตรมาสก่อนหน้ า
1,163 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.3

รายได้ จากการให้ บริการที_มิใช่ เสียง (non-voice) ของผู้ประกอบการกลุ่ม AIS DTAC และ TRUE Mobile รวมกัน

ทีมา: เว็บไซต์ของผู้ประกอบการ (operators)
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
ง) ส่ วนแบ่ งตลาด
เมือพิจารณาส่วนแบ่งตลาดโดยคานวณจากรายได้ จากบริ การทีมิใช่เสียง ณ สิ 1นไตรมาสที : ปี ,--. พบว่าผู้
ให้ บริ การในกลุ่ม AIS มีสว่ นแบ่งตลาดมากทีสุดทีร้ อยละ -D.< เพิมขึ 1นจากไตรมาสก่อนหน้ า D., จุด ตาม
ด้ วยผู้ให้ บริ การในกลุ่ม DTAC มีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ ,=.C ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ า D.- จุด และผู้
ให้ บริ การในกลุม่ TRUE Mobile มีสว่ นแบ่งตลาดร้ อยละ ,8.- เพิมขึ 1นจากไตรมาสก่อนหน้ า D.A จุด
ส่ วนแบ่ งตลาดคํานวณจากรายได้ จากการให้ บริการที_มิใช่ เสียง (non-voice) ณ สิน? ไตรมาสที_ 3 ปี 2558

ทีมา: ศูนย์ข้อมูลและวิจยั เศรษฐกิจโทรคมนาคม กสทช.
หากพิจารณาแนวโน้ มส่วนแบ่งตลาดตังแต่
1 ปี ,--- พบว่ากลุม่ AIS และ DTAC มีแนวโน้ มส่วนแบ่งตลาด
ลดลงเล็กน้ อย ในขณะทีแนวโน้ มส่วนแบ่งตลาดของกลุม่ TRUE Mobile เพิมขึ 1นเล็กน้ อย
ส่ วนแบ่ งตลาดคํานวณจากรายได้ จากการให้ บริการที_มิใช่ เสียง (non-voice) ไตรมาส 1/2555 - 3/2558

ทีมา: ศูนย์ข้อมูลและวิจยั เศรษฐกิจโทรคมนาคม กสทช.
จ) ระดับการแข่ งขัน
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
จากส่วนแบ่งตลาดข้ างต้ น ค่า HHI ของตลาดอินเทอร์ เน็ตเคลือนที ณ สิ 1นไตรมาสที 3 ปี 2558 อยูท่ ี 3,799 มี
ค่าเพิมจากไตรมาสก่อนหน้ า 1 จุด คิดเป็ นร้ อยละ 0.03 โดยค่า HHI มีแนวโน้ มลดลงตังแต่
1 ปี 2555 ถึงสิ 1นปี
2556 หลังจากนันมี
1 แนวโน้ มเพิมขึ 1นเล็กน้ อย
ค่ า HHI ของตลาดอินเทอร์ เน็ตเคลื_อนที_

ทีมา: ศูนย์ข้อมูลและวิจยั เศรษฐกิจโทรคมนาคม กสทช.
ฉ) อัตราค่ าบริการ
สํานักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริ การในกิจการโทรคมนาคม ได้ รวบรวมข้ อมูลอัตราค่าบริ การอินเทอร์ เน็ต
เคลือนที พบว่าจากข้ อมูลล่าสุด ณ สิ 1นไตรมาสที 3 ปี 2558 ค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตเคลือนทีของผู้ให้ บริ การ
กลุม่ AIS อยูท่ ี 0.17 บาท/MB ในขณะทีอัตราค่าบริ การของผู้ให้ บริ การกลุม่ DTAC อยู่ที 0.18 บาท/MB และ
อัตราค่าบริ การของผู้ให้ บริ การกลุม่ TRUE Mobile อยูท่ ี 0.16 บาท/MB
อัตราค่ าบริการอินเทอร์ เน็ตเคลื_อนที_ (บาท/MB)

ทีมา: สํานักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริ การในกิจการโทรคมนาคม
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
3.1.4

ตลาดบริการเข้ าถึงบรอดแบนด์ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย
ก) ผู้ให้ บริการ
ในปั จจุบนั มีผ้ ใู ห้ บริ การเข้ าถึงบรอดแบนด์ด้วยรูปแบบโครงข่ายทีหลากหลาย ซึงผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมทีมีโครงข่ายเป็ นของตนเองและได้ รับอนุญาตให้ บริ การเข้ าถึงบรอดแบนด์ จํานวน
ทังสิ
1 1น 32 ราย เป็ นผู้รับใบอนุญาตทีให้ บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมมากกว่าหนึงแบบเพือให้ บริ การ
จํานวน 21 ราย และเป็ นผู้ให้ บริ การทีให้ บริ การผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมแบบเดียว จํานวน 11 ราย
ผู้รับใบอนุญาตที_มีโครงข่ ายและรูปแบบของโครงข่ ายที_ให้ บริการเข้ าถึงบรอดแบนด์
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั

ทีมา : สํานักการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 สํานักงาน กสทช.
ผู้รับใบอนุญาตและประเภทใบอนุญาตที_ได้ รับ
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั

ทีมา: สํานักการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 สํานักงาน กสทช.
จากตารางดังกล่าวข้ างต้ นพบว่า ผู้รับใบอนุญาตทีมีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมี
โครงข่า ยเป็ นของตนเองมากกว่า หนึงใบ มีจํ า นวน 5 ราย เป็ นผู้รับ ใบอนุญาตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมแบบทีสาม จํานวน 18 ราย เป็ นผู้รับใบอนุญาตการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตแบบทีสาม
จํานวน 6 ราย และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีสองทีมีโครงข่ายเป็ นของตนเอง
จํานวน 3 ราย
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั

ข) ปริมาณการใช้ งาน
ปริมาณการใช้ งานบริการเข้ าถึงบรอดแบนด์ แยกตามเทคโนโลยี

ทีมา: IDC Research (Thailand)
ปริ มาณการใช้ บริการเข้ าถึงบรอดแบนด์มีแนวโน้ มเพิมสูงขึ 1นอย่างต่อเนือง โดย ณ สิ 1นไตรมาสที : ปี
,--. อยูท่ ี AC,-.C= Gbps เพิมขึ 1นจากไตรมาสก่อนหน้ า ร้ อยละ D.A< และเพิมขึ 1นจากไตรมาสที : ปี
,--= คิดเป็ นร้ อยละ A.88 ทังนี
1 1 การเข้ าถึงบรอดแบนด์โดยใช้ เทคโนโลยี Fiber optic มีปริ มาณทราฟ
ฟิ คมากว่าเทคโนโลยีอืน โดยการเข้ าถึงบรอดแบนด์โดยใช้ เทคโนโลยี xDSL มีปริ มาณทราฟฟิ คเป็ น
อันดับ ,
รายได้ จากบริการเข้ าถึงบรอดแบนด์ แยกตามการใช้ เองและให้ บริการบริษัทในกลุ่ม และขายให้ แก่ บริษัทอื_น

ทีมา: IDC Research (Thailand)
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สําหรับรายได้ จากบริ การเข้ าถึงบรอดแบนด์ก็มีแนวโน้ มเพิมสูงขึ 1นอย่างต่อเนืองเช่นเดียวกัน โดย ณ สิ 1น
ไตรมาสที 3 ปี 2558 อยู่ที 19,757 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ 1นจากไตรมาสก่อนหน้ า ร้ อยละ 1.01 และเพิมขึ 1น
จากไตรมาสที 3 ปี 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 12.06 ทังนี
1 1 รายได้ ของบริ การเข้ าถึงบรอดแบนด์ทีขายให้ แก่
บริ ษัทอืน คิดเป็ นร้ อยละ 60 ของรายได้ จากบริ การเข้ าถึงบรอดแบนด์ทงหมด
ั1
ค) แนวโน้ มการขยายโครงข่ ายของผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ต (Internet Service Providers: ISPs)
(1) มูลค่าตลาดอินเทอร์ เน็ตส่วนบุคคล
ความต้ องการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตจากผู้ใช้ งานทัวไป มีแนวโน้ มเพิมขึ 1นอย่างต่อเนือง ทําให้ มีผ้ ใู ห้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ต (ISPs) รายใหม่เกิดขึ 1นเป็ นจํานวนมาก โดย EIC คาดว่าจํานวนผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
รายใหม่ในปี 2559 จะเพิมขึ 1นร้ อยละ 10 จากปี ก่อนหน้ า นอกจากนี 1 ผู้ประกอบการรายเดิมหลายราย
เช่น TRUE JAS และ AIS ต่างหันมาลงทุนในโครงข่ายไฟเบอร์ ออพติก (FTTx) มากขึ 1นรวมถึง
โครงการบรอดแบนด์แห่งชาติของภาครัฐ ซึงมีนโยบายวางโครงข่ายไฟเบอร์ ออพติกให้ ครอบคลุมทุก
หมูบ่ ้ านภายในปี 2559 จากปั จจัยดังกล่าว จะช่วยเร่งมูลค่าการลงทุนในการวางโครงข่ายอินเทอร์ เน็ต
โดย EIC คาดว่าในปี 2559 มูลค่าตลาดอินเทอร์ เน็ตโดยรวมจะเพิมขึ 1นร้ อยละ 26 จากปี ก่อนหน้ า ส่วน
ในระยะกลาง EIC คาดว่าการขยายโครงข่ายของ ISPs จะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนือง โดยเติบโต
ประมาณร้ อยละ 26 จากปี ก่อนหน้ า ตามความต้ องการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตทีสูงขึ 1น
มูลค่ าตลาดอินเทอร์ เน็ตส่ วนบุคคล

ทีมา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ CAT
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ง) การเปลี_ยนแปลงที_สาํ คัญและแรงขับเคลื_อนการเติบโตของตลาดอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์
การพัฒนาระบบอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ แห่ งชาติของรัฐบาล
การพัฒนาระบบอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์แห่งชาติของรัฐบาลให้ ครอบคลุมกว่า =C,DDD หมูบ่ ้ าน
งบประมาณ , หมืนล้ านบาท โดยกระทรวง ICT จะเริ มเดินหน้ าโครงการทันทีตงแต่
ั 1 เดือนมีนาคม ,--C เป็ น
ผลบวกแก่ CAT และ TOT รวมถึงผู้ประกอบการติดตังระบบ
1
จ) ความเสี_ยงที_สาํ คัญของตลาดอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์
(1) ความผันผวนทางเศรษฐกิจเพราะการเมือง
ความผันผวนทางเศรษฐกิจอาจทําให้ แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ต้ องถูกปรับลดขนาดหรื อเลือน
โครงการออกไป
(2) วัฏจักรของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและมีเดีย
วัฏจักรของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและมีเดียจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ตามเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไป
ดังนันในช่
1 วงรอยต่อระหว่างเทคโนโลยีถ้ามีระยะเวลานานธุรกิจการวางโครงข่ายจะได้ รับผลกระทบ ส่งผล
ทําให้ รายได้ ของผู้ประกอบการไม่มีความสมําเสมอขึ 1นกับจํานวนโครงการทีเกิดขึ 1นในแต่ละปี

3.2 ปั จจัยต่ างๆ ที_มีผลกระทบต่ อค่ าเช่ าที_กองทุนฯ จะได้ รับ
ค่าเช่าทีกองทุนฯ จะได้ รับสามารถแบ่งได้ ตามผู้เช่าออกเป็ นสองประเภทหลัก คือ (8) ค่าเช่าทีมาจากกลุม่ ทรู และ (,)
ค่าเช่าทีมาจากผู้เช่ารายอืน ซึงปั จจัยทีมีผลกระทบต่อค่าเช่าทังสองแหล่
1
งอาจจะแตกต่างกันอันเนืองมาจากเงือนไขใน
สัญญาเช่าทีทางกองทุนฯ ได้ ทํากับทรู อาจจะมีเงือนไขบางประการทีไม่ตรงกับเงือนไขทีได้ ตกลงกับผู้เช่ารายอืน โดย
สรุปปั จจัยทีจะทําให้ คา่ เช่าทีกองทุนฯ จะได้ รับเปลียนแปลงไปมีดงั ต่อไปนี 1
I.

อัตราค่ าเช่ าและอัตราการเพิ_มขึน? ของค่ าเช่ าตามสัญญา
-

เสาโทรคมนาคม: สําหรับค่าเช่าเสาของผู้เช่ากลุ่มทรู อัตราค่าเช่าและอัตราการขึ 1นของค่าเช่า
เสาได้ มีการกําหนดไว้ แล้ วจนถึงวันครบกําหนดเช่าในปี พ.ศ. ,-=D พร้ อมทัง1 ส่วนลดต่าง ๆ ที
เกียวข้ อง สําหรับค่าเช่าเสาของผู้เช่ารายอืนจะขึ 1นอยู่การต่อรองระหว่างกองทุนฯ และผู้เช่าราย
ใหม่ โดยปั จจั ย ที มี ผ ลกระทบต่ อ อัต ราค่ า เช่ า เสานัน1 ได้ แก่ อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานชองเสา
โทรคมนาคมในเวลานัน1 และต้ นทุนในการสร้ างเสาโทรคมนาคมและค่าเช่าทีดิน (เนืองจากผู้เช่า
จะนําต้ นทุนทีเกียวข้ องจากการสร้ างเสาด้ วยตนเองรวมทังค่
1 าเช่าที มาพิจารณา ร่วมกับค่าเช่าเสา
ดังนันค่
1 าเช่าเสารายเดือน ควรจะถูกกว่าต้ นทุนต่อเดือนในกรณีทีมีการสร้ างเสาเอง เพือให้ เป็ น
การดึงดูดให้ ผ้ ปู ระกอบการเช่าเสามากกว่าทีจะสร้ างเสาเอง)

-

ระบบ FOC หลัก: สําหรับอัตราค่าเช่าสาย FOC นัน1 ได้ ถกู กําหนดไว้ แล้ วที :-D บาทต่อคอร์
กิโลเมตรต่อเดือน สําหรับอัตราค่าเช่าทีกลุม่ ทรูจะได้ รับ ซึงจะคงทีโดยไม่มีการเพิมขึ 1นระหว่างปี ไป
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จนถึง ปี พ.ศ. ,-<C สําหรับอัตราค่าเช่าทีผู้เช่ารายอืน ในหนังสือชี 1ชวนกําหนดไว้ ที 8,8DD บาทต่อ
คอร์ กิโลเมตรต่อเดือน ซึงอัตรานี 1สามารถต่อรองได้ เป็ นรายกรณีไป
-

II.

อุ ปกรณ์ ส_ ือสัญญาณที_เกี_ยวช้ อ งกับระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน? ที_
ต่ างจังหวัดซึ_งเป็ นอุปกรณ์ ประเภท Active: ตามสัญญาทีกองทุนฯ ได้ เข้ าทํากับกลุม่ ทรู อัตรา
ค่าเช่าของทรัพย์สินส่วนนี 1อยู่ที :8= ล้ านบาทในปี ,--= และจะเพิมขึ 1นในอัตราร้ อยละ - ต่อปี
สําหรับปี พ.ศ. ,--. และหลังจากนันจะเพิ
1
มขึ 1นในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริ โภคทีประกาศโดย
กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย สําหรับปี ก่อนหน้ า โดยเริ มคิดคํานวณจากเดือนมกราคม พ.ศ.
,--C ทังนี
1 1อัตราดังกล่าวต้ องไม่เกินร้ อยละ :.-

อัตราการเช่ าใช้
-

เสาโทรคมนาคม: กลุม่ ทรูได้ ทําสัญญาเช่าพื 1นทีขันตํ
1 าไว้ ดงั นี 1
o พื 1นที (slots) จํานวน <,<8C พื 1นที (slots) บนเสาโทรคมนาคม :,DDD เสา เริ มตังแต่
1 วนั ที 8
มกราคม พ.ศ. ,--.
o พื 1นที (slots) จํานวน 8:,CC: พื 1นที (slots) บนเสาโทรคมนาคม <,DDD เสา เริ มตังแต่
1 วนั ที 8
มกราคม พ.ศ. ,--C และ
o พื 1นที (slots) จํานวน 8-,,AC พื 1นที (slots) บนเสาโทรคมนาคม <,DDD เสา เริ มตังแต่
1 วนั ที 8
มกราคม พ.ศ. ,-<D
แต่เนืองจากพื 1นทีทังหมดที
1
มีบนเสาทัง1 <,DDD ต้ นนันมี
1 ถึง ,,,-A8 พื 1นที (slots) จะเห็นได้ ว่ามี
พื 1นทีว่างทีสามารถนํามาให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่ารายอืนอยู่ถึง =,,C, พื 1นที ดังนัน1 ถ้ ากองทุนฯ สามารถ
ปล่อยเช่าส่วนทีเหลือนี 1ออกไปได้ ค่าเช่าทีกองทุนฯ จะได้ รับก็จะเพิมขึ 1น

-

ระบบ FOC หลัก: ณ วันที :8 มีนาคม พ.ศ. ,--. หลังจากทีกองทุนฯ ได้ ทําการลงทุนใน
ทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื น1 ฐานเพิมเติม ครั ง1 ที 8 ทางกองทุน ฯ มีระบบ FOC หลักทัง1 สิน1
A,<,8A: คอร์ กิโลเมตร ซึงกลุ่มทรู ในฐานะผู้เช่าหลักได้ สญ
ั ญาว่าจะเช่าขันตํ
1 าเป็ นจํานวนไม่ตํา
กว่า ,=8,C.D คอร์ กิโลเมตร (ประมาณ <A%) ในปี ,--. และจะเพิมขึ 1นไปจนถึง :D,,,CD คอร์
กิโลเมตรในปี สุดท้ ายชองสัญญาเช่าซึงคือปี ,-<C (ประมาณ =8%) ดังนัน1 ถ้ ากองทุนฯ สามารถ
หาผู้เ ช่า รายอื นมาเช่ า ในส่ว นทีกลุ่ม ทรู ไ ม่ได้ เ ช่ า ได้ ค่าเช่ า ทีกองทุน ฯ จะได้ รั บจากทรั พ ย์ สิน
ประเภทนี 1ก็จะเพิมสูงขึ 1น

-

อุ ปกรณ์ ส_ ือสัญญาณที_เกี_ยวช้ อ งกับระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน? ที_
ต่ างจังหวัดซึ_งเป็ นอุปกรณ์ ประเภท Active: ทรัพย์สินส่วนนี 1มีสญ
ั ญาเช่ากับกลุม่ ทรู จนถึงปี
,-<8 โดยรายได้ จากทรัพย์สินส่วนนี 1อยู่ที :8= ล้ านบาทในปี ,--= ดังนันรายได้
1
จากทรัพย์สิน
ส่วนนี 1หลังจากปี ,-<8จะขึ 1นกับว่าทางกองทุนฯ ได้ ตอ่ สัญญาเช่ากับกลุม่ ทรูหรื อไม่ และทีอัตราค่า
เช่าเท่าใด
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3.3 นโยบายการตลาดและการแข่ งขันของโครงการ
ก)

ธุรกิจให้ เช่ าเสาโทรคมนาคม

ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีรายใหญ่ในประเทศไทย ซึงรวมถึง เอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีมี
เสาโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง ผู้ให้ บริ การเหล่านี 1อาจพิจารณาแยกทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเหล่านี 1ออกไปเพือ
จัดตังบริ
1 ษัททีประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมขึ 1นต่างหาก (Tower Co) หรื อโอนทรัพย์สินเหล่านี 1ไปให้ แก่บริ ษัทที
ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมทีเป็ นอิสระ ซึงในกรณีดงั กล่าวอุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศไทยอาจจะ
เผชิญกับการควบรวมกิจการและการลงทุนโดยบริ ษัทต่างชาติ ซึงจะทําให้ เกิดคูแ่ ข่งทีมีความแข็งแกร่งยิงขึ 1น อย่างไรก็
ตาม ปั จจุบนั ยังไม่มีเจ้ าของเสาโทรคมนาคมทีเป็ นอิสระทีให้ เช่าพื 1นทีในประเทศไทย
เนืองจากพื 1นทีตังเสาโทรคมนาคมหลายแห่
1
งของกองทุนฯ ตังอยู
1 ใ่ นกรุงเทพมหานคร ซึงมีประชากรหนาแน่น และเป็ น
พื 1นทีทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักประสบกับสภาพทีมีอตั ราใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การสูง กองทุนฯ จึงเชือว่าผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลัก เช่นเดียวกันกับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีรายอืนซึงเข้ าเป็ นผู้เช่าของกองทุนฯ มีแนวโน้ มที
จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าเมือสิ 1นสุดระยะเวลาของสัญญา เพือทีจะลดการหยุดชะงักของบริ การในพื 1นทีดังกล่าวและ
หลีกเลียงโอกาสการสูญเสียรายได้ อีกทังหลี
1 กเลียงค่าใช้ จ่ายทีจะเกิดขึ 1นจากการย้ ายสายอากาศ (antenna) และ
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานอืนทีใช้ ในการดําเนินงาน
ตามทีได้ กล่าวในหัวข้ อประมาณการอุปสงค์และอุปทานของเสาโทรคมนาคมข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าในปั จจุบนั มีเพียง
เสาทีกองทุนฯ มีและเสาของทีโอที และ กสท. โทรคมนาคมเท่านันที
1 มีการทําการตลาดปล่อยเช่าพื 1นที ในด้ านราคา
กองทุนฯ มีนโยบายการตลาดทีจะไม่แข่งขันทางด้ านราคากับทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม โดยตรง แต่จะเน้ นการ
ตังราคาที
1
ตํากว่าต้ นทุนทีผู้เช่าจะต้ องจ่ายถ้ าผู้เช่าตัดสินใจสร้ างเสาด้ วยตนเอง เพือเป็ นการดึงดูดให้ ผ้ เู ช่าตัดสินใจที
จะเช่ามากกว่าสร้ างเอง
ข) ธุรกิจให้ เช่ าระบบ FOC
ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีรายใหญ่ในประเทศไทย ซึงรวมถึงเอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีมี
ระบบ FOC เป็ นของตนเอง ผู้ดําเนินงาน FOC ประเภทขายส่งเท่านัน1 เช่น กฟภ. และ กฟผ. ได้ ให้ เช่าความจุ
ช่องสัญญาณใยแก้ วนําแสงบนระบบ FOC ของตนด้ วย ผู้ประกอบธุรกิจระบบบรอดแบนด์ในเขตพื 1นทีต่างจังหวัด
รวมถึง ทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริ ษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน ไฮเวย์ จํากัด บริ ษัท ยูไนเต็ด บรอดแบนด์ เทคโนโลยี
จํากัด บริ ษัท แอดวานส์ ดาต้ าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชันส์ จํากัด และบริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
นอกจากนี 1 บริ ษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน) ยังเป็ นคู่แข่งทางธุรกิจทีสําคัญอีกรายหนึงในอุตสาหกรรม
ระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์
ด้ านธุรกิจให้ เช่าระบบ FOC ในปั จจุบันทางกองทุนฯ มีค่แู ข่งทีเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื 1นฐานเช่นเดียวกันคือ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน1 ฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน ทีมีเครื อข่ายระบบ FOC ทีครอบคลุมทัง1 ประเทศ
เช่นเดียวกับทรัพย์สินทีกองทุนฯ มี ดังนัน1 ทางกองทุนฯ จึงต้ องหาจุดทีจะทําให้ สามารถแข่งขันได้ ด้วยจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การอันได้ แก่
I.

ความครบครันของทรัพย์สินโทรคมนาคม (One-Stop Solution) กล่าวคือ กองทุนฯ ไม่ได้ มีเพียงสาย
FOC ทีให้ เช่าเหมือนกับคูแ่ ข่ง แต่กองทุนฯ มีทงระบบ
ั1
FOC และเสาโทรคมนาคมซึงสามารถใช้ ในธุรกิจ
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โทรศัพท์เคลือนที (Moblle business) และธุรกิจทีเกียวข้ องกับการให้ บริ การบรอดแบนด์แบบไร้ สาย
(Wireless boardband) ส่วนประเภทของสาย FOC ทีกองทุนฯ มีให้ เช่านันมี
1 ทงแบบที
ั1
เป็ น Core
Network และ Access Network กล่าวคือ สามารถให้ ผ้ เู ช่าได้ มี end-to-end network ทีต้ องการได้
II.

ความสามารถในการปรับเปลียนระบบ FOC ให้ เหมาะสมกับความต้ องการของผู้เช่า ยกตัวอย่างเช่น
ทางกองทุนฯ อาจจะพิจารณาสร้ างสายเพิม เพือให้ เครื อข่ายทีมีอยู่สามารถไปเชือมโยงกับจุดทีผู้เช่า
ต้ องการได้ ทังนี
1 1ขึ 1นกับการตกลงไปรายกรณีไป

ค) ธุรกิจให้ เช่ าระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน? ที_ต่างจังหวัด (Upcountry Broadband Network)
เนืองจากกลุ่มทรู ได้ ทําสัญญาเช่ากับกองทุนฯ โดยกองทุนฯ ได้ ให้ สิทธิ ในการเช่าใช้ แต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity
Right) แก่กลุม่ ทรู เป็ นระยะเวลา - ปี และให้ สิทธิแก่กลุม่ ทรู ในการเลือกทีจะคงสิทธินี 1ไว้ ได้ เพิมอีก - ปี ทางกองทุนฯ
จึงไม่ได้ มีแผนการตลาดและการแข่งขันสําหรับทรัพย์สนิ ตรงส่วนนี 1

3.4 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
ลักษณะผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทของทรัพย์สินและตัวเลขเชิงสถิติ (Operational Statistics) เป็ นดังตาราง
สรุปดังต่อไปนี 1
ก) รายละเอียด จํานวนพืน? ที_รองรับและอัตราการเช่ าใช้ ของเสาโทรคมนาคม
โดยทัวไป เสาโทรคมนาคมทีตังอยู
1 ่บนพื 1นดินและมีความสูงเกิน :, เมตร และเสาโทรคมนาคมทีตังอยู
1 ่บนดาดฟ้ า
สามารถหรื อจะสามารถรองรับผู้เช่าได้ ตงแต่
ั 1 สองรายขึ 1นไป ทังนี
1 1 เสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ของกองทุนฯ สามารถ
รองรับผู้เช่าได้ ตงแต่
ั 1 สองรายขึ 1นไป ทังนี
1 1 หากมีการส่งมอบทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมส่วนเพิมเสร็ จสิ 1นและสิทธิแต่เพียง
ผู้เดียวทีเกี ยวข้ องกับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ได้ สิ 1นสุดลงแล้ ว พืน1 ทีทีเสา
โทรคมนาคมซึงอยูใ่ นกองทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ จะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลียต่อเสาอยู่ที A.8A (โดยเป็ น
ตัวเลขทีได้ จากการนําจํานวนพื 1นทีรองรับมาหารด้ วยจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคม)
เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคม
ของ AWC

ทรัพย์ สิน
เสาโทรคมนาคม
ส่ วนเพิ_ม

จํานวนเสา
รวม

อัตราร้ อยละ
ของเสา

ประเภทของเสา

ความสูง

ตัง? อยู่บนพืน? ดิน

>-D เมตร

3,496

520

4,016

33.0

ตัง? อยู่บนพืน? ดิน

:,--D เมตร

1,572

3,668

5,240

43.0

ตัง? อยู่บนพืน? ดิน

<:, เมตร

46

159

205

1.7

ตัง? อยู่บนดาดฟ้า

<:, เมตร

546

1,653

2,199

18.0
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ประเภทของเสา

ความสูง

DAS
รวม

N/A

เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคม
ของ AWC
523
6,183

ทรัพย์ สิน
เสาโทรคมนาคม
ส่ วนเพิ_ม
6,000

จํานวนเสา
รวม

อัตราร้ อยละ
ของเสา

523
12,183

4.3
100.0

ณ วันทีกองทุนฯ ลงทุน อัตราส่วนการเช่าใช้ พื 1นทีบนเสาโทรคมนาคมของกองทุนฯ เฉลียอยู่ทีประมาณ 8.DD พื 1นที
(slots) ต่อเสา ทังนี
1 1 ภายหลังทีมีการส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิมทังหมดและนั
1
บรวมการเช่าพื 1นที
(slots) บนเสาตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักทีกองทุนฯ ทํากับ TUC แล้ ว กองทุนฯ คาดว่า
อัตราส่วนการเช่าใช้ พื 1นทีบนเสาโทรคมนาคมของกองทุนฯ จะเฉลียอยู่ทีประมาณ 8.=< พื 1นที (slots) ต่อเสา ตาราง
ดังต่อไปนี 1แสดงความสามารถในการรองรับการใช้ พื 1นทีบนเสา (hosting capacity) และการเช่าใช้ ณ วันทีกองทุนฯ
ลงทุน สํา หรั บ เสาโทรคมนาคมที กองทุน ฯ จะซื อ1 หรื อ มี สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุท ธิ ที เกิ ด จากเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวตามเอกสารธุรกรรมทีเกียวข้ อง
นิติบุคคลผู้โอน

เสา

จํานวนพืน? ที_
รองรับ(1)

การเช่ าใช้

อัตราส่ วนการเช่ าใช้
(พีน? ที_ (slots)
ต่ อเสา)

ทรู(2)

6,000

22,541(:)

15,249 (A)

2.54 (-)

AWC(<)

4,698

14,524

4,698

1.00

BFKT(j)

1,485

6,450

1,485

1.00

รวม

e:,e<m

lm,;e;

:e,lm:

e.jb

( ) จํ านวนพืนที รองรับ หมายถึง จํ านวน ช่องพืนที (slots) ทังหมดบนเสาแต่ละต้น คูณด้วยจํ านวนเสาที กองทุนฯ จะเป็ นเจ้าของ หรื อมี สิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้สทุ ธิ ทีเกิ ดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)
(7) รวมถึงทรัพย์ สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิม ซึ งจะมี การส่งมอบให้แก่กองทุนฯ จํ านวน 9,;;; เสา ในปี พ.ศ. 7>>? และจํ านวน 9,;;; เสา ใน
ปี พ.ศ. 7>>@
(9) ประมาณการความสามารถในการรองรับรวมในช่วงคุณสมบัติ (specification range) ที กํ าหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิ ทธิ
รายได้
(K) ประมาณการการเช่าใช้พืนที บนเสา ณ วันที มกราคม พ.ศ. 7>L; ภายหลังจากที มี การส่งมอบทรัพย์ สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ มและ
การจัดสรรพืนที (slots) บนเสาตามที กํ าหนดในสัญญาเช่า ดํ าเนิ นการและบริ หารจัดการหลักที กองทุนฯ ทํ ากับ TUC
(>) ประมาณการอัตราการเช่าใช้พืนที บนเสา ณ วันที มกราคม พ.ศ. 7>L; ภายหลังจากที มี การส่งมอบทรัพย์ สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ ม
และการจัดสรรพืนที (slots) บนเสาตามที กํ าหนดในสัญญาเช่า ดํ าเนิ นการและบริ หารจัดการหลักที กองทุนฯ ทํ ากับ TUC
(L) รวมถึงเสาโทรคมนาคมซึ งเป็ นของ AWC ซึ งกองทุนฯ จะมี สิทธิ ในการรับประโยชน์ จากรายได้สุทธิ ทีเกิ ดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวและ
อยู่ภายใต้สิทธิ แต่เพียงผู้เดี ยวของ กสท. โทรคมนาคม

หน้ า 50

รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
(?) รวมถึ งเสาโทรคมนาคมของ BFKT ซึ งกองทุนฯ จะมี สิทธิ ในการรับประโยชน์ จากรายได้สุทธิ ทีเกิ ดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวและอยู่
ภายใต้สิทธิ แต่เพียงผู้เดี ยวของ กสท. โทรคมนาคม

ข) รายละเอียดและคุณสมบัติของ FOC และความครอบคลุมของระบบ FOC หลัก
ใยแก้ วนําแสง คือเส้ นใยแก้ วทีสามารถนําแสงไปตามความยาวคลืนแสง ใยแก้ วนําแสงใช้ กนั อย่างแพร่ หลายในการ
สือสัญญาณ ซึงสามารถส่งสัญญาณได้ ในระยะทางทีไกลกว่าและด้ วยอัตราแบนด์วิดท์ทีสูงกว่าระบบสือสัญญาณ
รู ปแบบอืน ๆ นอกจากนี 1 การสือสารด้ วย FOC เป็ นวิธีการส่งข้ อมูลจากสถานทีหนึงไปยังอีกสถานทีหนึงด้ วยการส่ง
สัญญาณแสงผ่านทางใยแก้ วนําแสง กระบวนการสือสารโดยใช้ ใยแก้ วนําแสงมีขนตอนพื
ั1
1นฐานซึงได้ แก่ การสร้ าง
สัญญาณแสงโดยการใช้ เครื องส่งสัญญาณ (transmitter) การถ่ายทอดสัญญาณ การตรวจสอบว่าสัญญาณไม่เกิด
การผิดเพี 1ยนหรื อมีกําลังอ่อนเกินไป การรับสัญญาณแสง และการแปลงสัญญาณแสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า
ประโยชน์ทีสําคัญของ FOC คือการสูญเสียข้ อมูลทีตํามากและไม่มีการรบกวนของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า ทําให้ สามารถ
เว้ นระยะทางระหว่างอุปกรณ์ขยายสัญญาณ (amplifiers) กับอุปกรณ์ทวนสัญญาณ (repeaters) ได้ ไกลขึ 1น FOC
จึงถูกนํามาใช้ แทนสายโลหะ และไม่มีการรบกวนของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า โดยการเชือมต่อด้ วยสายไฟฟ้ าหลายพันเส้ น
สามารถนํามาแทนแทนเส้ นใยแก้ วนําแสงทีมีแบนด์วิดท์สงู ได้ เพียงเส้ นเดียว
ระบบ FOC หลักของกองทุนฯ ซึงจะได้ มาจาก TU โดยหลักจะประกอบด้ วยสายเคเบิลใยแก้ วขนาด 8, ถึง <D แกน
(core) ซึงสามารถสือสัญญาณดิจิตอลแบบหลายช่อง (dense wave digital multiplex หรื อ DWDM) ด้ วยความเร็ วที
อัตรา 8<DD GB/s อุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณในระบบ FOC หลัก (รวมถึงอุปกรณ์ ทีอยู่ระหว่างการติดตัง)1 จะ
ประกอบด้ วยอุปกรณ์ระบบสือสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์ ระบบสือสัญญาณ SDH ซึงติดตังอยู
1 ่ประมาณ ,-D
ตําแหน่งใน -C จังหวัดของประเทศไทย ระบบ FOC หลักประกอบด้ วยสายเคเบิลใยแก้ วความยาวประมาณ -,88,
กิโลเมตร สายเคเบิลใยแก้ วในระบบ FOC หลักได้ ผ่านการใช้ งานมาอยู่ในช่วงหนึงถึงเจ็ดปี โดยสายเคเบิลใยแก้ วมี
อายุการใช้ งานสูงถึง -D ปี ระบบ FOC หลักส่วนใหญ่เป็ นแบบพาดเหนือพื 1นดิน ทําให้ เข้ าถึงและบํารุ งรักษาได้ ง่าย
รวมทังสามารถก่
1
อสร้ างและเดินสายเคเบิลใหม่ได้ รวดเร็ ว สายเคเบิลใยแก้ วบางส่วนวางอยู่ในท่อใต้ พื 1นดิน เพือการ
ป้องกันเพิมเติม ทังนี
1 1 ระบบ FOC หลักของกองทุนฯ ทีได้ มาจาก TU จะไม่รวมเครื อข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ ปลายทาง (last
mile) ในเขตพื 1นทีกรุงเทพมหานคร
ระบบ FOC หลักของ TU

FOC ทังหมด
1
จํานวนทีใช้ ในปั จจุบนั (8)

ความยาว
(กิโลเมตร)
-,88,
N/A

จํานวนคอร์
กิโลเมตร
8,,,<CD
=:,,=-

อัตราร้ อยละของ
FOC ทัง? หมด
8DD.D
-C.=

( ) ประมาณการจํ านวนที ใช้ของ TU ภายหลังจาก FOC ส่วนที อยู่ระหว่างการก่อสร้างมี การดํ าเนิ นการเสร็ จสิ น

หน้ า 51

รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
ระบบ FOC ของ BFKT

FOC ทังหมด
1
จํานวนทีใช้ ในปั จจุบนั (8)

ความยาว
(กิโลเมตร)
A=,,-D
N/A

จํานวนคอร์
กิโลเมตร
<.D,ADD
:D,,ADD

อัตราร้ อยละของ
FOC ทัง? หมด
8DD.D
AA.A

( ) ประมาณการจํ านวนที ใช้ของ BFKT สํ าหรับให้ กสท. โทรคมนาคม เช่า ภายหลังจาก FOC ส่วนที อยู่ระหว่างการก่ อสร้ างมี การ
ดํ าเนิ นการเสร็ จสิ น

ระบบ FOC หลักของ AWC

FOC ทังหมด
1
จํานวนทีใช้ ในปั จจุบนั (8)

ความยาว
(กิโลเมตร)
=,C.8
N/A

จํานวนคอร์
กิโลเมตร
:D:,A-:
8C=,,AD

อัตราร้ อยละของ
FOC ทัง? หมด
8DD.D
<-.D

( ) ประมาณการจํ านวนที ใช้ของ AWC

ค) รายละเอียดและความครอบคลุมของระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน? ที_ต่างจังหวัด (Upcountry Broadband
Network)
นอกจากระบบ FOC หลักแล้ ว กองทุนฯ จะเข้ าซื 1อระบบบรอดแบนด์ในเขตพื 1นทีต่างจังหวัด จาก TU ซึงระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื 1นทีต่างจังหวัดของกองทุนฯ จะทําให้ TU ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก สามารถเสนอบริ การ
การเข้ าถึงโครงข่ายต่าง ๆ ให้ แก่ลกู ค้ าองค์กรและลูกค้ าทัวไป เพือตอบสนองความต้ องการบริ การเสียง ข้ อมูล ภาพ
และการรับส่งข้ อมูลวิดีโอ ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง MPLS, DOCSIS, xDSL, DDN, WiFi และ FTTx ระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื 1นทีต่างจังหวัดของกองทุนฯ ประกอบด้ วยโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมประเภท Active และ Passive
เพื อเข้ า ถึ ง ผู้ใ ช้ ป ลายทางได้ จํ า นวนประมาณ 8., ล้ า นพอร์ ต โดยระบบส่ง ตรงถึ ง ผู้ใ ช้ ป ลายทาง (last mile)
ประกอบด้ วย สายใยแก้ วนําแสง (fiber optic cable) สายโคแอคเชียล (coaxial cable) และสายทองแดง (copper
cable) ซึงมีความยาวโดยรวมประมาณ ,D,=-D กิโลเมตร ทังนี
1 1 FOC มีความยาวครอบคลุม <,88A กิโลเมตรของ
ระบบส่งตรงถึงผู้ใช้ ปลายทาง (last mile) และมีจํานวนรวมทังสิ
1 1น ,:A,A-- คอร์ กิโลเมตร
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4 ปั จจัยความเสี_ยง
4.1 ความเสี_ยงเกี_ยวกับกองทุน
4.1.1

ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ ขึน? อยู่
กับธุรกิจของกลุ่มทรูเป็ นอย่ างมาก
กองทุนฯ จะต้ องพึงพากลุม่ ทรูเป็ นอย่างมาก เนืองจากทรู และบริ ษัทย่อยของกลุม่ ทรู จะเป็ นนิติบคุ คลผู้โอนทีจะ
โอนทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน1 ฐานโทรคมนาคมให้ แก่กองทุนฯ นอกจากนี 1 ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบการบํารุ งรักษาและการดําเนินงานของทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักและ BFKT ซึงจะเป็ นผู้รับผิดชอบการบํารุ งรักษาและการดําเนินงานของ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA
อีกทังผู
1 ้ จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของทรู จะเป็ นผู้รับผิดชอบการบริ การด้ านธุรการ และการ
จัดผลประโยชน์และการตลาดบางประการสําหรับการเช่าและบริ หารจัดการสถานทีตังร่1 วมกันในส่วนทีเกียวกับ
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม ทรูจะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนจํานวนประมาณร้ อยละ 8. ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจําหน่ายได้ ทงหมดในการเสนอขายครั
ั1
ง1 แรก และสมาชิกคณะกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หารระดับสูงของ
กลุ่มทรู จ ะได้ รับ การแต่งตัง1 โดยบริ ษัท จัดการให้ เป็ นสมาชิ กคณะกรรมการที ปรึ กษาการลงทุนของกองทุน ฯ
นอกจากนี 1 ผลการดําเนินงานของกองทุนฯ นันขึ
1 1นอยู่กบั ผลการดําเนินการและอุปสงค์ของธุรกิจโทรคมนาคม
เคลือนทีของกลุม่ ทรูเป็ นอย่างมาก
ก. กลุ่มทรูมีอิทธิพลต่ อการดําเนินการของกองทุนฯ อย่ างมีนัยสําคัญ
ทรู และ/หรื อนิติบคุ คลผู้โอนอืน และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันกับทรู หรื อนิติบคุ คลผู้โอนอืน จะถือหน่วยลงทุนไม่
ตํากว่าร้ อยละ 8. แต่ไม่เกินจํานวน 8 ใน : ของหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
นฯ ในการเสนอ
ขายครัง1 แรก แม้ วา่ ทรูอาจไม่สามารถออกเสียงลงมติในเรื องทีทรู หรื อบริ ษัทย่อยของทรู มีสว่ นได้ เสีย แต่ทรู ก็อยู่
ในฐานะทีสามารถใช้ อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญในเรื องทีต้ องได้ รับและขึ 1นอยู่กบั มติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอืน นอกจากนี 1 คาดว่าสมาชิกคณะกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หารระดับสูงของกลุม่ ทรูอาจได้ รับการแต่งตังโดย
1
บริ ษัทจัดการให้ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการทีปรึ กษาการลงทุนของกองทุนฯ โดยคณะกรรมการทีปรึ กษาการ
ลงทุนของกองทุนฯ มีหน้ าทีให้ คําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานของ
กองทุนฯ ตราบใดทีกลุม่ ทรูยงั ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ทรูยงั อยูใ่ นฐานะทีสามารถใช้ อิทธิพลในการถอด
ถอนบริ ษัทจัดการ อีกด้ วย นอกจากนี 1 ในวาระอืน ๆ ทีทรูสามารถออกเสียงได้ ในฐานะทีเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน ทรูมี
อิสระทีจะพิจารณาและลงมติทีเป็ นประโยชน์กบั ตน กองทุนฯ จึงไม่อาจรับรองได้ วา่ ผลประโยชน์ของกลุม่ ทรู และ
จะไม่ตา่ งไปจากหรื อจะไม่ขดั หรื อแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืน
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ข. กลุ่มทรู จะมีอํานาจควบคุมผู้จัดการทรั พย์ สินโทรคมนาคม ซึ_งจะเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านธุ รการบาง
ประการและด้ า นการตลาดและการจัด หาผลประโยชน์ ท_ ี เกี_ ยวกับ ทรั พย์ สิน โครงสร้ างพืน? ฐาน
โทรคมนาคมแก่ กองทุนฯ
กลุม่ ทรู เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ CC.CC ของ ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมผ่านทาง TUC และกรรมการของกลุม่ ทรู
บางคนยังเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารอาวุโสของผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมอีกด้ วย ภายใต้ สญ
ั ญาบริ การหลัก
บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการ
ให้ บริ การด้ านธุรการบางประการและการตลาดสําหรับการบริ การให้ เช่าและบริ หารจัดการสถานทีตังร่1 วมกันบน
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการเพิมเติม และผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
จะได้ รับค่านายหน้ าและค่าธรรมเนียมสําหรับการให้ บริ การตามสัญญาบริ การหลัก ดังนัน1 กลุ่มทรู จึงยังคงมี
อํานาจควบคุมการบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมต่อไปอย่างมาก ซึงคาดว่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวจะเป็ นทรัพย์สนิ ซึงก่อให้ เกิดรายได้ เกือบทังหมดของกองทุ
1
นฯ ณ เวลาจัดตังกองทุ
1
นฯ
ค. ผู้เช่ าและบริ หารจัดการหลักภายใต้ สัญญาเช่ า ดําเนิ นการและบริ หารจัดการหลักทุกราย BFKT
และ AWC เป็ นบริษัทย่ อยของกลุ่มทรู
ณ เวลาจัดตังกองทุ
1
นฯ ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักจะเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการเสาโทรคมนาคม ระบบ FOC
หลัก อุปกรณ์ทีเกียวข้ องและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื 1นทีต่างจังหวัดเกือบทังหมดภายใต้
1
สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการหลัก ส่วน BFKT จะยังคงจัดเก็บรายได้ ตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA และ BFKT
และ AWC (ซึงจะได้ รายได้ ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC) จะต้ องชําระเงินบางส่วนของรายได้
ดังกล่าวให้ แก่กองทุนฯ ตามข้ อกํ าหนดของสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ กับ BFKT และ AWC
ตามลําดับ ดังนัน1 กองทุนฯ จึงต้ องพึงพาผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก BFKT และ AWC ซึงเป็ นแหล่งรายได้ ของ
กองทุนฯ นอกจากนี 1 ตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก กองทุนฯ จะให้ สิทธิ แต่เพียงผู้เดียว
(exclusivity rights) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) บางประการแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการ
หลัก รวมถึงให้ สทิ ธิในการปฏิเสธก่อนในการเช่าและบริ หารจัดการพื 1นที (slots) บนเสาหรื อพื 1นทีรองรับอืนใดบน
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม การทีกลุ่มทรู ใช้ สิทธิดงั กล่าวอาจเป็ นอุปสรรคต่อความสามารถของ
กองทุนฯ ทีจะดึงดูดและให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบการรายอืน ๆ ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการ ซึงอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อการขยายฐานลูกค้ าทีกองทุนฯ คาดหมายและการเติบโตของรายได้ ในอนาคตของกองทุนฯ หาก
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ 1น กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองว่ากองทุนฯ จะสามารถหาลูกค้ ารายอืน ๆ เพือผลักดันการ
เติบโตของธุรกิจของกองทุนฯ ได้ และถึงแม้ ว่ากองทุนฯ จะประสบความสําเร็ จในการพยายามขยายฐานลูกค้ า
นอกกลุม่ ทรู กองทุนฯ คาดว่าในอนาคตอันใกล้ กองทุนฯ ยังคงต้ องพึงพากลุม่ ทรูเป็ นอย่างมากสําหรับธุรกิจและ
รายได้ เกือบทังหมดของกองทุ
1
นฯ นอกจากนี 1 ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนฯ ยังมีหน้ าทีบํารุ งรักษา
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมทีเช่าจากกองทุนฯ อย่างสมําเสมอภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก การผิดสัญญาในหน้ าทีดังกล่าวอาจทําให้ มลู ค่าของทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม
ลดลง ซึงจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
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ง. สัญญาโอนขายสิทธิรายได้ ก่อให้ เกิดความเสี_ยงบางประการแก่ กองทุนฯ
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ระหว่างกองทุนฯ กับทรู BFKT และ AWC กําหนดไว้ ว่าหากเกิดเหตุผิด
สัญญาหรื อเหตุการณ์ใด ๆ ตามทีระบุไว้ เช่น การทีทรูไม่สามารถส่งมอบเสาโทรคมนาคมส่วนเพิมภายในเวลาที
กําหนด ทรูจะต้ องชําระค่าเสียหายในจํานวนทีตกลงไว้ การที BFKT หรื อ AWC ไม่สง่ มอบรายได้ ให้ แก่กองทุนฯ
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ติดต่อกันสามงวด BFKT และ AWC จะต้ องชําระมูลค่าปั จจุบนั
สุทธิของรายได้ ในอนาคตซึงจะต้ องชําระภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ รวมถึงมูลค่าสุดท้ าย
(terminal value) ของทรัพย์สนิ ให้ แก่กองทุนฯ การชําระเงินจํานวนดังกล่าวโดยทรู BFKT หรื อ AWC อาจจะไม่
สะท้ อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจทีแท้ จริ งของการลงทุนของกองทุนฯ ในเสาโทรคมนาคมส่วนเพิมและทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT หรื อ AWC นัน1 และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อมูลค่าการลงทุนใน
หน่ ว ยลงทุ น ของผู้ ลงทุ น ในกรณี ที เกิ ด เหตุ ผิ ด สัญ ญาหรื อ มี ก ารเรี ย กร้ องให้ ส่ ง มอบรายได้ ก่ อ นกํ า หนด
(acceleration) ดังกล่าว กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ ทรู BFKT หรื อ AWC จะมีสภาพคล่องเพียงพอหรื ออยู่
ในสถานะทีจะสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนได้ นอกจากนี 1 ศาลมีดลุ ยพินิจในการพิจารณาปรับลดเงิน
จํานวนทีทรู BFKT หรื อ AWC มีภาระต้ องชําระให้ แก่กองทุนฯ เมือเกิดเหตุผิดสัญญาหรื อเมือเกิดเหตุการณ์ ที
กําหนดไว้ นอกจากนี 1 ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ BFKT และ
AWC ตกลงทีจะชําระค่าเช่ารายเดือนให้ แก่กองทุนฯ จนกว่าสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA จะหมดอายุ
ลง กล่าวคือวันที : สิงหาคม พ.ศ. ,-<. หากไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญา อย่างไรก็ดี BFKT หรื อ AWC อาจไม่ปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันซึงกําหนดให้ BFKT หรื อ AWC ส่งมอบรายได้ ให้ แก่กองทุนฯ ซึงอาจส่งผลให้ รายได้ ประจําของ
กองทุนฯ ลดลง การปรับลดค่าเสียหายทีกําหนดไว้ ลว่ งหน้ าหรื อการลดลงของรายได้ ตามสัญญาทีคาดการณ์ว่า
จะได้ รับจาก BFKT หรื อ AWC อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
กลยุทธ์การเติบโตและรายได้ ของกองทุนฯ ในอนาคตขึ 1นอยูก่ บั ผลประโยชน์ทีกองทุนฯ มีสทิ ธิได้ รับภายใต้ สญ
ั ญา
โอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เป็ นอย่างมาก จึงขึ 1นอยูก่ บั ความสามารถของนิติบคุ คลผู้โอนในการปฏิบตั ิตาม
ภาระผูกพันและข้ อกําหนดบางประการภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่านิติบคุ คลผู้โอน
จะสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันและข้ อกํ าหนดทุกข้ อภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวได้ การทีนิติบุค คลผู้โอนไม่
สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันและข้ อกําหนดภายใต้ ข้อกําหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทีกองทุนฯ มีสิทธิได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวและผลประโยชน์ทีกองทุนฯ จะ
ได้ รับจากการให้ เช่าพื 1นทีร่ วมแก่บคุ คลอืนในเวลาทีกองทุนฯ คาดหมาย ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
จ. กลุ่มทรู จะไม่ ให้ การสนับสนุ นด้ านเครดิตหรื อการคํา? ประกันแก่ กองทุนฯ ตลอดอายุของเอกสาร
ธุรกรรม
ในเบื 1องต้ น กองทุนฯ จะให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมแก่ผ้ เู ช่าและ
บริ หารจัดการหลัก ซึงจะถือเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการทังหมดของกองทุ
1
นฯ ตามสัญญาเช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก และกองทุนฯ จะต้ องพึงพา BFKT และ AWC ในการนําส่งรายได้ ทีขายให้ กบั กองทุนฯ ภายใต้
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สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ โดยในระยะแรก กองทุนฯ จะต้ องพึงพาค่าเช่าจากผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลัก และการนําส่งรายได้ จาก BFKT และ AWC (แล้ วแต่กรณี) เป็ นอย่างมากในการสร้ างรายได้ ให้ แก่
กองทุนฯ ในการชําระค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน และในการจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน การทีผู้เช่า
และบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ละเลย ล่าช้ าหรื อระงับการชําระเงินทีต้ องชําระให้ แก่
กองทุน ฯ ตามสัญญาเช่า ดํ าเนิน การและบริ หารจัดการหลักหรื อ สัญ ญาโอนขายทรั พย์ สิน และสิทธิ รายได้
(แล้ วแต่กรณี) หรื อการทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC และ/หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ผิดสัญญาไม่ปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันของตนภายใต้ ข้อกําหนดของสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก และ/หรื อ สัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ (แล้ วแต่กรณี) อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถ
ของกองทุนฯ ทีจะทําการชําระเงินหรื อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสิทธิทีควรได้ รับ
เว้ นแต่การที (8) TUC ตกลงจะชําระเงินหรื อดําเนินการให้ มีการชําระเงินให้ แก่กองทุนฯ ในจํานวนเท่ากับรายได้
สุทธิ ที BFKT ต้ องชําระให้ แก่กองทุนฯ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ทีกองทุนฯ ทํากับ BFKT
ในช่วงก่อนที กสท. โทรคมนาคม จะเริ มทําการชําระเงินให้ แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA
ภายใต้ Letter of Undertaking และ (,) เมือ กสท. โทรคมนาคม เริ มชําระเงินให้ แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื อง
และอุปกรณ์ HSPA TUC จะให้ การสนับสนุนภายใต้ Letter of Support แก่ BFKT นัน1 กลุม่ ทรู จะไม่ให้ การคํ 1า
ประกัน หลักประกัน หรื อการสนับสนุนด้ านเครดิตในลักษณะอืนใด เพือสนับสนุนภาระผูกพันทีกองทุนฯ มีต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนหรื อเจ้ าหนี 1รายอืน ๆ ของกองทุนฯ หรื อเพือสนับสนุนภาระผูกพันของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก
ในกรณีผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักละเมิดข้ อกําหนดในสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก หรื อเพือ
สนับสนุนภาระผูกพันของ AWC BFKT หรื อนิติบคุ คลผู้โอนอืนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
หรื อเพือสนับสนุนภาระผูกพันของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมภายใต้ สญ
ั ญาบริ การหลัก ดังนัน1 การทีผู้เช่า
และบริ หารจัดการหลักผิดนัดตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก หรื อการที BFKT AWC และ/
หรื อ นิ ติ บุค คลผู้โ อนอื นผิ ด นัด ตามสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ หรื อ การที ผู้จัด การทรั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคมผิดนัดตามสัญญาบริ การหลักอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ
ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ และยังอาจเป็ นการจํากัดหรื อขัดขวางมิให้
กองทุนฯ ชําระเงินหรื อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้
ฉ. กองทุนฯ จะต้ องพึ_งพาธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูอย่ างมีนัยสําคัญ
ความสามารถของกองทุนฯ ในการจัดหารายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน1 ฐาน
โทรคมนาคมของกองทุนฯ ขึน1 อยู่กับอุปสงค์ ของบริ การโทรศัพท์ เคลือนทีและผลการดําเนินงานของกิ จการ
โทรคมนาคมอืน ๆ ทีเกียวข้ องของกลุม่ ทรูซงรวมถึ
ึ
งผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นอย่างมาก ดังนัน1 ปั จจัยต่าง
ๆ ทีส่งผลกระทบต่อธุรกิจโทรคมนาคมของกลุม่ ทรู และผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ
นอกจากนี 1 แผนงานขยายธุรกิจในอนาคตของกองทุนฯ ยังคาดว่าจะมีพื 1นฐานหลักมาจากแผนการขยายธุรกิจ
บริ การเสียงและข้ อมูลผ่านโครงข่ายไร้ สายและระบบ FOC ของกลุม่ ทรูและผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงหรื ออาจไม่เกิดขึ 1น แม้ ว่ากองทุนฯ อาจขยายธุรกิจการให้
เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ไปสูผ่ ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมใน
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อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยนอกเหนือจากกลุ่มทรู อย่างไรก็ดี กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่า
ความพยายามขยายฐานรายได้ ของกองทุนฯ จะประสบความสําเร็ จโดยรวม
การทีกองทุนฯ ต้ องพึงพากลุม่ ทรู ซึงรวมถึงผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก ทําให้ กองทุนฯ มีความเสียงทีเกียวข้ อง
กับธุรกิจโทรคมนาคมของกลุม่ ทรูและผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอย่างมีนยั สําคัญ ซึงรวมถึงความเสียงทีสําคัญ
ดังต่อไปนี 1
-

การทีอุปสงค์ของผู้บริ โภค และ/หรื อ ค่าใช้ บริ การสําหรับบริ การโทรศัพท์เคลือนทีและบริ การโทรศัพท์
ประจําทีลดลง

-

การแข่งขันทีเพิมสูงขึ 1นระหว่างผู้ให้ บริ การเสียงและข้ อมูลทังแบบเคลื
1
อนทีและประจําที

-

ความล่าช้ าหรื อการเปลียนแปลงในการเริ มให้ บริ การ :G หรื อบริ การเทคโนโลยีเซลลูลา่ ร์ (cellular
technology) อืน ๆ ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย ซึงรวมถึงบริ การ AG

-

คดีความและข้ อพิพาทกับหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม และรัฐวิสาหกิจซึงยังคงดําเนินอยู่

-

สถานะของสัมปทานและใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ

-

กฎหมายและกฎระเบียบเกียวกับกิจการโทรคมนาคม เทศบาล สิงแวดล้ อม สุขภาพ และอืน ๆ เป็ นต้ น

กองทุนฯ อาจไม่สามารถหาผู้เช่าและบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมรายใหม่หรื อผู้ทีจะ
เช่าและบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมแทนภายใต้ ข้อกําหนดเดียวกันกับข้ อกําหนดการ
เช่า การดําเนินการและบริ หารจัดการของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก หรื อภายใต้ ข้อกําหนดเชิ งพาณิ ชย์ ที
ยอมรับได้ ดังนัน1 หากมีเหตุการณ์อย่างหนึงอย่างใดข้ างต้ นเกิดขึ 1นหรื อหากกองทุนฯ มีข้อพิพาทใด ๆ ทีกองทุนฯ
อาจมีกับกลุม่ ทรู ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติบคุ คลผู้โอน หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักไม่ว่ารายใด
หรื อหากความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนฯ กับกลุม่ ทรู ผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม นิติบคุ คลผู้โอน หรื อผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลักแย่ลงไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด ๆ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทาง
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.1.2

กองทุ น ฯ ต้ อ งพึ_ ง พาผู้ เ ช่ าและบริ ห ารจั ด การหลั ก น้ อยรายสํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น? ฐาน
โทรคมนาคม และ AWC และ BFKT ในการชําระเงินตามสัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้ และ
อาจจะไม่ สามารถเรี ยกชําระเงินจากผู้เช่ าและบริ หารจัดการเหล่ านี ? หรื อ AWC หรื อ BFKT ได้ ตาม
กําหนดเวลา หรื อไม่ สามารถเรี ยกชําระได้ เลยในกรณีท_ ีผ้ ูเช่ าและบริ หารจัดการเหล่ านี ? AWC หรื อ
BFKT ล้ มละลายหรือประสบปั ญหาทางการเงินอย่ างร้ ายแรง
ในวันทีกองทุนฯ ลงทุน กองทุนฯ จะให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม
บางรายการแก่ผ้ ูเช่าและบริ หารจัดการหลักเท่านัน1 ในอนาคตเท่าทีคาดหมายได้ เงินค่าเช่าทีมาจากผู้เช่าและ
บริ หารจัดการเหล่านี 1และรายได้ ทีมาจาก AWC และ BFKT จะถือเป็ นแหล่งรายได้ ทีสําคัญของกองทุนฯ ดังนัน1
ผลตอบแทนทางการเงินของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม และความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการดําเนิน
ธุรกิจของกองทุนฯ จะขึ 1นอยู่กบั เสถียรภาพทางธุรกิจและการเงินของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC และ
BFKT อย่างมีนยั สําคัญ
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ในกรณีทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก หรื อ AWC หรื อ BFKT ประสบปั ญหาทางการเงินอย่างร้ ายแรง กองทุนฯ
อาจมีความยากลําบาก หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าเช่าหรื อรายได้ ทีต้ องชําระให้ แก่กองทุนฯ ตามสัญญาเช่า
ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักหรื อสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั AWC และ BFKT (แล้ วแต่
กรณี) ภายในกําหนดเวลา หรื ออาจจะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้ เลย ซึงจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทุนฯ นอกจากนี 1 ถ้ าผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักรายใด
หรื อ AWC หรื อ BFKT ไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก
หรื อตามหน้ าทีในการส่งมอบรายได้ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กองทุนฯ อาจต้ องรับภาระ
ค่าใช้ จ่ายจํานวนมากในการรักษาสิทธิของกองทุนฯ และ/หรื อ การหาผู้เช่าและบริ หารจัดการรายใหม่เพือให้ เช่า
และบริ หารจัดการพื 1นที (slots) บนเสาโทรคมนาคมทีว่างลง
ถ้ าศาลมีคําสังพิทกั ษ์ ทรัพย์ของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT กองทุนฯ อาจจะไม่สามารถเรี ยก
เก็ บ ยอดเงิ น ค้ า งชํ า ระตามสัญญาเช่ า ดํ าเนิ นการและบริ หารจัดการทีเกี ยวข้ อ ง และ/หรื อ สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ตามกฎหมายล้ มละลายไทย ถ้ าผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT ถูกศาล
มีคําสังพิทกั ษ์ ทรัพย์ ยอดเงินทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT ค้ างชําระต่อกองทุนฯ เมือศาลมี
คําสังพิทกั ษ์ ทรัพย์จะกลายเป็ นสิทธิ เรี ยกร้ องสามัญทีไม่มีประกันในคดีล้มละลาย ซึงกองทุนฯ จะได้ รับชําระก็
ต่อเมือผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT ได้ ชําระหนี 1ตามสิทธิเรี ยกร้ องทีมีบรุ ิ มสิทธิบางรายการแล้ ว
รวมทังจะได้
1
รับชําระคืนตามสัดส่วนระหว่างเจ้ าหนี 1ไม่มีประกันด้ วยกัน ในกรณีทีสิทธิเรี ยกร้ องของเจ้ าหนี 1ของผู้
เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT อาจมีบรุ ิ มสิทธิเหนือสิทธิเรี ยกร้ องทีกองทุนฯ มีต่อผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลัก AWC หรื อ BFKT ในส่วนของหนี 1ทีผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT มีต่อกองทุนฯ
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักและสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ (แล้ วแต่กรณี)
กองทุนฯ อาจได้ รับยอดเงินค้ างชํ าระตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักและสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เพียงบางส่วน หรื อไม่ได้ รับเลย นอกจากนี 1 กองทุนฯ อาจจะไม่ได้ รับชําระจํานวนเงินใน
อนาคตใด ๆ ทีกองทุนฯ พึงจะมีสทิ ธิได้ รับตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักและสัญญาโอนขาย
ทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ และจะไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ของสัญ ญาดัง กล่า วอย่า งสมบูร ณ์ ใน
ขณะเดียวกัน การที กสท. โทรคมนาคม ผิดนัดชําระค่าเช่าหรื อค่าธรรมเนียมอืน ๆ หรื อชําระเงินล่าช้ า หรื อหยุด
ชําระเงินดังกล่าวให้ แก่ BFKT ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถของ AWC และ BFKT ในการส่งมอบรายได้ ให้ แก่กองทุนฯ ฐานะทางการเงินของ AWC และ
BFKT และความสามารถของ AWC และ BFKT ในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หากมีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวเกิดขึ 1นอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.1.3

การเปลี_ยนแปลงเกี_ยวกับการใช้ เสาร่ วมกันและผู้เช่ าและบริหารจัดการพืน? ที_ร่วมบนเสาโทรคมนาคม
และระบบ FOC ของกองทุนฯ อาจไม่ ได้ เป็ นไปในลักษณะที_กองทุนฯ คาดหมาย
รูปแบบการดําเนินธุรกิจของกองทุนฯ อยูบ่ นหลักการว่าจะมีผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมใช้ ทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคม
ส่วนเพิมและระบบ FOC หลักของกองทุนฯ ร่ วมกันมากขึน1 เนืองจากการเพิมจํ านวนผู้ประกอบการในเสา
โทรคมนาคมและระบบ FOC ทีมีอยู่จะเอื 1ออํานวยต่อการใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ ดียิงขึ 1นโดยมี
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รายจ่ายลงทุนทีเพิมขึ 1นค่อนข้ างตํา อันเป็ นการเพิมประสิทธิภาพทางด้ านต้ นทุนและการดําเนินงานของกองทุนฯ
การเพิมอัตราการใช้ พื 1นทีร่ วมของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิมและระบบ FOC หลักของกองทุนฯ เป็ น
ปั จจัยหลักอย่างหนึงของกลยุทธ์ การเติบโตของกองทุนฯ ต้ นทุนทีเพิมขึ 1นในการสร้ างเสาโทรคมนาคม ระบบ
FOC และโครงสร้ างพื 1นฐานทีเกียวข้ องใหม่ อาจเป็ นสิงจูงใจให้ ลกู ค้ าเป้าหมายพึงพาการใช้ เสาโทรคมนาคมทีมี
อยูแ่ ล้ ว และใช้ ประโยชน์จากระบบ FOC ของกองทุนฯ ร่วมกันมากขึ 1น อย่างไรก็ตาม ความสําเร็ จของรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจนี 1ขึ 1นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ ซึงรวมถึง ความสามารถของกลุม่ ทรู ในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ของตนในสภาวะการแข่งขันสูง ภูมิประเทศ ความหนาแน่นของประชากรในพื 1นทีเมืองและชนบท สภาวะการเงิน
ที มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ป ระกอบการและรู ป แบบพฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภคอัน เป็ นลัก ษณะเฉพาะของอุต สาหกรรม
โทรคมนาคม และข้ อจํากัดทางกฎหมาย เป็ นต้ น นอกจากนี 1 ทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมบางอย่าง
ของกองทุนฯ ไม่ได้ พร้ อมสําหรับการใช้ ร่วมกันได้ ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ
AWC ซึงกองทุนฯ จะซื 1อรายได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ เหล่านัน1 อยูภ่ ายใต้ ข้อตกลงการให้ สทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ กสท.
โทรคมนาคม ในการใช้ ทรัพย์สนิ เหล่านัน1 การจัดให้ มีผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการเพิมเติมบนทรัพย์สินดังกล่าวนันถู
1 ก
จํ า กัดจนกว่า จะมี การโอนทรั พ ย์ สิน ดังกล่าวให้ แ ก่ กองทุน ฯ ภายหลัง วัน ครบกํ าหนดสัญ ญา HSPA ตาม
ข้ อกําหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ อย่างไรก็ดี ระบบ FOC ของ BFKT อาจไม่พร้ อมสําหรับ
การใช้ งานร่วมกับผู้ประกอบการรายอืนหลังจากสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA หมดอายุลงและมีการโอน
ทรัพย์สินส่วนดังกล่าวให้ แก่กองทุนฯ เนืองจากข้ อจํากัดภายใต้ สญ
ั ญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับระบบสือสัญญาณ
ของ BFKT ดังนี 1 แม้ ว่า กสท. โทรคมนาคม จะยินยอมสละสิท ธิ ในการใช้ แต่เพี ยงผู้เดีย ว การใช้ ทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมบางประการร่ วมกัน อาจอยู่ภายใต้ ข้อจํากัดทางด้ านเทคโนโลยีและกฎระเบียบ
ด้ วย และ ความไม่แน่นอนนี 1ก็อาจเป็ นการจํากัดความสามารถของกองทุนฯ ทีจะหาผู้เช่าและบริ หารจัดการพื 1นที
ร่วมยิงขึ 1นไปอีก
กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองว่าผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมจะพยายามลดค่าใช้ จ่ายด้ วยการเพิมการพึงพาการใช้ เสา
หรื อระบบ FOC ร่ วมกัน ไม่ว่ากับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมไร้ สายรายอืนๆ หรื อกับผู้ดําเนินงานเสาโทรคมนาคม
และระบบ FOC อิสระเช่นกองทุนฯ โดยเฉพาะอย่างยิง ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมอาจไม่ยินดีทีจะเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการเสาโทรคมนาคมหรื อระบบ FOC จากบุคคลภายนอก เนืองจากไม่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจ หรื ออาจไม่ยินดีทีจะสละสิงทีผู้ให้ บริ การรายดังกล่าวเชือว่าเป็ นข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขันจากการ
เป็ นเจ้ าของโครงข่ายของตนเอง หรื อไม่ว่าด้ วยเหตุผลอืนใด ในกรณีทีการใช้ เสาหรื อระบบ FOC ร่ วมกันไม่ได้
เปลียนแปลงไปในลักษณะทีกองทุนฯ คาดหมาย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.1.4

บริษัทจัดการอาจไม่ สามารถดําเนินกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนฯ ได้ อย่ างประสบผลสําเร็จ และอาจ
ตกลงแก้ ไขแปลี_ยนแปลงเอกสารธุรกรรม สละสิทธิ หรือให้ ความยินยอมโดยไม่ ขอความยินยอมจากผู้
ถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้บริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day management) ของกองทุนฯ และควบคุมการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของกองทุน ฯ โดยอยู่ภ ายใต้ ก ารกํ า กับ ดูแ ลของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ กองทุน ฯ ต้ อ งพึงพาการ
ดําเนินงานของบริ ษัทจัดการและความสามารถของบริ ษัทจัดการในการดําเนินงานและบริ หารจัดการกองทุนฯ
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การทีบริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินงานหรื อบริ หารจัดการกองทุนฯ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขภายใต้ กฎหมายทีเกียวข้ อง อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการจ่ายเงินปั นผล รวมไปถึงผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
1 ้ จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมให้ เป็ นผู้รับผิดชอบการบริ การด้ านธุรการบางประการ การ
จัดหาผลประโยชน์และการตลาดเกียวกับการให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐาน
โทรคมนาคมกับผู้เช่าและบริ หารจัดการรายอืน ๆ ทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจไม่มีโอกาสทีจะประเมินการตัดสินใจ
ของบริ ษัทจัดการเกียวกับกลยุทธ์ ทีบริ ษัทจัดการนํามาใช้ หรื อการลงทุนของกองทุนฯ ตลอดจนเงือนไขในการ
ลงทุนดังกล่าว การทีบริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ อาจ
มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิ จ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิ จของ
กองทุนฯ
นโยบายการลงทุนของกองทุนฯ อนุญาตให้ กองทุนฯ ลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานได้ อย่างหลากหลาย โดย
ไม่จําเป็ นต้ องเกียวข้ องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ/หรื อ ไม่จําเป็ นต้ องตังอยู
1 ่ในประเทศไทย ตราบใดที
กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานนันเป็
1 นประโยชน์หรื อเป็ นการให้ บริ การประชาชนในวงกว้ างของประเทศไทย ซึงกองทุน
ฯ อาจไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนหรื อดําเนินงานกิจการเหล่านันมาก่
1 อน ทังนี
1 1 แม้ ว่ากิจการโครงสร้ างพื 1นฐาน
ทีกองทุนฯ สามารถลงทุนได้ นัน1 รวมไปถึงกิ จการไฟฟ้ า ประปา ทางพิเศษ หรื อทางสัมปทาน ท่าอากาศยาน
ท่าเรื อนํ 1าลึก การขนส่งมวลชน พลังงานทางเลือก ระบบบริ หารจัดการนํ 1าหรื อชลประทาน และระบบป้องกันภัย
ธรรมชาติ และกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานอืนใดซึงกฎหมายหลักทรัพย์อาจให้ เข้ าไปลงทุนได้ ในอนาคต กองทุนฯ ก็
คาดว่าจะลงทุนในโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมเป็ นหลัก นอกจากนี 1 หากกองทุนฯ จะเข้ าไปลงทุนในกิจการ
ดังกล่าว กองทุนฯ คาดว่ากองทุนฯ จะต้ องว่าจ้ างผู้ให้ บริ การภายนอกเพือดําเนินงาน และ/หรื อให้ บริ การสําหรับ
กิจการดังกล่าว ซึง กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ จะสามารถว่าจ้ างผู้ให้ บริ การหรื อผู้ดําเนินงานภายนอกที
เหมาะสมซึงมีประสบการณ์ทีจําเป็ นด้ วยข้ อตกลงทางการค้ าทียอมรับได้ หรื ออาจไม่สามารถหาผู้ให้ บริ การหรื อผู้
ดําเนินงานภายนอกได้ เลย
นอกจากนี 1 บริ ษัทจัดการยังมีดลุ ยพินิจแต่เพียงผู้เดียวทีจะใช้ สทิ ธิหรื อยินยอมให้ มีการใช้ สทิ ธิและการเยียวยาบาง
ประการเกี ยวกับผู้จัดการทรัพย์ สินโทรคมนาคมหรื อการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน1 ฐาน
โทรคมนาคม หรื อ ให้ ค วามยิ น ยอมในการแก้ ไขเปลี ยนแปลงเอกสารธุ ร กรรม (นอกเหนื อ จากการแก้ ไข
เปลียนแปลงทีต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน) หรื อผ่อนผันเงือนไขใด ๆ ในเอกสารธุรกรรม ซึงอาจ
ไม่สอดคล้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยการดําเนินการดังกล่าวของบริ ษัทจัดการจะผูกพัน
ผู้ถือหน่วยลงทุนและอาจไม่ใช่ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
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4.1.5

กองทุ น ฯ อาจไม่ สามารถซื อ? ทรั พย์ สิน โครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคมภายใต้ เงื_อ นไขที_ ย อมรั บ ได้
หรื อไม่ สามารถรวมทรั พย์ สินเหล่ านัน? ได้ อย่ างประสบผลสําเร็ จ หรื อกองทุนฯ อาจจะไม่ สามารถระบุ
เป้าหมายที_เหมาะสม หรื อกลยุทธ์ การเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทุนฯ อาจจะไม่ ประสบ
ผลสําเร็จ
กลยุทธ์ การเติบโตของกองทุนฯ ขึน1 อยู่กับความสามารถของกองทุนฯ ในการซือ1 หรื อได้ มา หรื อการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีเป็ นโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมจากนิติบคุ คลผู้โอน บริ ษัทอืน ๆ ในกลุม่ ทรู หรื อบุคคลภายนอก
อืน ๆ กลยุทธ์นี 1สะท้ อนความเสียงในส่วนของการประเมินมูลค่า จุดแข็งและจุดอ่อนของการเข้ าซื 1อหรื อได้ มาและ
โอกาสการลงทุน การรวมและบริ หารจัดการทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมทีได้ มาใหม่ และการ
เพิมหรื อปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพการดําเนินงานของทรัพย์สินเหล่านัน1 นอกจากนี 1 กองทุนฯ อาจจะต้ องจัดสรร
ทรัพยากรและฝ่ ายบริ หารจัดการอาจจะต้ องใช้ เวลาอย่างมากในการดําเนินการเพือการเข้ าซื 1อหรื อได้ มา และการ
ลงทุนดังกล่าว ความสามารถในการดําเนินกลยุทธ์การเติบโตของกองทุนฯ ได้ อย่างประสบผลสําเร็ จจะขึ 1นอยู่กบั
ปั จ จัย ต่า ง ๆ อาทิ ความสามารถของกองทุน ฯ ในการเฟ้ นหาโอกาสการลงทุน ที เหมาะสม ซึงเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนฯ การจัดหาเงินทุนและ/หรื อการกู้ยืมเงินได้ อย่างเพียงพอบนเงือนไขทียอมรับ
ได้ และการปฏิบตั ิตามคํารับรองของกองทุนฯ ทีระบุอยูใ่ นตราสารหนี 1ใดซึงกองทุนฯ อาจมีอยู่ ณ เวลานัน1
กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ การเข้ าซื 1อหรื อการลงทุนของกองทุนฯ จะสามารถทําได้ ในเวลาทีเหมาะสม หรื อ
ตามข้ อกําหนดและเงือนไขซึงเป็ นทียอมรับได้ ของกองทุนฯ และไม่สามารถรับรองได้ วา่ ทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ าง
พื 1นฐานโทรคมนาคมทีกองทุนฯ สามารถเข้ าซื 1อหรื อได้ มาหรื อลงทุนจากนิติบคุ คลผู้โอน บริ ษัทอืน ๆ ในกลุม่ ทรู
หรื อบุคคลภายนอกอืน ๆ ได้ ในอนาคตจะเป็ นทีน่าสนใจ กองทุนฯ คาดว่าในอนาคตอันใกล้ ทรัพย์ สินทีเป็ น
โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมทีกองทุนฯ จะเข้ าซื 1อหรื อได้ มาจะมาจากนิติบคุ คลผู้โอนหรื อนิติบคุ คลในกลุม่ ทรู
อืน ๆ เกือบทังหมด
1
ซึงจะยังคงเป็ นบุคคลทีเกียวข้ องของกองทุนฯ ต่อไปในอนาคต แม้ ว่าตามกฎหมาย ทรู จะไม่
สามารถออกเสียงในวาระเกียวกับธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องในกรณีทีการเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวต้ องได้ รับมติ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อถูกจํากัดโดยข้ อจํากัดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องอืนใด เนืองจากทรู
จะถือเป็ นบุคคลทีเกียวข้ องของกองทุนฯ เพราะทรู จะเข้ าถือหน่วยลงทุนจํานวนเกินร้ อยละ 8D ของหน่วยลงทุน
ทังหมด
1
อย่างไรก็ ดี ทรู หรื อกลุ่มทรู ก็อาจยังคงมีอิทธิ พลเหนือกว่าในการเจรจาต่อรองเงื อนไขในการเข้ าซือ1
ทรั พย์ สินในอนาคตจากนิติบุคคลผู้โอนหรื อบริ ษัทอืน ๆ ในกลุ่มทรู นอกจากนี 1 ถึงแม้ ว่าตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ กองทุนฯ จะได้ สิทธิในการได้ รับคําเสนอก่อน (right to receive a first offer) ในการซื 1อ
ทรัพย์สนิ ทีเป็ นโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางอย่างจากกลุม่ ทรู ทีกลุม่ ทรู ประสงค์จะขายก็
ตาม กลุ่มทรู อาจตัดสินใจไม่ขายทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน1 ฐานเพิมเติมใด ๆ หรื ออาจตัดสินใจลดจํ านวนเสา
โทรคมนาคมทีจะขายลง นอกจากนี 1 กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่ากองทุนฯ จะได้ รับประโยชน์ในการคัดสรร
และเข้ าซื 1อหรื อได้ มาซึงทรัพย์สนิ ทีเป็ นโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมตามทีคาดว่าจะเป็ นการส่งเสริ มเป้าหมาย
กลยุทธ์ ของกองทุนฯ หรื อได้ มาซึงทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมในอัตราทีจําเป็ นต่อการบรรลุ
แผนการขยายธุรกิจทีต้ องการ กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่ากองทุนฯ จะสามารถดําเนินตามแผนการขยาย
ธุรกิจหรื อสามารถได้ รับผลประโยชน์จากกลยุทธ์ การเติบโตของกองทุนฯ ในอนาคตได้ อย่างประสบผลสําเร็ จ ซึง
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ไม่วา่ กรณีใดดังกล่าวก็อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน
กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.1.6

บริ ษัทจัดการและกองทุน ฯ ไม่ มีประสบการณ์ ในกิจการโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคม หากบริ ษัท
จัดการไม่ สามารถบริ หารจัดการกองทุนฯ และ/หรื อ ผู้จัดการทรั พย์ สินโทรคมนาคมให้ ดําเนิ นการ
ให้ บริ การที_จําเป็ นและเกี_ยวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคม
ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อธุ รกิจ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้บริ หารจัดการกองทุนฯ และบริ ษัทจัดการจะต้ องพึงพาผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมใน
การบริ การด้ านธุรการบางประการ รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดสําหรับการเช่าและบริ หารจัดการ
พื 1นทีร่วมกันบนทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมให้ แก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการเพิมเติม ทังนี
1 1 ภายหลังจาก
ทีนิติบคุ คลผู้โอนโอนทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมให้ แก่กองทุนฯ ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานและการบํารุ งรักษาทรั พย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม และ BFKT จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC
ทังนี
1 1 บริ ษัทจัดการและกองทุนฯ ไม่มีประสบการณ์หรื อความเชียวชาญในการบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื 1นฐานโทรคมนาคม และอาจไม่สามารถควบคุมดูแลการดําเนินงานของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม ผู้เช่า
และบริ หารจัดการหลัก และผู้เช่ าและบริ ห ารจัดการรายอืน ๆ ได้ อย่างมีป ระสิทธิ ภาพ ดังนัน1 หากผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐาน
โทรคมนาคมอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ รายได้ ของกองทุนฯ และหากบริ ษั ทจัดการไม่
สามารถควบคุมดูแลให้ ผ้ จู ดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก และผู้เช่าและบริ หารจัดการ
รายอืน ๆ ดําเนินงานเกียวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม และ/หรื อ บริ ษัทจัดการไม่สามารถบริ หาร
จัดการกองทุนฯ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล จะส่งผลกระทบต่อธุรกิ จ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ ตลอดจนความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนและการชําระคืนหนี 1ทีถึงกําหนดชําระ การเปลียนแปลงในทางลบใด ๆ ในความสัมพันธ์ ระหว่าง
บริ ษัทจัดการกับผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมอาจเป็ นอุปสรรคต่อความสามารถของบริ ษัทจัดการในการจัดหา
ผลประโยชน์ จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม นอกจากนี 1 หากผู้จัดการทรัพย์ สินโทรคมนาคมไม่
สามารถปฏิ บัติหน้ าทีตามสัญ ญาบริ การหลัก กองทุนฯ อาจไม่สามารถแต่งตัง1 บุคคลอืนเพือบริ หารจัดการ
เกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมและการจัดหาผลประโยชน์และ
การตลาดเกี ยวกับ การให้ เช่ า ดํ าเนิ นการและบริ ห ารจัดการพื น1 ที ตัง1 ร่ วมกันบนทรั พย์ สิน โครงสร้ างพื น1 ฐาน
โทรคมนาคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับทีผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมต้ องปฏิบตั ิตามสัญญาบริ การ
หลัก หรื ออาจไม่สามารถแต่งตังบุ
1 คคลอืนได้ เลย ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผล
การดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ

4.1.7

กองทุนฯ อาจไม่ มีกรรมสิทธิsตามกฎหมายในรายได้ ในอนาคตซึ_งถูกขายให้ แก่ กองทุนฯ ตามสัญญา
โอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้ กับ BFKT และ AWC และการโอนกรรมสิทธิsในรายได้ ในอนาคตตาม
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สัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้ อาจถูกโต้ แย้ งหรื อตกอยู่ภายใต้ สิทธิเรี ยกร้ องของเจ้ าหนีร? าย
อื_น
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั BFKT และ AWC นัน1 BFKT และ AWC จะขายรายได้ ทีจะ
ได้ รับจากการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามลําดับ โดยการขาย
ดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ บงั คับของกฎหมายไทยซึงมีข้อจํากัดทีอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสําคัญต่อการมี
ผลบังคับของการโอนกรรมสิทธิkในรายได้ ในอนาคต และการขายรายได้ ดงั กล่าวอาจถูกโต้ แย้ งได้ ตามทีได้ มีการ
วิเคราะห์ในบทวิเคราะห์ทางกฎหมายในหัวข้ อ ,.A “บทวิเคราะห์ทางกฎหมายเกียวกับสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้ ในอนาคตหากกองทุนฯ มิได้ เป็ นบุคคลเดียวทีมีสิทธิ ได้ รับรายได้ ในอนาคตดังกล่าวทังจํ
1 านวน โดย
เปรี ยบเทียบสิทธิได้ เสียทางทรัพย์สนิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนกับสิทธิของเจ้ าหนี 1หรื อผู้มีสทิ ธิอืนในรายได้ ในอนาคต”
นอกจากนี 1 ในกรณีทีเจ้ าหนี 1ของ BFKT และ AWC ผู้บริ หารแผน ผู้พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อผู้ชําระบัญชีของ BFKT และ
AWC ใช้ สิท ธิ ในการเรี ยกร้ องเงิ น จาก BFKT และ AWC อันอาจรวมถึงรายได้ จากการให้ เช่าทรั พย์ สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทีกองทุนฯ ซื 1อมาจาก BFKT และ AWC ในกรณีที
เจ้ าหนี 1หรื อบุคคลอืนฟ้ องร้ อง BFKT หรื อ AWC สิทธิของกองทุนฯ ในอันทีจะเรี ยกร้ องมูลค่าของรายได้ ทีกองทุนฯ
ซื 1อมาจาก BFKT และ AWC เอาจาก BFKT หรื อ AWC นันอาจไม่
1
ดีไปกว่าสิทธิของเจ้ าหนี 1ไม่มีประกันรายอืนของ
BFKT หรื อ AWC ผู้บริ หารแผน ผู้พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อผู้ชําระบัญชี และหากการโต้ แย้ งการโอนรายได้ ในอนาคตที
กองทุนฯ ซือ1 มาจาก BFKT และ AWC ตามลําดับ ตามสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ ประสบ
ความสําเร็ จ จะทําให้ กองทุนฯ สูญเสียแหล่งรายได้ ของกองทุนฯ ไป อันอาจทําให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ รวมถึงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
ได้ รับเงินจากกองทุนฯ
4.1.8

การดําเนินงาน ให้ บริการ บํารุ งรักษา และซ่ อมแซมระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน? ที_
ต่ างจังหวัดมีค่าใช้ จ่ายสูงและมีความเสี_ยง
ระบบต่าง ๆ ของกองทุนฯ นันมี
1 ความเสียงทีอาจเกิดขึ 1นตามปกติตามลักษณะของระบบ FOC และระบบบรอด
แบนด์ขนาดใหญ่ในเขตพื 1นทีต่างจังหวัดทีมีความซับซ้ อน อันรวมถึง (ก) อุปกรณ์ชํารุดเสียหาย (ข) การให้ บริ การ
ได้ รับการรบกวน (ค) ไฟฟ้ าดับ (ง) ซอฟต์แวร์ บกพร่ อง (จ) การละเมิดความปลอดภัย (ฉ) access line และ
อุปกรณ์เสียหาย และ (ช) ภัยธรรมชาติ เนืองจาก FOC ส่วนใหญ่ของกองทุนฯ เป็ นโครงข่ายแบบพาดบนเสา จึง
มีความเสียงทีจะได้ รับความเสียหายจากสภาพอากาศ และ FOC ทีเหลือซึงเป็ นโครงข่ายแบบลอดท่อใต้ ดินก็
อาจได้ รับความเสียหายจากอุบตั ิเหตุได้ ซึงความเสียหายในทังสองกรณี
1
อาจทําให้ การให้ บริ การลดน้ อยลงหรื อ
หยุดชะงักชัวคราว การดําเนินงาน และบํารุ งรักษาระบบ FOC ซึงเป็ นความรับผิดชอบของผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลักของกองทุนฯ และ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ต้ องการการประสานงานและการรองรับระหว่างกันเองของ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ ขัน1 สูงทีตังอยู
1 ่ทวประเทศไทย
ั
และยังต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงานและต้ นทุนทีสูงมาก การที TU และ BFKT ผิดสัญญาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนในการ
ดําเนินการบํารุงรักษาระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื 1นทีต่างจังหวัดอาจส่งผลให้ มลู ค่าของทรัพย์สิน
ดังกล่าวลดลง ซึงอาจส่งกระทบในทางลบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน นอกจากนี 1 ยังอาจส่งผลให้ ระบบ
ของกองทุนฯ ไม่สามารถดําเนินงานตามทีคาดการณ์ โดยใช้ ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพได้ เช่น เมืออุปกรณ์สือ
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สัญ ญาณของกองทุน ฯ ล้ า สมัยหรื อหมดอายุก ารใช้ ง าน กองทุนฯ อาจมีร ายจ่ ายลงทุน ทีเพิ มสูงขึน1 อย่า งมี
นัยสําคัญ ทัง1 นี 1 ขึน1 อยู่กับ ลัก ษณะและขอบเขตของส่ว นที จํ าเป็ นต้ อ งได้ รับ การซ่อ มแซมหรื อ ทดแทน การที
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ ไม่สามารถดําเนินการได้ ตามทีควรหรื อตามทีคาดการณ์ อาจทํ าให้ ร ะบบเคเบิลไม่
สามารถปฏิบตั ิการได้ ตามลักษณะเฉพาะของการออกแบบ (design specification) หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิการ
ได้ เลย ซึงอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ นอกจากนี 1 เนืองจาก
บริ การของกองทุนฯ มีความสําคัญเป็ นอย่างสูงต่อการประกอบกิจการของผู้เช่าและบริ หารจัดการของกองทุนฯ
การทีบริ การของกองทุนฯ ได้ รับการรบกวนจึงอาจทําให้ ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการดังกล่าวสูญเสียกําไร หรื อความ
สูญเสียอืน ๆ ต่อผู้เช่าและบริ หารจัดการดังกล่าว หรื อก่อให้ เกิดความเสียหายอืน ๆ แก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการ ซึง
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ และอาจก่อให้ เกิดความรับผิด
ทางกฎหมายต่อกองทุนฯ
4.1.9

รายงานการประเมินค่ าอิสระและรายงานที_ใช้ อ้างอิง รวมถึงรายงานย่ อของรายงานดังกล่ าวไม่ ใช่
ความเห็นเกี_ยวกับประโยชน์ เชิงพาณิชย์ ของกองทุนฯ และไม่ ใช่ ความเห็นไม่ ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดย
ปริ ยายเกี_ยวกับราคาซือ? ขายหน่ วยลงทุ นในอนาคต หรื อฐานะการเงิน ของกองทุ น ฯ เมื_อมี การจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการประเมินราคาที_อยู่ในรายงานดังกล่ าวไม่ ได้ เป็ นเครื_ องบ่ งชีถ? ึงมูล
ค่ าที_แท้ จริงของสินทรัพย์ ของกองทุนฯ
รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมและรายได้ สทุ ธิ ในอนาคตของ
โครงสร้ างพื น1 ฐานโทรคมนาคม ตัง1 อยู่บ นประมาณการและสมมติ ฐ านหลายประการเกี ยวกับ การจัด หา
ผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม ซึงรวมถึงฐานะการเงินในปั จจุบนั และในอนาคต กลยุทธ์
ทางธุรกิจ และสภาพแวดล้ อมทีจะต้ องดําเนินงานในอนาคต สมมติฐานเหล่านี 1มาจากข้ อมูลทีได้ รับจากและการ
หารื อกับผู้บริ หารหรื อผู้แทนของผู้บริ หารของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน และสะท้ อนถึงความคาดหวังและ
ความเห็นเกียวกับเหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงความเสียงและความไม่แน่นอนซึงทราบอยู่แล้ วหรื อยังไม่ทราบก็
ตาม โดยรายงานการประเมินค่าประกอบด้ วยการคาดการณ์ และประมาณการในอนาคต และข้ อความใน
ลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) ซึงโดยลักษณะของข้ อมูลดังกล่าวแล้ ว
จะอยู่ภายใต้ ความเสียงและความไม่แน่นอนทีมีนยั สําคัญ ทัง1 นี 1 เหตุการณ์ ในอนาคตทีอ้ างอิงในข้ อความใน
ลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) ดังกล่าว มีความเสียง ความไม่แน่นอน
และขึ 1นอยูก่ บั ปั จจัยอืน ๆ ซึงอาจก่อให้ เกิดผลลัพธ์ หรื อผลการดําเนินงานทีแท้ จริ งแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจาก
ผลลัพธ์ หรื อผลการดําเนินงานทีแสดงโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยายในข้ อความในลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์ใน
อนาคต (forward-looking statements) นอกจากนี 1 เอกสารฉบับนี 1ไม่ได้ ระบุข้อสมมติฐานทีใช้ ในการจัดเตรี ยม
รายงานการประเมินค่าทุกข้ อ
รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมและรายงานย่อของรายงานการ
ประเมินค่าดังกล่าวแต่ละฉบับไม่ใช่ความเห็นเกียวกับข้ อดีทางธุรกิจและโครงสร้ างของการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม และไม่ใช่ความเห็นเกียวกับราคาซื 1อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อ
ฐานะการเงินของกองทุนฯ เมือมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่วา่ โดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย
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รายงานการประเมินค่าและรายงานย่อของรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินค่าอิสระแต่ละฉบับมิได้ มีข้อมูล
ทัง1 หมดที อาจจํ า เป็ นหรื อ ควรจะต้ อ งใช้ ใ นการประเมิน ทรั พ ย์ สินโครงสร้ างพื น1 ฐานโทรคมนาคมการจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมหรื อประเมินการลงทุนในกองทุนฯ หรื อในหน่วยลงทุน
อย่างครบถ้ วน นอกจากนี 1 รายงานการประเมินค่าไม่ได้ จดั เตรี ยมโดยพิจารณาจากสภาพธุรกิจ การดําเนินงาน
หรื อฐานะการเงินของกองทุนฯ โดยครบถ้ วนทังหมด
1
ดังนัน1 ผู้ประเมินค่าอิสระจึงไม่ได้ ให้ คํารับรองหรื อรับประกัน
ในเรื องดังกล่าวไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย ทังนี
1 1 รายงานการประเมินค่าไม่ได้ ให้ สิทธิหรื อการเยียวยาแก่ผ้ ู
ลงทุนหรื อบุคคลอืน และไม่เป็ นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็ นการรับประกันในรู ปแบบใด ๆ ในฐานะการเงิน หรื อ
ผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุนฯ หรื อข้ อความในลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต (forwardlooking statements) อืนใดทีระบุในรายงานการประเมินค่าดังกล่าว ซึงรวมถึงข้ อความทีเกียวข้ องกับปั จจัย
เศรษฐศาสตร์ มหภาค (Macro-economic factors) บางประการโดยหรื อในนามของกลุม่ ทรู บริ ษัทจัดการ กอง
ทุนฯ หรื อผู้ซื 1อหน่วยลงทุนเบื 1องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) หรื อผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศ
นอกจากนี 1 กองทุนฯ ไม่อาจรั บรองได้ ว่าการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอิสระจะสะท้ อนมูลค่าทีแท้ จริ งของ
ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน1 ฐานโทรคมนาคม หรื อผู้ประเมินค่ารายอืน ๆ จะประเมิ นได้ ในราคาเดียวกัน ดังนัน1
ประมาณการมูลค่าและรายงานย่อของรายงานการประเมินค่าทีระบุในเอกสารฉบับนี 1อาจไม่เป็ นข้ อบ่งชี 1ถึงมูล
ค่าทีแท้ จริ งของทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ นอกจากนี 1 รายงานการประเมินค่าดังกล่าวไม่ได้ มีการปรับปรุ งนับตังแต่
1
วันทีออกรายงาน และไม่คํานึงถึงพัฒนาการใด ๆ ภายหลังวันออกรายงาน และไม่ควรได้ รับการพิจารณาว่าเป็ น
คําแนะนําจากกลุม่ ทรู นิติบคุ คลผู้โอน ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม กองทุนฯ บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรื อบุคคลอืนใด ดังนัน1 ผู้ลงทุนไม่ควรเชือถือรายงานการประเมินค่าเกินสมควร
ซึงรวมส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญของรายงานการประเมินค่าอิสระดังกล่าวในการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ
4.1.10 สํา นั กงาน กสทช. อาจตี ความให้ กองทุ น ฯ จะต้ อ งดํา เนิ น การขอรั บใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมแบบที_สามจาก กสทช.
บริ ษัทจัดการได้ รับหนังสือชี 1แจงจากสํานักงาน กสทช. ลงวันที : ตุลาคม พ.ศ. ,--< ซึงชี 1แจงว่า หากการดําเนิน
กิจการของกองทุนฯ ไม่มีลกั ษณะทีมีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมด้ วย
การให้ เช่าทรัพย์สนิ โทรคมนาคมแก่บคุ คลอืนทัวไป อันเป็ นลักษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมทีมีโครงข่าย
เป็ นของตนเอง โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ใ นการให้ บ ริ ก ารแก่ บุค คลอื นทัวไปแล้ ว กองทุน ฯ ย่อ มไม่จํ า ต้ อ งขอรั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีสามจาก กสทช. ทังนี
1 1 ในกรณีทีกองทุนฯ จะต้ องดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีสามจาก กสทช. และการดําเนินการดังกล่าวอาจขัดต่อกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ทีกําหนดห้ ามกองทุนฯ ประกอบกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานเองแล้ ว กองทุนฯ อาจให้ นิติ
บุคคลอืนซึงเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. หรื อ นิติบคุ คลอืนทียังมิได้ เป็ นผู้รับ
ใบอนุญาตแต่จะเป็ น ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ต่อไป เป็ นผู้ดําเนินการบริ หาร
จัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ หรื อดําเนินการอืนใดในทํานองเดียวกัน ดังนัน1 บริ ษัทจัดการเชือว่ากองทุนฯ ไม่
จําเป็ นต้ องดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ทังนี
1 1 หากในภายหลัง กสทช.
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ตีความหรื อมีความเห็นแตกต่างไปจากความเข้ าใจดังกล่าวของกองทุนฯ หรื อคัดค้ านหรื อกําหนดเงือนไขหรื อ
ข้ อกําหนดเพิมเติม หรื อกําหนดให้ กองทุนฯ ต้ องขอใบอนุญาต อาจทําให้ กองทุนฯ ต้ องเสียค่าธรรมเนียมรายปี
สําหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทังต้
1 องจัดสรรรายได้ เพือนําไปใช้ ในการจัดให้ มีบริ การ USO
และอาจทําให้ การดําเนินการของกองทุนฯ หยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ
ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนฯ อาจต้ อง
เลิกกองทุนรวมโครงสร้ างพื 1นฐานและอาจทําให้ กองทุนฯ ต้ องมีความรับผิดตามกฎหมาย
4.1.11 การไม่ ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของที_ดินผู้ให้ เช่ าและการอนุญาตหรืออนุมตั ิจากผู้ให้ สทิ ธิแห่ งทาง
หรือการไม่ สามารถคุ้มครองสิทธิของกองทุนฯ ในที_ดนิ ซึ_งเป็ นที_ตัง? ของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจ
มีผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงิน
ของกองทุนฯ
ทีดินและทรัพย์สินเกือบทังหมดซึ
1
งเสาโทรคมนาคมซึงกองทุนฯ จะให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการแก่ผ้ เู ช่า
และบริ หารจัดการของกองทุนฯ ตังอยู
1 ่นนเป็
ั 1 นทีดินและทรัพย์สินทีเช่ามาจากเจ้ าของทีดินหรื อผู้ครอบครองทีดิน
ทังภาครั
1
ฐและภาคเอกชน และการวาง FOC เกือบทังหมดซึ
1
งกองทุนฯ จะได้ มาจาก TU ก็อาศัยสิทธิแห่งทางโดย
นิติกรรมสัญญาทีหน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคมอบให้ แก่ TU นิติบุคคลผู้โอนให้ คํารับรองแก่กองทุนฯ ตาม
สัญญาโอนทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ว่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสิทธิ แห่งทางทีเกียวข้ องนิติบคุ คลผู้โอนมีสิทธิให้
กองทุนฯ และผู้เช่าและบริ หารจัดการของกองทุนฯ ใช้ และเข้ าถึงสถานทีเช่าได้ อย่างไรก็ ตาม กองทุนฯ ไม่
สามารถรับรองว่าเจ้ าของทีดินหรื อผู้ครอบครองทีดินจะไม่คดั ค้ านการให้ สิทธิดงั กล่าวหรื อห้ ามไม่ให้ ผ้ ูเช่าและ
บริ หารจัดการสถานทีตังร่
1 วมกันของกองทุนฯ ติดตัง1 อุปกรณ์ บนเสาโทรคมนาคมหรื อเข้ าถึงสถานที หากเกิ ด
เหตุการณ์ดงั กล่าวขึ 1น และนิติบคุ คลผู้โอนไม่สามารถดําเนินการให้ บคุ คลภายนอกได้ รับความยินยอมในการใช้
สถานทีหรื อให้ นิติบคุ คลผู้โอนสามารถให้ กองทุนฯ เข้ าไปเป็ นผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทีเกียวข้ องเมือสัญญาเช่า
ดังกล่าวหมดอายุลงหรื อหากไม่สามารถใช้ หรื อเข้ าถึงพื 1นทีตัง1 (site) ทีทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม
ตังอยู
1 ไ่ ด้ เนืองจากข้ อบกพร่องหรื อข้ อจํากัดทางกฎหมายบางประการ นิติบคุ คลผู้โอนมีหน้ าทีตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ในการย้ ายสถานทีตังเสาโทรคมนาคมหรื
1
อหาเสาโทรคมนาคมทดแทน หรื อหากไม่
สามารถย้ ายสถานทีตังเสาหรื
1
อหาเสาโทรคมนาคมทดแทนได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนด นิติบคุ คลผู้โอนมีหน้ าที
ทีจะต้ องซื 1อเสาโทรคมนาคมดังกล่าวคืนจากกองทุนฯ ราคาซื 1อคืนเสาโทรคมนาคมทีนิติบคุ คลผู้โอนจะต้ องชําระ
คือจํานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ ายของทรัพย์สนิ ทีได้ รับผลกระทบดังกล่าว รวมทังดอกเบี
1
1ยในอัตราร้ อยละ =.- ต่อปี
คิดคํานวณตังแต่
1 วนั ทีโอนทรัพย์สินดังกล่าวเสร็ จสิ 1น หักด้ วยค่าเช่าทีกองทุนฯ ได้ รับจากการให้ เช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าว รวมถึงดอกเบี 1ยในอัตราร้ อยละ =.- ต่อปี คิดคํานวณตัง1 แต่วันที
กองทุนฯ รั บเงิ นค่าเช่าจากผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักแต่ละครั ง1 สําหรับทรัพย์สินทีได้ รับผลกระทบนัน1 ตาม
สัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก ซึงอาจจะไม่ใช่ราคาทีสะท้ อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic
value) ของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวในกรณีทีกองทุนฯ มีกรรมสิทธิkในเสาโทรคมนาคมตลอดอายุการใช้ งาน
นอกจากนี 1 หากมีการซื 1อคืนเสาโทรคมนาคมใด ๆ กองทุนฯ จะเสียประโยชน์ในกระแสรายได้ จากการให้ เช่าเสา
โทรคมนาคมในอนาคต ซึงอาจส่งผลให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ลดลง
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ทังนี
1 1 กฟภ. ได้ มีหนังสือถึงกลุ่มทรู ยืนยันว่าการวางพาดทรัพย์สินทีเกียวกับระบบ FOC หลัก และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื 1นทีต่างจังหวัดบางส่วนของ TU และระบบ FOC ของ BFKT เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที
ใช้ บงั คับ โดย ณ วันทีของเอกสารฉบับนี 1 กฟภ. ได้ ทยอยออกเอกสารเพือเรี ยกชําระค่าพาดสายสําหรับสิทธิแห่ง
ทางสําหรับทรัพย์ สินดังกล่าว หากในอนาคต กฟภ. ไม่ให้ สิทธิ แห่งทางและคัดค้ านการเข้ าถึงและการใช้ งาน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว ความสามารถของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนฯ และ BFKT ในการดําเนินงานใน
ส่วนของทรัพย์สินเหล่านันอาจหยุ
1
ดชะงักลง หากเกิดกรณีดงั กล่าวและระบบ FOC ของ BFKT ได้ รับผลกระทบ
กองทุนฯ หรื อ BFKT อาจจะต้ องทําการย้ ายทรัพย์สินส่วนทีได้ รับผลกระทบออกไป โดยเสียค่าใช้ จ่ายและอาจ
ก่อให้ เกิดความล่าช้ าขึ 1น
เจ้ าของทีดินและทรัพย์สนิ ซึงเสาโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตังอยู
1 ่ในปั จจุบนั อาจคัดค้ านการทีนิติบคุ คลผู้โอนให้
สิทธิในการใช้ และเข้ าถึงสถานทีเช่าแก่กองทุนฯ ดังกล่าว เจ้ าของเหล่านันอาจบั
1
งคับให้ นิติบคุ คลผู้โอนหรื อบริ ษัท
ในกลุม่ ทรูนําทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้ เช่าช่วงหรื อโอนสิทธิการเช่าให้ แก่กองทุนฯ พร้ อมทังเรี
1 ยกร้ องอัตราค่าเช่า
ทีสูงขึ 1น หรื อค่าตอบแทนอืน ๆ เพือแลกกับความยินยอมของเจ้ าของเหล่านันในการให้
1
เช่าช่วงหรื อโอนสิทธิการ
เช่าหรื อการจัดการให้ กองทุนฯ เข้ าไปมีชือเป็ นผู้เช่าเมือสัญญาเช่าทีเกียวข้ องหมดอายุลง อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ นิติ
บุคคลผู้โอนจะมีหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ในการจัดให้ กองทุนฯ มีสิทธิในการใช้ สิทธิ
แห่งทาง การเข้ าถึงสถานทีเช่า และสิทธิการเช่าเกียวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมทีเกียวข้ อง สิทธิ
ในการเยียวยาความเสียหายของกองทุนฯ จะมีอยูอ่ ย่างจํากัด หากผู้ให้ เช่าทีดินหรื อทรัพย์สนิ อันเป็ นทีตังของเสา
1
บอกเลิกสัญญาตามระยะเวลาการบอกกล่าวทีกําหนดไว้ เนืองจากการทีผู้เช่าค้ างชําระค่าเช่า ทังนี
1 1 เพราะใน
เบื 1องต้ น กองทุนฯ ยังไม่ได้ อยู่ในฐานะของผู้เช่าภายใต้ สิทธิ การเช่าดังกล่าวและคาดว่าจะเข้ าไปเป็ นผู้เช่าได้ ก็
ต่อเมือสัญญาเช่าหมดอายุและได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของทีดินทีเกียวข้ องแล้ ว
โดยทัวไป สัญญาเช่าทีดินและทรัพย์สินซึงเสาโทรคมนาคมตังอยู
1 ่กว่าครึ งมีระยะเวลาประมาณสามปี หรื อน้ อย
กว่า โดยสัญญาเช่าทีเหลืออาจมีระยะเวลาการเช่าสูงถึง 8D ปี ภายหลังจากทีการเสนอขายครัง1 แรกเสร็ จสิ 1น นิติ
บุคคลผู้โอนหรื อบริ ษัทในกลุม่ ทรูจะดํารงสิทธิการเช่าดังกล่าวในฐานะผู้เช่าต่อไป และจะใช้ ความพยายามอย่าง
สมเหตุผลในทางการค้ าในการต่ออายุสทิ ธิการเช่าดังกล่าวเมือหมดอายุลงภายใต้ ชือของกองทุนฯ ในฐานะผู้เช่า
เว้ นแต่การเช่าพื 1นทีทีเสาโทรคมนาคมซึงเป็ นกรรมสิทธิkของ BFKT และ AWC ตังอยู
1 ่ ซึงจะยังคงเช่าอยู่ภายใต้ ชือ
นิติบุคคลผู้โอนหรื อนิติบุคคลในกลุ่มทรู ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิk ในเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้ แก่
กองทุนฯ อย่างไรก็ตาม อาจเป็ นไปได้ ทีผู้ให้ เช่าจะปฏิเสธการต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาการเช่าใด ๆ ภายใต้ ชือ
ของกองทุนฯ เมือสิทธิการเช่าหมดอายุลง หรื ออาจมีการเรี ยกร้ องค่าเช่าทีสูงขึ 1นอย่างมีนยั สําคัญ หรื อนิติบคุ คลผู้
โอนหรื อบริ ษัทในกลุ่มทรู อาจผิดสัญญาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตน ซึงกรณี ดงั กล่าวเหล่านี 1อาจทําให้
กองทุนฯ จําเป็ นต้ องย้ ายสถานทีตังของทรั
1
พย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมทีได้ รับผลกระทบ
การสูญเสียสิทธิประโยชน์จากการเช่าหรื อสิทธิแห่งทาง ซึงมีเหตุมาจากการไม่ปฏิบตั ิหรื อการถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของข้ อตกลงการเช่าหรื อสัญญาให้ สทิ ธิแห่งทาง การบอกเลิกสิทธิการเช่าหรื อการบอกเลิก
สัญญาให้ สทิ ธิแห่งทางโดยผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สทิ ธิ แล้ วแต่กรณี หรื อการไม่สามารถดําเนินการให้ มีการต่ออายุหรื อ
การทีเจ้ าของทีดินหรื อหน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคปฏิเสธทีจะทําการต่ออายุให้ ภายใต้ ข้อกําหนดทีเหมาะสมใน
เชิงพาณิชย์หรื อไม่ต่ออายุให้ เลยเมือครบกําหนดระยะเวลา หรื อการคัดค้ านจากเจ้ าของทีดิน หน่วยงานด้ าน
สาธารณูปโภค กสท. โทรคมนาคม หรื อหน่วยงานท้ องถินทีเกียวข้ อง ต่อการเข้ าถึงหรื อการใช้ สถานทีเช่าหรื อ
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สิทธิแห่งทางดังกล่าวโดยกองทุนฯ ซึงอาจเป็ นอุปสรรคขัดขวางความสามารถของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก
และ BFKT ในการดําเนินงานเกียวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ และความสามารถ
ของกองทุนฯ การสร้ างรายรับจากทรัพย์สนิ ดังกล่าว เจ้ าของทีดินและทรัพย์สนิ ซึงในปั จจุบนั เป็ นทีตังของเสาของ
1
กองทุนฯ อาจพยายามขึ 1นอัตราค่าเช่าให้ สงู ขึ 1นอย่างมีนยั สําคัญเมือมีการเพิมผู้ประกอบการทีร่ วมใช้ เสารายใหม่
หรื อเมือครบกํ าหนดสิทธิ การเช่าปั จจุบัน หรื อเมือพิจารณาประกอบกับข้ อกังวลในเรื องผลกระทบจากคลืน
แม่เหล็กไฟฟ้ า
อนึง กองทุนฯ จะได้ มาซึงรายได้ จากเสาโทรคมนาคมจํานวนหนึง ทีตังอยู
1 ่บนบริ เวณทีดินซึงยังไม่มีความชัดเจน
ในเรื องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิk หรื อมีสว่ นเกียวข้ องกับข้ อพิพาท หรื ออาจตกอยู่ภายใต้ ข้อจํากัดเกียวกับ
การใช้ พื 1นทีบางประการทีอาจมีผลให้ BFKT ไม่สามารถดําเนินการเกียวกับเสาโทรคมนาคม หรื ออาจทําให้ สิทธิ
การเช่าบนทีดินดังกล่าวใช้ บงั คับไม่ได้ หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ 1นซึงกระทบต่อเสาโทรคมนาคม BFKT หรื อ AWC
อาจต้ องย้ ายสถานทีตังของเสาโทรคมนาคมดั
1
งกล่าว ซึงการย้ ายสถานทีตังของเสาบางส่
1
วนอาจมีค่าใช้ จ่ายทีสูง
และอาจส่งผลให้ การใช้ ประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ต้ องหยุดชะงัก
ลง หาก BFKT หรื อ AWC ไม่สามารถย้ ายสถานทีตังของเสาได้
1
ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ ของกองทุนฯ ทีจะ
ได้ รับจากเสาดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
หากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานใด ๆ ถูกย้ ายหรื อจะต้ องหาทรัพย์สนิ อืนมาแทน การให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าและบริ หาร
จัดการสถานทีตังร่
1 วมกันซึงเป็ นบุคคลภายนอกในบริ เวณทีทรัพย์สินเหล่านันตั
1 งอยู
1 ่อาจถูกรบกวนได้ หากนิติ
บุคคลผู้โอนทีเกี ยวข้ องไม่สามารถย้ ายทรั พย์สินโครงสร้ างพืน1 ฐานโทรคมนาคมดังกล่าวได้ และซือ1 ทรัพย์ สิน
โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวคืนจากกองทุนฯ แทน สัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการระหว่าง
กองทุนฯ และผู้เช่าและบริ หารจัดการสถานทีตังร่1 วมกันของกองทุนฯ ซึงเป็ นบุคคลภายนอกจะสิ 1นสุดลง ผู้เช่าและ
บริ หารจัดการสถานทีตังร่1 วมกันจะต้ องย้ ายอุปกรณ์ของตนออกจากทรัพย์สินทีเกียวข้ อง ดังนี 1 กองทุนฯ อาจถูก
เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนและดําเนินคดีเพือเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายในการย้ ายและติดตังอุ
1 ปกรณ์ ของผู้เช่าและ
บริ หารจัดการใหม่ และค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกําไรในอนาคต นอกจากนี 1 การระงับการให้ บริ การหรื อการ
สิน1 สุด ของสัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การกับ ผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การสถานที ตัง1 ร่ ว มกัน ซึงเป็ น
บุคคลภายนอกเนืองจากการทีนิติบุคคลผู้โอนไม่ได้ รับความยินยอมให้ บุคคลภายนอกสามารถใช้ และเข้ าถึง
สถานทีเช่าได้ หรื อไม่สามารถโอนสิทธิการเช่าหรื อจัดหาสิทธิแห่งทางให้ แก่กองทุนฯ หรื อเนืองจากความบกพร่อง
หรื อข้ อจํากัดทางกฎหมายบางประการทีเกียวข้ องกับสถานที (sites) ใด ๆ ตามข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญา
โอนขายทรั พย์ สิน และสิทธิ รายได้ อาจมี ผลกระทบทางลบต่อชื อเสีย งของกองทุนฯ ในฐานะผู้ใ ห้ บริ ก ารใช้
โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน และอาจทําให้ หาผู้เช่าและบริ หารจัดการสถานทีตังร่1 วมกันยากขึ 1นอีกด้ วย
เหตุการณ์ ดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน
กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
นอกจากนี 1 กองทุนฯ อาจไม่สามารถเข้ าถึง วิเคราะห์ หรื อยืนยันข้ อมูลทังหมดเกี
1
ยวกับกรรมสิทธิk อีกทังประเด็
1
น
อืน ๆ ได้ ตลอดเวลาเกียวกับสถานทีซึงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมทีกองทุนฯ จะได้ มาตังอยู
1 ่ ในกรณี
ทีมีความบกพร่ องใด ๆ เกียวเนืองกับสิทธิ แห่งทางหรื อสิทธิในการเข้ าถึงสถานทีดังกล่าวเกิดขึ 1น ความสามารถ
ของผู้เช่าของกองทุนฯ ทีจะดําเนินงานต่อไป ณ สถานทีดังกล่าวก็อาจได้ รับผลกระทบในเชิงลบ ดังนัน1 ความ
สูญเสียหรื อความบกพร่ องแห่งสิทธิ ในการเช่าหรื อสิทธิแห่งทางซึงมีผลกระทบต่อสิทธิ ประโยชน์ของกองทุนฯ
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เหนือทีดินหรื อทรัพย์สนิ อันเป็ นทีตังของทรั
1
พย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมอาจมีผลกระทบในทางลบอย่าง
มีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.1.12 กองทุนฯ อาจเผชิญความเสี_ยงด้ านการชําระหนีแ? ละการกู้ยืมเงินเพื_อชําระหนีเ? ดิม ในส่ วนของหนีใ? น
อนาคต และอาจไม่ สามารถจัดหาเงินทุนที_จาํ เป็ นในอนาคตตามข้ อกําหนดซึ_งเป็ นที_ยอมรั บได้ หรื อไม่
สามารถจัดหาเงินทุนที_จาํ เป็ นดังกล่ าวได้ เลย
กองทุนฯ อาจจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนเพือการหาทรัพย์สนิ อืนมาทดแทนทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมเป็ น
ครัง1 คราว นอกจากนี 1 กองทุนฯ อาจต้ องการจัดหาเงิ นทุนหรื อกู้ยืมเงินเป็ นจํานวนมากเพือเป็ นทุนสําหรับการ
ลงทุนเพิมเติม รวมถึงการใช้ สทิ ธิของกองทุนฯ ในการซื 1อและ/หรื อสิทธิในการเสนอขายก่อน (right to receive a
first offer) ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิ
เพือให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ หากกองทุนฯ มีกําไรสุทธิ ทีปรับปรุ งแล้ ว
(adjusted net profit) ในปี ใด กองทุนฯ จะต้ องนําเงินจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ CD (หรื อในอัตราอืนตามที
กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดเป็ นครัง1 คราว) ของกําไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้ วในปี นันไปจ่
1 ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน ถ้ ากองทุนฯ มีกําไรสะสม กองทุนฯ อาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมและการ
ลดทุนได้ ในกรณีทีกองทุนฯ มีขาดทุนสะสม กองทุนฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เนืองจากข้ อกําหนดการ
จ่ายเงิ นปั น ผลนี 1 และตามนโยบายของกองทุนฯ ที จะจ่ายเงิ นปั น ผลไม่น้ อยกว่า ร้ อยละ CD ของกํ าไรสุทธิ ที
ปรับปรุงแล้ ว กองทุนฯ อาจไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันในการชําระคืนเงินกู้ยืมในอนาคตจากกระแสเงิน
สดของกองทุนฯ ได้ ทงหมด
ั1
กองทุนฯ อาจจําเป็ นต้ องชําระคืนหนี 1ทีถึงกําหนดด้ วยเงินทีได้ จากการจัดหาเงินทุน
เพิมเติมในรูปหนี 1หรื อทุนหรื อทังสองอย่
1
างในกรณีทีเงินสํารองสําหรับการชําระหนี 1ของกองทุนฯ ไม่เพียงพอ
กองทุนฯ อาจจะไม่สามารถทําการกู้ยืมเงินเพือชําระหนี 1เดิม (refinancing) และจัดหาเงินทุนในรู ปหนี 1หรื อทุน
เพิมเติมได้ ตามทีและในเวลาทีจําเป็ น หรื อตามข้ อกําหนดซึงเป็ นทียอมรับได้ ของกองทุนฯ ข้ อกําหนดของการ
กู้ยืมเงินเพือชําระหนี 1เดิมอาจเอื 1อประโยชน์ให้ กบั กองทุนฯ น้ อยกว่าข้ อกําหนดของการกู้ยืมเดิมทีกองทุนฯ จะ
ชําระคืนด้ วยการกู้ยืมใหม่ กองทุนฯ อาจอยู่ภายใต้ บังคับของข้ อกํ าหนดบางอย่างซึงจํ ากัดหรื อมีผลกระทบ
ในทางลบต่อความสามารถของกองทุนฯ ทีจะจ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเข้ าทําความตกลงการ
จัดหาเงินทุนเพิมเติม และข้ อกําหนดดังกล่าวอาจจํากัดความสามารถของกองทุนฯ ทีจะทําการลงทุนเพิมเติม
หรื ออาจกําหนดให้ กองทุนฯ ต้ องกันเงินไว้ เพือดํารงไว้ ซงหรื
ึ อชําระคืนด้ วยหลักประกัน นอกจากนี 1 กองทุนฯ ยังอยู่
ภายใต้ ข้อจํากัดการดํารงอัตราส่วนหนี 1สินต่อทุนไม่เกินสามเท่า (::8) หรื ออัตราส่วนตามที ก.ล.ต. อาจกําหนด
เป็ นครัง1 คราว อีกทัง1 ภาระผูกพันในการชําระหนี 1ของกองทุนฯ อาจเพิมขึ 1นในอนาคตเนืองจากอัตราดอกเบี 1ยที
สูงขึ 1น ดังนัน1 ถ้ ากองทุนฯ ไม่สามารถกู้ยืมเงินเพือชําระเงินต้ นและดอกเบี 1ยทีถึงกําหนดชําระได้ หรื อไม่สามารถ
ขยายระยะเวลาการชําระเงินดังกล่าว หรื อไม่สามารถทําการชําระเงินดังกล่าวด้ วยเงินทีได้ รับจากแหล่งเงินทุน
อืน ๆ เช่น การออกหน่วยลงทุนใหม่ กองทุนฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลในระดับทีคาดหมายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน หรื อไม่สามารถชําระหนี 1ตามทีถึงกําหนด การทีกองทุนฯ ไม่สามารถชําระหนี 1 หรื อรักษาหลักประกัน หรื อ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาสินเชือ อาจนําไปสูก่ ารยกเลิกสินเชือหนึงหรื อหลายรายการ หรื อทําให้ เกิด
เหตุผิดนัดว่าด้ วยการผิดนัดตามสัญญาอืน (cross default) หรื อก่อให้ เกิดเบี 1ยปรับหรื อการเร่ งให้ หนี 1ภายใต้

หน้ า 69

รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
สินเชือดังกล่าวถึงกําหนดชําระเร็ วขึ 1น ซึงจะมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและ
โอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
4.1.13 สิทธิของกองทุนฯ และผู้ถอื หน่ วยลงทุนในการเรียกร้ องต่ อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ มีอยู่
อย่ างจํากัด
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการ และสัญญาแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทจัดการ
และผู้ดแู ลผลประโยชน์นนได้
ั 1 จํากัดความรับผิดของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) อยู่เพียง
ความรับผิดทีเกิดขึ 1นจากการกระทําหรื อถูกกระทํา หรื อการงดเว้ นการกระทําโดยสุจริ ตของบริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึงมิได้ เกิดขึ 1นจากการฉ้ อโกง การจงใจผิดสัญญา การกระทําผิดหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย
(breach of trust) หรื อเกิดขึ 1นในกรณีทีบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควร
นอกจากนี 1 ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการ และสัญญาแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์กําหนดให้
บริ ษั ทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ มี สิท ธิ ไ ด้ รับ ชดใช้ ค่า เสีย หายที อาจเกิ ดขึน1 กับบริ ษัท จัด การและผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ในฐานะผู้จดั การและผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนฯ โดยมีเหตุมาจากการดําเนินคดี ค่าใช้ จ่าย การ
ฟ้ องร้ อง ค่าเสียหาย หรื อ ข้ อเรี ยกร้ อง ซึงมิได้ เกิดจากการฉ้ อโกง การจงใจผิดสัญญา การกระทําผิดหน้ าทีทีได้ รับ
มอบหมาย (breach of trust) หรื อเกิดขึ 1นในกรณีทีบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้ ใช้ ความระมัดระวัง
ตามสมควร ดังนัน1 สิทธิเรี ยกร้ องทีกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนมีตอ่ บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์จึงอาจ
มีอยูอ่ ย่างจํากัด

4.2 ความเสี_ยงเกี_ยวกับกิจการโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคม
4.2.1

การลดลงของอุปสงค์ ของทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย อาจมีผลกระทบ
ในทางลบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อผลการดําเนินงานของกองทุนฯ
ธุรกิจของกองทุนฯ จะประกอบด้ วยการถือกรรมสิทธิkหรื อสิทธิการเช่าหรื อสิทธิในการได้ รับประโยชน์จากรายได้ ที
เกิดจากโครงสร้ างพื 1นฐานทีเกียวข้ อง รวมทังระบบ
1
FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื 1นทีต่างจังหวัด และการ
จัดหาเสาและระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื 1นทีต่างจังหวัด ให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีและผู้
ให้ บริ การโทรคมนาคมประเภทอืน ๆ เป็ นหลัก นอกจากนี 1 กองทุนฯ จะได้ สทิ ธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ทีเกิด
จากการที BFKT และ AWC ให้ เช่าทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามลําดับ
ปั จจัยทีมีผลกระทบในทางลบต่ออุปสงค์ของเสาโทรคมนาคม การใช้ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมประเภท
Active ระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ในประเทศไทยโดยทัวไป และโดยเฉพาะอย่างยิง พื 1นทีบนเสา พื 1นที
รองรั บของระบบ FOC และสิทธิ ของกองทุนฯ ในการรั บประโยชน์ จากรายได้ ทีเกิ ดจากการให้ เช่าทรั พย์ สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนฯ
แผนธุรกิจและกลยุทธ์ของกองทุนฯ บางส่วนตังอยู
1 บ่ นสมมุติฐานทีว่า ฐานผู้ใช้ บริ การสําหรับบริ การโทรคมนาคม
เคลือนทีในประเทศไทยจะเติบโตขึ 1นอย่างรวดเร็ ว และผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีในประเทศไทยจะใช้
รูปแบบของการใช้ เสาร่วมกันอย่างกว้ างขวาง หากตลาดบริ การโทรคมนาคมเคลือนทีของประเทศไทยไม่เติบโต
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หรื อเติบโตในอัตราทีช้ ากว่าทีกองทุนฯ คาดหมาย หรื อพฤติกรรมของผู้ทีมีบทบาทในตลาดไม่เป็ นไปตามที
กองทุนฯ คาดหมายในขณะนี 1 ความต้ องการทีมีตอ่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ จะได้ รับ
ผลกระทบในทางลบ ซึงก็ อาจส่ง ผลกระทบในทางลบอย่า งมี นัย สํา คัญ ต่อ ธุ ร กิ จ โอกาสทางธุ ร กิ จ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ ด้ วย
4.2.2

กองทุนฯ ต้ องพึ_งพาปั จจัยต่ าง ๆ ที_กระทบต่ ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยเป็ นอย่ าง
มาก โดยเฉพาะอย่ างยิ_ง การเติบโตของกลุ่มทรูและผู้เช่ าและบริหารจัดการหลัก
การดํ า เนิ น งานและผลประกอบการของกองทุน ฯ เกี ยวข้ อ งโดยตรงกับ ผลประกอบการของอุต สาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทย ดัง นัน1 จึ ง ได้ รั บ ผลกระทบจากปั จ จัย ต่า ง ๆ ซึงโดยทัวไปแล้ ว มี ผ ลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน1 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความอ่อนไหวต่อปั จจัยต่าง ๆ อาทิ อุปสงค์ของผู้บริ โภค และระดับ
หนี 1สิน ความสามารถในการชําระหนี 1และการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันอืน ๆ ของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม และ
สภาพเศรษฐกิ จ โดยทัวไป นอกจากนี 1 อุต สาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยอาจต้ อ งเผชิ ญ กับ การ
เปลียนแปลงทางนโยบายเพือตอบสนองต่อพัฒนาการของอุตสาหกรรมในช่วงไม่นานมานี 1ด้ วย ซึงรวมถึงการเปิ ด
เสรี อุต สาหกรรมและการออกใบอนุญ าตให้ ธุ ร กิ จ บริ ก ารประเภทใหม่โ ดยหน่ว ยงานที มี อํ า นาจกํ า กับ ดูแ ล
ประกอบกับการแข่งขันทีสูงขึ 1นและ ARPU ทีลดลง
ปั จจัยแวดล้ อมทีมีต่ออุตสาหกรรมในทางลบและแรงกดดันทางต้ นทุนทีสูงขึน1 ทีมีต่อผู้เช่าและบริ หารจัดการ
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักทีเช่าเสาโทรคมนาคมและระบบ FOC และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื 1นทีต่างจังหวัดของกองทุนฯ อาจทําให้ กองทุนฯ ต้ องลดค่าเช่าทีสูงเกินกว่าทีระบุไว้ ในแผนธุรกิจ
ของกองทุนฯ และการทีผู้เช่าและบริ หารจัดการมีความน่าเชือถือทางการเงินลดลงอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อฐานะการเงินและโอกาสการเติบโตของผู้เช่าและบริ หารจัดการ ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนฯ ได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ <.8.: “ธุรกิจ โอกาส
ทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ ขึ 1นอยู่กับธุรกิจของกลุ่มทรู เป็ น
อย่างมาก” กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ วา่ จะสามารถเรี ยกเก็บเงินจากผู้เช่าและบริ หารจัดการได้ สําเร็ จ นอกจากนี 1
ปั จจัยแวดล้ อมทีมีต่ออุตสาหกรรมในทางลบและแรงกดดันทางต้ นทุนในลักษณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้ ทีกองทุนฯ คาดว่าจะได้ รับซึงเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ในกรณี ทีอุปสงค์ ของบริ ก ารโทรคมนาคมในประเทศไทยลดลงหรื ออยู่ในภาวะชะงัก งัน หรื อ มี
พัฒนาการใด ๆ ทีทําให้ การจัดหาโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมเกิดประโยชน์ ในทางเศรษฐกิจน้ อยลง หรื อ
กองทุนฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินหรื อรายได้ ทีผู้เช่า AWC หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ต้ องชําระให้ แก่กองทุนฯ
อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และ
ฐานะการเงินของกองทุนฯ
กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ วา่ จะมีการติดตังหรื
1 อใช้ เทคโนโลยีระบบ :G หรื อ AG หรื อเทคโนโลยีโทรคมนาคมแบบ
ใหม่อืน ๆ ในประเทศไทยอย่างรวดเร็ วตามทีกองทุนฯ คาดหมาย หรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านันจะถู
1
กนําไปใช้
ตามทีกองทุนฯ คาดหวัง ตัวอย่างเช่น ในขณะทีผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมได้ เปิ ดให้ บริ การ :G ไปแล้ ว แต่ก็ไม่ทําให้
อุปสงค์ของเสาใหม่เพิมขึ 1นอย่างมีนยั สําคัญ เนืองจากผู้ให้ บริ การเหล่านี 1ได้ ปรับปรุ งโครงสร้ างพื 1นฐานประเภท
Active ของตนซึงมีอยูแ่ ล้ วเพือการให้ บริ การ :G ในระยะแรกแทนการขอเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการ สร้ าง
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หรื อใช้ เสาเพิมเติมเพือเปิ ดให้ บริ การดังกล่าว นอกจากนี 1 ในปั จจุบนั การนําระบบ AG มาใช้ ยงั คงมีอยูอ่ ย่างจํากัด
อุปสงค์ของผู้บริ โภคและอัตราการนําเทคโนโลยีใหม่เหล่านี 1ไปใช้ เมือได้ มีการเปิ ดใช้ แล้ ว ก็อาจล่าช้ ากว่าทีได้
คาดหมายไว้ ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านีอ1 าจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการเติบโตของผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมในประเทศไทยเช่นกองทุนฯ
4.2.3

การแข่ ง ขั น ที_ สู ง ขึ น? ในการจั ด หาผลประโยชน์ จากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น? ฐานโทรคมนาคมอาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด แรงกดดั น ด้ า นราคา ซึ_ ง อาจมี ผ ลกระทบในทางลบต่ อ ธุ ร กิ จ โอกาสทางธุ ร กิ จ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน1 ฐานโทรคมนาคมในประเทศไทยเริ มมีการแข่งขันทีสูงขึน1
กองทุนฯ ต้ องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดจากทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมทีจัดหาโดยผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมเคลือนทีรายต่าง ๆ และ ในอนาคต อาจจัดหาโดยบริ ษัทซึงประกอบกิ จการโครงสร้ างพืน1 ฐาน
โทรคมนาคมอิสระอีกด้ วย ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีซึงมีความมันคงแล้ วบางราย ดังเช่น เอไอเอสและ
ดีแทค มีกลุม่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง และอาจเสนอบริ การในทํานองเดียวกันกับ
กองทุนฯ หรื ออาจพิจารณาโอนทรัพย์สินเหล่านี 1ให้ แก่บริ ษัทซึงประกอบกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม
อิสระ ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือนทีอาจถูกเรี ยกร้ องให้ ใช้ ทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive ซึงรวมถึงเสาโทรคมนาคม ร่ วมกับผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีอืน ๆ ตามประกาศการใช้
โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ซึงอาจทําให้ อปุ สงค์ของการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ลดลง ผู้มีหน้ าทีให้ บริ การโทรคมนาคมของประเทศไทย เช่น กสท.
โทรคมนาคม และทีโอทีเองก็อาจจัดตังธุ
1 รกิจโทรคมนาคมอิสระซึงสามารถแข่งขันกับกองทุนฯ ได้ โดยตรงขึ 1นมา
ทังนี
1 1 อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลและการได้ รับอนุญาตจากภาครัฐ นอกจากนี 1 กองทุนฯ อาจต้ องเผชิ ญกับการ
แข่งขันในอนาคตจากบริ ษัทซึงประกอบกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานอิสระรวมทังผู
1 ้ ให้ บริ การโทรคมนาคม ตลอดจน
การแข่ง ขัน จากผู้ป ระกอบการส่ง จ่ า ยไฟฟ้ า ซึงอาจจะอนุญ าตให้ ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมรายอื น ๆ เช่ า
ดําเนินการและบริ หารจัดการโครงสร้ างพื 1นฐานทีตนมีอยูไ่ ด้ กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ วา่ ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม
หรื อผู้ประกอบการส่งจ่ายไฟฟ้ าในประเทศไทยจะไม่เปิ ดให้ บริ การร่วมใช้ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมทีตนมีอยู่
เดิมและทีสร้ างใหม่เพิมมากขึ 1น ซึงอาจส่งกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแส
เงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
คูแ่ ข่งบางรายของกลุม่ ทรู และของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอาจมีความสามารถในการจัดหาเงินทุนมากกว่า
กลุ่ม ทรู และผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก หรื อ อาจดํ า เนิ น การร่ ว มกัน ในทางที ทํ า ให้ ก องทุน ฯ เสี ย เปรี ย บ
นอกจากนี 1 ผู้ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมอิสระภายในประเทศอาจเริ มประกอบกิจการในตลาดโทรคมนาคม
ซึงอาจนําไปสูก่ ารควบรวมกิจการทีทําให้ เกิดคูแ่ ข่งทีแข็งแกร่ งมากขึ 1น เนืองจากกองทุนฯ ดําเนินการอยู่เพียงแค่
ตลาดภายในประเทศ และมีผ้ ูเช่าและบริ หารจัดการเพียงจํานวนจํากัด หากกองทุนฯ สูญเสียผู้เช่าและบริ หาร
จัดการรายใดไปเนืองจากแรงกดดันดังกล่าวหรื อด้ วยเหตุผลอืน หรื อลูกค้ าเลือกทีจะใช้ บริ การของผู้ให้ บริ การ
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมรายอืน ๆ ในการขยายโครงข่าย กองทุนฯ อาจจะไม่สามารถจัดหาผู้เช่า
และบริ หารจัดการรายใหม่มาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรั พย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมของ
กองทุนฯ ได้ และอาจไม่ไ ด้ รับประโยชน์ จ ากแผนการเปิ ดให้ บริ การของผู้ที อาจเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการ
หน้ า 72

รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
เหล่านัน1 ซึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะ
การเงินของกองทุนฯ การแข่งขันทีเพิมมากขึ 1นอาจทําให้ การรักษาไว้ ซึงสิทธิในทีดินสําหรับเสาโทรคมนาคมของ
กองทุน ฯ ใช้ ต้ น ทุน สูง ขึ น1 กองทุน ฯ ไม่อ าจรั บ รองได้ ว่ า กองทุน ฯ จะประสบความสํ า เร็ จ ในการแข่ง ขัน ใน
อุตสาหกรรมทีมีการแข่งขันกันอย่างสูงขึ 1นนี 1
4.2.4

เทคโนโลยีใหม่ อาจทําให้ ธุรกิจของกองทุนฯ เป็ นที_ต้องการน้ อยลงสําหรั บลูกค้ าปั จจุบันและ/หรื อผู้ท_ ี
อาจเข้ ามาเป็ นลูกค้ า และส่ งผลให้ มีรายได้ ลดลง
พัฒนาการและการใช้ เทคโนโลยีใหม่ซงออกแบบมาเพื
ึ
อเพิมประสิทธิภาพของโครงข่ายต่าง ๆ อาจลดการใช้ และ
ความจําเป็ นของบริ การรับส่งสัญญาณแบบไร้ สายซึงต้ องพึงพาเสาโทรคมนาคม รวมไปถึงระบบ FOC ซึงน่าจะ
ส่งผลให้ ความต้ องการเสาโทรคมนาคมและระบบ FOC ของกองทุนฯ ลดลง ตัวอย่างของเทคโนโลยีเหล่านี 1 ได้ แก่
เทคโนโลยีทีเพิมประสิทธิภาพด้ านความจุ (spectral capacity) นอกจากนี 1 การเกิดขึ 1นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจ
ลดความจําเป็ นของบริ การแพร่ สญ
ั ญาณซึงต้ องพึงพาเสาโทรคมนาคม บริ การรับส่งสัญญาณ และระบบ FOC
ตัวอย่างเช่น การเติบโตของการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีผ่านทางดาวเทียมถ่ายทอดสัญญาณโดยตรง หรื อ
พัฒนาการและการทําเป็ นธุรกิจของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีถูกออกแบบมาเพือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงข่ายเทคโนโลยีระบบเซลลูลา่ และการริ เริ มธุรกิจให้ บริ การเทคโนโลยีดงั กล่าวในเชิงพาณิชย์อาจส่งผลให้ อปุ
สงค์ของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี 1 พัฒนาการและ
การใช้ เทคโนโลยีเหล่านี 1ซึงรวมถึงเทคโนโลยีในทํานองเดียวกันจนถึงระดับทีมีนยั สําคัญ อาจเป็ นการลดอุปสงค์
ของบริ การของกองทุนฯ และอาจทําให้ อุปสงค์ของบริ การของกองทุนฯ หายไป ซึงอาจมีผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกองทุนฯ เพือตอบสนอง
ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่อย่างมีประสิทธิ ผล กองทุนฯ อาจจะต้ องใช้
รายจ่ า ยลงทุ น จํ า นวนมากเพื อเข้ าถึ ง เทคโนโลยี ที เกี ยวข้ องหรื อ เทคโนโลยี ที มี ค วามสามารถดัง กล่ า ว
ความสามารถของกองทุนฯ ในการสนับสนุนรายจ่ายลงทุนเหล่านี 1ในอนาคตจะขึ 1นอยู่กบั ผลการดําเนินงานของ
กองทุนฯ ในอนาคตซึงขึ 1นอยูก่ บั สภาพเศรษฐกิจ ระดับอัตราดอกเบี 1ย และปั จจัยทางการเงิน ธุรกิจและอืน ๆ โดย
ปั จจัยหลายประการเหล่านี 1อยูน่ อกเหนือการควบคุมของกองทุนฯ อีกทังยั
1 งขึ 1นอยู่กบั ความสามารถของกองทุนฯ
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกเพิมเติม กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่าจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพิมเติม
ดังกล่าวบนเงื อนไขทียอมรั บได้ ในเชิ งพาณิ ชย์ หรื ออาจไม่สามารถจัดหาแหล่งเงิ นทุนเพิมเติมได้ เลย แม้ ว่า
กองทุนฯ มีเงินทุนเพียงพอสําหรับรายจ่ายลงทุนเหล่านี 1ได้ แต่ก็อาจไม่ประสบความสําเร็ จในการเข้ าถึงเทคโนโลยี
ทีทันสมัยทีสุดได้ อย่างทันท่วงทีและคุ้มค่ากับต้ นทุน หรื ออาจจะไม่ประสบความสําเร็ จในการดําเนินการดังกล่าว
นันเลย
1 กรณีดงั กล่าวนี 1อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพของบริ การ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุกิจของกองทุนฯ

4.2.5

หากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื_อนที_ควบรวมกิจการเข้ าด้ วยกันในระดับที_มีนัยสําคัญ รายได้ และ
ความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดของกองทุนฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบ
ในอดีตมีการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลือนทีในประเทศไทย และอาจยังคงมีการควบรวม
กิจการในลักษณะเดียวกันในอนาคต ซึงอาจส่งผลให้ มีการรวมโครงข่ายโทรคมนาคมเคลือนทีและลดรายจ่าย
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ลงทุน เนืองจากอาจมีความทับซ้ อนกันในส่วนพื 1นทีให้ บริ การของโครงข่ายและแผนการขยายการบริ การ การควบ
รวมกิจการทีมีนยั สําคัญระหว่างผู้เช่าและบริ หารจัดการของกองทุนฯ และผู้ทีอาจเช่าและบริ หารจัดการสถาน
ทีตังร่1 วมกัน อาจส่งผลให้ รายจ่ายลงทุนโดยรวมลดลง เนืองจากโครงข่ายเดิมของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
เคลือนทีหลายราย รวมทังแผนการขยายบริ
1
การมีความคาบเกียวกัน เมือมีการควบรวมกิจการดังกล่าว อาจเห็น
ได้ ว่าบางส่วนของโครงข่ายทีควบรวมเข้ าด้ วยกันของผู้เช่าและบริ หารจัดการหรื อผู้ทีอาจเช่าและบริ หารจัดการ
สถานทีตังร่1 วมกันทับซ้ อนกัน และผู้เช่าและบริ หารจัดการเหล่านี 1อาจจะพยายามขจัดความซํ 1าซ้ อนนัน1 ๆ ทําให้ ผล
การดําเนินงานในอนาคตของกองทุนฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบหากรายได้ จากการเช่าและการดําเนินการ
และบริ ห ารจัด การหรื อ สิท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ จํ า นวนมากที กองทุน ฯ ได้ รั บภายใต้ ส ัญ ญาเช่ า
ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักหรื อสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ (ตามลําดับ) ถูกตัดออกจาก
รายได้ ที ได้ รั บ อย่า งต่อ เนื องตามสัญญา กองทุน ฯ ไม่อ าจรั บ รองได้ ว่าจะไม่มี ก ารควบรวมกิ จ การระหว่า ง
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลือนทีของไทยในอนาคต ซึงอาจเป็ นการลดรายได้ ทีกองทุนฯ ควรได้ รับจากผู้เช่า
และบริ หารจัดการ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.2.6

ใบอนุ ญ าตที_ จํ า เป็ นในการประกอบการจั ด หาผลประโยชน์ จากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น? ฐาน
โทรคมนาคมมีความหลากหลาย และอาจเป็ นการยากที_จะได้ รับใบอนุ ญาตดังกล่ าว และหากแม้ ได้ รับ
แล้ ว ก็อาจถูกแก้ ไข จํากัด หรือยกเลิก หรืออาจต่ ออายุไม่ ได้
การตังเสาโทรคมนาคมและการวางระบบ
1
FOC และระบบบรอดแบนด์ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานของรัฐ
หลายแห่ง ซึงรวมถึง กสทช. หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภค และหน่วยงานท้ องถิน (สําหรับใบอนุญาตก่อสร้ าง)
ในกรณีของเสาโทรคมนาคม ใบอนุญาตเหล่านี 1อาจถูกทบทวน ตีความ แก้ ไข จํากัด หรื อยกเลิกโดยหน่วยงานที
เกียวข้ องได้ ซึงผลของการดําเนินการเหล่านันทํ
1 าให้ กองทุนฯ อาจไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื 1นฐานโทรคมนาคมได้ ตามทีกองทุนฯ คาดการณ์ไว้ นอกจากนี 1 หลักเกณฑ์ในการให้ อนุญาตให้ ตงเสาและวาง
ั1
FOC มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างหน่วยงานของรัฐส่วนกลางและหน่วยงานปกครองท้ องถิน แม้ ว่าจะ
อยูภ่ ายใต้ บงั คับของกฎหมายเดียวกัน ดังนัน1 หน่วยงานส่วนกลางหรื อหน่วยงานปกครองท้ องถินแต่ละแห่งจึงมัก
ออกนโยบายทีเฉพาะกิจและซํ 1าซ้ อนกัน อันประกอบด้ วยข้ อกําหนดและเงือนไข ค่าธรรมเนียมรายปี ฐานอัตรา
ค่าบริ การ ภาษี ท้องถิน ค่าธรรมเนียมอืน ๆ และมาตรฐานด้ านสิงแวดล้ อมทีแตกต่างกัน ความไม่แน่นอนซึงส่วน
ใหญ่ซึงเกิดจากการขาดการวางนโยบายในระดับภูมิภาคทีสอดคล้ องกัน อาจส่งผลให้ กองทุนฯ เข้ าไปมีส่วน
พัวพันกับข้ อพิพาทเป็ นจํานวนมาก
ทัง1 นี 1 การจัด หาผลประโยชน์ จากทรั พ ย์ สินโครงสร้ างพืน1 ฐานโทรคมนาคมอาจจะต้ องมีก ารยืนขอใบรั บรอง
ใบอนุญาต และการอนุมตั ิจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ เมือกองทุนฯ มีความจําเป็ นหรื อถูกกําหนดให้ ต้องได้ รับหรื อเมือ
ครบกําหนดการต่ออายุใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมตั ิดงั กล่าว กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่าหน่วยงานของ
รัฐทีเกียวข้ องจะออกใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อให้ การอนุมตั ิเหล่านี 1แก่กองทุนฯ หรื อหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ อง
จะออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรื อการให้ การอนุมตั ิภายในเวลาอันเหมาะสมหรื อตามทีคาดหมาย นอกจากนี 1
ใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมตั ิเหล่านี 1อาจอยูภ่ ายใต้ เงือนไขต่าง ๆ ซึงกองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่ากองทุนฯ
จะสามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขเหล่านี 1ได้ อย่างต่อเนือง ซึงอาจนําไปสู่การยกเลิก การเพิกถอน หรื อการระงับซึง
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ใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อการอนุมตั ิทีเกียวข้ องนัน1 ๆ การทีไม่สามารถทําการต่ออายุ ดํารงไว้ ซงคุ
ึ ณสมบัติในการ
มีใบอนุญาต หรื อยืนขอใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อการอนุมตั ิทีจําเป็ น อาจส่งผลให้ การดําเนินงานของกองทุนฯ
ต้ องหยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจของกองทุนฯ กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้
ว่า หน่วยงานที เกี ยวข้ องจะไม่ดํา เนิ น การหรื อ กํ า หนดเงื อนไขใด ๆ ที เกี ยวกับใบอนุญ าตดังกล่า ว ซึงอาจมี
ผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินงานของกองทุนฯ นอกจากนี 1 หากกองทุนฯ ไม่สามารถขอรับ
อนุมตั ิและขอรับใบอนุญาตบางอย่างได้ กองทุนฯ อาจมีความจําเป็ นทีจะต้ องหาสถานทีตังอื
1 น ซึงทําให้ ต้องใช้
ความพยายามและค่าใช้ จ่ายอย่างสูงในกรณีทีไม่มีสถานที (site) อืนทีเหมาะสม
อนึง เสาซึงตังอยู
1 ใ่ นพื 1นทีทีมีกฎหมายกําหนดและมีความสูง 8D เมตรขึ 1นไปจากระดับฐาน และมีนํ 1าหนักเกิน AD
กิโลกรัมขึ 1นไปนัน1 จะต้ องมีใบอนุญาตก่อสร้ างจากหน่วยงานท้ องถิน ถึงแม้ กองทุนฯ ต้ องพึงพานิติบคุ คลผู้โอน
และผู้ใช้ ทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ ในการจัดหาใบรับรองหรื อการอนุมตั ิเหล่านี 1 แต่ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงหน้ าที
ความรั บผิดชอบนี 1 กองทุนฯ อาจจะต้ องเป็ นผู้ทําการจัด หาหรื อ ต่ออายุใบรั บรองหรื อ การอนุมัติสําหรั บเสา
โทรคมนาคมหรื อทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน1 ฐานโทรคมนาคมอืน ๆ ทีกองทุนฯ อาจจะได้ มาในอนาคต หรื อเสา
โทรคมนาคมทีกองทุนฯ อาจจะต้ องทําการย้ าย ซึงอาจเป็ นการเพิมต้ นทุนการดําเนินงานของกองทุนฯ
นอกจากนี 1 ผลกระทบทางด้ านสุขอนามัยและทัศนียภาพของการติดตังเสาโทรคมนาคมจํ
1
านวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิงในเขตนครหลวงและเขตเมืองของประเทศไทย ตลอดจนความกังวลทีสูงขึ 1นเกียวกับผลกระทบของคลืน
แม่เหล็กไฟฟ้ าทีมีต่อร่ างกายมนุษย์ ซึงอาจทําให้ หน่วยงานของรัฐระดับท้ องถินเกิ ดความกังวลขึ 1นได้ ดังนัน1
หน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ อง อาจมีการกําหนดเงือนไขหรื อข้ อจํากัดบางอย่างสําหรับการตังเสาโทรคมนาคม
1
ซึง
จะเป็ นการจํ ากัดความขีดสามารถของกองทุนฯ ในการขยายกิจการอย่างมีนยั สําคัญ หรื อเป็ นการบังคับให้
กองทุนฯ ต้ องย้ ายสถานทีตังของเสาเดิ
1
ม ซึงแม้ กองทุนฯ จะสามารถทําได้ แต่ก็ด้วยค่าใช้ จ่ายทีสูงมาก
4.2.7

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีอาจมีผลกระทบทางลบต่ อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของกองทุนฯ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการดําเนินคดีเกียวกับธุรกิ จโครงสร้ างพื 1นฐานโทนคมนาคมและทรัพย์ สินโครงสร้ าง
พื 1นฐานโทรคมนาคมทีกองทุนฯ หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักต้ องรับผิดชอบ รวมถึงค่าเสียหายทีศาลสังให้
กองทุนฯ หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักชําระในคดีตา่ ง ๆ อาจมีจํานวนสูง ภาระในการชําระค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
อาจมีผลกระทบต่อค่าเช่าและรายได้ ทีกองทุนฯ คาดว่าจะได้ รับ และหากค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นจํ านวนทีมี
นัยสําคัญ ก็อาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
กองทุนฯ

4.2.8

อุตสาหกรรมการสื_อสารในประเทศไทยอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ กสทช. ซึ_งเป็ นหน่ วยงานที_จัดตัง?
ขึน? ใหม่ และมีความไม่ แน่ นอนเกี_ยวกับสภาพแวดล้ อมในการกํากับดูแลด้ านกฎระเบียบ
ตามข้ อผูกพันทีประเทศไทยมีต่อองค์การการค้ าโลก หรื อ WTO ในการเปิ ดเสรี ภาคโทรคมนาคมภายในปี พ.ศ.
,-AC รั ฐ บาลไทยได้ เ ริ มต้ นปฏิ รู ป กลไกการกํ า กั บ ดูแ ลทางด้ านโทรคมนาคมของประเทศด้ วยการออก
พระราชบัญญัติหลักสองฉบับ ได้ แก่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ ,-A: และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม
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ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ,-A= ได้ มีการจัดตังคณะกรรมการกิ
1
จการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรื อคณะกรรมการ กทช.
ขึ 1น โดยเป็ นหน่วยงานกํากับดูแลอิสระทีเป็ นหน่วยงานใหม่ของกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ทําหน้ าที
กํากับดูแลซึงเดิมเคยเป็ นหน้ าทีขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ก่อนทีจะเป็ นทีโอที) ซึงเป็ นผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมแบบประจําทีในประเทศรายหลักของประเทศไทย หรื อ การสือสารแห่งประเทศไทย (ก่อนทีจะเป็ น
กสท. โทรคมนาคม) ซึงเป็ นผู้ให้ บริ การสือสารระหว่างประเทศรายหลักของประเทศไทย และหน่วยงานกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมเดิมรายอืน ๆ ทังหมด
1
ตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปั จจุบัน ซึงตราขึน1 เมือเดือนสิงหาคม พ.ศ. ,--D กฎหมายและกฎระเบียบหลักซึง
เกี ยวข้ อ งกับ กิ จ การโทรคมนาคมยัง คงมี ผ ลใช้ บัง คับ อย่า งไรก็ ดี มาตรา A= แห่ง รั ฐ ธรรมนูญ พ.ศ. ,--D
กําหนดให้ มีองค์กรทีกํากับดูแลทังกิ
1 จการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หนึงองค์กร
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ,--: พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ ,--: ได้ มีผลใช้ บงั คับและกําหนดให้ มีการ
จัดตังคณะกรรมการกิ
1
จการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขึ 1นแทน
คณะกรรมการ กทช. โดย กสทช. มีอํานาจอย่างกว้ างขวางครอบคลุมทังกิ
1 จการโทรคมนาคมและกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามอํานาจทีให้ ไว้ โดย พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ ,--: พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และ พ.ร.บ. โทรทัศน์ ซึงมีการแบ่งคณะกรรมการย่อยออกเป็ นสองคณะ คือ กสท. เพือ
กํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ กทค. เพือกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
ในเดือนเมษายน พ.ศ. ,--- กสทช. ได้ ออกกฎระเบียบกําหนดแผนแม่บทสามฉบับ ได้ แก่ แผนแม่บทในการ
บริ หารคลืนความถี (ซึงรวมถึงตารางกําหนดคลืนความถีแห่งชาติ) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และแผนแม่บทกิ จการโทรคมนาคม แผนแม่บทเหล่านีก1 ําหนดแนวทางสําหรับหลักเกณฑ์การออก
ใบอนุญาต แผนเลขหมายโทรคมนาคม การจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื 1นฐานอย่างทัวถึง การจัดสรรคลืน
ความถีวิทยุ การเชือมต่อโครงข่าย และการคุ้มครองผู้บริ โภค เป็ นต้ น
กสทช. เป็ นผู้บงั คับใช้ กฎระเบียบส่วนใหญ่ทีออกโดย คณะกรรมการ กทช. และยังเป็ นผู้ออกกฎระเบียบใหม่หรื อ
กฎระเบียบทีแก้ ไขเพิ มเติมอี กด้ วย กฎระเบีย บซึงใช้ บัง คับอยู่ใ นปั จจุบันครอบคลุมถึง เรื องต่าง ๆ อาทิ (8)
ประเภทของบริ การโทรคมนาคม และข้ อกําหนดการออกใบอนุญาตสําหรับบริ การโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ (,)
ข้ อกําหนดเกียวกับคุณสมบัติ และขันตอนการยื
1
นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทังสามแบบที
1
มีอยู่
ในประเทศไทย (:) มาตรการจัด สรรเลขหมายโทรคมนาคม (A) ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม (-) การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้ าว (<) การคงสิทธิเลขหมาย (=) กฎระเบียบว่าด้ วยการป้องกัน
การผูกขาดและการแข่งขันทีไม่เป็ นธรรม (.) กฎระเบียบว่าด้ วยการเชือมต่อโครงข่าย (C) ขันตอนการรั
1
บและการ
พิจารณาการร้ องเรี ยนจากผู้ใช้ บริ การ (8D) มาตรฐานสัญญาบริ การโทรคมนาคม (88) การกําหนดเพดานอัตรา
ค่าบริ การและการเรี ยกเก็บค่าบริ การล่วงหน้ า (8,) กฎระเบียบว่าด้ วยการคุ้มครองความปลอดภัยของข้ อมูลส่วน
บุคคลของผู้บริ โภค (8:) การใช้ บริ การข้ ามโครงข่ายภายในประเทศ (8A) การใช้ โครงสร้ างพื 1นฐานร่ วมกัน และ
(8-) การขายส่งบริ การและบริ การขายต่อบริ การ ในส่วนของการจัดสรรคลืนความถี พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน
ความถีฯ ,--: กําหนดให้ กสทช. ใช้ วิธีการ “ประมูล” เป็ นแนวทางในการจัดสรรคลืนความถีโทรคมนาคมให้ กบั
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยการประมูลคลืนความถี :G ครัง1 แรกได้ ถกู จัดขึ 1นอย่างเป็ นผลสําเร็ จเมือปี
พ.ศ. ,--- โดยมีบริ ษัทในเครื อสามแห่งของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในปั จจุบนั เป็ นผู้ได้ รับการจัดสรรคลืน
ความถีในย่านความถี ,8DDMHz
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รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ ,--: ให้ อํานาจแก่ กสทช. ทีจะดําเนินการต่าง ๆ เช่น
-

กําหนดนโยบายและจัดทําแผนแม่บทสําหรับกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และสําหรับการจัดสรรคลืนความถีวิทยุสําหรับใช้ ในกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามบทบัญญัติแห่ง (8) รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ,--D และ (,) แผนแม่บทแห่งชาติ
เพือการบริ หารคลืนความถี

-

กําหนดโครงสร้ างสําหรับการคํานวณอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริ การทีผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม
และผู้ให้ บริ การวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะเรี ยกเก็บจากผู้ใช้ บริ การ และโครงสร้ างสําหรับ
การคํานวณอัตราค่าเชือมต่อโครงข่าย

-

ออกใบอนุญาตและกํากับดูแลการใช้ คลืนความถีวิทยุในกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

-

กําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการออกใบอนุ
1
ญาตให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย รวมทังข้
1 อกําหนด เงือนไข และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต อีกทังกํ
1 ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในประเทศไทย

-

กํ าหนดมาตรฐานและข้ อ มูล จํ าเพาะทางเทคนิค ในการประกอบกิ จการโทรคมนาคม และกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทังหลั
1 กเกณฑ์และขันตอนการเชื
1
อมต่อโครงข่ายและการเข้ าถึง
โครงข่าย

-

วางแผนการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม กํ าหนดเลขหมายโทรคมนาคมให้ แก่ ผ้ ูให้ บริ ก าร และ
กําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนสํ
1
าหรับการคงสิทธิเลขหมาย

-

ส่งเสริ มการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

-

กําหนดมาตรการป้องกันพฤติกรรมทีต่อต้ านการแข่งขันหรื อพฤติกรรมการแข่งขันทีไม่เป็ นธรรม

-

กําหนดหน้ าทีในการจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื 1นฐานอย่างทัวถึง รวมถึงข้ อกําหนดในการให้ บริ การ
ในพื 1นทีห่างไกล และ

-

กําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการคุ
1
้ มครองสิทธิของผู้ใช้ บริ การโทรคมนาคม และผู้ใช้ บริ การกระจาย
เสียงและบริ การโทรทัศน์

ถึงแม้ วา่ คณะกรรมการ กทช. ซึงเป็ นหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมเดิมทีจัดตังขึ
1 1นโดย พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลืนความถีฯ ,-A: ได้ ออกกฎระเบียบเกียวกับกิจการโทรคมนาคมจํานวนมาก อันเป็ นการสร้ างกรอบ
การกํากับดูแลขันพื
1 1นฐานสําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมก็ตาม แต่เมือ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ
,--: ทีออกใหม่ได้ กําหนดกรอบการกํากับดูแลทีแตกต่างไปจากเดิม และโครงสร้ างของหน่วยงานกํากับดูแลยัง
ได้ เปลียนแปลงไป โดยเมือ กทค. เป็ นคณะกรรมการย่อยของ กสทช. อันทําให้ กิจการบางอย่างต้ องอยู่ภายใต้
ความเห็นชอบของ กสทช. ด้ วยเหตุของการเปลียนแปลงทางด้ านกฎระเบียบดังกล่าว กองทุน ฯ จึงไม่อาจ
คาดการณ์ได้ วา่ วิธีการกํากับดูแลของ กสทช. ลักษณะและขอบเขตของนโยบายและกฎระเบียบที กสทช. จะออก
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ในภายหน้ า หรื อวิธีการที กสทช. จะใช้ ในการดําเนินการตามนโยบายและกฎระเบียบทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั และอาจมี
ขึ 1นในภายหน้ าจะเป็ นอย่างไร กองทุนฯ ไม่อาจคาดการณ์ได้ ถึงผลกระทบของการดําเนินการใด ๆ ที กสทช. ได้
กระทําลงนับตังแต่
1 มีการจัดตังขึ
1 1น โดยเฉพาะอย่างยิง กองทุนฯ ไม่อาจคาดหมายได้ ถึงผลกระทบทีกฎระเบียบ
ใหม่ดงั กล่าวอาจมีตอ่ สิทธิตา่ ง ๆ ของกลุม่ ทรู
นอกจากนี 1 บทบาทในอนาคตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ซึงรั บผิดชอบการวางแผน
ส่งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศไทย และการกําหนดนโยบาย
สําหรับรัฐวิสาหกิจยังไม่เป็ นทีชัดเจน
ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ทีเกิดขึ 1นอันเนืองมาจากการปฏิรูปในกลไกการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศ
ไทยอย่างมีนยั สําคัญนี 1 อาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกลุม่ ทรู ในการดําเนินกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
หรื อการปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพตลาดทีเปลียนแปลงไปได้ อย่างประสบผลสําเร็ จ ถึงแม้ ว่ากองทุนฯ มีความมันใจ
ว่าการจัดตังหน่
1 วยงานกํากับดูแลอิสระขึ 1นนันเป็
1 นพัฒนาการในทางบวกสําหรับผู้ประกอบการเอกชนดังเช่นกลุม่
ทรู หากแต่กองทุนฯ ก็ไม่อาจรับรองได้ วา่ กสทช. จะไม่ดําเนินการใด ๆ อันอาจเป็ นผลเสียต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุ รกิ จ ของกลุ่มทรู ตัว อย่างเช่น ถ้ า กสทช. ดํ าเนิน การตามนโยบายหรื อ
กฎระเบียบทีก่อให้ เกิดการแข่งขันทีสูงขึ 1นหรื ออัตราค่าบริ การทีตําลงในอุตสาหกรรมทีกลุม่ ทรู แข่งขันอยู่หรื ออาจ
เข้ าทําการแข่งขัน ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ ทรู ก็อาจได้ รับผลกระทบ
ในทางลบ
4.2.9

ความสามารถในการให้ บริ การของกองทุ นฯ อาจได้ รับอุ ปสรรคอันเนื_ องมาจากความบกพร่ องหรื อ
ความล้ มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มทรู
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักและสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ กบั BFKT และ
AWC กองทุนฯ จะอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่ ทรู เป็ นอย่างมาก เพือการเชือมต่อกิจกรรมในการ
ประกอบธุรกิจของกองทุนฯ ผ่านทางซอฟต์แวร์ ฮาร์ ดแวร์ และระบบโครงข่าย กองทุนฯ จะอาศัยระบบเหล่านี 1ใน
การติดตามการปฏิบตั ิการของเสาโทรคมนาคมและระบบ FOC รวมทังสิ
1 งอํานวยความสะดวกอืน ๆ เช่น ระบบ
ไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การคงมาตรฐานระบบการควบคุมภายใน และการวางแผนธุรกิจ ความล้ มเหลว
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อการสูญเสียการเชือมต่อ หรื อการสูญหายของข้ อมูลอันเกิดจากความล้ มเหลวของ
ระบบนี 1 ซึงกองทุนฯ สามารถควบคุมได้ ในระดับทีจํากัดเท่านัน1 อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกองทุนฯ

4.2.10 เสาโทรคมนาคม ทรั พย์ สิน FOC ระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน? ที_ต่างจังหวัด และโครงสร้ างพืน? ฐานที_
เกี_ยวข้ องของกองทุนฯ อาจได้ รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสียหายที_ไม่ อาจคาดการณ์ ได้
อื_น ๆ โดยที_ประกันภัยของกองทุนฯ อาจไม่ ได้ ครอบคลุมอย่ างเพียงพอ
เสาโทรคมนาคม ทรัพย์สนิ FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื 1นทีต่างจังหวัด และโครงสร้ างพื 1นฐานทีเกียวข้ องของ
กองทุนฯ ตกอยู่ภายใต้ ความเสียงอันเกียวเนืองกับภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ตลอดจน
ความเสียหายทีไม่อาจคาดการณ์ได้ อืน ๆ อาทิ อาจเกิดเหตุการณ์นํ 1าท่วมอย่างทีเคยเกิดขึ 1นเมือเดือนกันยายนถึง
เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. ,--A ซึ งอาจส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น1 ฐานโทรคมนาคม
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เช่นเดียวกับภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้ ว่ารัฐบาลจะได้ แสดงเจตจํานงว่าจะปฏิรูปมาตรการการ
ป้องกันนํ 1าท่วมเพือป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ นํ 1าท่วมขึ 1นอีกในอนาคต หากแต่ไม่มีสิงใดสามารถยืนยันได้ ว่า
มาตรการการป้องกันนํ 1าท่วมของรัฐบาลจะเพียงพอต่อการป้องกันนํ 1าท่วมในบริ เวณพื 1นทีตํา รวมถึงบริ เวณอืน ๆ
ของประเทศไทย ทีซึงมีทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ ตังอยู
1 อ่ นั อาจเกิดขึ 1นในอนาคต
ความเสียหายและการถูกทําลายของเสาโทรคมนาคม ทรัพย์สนิ FOC หรื อโครงสร้ างพื 1นฐานทีเกียวข้ องทีกองทุน
ฯ จะมีกรรมสิทธิk เช่า หรื อได้ รายได้ จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว หรื อภาวะเศรษฐกิจผันผวนหรื อผลกระทบในทางลบต่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทย อันเนืองมาจากความเสียงเหล่านี 1หรื อความเสียงอืน ๆ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า และอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินของกองทุนฯ ถึงแม้ ว่ากองทุนฯ AWC และ BFKT จะดํารงไว้ ซึงการประกันภัยทีเหมาะสมสําหรับ
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมซึงตนจะมีกรรมสิทธิk กองทุนฯ AWC และ BFKT ก็อาจไม่ได้ รับการ
ประกันภัยอย่างเพียงพออันจะครอบคลุมค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมหรื อการสร้ างใหม่ได้ และ/หรื อ ความเสียง
ดังกล่าวอาจไม่ใช่ความเสียงทีสามารถประกันได้ และรายได้ ทีอาจได้ รับจากผู้เช่าและบริ หารจัดการรายใหม่ที
อาจมีมาเพิมจากเสาโทรคมนาคมหากไม่เกิดความเสียหายดังกล่าวหรื อได้ รับความเสียหายอันเป็ นผลสืบเนือง
จากความเสียหายดังกล่าว ถ้ ากองทุนฯ ไม่สามารถให้ บริ การแก่ผ้ ูเช่าและบริ หารจัดการได้ อนั เป็ นผลมาจาก
ความเสียหายของเสาโทรคมนาคม ระบบ FOC และโครงสร้ างพื 1นฐานทีเกียวข้ อง ก็อาจนําไปสูค่ วามเสียหายต่อ
ผู้เช่าและบริ หารจัดการ และก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบกับธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และ
ฐานะการเงินของกองทุนฯ

4.3 ความเสี_ยงเกี_ยวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มทรู
4.3.1

กลุ่มทรูมีการแข่ งขันกับรัฐวิสาหกิจผู้ให้ สิทธิดาํ เนินการ ซึ_งได้ นําไปสู่ข้อพิพาทกับรั ฐวิสาหกิจผู้ให้ สิทธิ
ดําเนินการเหล่ านัน? และยังอาจนําไปสู่ข้อพิพาทในภายหน้ ากับรัฐวิสาหกิจผู้ให้ สิทธิดาํ เนินการ
กลุ่มทรู อาศัยสิทธิ ในการประกอบกิจการบางส่วนจากสัญญาทีทํากับทีโอทีในการให้ บริ การโทรคมนาคมแบบ
ประจําทีและบริ การทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงบริ การสือสารข้ อมูลและบริ การมัลติมีเดีย ขณะเดียวกันทีโอทีและ กสท.
โทรคมนาคม ก็ เป็ นคู่แข่งรายใหญ่สองรายของกลุ่มทรู อีกด้ วย โดยทีทีโอทีเป็ นผู้ให้ บริ การต่าง ๆ อาทิ บริ การ
โทรคมนาคมแบบประจํ าทีภายในประเทศ บริ การโทรศัพท์ สาธารณะ บริ การข้ อมูล บริ การบรอดแบนด์ และ
บริ การมัลติมีเดีย รวมถึงบริ การบริ การวงจรเช่า และอินเทอร์ เน็ต และบริ การโทรคมนาคมเคลือนทีในประเทศไทย
ส่วน กสท. โทรคมนาคม เป็ นผู้ให้ บริ การต่าง ๆ อาทิ บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริ การข้ อมูล และบริ การ
สือสารเคลือนทีในประเทศไทย
การแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจผู้ให้ สทิ ธิในการประกอบกิจการกับกลุม่ ทรูทําให้ เกิดหรื ออาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ทีสําคัญจนนําไปสูข่ ้ อพิพาทระหว่างกัน โดยข้ อพิพาทเหล่านี 1อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของ
กลุม่ ทรู ในหลายด้ าน ตัวอย่างเช่น กลุ่มทรู ตกอยู่ภายใต้ ข้อตกลงการแบ่งรายได้ ตามสัญญาร่ วมการงานฯ และ
สัญญาให้ ดําเนินการฯ และทีผ่านมาทีโอทีได้ ปฏิเสธหรื อประวิงการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ ของกลุม่ ทรู ในระหว่างรอ
การตัดสินข้ อพิพาทเกียวกับการคํานวณหรื อขอบเขตของการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ ทีติดค้ างต่อกลุ่มทรู ภายใต้
สัญ ญาร่ ว มการงานฯ นอกจากนี 1 กสท. โทรคมนาคม ยัง ได้ นํ า ข้ อ เรี ย กร้ องที มี ต่อ ทรู มูฟ เข้ า สู่ก ระบวนการ
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อนุญาโตตุลาการ เพือขอให้ มีการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ เพิมเติมให้ แก่ตนอีกด้ วย ทังนี
1 1 กลุม่ ทรู ไม่อาจรับรองได้ ว่าที
โอทีจะไม่ปฏิเสธหรื อประวิงการจ่ายเงินให้ แก่กลุม่ ทรู อีกทังไม่
1 อาจรับรองได้ ว่าทีโอทีหรื อ กสท. โทรคมนาคม จะ
ไม่ยืนข้ อเรี ยกร้ องเพิมเติมทีมีต่อกลุม่ ทรู หรื อทรู มฟู อีกในภายหน้ าในส่วนทีเกียวกับการแบ่งรายได้ หรื อข้ อพิพาท
อืน ๆ นอกจากนี 1 ข้ อพิพาททีมีกบั ทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม สร้ างความไม่แน่นอนอันอาจเป็ นอุปสรรคอย่างมี
นัยสําคัญต่อการวางแผนและดําเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุม่ ทรู และการพยายามระงับข้ อพิพาทเหล่านี 1จะเป็ น
การเบียงเบนการบริ หารและทรัพยากรอืน ๆ ไปอย่างมีนยั สําคัญ กลุม่ ทรูมีข้อพิพาททีอยูร่ ะหว่างการพิจารณากับ
ทีโอทีในหลายเรื อง โดยกลุม่ ทรู ได้ ยืนฟ้ องทีโอทีในหลายคดีซึงเกียวข้ องกับเรื องต่าง ๆ เช่น กลุม่ ทรู มีสิทธิได้ รับ
การจ่ายส่วนแบ่งรายได้ จากค่าเชือมโยงโครงข่าย (Access Charge) หรื อไม่ และการคํานวณการจ่ายส่วนแบ่ง
รายได้ จากบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันทีโอทีก็ได้ ยืนฟ้ อง กลุม่ ทรู ในหลายคดีซึงเกียวกับเรื อง
ต่าง ๆ เช่น สิทธิของกลุม่ ทรูในการใช้ ชือและสัญลักษณ์ “ทรู ” บนตู้โทรศัพท์สาธารณะและใบแจ้ งหนี 1ของกลุม่ ทรู
และกลุม่ ทรูมีสทิ ธิหรื อไม่ในการเสนอส่วนลดอัตราค่าบริ การบางอย่างให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การของตน นอกจากนี 1 กลุม่ ท
รูยงั มีข้อพิพาทเกียวกับการจ่ายภาษี สรรพสามิตทีเรี ยกเก็บจากบริ การโทรคมนาคมภายใต้ สญ
ั ญาร่ วมการงานฯ
ด้ วย ทรูมฟู และบริ ษัทในเครื ออืน ๆ ของทรูมีข้อพิพาททีอยูร่ ะหว่างการพิจารณากับ กสท. โทรคมนาคม ในหลาย
เรื อง โดย กสท. โทรคมนาคม ได้ ยืนฟ้ องทรู มูฟ ในหลายคดี ซึงเกี ยวข้ องกับ การคื นค่าธรรมเนี ยมเลขหมาย
ค่าบริ การ และค่าธรรมเนียมอืน ๆ ตลอดจนหนังสือคํ 1าประกันจากธนาคาร นอกจากนี 1 กสท. โทรคมนาคม ยังได้
นําข้ อเรี ยกร้ องทีมีตอ่ ทรูมฟู เข้ าสูก่ ระบวนการอนุญาโตตุลาการ เพือเรี ยกร้ องให้ ทรู มฟู โอนเสาทีติดตังเครื
1 องและ
อุปกรณ์จํานวน A,-A< ต้ นและอุปกรณ์ของเสา หรื อจ่ายค่าเสียหายจํานวน ,,=<<,8<-,,C: บาทแทนการโอน
ดังกล่าวให้ แก่ตน ต่อมาเมือวันที , สิงหาคม พ.ศ. ,--< คณะอนุญาโตตุลาการได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์วินิจฉัยชี 1
ขาดให้ ยกคําเสนอข้ อพิพาทของ กสท. โทรคมนาคม
กลุม่ ทรูไม่อาจรับรองได้ วา่ ข้ อพิพาททีเกิดขึ 1นนี 1หรื อทีอาจมีขึ 1นในภายหน้ าจะไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ของ
กลุม่ ทรูกบั ทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม อีกทังไม่
1 อาจรับรองได้ วา่ ข้ อพิพาทเหล่านี 1จะได้ รับคําชี 1ขาดในทางทีเป็ น
คุณแก่กลุม่ ทรู และหากกลุม่ ทรูไม่ประสบความสําเร็ จดังกล่าว ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาส
ทางธุรกิจของกลุม่ ทรูก็อาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ ถึงแม้ ว่ากลุม่ ทรู จะได้ รับคําชี 1ขาดอนุญาโตตุลาการ
หรื อคําพิพากษาจากศาลทีเป็ นทีสุดซึงเป็ นคุณแก่กลุม่ ทรู แต่กลุ่มทรู ก็อาจไม่ประสบความสําเร็ จในการบังคับ
ตามสิทธิเพือเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อทางแก้ ไขเยียวยาอืน ๆ ทีมีให้ แก่ตนได้ อย่างเต็มทีหรื อครบถ้ วน หรื ออาจไม่
สามารถบังคับตามสิทธิดงั กล่าวได้ เลย หรื อภายในเวลาทีเหมาะสม สําหรับรายละเอียดของข้ อพิพาททีกลุม่ ทรู มี
อยูก่ บั ทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม
4.3.2

สัญญาบ างฉบับระหว่ าง กสท. โทรคมนาคม กับบริษัทในเครื อทรู เกี_ยวกับบริ การ mG บนคลื_นความถี_
ในย่ านความถี_ <;d MHz อยู่ในระหว่ างการตรวจสอบ และอาจถูกแก้ ไขเพิ_มเติม โดยหน่ วยงานกํากับ
ดูแลหรือคณะรัฐมนตรี
ภายหลังการลงนามในสัญญา HSPA เมือเดือนมกราคม พ.ศ. ,--A หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานอิสระ และ
หน่วยงานกํากับดูแล ได้ เริ มดําเนินการตรวจสอบสัญญา HSPA ในด้ านต่าง ๆ ซึงรวมถึงการตรวจสอบว่าสัญญา
HSPA อยูภ่ ายใต้ การบังคับของ พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ ,-:- หรื อไม่ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติของ พ.ร.บ. องค์กร
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จัดสรรคลืนความถีฯ ,--: หรื อ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมหรื อไม่ ซึงการตรวจสอบ และ/หรื อ การ
ไต่สวนดังกล่าวยังคงดําเนินอยูโ่ ดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เป็ นต้ น
ตามมติ กทค. เมือเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ,--- ทีขอให้ กสท. โทรคมนาคม BFKT และเรี ยลมูฟ ตามลําดับ ทําการ
แก้ ไขเพิมเติมสัญญา HSPA นัน1 คูส่ ญ
ั ญาได้ เข้ าทําบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือแก้ ไขสัญญา HSPA ระหว่างกัน
แล้ ว ณ วันทีของเอกสารฉบับนี 1 แต่ละฝ่ ายกําลังอยู่ในขันตอนการเข้
1
าทําสัญญาแก้ ไขสัญญา HSPA ทีตนเป็ น
คูส่ ญ
ั ญา ซึงได้ รวมข้ อกําหนดภายใต้ บนั ทึกข้ อตกลงความร่ วมมือและความคิดเห็นของ กทค. จากการพิจารณา
บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือดังกล่าว ทังนี
1 1 ในวันที 8= ตุลาคม พ.ศ. ,--< กสทช. ได้ มีมติอนุมตั ิสญ
ั ญาแก้ ไข
สัญญา HSPA ตามแนวทางทีกําหนดในบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือดังกล่าว ถึงแม้ เมือวันที . ตุลาคม พ.ศ.
,--< คณะรัฐมนตรี จะได้ มีมติอนุมตั ิวงเงินงบประมาณจํานวน 8A.-A- พันล้ านบาท เพือให้ กสท. โทรคมนาคม
นําไปลงทุนในโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนที :G HSPA ตามสัญญา HSPA และในวันที : ธันวาคม พ.ศ. ,--<
BFKT เรี ยลมูฟ และ กสท. โทรคมนาคม ได้ เข้ าทําสัญญาเพือแก้ ไขสัญญา HSPA ตามบันทึกข้ อตกลงความ
ร่วมมือดังกล่าว แต่เนืองจากขณะนี 1อยู่ในระหว่างการดําเนินการตามขันตอนของหน่
1
วยงานทีเกียวข้ องเพือให้ มี
การเบิกจ่ายงบประมาณทีเกี ยวข้ องกับการดําเนินการตามสัญญา HSPA และคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องกําลังอยู่
ระหว่างการตรวจสอบข้ อมูลทีเกียวข้ องเพือประโยชน์ในการเรี ยกเก็บและชําระเงินตามสัญญา HSPA ทําให้
ขณะนี 1 กสท. โทรคมนาคม ยังไม่ได้ ชําระเงินหรื อรับชําระเงินคืนเพือระงับหนี 1ทีมีกับ BFKT หรื อเรี ยลมูฟตาม
สัญญา HSPA อีกทังยั
1 งไม่ได้ ชําระเงินหรื อรั บการชํ าระค่าเชือมต่อโครงข่ายกับผู้ประกอบการโทรคมนาคม
เคลือนทีรายอืน ๆ ซึง ณ วันที :8 ธันวาคม พ.ศ. ,--- มูลค่ารายได้ ค้างรับที BFKT มีอยู่กบั กสท. โทรคมนาคม
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA มีจํานวนประมาณ <.C พันล้ านบาท การที กสท. โทรคมนาคม
ปฏิเสธการชําระเงินให้ แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA อาจทําให้ BFKT และ AWC ไม่
สามารถนําส่งรายได้ ทีเกิดจากการให้ เช่าหรื อให้ ใช้ ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ
AWC ให้ แก่กองทุนฯ ได้ ตามสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ กับ BFKT และ AWC ตามลําดับ
นอกจากนี 1 การที กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชําระเงินหรื อการรับชําระค่าเชือมต่อโครงข่ายกับผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมเคลื อนที รายอื น ๆ อาจทํ า ให้ กสท. โทรคมนาคม ต้ อ งเสีย ดอกเบี ย1 ผิ ด นัด สะสม และ กสท.
โทรคมนาคม อาจเรี ย กร้ องให้ เ รี ย ลมูฟ ต้ อ งชํ า ระเงิ น คื น การปฏิ เ สธไม่ชํ า ระเงิ น ตามสัญ ญาใด ๆ ที กสท.
โทรคมนาคม และ BFKT หรื อเรี ยลมูฟเป็ นคู่สญ
ั ญา หรื อการที กสท. โทรคมนาคม พยายามเรี ยกร้ องให้ เรี ยลมู
ฟต้ องชําระเงินคืนย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
นอกจากนี 1 กสท. โทรคมนาคม ยังมีสิทธิในการซื 1อเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนประมาณ <<= เสา และ
ระบบ FOC ของ BFKT ซึง BFKT จะขายสิทธิในรายได้ ทีเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวให้ กบั กองทุนฯ ตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ซงกองทุ
ึ
นฯ จะเข้ าทํากับ BFKT โดยการใช้ สิทธิซื 1อดังกล่าว กสท. โทรคมนาคม
จะต้ องชําระราคาซื 1อสําหรับต้ นทุนทีแท้ จริ งของเสาและ FOC และอุปกรณ์ระบบสือสัญญาณพร้ อมด้ วยดอกเบี 1ย
ตามอัตราเฉลียดอกเบี 1ยขันตํ
1 าของสีธนาคารใหญ่ของไทยสําหรับกรณีทีใช้ สทิ ธิซื 1อในระหว่างหกเดือนแรกนับจาก
วันทีเช่าเสาโทรคมนาคม และ FOC และอุปกรณ์ระบบสือสัญญาณ และจะบวกด้ วยอัตราร้ อยละหนึงต่อเดือน
สําหรับกรณีการใช้ สทิ ธิซื 1อภายหลังช่วงระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การที กสท. โทรคมนาคม เป็ น
รัฐวิสาหกิจทําให้ การใช้ สิทธิ ซือ1 ดังกล่าวอาจต้ องได้ รับการพิจารณาและความเห็นชอบจากหน่วยงานอิสระ
หน่วยงานของรัฐ รวมทังคณะรั
1
ฐมนตรี ก่อน
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หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิในการซื 1อเพือซื 1อเสาโทรคมนาคมและ FOC และอุปกรณ์ สือสัญญาณซึงเป็ น
กรรมสิทธิkของและใช้ ดําเนินงานอยูโ่ ดย BFKT หลังจากปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง1 นี 1แล้ ว BFKT มีหน้ าที
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ในการจัดหาทรัพย์สินอืนมาทดแทนก่อนทีสัญญาเช่าเครื องและ
อุปกรณ์ HSPA จะหมดอายุลง หาก BFKT ไม่สามารถจัดหาทรัพย์สนิ อืนทดแทนได้ BFKT จะชําระมูลค่าสุดท้ าย
(terminal value) ให้ แก่กองทุนฯ ซึงอาจจะไม่ใช่มลู ค่าสะท้ อนถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic value)
ของทรัพย์สนิ ดังกล่าวในกรณีทีกองทุนฯ มีกรรมสิทธิkในทรัพย์สนิ ตลอดอายุการใช้ งาน
ในเดือนเมษายน พ.ศ. ,--< กทค. ได้ มีมติเกียวกับการตรวจสอบข้ อกล่าวหาการฝ่ าฝื น พ.ร.บ. ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ในทางทีเป็ นคุณแก่ BFKT และ กสท. โทรคมนาคม โดย กทค. มีมติทีจะไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษเพือ
ดําเนินคดีอาญาต่อ BFKT และในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ,--< คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ มคี วามเห็นทางกฎหมาย
ว่าสัญญา HSPA นันไม่
1 อยู่ภายใต้ การบังคับของ พ.ร.บ. ร่ วมทุนฯ ,-:- อย่างไรก็ดี หากการตรวจสอบอืนที
ดําเนินการโดยหน่วยงานอิสระแห่งอืนมีคําตัดสินอันเป็ นทีสุดในทางทีไม่เป็ นคุณ หรื อหากมีคําพิพากษาอันเป็ น
ทีสุดโดยศาลไทยยืนตามคําตัดสินเหล่านันว่
1 า สัญญา HSPA ตกอยู่ภายใต้ บงั คับของ พ.ร.บ. ร่ วมทุนฯ ,-:หรื อเป็ นการฝ่ าฝื น พ.ร.บ. องค์ กรจัดสรรคลืนความถีฯ ,--: พ.ร.บ. การประกอบกิ จการโทรคมนาคม หรื อ
กฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้ องอืน ๆ ก็อาจมีมาตรการกํากับดูแล และ/หรื อ การดําเนินการทางกฎหมายต่อ
กสท. โทรคมนาคม BFKT และ/หรื อ เรี ยลมูฟ ซึงรวมถึงการให้ แก้ ไขเพิมเติมสัญญา HSPA เป็ นต้ น
หากการบริ การให้ เช่าอุปกรณ์ โทรคมนาคมและการบริ การดําเนินงานและบํารุ งรักษาของ BFKT แก่ กสท.
โทรคมนาคม ถูกพิจารณาว่าเป็ นการฝ่ าฝื น พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม อันเนืองจากเป็ นการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมหรื อเป็ นการใช้ คลืนความถีโทรคมนาคมโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรื อใบอนุญาตทีกําหนด BFKT
อาจถูกดําเนินคดีอาญา และหากพบว่า BFKT มีความผิดจริ ง อุปกรณ์ โครงข่ายของ BFKT อาจถูกยึด การ
เปลียนแปลงในเชิ งลบอย่างมีนยั สําคัญในสัญญา HSPA หรื อการยึดอุปกรณ์ โครงข่ายของ BFKT ย่อมมี
ผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
4.3.3

การยกเลิกสัญญาร่ วมการงานฯ หรื อการสิน? สุดของสัญญาร่ วมการงานฯ หรื อสัญญาให้ ดําเนิ นการฯ
หรื อการเปลี_ยนแปลงของสัญญาร่ วมการงานฯ หรื อสัญญาให้ ดําเนิ นการฯ ที_มีต่อใบอนุ ญาตอาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อการดําเนินงานของกลุ่มทรู
สัญญาร่วมการงานฯ ของกลุม่ ทรูอาจถูกยกเลิกได้ ด้วยเหตุผลหลายประการ ซึงรวมถึงกรณีทีกลุม่ ทรู ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของสัญญาร่วมการงานฯ ได้ นอกจากนี 1 ข้ อพิพาททีมีอยูก่ บั ทีโอทีทีเกียวข้ องกับสัญญาร่วม
การงานฯ ยังอาจทําให้ ทีโอที พยายามเลิกสัญญาร่วมการงานฯ ดังกล่าวอีกด้ วย หากสัญญาดังกล่าวของกลุม่ ทรู
ถูกเลิกไปไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด การเลิกสัญญานันย่
1 อมน่าจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อโอกาสทาง
ธุรกิจ การดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ ถึงแม้ ว่าสัญญาร่ วมการงานฯ จะให้ สิทธิ
กลุม่ ทรูในการได้ รับค่าชดเชยสําหรับมูลค่าของทรัพย์สนิ โครงข่ายทีกลุม่ ทรูได้ สร้ างขึ 1นและโอนให้ กบั ทีโอทีในกรณี
ทีมีการเลิกสัญญา หากแต่กลุม่ ทรูก็ไม่สามารถรับรองใด ๆ เกียวกับกําหนดเวลาทีจะได้ รับค่าชดเชยหรื อจํานวน
เงิ น ค่าชดเชยนัน1 ได้ นอกจากนี 1 ถึ ง แม้ ว่า กลุ่มทรู จ ะได้ รั บ ค่าชดเชยก็ ต าม กลุ่มทรู ก็ ไ ม่อ าจคาดหมายได้ ว่า
ค่าชดเชยนี 1จะสามารถชดเชยความเสียหายต่อธุรกิจทีเกิดจากการเลิกสัญญาได้ ถ้ ามีการเลิกสัญญาร่วมการงาน
ฯ กลุ่มทรู ไม่สามารถรั บรองได้ ว่ากลุ่ม ทรู จะสามารถขอรั บใบอนุญาตอันจํ าเป็ นจาก กสทช. เพือให้ กลุ่มทรู
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สามารถดําเนินธุรกิ จเช่น เดียวกับธุรกิ จภายใต้ สญ
ั ญาทีถูกเลิกต่อ ไปได้ หรื อแม้ จะมีก ารออกใบอนุญาตให้
ข้ อกําหนดของใบอนุญาตดังกล่าวอาจจะไม่เอื 1อประโยชน์ได้ มากเท่ากับข้ อกําหนดของสัญญาร่วมการงานฯ และ
สัญญาให้ ดําเนินการฯ ของกลุม่ ทรู หรื อข้ อกําหนดของใบอนุญาตทีใช้ บงั คับกับคูแ่ ข่งของกลุม่ ทรู
สัญ ญาให้ ดํ า เนิ นการฯ ได้ ห มดอายุล งในวัน ที 8- กัน ยายน พ.ศ. ,--< และกลุ่ม ทรู ค าดว่า กสทช. จะให้
ความสําคัญกับการจัดให้ มีการประมูลเพือจัดสรรคลืนความถีในย่านความถี 8.DD MHz เพือให้ เกิดความมันใจ
แก่ลกู ค้ าปั จจุบนั ว่าการให้ บริ การกับลูกค้ าจะไม่หยุดชะงัก ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ,--< กสทช. ได้ ออกประกาศ
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้ บริ การในกรณีสิ 1นสุดการอนุญาตสัมปทานหรื อสัญญาการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีนับ
จากวันทีสัญญาให้ ดําเนินการฯ หมดอายุลง จนกระทัง กสทช. จะออกใบอนุญาตให้ แก่ผ้ ชู นะการประมูล ตาม
ประกาศดังกล่าว กําหนดให้ กสท. โทรคมนาคม และทรู มูฟมีหน้ าทีให้ บริ การกับผู้ใช้ บริ การต่อไปในระหว่าง
สัญญาให้ ดําเนินการฯ สิ 1นสุดจนถึงวันที กสทช. ได้ จดั สรรคลืนความถีให้ กบั ผู้รับใบอนุญาตทีชนะการประมูลแล้ ว
เสร็ จ โดยระยะเวลาดังกล่าวต้ องไม่เกินหนึงปี นับจากวันทีสิ 1นสุดสัญญาให้ ดําเนินการฯ ประกาศดังกล่าวยัง
กําหนดให้ กสท. โทรคมนาคม และทรูมฟู เป็ นผู้รับชําระเงินรายได้ จากการให้ บริ การแทนรัฐโดยแยกบัญชีการรับ
เงิ น ไว้ เ ป็ นการเฉพาะ แล้ ว รายงานจํ า นวนเงิ น รายได้ แ ละดอกผลที เกิ ด ขึ น1 ซึ งได้ หัก ต้ น ทุน ค่ า ใช้ โ ครงข่ า ย
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการ และต้ นทุนค่าใช้ จ่ายอืนทีจําเป็ นใน
การให้ บริ การแล้ ว ส่วนทีเหลือให้ นําส่งสํานักงาน กสทช. เพือตรวจสอบก่อนนําส่งเป็ นรายได้ แผ่นดินต่อไป ทังนี
1 1
ยังมีความไม่แน่นอนว่า กสทช. จะจัดประมูลคลืนความถีและออกใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถี แก่ผ้ ูชนะการ
ประมูล ภายในหนึ งปี ได้ ห รื อ ไม่ หาก กสทช. ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การดัง กล่า วได้ แ ละไม่ อ นุญ าตให้ กสท.
โทรคมนาคม ใช้ คลืนความถีในย่านความถี 8.DD MHz ต่อภายหลังช่วงระยะเวลาหนึงปี นับจากวันหมดอายุของ
สัญญาให้ ดําเนินการฯ หรื อทรู มฟู ไม่ได้ รับสิทธิในการให้ บริ การแก่กลุม่ ลูกค้ า 8.DD MHz ต่อไป อันเกียวข้ องกับ
การประมูลคลืนความถี 8.DD MHz อาจส่งผลให้ การบริ การแก่กลุม่ ลูกค้ า 8.DD MHz ของทรู มฟู ต้ องหยุดชะงัก
ลง
รัฐบาลไทยได้ มีการขอให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมจํานวนหนึงเข้ าร่วมการปรึกษาหารื อเกียวกับการแปรรูปสัญญา
ร่วมการงานฯ หรื อสัญญาให้ ดําเนินการฯ เป็ นใบอนุญาตหรื อความตกลงอืน ๆ โดยเป็ นส่วนหนึงของการเปิ ดเสรี
ตลาดโทรคมนาคม ภายใต้ ก ฎหมายไทย คู่ส ัญ ญาทัง1 สองฝ่ ายตามสัญ ญาร่ ว มการงานฯ หรื อ สัญ ญาให้
ดําเนินการฯ จะต้ องบรรลุความตกลงเกียวกับข้ อกําหนดของการแปรรู ปเพือทีจะทําการแปรรู ปสัญญาร่ วมการ
งานฯ หรื อสัญญาให้ ดําเนินการฯ อย่างไรก็ดี กลุม่ ทรูไม่อาจคาดการณ์ได้ วา่ ข้ อกําหนดของความตกลงแปรรู ปจะ
เป็ นอย่างไร อีกทังไม่
1 อาจรับรองได้ วา่ การแปรรูปสัญญาร่วมการงานฯ หรื อสัญญาให้ ดําเนินการฯ ของกลุม่ ทรู จะ
เป็ นไปตามข้ อกําหนดทีเอื 1อประโยชน์ได้ เท่ากับข้ อกําหนดทีใช้ กบั คู่แข่งของกลุม่ ทรู หรื อข้ อกําหนดทีกลุม่ ทรู มีอยู่
ในขณะนี 1 หากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมรายอืนสามารถเจรจาต่อรองข้ อกําหนดสําหรับการแปรรู ปสัญญาร่ วมการ
งานฯ หรื อสัญญาให้ ดําเนินการฯ ได้ ดีกว่ากลุม่ ทรู กลุม่ ทรูก็อาจเสียเปรี ยบในเชิงการแข่งขัน หากข้ อกําหนดใหม่
ไม่เอื 1อประโยชน์เท่ากับข้ อกําหนดทีกลุม่ ทรู ได้ รับในปั จจุบนั ก็อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการประกอบ
ธุรกิ จของกลุ่มทรู อีกทัง1 ธุรกิ จ ฐานะการเงิ น ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุร กิ จของกลุ่มทรู อ าจได้ รั บ
ผลกระทบในทางลบด้ วย
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4.3.4

ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่ และค่ าธรรมเนียม USO และค่ าธรรมเนียมที_อาจเกิดขึน? เกี_ยวข้ องกับการ
ครบกําหนดของอายุสัญญาให้ ดําเนินการฯ อาจส่ งผลให้ ค่าใช้ จ่ายที_ให้ ระบบดําเนินการต่ อไปได้ ของ
กลุ่มทรูเพิ_มสูงขึน?
เมือวันที ,. ธันวาคม พ.ศ. ,--- ประกาศ กสทช. เรื อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
เริ มมีผลบังคับใช้ แทนประกาศ กทช. ฉบับเดิม เรื อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและ
ค่า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าตการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ซึงแต่เ ดิ ม นัน1 ค่า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าตรายปี สํา หรั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีหนึงและแบบทีสองอยูท่ ี ,D,DDD บาท ถึง ,-D,DDD บาท ขึ 1นอยูก่ บั
ประเภทของใบอนุญาต แต่ภายใต้ ประกาศฉบับใหม่ ค่าธรรมเนียมรายปี สําหรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมทุกแบบจะมีอตั ราสูงสุดทีร้ อยละ 8.- ของรายได้ รวมจากการให้ บริ การโทรคมนาคม นอกจากนี 1
กสทช. ได้ ออกประกาศวิธีการจัดเก็บรายได้ เพือนําไปใช้ ในการจัดให้ มีบริ การ USO เมือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
,--- ภายใต้ ประกาศวิธีการจัดเก็บรายได้ เพือนําไปใช้ ในการจัดให้ มีบริ การ USO ผู้ถือใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมทุกแบบจะต้ องจัดสรรรายได้ จากการให้ บริ การโทรคมนาคมในอัตราร้ อยละ :.=- ของรายได้
สุทธิ ภายหลังหักค่าใช้ จ่ายให้ แก่กองทุนฯ วิจัยและพัฒนากิ จการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคม เพือประโยชน์สาธารณะ ซึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่และค่าธรรมเนียม USO ดังกล่าวนี 1 อาจ
ส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการกํ ากับดูแลสูงขึน1 สําหรับผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักและสมาชิ กในกลุ่มทรู ซึงถื อ
ใบอนุญาตแบบทีหนึงหรื อแบบทีสอง
ด้ วยเหตุทีสัญญาให้ ดําเนินการฯ ได้ หมดอายุลงในวันที 8- กันยายน พ.ศ. ,--< กสทช. ได้ อนุญาตให้ ทรู มูฟ
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเดิมต่อไปได้ จนกระทังมีการจัดประมูลคลืนความถีในย่านความถี 8.DD MHz ทังนี
1 1 หากต่อมา
กลุ่มทรู เป็ นผู้ชนะการประมูลและได้ เริ มให้ บริ การใหม่ของตน กลุ่มทรู อาจต้ องเสียค่าธรรมเนียมเพิมเติมให้ แก่
กสทช. ซึงรวมไปถึงค่าธรรมเนียมการใช้ คลืนความถีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเพิมเติมใด ๆ ทีท
รูมฟู อาจต้ องชําระเพือการให้ บริ การบนคลืนความถีในย่านความถี 8.DD MHz อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่าง
มีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกลุม่ ทรู

4.4 ความเสี_ยงเกี_ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
4.4.1

ราคาซือ? ขายหน่ วยลงทุนอาจผันผวนอย่ างมีนัยสําคัญ และผู้ลงทุนอาจไม่ สามารถขายหน่ วยลงทุนได้
ในราคาเท่ ากับหรือมากกว่ าราคาเสนอขายหน่ วยลงทุน
ราคาซื 1อขายหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนในอาจมีการซื 1อขายกันในราคาทีตํากว่าราคาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง1 แรกอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
1 1 ราคาซื 1อขายหน่วยลงทุนนันขึ
1 น1 อยู่กับหลาย
ปั จจัย ซึงรวมถึงปั จจัยดังต่อไปนี 1
-

มุมมองต่อศักยภาพในการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุนฯ รวมถึงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใน
ประเทศไทย

-

ความแตกต่างระหว่า งฐานะการเงิ น และผลการดํ าเนิน งานของกองทุนฯ ที เกิ ดขึน1 จริ งกับที มีก าร
คาดการณ์โดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์
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-

การออกบทวิเคราะห์ใหม่ หรื อการเปลียนแปลงเกียวกับคําแนะนําหรื อประมาณการของนักวิเคราะห์

-

การเปลียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรื อสภาวะตลาดโดยทัวไป

-

ราคาตลาดของทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ

-

ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภททุนอืน ๆ รวมถึง

-

หน่วยลงทุนอืนทีไม่อยูใ่ นธุรกิจโทรคมนาคม

-

ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของหน่วยลงทุน

-

การขายหรื อความประสงค์ทีจะขายหน่วยลงทุนจํานวนมากโดยผู้ถือหน่วยลงทุน

-

ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิ จโทรคมนาคมในประเทศไทยหรื อกิจการโครงสร้ าง
พื 1นฐานอืน

-

พัฒนาการและการเปลียนแปลงด้ านกฎหมายและระเบียบวิธีบงั คับ รวมถึงระบบภาษี ทังในกรณี
1
ทวไป
ั
และโดยเฉพาะในกรณี ทีเกี ยวกับ กองทุน รวมโครงสร้ างพื น1 ฐานในประเทศไทย และการลงทุน ใน
ประเทศและต่างประเทศ

-

ความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

-

คดีความและการสอบสวนโดยหน่วยงานราชการ

-

ความผันผวนของตลาด ซึงรวมถึงความอ่อนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบี 1ยทีเพิมสูงขึ 1น และ

-

การทีกองทุนฯ ไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนและการขยายธุรกิจ

จากปั จจัยทังหลายข้
1
างต้ นประกอบกับปั จจัยอืน ๆ อาจทําให้ ราคาตลาดและอุปสงค์ของหน่วยลงทุนมีความผัน
ผวนอย่างมีนยั สําคัญ หรื ออาจทําให้ มีการซื 1อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาทีสูงกว่าหรื อตํากว่ามูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยลงทุน ในกรณีทีกองทุนฯ มีการกันสํารองกําไรบางส่วนเป็ นเงินทุนเพือวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุนเพิมเติม เพือสํารองเป็ นเงินทุนหมุนเวียน หรื อเพือวัตถุประสงค์อืน ๆ ถึงแม้ จะทําให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนฯ มีมากกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ในกรณีทีไม่มีการกันเงินกําไรไว้ เป็ นเงินทุนสํารอง ก็อาจ
ไม่ได้ ทําให้ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนเพิมขึ 1นตามไปด้ วย การทีกองทุนฯ ไม่สามารถดําเนินการให้ เป็ นไปตาม
ความคาดหวังของตลาดในด้ านรายได้ ในอนาคตและเงินปั นผลอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาด
ของหน่วยลงทุน ซึงอาจจํากัดหรื อทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทีจะขายหน่วยลงทุนอย่างทันท่วงที และอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ นอกจากนี 1 ในอดีต เมือราคาตลาดของหุ้นมี
ความผันผวน ผู้ถือหุ้นได้ ดําเนินการฟ้ องร้ องบริ ษัทหรื อนิติบุคคลผู้ออกหลักทรั พย์ ในคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม
(Class action) หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดดําเนินการฟ้ องร้ องกองทุนฯ อาจทําให้ กองทุนฯ ต้ องมีค่าใช้ จ่าย
จํานวนมากในการแก้ ตา่ งคดี หรื อหากกองทุนฯ แพ้ คดี กองทุนฯ อาจต้ องจ่ายเงินค่าเสียหายในจํานวนมาก และ
การฟ้ องร้ องคดีดงั กล่าวอาจเบียงเบนเวลาและความสนใจของบริ ษัทจัดการจากธุรกิจของกองทุนฯ
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ยิงไปกว่านัน1 การทีหน่วยลงทุนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีมีการคุ้มครองเงินต้ น ทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถ
รับรองได้ วา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินลงทุนคืนทังจํ
1 านวน และในกรณีทีมีการยกเลิกกองทุนฯ หรื อมีการชําระ
บัญชีกองทุนฯ ก็มีความเป็ นไปได้ ทีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนของตนในหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
1
นอกจากนี 1 ตามกฎหมายภาษี ของประเทศไทยในปั จจุบนั กองทุนรวม ซึงรวมถึงกองทุนฯ ไม่มีภาระภาษี เงินได้
นิติบคุ คล หากมีการแก้ ไขเปลียนแปลงกฎหมายภาษี หรื อกฎหมายหรื อกฎระเบียบอืน ๆ ซึงทําให้ กองทุนฯ และ/
หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระภาษี เงินได้ ภาระภาษี ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ รวมทังการลงทุ
1
นในกองทุนฯ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และอาจทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับเงินจากกองทุนฯ น้ อยลง และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีภาระภาษี
เพิมขึ 1น ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาของหน่วยลงทุน
4.4.2

การขายหน่ วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่ วยลงทุนเพื_อการขายเป็ นจํานวนมาก อาจส่ งผลกระทบ
ในทางลบต่ อราคาซือ? ขายของหน่ วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายครัง1 แรก ทรู และ/หรื อนิติบคุ คลผู้โอนอืน และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันกับทรู หรื อนิติบคุ คล
ผู้โอนอืน จะถือหน่วยลงทุนจํ านวนไม่ตํากว่าร้ อยละ 8. แต่ไม่เกินจํ านวน 8 ใน : ของจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้ ทงหมดในการเสนอขายครั
ั1
ง1 แรก ทังนี
1 1 ทรู ได้ ตกลงกับบริ ษัทจัดการในนามของกองทุนฯ ว่า ทรู จะถือ
หน่วยลงทุนไม่น้อยไปกว่าร้ อยละ 8. ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ ทงหมดในการเสนอขายครั
ั1
ง1 แรกเป็ น
ระยะเวลาห้ าปี นับจากวันทีจดทะเบียนกองทุนฯ ทัง1 นี 1 ภายใต้ ข้อยกเว้ นบางประการ ภายใต้ ข้อตกลงห้ าม
จําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทรูสามารถทีจะจําหน่ายหน่วยลงทุนได้ หลังเดือนธันวาคม พ.ศ. ,-<8
การขายหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญโดยทรู หรื อโดยผู้ลงทุนสถาบันรายเดียวหรื อหลายราย หรื อความเข้ าใจ
ทีว่าอาจมีการขายหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญเกิดขึ 1น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื 1อขายของหน่วย
ลงทุน กองทุนฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถึงผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรื อการมีหน่วยลงทุนเพือการขาย
ในอนาคต ทีจะมีต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึง การขายหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนมากใน
ตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการเสนอขายครัง1 แรก หรื อความเข้ าใจทีว่าการขายหน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวอาจ
เกิดขึ 1น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ นอกจากนี 1 การขาย
หน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวอาจทําให้ การเพิมทุนของกองทุนฯ โดยการออกหน่วยลงทุนเพิมเติม ณ เวลา
และในราคาทีกองทุนฯ เห็นสมควร ทําได้ ยากขึ 1น

4.4.3

หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC ไม่ มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิได้ เป็ นการคํา? ประกัน
โดย TUC และ TUC ไม่ มีหน้ าที_ตามกฎหมายที_จะต้ องให้ การสนับสนุ นแก่ BFKT ตามรายละเอียดที_
ระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) สนับสนุนดังกล่ าว
หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ที TUC จะให้ กับ BFKT นันมิ
1 ได้ มีผลผูกพันตามกฎหมายและการให้
หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกล่าวมิได้ เป็ นการคํ 1าประกันโดยTUC อีกทังมิ
1 ได้ เป็ นการสนับสนุนด้ าน
เครดิตเพือสนับสนุนภาระผูกพันของ BFKT ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ที กองทุนฯ ทํา
กับ BFKT แต่อย่างใด ดังนัน1 กองทุนฯ จึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าTUC จะให้ ความสนับสนุนแก่ BFKT ตาม
รายละเอียดทีระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) นอกจากนี 1 หนังสือสนับสนุน (Letter of Support)
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ไม่ได้ ก่อให้ เกิดหน้ าทีแก่ TUC ในการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ BFKT ไม่ว่าเพือสนับสนุนการชําระหนี 1ของ
BFKT โดยทัวไปหรื อเพือการชําระหนี 1ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ทีทํากับ BFKT นอกจากนี 1
กองทุนฯ บริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน และ BFKT ต่างไม่มีสิทธิทีจะดําเนินการใด ๆ เพือให้ TUC ดําเนินการ
ต่าง ๆ ตามทีระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support)
4.4.4

TUC อาจไม่ มีเงินทุนเพียงพอต่ อการชําระหนีข? อง BFKT ภายใต้ สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ
รายได้ ท_ ีเกี_ยวข้ อง และผู้ถือหน่ วยลงทุนจะไม่ มีสิทธิฟ้องร้ อง TUCภายใต้ หนังสือข้ อตกลงกระทําการ
(Letter of Undertaking)
ภายใต้ หนังสือข้ อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) TUC ตกลงจะชําระเงินหรื อดําเนินการให้ BFKT
ชําระเงินให้ แก่กองทุนฯ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ในช่วงระยะเวลาตังแต่
1 วนั ทีกองทุนฯ ลงทุน
จนถึงวันที กสท. โทรคมนาคม เริ มทําการชําระเงินให้ แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ใน
จํานวนเท่ากับรายได้ สทุ ธิ ที BFKT ต้ องชํ าระให้ แก่กองทุนฯ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ที
กองทุนฯ ทํากับ BFKT ซึงหากช่วงระยะเวลาที BFKT ไม่ได้ รับชําระเงินจาก กสท. โทรคมนาคม ภายใต้ สญ
ั ญา
เช่าเครื องและอุปกรณ์ HSPA ไม่ว่าทังจํ
1 านวนหรื อเพียงบางส่วนเป็ นช่วงเวลาทียาวนาน กองทุนฯ ไม่สามารถ
รับรองได้ วา่ TUC หรื อบริ ษัทในเครื อจะสามารถจัดหาเงินทุนทีจําเป็ นเพือชําระหนี 1ของ BFKT แก่กองทุนฯ ภายใต้
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ทีเกียวข้ องได้ นอกจากนี 1 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถฟ้ องร้ องTUC
หาก TUC ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดภายใต้ หนังสือข้ อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking)

4.4.5

กองทุน ฯ ไม่ อาจรั บรองได้ ว่าจะสามารถจ่ ายเงินปั นผลในหน่ วยลงทุน หรื อสามารถรั กษาระดับการ
จ่ ายเงินปั นผลได้
รายได้ ที กองทุนฯ ได้ รับขึน1 อยู่กับ หลายปั จ จัย ซึงรวมถึงรายได้ ทีได้ รับ และค่าใช้ จ่ ายในการดํา เนิน งานและ
ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีเกิ ดขึน1 จากการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน1 ฐานโทรคมนาคม ในกรณี ที
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินอืน ๆ ทีกองทุนฯ อาจได้ มาหรื อถือครองเป็ นครัง1 คราวไม่
สามารถสร้ างรายได้ ทีเพียงพอ จะมีผลให้ รายได้ กระแสเงินสด และความสามารถของกองทุนฯ ในการจ่ายเงิน
ปั นผลได้ รับผลกระทบในทางลบ กองทุนฯ จึงไม่สามารถรับรองได้ ว่ากองทุนฯ จะมีความสามารถจ่ายเงินปั นผล
หรื อรักษาระดับของอัตราการจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีกําหนดไว้ ได้ อีกทัง1 ไม่สามารถ
รับรองได้ วา่ ระดับของเงินปั นผลจะเพิมขึ 1นในภายหลังหรื อจะคงที หรื อรายได้ ของกองทุนฯ จะเพิมสูงขึ 1น หรื อการ
ลงทุนในอนาคต (หากมี) จะทําให้ รายได้ ของกองทุนฯ ซึงนํามาจ่ายเป็ นเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพิมขึ 1น

4.4.6

ผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนให้ แก่ บริษัทจัดการได้
เนืองจากกองทุนฯ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื 1นฐานประเภทไม่รับซื 1อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิ ด) ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของตนให้ แก่บริ ษัทจัดการได้ ดังนัน1 กองทุนฯ จึงไม่อาจรับรองได้ ว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ เท่ากับราคาทีได้ ซื 1อมา หรื อทีราคาใด ๆ หรื อรับรองว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ ดังนัน1 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจทําได้ เพียงการขายหน่วย
ลงทุนของตนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ หรื อการทํารายการนอกตลาดหลักทรัพย์
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4.4.7

จํานวนเงินที_ได้ รับจากการเลิกกองทุนฯ อาจน้ อยกว่ าจํานวนที_ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนได้ ลงทุนในการเสนอ
ขายครัง? แรก
หากมีการเลิกกองทุนฯ ซึงขึ 1นอยู่กับเหตุการณ์ ทีทําให้ ต้องเลิกกองทุนฯ และข้ อกําหนดเกียวกับการจําหน่าย
ทรัพย์สินของกองทุนฯ กองทุนฯ ไม่สามารถรั บรองได้ ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงิ นทีลงทุนไปทังหมดหรื
1
อ
บางส่วนคืน

4.4.8

ผู้ถือหน่ วยลงทุนที_เป็ นบุคคลธรรมดาอาจไม่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีสําหรั บเงินปั นผลที_ได้ จาก
กองทุนฯ เมื_อได้ มีการยื_นเสียภาษี เว้ นแต่ จะได้ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ท_ ีกําหนดและผู้ถือหน่ วย
ลงทุนดังกล่ าวได้ ให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลบางอย่ าง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที -AA) ลงวันที C ตุลาคม
พ.ศ. ,--- และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที = มีนาคม พ.ศ. ,--< กําหนดให้ บริ ษัทจัดการและกองทุน
รวมโครงสร้ างพื 1นฐานจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขบางประการ อีกทังจะต้
1 องแจ้ งข้ อมูลส่วน
บุคคลบางอย่างต่อกรมสรรพากรเพือให้ บุคคลธรรมดาทีเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับยกเว้ นภาษี เงิ นได้ บุคคล
ธรรมดาสําหรับเงินปั นผลทีได้ จากกองทุนรวมโครงสร้ างพื 1นฐานเป็ นระยะเวลา 8D ปี ภาษี นบั แต่ปีภาษี ทีมีการจด
ทะเบียนจัดตัง1 กองทุนรวมโครงสร้ างพืน1 ฐานดังกล่าว กองทุนฯ และบริ ษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้ างต้ นเท่าทีกองทุนฯ และบริ ษัทจัดการจะสามารถทําได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนทีเป็ นบุคคล
ธรรมดาจะต้ องให้ ข้อมูลทีเกียวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเองตามทีกล่าวถึงข้ างต้ นเพือทีกองทุนฯ และ
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทังนี
1 1 ถึงแม้ ตามกฎหมายจะไม่ได้ กําหนดให้ มีการหักภาษี ณ
ทีจ่ายสําหรับการจ่ายเงิ นปั นผลในลักษณะดังกล่าว หากกองทุนฯ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ นได้ หรื อไม่ได้ รับข้ อมูลทีเกียวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว แต่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที
เป็ นบุคคลธรรมดาอาจต้ องเสียภาษี เงินได้ เต็มจํานวนสําหรับเงินปั นผลทีได้ รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนเมือมี
การยืนเสียภาษี เงินได้ ซึงในกรณีดงั กล่าว หากผู้ถือหน่วยลงทุนทีเป็ นบุคคลธรรมดาไม่ได้ ยืนเสียภาษี เงินได้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนันอาจมี
1
ความรับผิดทังทางแพ่
1
งและทางอาญา

5 ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในรอบปี บัญชีทีผ่านมา กองทุนฯ ไม่มีคดีความ ข้ อพิพาทในชันอนุ
1 ญาโตตุลาการ หรื อข้ อพิพาททางกฎหมายอืนใดทีมี
นัยสําคัญและเกียวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของกองทุนฯ ทีบริ ษัทจัดการเชือว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อ
ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินการ และแนวโน้ มการดําเนินการในอนาคต
หมายเหตุ: ทรูและบริ ษัทในเครื อเป็ นคู่ความในข้ อพิพาทและคดีพิพาทหลายคดี ทังนี
1 1 ข้ อพิพาทสําคัญทางกฎหมายทังใน
1
ชันศาลและอนุ
1
ญาโตตุลาการไม่สามารถคาดการณ์ ผลได้ จึงไม่อาจรับรองได้ ว่าทรู และบริ ษัทในเครื อจะชนะคดีหรื อข้ อ
พิพาทใดข้ อพิพาทหนึงเป็ นการเฉพาะ และกลุม่ ทรู ก็ไม่อาจคาดการณ์ผลแห่งคดีหรื อข้ อพิพาท รวมถึงผลกระทบทางด้ าน
การเงินของคดีและข้ อพิพาทต่าง ๆ เหล่านี 1ได้ หากผลแห่งคดีหรื อข้ อพิพาทออกมาในเชิงลบก็ยอ่ มจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ ทรู ซึงอาจกระทบต่อความสามารถของทรูหรื อของบริ ษัทใน
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เครื อแล้ วแต่กรณี ทีจะชําระเงินให้ แก่กองทุนตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก อนึง ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
ข้ อมูลเพิมเติมได้ จากรายงานประจําปี ,--. ของทรู

6 ข้ อมูลสําคัญอื_น
6.1 การเปลี_ยนแปลงชื_อของกองทุนฯ
บริ ษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ณ วันที ,D สิงหาคม ,--. ให้ แก้ ไข
โครงการจัดการกองทุนรวมเกียวกับการเปลียนชือของกองทุนรวมทังชื
1 อภาษาไทยและชือภาษาอังกฤษ รวมถึงชือ
ย่อของกองทุนฯ จาก กองทุนรวมโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท หรื อ TRUE Telecommunications
Growth Infrastructure Fund (TRUEIF) เป็ น กองทุนรวมโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล หรื อ Digital
Telecommunications Infrastructure Fund (DIF)
6.1.1

วัตถุประสงค์ ในการขอแก้ ไขชื_อของกองทุนฯ
ก) เพื อเป็ นประโยชน์ ใ นการจั ด หาผลตอบแทนของกองทุน ฯ จากการหาผู้เ ช่ า ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน ฯ ที
นอกเหนือจากกลุ่มผู้เช่ารายแรก เมือก่อตังกองทุ
1
นฯ ซึงคือกลุ่มทรู ทังนี
1 1เนืองจากผู้สนใจเช่ารายอืนอาจจะ
ลังเลในการตัดสินใจเช่าทรัพย์สนิ ทีอยูภ่ ายใต้ กองทุนฯ ทีเป็ นชือของคูแ่ ข่งทีอยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน
ข) เพือเป็ นการสะท้ อนถึงกลยุทธ์ ของกองทุนฯ และเปลียนความเข้ าใจของผู้ลงทุนให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์
ดังกล่าว โดยตังแต่
1 เริ มก่อตังกองทุ
1
นฯ ผู้ลงทุนมักเข้ าใจว่าทรัพย์สินของกองทุนฯ ทังหมดต้
1
องมาจากกลุม่ ทรู
และให้ เช่าแก่กลุ่มทรู เพียงรายเดียว ซึงตามกลยุทธ์ แล้ ว ในอนาคตทางกองทุนฯ สามารถซื 1อทรัพย์สินจาก
บริ ษัทอืน และหาผู้เช่ารายอืนทีนอกเหนือจากกลุม่ ทรู มาเช่าทรัพย์สินทีกองทุนฯ เป็ นเจ้ าของได้ ซึงการใช้ ชือ
เดิมต่อไปจะไม่สามารถสะท้ อนกลยุทธ์ของกองทุนฯ ได้
ค) เพือแก้ ไขปั ญหาในความเข้ าใจทีผิดของผู้ลงทุนและสาธารณชน เกียวกับความสัมพันธ์ ของกองทุนฯ กับกลุม่
ทรู และความเป็ นอิสระของกองทุนรวมจากกลุม่ ทรู เนืองจากชือกองทุนรวมปั จจุบนั ทีมีคําว่า “ทรู ” ทําให้ ผ้ ู
ลงทุนและประชาชนมักเข้ าใจว่ากองทุนฯ เป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ ทรู ดังนัน1 กลุม่ ทรูมีอํานาจในการบริ หาร ซึง
ในความเป็ นจริ งกลุ่มทรู เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 28 และบริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด มีอํานาจเบ็ดเสร็ จในการบริ หารกองทุนฯ ตามขอบเขตทีระบุในโครงการ
จัดการกองทุนฯ
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6.2 การย้ ายที_ทาํ การของผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนฯ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ ได้ มีการย้ ายทีทําการมายังทีตังสํ
1 านักงานแห่งใหม่ตงแต่
ั 1 เมือวันที ,8 กันยายน
,--. ทีผ่านมา ซึงสถานทีติดต่อใหม่ ดังนี 1
ชือ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่

::/A อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)
ถนนพระราม C เเขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 8D:8D

โทรศัพท์

D-,A=D-:,D8

โทรสาร

D-,A=D-8CC<-=

6.3 การย้ ายที_ทาํ การของนายทะเบียนกองทุนฯ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ TSD ในฐานะนายทะเบียนของกองทุนฯ ได้ มีการย้ ายทีทํา
การมายังทีตังสํ
1 านักงานแห่งใหม่ตงแต่
ั 1 เมือวันที A มกราคม ,--C ทีผ่านมา ซึงสถานทีติดต่อใหม่ ดังนี 1
ชือ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ทีอยู่

ฝ่ ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ ชัน1 8A ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้ างสถานทูตจีน)
C: ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 8DADD

โทรศัพท์

D- ,DDC-CCCC

โทรสาร

D- ,DDC-CCC8
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6.4 รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
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ส่วนที การจัดการและการกํากับด ูแลกิจการ
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7 ข้ อมูลหน่ วยลงทุน หลักทรั พย์ ตราสารที_กองทุนฯ เป็ นผู้ออก
7.1 หน่ วยลงทุน หลักทรั พย์ ตราสารที_กองทุนฯ เป็ นผู้ออก
I.

ข้ อมูลหน่วยลงทุน
จํานวนเงินทุนโครงการ

-.,D.D,DDD,DDD บาท

มูลค่าทีตราไว้ ของหน่วยลงทุน

หน่วยละ 8D.DD บาท

จํานวนหน่วยลงทุน

-,.D.,DDD,DDD หน่วย

ประเภทหน่วยลงทุน

ระบุชือผู้ถือ

ราคาเสนอขายวันแรก

หน่วยละ 8D.DD บาท

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนปั จจุบนั

-.,D.D,DDD,DDD บาท

มูลค่าต่อหน่วย ณ ปั จจุบนั (ณ วันที ,, มี.ค. ,--C) หน่วยละ 8A.-D บาท
II.

ข้ อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาปิ ด ณ วันที :D ธันวาคม ,--.

หน่วยละ 8,.AD บาท

ราคาสูงสุดของปี ,--. (ณ วันที 8A ส.ค. ,--.) หน่วยละ 8:.-D บาท
ราคาตําสุดของปี ,--. (ณ วันที 8, ม.ค. ,--.) หน่วยละ 8D.<D บาท
มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที :D ธันวาคม ,--.

=,,D8C,,DD,DDD บาท

มูลค่าการซื 1อขายเฉลียต่อปี (AOM Value)

C-,::D,DDD

NAV ของกองทุน ณ วันที :8 ธันวาคม ,--<

8D.DA=8

NAV ของกองทุน ณ วันที :8 ธันวาคม ,--=

8,.A8<8

NAV ของกองทุน ณ วันที :8 ธันวาคม ,--.

8,.:,A8

บาท
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7.2

ข้ อมูลผู้ถือหน่ วย
ภาพรวมข้ อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที C กุมภาพันธ์ ,--C ประเภทการปิ ดสมุดทะเบียน : XM
(8)

กลุม่ ผู้ถือหน่วยทีถือหน่วยสูงสุด 8D รายแรก
ลําดับ

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

% หุ้น

1.

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

1,632,790,800

28.11

2.

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

465,000,000

8.01

3.

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

168,959,292

2.91

4.

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

99,275,000

1.71

5.

AIA Company Limited- AIA D-PLUS

98,744,900

1.70

6.

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

85,606,990

1.47

7.

CHASE NOMINEES LIMITED

77,341,000

1.33

8.

บริ ษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

76,122,200

1.31

9.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

49,043,900

0.84

10.

RBC INVESTOR SERVICES TRUST

46,734,900

0.80

(,)

ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตังแต่
1 ร้อยละ 8D ขึ 1นไป โดยรวมกลุม่ บุคคลเดียวกัน)
จํานวนหุ้น
ลําดับ
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
(หุ้น)

1.

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

1,632,790,800

% หุ้น
28.11

(:)
กลุม่ ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนทีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อ
การจัดการหรื อการดําเนินงานของบริ ษัทจัดการอย่างมีนยั สําคัญ
จํานวนหุ้น
ลําดับ
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
% หุ้น
(หุ้น)
1.

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

1,632,790,800

28.11
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7.3 การจ่ ายผลตอบแทนของกองทุนฯ (Total Payout Summary)
(e)

นโยบายที_จะจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละสองครัง1 ในกรณีทีกองทุนมีกําไรเพียงพอ เพือ
ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีทีกองทุนมีกําไรสุทธิในปี นัน1 ๆ และไม่มียอดขาดทุน
สะสม กองทุนจะจ่ายเงินปั นผลเมือรวมแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ CD (หรื ออัตราอืนตามทีกฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตเป็ น
ครัง1 คราว) ของกําไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้ วของปี นัน1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะคํานวณกําไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้ ว
โดยหักรายการดังต่อไปนี 1ออกจากกําไรสุทธิของกองทุน
ก. กําไรทียังไม่เกิดขึ 1น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานของ
กองทุน รวมทังการปรั
1
บปรุงด้ วยรายการอืนตามแนวทางทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เพือให้ สอดคล้ อง
กับสถานะเงินสดของกองทุน
ข. เงินสํารองทีกันไว้ ในจํานวนทีเพียงพอเพือซ่อมแซมบํารุ งรักษาหรื อปรับปรุ งกิจการโครงสร้ างพื 1นฐาน
ของกองทุน ซึงรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม ตามแผนทีกําหนดไว้ อย่างชัดเจนใน
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี 1ชวน หรื อทีบริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
หรื อตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมตั ิ
ค. เงินสํารองทีกันไว้ เพือการจ่ายชําระหนี 1เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทุนตามนโยบายการกู้ยืมเงินที
กําหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชีช1 วน หรื อทีบริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
ง. เงินสํารองทีกันไว้ เพือการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดทีให้ สทิ ธิในการได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนหรื อการคืนเงินทุนในลําดับแรก (หากมี)
ในกรณีทีกองทุนมีค่าใช้ จ่ายทีไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้ จ่ายทยอยตัดจ่ายหรื อผลขาดทุนทียังไม่เกิดขึ 1น (unrealized loss)
เป็ นต้ น กองทุนจะกันสํารองตามรายการตามข้ อ (ข) และ (ค) ข้ างต้ นได้ ในจํานวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ ของจํานวนเงินทีมี
ภาระตามข้ อ (ข) และ (ค) ข้ างต้ น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้ วยค่าใช้ จ่ายทีไม่ใช่เงินสด
ในกรณีทีกองทุนมีกําไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
จัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายจากกําไรสุทธิทีปรับปรุ งข้ างต้ น หรื อจากกําไรสะสมในกรณีทีกองทุนยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่
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(:)

ประวัติการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง

2558
(ที_ประกาศจ่ าย)

2557
(ที_ประกาศจ่ าย)

2557
(ที_ประกาศจ่ าย หักด้ วยเงิน
ปั นผลจากผลประกอบการ
ปี 2556)

(1) เงินปั นผลต่อหน่วย (บาท)

0.9460

0.9384

0.9144

- ประกาศจ่ายจากผลประกอบการ
ไตรมาสที 1

0.2350

0.2643*

0.2403*

- ประกาศจ่ายจากผลประกอบการ
ไตรมาสที 2

0.2365

0.1938

0.1938

- ประกาศจ่ายจากผลประกอบการ
ไตรมาสที 3

0.2370

0.2603

0.2603

- ประกาศจ่ายจากผลประกอบการ
ไตรมาสที 4

0.2375

0.2200

0.2200

(2) อัตราการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับ
ราคาเสนอขายครัง1 แรก (10 บาทต่อ
หน่วย)

9.46%

9.38%

9.14%

หมายเหตุ: * เงินปั นผลทีประกาศจ่ายครัง1 แรกได้ รวมเงินปั นผลทีมาจากผลประกอบการของไตรมาสที 8 ของปี ,--=
(จํานวน CD วัน) และของปี ,--< เริ มจากวันทีจัดตังกองทุ
1
นจนถึงวันสิ 1นปี จํานวน C วัน ดังนัน1 ถ้ าคิดจํานวนเงินปั นผลทีไม่
รวมจํานวนวันของปี ,--< จะได้ เงินปั นผลชองไตรมาสที 8 เท่ากับ D.,AD: บาทต่อหน่วย
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8 โครงสร้ างการจัดการ
8.1 บริษัทจัดการ
I.

II.

ชื_อ ที_อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
ชือ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ทีอยู่

ชั น1 =-. อาคาร 8 ไทยพาณิ ช ย์ ปาร์ ค พลาซ่ า เลขที 8. ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 8DCDD

เลขทะเบียนบริ ษัท

D8D--:-DA.:C.

โทรศัพท์

D-,CAC-8-DD

โทรสาร

D-,CAC-8-D8

เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ

http://www.scbam.com

โครงสร้ างการบริหารจัดการ รายชื_อผู้ถอื หุ้น รายชื_อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการกองทุน
อนึง โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทซึงมีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ร้ อยละ8DD) ไม่สง่ ผลต่ออํานาจในการควบคุมของบริ ษัทแต่อย่างไร เนืองจากบริ ษัทมีคณะกรรมการ
บริ ษัททําหน้ าทีควบคุมการบริ หาร โดยมีอํานาจเป็ ดเสร็ จเด็ดขาดในการบริ หารงาน และไม่มีการ
แทรกแซงของผู้ถือหุ้น
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โครงสร้ างองค์ กร

จากโครงสร้ างบริ หารภายในบริ ษัทข้ างต้ น การดําเนินงานของกลุ่มการลงทุนอสังหาริ มทรั พย์และ
โครงสร้ างพื น1 ฐานมี ค วามเป็ นอิ ส ระและถูก แยกออกมาจากกลุ่ม งานอื น โดยกลุ่ม การลงทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื 1นฐานมีขนตอน
ั1
และระเบียบในการปฏิบตั ิงานทีชัดเจน รวมถึงอยู่
ภายใต้ การกํ ากับดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริ หารความเสียง กลุ่มกํ ากับและควบคุม
(Compliance) และตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึงมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพือป้องกันการทุจริ ตหรื อความบกพร่องในหน้ าทีของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน
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รายชื_อกรรมการ
1) นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์

ประธานกรรมการบริ ษัท

2) นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

3) นางสาวเอเลน นอร์ ราห์ ไรอัน

กรรมการ

4) นายชลิตติ เนืองจํานงค์

กรรมการ

5) นางอภิพนั ธ์ เจริ ญอนุสรณ์

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

6) นางสาวศรัณยา เวชากุล

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื_อผู้บริหาร
8) นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

,) นายณรงค์ศกั ดิk ปลอดมีชยั

กรรมการผู้จดั การและประธาน เจ้ าหน้ าทีบริ หารการ
ลงทุน

3) นางสาวพิณแก้ ว ทรายแก้ ว

ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จัด การ กลุ่ม ธุ ร กิ จกองทุนสํา รอง
เลี 1ยงชีพ

4) นางปิ นสุดา ภูว่ ิภาดาวรรธน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ กลยุทธ์และวางแผน

5) นางนันท์มนัส เปี ยมทิพย์มนัส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ การลงทุนต่างประเทศ
และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน

6) นางสาวจารุภทั ร ทองลงยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ การลงทุนตราสารทุน

7) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

ผู้อํานวยการอาวุโส กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์
และโครงสร้ างพื 1นฐาน

8) นางสาววริ ษา ลพานุกรม

ผู้อํ า นวยการอาวุ โ ส กลุ่ม ธุ ร กิ จ ลูก ค้ า บุ ค คลและ
สถาบัน

9) นางสาวสมใจ โรจน์เลิศจรรยา

ผู้อํานวยการอาวุโส กลุม่ บัญชีและปฏิบตั ิการกองทุน

10) นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสฏิ ฐ์

ผู้อํานวยการอาวุโส กลุม่ กลุม่ ธุรกิจตัวแทนจําหน่าย
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รายชื_อผู้จัดการกองทุน DIF
1) นายสมิทธ์ พนมยงค์
2) นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา
นอกจากนัน1 นายชาตรี โรจนอาภา และนายกิติกร ติวากร ได้ รับการแต่งตังเป็
1 นผู้จัดการกองทุนรวม
โครงสร้ างพื 1นฐาน จาก ก.ล.ต. แต่ไม่ได้ มีหน้ าทีบริ หารจัดการกองทุนฯ
สําหรับจํานวนบุคลากรทีทําหน้ าทีบริ หารจัดการกองทุนฯ ทางกองทุนฯ มีพนักงานทีทําหน้ าทีบริ หาร
จัดการกองทุน เต็มเวลา (Full-Time Employees) จํานวนทังสิ
1 1น 3 คน
รายชื_อผู้จัดการกองทุนเพื_อบริหารสภาพคล่ องของกองทุนรวม ณ วันที_ 31 ธันวาคม 2558
1) นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
2) นางสาวนันทรัตน์ ยอดยิง
3) นางสาวธุวดารา สุรเมฆ
4) นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย
5) นางสาววรารัตน์ จันทร์ ชืน
6) นายรุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ
7) นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
III.

หน้ าที_และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน
หน้ าทีและความรับผิดชอบหลักของบริ ษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน คือจะต้ องบริ หารและจัดการ
กองทุน รวมทัง1 ทรั พย์ สินและหนีส1 ินของกองทุน ด้ วยความรั บผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซือสัตย์สุจริ ตเพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริ หารและจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตาม
โครงการจัด การกองทุน ข้ อผูกพัน ระหว่างผู้ถือ หน่ว ยลงทุนกับ บริ ษัท จัดการ มติ ผ้ ูถื อหน่วยลงทุน
หนังสือชี 1ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่าง ๆ ซึงกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ (เพือวัตถุประสงค์
ในการบริ หารจัดการกองทุน) หรื อทังกองทุ
1
นและบริ ษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
โดยมีหน้ าทีและความรับผิดชอบทีจะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี 1
1) การบริหารและจัดการกองทุน
ในการบริ หารและจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทุน ต้ องดําเนินการดังต่อไปนี 1
ก) จัดการกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนทีได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. ข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติผ้ ูถือหน่วยลงทุน หนังสือชีช1 วน กฏหมาย
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หลักทรั พย์ และข้ อตกลงต่าง ๆ ซึงกองทุนเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครั ด รวมถึงปฏิบตั ิตาม
บทบัญญัติในมาตรา 8,- แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
ข) จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ สัญญาแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์ และ
หนังสือชี ช1 วน ทีมีสาระไม่ต่างจากข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ สัญญา
แต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์ และหนังสือชี 1ชวนฉบับร่างทียืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ค) จัดให้ กองทุนมีลกั ษณะไม่ตา่ งไปจากสาระสําคัญทีแสดงไว้ ลา่ สุดต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุ
ของกองทุน และในกรณีทีมีการเปลียนแปลงลักษณะของกองทุนฯ บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการ
ให้ กองทุนมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 8/,--A
ง) แก้ ไ ขเพิ มเติ ม โครงการจัดการกองทุน หรื อ แก้ ไ ขวิ ธีก ารจัด การตามข้ อ กํ า หนด เงื อนไข และ
หลักเกณฑ์ทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และดําเนินการให้ การแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการ
กองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการเป็ นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 8,C แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิ ดเผยหนังสือชี 1ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ (ซึงถือเป็ นส่วนหนึงของหนังสือชี 1ชวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี 1
1) บริ ษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยร่างหนังสือชี 1ชวนทียืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้ วย
วิธีการทีผู้ลงทุนสามารถเข้ าถึงได้ ก่อนวันเริ มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่ างหนังสือชี 1
ชวนดังกล่าวต้ องมีข้อมูลทีครบถ้ วน ถูกต้ อง เพียงพอ และไม่ก่อให้ เกิ ดความเข้ าใจ
คลาดเคลือน
2) บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือชี 1ชวนทีมีสาระสําคัญไม่ต่างจากฉบับร่ างให้ แก่สํานักงาน
ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่าหนึงวันทําการก่อนการเริ มจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ช1 วนแก่ผ้ ู
ลงทุน และจัดส่ง หนัง สือ ชี ช1 วนดัง กล่า วผ่า นระบบเผยแพร่ ข้ อ มูล หนัง สือชี ช1 วนและ
รายงานกองทุน (Mutual Fund Report and Prospectus System ("MRAP")) และ
3) บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชีช1 วนแก่ผ้ ูลงทุนทีสนใจจะลงทุนในหน่วย
ลงทุน โดยให้ มีระยะเวลาทีพอสมควรแก่การทีผู้ลงทุนจะศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช1 วน
ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่ว ยลงทุน ทัง1 นี 1 เมือรวมกับระยะเวลาการเปิ ดเผยร่ า ง
หนังสือชี 1ชวนตาม (8) ต้ องไม่น้อยกว่า 8A วัน
ฉ) ในการเผยแพร่ ข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้ องให้ ข้อมูลทีถูกต้ อง
และไม่มีลกั ษณะทีทําให้ ผ้ ูลงทุนสําคัญผิด และการโฆษณาต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกียวกับ
การโฆษณาเพือสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ช) ในกรณี ทีบริ ษัทจัดการประสงค์จะตัง1 บริ ษัทจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทําหน้ าทีในการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่มีความสัมพันธ์ กับผู้ทีจะ
จําหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานทีกองทุนจะลงทุนใน
ลักษณะของการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน
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ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพือให้ มีการกระจายข้ อมูลเกียวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานและในการควบคุมการจัดการดังกล่าว บริ ษัท
จัด การต้ อ งดํ าเนิ น การและควบคุมดูแ ลให้ ก ารจัดการเป็ นไปตามสาระสํา คัญที ได้ ร ะบุไ ว้ ใ น
โครงการจัดการกองทุน และบริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อกําหนดในเอกสารสัญญาทีเข้ าทําหรื อจะ
เข้ าทําเกียวกับการจัดการทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐาน เพือให้ ผ้ เู ช่า ผู้รับสิทธิ หรื อผู้รับจ้ างที
นําทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้ าทีรายงานข้ อเท็จจริ ง
และเหตุผลต่อบริ ษัทจัดการโดยไม่ชักช้ า เมือมีเหตุการณ์ หรื อการเปลียนแปลงใด ๆ อันอาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐาน
ญ) ได้ มาเพิมเติมและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดใน
โครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐาน บริ ษัทจัดการต้ องทําให้ มนใจได้
ั
ว่ากองทุนจะไม่ประกอบกิ จการโครงสร้ างพื 1นฐานเอง แต่จะจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานดังกล่าวโดยการให้ เช่า ให้ สทิ ธิ หรื อให้ ผ้ อู ืนดําเนินการเท่านัน1 และบริ ษัท
จัดการต้ องดําเนินการให้ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุน และตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฏ) ดําเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศ ก.ล.ต. หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง ในกรณีทีปรากฏ
ข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใด
ขณะหนึง รวมกันเกินหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
นฯ
ฐ) ดําเนินการทีจําเป็ นเพือควบคุมดูแลและให้ มนใจได้
ั
ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ
ขณะใดขณะหนึง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ไม่เกินสัดส่วนทีบังคับใช้
ฑ) เพิมหรื อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนและ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกํ าหนดไว้ ในประกาศ ทน. 8/,--A ตลอดจนหลักเกณฑ์ อืน ๆ ที
ประกาศใช้ บงั คับโดย ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์
ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้
ในโครงการจัดการกองทุนและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ รวมทังเป็
1 นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์
ณ) จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานทีกองทุนจะได้ มา และการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวในครัง1 ถัด ๆ มาให้ เป็ นไปตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง
กองทุนและนิติบคุ คลผู้โอนหรื อบุคคลอืน ๆ รวมทังการประเมิ
1
นค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครัง1 ถัด ๆ
มาอันเกียวเนืองกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานดังกล่าวตามทีกําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
และตามทีกฎหมายหลักทรัพย์ได้ กําหนดไว้
ด) ดําเนินการเลิกกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์
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ต) จัดให้ มีและคงไว้ ซึงระบบงานทีเหมาะสมสําหรับการบริ หารและจัดการกองทุนฯ อย่างน้ อยใน
เรื องดังต่อไปนี 1
1) การคัดเลือกและแต่งตังบุ
1 คลากรทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนฯ ให้ มีความรู้
ความสามารถทีเหมาะสมกับการบริ หารและจัดการกองทุนและดําเนินการให้ มนใจได้
ั
ว่าบุคลากรทีแต่งตังดั
1 งกล่าวมีความรู้ ความสามารถทีเหมาะสมเพือบริ หารและจัดการ
กองทุนฯ
2) การวิ เ คราะห์ แ ละศึก ษาความเป็ นไปได้ ที สมบูร ณ์ ข องการจัด ตัง1 กองทุน ฯ ทัง1 การ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานที
จะลงทุน ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี ยวกับการจัดตังกองทุ
1
นและทรัพย์ สินกิจการ
โครงสร้ างพื 1นฐานทีถูกต้ อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
3) การกํ า กับ ดูแ ลบริ ห ารและจัด การความเสียงที เกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ าง
พื 1นฐาน เพือให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และเพือรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
ถ) บริ ษัทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการกองทุนฯ ด้ วยตนเอง และไม่มอบหมายอํานาจให้ บคุ คลอืนใด
เว้ นแต่บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ อู ืนบริ หารจัดการกองทุนฯ เฉพาะในส่วนทีเกียวกับการ
ลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ อืนทีมิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานและการ
ปฏิบัติการด้ านงานสนับสนุน ทัง1 นีก1 ารมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้ องเป็ นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์
ท) ตรวจสอบการบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม ซึงรวมถึงเสาโทรคมนาคม
และโครงสร้ างพื 1นฐานและอุปกรณ์ทีเกียวข้ องกับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนที โครงสร้ างใยแก้ ว
นําแสง (fiber optic cable) และระบบบรอดแบรนด์ในเขตพื 1นทีต่างจังหวัด ทีจะโอนไปให้ กองทุน
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ทีจะเข้ าทําระหว่างกองทุนฯ และนิติบุคคลผู้โอน
รวมทังต้
1 องกําหนดอัตราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรื อค่าตอบแทนอืนทีเกียวข้ อง ตลอดในเงือนไขตาม
สัญญาจัดหาผลประโยชน์ เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทุนฯ และมีลกั ษณะเดียวกับทีวิญ•ูชน
จะพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน
ธ) ในส่วนของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานทีกองทุนฯ ลงทุนในรู ปของสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้ ในอนาคตหรื อสิทธิ ตามสัญญาแบ่งรายได้ อันรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) รายได้ ใน
อนาคตทีกองทุนฯ ซื 1อจาก BFKT และ AWC
1) บริ ษัทบริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการให้ BFKT และ AWC และผู้ประกอบกิ จการ
โครงสร้ างพื 1นฐานทีเป็ นคู่สญ
ั ญารายอืนใด จัดให้ มีกลไกให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้ทีบริ ษัท
จัดการมอบหมายสามารถเข้ าตรวจสอบหรื อสอบยันของส่วนแบ่งรายได้ ทีกองทุนฯ
ได้ รับตามข้ อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรื อข้ อมูลทีเกียวข้ องต่อบริ ษัทจัดการเพือใช้
ในการติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ดงั กล่าว และ
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2) บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่ง
รายได้ ทีกองทุนฯ ได้ รับอย่างสมําเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่ องที
อาจทํ าให้ ก องทุนฯ ไม่ไ ด้ รั บ ส่ว นแบ่ง รายได้ ทีถูกต้ องครบถ้ ว นตามข้ อตกลง บริ ษั ท
จัดการต้ องดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ เู ชียวชาญดําเนินการให้ BFKT และ AWC
และผู้ป ระกอบกิ จการโครงสร้ างพื น1 ฐาน (แล้ วแต่ก รณี ) ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขข้ อผิ ดพลาด
ดังกล่าว
น) ดําเนินการอืน ๆ เพือให้ เป็ นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนฯ และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ เป็ นต้ น
แต่ทงนี
ั 1 1 การดําเนินการดังกล่าวต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอืน
ๆ ทีเกียวข้ อง
2) การลงทุน
บริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทุน ต้ องดําเนินการดังต่อไปนี 1
ก) เข้ าทําสัญญาเพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานในนามของกองทุนฯ ภายในหก
เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนฯ โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่า 8,-DD,DDD,DDD บาท และไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ =- ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ
ข) ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานของกองทุนฯ ณ วันสิ 1นรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปี โดยให้ มีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ =- ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ
(เว้ นแต่รอบระยะเวลาบัญชีสดุ ท้ ายของอายุกองทุนฯ หรื อตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ
ค) ดํา รงมูล ค่า การลงทุน ในทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น1 ฐาน โดยมี มูล ค่า รวมกัน ไม่น้ อ ยกว่า
8,-DD,DDD,DDD บาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ =- ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ภายใน
ระยะเวลาหนึงปี หลังจากการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐาน
ง) ดําเนินการให้ กองทุนฯ ไม่ลงทุนในทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐาน เว้ นแต่
ทรัพย์สนิ อืนที ก.ล.ต. อนุญาตให้ กองทุนฯ สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และดําเนินการให้ การลงทุน
ของกองทุนฯ ในทรัพย์สินอืนดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ เกียวกับอัตราส่วนการ
ลงทุน
3) การเรียกเก็บและชําระเงินในนามของกองทุนฯ
ดําเนินการเกียวกับการเรี ยกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงินตอบแทนอืนใด
จากกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
4) การแต่ งตัง? บุคคลที_เกี_ยวข้ องเพื_อการบริหารจัดการกองทุนฯ
บริ ษัทจัดการ ต้ องดําเนินการดังต่อไปนี 1
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ก) จัดให้ มีคณะกรรมการทีปรึ กษาการลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศ ทน.
8/,--A และแต่งตังบุ
1 คคลเข้ าแทนทีกรรมการในคณะกรรมการทีปรึ กษาการลงทุน โดยแต่งตัง1
บุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็ นไปตามข้ อเงือนไขทีกําหนดไว้
ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ข) จัดให้ มีการแต่ง ตัง1 บุคลากรทีมี คุณสมบัติตามที กํ าหนดไว้ ในประกาศทีเกี ยวข้ องซึงออกตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นผู้จัดการ
กองทุนเพือปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎหมายและประกาศเกียวกับการจัดตังและจั
1
ดการกองทุนฯ ทีใช้
บังคับกับบริ ษัทจัดการ และปฏิบตั ิหน้ าทีโดยยึดมันในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพทีได้ รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานการแต่งตังและ
1
การสิ 1นสุดการแต่งตังผู
1 ้ จัดการกองทุนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศทีเกียวข้ องซึงออกโดย
สํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังเปิ
1 ดเผยรายชือผู้จดั การกองทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิ ดเผย
ไว้ ในรายงานหรื อเอกสารทีจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละหนึงครัง1 และเปิ ดเผยไว้ บน
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
1 1 ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงข้ อมูล ให้ บริ ษัทจัดการปรับปรุ งข้ อมูล
ให้ เป็ นปั จจุบนั ภายใน 8A วันนับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลง
ค) แต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์และเปลียนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยการแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์ราย
ใหม่ (โดยอํานาจของมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน) ซึงมีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดและ
เป็ นไปตามข้ อเงือนไขทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ง) แต่งตัง1 นายทะเบีย น และเปลียนตัว นายทะเบีย นโดยการแต่งตัง1 นายทะเบีย นรายใหม่ ซึงมี
คุณสมบัติตามทีกฎหมายหลักทรั พย์กําหนด และแจ้ งหน่วยงานทีเกียวข้ องถึงการแต่งตังนาย
1
ทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าทีของนายทะเบียนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อ กํ า หนดเกี ยวกับ ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ตามประกาศของสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้ อกําหนดและเงือนไขในสัญญา
แต่งตังนายทะเบี
1
ยนผู้ถือหน่วยลงทุน
จ) แต่งตังนิ
1 ติบคุ คลทีมีประสบการณ์และความรู้ ความเชียวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื น1 ฐานเป็ นผู้ป ระเมิน ค่าซึงจะประเมิน ค่าทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น1 ฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
ฉ) แต่งตังที
1 ปรึกษา (หากมี) เพือปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทีปรึ กษาของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อของกองทุนฯ
หรื อบุคคลอืน ๆ เกียวข้ องและจําเป็ นเพือปฏิบตั ิหน้ าทีเกียวกับกองทุนฯ อาทิ ทีปรึ กษาทางการ
เงิน และทีปรึกษากฎหมาย
ช) แต่งตัง1 ผู้สอบบัญชี ของกองทุนฯ ซึงเป็ นผู้สอบบัญชีทีอยู่ในบัญชี ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบ และเปลียนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซงเป็
ึ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ซ) แต่งตัง1 ผู้ชําระบัญชี ของกองทุนฯ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. เพือทําหน้ าทีเก็ บ
รวบรวมและแบ่ง ทรั พ ย์ สิน ของกองทุนฯ ให้ แ ก่ผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน รวมถึ ง ปฏิ บัติ ห น้ า ทีอื น ๆ ที
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กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดําเนินการอย่างอืนเท่าทีจําเป็ นเพือให้ การชําระบัญชีเสร็ จ
สิ 1นเมือมีการเลิกกองทุนฯ
ฌ) จัดให้ มีผ้ ตู ิดต่อกับผู้ลงทุนซึงได้ รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เพือทําหน้ าทีขายหน่วย
ลงทุนหรื อให้ คําแนะนํากับผู้ลงทุนรายย่อย
5) หน้ าที_ความรับผิดชอบอื_น ๆ
บริ ษัทจัดการ ต้ องดําเนินการดังต่อไปนี 1
ก) จัดให้ มีการยืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้ แก่เงินทีได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
เป็ นกองทุนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 8- วันทําการนับแต่วนั สิ 1นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ตามมาตรา 8,A แห่ง พ.ร.บ. หลักทรั พ ย์ และประกาศทีออกโดยอาศัย อํา นาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
ข) จัดให้ มี การยื นคํ าขอจดทะเบี ยนหน่วยลงทุน เป็ นหลักทรั พ ย์ จ ดทะเบียนต่อ ตลาดหลักทรั พ ย์
ภายใน :D วัน นับ แต่วันจดทะเบีย นกองทุนฯ หรื อนับ แต่วันสิน1 สุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิมเติมเพือการเพิมเงินทุนของกองทุนฯ
ค) ดูแลให้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนฯ เป็ นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีทีข้ อกําหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
หรื อโครงการจัดการกองทุนฯ ขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศ
กฎ และ/หรื อ คําสังนัน1 ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการเพือให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ โครงการจัดการกองทุนฯ โดยไม่ชกั ช้ า
ง) เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ
ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ โครงการจัด การกองทุน ฯ และกฎหมาย
หลักทรัพย์
จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องแสดงข้ อมูลเพือประกอบการตัดสินใจของผู้
ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึงรวมถึงความเห็นของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ในเรื อง
ทีขอมติ และผลกระทบทีผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ รับจากการลงมติในเรื องดังกล่าว เป็ นต้ น
ฉ) ให้ ความเห็นเกียวกับเรื องทีบริ ษัทจัดการต้ องให้ ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึงรวมถึง
ความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐาน และในเรื องทีจะต้ อง
ได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ช) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ ออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี การออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนทีเป็ น
ปั จจุบนั โดยมีข้อมูลทีจําเป็ นและเพียงพอเพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้
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ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอืนได้ ทังนี
1 1 เป็ นไปตามข้ อกําหนดในข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
ซ) ดําเนินการกํากับดูแลและทําให้ มนใจได้
ั
ว่าบุคลากรของบริ ษัทจัดการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ทีออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทังจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
1
ปฏิบตั ิงานทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ฌ) อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ บุค คลดัง กล่า วสามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที ของตนในส่ ว นที เกี ยวกับ กองทุ น ฯ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ญ) จัดทําบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรั พย์สินของบริ ษัทจัดการ
และนําทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ และผลประโยชน์ทีได้ จากการนําทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ ไปลงทุนไป
ฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ฎ) จัดทําและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฏ) จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฐ) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนฯให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบ ทังนี
1 1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฑ) คํานวณมูล ค่า ทรั พย์ สิน มูลค่าทรั พ ย์ สินสุทธิ และมูล ค่า ของหน่ว ยลงทุน และเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฒ) จัดทํางบการเงินของกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์และนําส่งงบ
การเงินดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
ณ) จัดทํารายงานประจําปี ของกองทุนฯ โดยมีข้อมูลตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ทกุ รอบ
ระยะเวลาสิ 1นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ และส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน สํานักงาน ก.ล.ต.
และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายในสีเดือนนับแต่วนั สิ 1นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ
ด) รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้ าเมือปรากฏเหตุการณ์ หรื อการ
เปลียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน1 ฐานทีกองทุนฯ
ลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สําคัญตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศทีเกียวข้ อง
ต) จัดทํา จัดให้ มีการทํา จัดส่ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องกับกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
ถ) ติดตาม ดําเนินการ และสังการต่อบุคคลต่าง ๆ ซึงมีหน้ าทีรับผิดชอบตามสัญญาต่าง ๆ อาทิ ผู้
ประเมินค่าทรั พย์ สิน ผู้จัดการกองทุน ทีปรึ กษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ตามสัญญาแต่งตัง1 ที
เกียวข้ อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามหน้ าทีและความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว
ภายใต้ สญ
ั ญาทีเกียวข้ องและการปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงดําเนินการตามทีระบุไว้
ในสัญญาแต่งตัง1 และ/หรื อ ตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ และ
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ท) ปฏิบตั ิหน้ าทีอืน ๆ ตามทีกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดว่าเป็ นหน้ าทีของบริ ษัทจัดการ

8.2 ผู้บริหารทรั พย์ สิน
I.

II.

ชื_อ ที_อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซด์ ของผู้บริหารทรัพย์ สิน
ชือ

บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้ นท์ จํากัด

ทีอยู่

เลขที 8. อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 8D:8D

เลขทะเบียนบริ ษัท

D8D---<8D=C,D

โทรศัพท์

D-,<CC-,-.,

โทรสาร

D-,<CC-A:,8

หน้ าที_และความรับผิดชอบ ของบริษัทจัดการและผู้บริหารทรัพย์ สิน
ก)

ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยืนข้ อเสนอ ลงนามในเอกสารทีเกียวข้ อง และ/หรื อ ดําเนินการใดๆ
ทีเกี ยวข้ องและจํ าเป็ นเพือให้ มีการดําเนิน การด้ านธุรการสําหรั บทรั พ ย์ สินทีเป็ นโครงสร้ าง
พื 1นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาบริ การหลัก ระหว่างกองทุนฯ และ
บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ฉบับลงวันที ,A ธันวาคม พ.ศ. ,--< ซึงอาจมี
การแก้ ไ ข และ/หรื อ เปลียนแปลง อัน รวมถึ ง แต่ไ ม่จํ า กัด เพี ย ง การจัด การ ติ ด ต่อ เจรจา
ประสานงานกับบุคคลทีเกียวข้ อง ลงนามในเอกสารทีเกียวข้ อง และ/หรื อ ดําเนินการ (ก) เพือให้
มีการเข้ าใช้ และ/หรื อ เข้ าชม สถานทีตังทรั
1 พย์ สินทีเป็ นโครงสร้ างพืน1 ฐานโทรคมนาคมของ
กองทุนฯ (ข) เพือให้ มีการเข้ าทําสัญญา หรื อ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรื อให้ ใช้ สถานทีตังทรั
1 พย์สินที
เป็ นโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ระหว่างกองทุนฯ กับเจ้ าของหรื อผู้ให้ เช่าหรื อผู้
ยิ น ยอมให้ ใ ช้ ส ถานที และจัด การเพื อให้ มี ก ารจดทะเบี ย นสัญ ญาดัง กล่า วกับ เจ้ า หน้ า ที ที
เกี ยวข้ อง (หากจํ าเป็ น) (ค) ทีเกียวกับการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหรื อให้ ใช้ สถานทีตัง1
ทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพืน1 ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ให้ แก่เจ้ าของหรื อผู้ให้ เช่าหรื อผู้
ยินยอมให้ ใช้ สถานที (ง) ทีเกียวกับการประกันภัย (จ) เพือให้ ได้ มาซึงสิทธิ แห่งทางสําหรั บ
ทรัพย์สนิ ทีเป็ นโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ รวมถึงการชําระค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายสําหรับสิทธิแห่งทางดังกล่าว (ฉ) ทีเกียวกับการจัดเก็บ ติดตาม และ/หรื อ ทวงถามค่า
เช่าเป็ นรายเดือนจากบุคคลทีเช่าทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมจากกองทุนฯ
(ทังตามสั
1
ญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักและสัญญาเช่าอืน ๆ ระหว่างกองทุนฯ
กับผู้เช่า) และ (ช) ทีเกียวกับการจัดการเกียวกับใบแจ้ งหนี 1และใบเสร็ จรับเงินสําหรับค่าเช่า
ทรัพย์สนิ ทีเป็ นโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ เป็ นรายเดือน

ข)

ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยืนข้ อเสนอ ลงนามในเอกสารทีเกียวข้ อง และ/หรื อ ดําเนินการใดๆ
ที เกี ยวข้ อ งและจํ า เป็ นเพื อให้ มี ก ารดํ า เนิ น การทางด้ า นการตลาดสํา หรั บ ทรั พ ย์ สิน ที เป็ น
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โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาบริ การหลัก อันรวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียงการทําการตลาด ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยืนข้ อเสนอ และ/หรื อ ลงนามใน
เอกสารทีเกียวข้ องเพือนําพื 1นที (slots) บนเสาโทรคมนาคม หรื อความจุของระบบ (capacity)
ของทรัพย์สนิ ทีเป็ นโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ทียังไม่มีการใช้ งาน ออกให้ เช่า
ดําเนิน การ และบริ ห ารจัด การแก่ผ้ ูเช่ ารายใหม่ และดํ าเนิน การให้ มี การเข้ า ทํา สัญ ญาเช่ า
ดําเนินการ และบริ หารจัดการ ระหว่างผู้เช่าดังกล่าวกับกองทุนฯ
ค)

ติดต่อ ประสานงาน ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และ/หรื อ ดําเนินการใดๆ ทีเกียวข้ องและจําเป็ น
เพือให้ บุคคลทีกองทุนฯ ทําสัญญาแต่งตังหรื
1 อมอบหมายให้ ดําเนินการบริ หารจัดการ จัดหา
ผลประโยชน์ หรื อให้ บริ การแก่กองทุนฯ เกียวกับทรัพย์สินทีเป็ นโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคม
ของกองทุนฯ ปฏิบตั ิตามหน้ าทีของตนภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตังหรื
1 อมอบหมายดังกล่าว

ง)

บอกกล่าว ติดตามทวงถาม ร้ องทุกข์ กล่าวโทษ เจรจา เรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ แจ้ งความ
ดําเนินคดีกบั คูส่ ญ
ั ญาของกองทุนฯ ทีกระทําละเมิด หรื อปฏิบตั ิผิดข้ อสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อ
บุคคลอืนใดในเรื องทีเกี ยวข้ องกับการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรั พย์สินโครงสร้ าง
พื 1นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตลอดจนให้ ถ้อยคํา ลงนาม ส่งมอบ รั บมอบ และ/หรื อ
รับรองเอกสารต่าง ๆ อันจําเป็ นและเกียวข้ อง เพือสําเร็ จผลตามวัตถุประสงค์ตามทีได้ ระบุไว้ ใน
ข้ อ (ก) ข้ อ (ข) และ ข้ อ (ค) ข้ างต้ น

จ)

ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเรื องสิทธิแห่งทาง ภาษี โรงเรื อน
และทีดิน ภาษี มลู ค่าเพิม รวมทังการขออนุ
1
ญาตต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการเช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ

ฉ)

แต่งตังตั
1 วแทนช่วงคนหนึงคนใดหรื อหลายคน รวมทังการแต่
1
งตัง1 การเปลียนแปลง การยกเลิก
เพิกถอนการแต่งตัง1 เพือให้ บรรลุซึงประโยชน์ และวัตถุประสงค์อนั ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นทุก
ประการ

8.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์
I. ชื_อ ที_อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซด์ ของผู้บริหารทรัพย์ สิน
ชือ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่

ฝ่ ายบริ การธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน1 18 เลขที 33/4 อาคาร เดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์

D-,A=D-:,D8

โทรสาร

D-,A=D-8CC<-=
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II. หน้ าที_และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงสถานที_จัดเก็บรักษาทรัพย์ สิน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าที และความรับผิดชอบหลัก ๆ ดังต่อไปนี 1
ก) ได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าทีเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
1 ้ ดแู ล
ผลประโยชน์
ข) ลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
ค) รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุน และให้ การสนับสนุนการจัดตังและการจดทะเบี
1
ยนจัดตัง1
กองทุนฯ กับสํานักงาน ก.ล.ต.
ง) กํ า กับ ดูแ ลให้ บ ริ ษั ท จัด การปฏิ บัติ ห น้ า ที ตามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และโครงการจัด การกองทุน ฯ
ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดยเคร่งครัด
จ) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการกระทําการ หรื องดเว้ น
กระทําการ จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนฯ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
1 1
ภายในห้ าวันนับตังแต่
1 วนั ทีผู้ดแู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
ฉ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อทรัพย์สิน
ของบุคคลอืนซึงผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับฝากไว้
ช) ควบคุมและดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สินอืนใดของกองทุนฯ
เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ สัญญา
เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก และสัญญาบริ การหลัก
ซ) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ
ฌ) ดําเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าทีของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
1 1 เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
1
หรื อเมือได้ รับ
คําสังจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดีดงั กล่าว ให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สิน
ของกองทุนฯ ได้
ญ) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตั ิงานในการบริ หารจัดการกองทุนฯ ของบริ ษัทจัดการโดยเคร่ งครัด ด้ วย
ความซือสัตย์สจุ ริ ตและด้ วยความระมัดระวัง โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยียงผู้ประกอบวิชาชีพเพือ
ประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ฎ) พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานของกองทุน
ทีมีมลู ค่ามากกว่า 8DD ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ :D ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ ณ เวลาที
มีการได้ มาหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯและกฎหมายหลักทรัพย์
ทังนี
1 1 โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชียวชาญอิสระ ซึงได้ รับการแต่งตังโดยค่
1
าใช้ จ่ายของกองทุนฯ (ถ้ ามี)
ฏ) พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาหรื อแก้ ไขเพิมเติมหรื อยกเลิกสัญญาทีเกี ยวกับการ
บริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานทีมีมูลค่าของสัญญา
มากกว่า 8DD ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ :D ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ ณ เวลาทีมีการเข้ า
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ทําสัญญาหรื อแก้ ไขเพิมเติมหรื อบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ
และกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
1 1 โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชียวชาญอิสระ (ซึงได้ รับการแต่งตังโดย
1
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนฯ)
ฐ) แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมือผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรื อ
การเปลียนแปลงใด ๆ เกิดขึ 1น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ อย่างมีนยั สําคัญ หรื อ
เมือเห็นว่าจําเป็ นต้ องประเมินค่าใหม่เพือกองทุนฯ
ฑ) ให้ ความเห็นเกียวกับเรื องทีต้ องได้ รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึงรวมถึงเรื องทีต้ องได้ รับมติ
จากผู้ถือหน่วยด้ วย
ฒ) ดําเนินการให้ มีการรับหรื อชําระเงินจากบัญชีของกองทุนฯ ภายในระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการร้ องขอ
อย่างสมเหตุสมผล ทังนี
1 1 โดยต้ องเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และ/หรื อ ข้ อกําหนดของเอกสาร
ธุรกรรมทีเกียวข้ อง (ตามแต่กรณี)
ณ) ไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนฯ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานันจะ
1
เป็ นไปเพือประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อืน เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทน
ในการทําหน้ าทีเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อเป็ นการดําเนินการในลักษณะทีเป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าว
มิได้ แสดงการคัดค้ าน
ด) ในกรณีทีการดําเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่ดําเนินการขอมติ ให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ต) มีสิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบอืนตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ และสัญญาแต่งตัง1
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ
ถ) ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์

8.4 คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน ได้ แก่
1) นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานกรรมการ

2) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

กรรมการ

3) นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

กรรมการ

4) นางสาวอรอนงค์ ชัยธง

กรรมการ

5) นางสาววรรณพรรธน์ น้ อมกล่อม

กรรมการ
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หน้ าทีและความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุน
ก) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื 1อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับโอนซึงอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
โครงการโครงสร้ างพื 1นฐาน ตามทีผู้จัดการกองทุนฯ ได้ นําเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน ทังนี
1 1 การลงทุน
ดังกล่าว ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายทีเกียวข้ อง และข้ อกําหนดของกองทุนฯ
ข) พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล การเพิมทุน และ/หรื อ การลดทุนของกองทุนฯ ตาม
กรอบทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ค) พิจารณาให้ ความเห็นชอบในเรื องงบประมาณทีเกียวเนืองกับการจัดการทรัพย์สินทีกองทุนฯ ตามทีผู้ดแู ล
ทรัพย์สนิ นําเสนอแก่กองทุนฯ เพือให้ เป็ นไปตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
ง) พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิกลยุทธ์ การลงทุนในโครงการโครงสร้ างพื 1นฐาน กลยุทธ์ การบริ หาร
ความเสียงในการลงทุน แผนการบริ หารสภาพคล่อง และอืนๆ ตามทีผู้จัดการกองทุนฯ นําเสนอ รวมทัง1
พิจารณากําหนดเงือนไขและข้ อจํากัดในการลงทุนให้ ผ้ จู ดั การกองทุนฯ นําไปปฏิบตั ิ ทังนี
1 1 ต้ องเป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุนทีได้ รับอนุมตั ิ และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายทีเกียวข้ อง
จ) กํากับดูแลให้ กลยุทธ์การลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ ตามกรอบที
ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อสัญญาการบริ หารจัดการกองทุนฯ รวมทังกํ
1 ากับดูแลให้ การลงทุน
เป็ นไปตามกรอบทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมทัง1 กํ ากับดูแลให้ การลงทุน ให้ เป็ นไปตามที
กฎหมายกําหนด
ฉ) กํ ากับดูแ ลและพิ จารณาผลการดําเนินงานของผู้บ ริ หารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ และการทํา หน้ า ทีของผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ และบุคคลอืนทีเกียวข้ องทีมีหน้ าทีตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
ช) พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาทีเกียวข้ องกับการจัดการกองทุนฯ ทีมีมลู ค่ารวมของสัญญาไม่ตํากว่า 8D
ล้ านบาท ทังนี
1 1 สัญญาทีจะให้ คณะกรรมการพิจารณา ต้ องผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้เชียวชาญ
ทางกฎหมายหรื อหน่วยงานกํากับแล้ ว
ซ) กํากับดูแลให้ การลงทุนเป็ นไปตามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการกองทุนฯ ทีได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัทโดยเคร่งครัด
ฌ) ดํา เนิ น การเรื องอื นใดตามมติ ของผู้ถื อหน่ว ยลงทุน ทัง1 นี 1 ต้ อ งไม่ขัด แย้ ง กับ กฎหมายทีเกี ยวข้ อ ง และ
ข้ อกําหนดของกองทุนฯ
ญ) พิจารณาเรื องอืนใดทีเกียวข้ องกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากทีกําหนดไว้ ในนโยบายและหลักปฏิบตั ิ
ในการบริ ห ารจัด การกองทุนฯ และอนุมัติ สงการตามที
ั
จํ าเป็ นและเห็ น สมควร และไม่ขัด หรื อ แย้ ง กับ
กฎหมายทีเกียวข้ อง
ฎ) พิจารณาแต่งตังกรรมการที
1
เป็ นผู้แทนกลุม่ งาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีทีกรรมการท่านเดิมมิได้
ปฏิบตั ิงานในกลุม่ งานนันๆ
1 แล้ ว
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8.5 ชี_อ ที_อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลดังต่ อไปนี ?
1) ผู้สอบบัญชี
ชือ

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด

ทีอยู่

อาคารบางกอกซิตี 1ทาวเวอร์ ชันที
1 8- เลขที 8=C/=A-.D ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 8D8,D

หมายเลขโทรศัพท์

D-,,.<-CCCC และ D-,:AA-8DDD

หมายเลขโทรสาร

D-,,.<--D-D

2) นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชือ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ทีอยู่

เลขที <, อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 8D88D

โทรศัพท์

D-,,,C-,.DD

โทรสาร

D-,:-C-8,-C

3) บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ชือ

บริ ษัท แคปปิ ตอล พลัส แอดไวซอรี จํากัด

ทีอยู่

เลขที ,-: ชัน88
1 ถนนสุขุมวิท ,8 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 8D88D

หมายเลขโทรศัพท์

D-,,<D-<C<C

หมายเลขโทรสาร

D-,,<D-<C==

ชือ

บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด

ทีอยู่

เลขที , ห้ อง 8CD8 ชั น1 8C อาคารสี ล มเซ็ น เตอร์ ถนนสี ล ม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 8D-DD

หมายเลขโทรศัพท์

D-,<:A-:::-

หมายเลขโทรสาร

D-,<:A-:C..

4) ที_ปรึกษากองทุน
ชือทีปรึกษาด้ านเทคนิค

บริ ษัท อะนาไลซิส เมสัน จํากัด
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ทีอยู่

#8D-D, โรบินสัน เซ็นเตอร์ เลขที <8 ถนนโรบินสัน D<..C: ประเทศ
สิงคโปร์

หมายเลขโทรศัพท์

+<--<AC:-<D:.

ชือทีปรึกษากฎหมาย

บริ ษัท ลิงค์เลเทอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด

ทีอยู่

ชัน1 ,D ตึกแคปิ ตอล ออลซีซนั เพลส เลขที .=/8 ถนนวิทยุ กรุ งเทพฯ
8D::D

หมายเลขโทรศัพท์

D-,:D--.DDD

หมายเลขโทรสาร

D-,:D--.D8D

8.6 ประวัตกิ ารถูกลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรั บ
I.

ข้ อมูลประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ ของบริ ษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนในช่ วง ;
ปี ที_ผ่านมา เนื_ องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.
:;m; หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื_อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. :;;d
มาตรา e:; (หน้ าที_ของบริษัทหลักทรัพย์ ในการจัดการกองทุนรวม)
วันทีประชุมเปรี ยบเทียบปรับ

:l เมษายน :;;b

มาตรา

88=, 8,-(8) และ 8,<(A) ประกอบ ปอ.CD

ค่าปรับ

:D,DDD บาท

การกระทําความผิดโดยสังเขป

ในรอบปี บัญชี 8 กรกฎาคม ,--A ถึงวันที :D มิถุนายน ,--- บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะบริ ษัททีรับจัดการ
กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี 1 (กองทุน SCBSFF) ซึง
เป็ นกองทุนรวมตราสารหนีท1 ีเปิ ดขายและรั บซือ1 คืนทุกวันทําการ มิได้
จัดการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และมิได้ จัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไป
ตามโครงการทีได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน กล่าวคือ ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึง
เงิ นฝาก บัตรเงิ น ฝาก ตัŸว แลกเงิ น หรื อตัŸวสัญญาใช้ เงิ นของธนาคาร
พาณิ ช ย์ และธนาคารที มี ก ฎหมายเฉพาะจั ด ตัง1 ขึ น1 โดยเฉลี ยรอบ
ระยะเวลาบัญชีเกินกว่าร้ อยละ A- ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม อันเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา 88= มาตรา 8,-(8) มาตรา 8,<(A) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ,-:-

วันทีประชุมเปรี ยบเทียบปรับ

11 มิถุนายน 2558

มาตรา

125 (1)

ค่าปรับ

112,500 บาท
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การกระทําความผิดโดยสังเขป

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด (บลจ.ไทยพาณิชย์)
มิได้ จัดการกองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ตราสารหนี 1 เอเอส 6M4 (กองทุน
SCBAS6M4) และกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ตราสารหนี 1 เอเอส 3M12
(กองทุน SCBAS3M12) ให้ เ ป็ นไปตามโครงการที ได้ รั บ อนุมัติ จ าก
สํานักงาน กล่าวคือ กองทุน SCBAS6M4 และกองทุน SCBAS3M12 มี
สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศเกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม (NAV)

มาตรา e:b (ข้ อห้ ามบริษัทหลักทรัพย์ ในการจัดการกองทุนรวม)
ไม่มี
มาตรา e:h (การดําเนินการและแก้ ไขเพิ_มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม)
ไม่มี
II.

ข้ อมูลประวัติการถูกลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรั บ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัทจัดการในช่ วง ; ปี ที_ผ่านมา เนื_ องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. :;m; หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื_อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. :;;d
ไม่มี
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9 การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง หรื อหนังสือเวียนตามทีได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด และมีการ
จัดตังคณะกรรมการที
1
ปรึกษาการลงทุน และคณะกรรมการลงทุน เพือพิจารณาในรายละเอียดทีเกียวข้ องกับการ
ลงทุน และมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์คอยสอบทานการทํางานของบริ ษัทจัดการอีกด้ วย
โดยทางบริ ษัทจัดการ ได้ กําหนดให้ มีนโยบายการกํากับดูแลทางด้ านต่างๆ เช่น การจัดทํารายงานความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบตั ิงานด้ านธุรกิจจัดการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการ
ลงทุน เป็ นต้ น

9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
I.

คณะกรรมการที_ ป รึ ก ษาการลงทุ น ประกอบด้ ว ยกรรมการซึ งมี คุณ สมบัติ ต ามที กํ า หนดไว้ ใ น
กฎหมายหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบุ
1 คคลต่อไปนี 1เป็ นกรรมการในคณะกรรมการทีปรึ กษาการ
ลงทุน
1) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ ไพโรจน์

กรรมการบริ ษัทของทรู

2) นายนพปฎล เดชอุดม

หัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ านการเงินของทรู

3) นายโชติ โภควนิช

กรรมการบริ ษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระ

4) นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานกรรมการ บลจ ไทยพาณิชย์ จํากัด

5) นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

ผู้จดั การกองทุน

คณะกรรมการทีปรึกษาการลงทุนมีสทิ ธิ หน้ าที และความรับผิดชอบดังต่อไปนี 1
ก) ให้ คําปรึ กษา คําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี ยวกับการลงทุนของกองทุนฯ ในทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื 1นฐาน รวมถึงการบริ หารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานทีกองทุนฯ ลงทุน
เมือได้ รับการร้ องขอโดยบริ ษัทจัดการ
ข) แจ้ ง แก่ บ ริ ษั ท จัด การให้ ทราบถึ ง การที กรรมการรายใดมี ส่ว นได้ เ สีย (ไม่ว่า โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม) ในเรื องทีต้ องให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนํา ทัง1 นี 1 กรรมการผู้ทีมีส่วนได้ เสียในเรื องที
พิจารณา (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) จะต้ องไม่เข้ าร่วมประชุมเพือพิจารณาในเรื องดังกล่าว
II.

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน ได้ แก่
1) นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานกรรมการ

2) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

กรรมการ
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3) นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

กรรมการ

4) นางสาวอรอนงค์ ชัยธง

กรรมการ

5) นางสาววรรณพรรธน์ น้ อมกล่อม

กรรมการ

หน้ าทีและความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุนสามารถดูได้ จากหัวข้ อ 8.4 ของรายงาน
ประจําปี

9.3 การดูแลเรื_ องการใช้ ข้อมูลภายใน
ทางบริ ษัทจัดการ ได้ มีการออกข้ อปฏิบตั ิเรื องการซื 1อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน (Staff Dealing Policy) และมี
การกําชับให้ พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้จดั การกองทุน รวมถึงผู้เกียวข้ องอืนทีมี
โอกาสใช้ ข้อมูลภายใน ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และมีการกําหนดบทลงโทษอย่างรุ นแรง และเป็ นลายลักษณ์
อักษร หากมีการละเมิดข้ อปฏิบตั ินี 1
พนักงานจะต้ องดูแลไม่ให้ การลงทุนของบริ ษัทฯ พนักงาน และกองทุนประเภทต่างๆ ภายใต้ การบริ หารของ
บริ ษัทฯ มี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีเจตนาทีจะก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่างกัน และ
จะต้ องดําเนินงานด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ตและยุติธรรม เพือให้ การจัดการกองทุนภายใต้ การบริ หาร เป็ นไปตาม
วัต ถุป ระสงค์ ข องกองทุน และรั ก ษาไว้ ซึงผลประโยชน์ ข องลูก ค้ า โดยผลประโยชน์ ข องลูก ค้ า ต้ อ งมาก่ อ น
ผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ หรื อผลประโยชน์สว่ นตัวกรรมการ หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ
บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรั พย์ เพือตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่าง ๆ ทีสํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด รวมทังกฎ
1 ระเบียบ ข้ อบังคับของ
บริ ษัทจัดการ และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพือทีบริ ษัทจัดการจะสามารถกํากับ
ดูแลการซื 1อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

9.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนฯ
กลุม่ การลงทุนโครงสร้ างพื 1นฐาน จะเข้ าทําการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) วิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื 1อทรัพย์สินเข้ ากองทุนฯ ตลอดจนตัดสินใจลงทุนหรื อจําหน่าย
ไปซึงทรัพย์ สินของกองทุนฯ โดยมีขัน1 ตอนตามขันตอนการปฏิ
1
บัติงานทีชัดเจนและเป็ นกระบวนการ ทัง1 ยังมี
คณะกรรมการการลงทุนช่วยกลันกรองการพิจารณาเพือหลีกเลียงการขัดแข้ งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึ 1น โดย
มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี 1
เกณฑ์ในการพิจารณา
1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชือถือและชือเสียงทีผ่านมาของเจ้ าของสินทรัพย์ เพือพิจาณา
ถึงความสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีเมือเป็ นคู่สญ
ั ญาในการเข้ าธุรกรรมการลงทุนและการบริ หารงานของ
กองทุนฯ
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2) ทําเลและศักยภาพของสินทรัพย์ สภาพทีตัง1 ทางเข้ าออก
3) โอกาสในการจัดหารายได้
4) ผลการดําเนินงานทีผ่านมาของสินทรัพย์ทีจะเข้ าลงทุน
5) ความเป็ นไปได้ ทางการตลาด และสภาวะการแข่งขันของสินทรัพย์ทีกองทุนฯ จะเข้ าลงทุน

9.5 การคัดเลือกผู้บริหารทรั พย์ สิน
ผู้จดั การกองทุนคัดเลือกบุคคากรอืนในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ บริ ษัทจัดการให้ ความสําคัญกับ
การคัดเลือกบุคลากรผู้มารับหน้ าทีผู้บริ หารทรัพย์สนิ โดยจะจัดให้ มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม ความพร้ อม
ในการดําเนินงานของผู้บริ หารสินทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริ หารสินทรัพย์ และเสนอต่อ
คณะกรรมการการลงทุนเพือพิจารณารายทีเหมาะสมก่อนดําเนินการแต่งตัง1
เกณฑ์ในการพิจาณาผู้บริ หารทรัพย์สนิ มีดงั ต่อไปนี 1
1) ประสบการณ์ ชือเสียง และความน่าเชือถือในการปฏิบตั ิงาน
2) ความคุ้นเคยกับทรัพย์สนิ หรื อทีตังของทรั
1
พย์สนิ
3) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้เช่าและผู้ใช้ บริ การทรัพย์สนิ
4) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้ าของทีดิน
5) ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ หน่วยงานภาครัฐ
6) ระบบการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายใน
7) อัตราค่าตอบแทน
8) เกณฑ์อืนๆ ทีกรรมการการลงทุนและหรื อผู้เชียวชาญอาจเสนอเพิมเติม

9.6 การติดตามดูแลการปฏิบัตงิ านของผู้บริหารทรั พย์ สิน
การให้ บริ การของผู้บริ หารทรั พย์ สิน จะมีการประเมินผลโดยการใช้ ดชั นีประเมินผลงาน ตามทีกํ าหนดไว้ ใน
สัญญาบริ การหลัก ดัชนีวดั ผลประกอบด้ วยดัชนีตา่ ง ๆ รวมถึงการควบคุมการใช้ จ่ายและรายได้ ตามงบประมาณ
ทีคาดการณ์ และการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าสถานทีตังทรั
1 พย์สนิ หากการให้ บริ การไม่เป็ นไปตามดัชนีวดั ผลทีกําหนด
ไว้ จะมีการลดค่าบริ การ โดยจะพิจารณาและปรับปรุ งดัชนีวดั ผลเป็ นรายปี โดยตกลงร่ วมกันตามข้ อกําหนดและ
เงือนไขของสัญญาบริ การหลัก
ผู้จดั การกองทุนอาจจะมอบอํานาจในการบริ หารจัดการให้ แก่ผ้ บู ริ หารทรัพย์สนิ โดยจะกํากับดูแลการบริ หารของ
ผู้บริ หารทรัพย์สนิ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในทีเป็ นทียอมรับ พร้ อมทังติ
1 ดตาม ควบคุมผลประกอบการ
เป็ นไปตามงบประมาณประจําปี ของสินทรัพย์ทีจัดทําร่วมกันทุกปี เพือดํารงซึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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เป็ นหลัก นอกจากผลประกอบการของทรัพย์สินทีผู้จดั การกองทุนพึงดูแลแล้ ว ผู้บริ หารสินทรัพย์จะต้ องดูแลให้
ทรัพย์สินของกองทุนฯ ให้ อยู่ในสภาพดี พร้ อมจัดหาผลประโยชน์ และดําเนินการให้ มีการจัดทําประกันภัยที
พอเพียงและเป็ นไปตามทีเปิ ดเผยในโครงการจัดการกองทุนฯ

9.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนฯ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ทีได้ รับแต่งตังจากบริ
1
ษัทจัดการ ซึงได้ แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีหน้ าทีโดยตรง
ในการควบคุม และดูและดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สินต่างๆ ของ
กองทุนฯ เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ สัญญา
เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก และสัญญาบริ การหลัก และจัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของ
กองทุนฯ
ลักษณะการเข้ าตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิ มี , แนวทาง ดังนี 1
• Desktop Audit - กองทุนฯ และผู้ดแู ลผลประโยชน์สามารถเข้ าตรวจสอบการทํางาน และความมีอยู่
ของทรัพย์สินทีกองทุนฯ เข้ าลงทุน ผ่าน Network Operation Control (NOC) และระบบอืนๆ ที
เกียวข้ อง ได้ ทีสํานักงานของทรู
• Fieldwork Audit - ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมจะอํานวยความสะดวกให้ กบั กองทุนฯ และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ หรื อผู้เชียวชาญทางเทคนิคทีกองทุนฯ จะแต่งตัง1 ในการสํารวจและตรวจสอบสภาพ
ทรัพย์สนิ ทีกองทุนฯ เข้ าลงทุน
ความถีและกําหนดการของการตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิ ดังนี 1
ประเภทการตวจสอบ

ความถี_ของการเข้ าตรวจสอบ

Desktop Audit

รายเดือน

Fieldwork Audit

รายไตรมาส

9.8 ค่ าตอบแทนของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการคํานวณใน
อัตราก้ าวหน้ าดังนี 1
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ส่ วนของมูลค่ าสินทรั พย์ สุทธิท_ ปี รั บปรุ งแล้ ว
0- 30,000 ล้ านบาท
ส่วนทีมากกว่า 30,000 ล้ านบาท ถึง 50,000 ล้ านบาท
ส่วนทีเกิน 50,000 ล้ านบาท

อัตราร้ อยละของมูลค่ าสินทรั พย์ สุทธิท_ ปี รั บปรุ งแล้ ว
ร้ อยละ d.11
ร้ อยละ 0.075
ร้ อยละ 0.005

หมายเหตุ: มูลค่าสิ นทรัพย์สทุ ธิ ทีปรับปรุงแล้ว คื อ มูลค่าสิ นทรัพย์ทงหมดของกองทุ
ั
นรวมหักด้วยหนีสิ นทีไม่มีภาระดอกเบี ย

อัตราดังกล่าวยังไม่ได้ รวมภาษี มูลค่าเพิม โดยในปี 2558 ทางกองทุนฯ ได้ ชําระค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ น
จํานวน 64.4 ล้ านบาท

9.9 การเปิ ดเผยข้ อมูล/สารสนเทศต่ อผู้ถือหน่ วย
บริ ษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง หรื อหนังสือเวียนตามทีได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื องการการเปิ ดเผย
ข้ อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย ไว้ อย่างเคร่งครัด และนอกจากนัน1 ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับรองความถูกต้ อง
ของข้ อมูลและได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศทีเกียวข้ อง ก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ต่อผู้ถือหน่วย
อาทิเช่น
1) การคํานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็ นรายไตร
มาสภายใน A- วันนับแต่วนั สิ 1นไตรมาส บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลข้ างต้ นในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อยหนึงฉบับและปิ ดประกาศไว้ ในทีเปิ ดเผย ณ ทีทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสํานักงาน
ใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยต้ องมีการเปิ ดเผยชือ ประเภท และทีตังทรั
1 พย์สนิ ของกองทุนฯ
2) บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดเตรี ยมและเปิ ดเผยการคํานวณมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของกองทุนฯ รวมทังงบ
1
การเงิน (ทัง1 รายไตรมาสและรายปี ) รายงานประจํ าปี เหตุการณ์ สําคัญทีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรั พย์ สิน ฐานะทางการเงิ น หรื อผลประกอบการของกองทุนฯ และเหตุการณ์ อืนใดตามที ก.ล.ต.
สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) กําหนด

9.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่ วย
บริ ษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง หรื อหนังสือเวียนตามทีได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื องการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วย ไว้ อย่างเคร่ งครัด และนอกจากนัน1 ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับรองความถูกต้ องและรับรองว่า ได้ กระทํา
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ก่อนการเปิ ดเผยและจัดประชุมต่างๆ กับผู้ถือหน่วย
โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะต้ องจัดหาข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึงเพียงพอต่อ
การพิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึงต้ องประกอบด้ วยความเห็นของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในเรื องทีต้ องลงมติดงั กล่าว ตลอดจนผลกระทบทีอาจเกิดขึ 1นกับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึงเป็ นผลมาจากการลงมติใน
เรื องดังกล่าว
หน้ า 120

รายงานประจําปี กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน ดิจิทลั
บริ ษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อโดยการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
บริ ษัทจัดการจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ านับจากวันทีมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึงถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 8D ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
นฯ เข้ าชือกันทําหนังสือ
ขอให้ บริ ษัทจัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบริ ษัทจัดการไม่เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ าชือกันทําหนังสือขอภายในระยะเวลา
ทีกําหนดข้ างต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงถื อหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 8D ของจํ านวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
นฯ อาจเรี ยกประชุมเองก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงมีชือปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
และมีสทิ ธิได้ รับผลตอบแทนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนาย
ทะเบียน ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 8A วัน หรื อกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามทีตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียน
กําหนดก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนนัน1 ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงวันปิ ดสมุดทะเบียนจากเดิมทีเคยแจ้ งไว้ บริ ษัท
จัดการจะต้ องแจ้ งการเปลียนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
หรื อกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามทีตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนกําหนดก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนตามทีเคย
แจ้ งไว้ นนั 1
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหนังสือขอมติ หรื อหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึงมีชือ
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นบันทึกข้ อมูลทีถูกต้ องและเป็ นจริ ง ดังนัน1 การจ่ายหรื อ
การแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ซึงมีชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
สิทธิในการได้ รับหรื อข้ อจํากัดสิทธิใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซงมี
ึ ชือปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ให้ ถือว่าเป็ นการทีบริ ษัทจัดการกระทําไปโดยชอบ
ก)

การขอมติโดยส่ งหนังสือ

ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึงหนึง
ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็ นการขอมติในเรื องใด เว้ นแต่เป็ นกรณี
การแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
ข)

การขอมติโดยเรียกประชุม
I.

องค์ประชุม
(ก) การการขอมติโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่า ,- คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
1
โดยมีหน่วยลงทุน
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นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
นฯ
เว้ นแต่ทีกําหนดไว้ ในข้ อ (ข) ท้ ายนี 1
(ข) องค์ ประชุมที กํ า หนดไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ น มิใ ห้ นํา มาใช้ บัง คับ กับ การขอมติ เพื อแก้ ไ ขเพิมเติ ม
โครงการจัดการกองทุนฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ซึงจะต้ องกระทําตามทีกําหนดไว้
II.

สิทธิออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมในเรื องทีจะลงมติใด
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องทีจะลงมตินนั 1
(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อจํากัดทีกําหนดไว้ จะต้ องงดออกเสียงสําหรับ
หน่วยลงทุนส่วนทีถือเกินอัตรานัน1

III.

ข้ อกําหนดในการออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหน่วยลงทุนทีตนถือ
(ข) เว้ นแต่กรณีทีกําหนดไว้ ในข้ อ (ค) และข้ อ (ง) ท้ ายนี 1 มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้ อยละ -D ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทีมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
(ค) เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี 1 มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
สามในสี (ร้ อยละ =- หรื อมากกว่า) ของจํานวนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุนทีมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
(1) การได้ มาเพิมเติมหรื อการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานทีมีมลู ค่าเกินกว่า
8DD ล้ านบาท หรื อตังแต่
1 ร้อยละ :D ขึ 1นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาทีมี
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว หรื อการตกลง การยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพือให้
บริ ษัททีกองทุนฯเป็ นผู้ถือหุ้น
(2) การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกียวกับการบริ หารจัดการหรื อจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานโดยกองทุนฯ ทีมีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 8DD ล้ านบาท
หรื อตังแต่
1 ร้อยละ :D ขึ 1นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาทีมีการเข้ าทํา แก้ ไข
หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว
(3) การเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ อง หรื อการตกลงยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพือให้
บริ ษัททีกองทุนฯ เป็ นผู้ถือหุ้น
(4) การเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
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(6) การควบหรื อรวมกับกองทุนอืน
(ง) มติเกียวกับการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดในหัวข้ อ =.8A.8 “วิธีแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน” ตามหนังสือชี 1ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ

9.11 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ทางกองทุนฯ ได้ ชําระค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ให้ กบั บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ตังแต่
1
วันที 1 มกราคม 2558 จนถึง 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจํานวนเงินรวม 1,080,000 บาท
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10 ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
ในปี 2558 ทางกองทุน ฯ ไม่มี ก ารตัง1 งบประมาณสํ า หรั บ การทํ า กิ จ กรรมที แสดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิงแวดล้ อม
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี_ยง
ในการให้ บริ การเป็ นผู้จัดการกองทุน ทางบริ ษัทจะบริ หารจัดการ ตลอดจนควบคุมและติดตามความเสียงที
สําคัญ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี 1
(1) เพือให้ มีการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสียงทีสําคัญในการทําหน้ าทีผู้จดั การกองทุน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพือให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเข้ าใจถึงความเสียง การป้องกันความเสียง รวมทังตระหนั
1
กในหน้ าทีความรับผิดชอบใน
การบริ หารความเสียงในการดําเนินงานในทุกกิจกรรม
บริ ษัทใช้ กรอบการกํากับดูแลแบบ "แนวป้องกัน : ชัน"1 ในการบริ หารความเสียง
(1) แนวป้องกันชันที
1 8 ได้ แก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนทีเกียวข้ อง ซึงรับผิดชอบในการบริ หาร
ความเสียงทีเกิดขึ 1นในการให้ บริ การเป็ นผู้จดั การกองทุน
(2) แนวป้ องกัน ชัน1 ที , ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสียง ซึงดูแ ลและควบคุม ความเสียง และแนะนํ า
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ในการนําเครื องมือบริ หารความเสียงมาใช้ ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
(3) แนวป้องกันชันที
1 : ได้ แก่ หน่วยงานบริ หารงานตรวจสอบ ซึงจะให้ ความมันใจแก่คณะกรรมการบริ ษัท ว่า
บริ ษัทมีสภาพแวดล้ อมในการควบคุมทีมีประสิทธิภาพเพียงพอ
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12 รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการระหว่ างกองทุนฯ กับบริษัทจัดการ และบุคคลที_เกี_ยวข้ อง/เกี_ยวโยงกันกับบริษัทจัดการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการกองทุน ซึงถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท
จัดการ และเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ซึงถือหน่วยลงทุน (รวมบุคคลทีเกียวโยงกันของธนาคาร
กล่าวคือ บริ ษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)) รวมทังสิ
1 1น ร้ อยละ 8.61 นอกจากนัน1 ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ยังเป็ นผู้ให้ เงินกู้ยืมสําหรับการลงทุนเพิมเติมครัง1 ที 1 ในปี 2558 จํานวนรวมทังสิ
1 1น
3,000 ล้ านบาท อีกด้ วย
12.2 รายการระหว่ างกองทุนฯ กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลที_เกี_ยวโยงกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ และในปี 2558 กองทุนฯ มีการชําระ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ เป็ นจํานวน 13.96 ล้ านบาท
12.3 ข้ อมูลการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื_องจากการที_กองทุนฯ ใช้ บริการบุคคลอื_น (Soft Commission)
ไม่มี
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ส่วนที % ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
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13 ข้ อมูลทางการเงินที_สาํ คัญ
13.1 ตารางสรุ ปงบการเงิน
กองทุนฯ ได้ จดทะเบียนเมือวันที ,: ธันวาคม พ.ศ. ,--< เพือจัดตังเป็
1 นกองทุนรวมโครงสร้ างพื 1นฐานประเภท
ไม่รับซื 1อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกําหนดอายุโครงการ
กองทุนฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ มซื 1อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตังแต่
1 วนั ที
,= ธันวาคม พ.ศ. ,--<
งบดุล ณ วันที_ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื 1นฐานตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2558 : 70,865 ล้ านบาท และ พ.ศ. 2557 : 57,765 ล้ าน
บาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2558 : 965 ล้ านบาท และ พ.ศ. 2557 : 1,220 ล้ านบาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี 1
จากสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
จากดอกเบี 1ย
สินทรัพย์อืน
รวมสินทรัพย์
หนีส? นิ
หนีส? นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี 1การค้ า
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี 1ย
หนี 1สินหมุนเวียนอืน
รวมหนี 1สินหมุนเวียน
หนีส? นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมหนี 1สินไม่หมุนเวียน

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

84,651,000,000

71,551,000,000

971,021,507
854,703,804

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

315,889,770
482,504
6,734,139
86,799,831,724

316,673,850
2,649,300
6,684,009
73,390,073,968

139,108,484
219,040,525
1,699,247,623
200,472,771
27,396,377
2,285,265,780

15,147,617
1,242,690,331
18,992,423
1,276,830,371

12,935,855,853
12,935,855,853
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รวมหนี 1สิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ
ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน 5,808,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(พ.ศ. ,-- : (พ.ศ. ,--= : หน่วยลงทุน -,.D.,DDD,DDD หน่วย มูลค่าหน่วย
ละ 8D บาท)
กําไรสะสม
สินทรัพย์สทุ ธิ เท่ากับ 8,.:,A8 บาทต่อหน่วย และ 8,.A8<8 บาทต่อหน่วย
คํานวณจากหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
1
จํานวน 5,808,000,000 หน่วย ในปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ.
2557 ตามลําดับ

พ.ศ. 2558
บาท
15,221,121,633
71,578,710,091

พ.ศ. 2557
บาท
1,276,830,371
72,113,243,597

58,080,000,000

58,080,000,000

13,498,710,091

14,033,243,597

71,578,710,091

72,113,243,597
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งบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน? สุดวันที_ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

บาท

บาท

3,111,659,520

3,051,083,100

2,582,272,541

1,267,755,000

10,295,229

23,373,742

รายได้ อืน

196,500,010

300

รวมรายได้

5,900,727,300

4,342,212,142

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

64,403,053

58,617,483

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

13,955,186

13,822,294

5,000,000

5,000,000

47,420,259

25,089,664

7,071,432

5,502,165

ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน

94,024,726

68,813,448

ค่าใช้ จา่ ยอืน

23,960,969

21,015,083

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
รายได้ คา่ เช่า
รายได้ ดอกเบี 1ย

ค่ าใช้ จ่าย

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

ต้ นทุนทางการเงิน

596,554,607

รวมค่ าใช้ จ่าย

852,390,232

197,860,137

5,048,337,068

4,144,352,005

รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึ 1นจากเงินลงทุน

5,149,364

-

รายการกําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึ 1นจากเงินลงทุน

4,926,607

13,787,445,486

รายการขาดทุนสุทธิทยัี งไม่เกิดขึ 1นจากสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี 1ย

(200,472,771)

-

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

(190,396,800)

13,787,445,486

การเพิ_มขึน? ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

4,857,940,268

17,931,797,491

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
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งบกระแสเงินสดสําหรับปี สิน? สุดวันที_ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิมขึ 1นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
รายการปรับกระทบยอดการเพิมขึ 1นในสินทรัพย์สทุ ธิ
จากการดําเนินงานให้ เป็ นเงินสดสุทธิทีได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน :
การซื 1อเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื 1นฐาน
การซื 1อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การลดลงในเงินลงทุนในลูกหนี 1
การลดลง(เพิมขึ 1น)ในลูกหนี 1จากสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
การลดลงลูกหนี 1จากค่าเช่า
การลดลง(เพิมขึ 1น)ในลูกหนี 1จากดอกเบี 1ย
การลดลงในภาษีมลู ค่าเพิมรอขอคืน
การ(เพิมขึ 1น)ลดลงในสินทรัพย์อืน
การลดลงในเจ้ าหนี 1จากการซื 1อเงินลงทุน
การเพิมขึ 1นในเจ้ าหนี 1การค้ า
การเพิมขึ 1นในค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
การเพิมขึ 1นในรายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
การเพิมขึ 1นในหนี 1สินอืน
รายการกําไรสุทธิทีเกิดจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึ 1นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทยัี งไม่เกิดขึ 1นจากสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี 1ย
การตัดจําหน่ายต้ นทุนการกู้ยืม
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการกู้ยืมสุทธิจากต้ นทุนการกู้ยมื
การแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ_มขึน? – สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้ นปี
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิน? ปี

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

4,857,940,268

17,931,797,491

(13,100,000,000)
(3,350,000,000)
3,610,000,000
784,080
2,166,796
(50,130)
139,108,484
203,892,908
456,557,292
8,403,954
(5,149,364)
(4,926,607)
200,472,771
32,355,853
(6,948,443,695)

(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

12,903,500,000
(5,392,473,774)
7,511,026,226
562,582,531
292,121,273
854,703,804

(4,172,084,176)
(4,172,084,176)
37,655,482
254,465,791
292,121,273
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13.2 อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนที_สาํ คัญ

ปี 2558

ปี 2557

อัตราส่วนรายได้ จากการลงทุนสุทธิตอ่ รายได้ รวม

85.55%

95.44%

อัตราส่วนรายได้ จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลียปลายงวด

8.21%

6.66%

อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลียปลายงวด
มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานของกองทุน ณ วันสิ 1น
รอบระยะเวลาบัญชี

1.19%

0.30%

97.52%

97.49%

จากตารางข้ างต้ น อัตรารายได้ จากการลงทุนสุทธิ (Net Investment Income Margin) ซึงไม่นบั รวมรายการกําไร
สุทธิทีเกิดขึ 1นจากเงินลงทุน (นับเฉพาะรายได้ ทีเกิดขึ 1นจากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานเท่านัน)
1 รายการกําไรสุทธิที
ยังไม่เกิดขึ 1นจากเงินลงทุน และรายการขาดทุนสุทธิ ทียังไม่เกิดขึ 1นจากสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี 1ย ในปี
2558 (ร้ อยละ 85.55) ลดลงจากอัตราดังกล่าว ในปี 2557 (ร้ อยละ 95.44) อันเป็ นผลมาจากการเพิมขึ 1นของ
ค่าใช้ จ่ายรวมร้ อยละ 330.80 ในขณะทีรายได้ จากการลงทุนเพิมขึ 1นเพียงร้ อยละ 35.89 โดยค่าใช้ จ่ายหลักที
เพิมขึ 1นเกิดจากการทีกองทุนฯ ได้ ลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานเพิมเติมครัง1 ที 8 เมือวันที 6 มีนาคม
2558 ซึงกองทุนฯ ได้ ทําการกู้เงินเป็ นจํานวน 13,100.00 ล้ านบาท ด้ วยอัตราเงินกู้เฉลียถ่วงนํ 1าหนักสุทธิซึงรวม
ผลกระทบจากสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี 1ยทีร้ อยละ 5.46 จากกลุม่ ธนาคารและสถาบันการเงินจํานวน 5
ราย จากรายการดังกล่าว ทําให้ กองทุนฯ มีภาระผูกพันทีจะต้ องชําระดอกเบี 1ยทีเกิดขึ 1นในปี 2558 เป็ นต้ นไป โดย
ในปี 2558 นัน1 กองทุนฯ บันทึกค่าดอกเบี 1ยเงินกู้ประมาณ 563.44 ล้ านบาท นอกจากนัน1 ยังมีค่าใช้ จ่ายอืนๆ ที
เพิมขึ 1นตามสัญญา เช่น ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมทีเพิมขึ 1นจากค่าบริ การสําหรับบริ การด้ าน
การตลาด 20.38 ล้ านบาท ซึงระบุไว้ ตามสัญญา และค่าสิทธิแห่งทางทีเพิมขึ 1นจากปี 2557 เป็ นจํานวน 25.21
ล้ านบาท โดยส่วนหนึงเป็ นผลมาจากค่าสิทธิแห่งทางทีเกิดขึ 1นจากระบบ FOC ทีลงทุนเพิมเติมในปี 2558 จาก
เหตุผลดังกล่าว จึงทําให้ อตั รารายได้ จากการลงทุนสุทธิ ในปี 2558 ลดลง เมือเปรี ยบเทียบกับปี 2557
รายได้ จากการลงทุนทังหมดในปี
1
2558 เพิมขึ 1นจากปี 2557 เนืองจาก (1) ในปี 2558 กองทุนฯ เริ มรับรู้ รายได้ ค่า
เช่าทางบัญชีจากเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ซึงบริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (ทรู ) ได้ สง่ มอบ ณ
วันที 31 ธันวาคม 2557 โดยในปี 2557 กองทุนฯ ยังไม่มีการรับรู้ รายได้ ในส่วนนี 1 และ (2) รายได้ ค่าเช่าเพิมเติม
จากสัญญาเช่าระหว่างกองทุนฯ กับ บริ ษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (DTN) ซึงเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท โทเทิล
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน) และ (3) รายได้ คา่ เช่าจากระบบ FOC และเสาโทรคมนาคม ทีลงทุนเพิม
ในปี 2558 นอกจากนัน1 ในปี 2558 กองทุนฯ ได้ รับรู้รายได้ อืน จํานวน 196.50 ล้ านบาท ซึงเกิดจาก AWC ตกลง
รับภาระค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําสัญญาลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมเพิมเติมครัง1 ที 1 แทน
กองทุนฯ ซึงจํานวนนี 1เป็ นค่าธรรมเนียมการให้ ก้ เู งินทีธนาคารเรี ยกเก็บสําหรับการขอเงินกู้เพือลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้ างพืน1 ฐานโทรคมนาคมเพิมเติมครั ง1 ที 8 (Front-end Fee) ซึงจากรายได้ ทีเพิมขึ 1นดังกล่าวส่งผลให้
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อัตราส่วนรายได้ จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลียปลายงวด ในปี 2558 (ร้ อยละ 8.21) เพิมขึ 1นจากปี
2557 (ร้ อยละ 6.66)
ค่าใช้ จ่ายหลักในปี 2558 ทีเพิมขึ 1นจากปี 2557 ได้ แก่ (1) ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม จํานวน
20.00 ล้ านบาทซึงจะชําระวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ทีเกียวกับทรัพย์สินที
ให้ บริ การด้ านการตลาดทีเพิมขึ 1นซึงเป็ นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิมทีกองทุนรวมให้ ผ้ ูจัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมทําการตลาดโดยเริ มในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 และในปี 2558 ทางกองทุนฯ ได้ ชําระ
ค่าธรรมเนียมทางการตลาดเพิมเติมให้ แก่ผ้ จู ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม จํานวน 0.38 ล้ านบาท ซึงเป็ นผลมา
จากรายได้ คา่ เช่าทีเพิมขึ 1นจากสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมระหว่างกองทุนฯ กับ DTN และ (2) ดอกเบี 1ยจ่ายจาก
การกู้เงินสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานเพิมเติมครัง1 ที 8 จํานวน 563.44 ล้ านบาท และ
ค่าธรรมเนียมการให้ ก้ เู งินตัดจ่ายจํานวน 32.36 ล้ านบาท (ตัดจ่ายเป็ นเวลา 5 ปี ตามระยะเวลาในสัญญาเงินกู้)
และ (3) ค่าสิทธิแห่งทางทีเพิมขึ 1นจากปี 2557 เป็ นจํานวน 25.21 ล้ านบาท ซึงเป็ นผลมาจากค่าสิทธิแห่งทางที
เกิดขึ 1นจากระบบ FOC ทีลงทุนเพิมเติมในปี 2558 จากค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึ 1นดังกล่าวทําให้ อตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลียปลายงวดในปี 2558 (ร้ อยละ 1.19) เพิมขึ 1นจากปี 2557 (ร้ อยละ 0.30)
นอกเหนือจากนัน1 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 8/,--A เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการจัดตังและจั
1
ดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื 1นฐาน ซึงระบุไว้ วา่ กองทุนฯ จะต้ องดํารงสัดส่วนมูลค่าการลงทุน
ในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานของกองทุนฯ ณ วันสิ 1นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยให้ มีมลู ค่ารวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ =- ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ โดย ณ สิ 1นปี ,--= สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานของกองทุนฯ มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 97.49 และ ณ สิ 1นปี 2558 มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ
97.52
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14 การวิเคราะห์ และคําอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discussion and
Analysis)
14.1 การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานที_ผ่านมา
สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุนฯ สําหรับระยะเวลาตังแต่
1 วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558
กองทุนฯ มีรายได้ รวมทังสิ
1 1น 5,900.73 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ น (1) รายได้ จากการลงทุนทังสิ
1 1น 5,693.93 ล้ านบาท
และ(2) รายได้ ดอกเบี 1ยและรายได้ อืนๆ 206.80 ล้ านบาท ในช่วงเดียวกัน กองทุนฯ มีคา่ ใช้ จ่ายรวมทังสิ
1 1น 852.39
ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ น (1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีชําระให้ แก่บริ ษัทจัดการลงทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียน
ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม ทีปรึ กษาทางกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชีและทีปรึ กษาอืนๆ เป็ นจํานวน 137.85
ล้ านบาท (2) ค่าสิทธิแห่งทางจํานวน 94.02 ล้ านบาท (3) ดอกเบี 1ยจ่ายและค่าใช้ จ่ายทีรับรู้ ในปี 2558 จากการ
เข้ าทําสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน (Front-end Fee) รวมถึงค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง จํานวนรวม 596.55
ล้ านบาท และ(4) ค่าใช้ จ่ายอืน จํานวน 23.96 ล้ านบาท ส่งผลให้ กองทุนฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในปี
2558 จํานวน 5,048.34 ล้ านบาทสูงกว่ากําไรสุทธิจากการดําเนินงานในปี 2557 เป็ นจํานวน 903.99 ล้ านบาท
สาเหตุหลักอันเนืองมาจากในปี 2558 (1) กองทุนฯ เริ มรับรู้รายได้ คา่ เช่าจากเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา
ทีทรูได้ มีการส่งมอบหรื อดําเนินการให้ มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมภายใน 31 ธันวาคม 2557 และรายได้ คา่ เช่า
เพิมเติมตามสัญญาเช่าระหว่างกองทุนฯ กับ DTN ซึงเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน
จํากัด (มหาชน)ในปี 2558 รวมเป็ นจํานวน 635.96 ล้ านบาท และ (2) รายได้ ค่าเช่าจากระบบ FOC และเสา
โทรคมนาคม ทีลงทุนเพิมในปี 2558 เป็ นจํานวน 690.82 ล้ านบาท นอกจากนัน1 (3) กองทุนฯ ได้ รับรู้ รายได้ อืน
จํานวน 196.50 ล้ านบาท ซึงเกิดจากการที AWC ตกลงรับภาระค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําสัญญากู้เงินเพือลงทุนใน
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมเพิมเติมครัง1 ที 1 (Front-end Fee) อีกด้ วย
โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 กองทุนฯ มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงสิ
ั 1 1น 71,578.71 ล้ านบาท หรื อเท่ากับ 12.3241
บาทต่อหน่วย ลดลงจากปี ก่อนหน้ า 0.09 บาทต่อหน่วย โดยทางกองทุนฯ ได้ ประกาศจ่ายเงินปั นผลจากผล
ประกอบการและกําไรสะสมของปี 2558 จํานวนทังสิ
1 1น 0.95 บาทต่อหน่วย สูงกว่าเงินปั นผลของปี 2557 ทีจ่าย
ไป 0.91 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมเงินปั นผลทีเกิดจากผลประกอบการในปี 2556 จํานวน 9 วัน นับตังแต่
1 วนั จัดตัง1
กองทุน)
ตารางดัง ต่อไปนี 1 สรุ ปงบกํ า ไรขาดทุน และ สรุ ปงบกระแสเงิ นสด งบดุลและงบการแสดงการเปลียนแปลง
สินทรัพย์สทุ ธิ (เปรี ยบเทียบกับปี 2557)
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
(เดิมชื_อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
งบกําไรขาดทุน
สําหรั บปี สิน? สุดวันที_ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ส่ วนต่ าง
บาท

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรั พย์สิน
และสิทธิรายได้
รายได้ ค่าเช่า
รายได้ ดอกเบีย1
รายได้ อืน

3,111,659,520
2,582,272,541
10,295,229
196,500,010

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

60,576,420
1,314,517,541
(13,078,513)
196,499,710

รวมรายได้

5,900,727,300

4,342,212,142

1,558,515,158

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรั พย์สินโทรคมนาคม
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายอืน
ต้ นทุนทางการเงิน

64,403,053
13,955,186
5,000,000
47,420,259
7,071,432
94,024,726
23,960,969
596,554,607

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

5,785,570
132,892
22,330,595
1,569,267
25,211,278
2,945,886
596,554,607

รวมค่ าใช้ จ่าย

852,390,232

197,860,137

654,530,095

5,048,337,068

4,144,352,005

903,985,063

ค่ าใช้ จ่าย

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการ(ขาดทุน)กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกํ าไรสุทธิทีเกิ ดขึน1 จากเงินลงทุน
รายการกํ าไรสุทธิทียังไม่เกิ ดขึน1 จากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิ ดขึ 1นจาก
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี 1ย

5,149,364
4,926,607

13,787,445,486

5,149,364
(13,782,518,879)

(200,472,771)

-

(200,472,771)

รวมรายการ(ขาดทุน)กําไรสุทธิจากเงินลงทุน

(190,396,800)

13,787,445,486

(13,977,842,286)

การเพิ_มขึน? ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

4,857,940,268

17,931,797,491

(13,073,857,223)
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
(เดิมชื_อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
งบดุล
ณ วันที_ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

บาท

บาท

ส่ วนต่ าง
บาท

สินทรั พย์
เงินลงทุนในธุรกิ จโครงสร้ างพื 1นฐานตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2558 : 70,865 ล้ านบาท
และ พ.ศ. 2557 : 57,765 ล้ านบาท)

84,651,000,000 71,551,000,000 13,100,000,000

เงินลงทุนในหลักทรั พย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2558 : 965 ล้ านบาท
และ พ.ศ. 2557 : 1,220 ล้ านบาท)
เงินฝากธนาคาร

971,021,507 1,220,945,536

(249,924,029)

854,703,804

292,121,273

562,582,531

315,889,770

316,673,850

(784,080)

482,504

2,649,300

(2,166,796)

6,734,139

6,684,009

50,130

ลูกหนี 1
จากสัญญาโอนขายทรั พย์สินและสิทธิรายได้
จากดอกเบี 1ย
สินทรั พย์อืน
รวมสินทรั พย์

86,799,831,724 73,390,073,968 13,409,757,756
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พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ส่ วนต่ าง
บาท

หนีส? ิน
หนีส? ินหมุนเวียน
เจ้ าหนีก1 ารค้ า
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
รายได้ ค่าเช่ารั บล่วงหน้ า
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย1
หนีส1 ินหมุนเวียนอืน

139,108,484
219,040,525 15,147,617
1,699,247,623 1,242,690,331
200,472,771
27,396,377 18,992,423

139,108,484
203,892,908
456,557,292
200,472,771
8,403,954

รวมหนีส? ินหมุนเวียน

2,285,265,780 1,276,830,371 1,008,435,409

หนีส? ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว

12,935,855,853

- 12,935,855,853

รวมหนีส? ินไม่ หมุนเวียน

12,935,855,853

- 12,935,855,853

รวมหนีส? ิน

15,221,121,633 1,276,830,371 13,944,291,262

สินทรั พย์ สุทธิ

71,578,710,091 72,113,243,597

สินทรั พย์ สุทธิ
ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน 5,808,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
58,080,000,000 58,080,000,000
(พ.ศ. 2557 : หน่วยลงทุน 5,808,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
กํ าไรสะสม
13,498,710,091 14,033,243,597
สินทรั พย์สุทธิ เท่ากั บ 12.3241 บาทต่อหน่วย และ 12.4161 บาทต่อหน่วย
คํานวณจากหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้ วทัง1 หมด
จํานวน 5,808,000,000 หน่วย ในปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2557 ตามลําดับ 71,578,710,091 72,113,243,597

(534,533,506)

(534,533,506)

(534,533,506)
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
(เดิมชื_อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน? ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน? สุดวันที_ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ส่ วนต่ าง
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิมขึน1 ในสินทรั พย์สุทธิจากการดําเนินงาน
4,857,940,268 17,931,797,491
รายการปรั บกระทบยอดการเพิมขึ 1นในสินทรั พย์สุทธิ
จากการดําเนินงานให้ เป็ นเงินสดสุทธิทีได้ มาจากกิ จกรรมดําเนินงาน :
การซื 1อเงินลงทุนในธุรกิ จโครงสร้ างพืน1 ฐาน
(13,100,000,000)
การซื 1อเงินลงทุนในหลักทรั พย์
(3,350,000,000) (6,807,000,000)
การจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรั พย์
3,610,000,000 5,587,000,000
การลดลงในเงินลงทุนในลูกหนี 1
157,749,975
การลดลง(เพิมขึ 1น)ในลูกหนี 1จากสัญญาโอนขายทรั พย์สินและสิทธิรายได้
784,080
(158,336,925)
การลดลงลูกหนี 1จากค่าเช่า
25,525,497
การลดลง(เพิมขึ 1น)ในลูกหนี 1จากดอกเบีย1
2,166,796
(2,623,173)
การลดลงในภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน
- 2,224,219,585
การ(เพิมขึ 1น)ลดลงในสินทรั พย์อืน
(50,130)
346,358
การลดลงในเจ้ าหนีจ1 ากการซือ1 เงินลงทุน
- (2,224,219,585)
การเพิมขึน1 ในเจ้ าหนี 1การค้ า
139,108,484
การเพิมขึน1 ในค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
203,892,908
2,998,455
การเพิมขึน1 ในรายได้ ค่าเช่ารั บล่วงหน้ า
456,557,292 1,242,690,331
การเพิมขึน1 ในหนี 1สินอืน
8,403,954
17,037,135
รายการกํ าไรสุทธิทีเกิ ดจากเงินลงทุน
(5,149,364)
รายการกํ าไรสุทธิทียังไม่เกิ ดขึ 1นจากเงินลงทุน
(4,926,607) (13,787,445,486)
รายการขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิ ดขึ 1นจากสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี 1ย
200,472,771
การตัดจําหน่ายต้ นทุนการกู้ยืม
32,355,853
-

(13,100,000,000)
3,457,000,000
(1,977,000,000)
(157,749,975)
159,121,005
(25,525,497)
4,789,969
(2,224,219,585)
(396,488)
2,224,219,585
139,108,484
200,894,453
(786,133,039)
(8,633,181)
(5,149,364)
13,782,518,879
200,472,771
32,355,853

เงินสดสุทธิ(ใช้ ไปใน)ได้ มาจากกิ จกรรมดําเนินงาน

(6,948,443,695)

4,209,739,658

(11,158,183,353)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรั บจากการกู้ ยืมสุทธิจากต้ นทุนการกู้ ยืม
การแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน

12,903,500,000
(5,392,473,774)

(4,172,084,176)

12,903,500,000
(1,220,389,598)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิ จกรรมจัดหาเงิน

7,511,026,226

(4,172,084,176)

11,683,110,402

เงินฝากธนาคารเพิ_มขึน? - สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้ นปี

562,582,531
292,121,273

37,655,482
254,465,791

524,927,049
37,655,482

เงินฝากธนาคาร ณ วันสิน? ปี

854,703,804

292,121,273

562,582,531

(13,073,857,223)
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14.1.1 ภาพรวมของการดําเนินงานและการเปลี_ยนแปลงที_มนี ัยสําคัญ
ในวันที 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครัง1 ที 1/2558 เพือพิจารณาอนุมตั ิเรื อง
ต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมเพิมเติมดังกล่าวและเรื องอืนๆ ซึงที
ประชุมผู้ถือหน่วยได้ อนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานเพิมเติมครัง1 ที 8 ซึงได้ แก่ ระบบ FOC
จํานวน :D:,A-: คอร์ กิโลเมตร และเสาโทรคมนาคมจํานวน ::. เสา โดยใยแก้ วนําแสงทีลงทุนเพิมในครัง1 นี 1
ทางกองทุนฯ สามารถหาผู้เช่ารายอืนทีนอกเหนือจากกลุ่มทรู มาเช่าใยแก้ วนําแสงส่วนทีกลุ่มทรู มิได้ เช่าใช้ ได้
เนืองจากกลุ่มทรู ไม่ได้ เช่ากลับทังหมด
1
โดยแหล่งเงิ นทุนทีใช้ สําหรับการลงทุนในครัง1 นี 1คือ เงินกู้ยืมจากกลุ่ม
ธนาคาร และสถาบันการเงิน จํานวน - ราย ด้ วยอัตราเงินกู้เฉลียถ่วงนํ 1าหนัก (อัตราสุทธิ หลังจากทําสัญญา
แลกเปลียนอัตราดอกเบี 1ย)ทีร้ อยละ 5.46 โดยเงือนไขของการกู้ยืมเงินทีกองทุนฯ ตกลงกับกลุ่มธนาคาร และ
สถาบันการเงินดังกล่าว เป็ นเงือนไขทีใกล้ เคียงกับเงือนไขการให้ สินเชือแก่ลกู ค้ าชันดี
1 ของธนาคารพาณิชย์สว่ น
ใหญ่ในประเทศ และสอดคล้ องกับข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับทีวิญ•ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญา
ทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms) โดยมีกําหนดการชําระคืนเงินกู้ครัง1 เดียวคือ 5 ปี นับจากวัน
เบิกถอนเงินกู้
โดยภาพรวม รายได้ หลักของกองทุนฯ ทีเพิมขึ 1นจากปี ,--= นันเป็
1 นผลมาจากรายได้ คา่ เช่าทีเพิมขึ 1น ตามสัญญา
เช่าระหว่างกองทุนฯ กับ ทรู และกองทุนฯ กับ DTN รวมถึงรายได้ คา่ เช่าจากระบบ FOC และเสาโทรคมนาคม ที
ลงทุนเพิมในปี ,--. และรายได้ อืนซึงเป็ นรายได้ ทีเกิ ดขึน1 เพียงครั ง1 เดียว จากการที AWC ตกลงรั บภาระ
ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําสัญญาเงินกู้เพือลงทุนในทรัพย์สินโทรคมนาคมเพิมเติมครัง1 ที 8 สําหรับค่าใช้ จ่ายหลักที
เพิมขึ 1นจากปี ,--= นัน1 เป็ นผลมาจากค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมทีเพิมขึ 1นตามทีระบุไว้ ใน
สัญญา และต้ นทุนทางการเงิ นทีเพิมขึน1 จากการกู้ยืมเงินทีใช้ สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ าง
พื 1นฐานเพิมเติมครัง1 ที 8 นอกจากนัน1 เพือป้องกันความเสียงจากการเคลือนไหวของอัตราดอกเบี 1ย ทางกองทุนฯ
ได้ เข้ าทําสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี 1ยจากอัตราแบบลอยตัวให้ เป็ นอัตราแบบคงที โดยส่วนต่างทีจะต้ องจ่าย
หรื อทีจะได้ รับจากสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี 1ยรับรู้ เป็ นส่วนประกอบของรายได้ ดอกเบี 1ยหรื อดอกเบี 1ยจ่าย
ตลอดอายุของสัญญา และมีการบันทึก รายการกํ าไร(ขาดทุน ) ทียัง ไม่เกิ ด ขึน1 จากสัญญาแลกเปลียนอัตรา
ดอกเบี 1ย ซึงเกิดจากการตีมลู ค่าสัญญาให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market)

14.1.2 ความสามารถในการทํากําไร
เนืองจากรายได้ จากเงินลงทุนทีกองทุนฯ ได้ รับส่วนใหญ่ถกู กําหนดไว้ แล้ วตามสัญญาต่าง ๆ ทีทางกองทุนฯ ได้
ทํากับกลุ่ม ทรู ความสามารถในการหาผลประโยชน์ จ ากเงิ นสดในมือ การจัดการค่าใช้ จ่ ายดําเนิ นงานและ
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนฯ จึงมีสว่ นสําคัญกับความสามารถในการทํากําไรของกองทุนฯ
โดยภาพรวม รายได้ จากการลงทุนสุทธิของกองทุนฯ เพิมขึ 1นจากปี 2557 เป็ นจํานวนประมาณ 900 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 22 แต่หากรวมรายการ(ขาดทุน)กําไรสุทธิจากเงินลงทุน จะเห็นว่า การเพิมขึ 1นในทรัพย์สินสุทธิจาก
การดําเนินงานในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เป็ นจํานวน 13,074 ล้ านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดมาจาก ในปี
2557 ทางกองทุนฯ ได้ มีการว่าจ้ างผู้ประเมินอิสระมาทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ อย่างไรก็ตาม
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ในปี 2558 ทางกองทุนฯ ยังไม่ได้ มีการว่าจ้ างผู้ประเมินอิสระมาทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทังหมดของ
1
กองทุนฯ จากเหตุผลดังกล่าว ทําให้ ในปี 2558 ทางกองทุนฯ จึงไม่มีรายการกําไรสุทธิ ทียังไม่เกิดขึ 1นจากการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ ดังทีปรากฎในปี 2557 แต่รายการกําไรดังกล่าว ไม่ได้ เป็ นรายการกําไรที
เป็ นตัวเงิน ซึงไม่เกียวข้ องกับการดําเนินงานของกองทุนฯ
รายได้ รวมจากเงินลงทุนเพิมขึ 1นจากปี 2557 อย่างมีนยั สําคัญ ทีร้ อยละ 35.89 หรื อเพิมขึ 1น 1,558.52 ล้ านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ในปี 2558 กองทุนฯ เริ มรับรู้รายได้ คา่ เช่าทางบัญชีจากเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000
เสาแรก ซึงทรูได้ สง่ มอบให้ กองทุนฯ ในปี 2557 โดยในปี บัญชี 2557 นัน1 ทางกองทุนฯ ยังไม่รับรู้ รายได้ ในส่วนนี 1
และรายได้ คา่ เช่าบางส่วนจากสัญญาเช่าระหว่างกองทุนฯ กับ DTN โดยรวมทังสองส่
1
วนดังกล่าว มีจํานวนรวม
635.96 ล้ านบาท นอกจากนัน1 ยังมีรายได้ คา่ เช่าทีเพิมขึ 1นจากทรัพย์สนิ โทรคมนาคมทีกองทุนฯ ได้ ลงทุนเพิมเติม
และรับรู้ รายได้ ตังแต่
1 เดือนมีนาคม 2558 รวมเป็ นจํานวน 690.82 ล้ านบาท และมีรายได้ อืนจํานวน 196.50
ล้ านบาท (จัดเป็ นรายได้ ทีเกิดขึ 1นครัง1 เดียว) จากการที AWC ตกลงรับภาระค่าใช้ จ่ายแทนกองทุนฯ ในการเข้ าทํา
สัญญาเงินกู้เพือลงทุนในทรัพย์สนิ โทรคมนาคมเพิมเติมครัง1 ที 1 ในเดือนมีนาคม 2558
สําหรับค่าใช้ จ่ายรวม ในปี 2558 เพิมขึ 1นอย่างมีนัยสําคัญจากปี 2557 โดยค่าใช้ จ่ายหลักทีเพิมขึ 1น ได้ แก่
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมทีเพิมขึ 1นจากค่าบริ การสําหรับบริ การด้ านการตลาด 20.38 ล้ าน
บาท ซึงระบุไว้ ตามสัญญา และค่าสิทธิแห่งทางเพิมเติม ทีกองทุนฯ ต้ องชําระให้ แก่บริ ษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอน
เวอร์ เจ้ นซ์ จํากัด เพือนําไปชําระต่อให้ แก่หน่วยงานกฟภ. สําหรับการวางพาดทรัพย์สินทีเกียวกับ FOC ในเฟสที
1 (ตังแต่
1 วนั จัดตังกองทุ
1
นฯ) เพิมขึ 1นจํานวน 12.41 ล้ านบาท จากปี 2557 และ FOC ในเฟสที 2 (ทีลงทุนเพิมเติม
ครัง1 ที 1 ในเดือน มีนาคม 2558) เป็ นจํานวน 12.80 ล้ านบาทตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่าระยะยาว และดอกเบี 1ย
จ่ายจากการกู้เงินและค่าธรรมเนียมทีเกิดขึ 1น จากการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 1นฐานเพิมเติมครัง1 ที 1
จํานวน 596.55 ล้ านบาท
ในด้ านการหาผลประโยชน์จากเงินสดในมือนัน1 กองทุนฯ ได้ นําสภาพคล่องทียังไม่ได้ ใช้ ไปฝากไว้ ในบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวัน โดยในปี 2558 มีรายได้ ดอกเบี 1ยทีเกิดขึ 1น จํานวน 10.30 ล้ านบาท
ลดลงจากปี 2557 ทีมีจํานวน 23.37 ล้ านบาท เนืองจาก ในปี 2558 กองทุนฯ เพิมสัดส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์ระยะสันที
1 มีความเสียงตํา แต่ให้ ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก ซึงกําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะ
สันดั
1 งกล่าวจะถูกบันทึกอยูใ่ นส่วนกําไรสุทธิจากเงินลงทุน ไม่ได้ ถกู บันทึกอยูใ่ นรายได้ ดอกเบี 1ยภายใต้ รายได้ จาก
การลงทุน จะเห็นได้ ว่าในปี 2558 กองทุนฯ มีกําไรจากการจํ าหน่ายหน่วยลงทุนในหลักทรั พย์ ดังกล่าว เป็ น
จํานวน 5.15 ล้ านบาท นอกจากนัน1 กองทุนฯ ยังมีการบันทึกรายการกําไรและขาดทุนทีไม่เป็ นตัวเงิน ได้ แก่
รายการกําไรทียังไม่เกิดขึ 1นจากการตีราคามูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) หลักทรัพย์ระยะสันที
1 มีความเสียงตํา
เป็ นจํานวน 4.93 ล้ านบาท และรายการขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึ 1นจากสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี 1ย อันเกิด
จากในระหว่างปี 2558 ทางกองทุนฯ ได้ เข้ าทําสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี 1ย เพือป้องกันความเสียงจากการ
เคลือนไหวของอัตราดอกเบี 1ย ระหว่าง และผลจากการตีมลู ค่าสัญญานี 1ให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ทําให้ กองทุนฯ บันทึกรายการขาดทุนทียังไม่เกิดขึ 1นจากสัญญาแลกเปลียนอัตรา
ดอกเบี 1ยเป็ นจํานวน 200.47 ล้ านบาท
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14.1.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน
ในปี 2558 ทางกองทุนฯ มีการว่าจ้ างผู้ประเมินอิสระ เพือประเมินเฉพาะมูลค่าของทรัพย์สินทีกองทุนฯ ได้ ลงทุน
เพิมเติมครัง1 ที 1 เป็ นจํานวน 13,100.00 ล้ านบาท จากรายการเงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
สุทธิ เพิมเติม ครัง1 ที 8ทีเกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน 806.90 ล้ านบาท และรายการเงิน
ลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแก้ วนําแสง จํานวน 12,293.10 ล้ านบาท โดยทางกองทุนฯ ได้ ชําระแก่กลุม่ ทรู
โดยใช้ เงินกู้ยืมจากธนาคารทังหมด
1
ทําให้ สดั ส่วนหนี 1สินไม่หมุนเวียนเพิมขึ 1น แต่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
กับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนฯ
จากงบดุล และงบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ ณ สิ 1นปี 2558 จะเห็นได้ ว่ามูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิในปี
2558 มีความใกล้ เคียงกับมูลค่าของทรัพย์สนิ สุทธิในปี 2557 เนืองจากในปี 2558 นัน1 ทางกองทุนฯ ไม่ได้ ทําการ
ว่าจ้ างผู้ประเมินอิสระเพือประเมินราคาเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื 1นฐานทังหมดของกองทุ
1
นฯ ทําให้ มลู ค่าของ
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนฯ เพือประเมินมูลค่าทรั พย์ สินทังหมดของกองทุ
1
นฯ ทําให้ มูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ในปี
2558 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ เมือเปรี ยบเทียบกับปี 2557 มีเพียงกําไรสะสมในปี 2558 ทีลดลงร้ อย
ละ 3.81 จากปี 2557 ซึงเป็ นผลมาจากผลการดําเนินงานและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในปี 2558
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม
?
ดิจิทัล
(เดิมชื_อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานโทรคมนาคม
?
ทรูโกรท”)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที_ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
รายละเอียดของเงินลงทุนจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน มีดงั นี ?
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
บาท

มูลค่ ายุตธิ รรม
บาท

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ของมูลค่ า
ยุตธิ รรม

ของมูลค่ า
สินทรัพย์ สุทธิ

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืนฐาน
?
(หมายเหตุ 4)
เงินลงทุนในกรรมสิทธิkในทรั พย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐาน
เงินลงทุนในกรรมสิทธิkในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา
และโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืนทีเกียวข้ อง
ทีใช้ สาํ หรั บการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนที
เงินลงทุนในกรรมสิทธิkในระบบใยแก้ วนําแสงหลัก และ
อุปกรณ์ระบบสือสัญญาทีเกียวข้ อง และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื 1นทีต่างจังหวัด

16,390,555,464 19,607,000,000

22.90

27.39

15,384,010,040 20,814,000,000

24.31

29.08

15,241,063,842 18,343,000,000

21.42

25.63

10,748,870,704 12,787,000,000

14.93

17.86

806,897,620

0.94

1.13

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในทรั พย์สนิ โครงสร้ างพื 1นฐาน
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแก้ วนําแสง

12,293,102,380 12,293,102,380

14.36

17.17

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืนฐาน
?

70,864,500,050 84,651,000,000

98.86

118.26

เงินลงทุนในสิทธิในการรั บประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ
เงินลงทุนในสิทธิในการรั บประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ
ทีเกิดจากการให้ เช่าทรั พย์สนิ โทรคมนาคมของ
บริ ษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด (“BFKT”)
เงินลงทุนในสิทธิในการรั บประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ
ทีเกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ
บริ ษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน จํากัด (“AWC”)
เงินลงทุนในสิทธิในการรั บประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ เพิมเติม ครั ง1 ที 1
ทีเกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ
บริ ษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน จํากัด (“AWC”)

806,897,620

วันครบอายุ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
เงินลงทุนในหน่ว ยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรั ฐ
เงินฝากประจํา
ธนาคาร ออมสิน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน
สินทรัพย์ สุทธิ ณ วันที_ 31 ธันวาคม 2558

2 กุมภาพันธ์ 2559

ราคาทุน
บาท

มูลค่ ายุตธิ รรม
บาท

ร้ อยละ
ของมูลค่ า
ยุตธิ รรม

ร้ อยละ
ของมูลค่ า
สินทรัพย์ สุทธิ

745,149,364

751,021,507

0.88

1.05

220,000,000

220,000,000

0.26

0.31

965,149,364

971,021,507

1.14

1.36

71,829,649,414

85,622,021,507

100.00

119.62

71,578,710,091

100.00
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14.1.4 ความสามารถในการชําระหนี ?
จากการลงทุนในทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน1 ฐานเพิมเติมครั ง1 ที 1 กองทุนฯ ได้ มีใช้ การกู้ยืมเงิ น จากกลุ่ม
ธนาคาร และสถาบันการเงิน จํานวน - รายเป็ นแหล่งเงินทุน โดยเงือนไขของการกู้ยืมเงินทีกองทุนฯ ตกลงกับ
กลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินดังกล่าว เป็ นเงือนไขทีใกล้ เคียงกับเงือนไขการให้ สินเชือแก่ลกู ค้ าชัน1 ดีของ
ธนาคารพาณิชย์สว่ นใหญ่ในประเทศ และสอดคล้ องกับข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับทีวิญ•ูชนจะพึง
กระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms) โดยมีกําหนดการชําระคืนเงินกู้ครัง1 เดียว
คือ - ปี นับจากวันเบิกถอนเงินกู้ ทังนี
1 1 กองทุนฯ ได้ ทําการเบิกถอนเงินกู้จากกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิ น
ดังกล่าว เพือนําไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 1นฐานทีลงทุนเพิมเติมครัง1 ที 1 แล้ วเมือวันที 6 มีนาคม
พ.ศ. 2558 และเนืองจากแหล่งเงินทุนของการลงทุนในทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน1 ฐานเพิมเติมครั ง1 ที 1
ทังหมดมาจากการกู
1
้ ยืม ทางกองทุนฯ จึงมีภาระหนี 1สินเพิมเติมเป็ นจํานวนทังสิ
1 1น 13,100.00 ล้ านบาท ซึงจะมี
ผลกระทบต่อรายจ่ายของกองทุนฯ ทีสูงขึ 1นอันเนืองมาจากดอกเบี 1ยจ่ายทีต้ องจ่ายให้ แก่สถาบันการเงิน อันจะ
ส่งผลกระทบต่อปั จจัยอืนๆ เช่น สภาพคล่อง ความสามารถในการชําระหนี 1 และการปฏิบตั ิตามเงือนไขการกู้ยืม
(covenant) เช่น กองทุนฯ ต้ องมีการกันสํารองเงินสดบางส่วนเพือชําระดอกเบี 1ยจ่ายก่อนการจ่ายเงินปั นผล เมือ
เปรี ยบเทียบกับในปี 2557 ทีกองทุนฯ ไม่มีภาระหนี 1สินใดๆ กับสถาบันการเงิน
นอกจากนัน1 เมือครบกําหนดชําระหนี 1เงินกู้คืนในปี ที 5 นับจากวันเบิกถอนเงินกู้ กองทุนฯ จะพิจารณาหาแหล่ง
เงินทุนทีเหมาะสมทีสุดมาเพือชําระหนี 1ดังกล่าว เพือจัดโครงสร้ างเงินทุนทีเหมาะสมกับกองทุนฯ ในขณะนัน1
กล่าวคือ ทางกองทุนฯอาจพิจารณาใช้ แหล่งเงินทุนจากแหล่งใดแหล่งหนึง หรื อ จากหลายแหล่งรวมกัน เช่น การ
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ การออกตราสารหนี 1 (ยังไม่สามารถกระทําได้ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ปัจจุบนั )
หรื อการเพิมทุน ในกรณีทีแหล่งเงินทุนดังกล่าวข้ างต้ นไม่เพียงพอต่อการชําระหนี 1เงินกู้ และ/หรื อ กองทุนฯ ไม่
สามารถหาแหล่งเงินทุนต่างๆ เพือนํามาใช้ ชําระหนี 1เงินกู้ได้ ครบถ้ วน บริ ษัทจัดการอาจนํากระแสเงินสดทีได้ จาก
การดําเนินงานมาชํ าระหนีเ1 งินกู้ ซึงอาจส่งผลกระทบในเชิ งลบต่อเงิ นปั นผลทีผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับใน
ช่วงเวลาทีต้ องจ่ายคืนหนี 1
14.1.5 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่ งที_มาและใช้ ไปของเงินทุน:
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของงวดปี 2558 ใช้ ไปทังสิ
1 1น 6,948.44 ล้ านบาท ตํากว่าปี 2557 ทีได้ รับมา
จํ านวน 4,209.74 ล้ านบาท อยู่ถึ ง 11,158.18 ล้ านบาท โดยสาเหตุห ลักมาจากการซือ1 เงิ น ลงทุนในธุรกิ จ
โครงสร้ างพื 1นฐานทีกองทุนฯ ได้ ลงทุนเพิมเติม เป็ นจํานวน 13,100.00 ล้ านบาท และจากรายการดังกล่าว ทําให้
ในปี 2558 มีการเพิมขึ 1นในค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย จํานวนประมาณ 203.89 ล้ านบาท เนืองจากทางกองทุนฯ ต้ องมี
การรับรู้ดอกเบี 1ยจ่ายในแต่ละงวดและตังสํ
1 ารองดอกเบี 1ยค้ างจ่ายเพือเตรี ยมชําระจ่ายดอกเบี 1ยให้ กบั ธนาคารและ
สถาบันการเงินจํานวน 5 ราย ทีอนุมตั ิเงินกู้ยืมให้ กับกองทุนฯ เมือถึงกําหนดระยะเวลาทีต้ องชําระดอกเบีย1
นอกจากนัน1 ทางกองทุน ฯ ยัง มี น โยบายการบริ ห ารเงิ น สดในมื อ โดยนํ า ไปลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ เ พื อให้ ไ ด้
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ผลตอบแทนทีสูงกว่าการฝากเงิ นไว้ ใ นธนาคาร โดยในปี 2558 ทางกองทุนฯ มียอดจํ า หน่ายเงิ นลงทุนใน
หลักทรัพย์สทุ ธิทีจํานวน 260.00 ล้ านบาท ในขณะทีในปี 2557 กองทุนฯ มียอดซื 1อเงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิที
จํานวน 1,220.00 ล้ านบาท ทําให้ เกิดผลต่างจากรายการดังกล่าวอยูท่ ี 1,480.00 ล้ านบาท
สําหรับกําไรสะสม ณ สิ 1นปี 2558 มีจํานวนทังสิ
1 1น 13,498.71 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ สิ 1นปี 2557 เป็ นจํานวน
ทังสิ
1 1น 534.53 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการทีกองทุนฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินอันเกิดมาจากการทีทรู
ชําระค่าเช่าล่วงหน้ าเสาโทรคมนาคมจํานวนทังสิ
1 1น 6,000 เสา และในปี 2558 นัน1 รายได้ ค่าเช่าทีสามารถบันทึก
บัญชีได้ เป็ นรายได้ ทีมาจากเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสาเท่านัน1 และจากเหตุผลดังกล่าว ทําให้ กองทุนฯ
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหน่วยในปริ มาณทีมากกว่ากําไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้ ว ส่งผลให้ กําไรสะสมในปี
2558 ลดลง ทังนี
1 1ในปี 2558 นัน1 ทางกองทุนฯ ไม่ได้ มีการประเมินทรัพย์สินทังหมดของกองทุ
1
นฯ จึงไม่มีรายการ
กําไร/ขาดทุนทียังไม่เกิดขึ 1นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ปรากฎอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
นอกจากนัน1 ในปี 2558 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน เพิมขึ 1น 11,683.11 ล้ านบาท จากปี 2557 โดย
สาเหตุหลักเกิดจากรายการกระแสเงิ นสดรั บจากการกู้ยืมเงิ นสุทธิ จากธนาคารพาณิ ชย์ และสถาบันการเงิ น
จํานวน 5 แห่ง สําหรับการลงทุนเพิมเติม ในเดือนมีนาคม 2558
รายจ่ ายลงทุน (Capital Expenditure):
เนืองจากทรั พย์ สินทีกองทุนฯ เข้ าลงทุนค่อนข้ างใหม่ ในปี 2558 จึงยังไม่มีรายจ่ายลงทุนแต่อย่างใด ซึงใน
อนาคตถ้ าต้ องมีรายจ่ายลงทุนทางกองทุนฯ จะใช้ แหล่งเงินทุนจากสภาพคล่องทีมีอยู่ และในกรณีทีไม่เพียงพอ
ทางกองทุนฯ สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้
14.1.6 ผลตอบแทนของกองทุนฯ
สําหรับการจ่ายเงินปั นผล ทางกองทุนฯ ได้ ประกาศจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 เป็ นจํานวน
0.95 บาทต่อหน่วย หรื อ 5,495.37 ล้ านบาท (โดยเงินปั นผลของไตรมาสที 4 ปี 2558 จะจ่ายในปี 2559) สูงกว่า
ทีประกาศจ่ายในปี 2557 ที 0.91 บาทต่อหน่วย หรื อ 5,310.84 ล้ านบาท อยู่ถึง 184.53 ล้ านบาท โดยการ
จ่ายเงินปั นผลทีสูงขึ 1นนัน1 มาจากกลยุทธ์ ในการบริ หารสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนฯ ซึงมีมาตรการว่าจะ
สํารองเงินดํารงเงินสดขันตํ
1 าไว้ ในมือไม่เกิน 200 ล้ านบาทและสํารองเงินสดไว้ เพือชําระดอกเบี 1ยจ่ายตามเงือนไข
การกู้ยืม (covenant) โดยจะจ่ายเงินสดส่วนทีนอกเหนือจากเงินสดขันตํ
1 าและเงินสํารองเพือชําระดอกเบี 1ยจ่าย
ออกไปเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมด
1
เนืองจากผลตอบแทนทีกองทุนฯ จะได้ รับจากเงินสดทีถืออยู่ตํากว่า
ต้ นทุนค่าเสียโอกาสของผู้ถือหน่วยอยูม่ าก
จะเห็นได้ ว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลสําหรับปี 2558 เมือเปรี ยบเทียบกับราคา IPO และราคาตลาด ณ
สิ 1นปี 2558 อยู่ทีร้ อยละ 9.46 และ 7.63 ตามลําดับ ซึงมากกว่าปี 2557 เป็ นจํานวนร้ อยละ 0.32 และ 0.25
ตามลําดับ
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(ก)

(ข)

(ก) - (ข)

ตามงบการเงิน

ตามงบการเงิน

ปี 2558

ปี 2557

5,495.37

5,310.84

184.53

จํานวนปั นส่วนแบ่งสําหรั บผู้ถือหน่วยลงทุนต่อหน่วย

0.95

0.91

0.03

%อัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผล เทียบกั บราคา IPO

9.46%

9.14%

0.32%

%อัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผล เทียบกั บราคาตลาด ณ สิ 1นปี 2558

7.63%

7.37%

0.25%

ส่ วนต่ าง

เงินปั นผลที_จ่ายจริ งจากผลการดําเนินงานของช่ วงเวลาที_เกี_ยวข้ อง
จํานวนรวมทั 1งสิ 1น

14.2 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท_ อี าจมีผลกระทบในอนาคต (Forward Looking Statement)
การทําสัญญาให้ เช่าเสาโทรคมนาคมเพิมเติมกับบริ ษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด:
ในเดือนมกราคม ปี 2559 ทางกองทุนฯ ได้ ลงนามในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมเพิมเติมกับ DTN ซึงนับเป็ นอีก
ก้ าวทีสําคัญของประเทศไทยในการใช้ โครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมร่ วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสําเร็ จ โดยในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมเพิมเติมนี 1 DTN จะเช่าเสาโทรคมนาคมเพิมมากขึ 1น จากเดิมทีเคย
ทําสัญญาเช่าไว้ กบั กองทุนฯ ในเดือน ตุลาคม 2557 ทีจํานวน 115 เสา และเนืองจากกองทุนฯ จําเป็ นต้ องรักษา
เงื อนไขการรั กษาความลับของข้ อมูลตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า ทางกองทุนฯ จึงไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูล
รายละเอียดการเช่าเสาโทรคมนาคมเพิมเติมได้ จนกว่าจะมีการประกาศข่าว (Press Release) อย่างเป็ นทางการ
ซึงรายได้ คา่ เช่าเสาโทรคมนาคมเพิมเติมที DTN เช่า จะทยอยรับรู้เป็ นรายได้ คา่ เช่าตามทีระบุไว้ ในสัญญาเช่า ใน
งบกําไรขาดทุน อันจะส่งผลให้ กองทุนฯ มีรายได้ จากเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื 1นฐานโทรคมนาคมเพิม
สูงขึ 1นเมือเทียบกับปี 2558
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง? หมดที_บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้ างพืน? ฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทัล
สําหรับรอบบัญชี ตังแต่
1 วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที_เกี_ยวข้ อง

ร้ อยละของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

จํานวนเงินที_เก็บจริ ง
(ล้ านบาท)

ร้ อยละ 0.02 ต่อปี ของมูลค่าสินทรั พย์สุทธิของกองทุนรวม
O ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ในส่วนทีไม่เกิ น 50,000 ล้ านบาท

13.96

และร้ อยละ 0.018 ต่อปี ของมูลค่าสินทรั พย์สุทธิของกองทุนรวม ในส่วนทีเกิ นกว่า 50,000 ล้ านบาท
O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ร้ อยละ 0.023 ต่อปี ของมูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ทัง1 นีค1 ่าธรรมเนียมต้ องไม่ตํากว่า 3.2
ล้ านบาทต่อปี และสูงสุดไม่เกิ น 5.0 ล้ านบาทต่อปี

5.00

(1) ค่าบริ การสําหรั บบริ การด้ านธุรการ
(1.1) 18.3 ล้ านบาท สําหรั บปี พ.ศ. 2557 ทัง1 นี 1 นับแต่ปี พ.ศ. 2558 จะมีการปรั บอัตราค่าบริ การ
เพิมขึน1 รายปี ในอัตราเท่ากั บ CPI ทีประกาศโดยกระทรวงพาณิ ชย์
(1.2) ร้ อยละ 0.15 ของรายได้ สุทธิรายเดือนของกองทุนรวมทีเกิ ดจากทรั พย์สิน
ทีให้ บริ การด้ านธุรการ
O ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรั พย์สินโทรคมนาคม

(2) ค่าบริ การสําหรั บบริ การด้ านการตลาด

47.42

(2.1) ร้ อยละ 2 ของรายได้ รายเดือนทีเกี ยวกั บทรั พย์สินทีให้ บริ การด้ านการตลาด
ทีกองทุนรวมได้ รับจากผู้เช่ารายอืน
(2.2) จํานวน 20 ล้ านบาทซึงจะชําระทุกวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และวันที 1 มกราคม พ.ศ.
2559 ทีเกี ยวกั บทรั พย์สินทีให้ บริ การด้ านการตลาดทีเพิมขึน1 ซึงเป็ นทรั พย์สินเสาโทรคมนาคมส่วน
เพิมทีกองทุนรวมให้ ผ้ ูจัดการทรั พย์สินโทรคมนาคมทําการตลาดโดยเริ มในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.
O ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าสิทธิแห่งทางตามทีระบุไว้ ในสัญญาและข้ อตกลงทีเกี ยวข้ อง

94.02

O ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
O ต้ นทุนทางการเงิน
- ดอกเบียจ่
1 าย

จ่ายตามจริ ง ตามทีได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วในหนังสือชีช1 วนข้ อ 7.8

7.07

ตามสัญญาเงินกู้ยืมกั บกลุ่มสถาบันการเงินและสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย1
ตามระยะเวลาสัญญาเงินกู้ยืมกั บกลุ่มสถามบันการเงิน

563.43

จ่ายตามจริ ง ตามทีได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วในหนังสือชีช1 วนข้ อ 7.8

23.96

- การตัดจําหน่ายต้ นทุนการกู้ยืม
O ค่าใช้ จ่ายอืนๆ

ร้ อยละของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิท_ ีปรั บปรุ งแล้ ว

33.12

จํานวนเงินที_เก็บจริ ง
(ล้ านบาท)

0- 30,000 ล้ านบาท
O ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ส่วนทีมากกว่า 30,000 ล้ านบาท ถึ ง 50,000 ล้ านบาท

64.4

ส่วนทีเกิ น 50,000 ล้ านบาท
หมายเหตุ: มูลค่ าสิ นทรัพย์ สุทธิ ทีปรับปรุงแล้ว คื อ มูลค่ าสิ นทรัพย์ ทงหมดของกองทุ
ั
นรวมหักด้วยหนีสิ นทีไม่มีภาระดอกเบีย
รวมค่ าใช้ จ่าย

852.39

ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง? หมดที_บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนเรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
ไม่มี
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
(เดิมชื่อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1

ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
กองทุ นรวมโครงสร้ างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิ จิทัล (“กองทุ นรวม”) เป็ นกองทุ นรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ ระบุ
เฉพาะเจาะจง โดยมีการกาหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไว้เป็ นการแน่นอนแล้วในรายละเอียดของโครงการ
เมื่ อวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้รับอนุ มตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปลี่ยนชื่ อจาก “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท” เป็ น “กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั ”
กองทุนรวมได้จดทะเบี ยนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อจัดตั้งเป็ นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภท
ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกาหนดอายุโครงการ
กองทุนรวมได้จดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน และเริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่
27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
กองทุ นรวมบริ หารงานโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น ไทยพาณิ ชย์ จากัด (“บริ ษทั จัดการกองทุน ”) โดยมี
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ ากัด เป็ นนายทะเบี ยนกองทุ นรวม และบริ ษ ัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ ากัด เป็ นผูจ้ ัดการทรั พย์สิ น
โทรคมนาคม
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
(เดิมชื่อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1

ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสรุ ปได้ดงั นี้
ก) กรรมสิ ทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 6,000 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้สาหรับ
การให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ งบริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“ทรู ”) ได้มีการส่ งมอบหรื อดาเนิ นการ
ให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมแล้วทั้งหมดจานวน 6,000 เสา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ข) กรรมสิ ทธิ์ในระบบใยแก้วนาแสงหลัก และอุปกรณ์ระบบสื่ อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดของบริ ษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จากัด (“TU”)
ค) สิ ทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มคานวณรายได้จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่า
เครื่ องและอุปกรณ์วทิ ยุโทรคมนาคมเพื่อให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA (“สัญญา HSPA”) ที่เกิด
จากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมและระบบใยแก้วนาแสงและอุปกรณ์สื่อสัญญาณบางส่ วนของบริ ษทั บีเอฟเคที
(ประเทศไทย) จากัด (“BFKT”) และเสาโทรคมนาคมบางส่ วนของบริ ษทั เอเซี ย ไวร์ เลส คอมมิวนิ เคชัน่ จากัด
(“AWC”) รวมถึงกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวของ BFKT และ AWC ภายหลังวันครบกาหนดสัญญา HSPA
และ
ง) กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิ ทธิ ในการซื้ อกับ AWC เพื่อเช่าระบบใยแก้วนาแสงความยาว
7,981 กิโลเมตร จนถึงปี พ.ศ. 2578
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายใหญ่ โดยถือหน่วย
ลงทุนรวมร้อยละ 28.11 ของจานวนหน่วยลงทุนที่ออกและจาหน่ายแล้ว (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 28.11)
งบการเงินได้รับการอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจลงนามเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
(เดิมชื่อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญที่ใช้ในการจัดทางบการเงิน มีดงั นี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงิ น ได้จัด ท าขึ้ น ตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายความถึ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญ ชี พ.ศ. 2547 และ
ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงาน
ทางการเงิ นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะได้จดั ทาตามหลักเกณฑ์และ
รู ปแบบที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง “การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนิ นธุรกิจเฉพาะด้าน
การลงทุน”
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเงินลงทุน
ซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กาหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบัญชี ที่สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารกองทุ นรวม ซึ่ งจัดทาขึ้ นตามกระบวนการในการนา
นโยบายการบัญชี ของกองทุนรวมไปถือปฏิ บตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารกองทุนรวม
หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ ยวกับ ข้อสมมติ ฐานและประมาณการที่ มีนัยสาคัญต่องบการเงิ นในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 3
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีความหมาย
ขัดแย้งกันหรื อมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทย
เป็ นหลัก
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
(เดิมชื่อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุ ง ซึ่งมีผล
บังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกีย่ วข้ องกับกองทุนรวม
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
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2

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุ ง ซึ่งมีผล
บังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกีย่ วข้ องกับกองทุนรวม (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)

และการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสารวจและประเมินค่า
แหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่วนงานดาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่
ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้น
ตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบริ การโฆษณา
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2

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุ ง ซึ่งมีผล
บังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกีย่ วข้ องกับกองทุนรวม (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุน
เว็บไซต์
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่
เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลง
(ปรับปรุ ง 2557)
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุน
(ปรับปรุ ง 2557)
การรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2557) เรื่ องการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้ อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและ
(ปรับปรุ ง 2557)
การด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2557)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด
(ปรับปรุ ง 2557)
ให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2557)
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2

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มกี ารปรับปรุง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีทมี่ กี ารปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นที่มีก ารปรั บปรุ ง ซึ่ งมี ผลบั ง คับใช้ ณ วั นที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ ง เกี่ยวข้ องกั บ
กองทุนรวมและยังไม่ ได้ นามาใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
ก) กลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ส่ ง ผลกระทบอย่า งมี ส าระส าคัญ ต่ อ กองทุ น รวม
มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน ได้รวมกิจการที่ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสาคัญแก่กิจการที่รายงาน หรื อแก่บริ ษทั ใหญ่
ของกิจการที่รายงาน ซึ่ งกิจการต้องเปิ ดเผยจานวนเงิ นที่ กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริ การ
ด้านผูบ้ ริ หารสาคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ได้มีการกาหนด
เพิ่มเติมเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในกรณี ที่มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์วดั มูลค่า
โดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่าย โดยการเปิ ดเผยดังกล่าวรวมถึง 1) ลาดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณี ที่การวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นลาดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมีการเปิ ดเผย
เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานสาคัญที่ใช้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้กาหนดให้
ชัดเจนขึ้นว่ากิ จการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 3 ในการพิจารณาว่า
การได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นเข้าเงื่อนไขการรวมธุรกิจหรื อไม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ งการวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรม
ได้กาหนดให้ชดั เจนขึ้น เกี่ ยวกับข้อยกเว้นในเรื่ องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นกลุ่มให้ปฏิบตั ิ
ใช้กบั ทุกสัญญาที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรู ้และการวัดมูลค่า
เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง
เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญาที่ไม่เป็ นสัญญาทางการเงิน
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2

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีทมี่ กี ารปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นที่มีก ารปรั บปรุ ง ซึ่ งมี ผลบั ง คับใช้ ณ วั นที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ ง เกี่ยวข้ องกั บ
กองทุนรวมและยังไม่ ได้ นามาใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
(เดิมชื่อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีทมี่ กี ารปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นที่มีก ารปรั บปรุ ง ซึ่ งมี ผลบั ง คับใช้ ณ วั นที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ ง เกี่ยวข้ องกั บ
กองทุนรวมและยังไม่ ได้ นามาใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้น
ตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุน
เว็บไซต์
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
(เดิมชื่อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีทมี่ กี ารปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นที่มีก ารปรั บปรุ ง ซึ่ งมี ผลบั ง คับใช้ ณ วั นที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ ง เกี่ยวข้ องกั บ
กองทุนรวมและยังไม่ ได้ นามาใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น
(ปรับปรุ ง 2558)
จากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลง
(ปรับปรุ ง 2558)
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุน
(ปรับปรุ ง 2558)
การรื้ อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้ อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและ
(ปรับปรุ ง 2558)
การด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2558)
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
(เดิมชื่อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีทมี่ กี ารปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นที่มีก ารปรั บปรุ ง ซึ่ งมี ผลบั ง คับใช้ ณ วั นที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ ง เกี่ยวข้ องกั บ
กองทุนรวมและยังไม่ ได้ นามาใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการ
(ปรับปรุ ง 2558)
ผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้
สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2558)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด
(ปรับปรุ ง 2558)
ให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วง
(ปรับปรุ ง 2558)
การผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
(เดิมชื่อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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2

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ (ต่อ)
2.3

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของกองทุนรวมถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ที่กองทุนรวมดาเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ น
ที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินของกองทุนรวม
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่ เป็ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วัน ที่ เกิ ด รายการหรื อวัน ที่ ตี ราคาหากรายการนั้น ถู ก วัด มู ล ค่ าใหม่ รายการกาไรและรายการขาดทุ น
ที่ เกิ ดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ และที่ เกิ ดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรื อขาดทุน

2.4

การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาทุน ณ วันที่กองทุนรวมมีสิทธิ ในเงินลงทุ นนั้น ต้นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงที่กองทุนรวมจะจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้มาจาก
การประเมินค่าทรัพย์สินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกองทุนรวมจะจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินอย่างน้อยทุกสามปี นับแต่
วันที่ มีการประเมินค่าเพื่อซื้ อทรัพย์สิน และจัดให้มีการสอบทานการประเมิ นค่าทรัพย์สินอย่างน้อยทุกปี
นับแต่วนั ที่มีการประเมินค่าครั้งล่าสุดไปแล้ว
รายการกาไรหรื อรายการขาดทุ นที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ น
ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานจะรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนในงวดที่มีการประเมินค่าทรัพย์สิน
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2.4

การวัดค่ าเงินลงทุน (ต่อ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ในความต้อ งการของตลาดซึ่ งเป็ นเงิ น ลงทุ น ที่ มี ต ลาดซื้ อ ขายคล่ อ งรองรั บ
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ของวันที่วดั ค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตัว๋ แลกเงินและตัว๋ สัญญาใช้เงินใช้มูลค่าเงินต้นบวกด้วยดอกเบี้ยค้างรับจนถึง
วันวัดค่าเงินลงทุนในการกาหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ใน “ลูกหนี้ จากดอกเบี้ย”
ในงบดุล
กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงิ นลงทุนในเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ถือเป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนที่ ยงั
ไม่เกิดขึ้นจริ งในงบกาไรขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

2.5

อนุพนั ธ์ ทเี่ ป็ นเครื่องมือทางการเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยช่วยป้ องกันกองทุนรวมจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ส่ วนต่างที่
จะต้องจ่ายหรื อที่จะได้รับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรับรู ้เป็ นส่วนประกอบของรายได้ดอกเบี้ยหรื อ
ดอกเบี้ ยจ่ ายตลอดอายุของสัญญา รายการกาไรและรายการขาดทุ น จากการเลิ กสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตรา
ดอกเบี้ยก่อนกาหนดหรื อจากการจ่ายชาระเงินกูย้ มื จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
รายละเอี ยดของอนุ พนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงิ นที่ กองทุ นรวมเป็ นคู่สัญญาได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 12

2.6

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารหมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

2.7

ลูกหนีค้ ่ าเช่ า
ลู ก หนี้ ค่ า เช่ ารายเดื อ นแสดงตามรายงานค านวณค่ า เช่ า ซึ่ งใช้วิ ธี ก ารและอัต ราตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญญาเช่ า
ดาเนินการและบริ หารจัดการ
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2.8

ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนี้ สิน จะรั บรู ้ ต่อ เมื่ อ กองทุ นรวมมี ภาระผูกพัน ในปั จจุ บันตามกฎหมายหรื อตามข้อ ตกลง
ที่จดั ทาไว้ อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งการชาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่าจะส่ งผลให้กองทุนรวมต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไปและตามประมาณการจานวนที่ ตอ้ งจ่ายได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินจะไม่รับรู ้สาหรับขาดทุนจากการดาเนินงานในอนาคต
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่ คล้ายคลึงกันหลายรายการ กองทุนรวมกาหนดความน่ าจะเป็ นที่ กองทุนรวมจะ
สูญเสี ยทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพัน
ทั้ง ประเภท แม้ว่า ความเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ที่ กองทุ นรวมจะสู ญ เสี ยทรั พ ยากรเพื่ อ ชาระภาระผูกพัน
บางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับต่า

2.9

การบัญชีสาหรับสัญญาเช่ าระยะยาว
กรณีทกี่ องทุนรวมเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรั พย์ที่ให้เช่ าภายใต้สัญญาเช่ าดาเนิ นงานแสดงรวมอยู่ในเงิ นลงทุ นในธุ รกิ จโครงสร้างพื้นฐานในงบดุ ล
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ตามระยะเวลาการให้เช่าและเงื่อนไขของสัญญา

2.10 เงินกู้ยมื
เงิ นกูย้ ืมรับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทารายการที่ เกิ ดขึ้ น
เงิ นกูย้ ืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ผลต่างระหว่าง
สิ่ งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทารายการที่ เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชาระหนี้ น้ นั จะรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนี ยมที่ จ่ายไปเพื่อให้ได้เงิ นกู้ยืมมาจะรั บรู ้ เป็ นต้นทุนการจัดทารายการเงิ นกู้ยืมในกรณี ที่มีความ
เป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินกูย้ มื บางส่วนหรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ี ค่าธรรมเนี ยมจะรอการรับรู ้จนกระทัง่ มีการถอนเงิน
หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด ค่าธรรมเนี ยมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้าสาหรับการให้บริ การสภาพคล่องและจะตัดจาหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูย้ มื ที่เกี่ยวข้อง
เงิ นกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่อกองทุนรวมไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงื่ อนไขให้เลื่อนชาระหนี้
ออกไปอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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2.11 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้จ ากเงิน ลงทุน ในสัญ ญาโอนขายทรัพ ย์สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้แ ละรายได้ค ่า เช่า รับ รู ้เ ป็ นรายได้
ตามจานวนที่ระบุในสัญญาโดยถือตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ดอกเบี้ยบันทึกเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่จาหน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
2.12 ภาษีเงินได้
กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการบันทึกภาระภาษีเงินได้
นิติบุคคลไว้ในงบการเงินนี้
2.13 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลและการลดทุน
การจ่ายเงินปันผล
กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง ดังนี้
ในกรณี ที่กองทุนรวมมีกาไรสุทธิในแต่ละปี กองทุนรวมจะจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
90 ของกาไรสุ ทธิ ที่ไม่รวมกาไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าเงิ นลงทุน
ประจารอบระยะเวลาบัญชีน้ นั รายการสารองที่กนั ไว้เพื่อซ่อมแซม บารุ งรักษา หรื อปรับปรุ งกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน และรายการส ารองที่ กันไว้เพื่ อช าระหนี้ เงิ นกู้ยืม ตามแผนการที่ ก าหนดไว้ในหนังสื อชี้ ชวน หรื อ
ที่บริ ษทั จัดการกองทุนได้แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ในกรณี ที่กองทุ นรวมมี กาไรสะสม ในรอบระยะเวลาบัญชี ใด กองทุนรวมอาจจ่ ายเงิ นปั นผลจากกาไรสะสม
โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องไม่ทาให้กองทุนรวมเกิ ดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย
เงินปั นผลนั้น
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2.13 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลและการลดทุน (ต่อ)
การจ่ายเงินปันผล (ต่อ)
กองทุ นรวมจะดาเนิ นการจ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่าวให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นภายใน 90 วันนับตั้งแต่ วนั ถัดจาก
วันที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล เว้นแต่กรณี ที่มีเหตุจาเป็ นให้ไม่สามารถจ่ายปั นผลได้ในระยะเวลา
ดังกล่าว บริ ษทั จัดการกองทุนจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในการพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผล ถ้าเงิ นปั นผลระหว่างกาลที่ จะประกาศจ่ายต่อหน่ วยลงทุนมี มูลค่าน้อยกว่าหรื อ
เท่ ากับ 0.10 บาท กองทุ นรวมสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่จ่ ายเงิ นปั นผลในครั้ งนั้นและให้ย กไปจ่ า ยเป็ นเงิ นปั นผล
พร้อมกันในการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
การลดทุน
บริ ษทั จัดการกองทุน อาจจะกระทาการลดทุนจดทะเบียนได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณี ดงั ต่อไปนี้
ก) การลดทุนจดทะเบี ยนของกองทุนรวมตามแผนที่ ได้มีการกาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุ นรวม
อย่างชัดแจ้ง
ข) กองทุ นรวมมี ส ภาพคล่อ งส่ วนเกิ นที่ เหลื อ อยู่ภายหลังจากการจ าหน่ า ยทรั พ ย์สิ นกิ จการโครงสร้ า ง
พื้นฐานและการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริ งด้วยว่ากองทุนรวม
ไม่มีกาไรสะสมเหลืออยูแ่ ล้ว
ค) กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุตอ้ งนาไปใช้ในการคานวณกาไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ว
ของกองทุนรวม
ง) กรณี อื่นใดที่มีมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามข้อ ข) หรื อ ค) ต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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3

การประมาณการ
3.1

การประมาณการ
ในการจัดทางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารกองทุน ต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชีและการ
รายงานจานวนเงิ นที่ เกี่ ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอาจแตกต่างจากที่
ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติ ฐานที่ ใช้ในการจัดทางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรั บ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่
ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สาคัญในการกาหนดนโยบายการบัญชีซ่ ึ งมี
ผลกระทบสาคัญต่อการรับรู ้จานวนเงินในงบการเงินประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เงิ น
ลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

4

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมได้ตกลงในสัญญาเพื่อการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้
ก)

กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับทรู เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา
ทรู จะส่ งมอบหรื อดาเนิ นการให้มีการส่ งมอบเสาโทรคมนาคมจานวน 3,000 เสา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมอีกจานวน 3,000 เสา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่ งกองทุนรวมได้
จ่ายชาระค่าเงิ นลงทุ นในทรั พย์สินดังกล่าวเป็ นจานวนเงิ น 16,390.56 ล้านบาท ซึ่ งยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม
จานวน 1,147.34 ล้านบาท ทั้งนี้กองทุนรวมได้รับการส่ งมอบเสาโทรคมนาคมจานวนทั้งสิ้ น 6,000 เสา จาก
ทรู ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาเช่า ดาเนิ นการและบริ หารจัดการหลักสาหรับเสาโทรคมนาคม และโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งที่ ใช้สาหรั บการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ กับบริ ษทั ทรู มูฟ เอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชัน่ จากัด (เดิมชื่อ “บริ ษทั เรี ยล ฟิ วเจอร์ จากัด”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้
ในการดาเนินธุรกิจการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นระยะเวลาการเช่า 13 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570
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4

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ต่อ)
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา TUC จะชาระค่าเช่าซึ่ งเป็ นระยะเวลา 1 ปี ล่วงหน้า สาหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จานวน 3,000 เสา ที่ มีกาหนดส่ งมอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และเป็ นระยะเวลา 2 ปี ล่วงหน้า
สาหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่มที่สองจานวน 3,000 เสา ที่มีกาหนดส่ งมอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2557 กองทุ นรวมได้รับค่าเช่ าพื้นที่ รับล่วงหน้าจากจานวนพื้นที่ เช่ าบนเสาโทรคมนาคม
จานวน 6,619 จุดที่จะสามารถเริ่ มเช่าได้ในปี 2558 และกองทุนรวมได้รับค่าเช่าพื้นที่รับล่วงหน้าจากจานวน
พื้นที่เช่าบนเสาโทรคมนาคมจานวน 7,374 จุดที่จะสามารถเริ่ มเช่าได้ในปี พ.ศ. 2559
ค่ า เช่ า พื้ น ที่ รั บ ล่ ว งหน้ า จะค านวณจากจ านวนจุ ด บนเสาโทรคมนาคมซึ่ งขึ้ น อยู่กับ ประเภทของเสา
โทรคมนาคม โดยค่าเช่าพื้นที่รับล่วงหน้าประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม ภายใต้หรื อที่
เกี่ยวข้องกับหรื อที่เป็ นไปตามสัญญาสุทธิดว้ ยเงินค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรื อน)
ข)

กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TU เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดย TU ทาการ
ส่ งมอบระบบใยแก้วนาแสงหลัก และอุปกรณ์ระบบสื่ อสัญญาณที่เกี่ ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้ น ที่ ต่ า งจัง หวัด ให้ กับ กองทุ น รวมในวัน ที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ครั้ งแรก ซึ่ งกองทุ น รวมได้จ่ า ยช าระ
ค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 15,384.01 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน 1,076.88 ล้านบาท
ต่อมากองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาเช่า ดาเนิ นการและบริ หารจัดการหลักสาหรั บทรัพย์สินดังกล่าว กับ TU
ระยะเวลาการเช่ า 13 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 สาหรับอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive และระยะเวลาการเช่า 5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 สาหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active

ค)

กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้กบั BFKT เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เพื่ อ รั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้สุ ท ธิ ที่ ม าจากค่ า เช่ า เสาโทรคมนาคมและระบบใยแก้ว น าแสงและอุ ป กรณ์
สื่ อสัญญาณบางส่ วนของ BFKT ตามสัญญา HSPA ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 ตลอดจนสัญญาฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมระหว่างบริ ษทั กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (“กสท.”) และ BFKT โดยรายได้สุทธิ
ดังกล่าวครอบคลุมรายได้ต้ งั แต่วนั ที่ สัญญา มี ผลบังคับใช้ (วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) จนถึ งวันสิ้ นสุ ด
สัญญา (วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2568)
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4

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ต่อ)
รายได้สุทธิประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม และสิ ทธิและการเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้หรื อ
ที่เกี่ยวข้องกับ หรื อที่เป็ นไปตามสัญญาหลังหักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่ วนสาหรับการดาเนิ นงานและ
ซ่อมบารุ ง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรื อน) และเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายในการได้มา
ซึ่ งสิ ทธิ แห่ งทาง นอกจากนี้ กองทุนรวมได้ซ้ื อรายได้ค่าเช่าค้างรับ BFKT รายเดื อนสาหรับเดื อนตุลาคม
พ.ศ. 2556 และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่ง BFKT จะนาส่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 และเดือนมกราคม
พ.ศ. 2557 ตามลาดับ ซึ่งกองทุนรวมได้จ่ายชาระค่าสิ ทธิดงั กล่าวเป็ นจานวนเงิน 15,556.56 ล้านบาท
ภายใต้สัญญา BFKT ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอันเกี่ยวเนื่ องกับรายการสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิ ทธิรายได้ที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวม
ภายใต้สัญญา BFKT ตกลงให้สิทธิ กับ กองทุ นรวม ในการซื้ อทรั พย์สิ นโทรคมนาคมโดยส่ วนใหญ่ของ
BFKT ที่ให้เช่าในราคา 10 ล้านบาท กองทุนรวมสามารถใช้สิทธิได้ในวันครบกาหนดสัญญา
ง)

กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้กบั AWC เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เพื่อรับโอนสิ ทธิ ในรายได้สุทธิ ที่มาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ลงวันที่ 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2555 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมระหว่าง BFKT และ AWC โดยรายได้สุทธิ
ดังกล่าวครอบคลุมรายได้ต้ งั แต่วนั ที่ สัญญา มี ผลบังคับใช้ (วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) จนถึ งวันสิ้ นสุ ด
สัญญาลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2568
รายได้สุทธิประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม และสิ ทธิและการเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้หรื อ
ที่ เกี่ ยวข้องกับหรื อที่ เป็ นไปตามสัญญาหลังหักด้วยต้นทุน ค่าใช้จ่ายบางส่ วนสาหรับการดาเนิ นงานและ
ซ่อมบารุ ง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรื อน) และเบี้ยประกันภัย ซึ่ งกองทุนรวมได้จ่ายชาระ
ค่าสิ ทธิดงั กล่าวเป็ นจานวนเงิน 10,748.87 ล้านบาท
ภายใต้สัญญา AWC ตกลงรับภาระภาษีธุรกิ จเฉพาะอันเกี่ ยวเนื่ องกับรายการสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิ ทธิรายได้ที่เกิดกับกองทุนรวม
ภายใต้สญ
ั ญา AWC จะต้องโอนเสาโทรคมนาคมให้กบั กองทุนรวมในวันครบกาหนดสัญญา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมโดยการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 8)
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4

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ต่อ)
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
ก)

กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้กบั AWC เพื่อรับโอนสิ ทธิ ในรายได้สุทธิ
ที่มาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม ลงวันที่ 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมระหว่าง BFKT และ AWC โดยรายได้สุทธิดงั กล่าวครอบคลุมรายได้ต้ งั แต่
วันที่สญ
ั ญา มีผลบังคับใช้ (วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558) จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2568
รายได้สุทธิประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม และสิ ทธิและการเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้หรื อ
ที่ เกี่ ยวข้องกับหรื อที่ เป็ นไปตามสัญญาหลังหักด้วยต้นทุน ค่าใช้จ่ายบางส่ วนสาหรับการดาเนิ นงานและ
ซ่อมบารุ ง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรื อน) และเบี้ยประกันภัย ซึ่ งกองทุนรวมได้จ่ายชาระ
ค่าสิ ทธิดงั กล่าวเป็ นจานวนเงิน 806.90 ล้านบาท
ภายใต้สัญญา AWC ตกลงรั บภาระภาษี ธุรกิ จเฉพาะอันเกี่ ยวเนื่ องกับรายการสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิ ทธิรายได้ที่เกิดกับกองทุนรวม
ภายใต้สญ
ั ญา AWC จะต้องโอนเสาโทรคมนาคมให้กบั กองทุนรวมในวันครบกาหนดสัญญา

ข)

กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิ ทธิในการซื้อกับ AWC เพื่อเช่าระบบใยแก้วนาแสงความยาว
7,981 กิโลเมตร ระยะเวลาการเช่าเป็ นเวลา 20 ปี ตั้งแต่วนั ที่สญ
ั ญา มีผลบังคับใช้ (วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558)
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2578
กองทุนรวมชาระค่าเช่าทรัพย์สินล่วงหน้าเป็ นจานวนเงิ น 12,293.10 ล้านบาท ซึ่ งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จานวน 860.52 ล้านบาท เมื่อกองทุ นรวมได้รับคื นเงิ นภาษี มูลค่าเพิ่มในจานวนใด ๆ จากกรมสรรพากร
กองทุนรวมจะชาระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวให้แก่ AWC ตามที่ระบุในสัญญาเช่าระยะยาวทรัพย์สิน นอกจากนี้
กองทุนรวมได้ชาระภาษีหกั ณ ที่จ่ายเป็ นจานวนเงิน 614.66 ล้านบาทที่เกิดจากชาระค่าเช่าทรัพย์สินล่วงหน้า
แก่ กรมสรรพากรในเดื อ นเมษายน พ.ศ. 2558 ในไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2558 กองทุ น รวมได้รับคื น
ภาษี มูลค่าเพิ่มเต็มจานวนจากกรมสรรพากรแล้ว และได้ชาระภาษี มูลค่าเพิ่มดังกล่าวให้แก่ AWC แล้ว
เต็มจานวน
ต่อมากองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาให้เช่าช่วงดาเนินการและบริ หารจัดการระบบใยแก้วนาแสงดังกล่าวแก่ TU
เป็ นระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2569
นอกเหนือไปจากสัญญาที่กล่าวข้างต้น AWC ตกลงรับภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าทาสัญญาลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจานวน 196.50 ล้านบาท
30

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
(เดิมชื่อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
4

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ต่อ)
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานมีรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานตามมูลค่ายุติธรรมต้นปี
บวก เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
หัก เงินลงทุนในลูกหนี้
บวก รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานตามมูลค่ายุติธรรมสิ้นปี
5

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

71,551,000,000
13,100,000,000
84,651,000,000

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

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

1,220,945,536
3,350,000,000
(3,610,000,000)
5,149,364
4,926,607
971,021,507

6,807,000,000
(5,587,000,000)
945,536
1,220,945,536

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตามมูลค่ ายุตธิ รรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมต้นปี
ซื้อเพิม่ ขึ้น
จาหน่าย
บวก รายการกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
บวก รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมสิ้นปี
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
(เดิมชื่อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
6

เงินฝากธนาคาร
เงินต้ น
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ออมทรัพย์
ธนาคารฮ่ องกงและเซี้ยงไฮ้ แบงกิง้
คอร์ ปอเรชั่น จากัด
กระแสรายวัน
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ออมทรัพย์
รวม

7

อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ร้ อยละ
ร้ อยละ

3,947

4,132

0.375

0.375

7,808,611

-

-

-

20,000
10,023

-

0.375

-

846,861,223
854,703,804

292,117,141
292,121,273

0.37 - 0.62

0.37 - 0.62

ลูกหนีจ้ ากสัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็ นรายการ
ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ

32

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
(เดิมชื่อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
8

เงินกู้ยมื ระยะยาว
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ส่วนที่หมุนเวียน
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวมเงินกูย้ มื

12,935,855,853
12,935,855,853

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี้
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เงินกูย้ มื เพิ่มขึ้น
- เงินต้น
- ต้นทุนการกูย้ มื
การตัดจาหน่ายต้นทุนการกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

13,100,000,000
(196,500,000)
32,355,853
12,935,855,853

เมื่ อวันที่ 5 มี นาคม พ.ศ. 2558 กองทุ น รวมได้เข้าทาสัญ ญาเงิ นกู้ยืม กับกลุ่มสถาบันการเงิ นในการขอกู้ยืม เป็ น
สกุลเงินบาท จานวน 13,100.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม
(หมายเหตุ 4) เงิ นกู้มีอตั ราดอกเบี้ ย THBFIX บวกด้วยอัตราร้ อยละ 3 และ อัตราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 5.5 โดยมี
กาหนดชาระดอกเบี้ยเป็ นราย 6 เดือนและมีกาหนดชาระคืนเงินกูย้ ืมทั้งจานวนในวันสิ้ นสุ ดสัญญา โดยมีระยะเวลา
กูย้ มื 5 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกูย้ มื ครั้งแรก
ในวัน เดี ย วกัน กองทุ น รวมได้เบิ ก เงิ นกู้ยืม จานวน 13,100.00 ล้านบาท ซึ่ ง กองทุ น รวมต้องปฏิ บัติตามเงื่ อนไข
บางประการซึ่งรวมถึงการรักษาอัตราส่ วนทางการเงิน

33

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
(เดิมชื่อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
9

ส่ วนของผู้ถือหน่ วยลงทุน
มูลค่ าหน่ วยลงทุน
บาท

จานวนหน่ วย
ลงทุน

จานวนเงิน
บาท

10

5,808,000,000

58,080,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

5,808,000,000

58,080,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

5,808,000,000

58,080,000,000

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน

กาไรสะสมต้นปี
บวก การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
หัก การแบ่งปั นส่วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 10)
กาไรสะสมสิ้นปี
10

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

14,033,243,597
4,857,940,268
(5,392,473,774)
13,498,710,091

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

การแบ่ งปันส่ วนทุนให้ แก่ ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ
การจัดสรรกาไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหน่วยละ 0.2200 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,277.69 ล้านบาท เงินปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุนครั้ งที่ 2/2558 เมื่ อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ
การจัดสรรกาไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหน่วยละ 0.2350 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,364.81 ล้านบาท เงินปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนุ มตั ิ
การจัดสรรกาไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหน่วยละ 0.2365 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,373.50 ล้านบาท เงินปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2558
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุ นครั้ งที่ 4/2558 เมื่ อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ
การจัดสรรกาไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหน่วยละ 0.2370 บาท เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,376.47 ล้านบาท เงิ นปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
34

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
(เดิมชื่อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้แก่บริ ษทั จัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการคานวณในอัตรา
ก้าวหน้าดังนี้ อัตราร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ ปรับปรุ งแล้วของกองทุนรวมสาหรับส่ วนที่ นอ้ ยกว่า
30,000 ล้านบาท อัตราร้อยละ 0.075 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้วของกองทุนรวม สาหรับส่ วนที่ มี
มูลค่าตั้งแต่ 30,000 ล้านบาท ถึง 50,000 ล้านบาท และอัตราร้อยละ 0.050 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ว
ของกองทุนรวม สาหรับส่วนที่มีมูลค่าเกินกว่า 50,000 ล้านบาท โดยอัตราดังกล่าวยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (มูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิที่ปรับปรุ งแล้ว คือ มูลค่าสิ นทรัพย์ท้ งั หมดของกองทุนรวมหักด้วยหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่ า ธรรมเนี ย มผูด้ ู แ ลผลประโยชน์ เ ป็ นค่ า ธรรมเนี ย มที่ จ่ า ยให้แ ก่ ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ โดยค่ า ธรรมเนี ย มผูด้ ู แ ล
ผลประโยชน์ ค านวณในอัต ราก้า วหน้า ดัง นี้ อัตราร้ อ ยละ 0.02 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวม
ในส่ วนที่ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท และอัตราร้อยละ 0.018 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม ในส่ วนที่
เกินกว่า 50,000 ล้านบาท โดยอัตราดังกล่าวยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเป็ นค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้แก่นายทะเบียน โดยค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคานวณจากอัตรา
ร้อยละ 0.023 ต่อปี ของมูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนี ยมต้องไม่ต่ากว่า 3.2 ล้านบาทต่อปี และ
สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาทต่อปี โดยอัตราดังกล่าวยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
ผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการทาหน้าที่ เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านธุรการและการตลาด
สาหรับทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมตามที่กาหนดไว้ในสัญญาบริ การหลัก
การเรี ยกเก็บค่าบริ การสรุ ปได้ดงั นี้
1

ค่าบริ การสาหรับบริ การด้านธุรการ
1.1 ค่าบริ การรายปี จานวน 3 ล้านบาท สาหรับปี พ.ศ. 2556 และจานวน 18.3 ล้านบาท สาหรับปี พ.ศ. 2557
ทั้งนี้ นับแต่ปี พ.ศ. 2558 จะมีการปรับอัตราค่าบริ การเพิ่มขึ้นรายปี ในอัตราเท่ากับดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค
(CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ประเทศไทยสาหรับปี ก่อนหน้า ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวต้องไม่เกิ น
ร้อยละ 3.5 และ
1.2 ค่าบริ การรายเดื อนในอัตราร้อยละ 0.15 ของรายได้สุทธิ รายเดื อนของกองทุนรวมที่ เกิ ดจากทรัพย์สิน
ที่ให้บริ การด้านธุรการ (หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ ทธิแห่งทาง การประกันภัย และเงินค่าเช่าตามสัญญาเช่า
ที่ดินที่เกี่ยวข้อง)
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ค่ าใช้ จ่าย (ต่อ)
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม (ต่อ)
2

ค่าบริ การสาหรับบริ การด้านการตลาด
2.1 ค่าบริ การรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริ การด้านการตลาด
ที่กองทุนรวมได้รับจากผูเ้ ช่าและบริ หารจัดการรายใด ๆ ที่ เช่า ดาเนิ นการและบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ที่ให้บริ การด้านการตลาดนอกเหนือไปจากทรัพย์สินที่ผเู ้ ช่าและบริ หารจัดการดั้งเดิมเช่า ดาเนิ นการและ
บริ หารจัดการหรื อตกลงว่าจะเช่า ดาเนิ นการและบริ หารจัดการในวันที่ของสัญญาเช่า ดาเนิ นการและ
บริ หารจัดการหลักที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าบริ การรายปี เพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ของจานวนที่เกินกว่าประมาณการ
รายได้รายปี ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริ การด้านการตลาดสาหรับปี ดังกล่าว
2.2 ค่าบริ การจานวน 20 ล้านบาทซึ่งจะชาระทุกวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ที่ เกี่ ยวกับทรัพย์สินที่ ให้บริ การด้านการตลาดที่ เพิ่มขึ้นซึ่ งเป็ นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่ วนเพิ่มที่
กองทุนรวมให้ผูจ้ ัดการทรั พย์สินโทรคมนาคมทาการตลาดโดยเริ่ มในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกรณี ที่ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่ วนเพิ่มไม่สามารถส่ งมอบให้แก่กองทุนรวมได้
เกินกว่าร้อยละ 20 ภายในวันครบกาหนดส่ งมอบ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558) ให้ปรับลดอัตราค่าบริ การดังกล่าวให้สอดคล้องกับทรั พย์สินเสาโทรคมนาคมส่ วนเพิ่ม
ที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ค่าบริ ก ารเพิ่ มเติ ม ซึ่ งจะช าระ (ก) เมื่ อผูเ้ ช่ า และบริ ห ารจัด การที่ เ ป็ นบุ ค คลภายนอกรายใดต่อ สัญ ญาเช่ า
ดาเนิ นการและบริ หารจัดการที่ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริ การด้านการตลาด (ข) เมื่อมีทรัพย์สินที่ให้บริ การ
ด้านการตลาดที่ให้ผจู ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมทาการตลาดเพิ่มเติม ทั้งนี้ อัตราค่าบริ การเพิ่มเติมในแต่ละกรณี
จะเป็ นไปตามที่กองทุนรวมและผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมจะได้ตกลงกัน
ในกรณี ที่รายได้รายปี ของกองทุนรวมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริ การด้านการตลาดในปี ใด ๆ เกินกว่าจานวน
ที่เท่ากับร้อยละ 110 ของประมาณการรายได้รายปี ระยะยาวของทรัพย์สินที่ให้บริ การด้านการตลาดสาหรับปี
ดังกล่าว ผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่ เท่ ากับร้อยละ 10
ของรายได้ส่วนเกินที่เกินกว่าจานวนร้อยละ 110 ดังกล่าว ตามที่กาหนดในสัญญาบริ การหลัก
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เครื่องมือทางการเงิน
กองทุ นรวมต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงทางการเงิ นที่ สาคัญ ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย ความเสี่ ยงด้านการให้
สิ นเชื่อและมูลค่ายุติธรรม
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่อาจ
ทาให้กองทุ นรวมมี ความเสี่ ยงจากอัต ราดอกเบี้ ย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ ยของเงิ นฝากสถาบันการเงิ นและเงิ นกู้ยืม
สถาบันการเงิน
ในระหว่างปี กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยมีมูลค่าจานวน 11,325.00 ล้านบาท ซึ่ งมีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.45 และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ THBFIX บวกร้อยละ 3
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในงบดุลมีดงั นี้
31 ธันวาคม
พ. ศ. 2558
ล้ านบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่มีมูลค่ายุติธรรมเชิงลบ

(200.47)

ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ ยงที่คู่สญ
ั ญาอาจไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ซึ่ งอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวม ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากความเสี่ ยงในการจัดการเรี ยกเก็บค่าเช่า
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อชาระหนี้ สินกัน ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ าย
มีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน กองทุนรวมมีการ
พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนั ของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรื อชาระหนี้ สิน ซึ่ งราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีมูลค่าที่ใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรม
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวม หมายถึง บุคคลและกิจการที่มีอานาจควบคุมกองทุนรวม ถูกควบคุม
โดยกองทุนรวมหรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับกองทุนรวมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม รวมถึ ง
บริ ษทั ที่ ท าหน้าที่ ถื อหุ ้น บริ ษทั ย่อย และกิ จ การที่ เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ย วกัน นอกจากนี้ บุ คคลและกิ จการ
ที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหน่ วยลงทุนที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและ
มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับกองทุนรวม ผูบ้ ริ หารสาคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของกองทุนรวม และ
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ
กองทุนรวม
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมแต่ละรายการ กองทุนรวมคานึ งถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/สั ญชาติ

บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ไทย

บริ ษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิ เคชัน่ จากัด

ไทย
ไทย

บริ ษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จากัด

ไทย

บริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมูนิเคชัน่ จากัด (เดิมชื่อ “บริ ษทั
เรี ยล ฟิ วเจอร์ จากัด”)
บริ ษทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิ ชย์ จากัด
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
- เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วย
ลงทุนรวมร้อยละ 28.11
(พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 28.11)
- เป็ นผูข้ ายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
รายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของผูข้ ายสิ ทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้สุทธิ รายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของผูข้ ายทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานรายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของผูเ้ ช่าและบริ หารจัดการหลัก
รายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- เป็ นผูข้ ายสิ ทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
- เป็ นผูข้ ายสิ ทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
- เป็ นผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็ นผูข้ ายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็ นผูเ้ ช่าและบริ หารจัดการหลักทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐาน
- เป็ นผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็ นผูเ้ ช่าและบริ หารจัดการหลักทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐาน

ไทย
ไทย
ไทย

- เป็ นผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
- เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน

ไทย

- เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จัดการกองทุน ซึ่งถือหุน้
ร้อยละ 99.99 ในบริ ษทั จัดการกองทุน
- เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วย
ลงทุนรวมร้อยละ 8.16
(พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 9.98)
- เป็ นผูใ้ ห้ยมื เงิน
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการที่สาคัญต่อไปนี้เป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
พ.ศ. 2558
บาท
ก)

พ.ศ. 2557
บาท

นโยบายกาหนดราคา

รายได้ จากการลงทุน
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิ ทธิ รายได้

1,895,338,620

1,900,043,100 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

บริษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชั่น จากัด
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิ ทธิ รายได้
รายได้อื่น

1,216,320,900
196,500,000

1,151,040,000 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
- ตามที่เกิดขึ้นจริ ง

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จากัด
รายได้ค่าเช่า

1,946,314,667

1,267,755,000 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

617,037,874

- ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมูนิเคชั่น จากัด
รายได้ค่าเช่า
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบี้ย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบี้ย

4,095,163

15

3,008,815 ร้อยละ 0.37 - 0.62 ต่อปี
(พ.ศ. 2557 : ร้อยละ
0.37 – 0.62 ต่อปี )

2,715 ร้อยละ 0.375 ต่อปี
(พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 0.375 ต่อปี )

40

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
(เดิมชื่อ “กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
13

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการที่สาคัญต่อไปนี้เป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ข)

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

64,403,053

58,617,483 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11

นโยบายกาหนดราคา

การซื้อบริการ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ต้นทุนทางการเงิน
รายการขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจาก
สัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ย
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

135,421,110

- ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

84,522,839

- ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

13,955,186
80,000

13,822,294 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11
80,000 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม

47,420,259

25,089,664 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ11

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จากัด
ค่าสิ ทธิ แห่งทาง

94,024,726

68,813,448 ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการที่สาคัญต่อไปนี้เป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
พ.ศ. 2558
บาท
ค)

พ.ศ. 2557
บาท

นโยบายกาหนดราคา

ยอดคงเหลือกับบริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด
ลูกหนี้ จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้
เรี ยกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ
บริษทั เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชั่น จากัด
เรี ยกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ
บริษทั ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จากัด
เจ้าหนี้การค้า
ค่าสิ ทธิ แห่งทางค้างจ่าย
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมูนิเคชั่น จากัด
ลูกหนี้จากเงินจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้การค้า
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

315,889,770
2,264,880
1,754,066

316,673,850 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
2,591,434 ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
1,820,065 ตามที่เกิดขึ้นจริ ง

137,000,000
-

- ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
4,435,236 ตามที่เกิดขึ้นจริ ง

1,400,000
2,108,484
1,699,247,623

- ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
- ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
1,242,690,331 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์คา้ งจ่าย

1,261,857

292,117,141
53,820 ร้อยละ 0.37 - 0.62 ต่อปี
(พ.ศ. 2557 : ร้อยละ
0.37 - 0.62 ต่อปี )
1,270,593 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11

บริษทั หลักทรั พย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ค่าธรรมเนียมจัดการค้างจ่าย

5,930,673

5,367,154 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาว
บริษทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด
ค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมค้างจ่าย

846,861,223
144,969

3,947
84,522,839
46,403,153
2,962,409,737
2,483,696

4,132
- ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
- ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
- ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
2,202,510 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11
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เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นรายงาน
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุ นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ
การจัดสรรกาไรเป็ นเงิ นปั นผลในอัตราหน่ วยละ 0.2375 บาท เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,379 ล้านบาท เงิ นปั นผล
ดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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