กองท ุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
รายงานประจาปี 2559
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Remark: Unitholders can download the 2016 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

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั

สาส์ นจากบริษัทจัดการ
วันที่ 21 เมษายน 2560
เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ขอนําส่งรายงานประจําปี 2559 ของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“กองทุนฯ”) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
โดยกองทุนฯ ได้ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 เท่ากับ 84,907.94 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยเท่ากับ 14.6191 บาท โดยในรอบการ
้ ้น 6,390.98 ล้ านบาท และมี
ดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 กองทุนฯ มีรายได้ รวมทังสิ
ค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น 1,020.90 ล้ านบาท ทําให้ กองทุนฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในรอบการดําเนินงานเดียวกันนี ้จํานวน
5,370.07 ล้ านบาท
ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ ร้อยละ 3.2 สูงกว่ าที่คาดการณ์ แต่ สภาวะทางธุรกิจกลับชะลอลง
เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ จากปั จจัยสนับสนุนชั่วคราวทังการเร่
้
งใช้ จ่ายและการใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสันของ
้
ภาครัฐเป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตาม การเติบโตในลักษณะดังกล่าวให้ ผลดีเพียงชัว่ คราวและไม่ได้ สร้ างโอกาสทางธุรกิจมาก
นัก ประกอบกับการใช้ จ่ายในด้ านอื่นๆ ยังคงมีอปุ สรรค ทังจากรายได้
้
ครัวเรื อนที่ยงั คงถูกกดดั นจากปั ญหาภัยแล้ ง ราคา
สินค้ าโภคภัณฑ์ตกตํ่าและสภาวะตลาดแรงงานที่ชะลอตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและภาคการส่งออกสินค้ าที่ยงั ซบ
เซาต่อเนื่องตามเศรษฐกิจโลกที่ฟืน้ ตัวช้ า ด้ วยเหตุนี ้แม้ เศรษฐกิจไทยจะมีการเติบโตดีกว่าที่คาดแต่สภาวะทางธุรกิจกลับ
แสดงสัญญาณของการชะลอตัว ไม่วา่ จะเป็ นความต้ องการสินเชื่อที่เติบโตชะลอลงทังสิ
้ นเชื่อภาคธุรกิจไปจนถึงสินเชื่อเพื่อ
การบริ โภค คุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลง และดัชนีความเชื่อมัน่ ของทังผู
้ ้ บริ โภคและนักลงทุนที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัว
เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึน้ อย่ างเห็นได้ ชัดในช่ วงครึ่งหลังของปี การเมืองต่างประเทศมีความ
เสีย่ งเพิ่มสูงขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงที่เหนือความคาดหมายในช่วงครึ่ งหลังของปี ทังเหตุ
้ การณ์การลงประชามติเพื่อออก
จากการเป็ นสมาชิกของสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) หรื อการชนะการเลือกตังประธานาธิ
้
บดีสหรัฐฯ ของ
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีแนวนโยบายเศรษฐกิจสวนทางกับแนวคิดการค้ าเสรี เหตุการณ์ดงั กล่าวประกอบกับการปรับขึ ้น
ดอกเบี ้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ส่งผลให้ ตลาดการเงินโลกมีความผันผวนสูง และเกิดสภาวะเงินทุนไหล
ออกทํ า ให้ อัตราดอกเบี ย้ พัน ธบัต รระยะยาวปรั บ ตัวสูง ขึน้ นอกจากนี ้ เศรษฐกิ จไทยในช่ ว งปลายปี ยังต้ อ งเผชิ ญ กับ
บรรยากาศการบริ โภคในประเทศที่ซบเซาลง รวมไปถึงผลจากการปราบปรามทัวร์ ศนู ย์เหรี ยญที่กระทบกลุม่ นักท่องเที่ยว
จีนซึ่งเป็ นนักท่องเที่ยวหลักของไทยทําให้ แรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็ นปั จจัยสนับสนุนเศรษฐกิจที่สําคัญ
หยุดชะงักลงชัว่ คราว
ด้ า นภาพรวมของอุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมในปี 2559 ส าหรั บ ธุ รกิ จให้ บริ ก ารโทรศั พท์ เ คลื่ อ นที่
(Mobile Service) รายได้ จากบริ การเสียง และบริ การอื่น ๆ (Non-Voice Revenue) ของบริ ษัทเอกชนหลักสาม
รายได้ แก่ AIS, True และ DTAC ยังเติบโตอย่ างต่ อเนื่อง โดยในปี 2559 ทังสามรายมี
้
รายได้ รวมเติบโตประมาณร้ อย
ละ 2.11 เทียบกับปี ก่อน โดยที่สดั ส่วนรายได้ ที่มาจากบริ การอื่น ๆ เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็ นผลมาจากพฤติกรรม
ผู้บริ โภคที่เปลี่ยนไปและมีการใช้ งานข้ อมูลบนโทรศัพท์มือถือเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมาก ทังนี
้ ้ ในปี 2559 ได้ มีการประมูลคลื่น
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ความถี่ 900 MHz ซึ่งเป็ นคลื่นความถี่ที่ JAS ชนะการประมูลเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมาแต่ JAS ไม่สามารถนํา
หนังสือคํา้ ประกันจากสถาบันการเงิ นมามอบให้ แก่ค ณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิ จ การโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ ตามกําหนดเวลา จึงเกิดการประมูลคลืน่ ความถี่ 900 MHz นี ้ขึ ้นอีกครัง้ ในวันที่ 27 พ.ค.
2559 และมีผ้ เู ข้ าร่วมประมูลเพียงรายเดียวคือ บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค (AWN) ซึ่งเป็ นบริ ษัทลูกของ AIS ใน
ราคา 75,654 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นราคาที่ JAS สละสิทธิ์ไว้ สําหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม บรอดแบนด์ประจํา
ที่ (Fixed Broadband Service) มีแนวโน้ มเติบโตขึ ้นในเชิงจํานวนผู้ใช้ และอัตราการเข้ าถึง โดย ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี
2559 มีผ้ ลู งทะเบียนใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตประจํา ที่ ประมาณ 6,771 ล้ านราย เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนหน้ าร้ อยละ 1.7
และอัตราการเข้ าถึงของบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง พบว่ามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี
2559 มีอตั ราการเข้ าถึงอยูท่ ี่ร้อยละ 31.75 ของครัวเรื อน เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนหน้ าร้ อยละ 0.6 อย่างไรก็ตามรายได้ รวม
ของธุรกิจนี ้ถูกกดดันจากอัตราค่าบริ การเฉลีย่ ของบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง (บาทต่อ kbps) ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ส าหรั บ กองทุ น ฯ ในปี 2559 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงส าคั ญ ได้ แก่ กองทุ น ฯ ได้ เซ็ น สั ญ ญาเช่ าเสา
โทรคมนาคมเพิ่มเติมกับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (DTN) ซึง่ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) หรื อ DTAC จากสัญญานําร่องที่เช่าเบื ้องต้ นจํานวน 115 เสา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา
โดยการเซ็นสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมนี ้ ถื อเป็ นการตอกยํา้ การปฏิบัติตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ
กิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่สนับสนุนและส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ห้ บริ การ
ใช้ สาธารณูปโภคและโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน (Infrastructure Sharing) โดยจะช่วยลดปริ มาณการตังเสา
้
สถานีฐานและการลงทุนซํ ้าซ้ อน ก่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อประเทศไทย
โดยกองทุนฯ มีนโยบายการดําเนินงานที่จะปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมทุกรายที่สนใจจะเช่าทรัพย์สนิ
ของกองทุนฯ เพื่อจะส่งผลให้ กองทุนฯ สามารถมีรายได้ และมีความแข็งแกร่งทางการเงินเพิ่มมากขึ ้น
เศรษฐกิจไทยปี 2560 SCB Economic Intelligence Center (“EIC”) คาดการณ์ ว่าจะขยายตัวได้ ท่ ีร้อยละ
3.3 จากกาลังซือ้ ครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึน้ และการใช้ จ่ายของภาครัฐ การบริ โภคจากภาคเอกชนในประเทศมีโอกาสที่
จะเติบโตได้ ดีโดยได้ รับประโยชน์จากการฟื น้ ตัวของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ตามทิศทางราคานํ ้ามันซึ่งจะเป็ นผลดีต่อรายได้
ของกลุม่ ผู้สง่ ออกและครัวเรื อนภาคเกษตรในหลายกลุม่ สินค้ า อีกทังครั
้ วเรื อนไทยยังมีภาระรายจ่ายที่ลดลงจากการผ่อน
ชําระค่าซื ้อรถยนต์ จากโครงการรถยนต์คนั แรกที่หมดลงและจากภาระภาษี เงินได้ ที่ลดลงตามการปรับเพิ่มค่าลดหย่อน
ขณะที่ภาครัฐจะยังคงเดินหน้ าขยายการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ โดยคาดว่าการลงทุนในโครงการดังกล่าวใน
ปี 2560 จะมีเม็ดเงินเพิ่มขึ ้นเท่าตัวจากมูลค่าการลงทุนในปี ก่อนหน้ า นอกจากนี ้ ภาครัฐยังมีแนวโน้ มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
อยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
อย่ างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากภายนอกในปี 2560 ต่ อเศรษฐกิจไทยยังคงมีอยู่สูง เศรษฐกิจไทยยังต้ อง
เผชิญกับผลกระทบจากปั ญหาที่ยืดเยือ้ จากปี ก่อนหน้ า ทังการฟื
้
น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีน ปั ญหาในภาคการเงินของยุโรปและจีน และความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศใน
หลายเหตุการณ์ เช่น การเลือกตังผู
้ ้ นําประเทศสําคั ญในสหภาพยุโรป การเริ่ มเจรจาของสหราชอาณาจักรเพื่อออกจาก
สหภาพยุโรป และการประกาศนโยบายเศรษฐกิจอย่างเป็ นรูปธรรมของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวม
การค้ าการลงทุน ของโลกและทํา ให้ ก ารฟื ้นตัวของภาคการส่ง ออกไทยและการผลิต ในภาคอุต สาหกรรมมี ข้อ จํ า กัด
นอกจากนี ้ เศรษฐกิจไทยยังต้ องเผชิญกับแรงกดดันในภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากการเติบโตที่ช้าลงของจํานวน
นักท่องเที่ยวจีนทีอ่ าจส่งผลให้ ภาคการท่องเที่ยวในปี 2560 เติบโตได้ ในอัตราที่ชะลอลง

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
ตลาดการเงินโลกจะยังคงผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินในประเทศสาคัญ ความ
แตกต่างของแนวทางการดําเนินนโยบายจะมีความชัดเจนมากขึ ้น ด้ วยแนวโน้ มการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยของ FED ที่
เป็ นไปอย่างต่อเนื่องตามสภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ อในสหรัฐฯ โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินของ FED คาดว่า
จะมีการขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยอีก 3 ครัง้ ไปอยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 1.25 - 1.50 ณ สิ ้นปี 2560 จากระดับ 0.50 – 0.75 ณ สิ ้นปี 2559
ขณะที่กลุ่มประเทศสําคัญอื่น ๆ อย่างสหภาพยุโรป ญี่ ปนุ่ และจีนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจภายในยังไม่สามารถดําเนิน
นโยบายให้ สอดคล้ องไปกับแนวทางที่ตึงตัวมากขึ ้นของ FED ได้ ความแตกต่างดังกล่าวจะทําให้ การฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจ
ของโลกเป็ นไปอย่างไม่สมํ่าเสมอและก่อให้ เกิดความผันผวนสูงในตลาดการเงินเป็ นระยะ ด้ วยแนวโน้ มดังกล่าวนี ้กระแส
เงินทุนยังมีโอกาสไหลออกจากกลุม่ ประเทศเกิดใหม่รวมทังไทยเพิ
้
่มเติมซึง่ มีผลทําให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว
ปรับสูงขึ ้น อย่างไรก็ตาม ด้ วยเสถียรภาพเศรษฐกิ จไทยที่ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ดี ธนาคารคาดว่าอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของไทยมี
แนวโน้ มคงอยู่ที่ระดับร้ อยละ 1.5 ตลอดปี 2560 โดยค่าเงินบาทมีโอกาสที่จะอ่อนตัวต่อเนื่องจากปี ก่อนหน้ าลงมาอยู่ที่
ระดับ 37 ต่อเหรี ยญสหรัฐ ณ สิ ้นปี นี ้
สาหรั บปี 2560 EIC คาดการณ์ ว่าธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการสื่อสารและโทรคมนาคมมีแนวโน้ ม
เติบโตในอัตราที่ลดลง แต่ ยังคงมีมูลค่ าสูงกว่ าค่ าเฉลี่ย 3 ปี ย้ อนหลัง (ปี 2556-2558) ถึง ร้ อยละ 14 โดยมีแรง
ขับเคลือ่ นหลักจากการลงทุนขยายโครงข่าย 4G การขยายโครงข่ายอินเตอร์ เน็ตด้ วยไฟเบอร์ ออพติค รวมถึงมีปัจจัยเสริ ม
จากโครงการภาครัฐ เช่น บรอดแบนด์แห่งชาติ และการลงทุนเคเบิ ้ลใต้ นํ ้า เป็ นอีกตัวแปรสําคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้ ธุรกิจนี ้
เติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง ในระยะกลาง (ปี 2561-2563) มูลค่าการลงทุนโครงข่ายโทรคมนาคม ทังในส่
้ วนของโทรศัพท์และ
อินเทอร์ เน็ต มีแนวโน้ มอยู่ในระดับใกล้ เคียงกับปี 2560 อันเป็ นผลมาจากแนวโน้ มการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ การ
ให้ บริ การ FTTx เพิ่มมากขึ ้น และการขยายธุรกิจของผู้ให้ บริ การในลักษณะ Vertical Integration (Network Provider–
Service Provider)
ทัง้ นี ้ ในด้ า นการบริ ห ารจัด การกองทุน กองทุน ฯ มี แ ผนในการจัด หาผลประโยชน์ จ ากแนว โน้ ม ใหม่ ข อง
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย คือ การรวมและใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานร่ วมกัน (Infrastructure Integration and Sharing)
รวมทังการมองหาโอกาสในการเข้
้
าลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อสร้ างการเติบโตของ
รายได้ และเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่ว ยอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนฯ ได้ เสนอการร่ วมใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานต่อผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมทุกรายที่สนใจ โดยเชื่อว่าการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานร่วมกันยังมีโอกาสเกิดได้ อีกมากอันเนื่องมาจากการที่ ผ้ ใู ห้
บริ การแต่ละรายต้ องเร่ งขยายระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 4G ให้ ทนั คู่แข่ง และเพื่อตอบสนองความต้ องการใช้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงของผู้บริ โภคที่คาดการณ์วา่ จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ ายนี ้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้ มอบ
ความไว้ วางใจบริ ษัทในการบริ หารเงิ นลงทุนในกองทุน ฯ ของท่าน โดยบริ ษัทจะบริ หารจัดการกองทุนฯ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญภายใต้ หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดไป
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
หมายเหตุ: อ้ างอิงข้ อมูลจาก SCB Economic Intelligence Center (EIC)
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ส่วนที่ 1 การดาเนินกิจการของกองท ุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั

1 ข้ อมูลกองทุน
1.1 กองทุน
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

Digital Telecommunications Infrastructure Fund

ชื่อย่อกองทุน

DIF

1.2 บริษัทจัดการ
ชื่อ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ที่อยู่

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

โทรศัพท์

0-2949-1500

โทรสาร

0-2949-1501

1.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)
ถนนพระราม 9 เเขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์

0-2470-3201

โทรสาร

0-2470-1996-7

2 นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
2.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ ในการดาเนินงานของกองทุนฯ
เป็ นผู้นําในการรวมและใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานร่ วมกัน (infrastructure integration and sharing) ในประเทศไทย และมุ่ง
หมายที่จะมีการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมจากบุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ บนหลักการของการใช้ พื ้นที่ร่วมกัน

หน้ า 1

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ กสทช. สนับสนุนให้ เกิ ดขึ ้นเพื่อลดการลงทุนซํา้ ซ้ อนของผู้
ให้ บริ การ เนื่องจากต้ องใช้ เงินลงทุนสูง และเป็ นการปิ ดกันให้
้ เกิดการเปิ ดเสรี ของธุรกิจ
เป้าหมายหลักของบริ ษัทจัดการในการบริ หารกองทุนฯ คือ การมุ่งเน้ นในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่าง
สมํ่าเสมอ และการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยของกองทุนฯ ในระยะยาว อีกทัง้ การมุ่งเน้ นในการแสวงหาโอกาสใน
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน และมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนฯ
กลยุทธ์ ในการดาเนินงานของกองทุนฯ
(ก) การสร้ างผลกาไรจากความสามารถในการรั กษาระดับต้ นทุนในการดาเนินการ (operating leverage)
ด้ วยการสร้ างยอดขายตามที่ตงั ้ เป้าหมายไว้ โดยมุ่งเน้ นที่การรักษาความสัมพันธ์ ท่ ดี ีกับบริ ษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“ทรู ”) และและบริ ษัทย่ อยของกลุ่มทรู และการหาผู้เช่ าและบริ หารจัดการ
พืน้ ที่ร่วมเพิ่มเติมบนทรัพย์ สินเสาโทรคมนาคม ซึ่งทรูได้ ส่งมอบให้ แก่ กองทุนฯ จานวน 6,000 เสา
กลยุท ธ์ ข องกองทุน ฯ จะมุ่ง ที่ ก ารเพิ่ ม การใช้ ป ระโยชน์ แ ละผลตอบแทนจากการลงทุน ของทรั พ ย์ สิ น เสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ่ม โดยกําหนดให้ ผ้ จู ัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมตังเป
้ ้ าหมายที่จะทําการเพิ่มจํานวนผู้เช่า
และบริ หารจัดการพื ้นที่ร่วมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มนี ้ให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อที่จะสร้ างรายได้ ต่อเสา
โทรคมนาคมที่เ พิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ผู้จัดการทรั พย์ สินโทรคมนาคมจะทํา งานร่ วมกับทีม งานด้ านการวางแผนและ
วิศวกรรมโครงข่ายของผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยรายอื่น ๆ เพื่อที่จะหาโอกาสในการตอบสนองความ
ต้ องการทางด้ านโครงข่ายของผู้ให้ บริ การเหล่านันจากการใช้
้
พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนฯ การเพิ่มผู้
เช่าและบริ หารจัดการพืน้ ที่ร่วมรายใหม่จะทําให้ กองทุนฯ สามารถกระจายฐานลูกค้ า อีกทังปรั
้ บปรุ งความ
น่าเชื่อถือทางการเงิน (credit profile) และการสร้ างกระแสเงินสดในระยะยาวของกองทุนฯ ได้ โดยปกติ การ
เพิ่มผู้เช่าและบริ หารจัดการพื ้นที่ร่วมนี ้จะช่วยปรับปรุงอัตรากําไรจากการดําเนินงาน (operating margin) ต่อเสา
ได้ อย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมของกองทุนฯ ในการเพิ่มผู้เช่าและบริ หารจัดการรายใหม่ในส่วน
ของค่าใช้ จ่ายและรายจ่ายลงทุนอยูใ่ นระดับที่ตํ่า ทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มนี ้จะตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ต่าง ๆ ทัว่
ประเทศ และจะทําให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมสามารถครอบคลุมจํานวนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยบน
คลืน่ ความถี่ 850 MHz 900 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz ได้ จึงทําให้ เสาโทรคมนาคมเหล่านี ้เป็ นทางเลือก
ทางหนึง่ ที่นา่ สนใจในการเพิ่มจํานวน Node B เมื่อเปรี ยบเทียบกับการสร้ างเสาโทรคมนาคมใหม่
นอกจากนี ้ กองทุนฯ มุ่งที่จะดํารงความสัมพันธ์ กับกลุ่มทรู และบริ ษัทย่อยของกลุ่มทรู โดยผ่านทางข้ อตกลง
ร่วมกันที่จะดําเนินกลยุทธ์ในการขยายกองทรัพย์สิน ซึ่งกองทุนฯ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากแผน
ดัง กล่ า วจะทํ า ให้ กองทุน ฯ มี พื น้ ที่ ร องรั บ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ สนับ สนุน การเติ บ โตในอนาคตของกองทุน ฯ ใน
ขณะเดียวกันก็เป็ นแนวทางที่ค้ มุ ค่าสําหรับกลุม่ ทรูในการขยายโครงข่ายโดยมีรายจ่ ายลงทุนที่คอ่ นข้ างตํ่า
(ข) การขยายขนาดกองทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ โดยกลยุทธ์ การจัดหามาซึ่ง
ทรั พ ย์ สิน ที่ส ามารถใช้ ร่ วมกั นได้ จากกลุ่ มทรู หรื อผู้ ให้ บริ ก ารโทรคมนาคมรายอื่น เช่ น ทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ที่กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2558 ที่ผ่านมา
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ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558 กองทุนฯ ได้ รับมอบทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มซึง่ ประกอบด้ วยเสาโทรคมนาคมอีก
ประมาณ 6,000 เสา รวมทัง้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ ยวข้ องจากทรู อย่าง
ครบถ้ วน ตามที่ ตกลง นอกจากนี ้ เมื่อครบกํ าหนดสัญญาเช่า เครื่ องและอุปกรณ์ HSPA กองทุนฯ จะได้
กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ่งและจะมีสิทธิในการซื ้อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ
BFKT อีก นอกจากนี ้ กองทุนฯ ยังมีสทิ ธิในการได้ รับคําเสนอก่อนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
ในการซื ้อทรัพย์สินหรื อรายได้ สทุ ธิ เพิ่มเติมซึ่งกลุม่ ทรู เลือกที่จะขาย ทรัพย์สินเพิ่มเติมใด ๆ ที่กองทุนฯ ซื ้อจาก
กลุม่ ทรูจะมีการให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการกลับไปยังบริ ษัทในกลุม่ ทรู ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการ
หลัก หรื อแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการพื ้นที่ร่วมเพิ่มเติมตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการระยะยาวซึง่ มี
การกําหนดค่าเช่าตังต้
้ นคงที่และมีการกําหนดปั จจัยการปรับราคาไว้ ด้วย
นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการเพิ่มการเติบโตของกระแสเงินสดของกองทุนฯ ให้ ต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลในทางบวกต่อการ
จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนฯ จะแสวงหาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินเพิ่มเติมจาก
กลุม่ ทรูและบุคคลอื่น ๆ ซึง่ มีมลู ค่าในเชิงกลยุทธ์สาํ หรับการใช้ พื ้นที่ร่วมกันได้ กบั ผู้ให้ บริ การหลายราย ซึ่งจะเห็น
ได้ จากการที่กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สิน โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2558
ด้ วยการขยายขนาดกองทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ โดยอยู่บนหลักการของการมี
ข้ อตกลงล่วงหน้ าเท่านันเป็
้ นหลัก กองทุนฯ วางแผนที่จะดําเนินการให้ ทรัพย์สินที่กองทุนฯ จะได้ มาเพิ่มเติม
สามารถสร้ างรายได้ ให้ แ ก่ ก องทุน ฯ ในทัน ที ที่ ไ ด้ ม า ซึ่ ง จะเป็ นการลดความเสี่ ย งในด้ า นการปฏิ บัติ ก าร
(execution risk) และเพิ่มกระแสเงินสดและผลตอบแทนจากการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนด้ วยการ (1) ลด
รายจ่ายลงทุนในเบื ้องต้ นของกองทุนฯ และ (2) สร้ างผลตอบแทนในรู ปค่าเช่าในทันทีที่มีการใช้ จ่ายเงิ นสด
สําหรับทรัพย์สนิ เพิ่มเติม
สําหรับทรัพย์สนิ หรื อรายได้ สทุ ธิอื่นในอนาคตที่กองทุนฯ ได้ รับจากกลุม่ ทรู กองทุนฯ จะจัดให้ มีการทํารายงาน
การประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระเพื่อให้ มนั่ ใจว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าโดย
ปกติทวั่ ไป (arm’s length) และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ
(ค) การเลื อ กซื อ้ ส่ วนปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุ น ฯ เพื่ อเพิ่ ม
ความสามารถในการรองรับที่มีอยู่ให้ ตอบสนองกับอุปสงค์
กองทุนฯ มีความประสงค์จะซือ้ ส่วนปรั บปรุ งในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุน ซึ่งการ
ปรับปรุ งจะกระทําโดยผู้เช่าของกองทุน เพื่อที่จะเพิ่มจํานวนพื ้นที่บนเสาโทรคมนาคม (slots) ของกองทุนให้ มี
ความสามารถในการรองรับที่สงู ขึ ้นกว่าเดิม อีกทังปรั
้ บปรุ งประสิทธิภาพและเพิ่มแบนด์วิดท์บนระบบ FOC และ
ระบบบรอดแบนด์ในต่างจังหวัดของกองทุน ตลอดจนก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางด้ านเทคโนโลยีใน
อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนปรับปรุ งในอนาคตดังกล่าวอาจรวมถึง (1) การเพิ่มความแข็งแรงทางด้ าน
โครงสร้ างของเสาโทรคมนาคมบางเสา และ (2) การปรับปรุ งอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณและอุปกรณ์โครงข่าย
หลัก ทัง้ นี ้ กองทุนมีแผนที่จะลงทุนในการปรับปรุ งก็ต่อเมื่อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักหรื อผู้เช่าและบริ หาร
จัดการพื ้นที่ร่วมได้ ให้ ความตกลงล่วงหน้ าที่จะเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินเพิ่มเติมหรื ออุปกรณ์ที่
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จะมีการปรับปรุงในระยะยาว มีคา่ เช่าตังต้
้ นที่กําหนดคงที่ และการลงทุนนันจะต้
้
องเป็ นผลทางด้ านเศรษฐกิจใน
เชิงบวกกับผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว
(ง) การมุ่งเน้ นการบริหารเงินทุนอย่ างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว และการจัดสรร
ผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนได้ ในระยะยาว
กองทุนฯ วางแผนที่จะใช้ แนวทางการรักษาวินัยอย่างเคร่ งครัดในการบริ หารจัดการงบดุล ซึ่งรวมถึงการดํารง
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนไม่สงู กว่าสามต่อหนึง่ (3:1) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ โครงการจัดการกองทุนฯ กําหนด
และการดูแลให้ กองทุนฯ มีสภาพคล่องสูงเพื่อที่จะดําเนินตามกลยุทธ์ การขยายธุรกิจของกองทุนฯ และดํารง
ความสามารถในการจัดสรรเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนได้ ในระยะยาว อีกทัง้ ตามเงื่อนไขการกู้ยืม (Debt
Covenant) กองทุนฯ ต้ องมีการดํารงอัตราส่วนหนี ้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อกําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี
นิติบคุ คล ค่าเสือ่ ม และค่าจัดจําหน่าย (Interest-Bearing Debt to EBITDA) ไม่ตํ่ากว่า 4 เท่า บริ ษัทจัดการเชื่อ
ว่าแนวทางการบริ หารเงินทุนอย่างรอบคอบและความเสีย่ งในระดับตํ่า ณ ปั จจุบนั ของกองทุนฯ จะทําให้ กองทุน
ฯ สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนทังในรู
้ ปทุนและหนี ้สินได้ อย่างเพียงพอในอนาคต ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดใน
ขณะนัน้ และมีความสามารถที่จะขยายและปรับปรุ งกองทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ
ได้

2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
2.2.1

กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม 2558
กองทุนฯ ได้ ลงทุนในทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติม โดยทรั พย์สินดังกล่าว
ประกอบด้ วย (1) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ประเภทโทรคมนาคมของ บริ ษั ท เอเชี ย ไวร์ เ ลส คอมมิ ว นิ เ คชั่น จํ า กัด ( “AWC”) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย เสา
โทรคมนาคมของ AWC จํานวนประมาณ 338 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้ อง (หากมี) ของ AWC โดยเป็ นรายได้ สทุ ธิที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ และรวมถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 (หรื อวัน
อื่นตามที่กองทุนฯ และ AWC จะตกลงกัน) จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม
ระหว่าง AWC และ บริ ษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม (“สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC”) รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ในเสาโทรคมนาคม และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้ องของ AWC ดังกล่าว (หากมี) ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และ
เป็ นไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่จะได้ กําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ โดยกองทุนฯ จะเข้ าทํา
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั AWC และ (2) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งประกอบด้ วย ใยแก้ วนําแสง (fiber optic
cable หรื อ FOC) ระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 303,453 คอร์ กิโลเมตร) รวมทังสิ
้ ทธิใน
การซื ้อ (call option) FOC ดังกล่าว เมื่อครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาวและเป็ นไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่จะได้

หน้ า 4

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
กําหนดในสัญญาเช่าทรั พย์ สินระยะยาวโดยมีราคาในการใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซือ้ กรรมสิทธ์ ใน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้ านบาท โดยกองทุนฯ จะเข้ าทําสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ระยะยาวกับ AWC
2.2.2

กองทุนฯ ได้ บรรลุข้อตกลงการลงนามในสัญญาเช่ าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติม กับบริ ษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จากัด เมื่อเดือนมกราคม ปี 2559 ที่ผ่านมา
ในเดือนมกราคม ปี 2559 ทางกองทุนฯ ได้ ลงนามในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมกับบริ ษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จํากัด (“DTN”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) หรื อ DTAC
โดยในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมนี ้ DTN จะเช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ ้น จากเดิมที่เคยทําสัญญา
เช่าไว้ กบั กองทุนฯ ในเดือน ตุลาคม 2557 ที่จํานวน 115 เสา และเนื่องจากกองทุนฯ จําเป็ นต้ องรักษาเงื่อนไขการ
รักษาความลับของข้ อมูลตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า ทางกองทุนฯ จึงไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลรายละเอียดการ
เช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมได้ จนกว่าจะมีการประกาศข่าว (Press Release) อย่างเป็ นทางการต่อสาธารณชน
ซึง่ รายได้ คา่ เช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมที่ DTN เช่า จะทยอยรับรู้เป็ นรายได้ คา่ เช่าตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า ใน
งบกําไรขาดทุน อันจะส่งผลให้ กองทุนฯ มีรายได้ จากเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่ม
สูงขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ความร่ วมมือดังกล่าวนับเป็ นอีกก้ าวที่สําคัญของประเทศไทยในการใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็ จ

2.2.3

กองทุนฯ ได้ มีการเจรจาและตกลงทาบันทึกความเข้ าใจในเรื่ อง การปรั บปรุ งค่ าเช่ าที่ดินให้ สอดคล้ อง
กับจานวนเสาแต่ ละประเภทที่ได้ รับมอบจริ ง กับ ทางบริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น จากัด และ บริ ษัท ทรู
มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัดเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2559 ที่ผ่านมา
หลังจากมีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และครบเต็มจํานวน
6,000 เสา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผา่ นมา ทางกองทุนฯ ได้ มีการเจรจากับกลุม่ ทรู เพิ่มเติม เกี่ยวกับข้ อมูล
จํานวนเสาที่ได้ รับมอบจริ ง กับจํานวนเสาตามแผนการส่งมอบ จากการเจรจาดังกล่าว ทําให้ กองทุนฯ ได้ รับ
รายได้ คา่ เช่าเสาโทรคมนาคมสุทธิ (รายได้ คา่ เช่าเสา หักด้ วยค่าเช่าที่ดิน) เพิ่มขึ ้นอันเนื่องมาจากค่าเช่าที่ดินเพื่อ
ติดตังเสาโทรคมนาคมที
้
่ลดลง เนื่องจากทางทรู จดั ส่งเสาโทรคมนาคมประเภท Ground Base มากกว่าที่ระบุไว้
ในสัญญา ซึง่ ค่าเช่าที่ดินของเสาประเภทนี ้มีอตั ราตํ่ากว่าค่าเช่าที่ดินของเสาประเภท Roof Top ทําให้ ต้องมีการ
ปรับปรุงค่าเช่าที่ดินสุทธิดงั กล่าวขึ ้น

หน้ า 5

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
รุ ปเหตุการณ์ สาคัญตัง้ แต่ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 (วันที่กองทุนฯ เข้ าจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ ) ถึงในรอบปี 2559 (Milestone)
เหตุการณ์ สาคัญตัง้ แต่ วนั ที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงในรอบปี 2557
วันที่กองทุนฯ เข้ าจด XD สาหรับจ่ ายปั น
ทะเบียนซือ้ ขายในตลาด ผล (0.2643 บาท)
หลักทรัพย์
27 ธันวาคม 2556

2 พฤษภาคม 2557

ทรู ประกาศ
เพิ่มทุน

ทรู ประกาศ
เพิ่มทุนและการเข้ าถือ
หุ้นโดย China Mobile XD สาหรั บจ่ ายปั น กองทุนฯ ประกาศ XD สาหรั บจ่ ายปั น
ผล (0.2603บาท)
International Holdings ผล (0.1938 บาท) เซ็นสัญญากับ
ดี
แ
ทค
Limited

9 มิถนุ ายน 2557

25 มิถนุ ายน 2557 6 สิงหาคม 2557

29 ตุลาคม 2557 5 พฤศจิกายน 2557

เหตุการณ์ สาคัญในรอบปี 2558

กองทุนฯ ประกาศ
ลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2200 บาท)
ที่ 1/2558
19 มกราคม 2558

แจ้ งมติท่ ปี ระชุมผู้ถือหน่ วย
ลงทุนครัง้ ที่ 1/2558
เกี่ยวกับการอนุมัติการลงทุน
ในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ าง
พืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และ
การเข้ าทาสัญญาเงินกู้

29 มกราคม 2558

27 กุมภาพันธ์ 2558

แจ้ งการ
XD สาหรับจ่ ายปั น XD สาหรับจ่ ายปั น เปลี่ยนแปลงชื่อ XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2350บาท) ผล (0.2365บาท) ของกองทุนฯ ผล (0.2370 บาท)
8 พฤษภาคม 2558 4 สิงหาคม 2558

31 สิงหาคม 2558 4 พฤศจิกายน 2558

เหตุการณ์ สาคัญในรอบปี 2559
ลงนามในสัญญาเช่ าเสา
โทรคมนาคมเพิ่มเติมกับ
ทาง DTAC

20 มกราคม 2559

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2375 บาท)

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2380 บาท)

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2390 บาท)

4 กุมภาพันธ์ 2559

3 พฤษภาคม 2559

4 สิงหาคม 2559

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2390 บาท)
8 พฤศจิกายน 2559

2.3 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริการอสังหาริมทรั พย์ หรื อของผู้ถือหน่ วยรายใหญ่
ก) บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด (“TAM”) ในฐานะผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม ซึ่งมีหน้ าที่
ให้ บริ การงานด้ านธุรการและบริ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องแก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ
ตามประกาศฯ ทน. 1/2554 เนื่องจาก TAM มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม)

หน้ า 6

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
ซึ่งในขณะเดียวกัน ทรู เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน ฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
ข) บริ ษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด หรื อ AWC ซึง่ เป็ นผู้ที่ขาย/โอนสิทธิรายได้ และทรัพย์สินและผู้ที่
ให้ เช่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุน แก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้ และ
จัด การกองทุน ฯ โครงสร้ างพื น้ ฐาน ลงวัน ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 (ตามที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม )
(“ประกาศฯ ทน. 1/2554”) เนื่องจาก AWC มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม)
ซึ่งในขณะเดียวกัน ทรู เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน ฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
ค) บริ ษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ BFKT ซึ่งเป็ นผู้ที่ขาย/โอนสิทธิรายได้ และทรัพย์สินและผู้ที่ให้
เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุน แก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้ และ
จัด การกองทุน ฯ โครงสร้ างพื น้ ฐาน ลงวัน ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 (ตามที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม )
(“ประกาศฯ ทน. 1/2554”) เนื่องจาก BFKT มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม)
ซึ่งในขณะเดียวกัน ทรู เป็ นผู้ถือหน่ว ยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
ง) บริ ษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จํากัด หรื อ TU ซึ่งเป็ นผู้เช่า และบริ หารจัดการภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักของทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุน แก่กองทุนฯ ถื อเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554 เนื่องจาก TU มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่ว่า
โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม) ซึ่งในขณะเดียวกัน ทรู เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน ฯ ที่ถือ
หน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
จ) บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด หรื อ TUC ซึ่งเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการภายใต้
สัญญาเช่า ดําเนินการ บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการหลักของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุน
(ประเภทเสาโทรคมนาคม) ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554 เนื่องจาก
TU มีทรู เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม) ซึ่งในขณะเดียวกัน ทรู เป็ นผู้ ถือหน่วย
ลงทุนรายใหญ่ ของกองทุนฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นฯ
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
2.4 ข้ อมูลของทรั พย์ สินของกองทุนฯ
ก) สรุ ปภาพรวมของทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุน
ภาพรวมเปรี ยบเทียบทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่เดิม และทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ภายหลังกองทุนฯ เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
เพิ่มเติม มีดงั นี ้
ตารางที่ 1 ทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่เดิม ณ วันจัดตัง้ กองทุนฯ
รูปแบบการลงทุน

กรรมสิทธิ์

สิทธิในการได้ รับรายได้ สุทธิและ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สนิ เมื่อเข้ า
เงื่อนไข

จานวนทรัพย์ สิน
รวม

นิติบุคคลที่เข้ าทา
ธุรกรรมกับ
กองทุนฯ

AWC

BFKT

TRUE

TU

เสาโทรคมนาคม

4,360 เสา

1,485 เสา

6,000 เสา

-

11,845เสา

ใยแก้ วนาแสง
(FOC) และ
อุปกรณ์ ระบบสื่อ
สัญญาณ

-

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

-

FOC จํานวน
5,112 กิโลเมตร
(122,974 คอร์
กิโลเมตร)

9,169 ลิ ้งค์ และ
FOC จํานวน
52,362 กิโลเมตร
(803,374 คอร์
กิโลเมตร)

ระบบบรอด
แบนด์ ในเขต
พืน้ ที่ต่างจังหวัด

-

-

-

1.2 ล้ านพอร์ ท
และ FOC
จํานวน 6,114
กิโลเมตร
(198,085 คอร์
กิโลเมตร)

1.2 ล้ านพอร์ ท และ
FOC จํานวน 6,114
กิโลเมตร (198,085
คอร์ กิโลเมตร)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
ตารางที่ 2 ทรั พ ย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุ น ฯ ภายหลั งกองทุ น ฯ เข้ า ลงทุ น ใน
ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม
รูปแบบการ
สิทธิในการได้ รับรายได้
สิทธิการเช่ า
จานวน
กรรมสิทธิ์
์
ลงทุน
สุทธิและกรรมสิทธิใน
ระยะยาวและ ทรัพย์ สินรวม
ทรัพย์ สินเมื่อเข้ าเงื่อนไข
สิทธิในการซือ้
ทรัพย์ สินเมื่อ
เข้ าเงื่อนไข
นิติบุคคลที่เข้ า
ทาธุรกรรมกับ
กองทุนฯ

AWC

BFKT

TRUE

TU

AWC

เสาโทรคมนาคม

4,360 เสา
และ 338
เสา

1,485เสา

6,000
เสา

-

-

12,183 เสา

ใยแก้ วนาแสง
(FOC) และ
อุปกรณ์ ระบบสื่อ
สัญญาณ

-

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

-

FOC จํานวน
5,112
กิโลเมตร
(122,974
คอร์
กิโลเมตร)

FOC จํานวน
7,981 กิโลเมตร
(หรื อ 303,453
คอร์ กิโลเมตร)

9,169 ลิ ้งค์
และ FOC
จํานวน 60,343
กิโลเมตร (หรื อ
1,106,827
คอร์ กิโลเมตร)

ระบบบรอด
แบนด์ ในเขต
พืน้ ที่ต่างจังหวัด

-

-

-

1.2 ล้ าน
พอร์ ท และ
FOC จํานวน
6,114
กิโลเมตร
(198,085คอร์
กิโลเมตร)

-

1.2 ล้ านพอร์ ท
และ FOC
จํานวน 6,114
กิโลเมตร
(198,085คอร์
กิโลเมตร)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
ข) รายละเอียดทรัพย์ สินของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี ้
กองทุนฯ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
(บาท)
(บาท)
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
100,460,993,906.19
84,907,944,657.79
โทรคมนาคม ดิจทิ ัล

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิต่อ
หน่ วยลงทุน (บาท)
14.6191

การประเมินค่ าทรัพย์ สินที่กองทุนลงทุนครั ง้ แรก

ชื่อโครงการ

บริ ษัท บีเอฟเคที
(ประเทศไทย)
จํากัด (“BFKT”)

บริ ษัท เอเซีย ไวร์
เลส คอมมิวนิเคชัน่
จํากัด (“AWC”)

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

มูลค่ าตลาดที่
บริษัท
ได้ รับจากการ
ประเมิน
ประเภท
สอบทานมูลค่ า
ค่ า
ทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สนิ
(ล้ านบาท)
บริ ษัท
สิทธิในการรับประโยชน์จาก
ดิสคัฟเวอร์
รายได้ สทุ ธิที่เกิดขึ ้นจากเสา
5,040
แมเนจ
โทรคมนาคม
เม้ นท์
จํากัด
บริ ษัท
สิทธิในการรับประโยชน์จาก
ดิสคัฟเวอร์
รายได้ สทุ ธิที่เกิดขึ ้นจากระบบใย
20,792
แมเนจ
แก้ วนําแสง
เม้ นท์
จํากัด
บริ ษัท
สิทธิในการรับประโยชน์จาก
ดิสคัฟเวอร์
รายได้ สทุ ธิที่เกิดขึ ้นจากเสา
15,448
แมเนจ
โทรคมนาคม
เม้ นท์
จํากัด
กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม
จํานวน 6,000 เสา และโครงสร้ าง
บริ ษัท
พื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท
ดิสคัฟเวอร์
Passive อื่นที่เกี่ยวข้ องที่ใช้
23,904
แมเนจ
สําหรับการให้ บริ การ
เม้ นท์
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ที่เป็ นทรัพย์สนิ
จํากัด
เสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม

ระยะเวลา วิธีการ
วันที่สอบ
ที่ใช้ ใน สอบทาน
ทานมูลค่ า
การ
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน
คานวณ ทรัพย์ สิน

ตังแต่
้ วนั ที่
1 เมษายน
2559 ถึง
วันที่ 31
วิธีรายได้
ธันวาคม
ตาม
31 มีนาคม 2570 โดยมี
โครงสร้ าง
2559
การ
ของกองทุน
คํานวณ
รวม
มูลค่า
สุดท้ าย
(Terminal
Value)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
มูลค่ าตลาดที่
บริษัท
ระยะเวลา วิธีการ
ได้ รับจากการ
วันที่สอบ
ประเมิน
ที่ใช้ ใน สอบทาน
ชื่อโครงการ
ประเภท
สอบทานมูลค่ า
ทานมูลค่ า
ค่ า
การ
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สนิ
คานวณ ทรัพย์ สิน
(ล้ านบาท)
กรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้ วนําแสง
บริ ษัท
บริ ษัท ทรู ยูนิเวอร์ หลัก (core fiber optic cable
ดิสคัฟเวอร์
แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ grid) และอุปกรณ์ระบบสือ่
18,913
แมเนจ
จํากัด (“TU”) สัญญาณที่เกี่ยวข้ อง และระบบบ
เม้ นท์
รอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด
จํากัด
รวม
84,097
การประเมินค่ าทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
มูลค่ าตลาดที่
บริษัท
วันที่
ชื่อโครงการ
ประเภท
ได้ รับจากการ
ประเมิน ประเมิน
ประเมินมูลค่ า
ค่ า
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สิน ทรัพย์ สิน
(ล้ านบาท)
บริ ษัท
สิทธิในการรับประโยชน์จาก
ดิสคัฟเวอร์
รายได้ สทุ ธิที่เกิดขึ ้นจากเสา
936
แมเนจ
บริ ษัท เอเซีย ไวร์
โทรคมนาคม
เม้ นท์
เลส คอมมิวนิเคชัน่
จํากัด
จํากัด (“AWC”)
31 มีนาคม
2559
สิทธิในการเช่าระยะยาว
บริ ษัท
ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ในระบบ
ดิสคัฟเวอร์
ใยแก้ วนําแสง (fiber optic cable
13,102
แมเนจ
หรื อ FOC) รวมทังสิ
้ ทธิในการซื ้อ
เม้ นท์
(call option) FOC ดังกล่าว เมื่อ
จํากัด
ครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว
รวม
14,038

ระยะเวลา วิธีการ
ที่ใช้ ใน ประเมิน
การ
มูลค่ า
คานวณ ทรัพย์ สนิ
ตังแต่
้ วนั ที่
1 เมษายน
2559 ถึง
วันที่ 31
วิธีรายได้
ธันวาคม
ตาม
2570 โดยมี
โครงสร้ าง
การ
ของกองทุน
คํานวณ
รวม
มูลค่า
สุดท้ าย
(Terminal
Value)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
ค) อัตราส่ วนมูลค่ าทรั พย์ สิน ที่กองทุ นฯลงทุน ต่ อ มูลค่ าทรั พย์ สินของกองทุ นฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ดังนี ้
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
มูลค่ ายุติธรรม
ร้ อยละของมูลค่ า
บาท
ทรัพย์ สินสุทธิ
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (หมายเหตุ 4)
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐาน
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 6,000 เสา
และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้ อง ที่ใช้ สาหรับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่

23,904,230,000

28.15

เงิ น ลงทุ น ในกรรมสิ ท ธิ์ ใ นระบบใยแก้ วน าแสงหลัก และ
อุปกรณ์ระบบสือ่ สัญญาณที่เกี่ยวข้ อง และ ระบบบรอดแบนด์
ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด

18,912,910,000

22.27

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจาก
การให้ เช่ า ทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมของบริ ษั ท บี เ อฟเคที
(ประเทศไทย) จากัด (“BFKT”)

25,831,540,000

30.42

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจาก
การให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของบริ ษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอม
มิวนิเคชัน่ จากัด (“AWC”)

15,448,480,000

18.19

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ เพิ่มเติม
ครัง้ ที่1ที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของบริ ษัท เอเชีย
ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด ("AWC")

936,220,000

1.1

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานเงินลงทุน
ในสิทธิการเช่าในระบบใยแก้ วนาแสง

13,102,490,000

15.43

98,135,870,000

115.56

890,361,141

1.05

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ
เงินฝากประจา
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ธนาคารออมสิน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

200,000,000

0.24

1,090,361,141

1.29

2.5 การจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ก) สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
กองทุนฯ ได้ เข้ าทําสัญญาที่ทําให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมและสัญญาเกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ซึง่ มีรายการดังต่อไปนี ้
(1) 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 ที่จะเข้ าทําระหว่างกองทุน ฯ และ AWC เกี่ยวกับการ
ลงทุนในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1”)

(2) สัญญาเช่ า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก
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 ที่ทําขึ ้นเพิ่มเติมสําหรับการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ระหว่าง BFKT และ AWC รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม (“สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม”)

IV.

สัญญาเช่าระยะยาวที่จะเข้ าทําระหว่างกองทุน ฯ และ AWC เกี่ยวกับการลงทุนใน FOC ของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1(“สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1”)
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V.

สัญญาที่จะเข้ าทําระหว่างกองทุน ฯ และ TUC พร้ อมกับสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 เกี่ยวกับการเช่า ดําเนินการ บํารุ งรักษา และบริ หารจัดการ FOC ของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 โดย TUC ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน (“สัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและ
บริ หารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1”)

(3) สัญญาบริการหลัก
I.

สัญญาบริ การหลักระหว่างผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมและกองทุน (“สัญญาบริ การหลัก”)

(4) หนังสือข้ อตกลงกระทาการ (Letter of Understanding) ระหว่ าง TUC BFKT และกองทุนฯ
(5) หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC ที่ให้ แก่ BFKT
(6) สัญญารักษาสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนระหว่ างทรูและกองทุน (“สัญญารักษาสัดส่ วนการถือ
หน่ วยลงทุน”)
(7) สัญญาเช่ าหลัก
I.

สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมหลักระหว่า งบริ ษั ท ดี แทค ไตรเน็ต จํ ากัด (DTN) และกองทุน
(“สัญญาโทรคมนาคมเช่าหลักของ DTN”)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากหนังสือชี ้ชวนของกองทุนฯ
ข) การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานในอนาคต
หากในอนาคตกองทุนฯ จะเข้ าทํา แก้ ไขเพิ่มเติม หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน และเป็ นการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มมี ลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ
30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว กองทุนฯ
จะกระทําได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาใดที่มีมลู ค่าของ
สัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้ า
ทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าวที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว หรื อตามที่ระบุในโครงการ
จัดการกองทุน ฯ ทัง้ นี ้ การคํ านวณมูลค่าของสัญญาดังกล่า วข้ างต้ น ให้ พิ จารณาจากมูลค่าของสัญญาทุก
รายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน

2.6 การกู้ยืมเงิน
ก) แหล่ งเงินทุน
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองทุนฯ ได้ เข้ าทําสัญญาเงินกู้ยืมจากกลุม่ ธนาคาร และสถาบันการเงิน จํานวน 5
รายโดยเงื่ อนไขของการกู้ยืมเงิ นที่กองทุนฯ ตกลงกับกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงิ นดังกล่าว เป็ นเงื่อนไขที่
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ใกล้ เคียงกับเงื่ อนไขการให้ สินเชื่ อแก่ลูกค้ าชั น้ ดีของธนาคารพาณิ ชย์ ส่วนใหญ่ ในประเทศ และสอดคล้ องกับ
ข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s
length terms) โดยขอกู้ยืม เป็ นสกุลเงินบาท จํานวน 13,100.00 ล้ านบาท โดยตามกฎเพื่อนําไปลงทุนในทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 1 แล้ วเมื่อ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 เงิ นกู้มีอัตราดอกเบีย้ 2
ั้
และ (2)
ประเภทคือ (1) อัตราแบบแปรผัน THBFIX บวกด้ วยอัตราร้ อยละ 3 (ร้ อยละ 86 ของยอดเงินกู้ทงหมด)
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 5.5 (ร้ อยละ 14 ของยอดเงินกู้ทงหมด)
ั้
โดยมีกําหนดชําระดอกเบี ้ยเป็ นราย 6 เดือนและ
มีกําหนดชําระคืนเงินกู้ยืมทังจํ
้ านวนในวันสิ ้นสุดสัญญา คือ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีระยะเวลากู้ยืม 5
ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ยืมครัง้ แรก นอกจากนัน้ เพื่อกําจัดผลกระทบจากดอกเบี ้ยแปรผันซึง่ เป็ นส่วนใหญ่ของเงินกู้
ครัง้ นี ้ กองทุนฯ ได้ เข้ าทําสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ยจากอัตราแบบลอยตัวให้ เป็ นอัตราแบบคงที่ ทําให้ อตั รา
เงินกู้เฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนักสุทธิซงึ่ รวมผลกระทบจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยมีอตั ราเท่ากับร้ อยละ 5.46 โดย
ส่วนต่างที่จะต้ องจ่ายหรื อที่จะได้ รับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยรับรู้ เป็ นส่วนประกอบของดอกเบี ้ยจ่าย
หรื อรายได้ ดอกเบี ้ยตลอดอายุของสัญญา และมีการบันทึกรายการกํ าไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิ ดขึน้ จากสัญญา
แลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ย ซึง่ เกิดจากการตีมลู ค่าสัญญาให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรมในแต่ละเดือน (Mark-to-Market)
นอกจากนัน้ เมื่อครบกําหนดชําระหนี ้เงินกู้คืนในปี ที่ 5 นับจากวันเบิกถอนเงินกู้ กองทุนฯ จะพิจารณาหาแหล่ง
เงิ นทุนที่เหมาะสมที่สุดมาเพื่อชํ าระหนีด้ ังกล่าว เพื่อจัดโครงสร้ างเงิ นทุนที่เหมาะสมกับกองทุนฯ ในขณะนัน้
กล่าวคือ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ แหล่งเงินทุนจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง หรื อ จากหลายแหล่งรวมกัน เช่น การ
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ การออกตราสารหนี ้ (ยังไม่สามารถกระทําได้ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ปัจจุบนั ) หรื อ
การเพิ่มทุน ในกรณีที่แหล่งเงินทุนดังกล่าวข้ างต้ นไม่เพียงพอต่อการชําระหนี ้เงินกู้ และ/หรื อ กองทุนฯ ไม่สามารถ
หาแหล่งเงิ นทุนต่ างๆ เพื่อนํามาใช้ ชําระหนีเ้ งิ นกู้ ได้ ครบถ้ วน บริ ษัทจัดการอาจนํากระแสเงิ นสดที่ได้ จากการ
ดําเนินงานมาชําระหนี ้เงินกู้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับในช่วงเวลาที่
ต้ องจ่ายคืนหนี ้
ข) สถานะของการกู้ยมื เงิน ณ วันสิน้ รอบปี บัญชี
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ส่วนที่หมุนเวียน
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวมเงินกู้ยมื

12,975,198,851
12,975,198,851
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3 ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
3.1 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุน
3.1.1

ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Mobile Services) ในประเทศไทย
ตลาดโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยมีผ้ ใู ห้ บริ การสือ่ สารโทรคมนาคมในประเทศไทย มี 3 รายหลัก ประกอบด้ วย
AIS DTAC และ TRUE โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาผู้ให้ บริ การแต่ละรายต่างเร่ งพัฒนาโครงข่าย 4G เพื่อครอง
ความเป็ นผู้นําในด้ านดาต้ า หรื อ บริ การที่มิใช่เสียง (non-voice)และส่งเสริ มในด้ านการทําการตลาดเพื่อรักษา
ฐานลูกค้ าเดิมและขยายฐานลูกค้ าใหม่อย่างต่อเนื่อง
ทางด้ านอัตราการใช้ งานมือถือของไทยที่เคยสูงถึงร้ อยละ 149 และลดลงมาอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 135 หลังจาก
เลขหมายระบบเติมเงินถูกกํากับให้ ต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน ส่งผลให้ ยอดผู้ใช้ งานระบบเติมเงินลดลง แต่
จะสะท้ อนการเติบโตของผู้ใช้ งานจริ งได้ ดีขึ ้นในอนาคต ส่วนการใช้ งานบนระบบรายเดือนมีอตั ราการเติบโตสูง
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังคงมีผ้ ใู ช้ งานระบบเติมเงินเป็ นส่วนมาก โดยคิดเป็ นร้ อยละ 80.55 ของผู้ใช้ งานทังหมด
้
ในปี 2559 ได้ มีการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ซึ่งเป็ นคลื่นความถี่ที่ JAS ชนะการประมูลเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.
2558 ที่ผา่ นมาแต่ JAS ไม่สามารถนําหนังสือคํ ้าประกันจากสถาบันการเงินมามอบให้ แก่คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ ตามกําหนดเวลา จึงเกิดการประมู ล
คลืน่ ความถี่ 900 MHz ดังกล่าวขึ ้นอีกครัง้ ในวันที่ 27 พ.ค. 2559 และมีผ้ เู ข้ าร่ วมประมูลเพียงรายเดียวคือ AIS
ประมูลไปในราคา 75,654 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นราคาที่ JAS สละสิทธิ์ไว้ ผลการประมูลทําให้ ณ ปั จจุบนั AIS และ
TRUE มีจํานวน MHz ที่เท่ากันและทําให้ การแข่งขันเพิ่มสูงขึ ้นระหว่างผู้ให้ บริ การรายเดิมเพื่อแย่งชิงลูกค้ าและ
ส่วนแบ่งตลาด
สําหรับปี 2560 EIC คาดการณ์ ว่าธุรกิจ Mobile ยังคงเติบโตได้ ประมาณร้ อยละ 4 ในระยะสัน้ โดยมีปัจจัย
สนับสนุนมาจากการใช้ งานด้ านข้ อมูลที่มากขึ ้น จากพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปและยอดขายสมาร์ ท
โฟนที่อยูใ่ นระดับสูง โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ยอดขายมือถือทังสิ
้ ้นอยู่ที่ 15.4 ล้ านเครื่ อง โดย 12.7 ล้ านเครื่ อง
เป็ นสมาร์ โฟน หรื อ คิ ด เป็ นสัด ส่วนถึ งร้ อยละ 82.46 และมีแ นวโน้ มเพิ่ มขึน้ อย่างต่อเนื่ อง อีก ทัง้ ยอดผู้ใ ช้
อินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ รายได้ จากการใช้ งานข้ อมูลคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 23 ในปี
2560 ส่ว นในระยะกลาง คาดว่ า จะเติ บ โตอยู่ที่ ป ระมาณ ร้ อยละ 10 ถึ ง 15 ทางด้ า นอัต ราการเข้ าถึ ง
โทรศัพท์มือถือของประเทศไทยอยู่ในระดับใกล้ เคียงกับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว แนวโน้ มในระยะกลางถึงยาว จึง
อาจอิ่มตัว โดยคาดการณ์วา่ สําหรับปี 2560 จะเติบโตอยูป่ ระมาณร้ อยละ 2 ทังนี
้ ้ทังนั
้ น้ ทางด้ านผู้ให้ บริ การยังคง
มีแนวโน้ มแข่งขันทางด้ านราคาอยูค่ ่อนข้ างรุนแรง และ นอกจากการให้ สว่ นลดค่าแพ็คแกจต่าง ๆ แล้ ว ยังหันมา
ใช้ กลยุทธ์ การอุดหนุนราคาเครื่ องโทรศัพท์เพื่อจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคอัพเกรด ซึ่งจะทําให้ จะเป็ นปั จจัยกดดันต่อการ
เติบโตของรายได้ ผ้ ใู ห้ บริ การในอนาคต อีกทังผลกระทบจากการชนะประมู
้
ลคลืน่ ความถี่ของ AIS และ TRUE นัน้

หน้ า 16

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับใบอนุญาติต่าง ๆ (ค่าตัดจําหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานโครงข่าย) จะสร้ างแรง
กดดันต่อผลการดําเนินงานต่อไปอีกอย่างน้ อยประมาณ 12 เดือน
ก) ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในประเทศไทย
(1) จานวนเลขหมายโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ณ สิ ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2559 มีจํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทงหมด
ั้
90,036,200 เลขหมาย เพิ่มขันจากไตร
้
มาสก่อนหน้ าจํานวน 2,735,338 เลขหมายหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.13 โดยเมื่อเทียบกับปี 2558 มีจํานวนเลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ ้น 7,189,422 เลขหมายหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.68 จากตัวเลขปี 2559 นัน้ สามารถ
แบ่งได้ เป็ นเลขหมายที่ใช้ บริ การประเภท prepaid จํานวน 72,521,600 เลขหมาย หรื อร้ อยละ 80.55 และเลข
หมายที่ใช้ บริ การประเภท postpaid จํานวน 17,514,600 เลขหมาย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.45 ของจํานวนเลข
หมายทังหมด
้
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่แล้ ว เลขหมายที่ใช้ บริ การประเภท postpaid มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ในขณะที่
เลขหมายที่ใช้ บริ การประเภท Prepaid มีแนวโน้ มลดลง ส่วนทางด้ านอัตราการเข้ าถึงบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
สิ ้นปี 2559 จํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ที่ลงทะเบียนใช้ บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 135 ของจํานวนประชากร
จานวนผู้ใช้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (ล้ านคน) และอัตราการเข้ าถึงบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่

ที่มา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
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(2) โครงสร้ างอุตสาหกรรมโทรศัพท์ เคลื่อนที่ภายในประเทศไทย
ตลาดค้ าปลีกบริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ในประเทศไทย มีผ้ ูให้ บริ การสามารถจํ า แนกได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ (1) ผู้
ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีโครงข่ายหรื อมีสิทธิ์ในการใช้ โครงข่าย (Mobile Network Operators – MNOs)
จํานวน 6 ราย และ (2) ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่บนโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operators –
MVNOs)
ผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ท่ มี ีโครงข่ ายหรือมีสทิ ธิ์ในการใช้ โครงข่ าย (MNOs) และผู้ให้ บริการ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่บนโครงข่ ายเสมือน (MVNOs)

ที่มา: สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 และ 2
(3) ส่ วนแบ่ งตลาด
ณ สิ ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2559 AIS ยังคงเป็ นผู้เล่นที่มีความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน โดยมีสว่ นแบ่งตลาดซึ่งคํานวณ
จากจํานวนผู้ใช้ บริ การเป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นร้ อยละ 45.57 โดยลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ าร้ อยละ 0.10 สําหรับ
ทาง TRUE เป็ นครัง้ แรกที่สามารถก้ าวขึ ้นมามีสว่ นแบ่งตลาดเป็ นอันดับ 2 ได้ โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 27.24
โดยเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่แล้ วร้ อยละ 1.34 และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 4.18 ส่วนอันดับที่
3 นัน้ เป็ นของ DTAC โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 27.19 โดยลดลงจากไตรมาสที่แล้ วร้ อยละ 1.24 และลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 3.29 สําหรับทางกลุม่ CAT มีสว่ นแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 1.77 และกลุม่
TOT มีสว่ นแบ่งตลาดอยูท่ ี่ร้อยละ 0.21 ตามลําดับ
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ส่ วนแบ่ งทางการตลาดตามจานวนฐานลูกค้ า (%)

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช. และ สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
(4) ระดับการแข่ งขัน
จากส่วนแบ่งตลาดข้ างต้ น ค่า HHI ของตลาดโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2559 อยูท่ ี่ 3,428 ลดลง
จากไตรมาสก่อนหน้ า 18 จุด หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.51
ค่ า HHI ของตลาดโทรศัพท์ เคลื่อนที่

หมายเหตุ: ค่า HHI หรื อ Herfindahl-Hirschman Index (HHI) คือ ดัชนีวดั ความรุนแรงการแข่งขันในธุรกิจ เพื่อ
ตรวจสอบเฝ้ าติดตามสถานการณ์ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึง่
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช. และ สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
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(5) รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนต่ อเลขหมาย
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายของบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรื อ ARPU ) สิ ้นปี 2559 ARPU ของบริ การ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ อยูท่ ี่ 231 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า 11 บาท หรื อร้ อยละ 5.00 โดยหากแยกประเภทบริ การ
บริ การประเภท prepaid มี ค่ารายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายอยู่ที่ 161 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า 7 บาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.55 ส่วนบริ การประเภท postpaid มีค่ารายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายอยู่ที่ 546 บาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า 25 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.80 ทังนี
้ ้ การที่ผ้ ใู ห้ บริ การยังคงมีแนวโน้ มแข่งขันทางด้ าน
ราคาอยู่นนั ้ จะเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ รายได้ เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ARPU) มีแนวโน้ มคงที่หรื อลดลงเล็กน้ อยใน
อนาคต อีก ทัง้ รายได้ จ ากการให้ บริ การที่มิ ใช่ เสีย ง (non-voice) มีแ นวโน้ มเติ บโตขึน้ อย่างต่อ เนื่อ ง จาก
พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลีย่ นแปลงไป
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนต่ อเลขหมายของบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่แยกตามประเภทบริการ

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช.
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนต่ อเลขหมายของบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่แบ่ งตามกลุ่มผู้ให้ บริการ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 3 รายใหญ่ ในประเทศไทย

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ AIS DTAC และ TRUE
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(6) รายได้ จากการให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ณ สิ ้นปี 2559 รายได้ จากการให้ บริ การเสียงมีสดั ส่วนรายได้ ร้อยละ 34.10 ลดลงจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 10.76
บริ การที่มิใช่เสียงมี สัดส่วนรายได้ ร้อยละ 54.4 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 15.92 และบริ การอื่นๆ มีสดั ส่วน
รายได้ ร้อยละ 11.5 ลดลงจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 22.66 แนวโน้ มสัดส่วนรายได้ จากการให้ บริ การเสียงจะลดลง
อย่างต่อเนื่อง และ รายได้ จากการให้ บริ การที่มิใช่เสียงจะเข้ ามาแทนที่
สัดส่ วนรายได้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช.
(7) การคาดการณ์ และปั จจัยที่คาดว่ ามีผลกระทบต่ อการเติบโตของธุรกิจ
ในปี 2560 EIC คาดการณ์ว่า ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Servicers) ในประเทศไทยจะมีแนวโน้ มเติบโต
ร้ อยละ 4 ซึ่งอยู่ใน ระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยปี 2556 - 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก การใช้ บริ การด้ านข้ อมูลที่
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากผู้บริ โภคมีความต้ องการเข้ าใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่านสมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ตใน
ชีวิตประจําวันกันมากขึ ้น การเร่งขยายโครงข่าย 3G/4Gให้ ครอบคลุมจากกลุม่ ผู้ให้ บริ การ แต่อย่างไรก็ตามการ
แข่งขันทางด้ านราคาและการตลาดจากผู้ให้ บริ การที่ยงั ค่อนข้ างรุ นแรงต่อเนื่อง อีกทังรายได้
้
จาก การให้ บริ การ
เสียงมีแนวโน้ มปรับตัวลง แม้ ว่าจะมีรายได้ จากการให้ บริ การที่ไม่ใช่เสียงคือจากการใช้ บริ การด้ าน ข้ อมูลของ
ลูกค้ ามากขึ ้น แต่รายได้ ดงั กล่าวไม่สามารถมาชดเชยรายได้ จากการให้ บริ การเสียงที่ ลดลงไปได้ ปั จจัย ดังกล่าว
จึงเป็ นปั จจัยกดดันต่อการเติบโตของรายได้ ผ้ ูให้ บริ การในปี นี ้
ในระยะยาว EIC คาดการณ์วา่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Mobile Servicers) น่าจะยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง โดย
คาดว่าจะมีแนวโน้ มเติบโตร้ อยละ 3 โดยรายได้ จากการให้ บริ การเสียงจะลดความสําคัญลงเรื่ อยๆ ในขณะที่การ
ใช้ งานข้ อมูลในระยะกลาวถึงยาว มีแนวโน้ มเติบโตเฉลี่ยร้ อยละ 10 ถึง 15 โดยจะเริ่ มชะลอตัวตังแต่
้ ระยะกลาง
นอกจากนี ้ อัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์เคลือ่ นอยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วแต่มีแนวโน้ มเริ่ มอิ่มตัว
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ทังนี
้ ้ การขยายตัวของตลาดการให้ บริ การสื่อสารข้ อมูลในปี 2560 นัน้ มองว่า น่าจะมาจากแรงหนุนหลัก 3
ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(7.1) การใช้ งานด้ านข้ อมูล
การเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Mobile Services)ของไทยในปั จจุบนั ได้ อาศัยแรงหนุนมาจากรายได้
การให้ บริ การสือ่ สารข้ อมูล (Data) เป็ นหลัก อันเนื่องมาจากผู้บริ โภคไทยมีความต้ องการเข้ าใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่าน
สมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ตในชีวิตประจําวันกันมากขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นการทําธุรกรรมทางการเงิน การเข้ าใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ เ พื่ อ ติ ด ตามข่า วสาร หรื อ ติ ด ต่ อ สื่อ สารกับ กลุ่ม เพื่ อ น รวมถึ ง การใช้ บริ ก ารบั น เทิ ง ออนไลน์ ต่า งๆ
โดยเฉพาะในรูปแบบวิดีโอออนดีมานด์ ทําให้ มีความต้ องการใช้ โมบาย บรอดแบนด์ อินเทอร์ เน็ต ผ่านโครงข่าย
3G/4G เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทังในด้
้ านความเร็ ว และปริ มาณ จากแผนภาพแสดงจํานวนผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
บนมือถือต่อผู้สมัครใช้ งานโทรศัพท์มือถือทัง้ หมด อีกทัง้ ยอดขายสมาร์ ทโฟน นับตังแต่
้ ปี 2557 ที่มียอดขายสูง
กว่า 10 ล้ านเครื่ องต่อปี จึงส่งผลให้ ตลาดการให้ บริ การสื่อสารข้ อมูลเติบโตสูง ขึ ้น โดยหากพิจารณาสัดส่วน
ระหว่างรายได้ จากการให้ บริ การเสียง (Voice) และ การให้ บริ การที่ไม่ใช่เสียง (Non-voice) ก็มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างเห็นได้ ชดั และมีแนวโน้ มเป็ นไปตามลักษณะนี ้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
แผนภาพแสดงรายได้ จากการให้ บริการ Voice และ Non-voice

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ AIS DTAC และ TRUE
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แผนภาพแสดงจานวนผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตบนมือถือจากผู้สมัครใช้ งานโทรศัพท์ มอื ถือทัง้ หมด (%)

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ Euromonitor AIS DTAC และ TRUE

(7.2) การขยายโครงข่ าย 3G/4Gให้ ครอบคลุมจากกลุ่มผู้ให้ บริการ
กลุม่ ผู้ให้ บริ การอาจจําเป็ นต้ องมีต้นทุนเพิ่มขึ ้นจากการลงทุนขยายโครงข่าย 4G อย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อ
รองรั บการใช้ ง านที่เพิ่ม มากขึน้ โดย คาดว่า ในปี 2560 ผู้บริ โภคไทยจะมี การใช้ งานโมบาย บรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ต ผ่านโครงข่าย 3G/4G ประมาณ 2.9 กิกะไบต์ต่อคนต่อเดือน ซึ่งเป็ นการใช้ งานที่เพิ่มสูงขึ ้นกว่าร้ อย
ละ 37 จากปี 2559 อย่างไรก็ตาม การใช้ งานโมบาย บรอดแบนด์ อินเทอร์ เน็ต ที่เพิ่มสูงขึ ้นนัน้ คาดว่ามาจาก
กลุม่ ผู้ใช้ งานเดิมเป็ นหลัก
แผนภาพแสดงการขยายโครงข่ าย 4G และความครอบคลุมทั่วประเทศไทยของทัง้ 3 ผู้ให้ บริการ

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC
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แผนภาพแสดงอัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์ มอื ถือของประเทศไทยเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ ว

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ BMI ITU และ กสทช
(7.3) การแข่ งขันทางด้ านราคาและการตลาดจากผู้ให้ บริการ
การใช้ กลยุทธ์ ทางการตลาดอย่างเข้ มข้ นของกลุ่มผู้ ให้ บริ การภายใต้ สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง เพื่อจูงใจให้
ผู้บริ โภคหันมาใช้ บ ริ การข้ อมูลเพิ่มมากขึน้ โดยอาจมี การนํ าเสนอแพกเกจการใช้ บริ การข้ อมูลในรู ปแบบที่
หลากหลายด้ วยราคาที่ค้ มุ ค่า เช่น การนําเสนอแพกเกจการใช้ งานสือ่ สารข้ อมูลในปริ มาณมากด้ วยราคาที่สงู ขึ ้น
จากเดิมเพียงเล็กน้ อยแก่ลกู ค้ ารายเดิม และในส่วนลูกค้ ารายใหม่ทงที
ั ้ ่เปิ ดเบอร์ ใหม่ หรื อย้ า ยค่าย ผู้ให้ บริ การ
อาจให้ ส่วนลดพิเศษสําหรับแพกเกจบริ การสื่อสารข้ อมูลในปริ มาณมาก เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด และเพิ่ม
รายได้ จากฐานลูกค้ าใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้ มีการใช้ งานบริ การสื่อสารข้ อมูลที่เพิ่มสูงขึ ้นในอนาคต เป็ นต้ น และ
กลุ่มผู้ให้ บริ การยังหัน มาใช้ กลยุท ธ์ การอุดหนุ นราคาเครื่ องโทรศัพท์ เพื่ อจูง ใจให้ ผ้ ูบริ โภคอัพเกรด อาทิเช่ น
อุดหนุนราคาเครื่ องโทรศัพท์ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การแบบเติมเงินเพื่อกระตุ้นให้ เปลี่ยนมาใช้ เครื อข่าย 3G/4G แทน 2G
ซึง่ มีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นต่อไปอีกอย่างน้ อยจนถึงปี หน้ า
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ว่ามูลค่าตลาดการให้ บริ การสื่อสารข้ อมูลในไทยจะยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความ
ต้ องการใช้ งานเป็ นจํานวนมาก แต่จะเห็นได้ วา่ ด้ วยสภาพการแข่งขันที่เข้ มข้ นในตลาดโทรคมนาคมแบบไร้ สายที่
ผู้ให้ บริ การแต่ละรายพยายามแย่งชิง หรื อรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนไว้ โดยออกแพกเกจหลากหลายเพื่อดึงดูด
ความสนใจของลูกค้ าให้ หนั มาใช้ บริ การของตนมากขึ ้น ส่งผลให้ อตั ราค่าบริ การสื่อสารข้ อมูลถูกลง นํามาซึ่ง
รายได้ ตอ่ เมกะไบต์ของกลุม่ ผู้ให้ บริ การรลดลงตามไปด้ วย อีกทังรายได้
้
จาก การให้ บริ การเสียงมีแนวโน้ มปรับตัว
ลง แม้ ว่าจะมีรายได้ จากการให้ บริ การที่ไม่ใช่เสียงคือจากการใช้ งานด้ าน ข้ อมูลของลูกค้ ามากขึ ้น แต่รายได้
ดังกล่าวไม่สามารถมาชดเชยรายได้ จากการให้ บริ การเสียงที่ลดลงไปได้
ทังนี
้ ้ กลุม่ ผู้ให้ บริ การอาจจําเป็ นต้ องมีต้นทุนเพิ่มขึ ้นจากการลงทุนขยายโครงข่าย 4G อย่างต่อเนื่องในอนาคต
เพื่อรองรับการใช้ งานที่เพิ่มมากขึ ้น และอาจต้ องมีการเตรี ยมเงินทุนสําหรับคลื่นความถี่ย่าน 2300 และ 2600
MHz เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อชิงความเป็ นผู้นําทางด้ านเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงแบบไร้ สาย ดังนัน้ จะ
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เห็นได้ ว่า ทิศทางธุรกิ จโทรคมนาคมแบบไร้ สายโดยภาพรวมในระยะข้ างหน้ า น่าจะมีการแข่งขันที่ทวีความ
เข้ มข้ นสูงขึ ้น โดยอาจทําให้ รายได้ จากการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่โดยรวมขยายตัวได้ เพียงเล็กน้ อย ในขณะที่
ผู้ให้ บริ การการกลับมีต้นทุนที่สงู ขึ ้น ทังจากค่
้
าใช้ จ่ายสําหรับการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ใหม่ รวมถึงการ
ลงทุนขยายโครงข่าย 4G ที่เพิ่มมากขึ ้น
แผนภาพแสดงรายได้ จากการใช้ งานข้ อมูล

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ Euromonitor AIS DTAC และ TRUE
แผนภาพแสดงรายได้ เฉลี่ยต่ อเลขหมาย (ARPU) เทียบกับจานวนการใช้ งานด้ านข้ อมูล

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ ITU Akamai AIS DTAC และ TRUE
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ข) ความเสี่ยงที่สาคัญของตลาดโทรคมนาคมเคลื่อนที่
(1) การแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดที่รุนแรงขึ ้น
การแข่งขันของผู้ให้ บริ การยังมีแนวโน้ มการแข่งขันทางด้ านราคาค่อนข้ างรุ นแรงต่อเนื่อง จากการให้ ส่วนลดค่า
แพ็คแกจต่าง ๆ และยังหันมาใช้ กลยุทธ์ การอุดหนุนราคาเครื่ องโทรศัพท์เพื่อจูงใจให้ ผู้บริ โภคอัพเกรด อาทิเช่น
อุดหนุดราคาเครื่ องโทรศัพท์ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การแบบเติมเงินเพื่อกระตุ้นให้ เปลีย่ นมาใช้ เครื อข่าย 3G แทน 2G ซึ่งมี
แนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นต่อไปอีกอย่างน้ อยจนถึงปี หน้ าการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดนันจะขยายตั
้
วในวงกว้ างมากขึ ้น
จากเดิมที่เกิดขึ ้นเฉพาะตลาดเติมเงิน แต่ตอนนี ้จะขยายไปสู่ตลาดเหมาจ่ายรายเดือนแล้ ว ซึ่งจะทําให้ จะเป็ น
ปั จจัยกดดันต่อการ เติบโตของรายได้ กําไรของผู้ให้ บริ การในอนาคต
(2) การควบคุมราคาค่าบริ การ
จากการที่ ค ณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคม (กทค.) ได้ มีการออกแนวทางการกํ า กับดูแลอัตราค่าบริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz ย่าน 1800 MHz และย่าน 900 MHz และแนวทางบังคับผู้ให้
บริ การคิดค่าบริ การเสียงตามการใช้ งานจริ งในหน่วยวินาที ซึ่งทางฝ่ ายผู้ให้ บริ การมองว่า แนวทางการควบคุม
อัตราค่าบริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตามกฎเกณฑ์ นีจ้ ะเป็ นการลดทอนการแข่งขันในการพัฒนาโปรโมชั่นหรื อ
รายการส่งเสริ มการขายต่างๆ ที่ออกสูต่ ลาดเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริ การที่หลากหลาย และอาจ
ทําให้ ผ้ ใู ห้ บริ การขาดแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้ บริ การ
(3) การถูกกดดันโดยผลกระทบจากต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับใบอนุญาต
จากการ AIS และ TRUE ชนะการประมูลใบอนุญาตคลืน่ ความถี่ (900 MHz และ 1800 MHz) ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง
กับใบอนุญาตเหล่านี ้ (ค่าตัดจําหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานโครงข่าย) จะสร้ างแรงกดดันต่อผลการ
ดําเนินงานต่อไปอีกอย่างน้ อยประมาณ 12 เดือนข้ างหน้ า ส่วนทาง DTAC เองที่แม้ จะไม่มีต้นทุนเหล่านี ้ แต่จะใช้
จ่ายเงินจํานวนมากเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้ ด้วย อาทิ การอุดหนุนราคาเครื่ องโทรศัพท์ การทําการตลาด
และการเตรี ยมตัวเพื่อประมูลคลืน่ เนื่องจากคลืน่ ที่มีอยูก่ ําลังจะหมดในอายุในปี 2561
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ค) การเปรียบเทียบคลื่นของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย
ตารางสรุ ปเปรียบเทียบคลื่นของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย

2300 MHz

64 MHz
สิ ้นสุด 2568

2100 MHz

1800 MHz

900 MHz

850 MHz

รวม

15 MHz
สิ ้นสุด 2570

15 MHz
สิ ้นสุด 2576

10 MHz
สิ ้นสุด 2573

15 MHz
สิ ้นสุด 2568

55 MHz

15 MHz
สิ ้นสุด 2570

25 MHz
สิ ้นสุด 2561

10 MHz
สิ ้นสุด 2561

50 MHz

30 MHz*

15 MHz
สิ ้นสุด 2576

10 MHz
สิ ้นสุด 2573

55 MHz

15 MHz
สิ ้นสุด 2568

79 MHz
20 MHz
สิ ้นสุด 2561

15 MHz
สิ ้นสุด 2568

35 MHz

*15 MHz สิ ้นสุดปี 2570 และ 15 MHz เช่าจาก TOT สิ ้นสุดปี 2568
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช. Telenor NTT Docomo SK Telecom และจาก AIS DTAC
TRUE
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ตารางเปรียบเทียบคลื่นของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช. Telenor NTT Docomo SK Telecom และ ข่าวต่าง ๆ
ง) แนวโน้ มการลงทุนของผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่
การประมูลคลืน่ ที่อยูใ่ นแผน ณ ปั จจุบนั มีทงหมด
ั้
4 คลืน่ ความถี่ คือ 2300 2600 1800 850 และ 700 MHz โดย
คาดว่าในส่วนของ DTAC จะเป็ นผู้ให้ บริ การที่มีความต้ องการคลื่นมากที่สดุ เนื่องจาก ทัง้ 1800 และ 850 MHz
ที่ มี อ ยู่จ ะหมดอายุล งในปี 2561 อี ก ทัง้ สหภาพโทรคมนาคมระหว่ า งประเทศ หรื อ ITU ได้ มี ก ารออกร่ า ง
มาตรฐานใหม่ ซึง่ คาดว่าจะลงนามรับรองในเดือนพฤศจิกายน 2560 ในกรณีที่ร่างเอกสารผ่านการรับรองไปได้
ด้ วยดี ITU คาดว่า มาตรฐาน 5G จะปรากฏโฉมอย่างเป็ นทางการในปี 2563 ซี่งข้ อกําหนดของผู้ให้ บริ การ 5G ที่
น่าสนใจข้ อหนึง่ คือ ความถี่ขนตํ
ั ้ ่าทีต่ ้ องมีคือ 100 MHz ซึ่งในปั จจุบนั นัน้ ผู้ให้ บริ การของประเทศไทยยังไม่มีราย
ใดที่ถึงข้ อกําหนดข้ อนี ้ จึงคาดการณ์ได้ วา่ ปั จจัยนี ้จะเป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยที่ทําให้ ผ้ ใู ห้ บริ การย่อมมีความต้ องการใน
การประมูลคลื่นความถี่มากขึ ้น เพราะเมื่อถึงปี 2563 นัน้ รายใดที่มีความพร้ อมในการให้ บริ การ 5G ย่อมเป็ น
ตัวเลือกที่ดีสาํ หรับผู้บริ โถค
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แผนภาพแสดงแผนในการประมูลคลื่นความถี่

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC
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3.1.2

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์ ประจาที่ในประเทศไทย
ก) จานวนผู้ลงทะเบียนใช้ งานอินเทอร์ เน็ตประจาที่
ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีผ้ ลู งทะเบียนใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตประจํา ที่ ประมาณ 6,771,400 ราย เพิ่มขึ ้นจาก
ไตรมาสก่อนหน้ าร้ อยละ 1.7 เมื่อพิจารณาอัตราการเข้ าถึงของบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง พบว่ามีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2559 มีอตั ราการเข้ าถึงอยู่ทีร้อยละ 31.75 ของครัวเรื อน เพิ่มขึ ้น
จากไตรมาสก่อนหน้ าร้ อยละ 0.6
จานวนผู้ใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงและอัตราการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตต่ อครัวเรือน

ที่มา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
จากข้ อมูลของ IDC Research (Thailand) พบว่าในจํานวนการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงทังหมด
้
การ
เชื่อมต่อประเภท xDSL มีสดั ส่วนสูงที่สดุ อยูท่ ี่ร้อยละ 69.51 ของการเชื่อมต่อทังหมด
้
ตามด้ วยการเชื่อมต่อแบบ
การเชื่อมต่อผ่าน Fiber optical ร้ อยละ 18.48 การเชื่อมต่อผ่าน Cable Broadband ร้ อยละ 8.89 และ การ
เชื่อมต่อผ่านรู ปแบบอื่น ๆ ร้ อยละ 3.13 โดยเมื่อพิจารณาแนวโน้ มของสัดส่วนการเชื่อมต่อ พบว่าสัดส่วนการ
เชื่อมต่อแบบ xDSL มีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สดั ส่วนการเชื่อมต่อ ผ่าน Fiber optical มีแนวโน้ ม
เติบโตขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ
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สัดส่ วนการเชื่อมต่ ออินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง แยกตามประเภทของการเชื่อมต่ อ

ที่มา: IDC Research (Thailand)
ข) โครงสร้ างตลาดค้ าปลีกบริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
ตลาดค้ าปลีกบริ การอินเทอร์ 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 จํา กัด (มหาชน) ซึ่ง ให้ บริ การ
ในชื่อแบรนด์ 3BB
ค) ส่ วนแบ่ งตลาด
เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดจากจํานวนผู้ใช้ บริ การ พบว่า ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2559 TRUE มีสว่ นแบ่ง ตลาดสูง
ที่สดุ อยู่ที่ร้อยละ 38.7 ตามด้ วย 3BB มีสว่ นแบ่งตลาดร้ อยละ 34.2 และ TOT มีสว่ นแบ่งตลาด ร้ อยละ 18.6
นอกจากนี ้ ยังมีผ้ ใู ห้ บริ การรายย่อยอื่นๆ มีสว่ นแบ่งตลาดรวมกันประมาณร้ อยละ 8.5 เมื่อพิจารณาแนวโน้ มส่วน
แบ่งตลาดซึง่ คํานวณจากจํานวนผู้ใช้ บริ การ ตังแต่
้ ปี 2555 เป็ นต้ นมา พบว่า TRUE 3BB และผู้ให้ บริ การรายย่อย
อื่นๆ มีแนวโน้ มส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ TOT มีแนวโน้ มส่วนแบ่งตลาดที่ลดลง
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ส่ วนแบ่ งตลาดบริการค้ าปลีกบริการอินเทอร์ เน็ตประจาที่

ที่มา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยการโทรคมนาคม

ง) ระดับการแข่ งขัน
สําหรับค่า HHI ของตลาดบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง ค่อนข้ างทรงตัว โดย ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2559 อยู่ที่
3,085 โดยเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนหน้ าเพียงร้ อยละ 0.4 แต่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ ้นจากช่วง
เดียวกันจากปี ที่แล้ วร้ อยละ 4.6
ค่ า HHI ตลาดอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง คานวณจากจานวนผู้ใช้ บริการ

ที่มา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยการโทรคมนาคม
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จ) รายได้ จากการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตประจาที่

รายได้ ของบริการค้ าปลีกอินเทอร์ เน็ตประจาที่ (ล้ านบาท)

ที่มา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
เมื่อพิจารณารายได้ จากการให้ บริ การ จะพบว่ารายได้ จากการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง รวมทุก ผู้ให้
บริ การ มีในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 13,700 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ าประมาณ
400 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.8 แต่เพิ่มขึ ้นจากช่วงไตรมาสเดียวกันจากปี ก่อนถึงร้ อยละ 8.7
ฉ) อัตราค่ าบริการ
อัตราค่าบริ การเฉลี่ยของบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง เมื่อคิดเป็ นอัตราบาทต่อ kbps มีแนวโน้ มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจากข้ อมูลล่าสุด ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีค่า 0.04 บาทต่อ kbps ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส
ก่อน แต่ลดลงจากไตรมาสเดียว 3 ปี 2558 ถึงร้ อยละ 38.3
อัตราค่ าบริการเฉลี่ยของบริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง (บาทต่ อ kbps)
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ที่มา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
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3.1.3

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์ เคลื่อนที่ในประเทศไทย
ก) โครงสร้ างตลาด
ตลาดอินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่มีโครงสร้ างคล้ ายกับตลาดโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เนื่องจากผู้ให้ บริ การเสียงในตลาด
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ก็มีจะให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเคลือ่ นที่ควบคูไ่ ปด้ วย
ผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่

ที่มา: สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 และ 2
ก) รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ จากการให้ บริ การของตลาดอินเทอร์ เน็ตเคลือ่ นที่ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดย รายได้ จากบริ การที่
มิใช่เสียง (non-voice) ของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ของผู้ให้ บริ การ รวมทังสิ
้ ้น 24,632.5 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจาก
ไตรมาสก่อนหน้ า 627.3 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3
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รายได้ จากการให้ บริการที่มิใช่ เสียง (non-voice) (ล้ านบาท)

ที่มา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
ข) ส่ วนแบ่ งตลาด
เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดโดยคํานวณจากรายได้ จากบริ การทีม่ ิใช่เสียง ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2559 พบว่าผู้
ให้ บริ การในกลุม่ AIS มีสว่ นแบ่งตลาดมากที่สดุ ที่ร้อยละ 47.2 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ าร้ อยละ 0.81 ตาม
ด้ วยผู้ให้ บริ การในกลุม่ DTAC มีสว่ นแบ่งตลาดร้ อยละ 27.2 เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนหน้ าร้ อยละ 1.92 และผู้
ให้ บริ การในกลุม่ TRUE Mobile มีสว่ นแบ่งตลาดร้ อยละ 25.6 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ าร้ อยละ 0.49
รายได้ จากการให้ บริการที่มิใช่ เสียง (non-voice) (ล้ านบาท)

TRUE
25.59%

AIS
47.24%

DTAC
27.17%

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและวิจยั เศรษฐกิจโทรคมนาคม กสทช.
ทางด้ านแนวโน้ ม ส่วนแบ่งตลาดคํานวณจากรายได้ จากการให้ บริ การที่มิใช่เสียง นัน้ AIS ยังคงครองอันดับ 1
ในสัดส่วนที่ค่อนข้ างมากกว่ารายอื่นอย่างมีนยั ยะสําคัญ แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ น้ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา แนวโน้ มค่อนข้ าง
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ ทางกลุม่ TRUE ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา รายได้ ในส่วนนี ้มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างเห็น
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ได้ ชดั ส่วนทางด้ าน DTAC ยังค่อนข้ างไม่ได้ มีทิศทางเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงแน่ชัดนัก ทังนี
้ ้เป็ นผลจากกลยุทธ์ ทาง
การตลาดของแต่ละค่าย
ส่ วนแบ่ งตลาดคานวณจากรายได้ จากการให้ บริการที่มิใช่ เสียง (non-voice) ไตรมาส 3/2558 - 3/2559

ที่มา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
ค) ระดับการแข่ งขัน
สําหรับค่าดัชนี HHI ของตลาดบริ การอินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2559 อยู่ที่ 3,625 ซึ่งใกล้ เคียง
กับไตรมาสก่อนหน้ า แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันจากปี ก่อนประมาณร้ อยละ 4
ค่ า HHI ของตลาดอินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่

ที่มา: สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

หน้ า 36

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั

ง) อัตราค่ าบริการอินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่
อัตราค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตเคลือ่ นที่ พบว่าจากข้ อมูลล่าสุด ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีคา่ 0.24 บาท/MB โดย
ลดลงจากไตรมาสก่อนร้ อยละ 4 หรื อ 0.01 บาท/MB ผลจากกลยุทธ์ ทางการตลาดและการแข่งขันที่รุนแรง
ทางด้ านราคา
อัตราค่ าบริการเฉลี่ย (บาท/MB)

ที่มา: สํานักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริ การในกิจการโทรคมนาคม
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3.1.4

ตลาดบริการเข้ าถึงบรอดแบนด์ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย
ก) ผู้ให้ บริการ
ในปั จจุบนั มีผ้ ใู ห้ บริ การเข้ าถึงบรอดแบนด์ด้วยรูปแบบโครงข่ายทีห่ ลากหลายพบว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็ นของตนเองและได้ รับอนุญาตให้ บริ การเข้ าถึงบรอดแบนด์ มีจํานวนทังสิ
้ ้น 32
ราย แบ่งเป็ นผู้รับใบอนุญาตทีใ่ ห้ บริ การผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมมากกว่าหนึง่ แบบเพื่อให้ บริ การ จํานวน 21
ราย และเป็ นผู้ให้ บริ การที่ให้ บริ การผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมแบบเดียว จํา นวน 11 ราย
ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ ายและรูปแบบของโครงข่ ายที่ให้ บริการเข้ าถึงบรอดแบนด์

ที่มา : สํานักการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 สํานักงาน กสทช.
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ข) ปริมาณการใช้ บริการและรายได้
ปริมาณการใช้ งานบริการเข้ าถึงบรอดแบนด์ แยกตามเทคโนโลยี (Gbps)

ที่มา: IDC Research (Thailand)
ปริ มาณการใช้ บริการเข้ าถึงบรอดแบนด์มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2559 อยูท่ ี่
5,191.5 Gbps เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนหน้ า ร้ อยละ 2.52 และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 3 ปี 2558 คิดเป็ นร้ อยละ
2.52 ทังนี
้ ้ การเข้ าถึงบรอดแบนด์โดยใช้ เทคโนโลยี Fiber optic มีปริ มาณทราฟฟิ คมากว่าเทคโนโลยีอื่น โดยการ
เข้ าถึงบรอดแบนด์โดยใช้ เทคโนโลยี xDSL มีปริ มาณทราฟฟิ คเป็ นอันดับ 2
รายได้ บริการเข้ าถึงบรอดแบนด์ (ล้ านบาท)

ที่มา: IDC Research (Thailand)
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สําหรับรายได้ จากบริ การเข้ าถึงบรอดแบนด์ก็มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดย ณ สิ ้น ไตรมาส
ที่ 3 ปี 2559 อยูท่ ี่ 20,557.00 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนหน้ า ร้ อยละ 0.85 และ เพิ่มขึ ้นจากไตรมาส
ที่ 3 ปี 2558 คิดเป็ นร้ อยละ 4.05 โดยแบ่งเป็ นรายได้ ที่ขายให้ แก่บริ ษัทอื่น 12,513.8 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ น
สัดส่วนโดยประมาณร้ อยละ 60 และ รายได้ จากการใช้ เองและให้ บริ การบริ ษัทใน กลุม่ 8,043.2 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนโดยประมาณร้ อยละ 40
ค) แนวโน้ มการขยายโครงข่ ายของผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ต
ตลาดอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงมีแนวโน้ มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก รูปแบบการดําเนินชีวติ ของผู้บริ โภคที่เข้ า
สูย่ คุ ดิจิทลั และความต้ องการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตภายในที่อยูอ่ าศัยเพิ่มสูงขึ ้น เพื่อให้ เข้ าถึงข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะที่เทคโนโลยี ADSL เริ่ มล้ าสมัยและมี ข้ อจํากัดทาง เทคนิคในเรื่องความเร็ วและ
ความเสถียรของโครงข่าย ทําให้ ลูกค้ าเริ่มมองหาบริ การใหม่ๆ สําหรับ อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น โดยเทคโนโลยีที่ให้ บริ การด้ วยโครงข่ายใยแก้ วนําแสงได้ เข้ ามามีบทบาทสําคัญต่อการตัดสินใจของ
ลูกค้ า
จากข้ อมูลของกสทช. จํานวนครัวเรื อนที่ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง ณ สิ ้นปี 2559 คาดว่าจะอยูท่ ี่
ประมาณร้ อยละ 31.75 และหรื อมีผ้ ใู ช้ งานประมาณ 7 ล้ านราย ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตจาก
การที่มีพื ้นที่หลายแห่ง ยังไม่สามารถเข้ าถึงบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงได้
ในปี 2560 ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงจะเน้ นการแข่งขันด้ าน ความเร็ วในการให้ บริ การ และมุง่ เน้ น
พัฒนาขยายพื ้นทีใ่ ห้ บริ การผ่าน โครงข่ายใยแก้ วนําแสงเพิ่มมากขึ ้น ทดแทนการให้ บริ การด้ วย ADSL แบบเดิม
ง) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในตลาดอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้ าผลักดันโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้ อมยกระดับโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ เป็ นตัวกลาง
เชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทลั กับประชาชนทุกภาคส่วน รวมทังพั
้ ฒนาการเชื่อมต่อโครงข่ายระดับประเทศเพื่อให้
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการเชื่อมต่อวงจรระหว่างประเทศของภูมิภาคตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
โดยมีแนวคิดในการบูรณาการโครงข่ายหลักและโครงข่ายรองด้ านโทรคมนาคมภายในประเทศที่มีอยู่แล้ วของ
หน่วยงานภาครัฐ (บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)) และภาคเอกชน
รวมถึ ง แผนงานการยกระดับ โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมของประเทศด้ วยโครงข่ า ยใยแก้ วนํ า แสง
ภายในประเทศให้ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ ภาคประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้ าถึงบริ การอินเทอร์ เน็ต
ความเร็ วสูงที่มีประสิทธิ ภาพได้ มากขึ ้น รวมไปถึงส่งเสริ มให้ มีการลงทุนและร่ วมใช้ ทรัพยากรโครงข่ายสื่อสาร
หลักระหว่างประเทศในภาคพื ้นดิน และเคเบิลใต้ นํ ้า เพื่อเป็ นการผลักดันให้ ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในศูนย์กลาง
ของการเชื่อมต่อข้ อมูลในภูมิภาคอาเซียน โดยพิจารณาให้ เกิดความสอดคล้ องและลดความซํ ้าซ้ อนกับแผนงาน
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ภายใต้ การดําเนินงานโครงการด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทังโครงข่
้
ายสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
ด้ วยการบูรณาการโครงข่ายภาครัฐดังกล่าวเป็ นโครงข่ายเดียวหรื อโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติ ทําให้
เป็ นโครงข่ายเปิ ดอย่างเสรี เพื่อให้ หน่วยงานเอกชน หรื อหน่วยงานท้ องถิ่นที่สนใจใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ ว
สูงสามารถสร้ างโครงข่ายท้ องถิ่น (Last Mile) เชื่อมโยงกับโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติเพื่อให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงได้ อย่างรวดเร็ ว

3.2 ปั จจัยต่ างๆ ที่มีผลกระทบต่ อค่ าเช่ าที่กองทุนฯ จะได้ รับ
ค่าเช่าที่กองทุนฯ จะได้ รับสามารถแบ่งได้ ตามผู้เช่าออกเป็ นสองประเภทหลัก คือ (1) ค่าเช่าที่มาจากกลุม่ ทรู และ (2)
ค่าเช่าที่มาจากผู้เช่ารายอื่น ซึง่ ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อค่าเช่าทังสองแหล่
้
งอาจจะแตกต่างกันอันเนื่องมาจากเงื่อนไขใน
สัญญาเช่าที่ทางกองทุนฯ ได้ ทํากับทรู อาจจะมีเงื่อนไขบางประการที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ได้ ตกลงกับผู้เช่ารายอื่น โดย
สรุปปั จจัยที่จะทําให้ คา่ เช่าที่กองทุนฯ จะได้ รับเปลีย่ นแปลงไปมีดงั ต่อไปนี ้
I.

II.

อัตราค่ าเช่ าและอัตราการเพิ่มขึน้ ของค่ าเช่ าตามสัญญา
-

เสาโทรคมนาคม: สําหรับค่าเช่าเสาของผู้เช่ากลุ่มทรู อัตราค่าเช่าและอัตราการขึ ้นของค่าเช่า
เสาได้ มีการกําหนดไว้ แล้ วจนถึงวันครบกํ าหนดเช่าในปี พ.ศ. 2570 พร้ อมทังส่
้ วนลดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง สําหรับค่าเช่าเสาของผู้เช่ารายอื่นจะขึ ้นอยู่การต่อรองระหว่างกองทุนฯ และผู้เช่าราย
ใหม่ โดยปั จจั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ อัต ราค่ า เช่ า เสานัน้ ได้ แก่ อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานชองเสา
โทรคมนาคมในเวลานัน้ และต้ นทุนในการสร้ างเสาโทรคมนาคมและค่าเช่าที่ดิน (เนื่องจากผู้เช่า
จะนําต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องจากการสร้ างเสาด้ วยตนเองรวมทัง้ ค่าเช่าที่ มาพิจารณา ร่วมกับค่าเช่าเสา
ดังนันค่
้ าเช่าเสารายเดือน ควรจะถูกกว่าต้ นทุนต่อเดือนในกรณีที่มีการสร้ างเสาเอง เพื่อให้ เป็ น
การดึงดูดให้ ผ้ ใู ห้ บริ การเช่าเสามากกว่าที่จะสร้ างเสาเอง)

-

ระบบ FOC หลัก: สําหรับอัตราค่าเช่าสาย FOC นัน้ ได้ ถกู กําหนดไว้ แล้ วที่ 350 บาทต่อคอร์
กิโลเมตรต่อเดือน สําหรับอัตราค่าเช่าที่กลุม่ ทรูจะได้ รับ ซึง่ จะคงที่โดยไม่มีการเพิ่มขึ ้นระหว่างปี ไป
จนถึง ปี พ.ศ. 2569 สําหรับอัตราค่าเช่าที่ผ้ เู ช่ารายอื่น ในหนังสือชี ้ชวนกําหนดไว้ ที่ 1,100 บาทต่อ
คอร์ กิโลเมตรต่อเดือน ซึง่ อัตรานี ้สามารถต่อรองได้ เป็ นรายกรณีไป

-

อุ ปกรณ์ ส่ ือสัญญาณที่เกี่ยวช้ อ งกับระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่
ต่ างจังหวัดซึ่งเป็ นอุปกรณ์ ประเภท Active: ตามสัญญาที่กองทุนฯ ได้ เข้ าทํากับกลุม่ ทรู อัตรา
ค่าเช่าของทรัพย์สินส่วนนี ้อยู่ที่ 317 ล้ านบาทในปี 2557 และจะเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 5 ต่อปี
สําหรับปี พ.ศ. 2558 และหลังจากนันจะเพิ
้
่มขึ ้นในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริ โภคที่ประกาศโดย
กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย สําหรับปี ก่อนหน้ า โดยเริ่ มคิดคํานวณจากเดือนมกราคม พ.ศ.
2559 ทังนี
้ ้อัตราดังกล่าวต้ องไม่เกินร้ อยละ 3.5

อัตราการเช่ าใช้
-

เสาโทรคมนาคม: กลุม่ ทรูได้ ทําสัญญาเช่าพื ้นที่ขนตํ
ั ้ ่าไว้ ดงั นี ้
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o พื ้นที่ (slots) จํานวน 6,619 พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2558
o พื ้นที่ (slots) จํานวน 13,993 พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2559 และ
o พื ้นที่ (slots) จํานวน 15,249 พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2560
แต่เนื่องจากพื ้นที่ทงหมดที
ั้
่มีบนเสาทัง้ 6,000 ต้ นนันมี
้ ถึง 22,541 พื ้นที่ (slots) จะเห็นได้ ว่ามี
พื ้นที่ว่างที่สามารถนํามาให้ เช่ าแก่ผ้ เู ช่ารายอื่นอยู่ถึง 7,292 พื ้นที่ ดังนัน้ ถ้ ากองทุนฯ สามารถ
ปล่อยเช่าส่วนที่เหลือนี ้ออกไปได้ ค่าเช่าที่กองทุนฯ จะได้ รับก็จะเพิ่มขึ ้น
-

ระบบ FOC หลัก: ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 หลังจากที่กองทุนฯ ได้ ทําการลงทุนใน
ทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 1 ทางกองทุนฯ มีระบบ FOC หลักทัง้ สิน้
426,143 คอร์ กิโลเมตร ซึ่งกลุ่มทรู ในฐานะผู้เช่าหลักได้ สญ
ั ญาว่าจะเช่าขั น้ ตํ่าเป็ นจํานวนไม่ตํ่า
กว่า 271,980 คอร์ กิโลเมตร (ประมาณร้ อยละ 64) ในปี 2558 และจะเพิ่มขึ ้นไปจนถึง 302,290
คอร์ กิโลเมตรในปี สุดท้ ายชองสัญญาเช่าซึ่งคือปี 2569 (ประมาณร้ อยละ 71) ดังนัน้ ถ้ ากองทุนฯ
สามารถหาผู้เ ช่ า รายอื่ น มาเช่ า ในส่ว นที่ ก ลุ่ม ทรู ไม่ได้ เ ช่ า ได้ ค่า เช่ า ที่ ก องทุน ฯ จะได้ รั บ จาก
ทรัพย์สนิ ประเภทนี ้ก็จะเพิ่มสูงขึ ้น

-

อุ ปกรณ์ ส่ ือสัญญาณที่เกี่ยวช้ อ งกับระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่
ต่ างจังหวัดซึ่งเป็ นอุปกรณ์ ประเภท Active: ทรัพย์สินส่วนนี ้มีสญ
ั ญาเช่ากับกลุม่ ทรู จนถึง ปี
2561 โดยรายได้ จากทรั พย์สินส่วนนี ้อยู่ที่ 317 ล้ านบาทในปี 2557 ดังนันรายได้
้
จ ากทรัพย์สิน
ส่วนนี ้หลังจากปี 2561 จะขึ ้นกับว่าทางกองทุนฯ ได้ ต่อสัญญาเช่ากับกลุม่ ทรู หรื อไม่ และที่อตั รา
ค่าเช่าเท่าใด

3.3 นโยบายการตลาดและการแข่ งขันของโครงการ
ก)

ธุรกิจให้ เช่ าเสาโทรคมนาคม

ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือ่ นที่รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง เอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีมี
เสาโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง ผู้ให้ บริ การเหล่านี ้อาจพิจารณาแยกทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเหล่านี ้ออกไปเพื่ อ
จัดตังบริ
้ ษัทที่ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมขึ ้นต่างหาก (Tower Co) หรื อโอนทรัพย์สินเหล่านี ้ไปให้ แก่บริ ษัทที่
ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมที่เป็ นอิสระ ซึ่งในกรณีดงั กล่าวอุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศไทยอาจจะ
เผชิญกับการควบรวมกิจการและการลงทุนโดยบริ ษัทต่างชาติ ซึง่ จะทําให้ เกิดคูแ่ ข่งที่มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ ้น อย่างไรก็
ตาม ปั จจุบนั ยังไม่มีเจ้ าของเสาโทรคมนาคมที่เป็ นอิสระที่ให้ เช่าพื ้นที่ในประเทศไทย
เนื่องจากพื ้นที่ตงเสาโทรคมนาคมหลายแห่
ั้
งของกองทุนฯ ตังอยู
้ ใ่ นกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชากรหนาแน่น และเป็ น
พื ้นที่ที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักประสบกับสภาพที่มีอตั ราใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การสูง กองทุนฯ จึงเชื่อว่าผู้เช่าและ
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บริ หารจัดการหลัก เช่นเดียวกันกับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายอื่นซึ่งเข้ าเป็ นผู้เช่าของกองทุนฯ มีแนวโน้ มที่
จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาของสัญญา เพื่ อที่จะลดการหยุดชะงักของบริ การในพื ้นที่ดงั กล่าวและ
หลีกเลี่ยงโอกาสการสูญเสียรายได้ อีกทังหลี
้ กเลี่ยงค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้นจากการย้ ายสายอากาศ (antenna) และ
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานอื่นที่ใช้ ในการดําเนินงาน
ตามที่ได้ กล่าวในหัวข้ อประมาณการอุปสงค์และอุปทานของเสาโทรคมนาคมข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าในปั จจุบนั มีเพียง
เสาที่กองทุนฯ มีและเสาของทีโอที และ กสท. โทรคมนาคมเท่านันที
้ ่มีการทําการตลาดปล่อยเช่าพื ้นที่ ในด้ านราคา
กองทุนฯ มีนโยบายการตลาดที่จะไม่แข่งขันทางด้ านราคากับ ทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม โดยตรง แต่จะเน้ นการ
ตังราคาที
้
่ตํ่ากว่าต้ นทุนที่ผ้ เู ช่าจะต้ องจ่ายถ้ าผู้เช่าตัดสินใจสร้ างเสาด้ วยตนเอง เพื่อเป็ นการดึงดูดให้ ผ้ เู ช่าตัดสินใจที่
จะเช่ามากกว่าสร้ างเอง
ข) ธุรกิจให้ เช่ าระบบ FOC
ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอที มี
ระบบ FOC เป็ นของตนเอง ผู้ดําเนินงาน FOC ประเภทขายส่งเท่านัน้ เช่น กฟภ. และ กฟผ. ได้ ให้ เช่าความจุ
ช่องสัญญาณใยแก้ วนําแสงบนระบบ FOC ของตนด้ วย ผู้ประกอบธุรกิจระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด
รวมถึง ทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริ ษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด บริ ษัท ยูไนเต็ด บรอดแบนด์ เทคโนโลยี
จํากัด บริ ษัท แอดวานส์ ดาต้ าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด และบริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
นอกจากนี ้ บริ ษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ยังเป็ นคู่แข่งทางธุรกิจที่สําคัญอีกรายหนึ่งในอุตสาหกรรม
ระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์
ด้ านธุรกิจให้ เช่าระบบ FOC ในปั จจุบันทางกองทุนฯ มีค่แู ข่งที่เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเช่นเดียวกันคือ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน ที่มีเครื อข่ายระบบ FOC ที่ครอบคลุมทัง้ ประเทศ
เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่ กองทุนฯ มี ดังนัน้ ทางกองทุนฯ จึงต้ องหาจุดที่จะทําให้ สามารถแข่งขันได้ ด้วยจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การอันได้ แก่
I.

ความครบครันของทรัพย์สินโทรคมนาคม (One-Stop Solution) กล่าวคือ กองทุนฯ ไม่ได้ มีเพียงสาย
FOC ที่ให้ เช่าเหมือนกับคูแ่ ข่ง แต่กองทุนฯ มีทงระบบ
ั้
FOC และเสาโทรคมนาคมซึง่ สามารถใช้ ในธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Moblle business) และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การบรอดแบนด์แบบไร้ สาย
(Wireless boardband) ส่วนประเภทของสาย FOC ที่กองทุนฯ มีให้ เช่านันมี
้ ทงแบบที
ั้
่เป็ น Core
Network และ Access Network กล่าวคือ สามารถให้ ผ้ เู ช่าได้ มี end-to-end network ที่ต้องการได้

II.

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบ FOC ให้ เหมาะสมกับความต้ องการของผู้เช่า ยกตัวอย่างเช่น
ทางกองทุนฯ อาจจะพิจารณาสร้ างสายเพิ่ม เพื่อให้ เครื อข่ายที่มีอยู่สามารถไปเชื่อมโยงกับจุดที่ผ้ เู ช่า
ต้ องการได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นกับการตกลงไปรายกรณีไป

ค) ธุรกิจให้ เช่ าระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด (Upcountry Broadband Network)
เนื่องจากกลุ่มทรู ได้ ทําสัญญาเช่ากับกองทุนฯ โดยกองทุนฯ ได้ ให้ สิทธิ ในการเช่าใช้ แต่เพียงผู้เดียว ( Exclusivity
Right) แก่กลุม่ ทรู เป็ นระยะเวลา 5 ปี และให้ สิทธิ แก่กลุม่ ทรู ในการเลือกที่จะคงสิทธินี ้ไว้ ได้ เพิ่มอีก 5 ปี ทางกองทุนฯ
จึงไม่ได้ มีแผนการตลาดและการแข่งขันสําหรับทรัพย์สนิ ตรงส่วนนี ้
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3.4 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ลักษณะผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทของทรัพย์สินและตัวเลขเชิงสถิติ (Operational Statistics) เป็ นดังตาราง
สรุปดังต่อไปนี ้
ก) รายละเอียด จานวนพืน้ ที่รองรับและอัตราการเช่ าใช้ ของเสาโทรคมนาคม
ั ้ ่บนดาดฟ้ า
โดยทัว่ ไป เสาโทรคมนาคมที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นดินและมีความสูงเกิน 32 เมตร และเสาโทรคมนาคมที่ตงอยู
สามารถหรื อจะสามารถรองรับผู้เช่าได้ ตงแต่
ั ้ สองรายขึ ้นไป ทังนี
้ ้ เสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ ของกองทุนฯ สามารถ
รองรับผู้เช่าได้ ตงแต่
ั ้ สองรายขึ ้นไป ทังนี
้ ้ หากมีการส่งมอบทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มเสร็ จสิ ้นและสิทธิแต่เพียง
ผู้เดียวที่เกี่ ยวข้ องกับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว พืน้ ที่ที่เสา
โทรคมนาคมซึง่ อยูใ่ นกองทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ จะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลีย่ ต่อเสาอยู่ที่ 4.14 (โดยเป็ น
ตัวเลขที่ได้ จากการนําจํานวนพื ้นที่รองรับมาหารด้ วยจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคม)
เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคม
ของ AWC

ทรัพย์ สิน
เสาโทรคมนาคม
ส่ วนเพิ่ม

จานวนเสา
รวม

อัตราร้ อยละ
ของเสา

ประเภทของเสา

ความสูง

ตัง้ อยู่บนพืน้ ดิน

>50 เมตร

3,496

520

4,016

33.0

ตัง้ อยู่บนพืน้ ดิน

32-50 เมตร

1,572

3,668

5,240

43.0

ตัง้ อยู่บนพืน้ ดิน

<32 เมตร

46

159

205

1.7

ตัง้ อยู่บนดาดฟ้า

<32 เมตร

546

1,653

2,199

18.0

DAS
รวม

N/A

523
6,183

6,000

523
12,183

4.3
100.0

ณ วันที่กองทุนฯ ลงทุน อัตราส่วนการเช่าใช้ พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนฯ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.00 พื ้นที่
(slots) ต่อเสา ทังนี
้ ้ ภายหลังที่มีการส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ มทังหมดและนั
้
บรวมการเช่าพื ้นที่
(slots) บนเสาตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักที่กองทุนฯ ทํากับ TUC แล้ ว กองทุนฯ คาดว่า
อัตราส่วนการเช่าใช้ พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนฯ จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.76 พื ้นที่ (slots) ต่อเสา ตาราง
ดังต่อไปนี ้แสดงความสามารถในการรองรับการใช้ พื ้นที่บนเสา (hosting capacity) และการเช่าใช้ ณ วันที่กองทุนฯ
ลงทุน สํา หรั บ เสาโทรคมนาคมที่ ก องทุน ฯ จะซื อ้ หรื อ มี สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุท ธิ ที่ เ กิ ด จากเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวตามเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง
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นิติบุคคลผู้โอน

เสา

จานวนพืน้ ที่
รองรับ(1)

การเช่ าใช้

อัตราส่ วนการเช่ าใช้
(พีน้ ที่ (slots)
ต่ อเสา)

ทรู(2)

6,000

22,541(3)

15,249 (4)

2.54 (5)

AWC(6)

4,698

14,524

4,698

1.00

BFKT(7)

1,485

6,450

1,485

1.00

รวม

12,183

43,515

21,432

1.76

(1) จานวนพืน้ ทีร่ องรับ หมายถึง จานวน ช่องพืน้ ที ่ (slots) ทัง้ หมดบนเสาแต่ละต้น คูณด้วยจานวนเสาที ก่ องทุนฯ จะเป็ นเจ้าของ หรื อมี สิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้สทุ ธิ ทีเ่ กิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)
(2) รวมถึงทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม ซึ่งจะมีการส่งมอบให้แก่กองทุนฯ จานวน 3,000 เสา ในปี พ.ศ. 2557 และจานวน 3,000 เสา ใน
ปี พ.ศ. 2558
(3) ประมาณการความสามารถในการรองรับรวมในช่วงคุณสมบัติ (specification range) ทีก่ าหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ
รายได้
(4) ประมาณการการเช่าใช้พืน้ ที ่บนเสา ณ วันที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ภายหลังจากที ่มีการส่งมอบทรัพย์ สิ นเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มและ
การจัดสรรพืน้ ที ่ (slots) บนเสาตามทีก่ าหนดในสัญญาเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหลักทีก่ องทุนฯ ทากับ TUC
(5) ประมาณการอัตราการเช่าใช้พืน้ ทีบ่ นเสา ณ วันที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ภายหลังจากที ่มีการส่งมอบทรัพย์ สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม
และการจัดสรรพืน้ ที ่ (slots) บนเสาตามทีก่ าหนดในสัญญาเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหลักทีก่ องทุนฯ ทากับ TUC
(6) รวมถึงเสาโทรคมนาคมซึ่งเป็ นของ AWC ซึ่งกองทุนฯ จะมีสิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ที่เกิ ดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวและ
อยู่ภายใต้สิทธิ แต่เพียงผู้เดี ยวของ กสท. โทรคมนาคม
(7) รวมถึงเสาโทรคมนาคมของ BFKT ซึ่ งกองทุนฯ จะมี สิทธิ ในการรับประโยชน์ จากรายได้สุทธิ ที่เกิ ดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวและอยู่
ภายใต้สิทธิ แต่เพียงผู้เดี ยวของ กสท. โทรคมนาคม

ข) รายละเอียดและคุณสมบัติของ FOC และความครอบคลุมของระบบ FOC หลัก
ใยแก้ วนําแสง คือเส้ นใยแก้ วที่สามารถนําแสงไปตามความยาวคลื่นแสง ใยแก้ วนําแสงใช้ กนั อย่างแพร่ หลายในการ
สื่อสัญญาณ ซึ่งสามารถส่งสัญญาณได้ ในระยะทางที่ไกลกว่าและด้ วยอัตราแบนด์วิดท์ที่สงู กว่าระบบสื่อสัญญาณ
รู ปแบบอื่น ๆ นอกจากนี ้ การสื่อสารด้ วย FOC เป็ นวิธีการส่งข้ อมูลจากสถานที่ หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งด้ วยการส่ง
สัญญาณแสงผ่านทางใยแก้ วนําแสง กระบวนการสื่อสารโดยใช้ ใยแก้ วนําแสงมีขนตอนพื
ั้
้นฐานซึ่งได้ แก่ การสร้ าง
สัญญาณแสงโดยการใช้ เครื่ องส่งสัญญาณ (transmitter) การถ่ายทอดสัญญาณ การตรวจสอบว่าสัญญาณไม่เกิด
การผิดเพี ้ยนหรื อมีกําลังอ่อนเกินไป การรับสัญญาณแสง และการแปลงสัญญาณแสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า
ประโยชน์ที่สาํ คัญของ FOC คือการสูญเสียข้ อมูลที่ตํ่ามากและไม่มีการรบกวนของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า ทําให้ สามารถ
เว้ นระยะทางระหว่างอุปกรณ์ขยายสัญญาณ (amplifiers) กับอุปกรณ์ทวนสัญญาณ (repeaters) ได้ ไกลขึ ้น FOC
จึงถูกนํามาใช้ แทนสายโลหะ และไม่มีการรบกวนของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า โดยการเชื่อมต่อด้ วยสายไฟฟ้ าหลายพันเส้ น
สามารถนํามาแทนแทนเส้ นใยแก้ วนําแสงที่มีแบนด์วิดท์สงู ได้ เพียงเส้ นเดียว
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ระบบ FOC หลักของกองทุนฯ ซึ่งจะได้ มาจาก TU โดยหลักจะประกอบด้ วยสายเคเบิลใยแก้ วขนาด 12 ถึง 60 แกน
(core) ซึง่ สามารถสือ่ สัญญาณดิจิตอลแบบหลายช่อง (dense wave digital multiplex หรื อ DWDM) ด้ วยความเร็ วที่
อัตรา 1600 GB/s อุปกรณ์ ระบบสื่อสัญญาณในระบบ FOC หลัก (รวมถึงอุปกรณ์ ที่อยู่ระหว่างการติดตัง)้ จะ
ประกอบด้ วยอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ SDH ซึ่งติดตังอยู
้ ่ประมาณ 250
ตําแหน่งใน 59 จังหวัดของประเทศไทย ระบบ FOC หลักประกอบด้ วยสายเคเบิลใยแก้ วความยาวประมาณ 5,112
กิโลเมตร สายเคเบิลใยแก้ วในระบบ FOC หลักได้ ผ่านการใช้ งานมาอยู่ในช่วงหนึ่งถึงเจ็ดปี โดยสายเคเบิ ลใยแก้ วมี
อายุการใช้ งานสูงถึง 50 ปี ระบบ FOC หลักส่วนใหญ่เป็ นแบบพาดเหนือพื ้นดิน ทําให้ เข้ าถึงและบํารุ งรักษาได้ ง่าย
รวมทังสามารถก่
้
อสร้ างและเดินสายเคเบิลใหม่ได้ รวดเร็ ว สายเคเบิลใยแก้ วบางส่วนวางอยู่ในท่อใต้ พื ้นดิน เพื่อการ
ป้องกันเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ ระบบ FOC หลักของกองทุนฯ ที่ได้ มาจาก TU จะไม่รวมเครื อข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ ปลายทาง (last
mile) ในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร
ระบบ FOC หลักของ TU

FOC ทังหมด
้
จํานวนทีใ่ ช้ ในปั จจุบนั (1)

ความยาว
(กิโลเมตร)
5,112
N/A

จานวนคอร์
กิโลเมตร
122,690
73,275

อัตราร้ อยละของ
FOC ทัง้ หมด
100.0
59.7

(1) ประมาณการจานวนทีใ่ ช้ของ TU ภายหลังจาก FOC ส่วนที อ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้างมี การดาเนิ นการเสร็ จสิ้ น

ระบบ FOC ของ BFKT

FOC ทังหมด
้
จํานวนทีใ่ ช้ ในปั จจุบนั (1)

ความยาว
(กิโลเมตร)
47,259
N/A

จานวนคอร์
กิโลเมตร
680,400
302,400

อัตราร้ อยละของ
FOC ทัง้ หมด
100.0
44.4

(1) ประมาณการจานวนที ่ใช้ของ BFKT สาหรับให้ กสท. โทรคมนาคม เช่า ภายหลังจาก FOC ส่วนที ่อยู่ระหว่างการก่ อสร้ างมี การ
ดาเนินการเสร็จสิ้ น

ระบบ FOC หลักของ AWC

FOC ทังหมด
้
จํานวนทีใ่ ช้ ในปั จจุบนั (1)

ความยาว
(กิโลเมตร)
7,981
N/A

จานวนคอร์
กิโลเมตร
303,453
197,240

อัตราร้ อยละของ
FOC ทัง้ หมด
100.0
65.0

(1) ประมาณการจานวนทีใ่ ช้ของ AWC
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ค) รายละเอียดและความครอบคลุมของระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด (Upcountry Broadband
Network)
นอกจากระบบ FOC หลักแล้ ว กองทุนฯ จะเข้ าซื ้อระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด จาก TU ซึ่งระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัดของกองทุนฯ จะทําให้ TU ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก สามารถเสนอบริ การ
การเข้ าถึงโครงข่ายต่าง ๆ ให้ แก่ลกู ค้ าองค์กรและลูกค้ าทัว่ ไป เพื่อตอบสนองความต้ องการบริ การเสียง ข้ อมูล ภาพ
และการรับส่งข้ อมูลวิดีโอ ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง MPLS, DOCSIS, xDSL, DDN, WiFi และ FTTx ระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดของกองทุนฯ ประกอบด้ วยโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active และ Passive
เพื่ อ เข้ า ถึ ง ผู้ใ ช้ ปลายทางได้ จํ า นวนประมาณ 1.2 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) ซึ่งมีความยาวโดยรวมประมาณ 20,750 กิโลเมตร ทังนี
้ ้ FOC มีความยาวครอบคลุม 6,114 กิโลเมตรของ
ระบบส่งตรงถึงผู้ใช้ ปลายทาง (last mile) และมีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 234,455 คอร์ กิโลเมตร
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4 ปั จจัยความเสี่ยง
4.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุน
4.1.1

ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ ขึน้ อยู่กับ
ธุรกิจของกลุ่มทรูเป็ นอย่ างมาก
กองทุนฯ จะต้ องพึ่งพากลุม่ ทรู เป็ นอย่างมาก เนื่องจากทรู และบริ ษัทย่อยของกลุม่ ทรู จะเป็ นนิติบคุ คลผู้โอนที่จะ
โอนทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมให้ แก่กองทุนฯ นอกจากนี ้ ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบการบํารุ งรักษาและการดําเนินงานของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักและ BFKT ซึ่งจะเป็ นผู้รับผิดชอบการบํารุ งรักษาและการดําเนินงานของ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA
อีกทังผู
้ ้ จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของทรู จะเป็ นผู้รับผิดชอบการบริ การด้ านธุรการ และการ
จัดผลประโยชน์และการตลาดบางประการสําหรับการเช่าและบริ หารจัดการสถานที่ตงร่
ั ้ วมกันในส่วนที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ทรูจะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนจํานวนประมาณร้ อยละ 18 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้ ทงหมดในการเสนอขายครั
ั้
ง้ แรก และสมาชิกคณะกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หารระดับสูงของ
กลุ่มทรู จ ะได้ รับ การแต่งตัง้ โดยบริ ษัท จัดการให้ เป็ นสมาชิ กคณะกรรมการที่ ปรึ กษาการลงทุนของกองทุน ฯ
นอกจากนี ้ ผลการดําเนินงานของกองทุนฯ นันขึ
้ ้นอยู่กบั ผลการดําเนินการและอุปสงค์ของธุรกิจโทรคมนาคม
เคลือ่ นที่ของกลุม่ ทรูเป็ นอย่างมาก
ก. กลุ่มทรูมีอิทธิพลต่ อการดาเนินการของกองทุนฯ อย่ างมีนัยสาคัญ
ทรู และ/หรื อนิติบคุ คลผู้โอนอื่น และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันกับทรู หรื อนิติบคุ คลผู้โอนอื่น จะถือหน่วยลงทุนไม่
ตํ่ากว่าร้ อยละ 18 แต่ไม่เกินจํานวน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ ในการเสนอ
ขายครัง้ แรก แม้ วา่ ทรูอาจไม่สามารถออกเสีย งลงมติในเรื่ องที่ทรู หรื อบริ ษัทย่อยของทรู มีสว่ นได้ เสีย แต่ทรู ก็อยู่
ในฐานะที่สามารถใช้ อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญในเรื่ องที่ต้องได้ รับและขึ ้นอยู่กบั มติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื่น นอกจากนี ้ คาดว่าสมาชิกคณะกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หารระดับสูงของกลุม่ ทรูอาจได้ รับการแต่งตังโดย
้
บริ ษัทจัดการให้ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนของกองทุนฯ โดยคณะกรรมการที่ปรึ กษาการ
ลงทุนของกองทุนฯ มีหน้ าที่ให้ คําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานของ
กองทุนฯ ตราบใดที่กลุม่ ทรูยงั ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ทรูยงั อยูใ่ นฐานะที่สามารถใช้ อิทธิพลในการถอด
ถอนบริ ษัทจัดการ อีกด้ วย นอกจากนี ้ ในวาระอื่น ๆ ที่ทรูสามารถออกเสียงได้ ในฐานะที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน ทรูมี
อิสระที่จะพิจารณาและลงมติที่เป็ นประโยชน์กบั ตน กองทุนฯ จึงไม่อาจรับรองได้ วา่ ผลประโยชน์ของกลุม่ ทรู และ
จะไม่ตา่ งไปจากหรื อจะไม่ขดั หรื อแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น

หน้ า 48

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
ข. กลุ่มทรู จะมีอานาจควบคุมผู้จัดการทรั พย์ สินโทรคมนาคม ซึ่งจะเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านธุ รการบาง
ประการและด้ า นการตลาดและการจัด หาผลประโยชน์ ท่ ี เกี่ ยวกับ ทรั พย์ สิน โครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมแก่ กองทุนฯ
กลุม่ ทรู เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 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 หารจัดการสถานที่ตงร่
ั ้ วมกันบน
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการเพิ่มเติม และผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
จะได้ รับค่านายหน้ าและค่าธรรมเนียมสําหรับการให้ บริ การตามสัญญาบริ การหลัก ดังนัน้ กลุ่มทรู จึงยังคงมี
อํานาจควบคุมการบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมต่อไปอย่างมาก ซึ่งคาดว่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวจะเป็ นทรัพย์สนิ ซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ เกือบทังหมดของกองทุ
้
นฯ ณ เวลาจัดตังกองทุ
้
นฯ
ค. ผู้เช่ าและบริ หารจัดการหลักภายใต้ สัญญาเช่ า ดาเนิ นการและบริ หารจัดการหลักทุกราย BFKT
และ AWC เป็ นบริษัทย่ อยของกลุ่มทรู
ณ เวลาจัดตังกองทุ
้
นฯ ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักจะเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการเสาโทรคมนาคม ระบบ FOC
หลัก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดเกือบทังหมดภายใต้
้
สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการหลัก ส่วน BFKT จะยังคงจัดเก็บรายได้ ตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA และ BFKT
และ AWC (ซึ่งจะได้ รายได้ ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC) จะต้ องชําระเงินบางส่วนของรายได้
ดังกล่าวให้ แก่กองทุนฯ ตามข้ อกํ าหนดของสัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ รายได้ กับ BFKT และ AWC
ตามลําดับ ดังนัน้ กองทุนฯ จึงต้ องพึ่งพาผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก BFKT และ AWC ซึ่งเป็ นแหล่งรายได้ ของ
กองทุนฯ นอกจากนี ้ ตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก กองทุนฯ จะให้ สิ ทธิ แต่เพียงผู้เดียว
(exclusivity rights) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) บางประการแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการ
หลัก รวมถึงให้ สทิ ธิในการปฏิเสธก่อนในการเช่าและบริ หารจัดการพื ้นที่ (slots) บนเสาหรื อพื ้นที่รองรับอื่นใดบน
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม การที่กลุ่มทรู ใช้ สิทธิดงั กล่าวอาจเป็ นอุปสรรคต่อความสามารถของ
กองทุนฯ ที่จะดึงดูดและให้ บริ การแก่ ผ้ ใู ห้ บริ การรายอื่น ๆ ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อการขยายฐานลูกค้ าที่กองทุนฯ คาดหมายและการเติบโตของรายได้ ในอนาคตของกองทุนฯ หาก
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้น กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองว่ากองทุนฯ จะสามารถหาลูกค้ ารายอื่น ๆ เพื่อผลักดันการ
เติบโตของธุรกิจของกองทุนฯ ได้ และถึงแม้ ว่ากองทุนฯ จะประสบความสําเร็ จในการพยายามขยายฐานลูกค้ า
นอกกลุม่ ทรู กองทุนฯ คาดว่าในอนาคตอันใกล้ กองทุนฯ ยังคงต้ องพึง่ พากลุม่ ทรูเป็ นอย่างมากสําหรับธุรกิจและ
รายได้ เกือบทังหมดของกองทุ
้
นฯ นอกจากนี ้ ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนฯ ยังมีหน้ าที่บํารุ งรักษา
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่เช่าจากกองทุนฯ อย่างสมํ่าเสมอภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก การผิดสัญญาในหน้ าที่ดงั กล่าวอาจทําให้ มลู ค่าของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ลดลง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

หน้ า 49

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั

ง. สัญญาโอนขายสิทธิรายได้ ก่อให้ เกิดความเสี่ยงบางประการแก่ กองทุนฯ
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ระหว่างกองทุนฯ กับทรู BFKT และ AWC กําหนดไว้ ว่าหากเกิดเหตุผิด
สัญญาหรื อเหตุการณ์ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ เช่น การที่ทรูไม่สามารถส่งมอบเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มภายในเวลาที่
กําหนด ทรูจะต้ องชําระค่าเสียหายในจํานวนที่ตกลงไว้ การที่ BFKT หรื อ AWC ไม่สง่ มอบรายได้ ให้ แก่กองทุนฯ
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ติดต่อกันสามงวด BFKT และ AWC จะต้ องชําระมูลค่าปั จจุบนั
สุทธิของรายได้ ในอนาคตซึ่งจะต้ องชําระภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ รวมถึงมูลค่าสุดท้ าย
(terminal value) ของทรัพย์สนิ ให้ แก่กองทุนฯ การชําระเงินจํานวนดังกล่าวโดยทรู BFKT หรื อ AWC อาจจะไม่
สะท้ อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้ จริ งของการลงทุนของกองทุนฯ ในเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มและทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT หรื อ AWC นัน้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อมูลค่าการลงทุนใน
หน่ ว ยลงทุ น ของผู้ ลงทุ น ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ผิ ด สัญ ญาหรื อ มี ก ารเรี ย กร้ องให้ ส่ ง มอบรายไ ด้ ก่ อ นกํ า หนด
(acceleration) ดังกล่าว กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ ทรู BFKT หรื อ AWC จะมีสภาพคล่องเพียงพอหรื ออยู่
ในสถานะที่จะสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนได้ นอกจากนี ้ ศาลมีดลุ ยพินิจในการพิจารณาปรับลดเงิน
จํานวนที่ทรู BFKT หรื อ AWC มีภาระต้ องชําระให้ แก่กองทุนฯ เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญาหรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่
กําหนดไว้ นอกจากนี ้ ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ BFKT และ
AWC ตกลงที่จะชําระค่าเช่ารายเดือนให้ แก่กองทุนฯ จนกว่าสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA จะหมดอายุ
ลง กล่าวคือวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หากไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญา อย่างไรก็ดี BFKT หรื อ AWC อาจไม่ปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันซึง่ กําหนดให้ BFKT หรื อ AWC ส่งมอบรายได้ ให้ แก่กองทุนฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ รายได้ ประจําของ
กองทุนฯ ลดลง การปรับลดค่าเสียหายที่กําหนดไว้ ลว่ งหน้ าหรื อการลดลงของรายได้ ตามสัญญาที่ คาดการณ์ว่า
จะได้ รับจาก BFKT หรื อ AWC อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
กลยุทธ์การเติบโตและรายได้ ของกองทุนฯ ในอนาคตขึ ้นอยูก่ บั ผลประโยชน์ที่กองทุนฯ มีสทิ ธิได้ รับภายใต้ สญ
ั ญา
โอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เป็ นอย่างมาก จึงขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถของนิติบคุ คลผู้โอนในการปฏิบตั ิตาม
ภาระผูกพันและข้ อกําหนดบางประการภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่านิติบคุ คลผู้โอน
จะสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันและข้ อกํ าหนดทุกข้ อภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวได้ การที่นิติบุค คลผู้โอนไม่
สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันและข้ อกําหนดภายใต้ ข้อกําหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่กองทุนฯ มีสิทธิได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวและผลประโยชน์ที่กองทุนฯ จะ
ได้ รับจากการให้ เช่าพื ้นที่ร่วมแก่บคุ คลอื่นในเวลาที่ กองทุนฯ คาดหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
จ. กลุ่มทรู จะไม่ ให้ การสนับสนุ นด้ านเครดิตหรื อการคา้ ประกันแก่ กองทุนฯ ตลอดอายุของเอกสาร
ธุรกรรม
ในเบื ้องต้ น กองทุนฯ จะให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมแก่ผ้ เู ช่าและ
บริ หารจัดการหลัก ซึ่งจะถือเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการทังหมดของกองทุ
้
นฯ ตามสัญญาเช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการหลัก และกองทุนฯ จะต้ องพึง่ พา BFKT และ AWC ในการนําส่งรายได้ ที่ขายให้ กบั กองทุนฯ ภายใต้
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สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ โดยในระยะแรก กองทุนฯ จะต้ องพึ่งพาค่าเช่าจากผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลัก และการนําส่งรายได้ จาก BFKT และ AWC (แล้ วแต่กรณี) เป็ นอย่างมากในการสร้ างรายได้ ให้ แก่
กองทุนฯ ในการชําระค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน และในการจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน การที่ผ้ เู ช่า
และบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ละเลย ล่าช้ าหรื อระงับการชําระเงินที่ต้องชําระให้ แก่
กองทุน ฯ ตามสัญญาเช่า ดํ าเนิน การและบริ หารจัดการหลักหรื อ สัญ ญาโอนขายทรั พย์ สิน และสิทธิ รายได้
(แล้ วแต่กรณี) หรื อการที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC และ/หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ผิดสัญญาไม่ปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันของตนภายใต้ ข้อกําหนดของสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก และ/หรื อ สัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ (แล้ วแต่กรณี) อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถ
ของกองทุนฯ ที่จะทําการชําระเงินหรื อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสิทธิที่ควรได้ รับ
เว้ นแต่การที่ (1) TUC ตกลงจะชําระเงินหรื อดําเนินการให้ มีการชําระเงินให้ แก่กองทุนฯ ในจํานวนเท่ากับรายได้
สุทธิ ที่ BFKT ต้ องชําระให้ แก่กองทุนฯ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ที่กองทุ นฯ ทํากับ BFKT
ในช่วงก่อนที่ กสท. โทรคมนาคม จะเริ่ มทําการชําระเงินให้ แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA
ภายใต้ Letter of Undertaking และ (2) เมื่อ กสท. โทรคมนาคม เริ่ มชําระเงินให้ แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่ อง
และอุปกรณ์ HSPA TUC จะให้ การสนับสนุนภายใต้ Letter of Support แก่ BFKT นัน้ กลุม่ ทรู จะไม่ให้ การคํ ้า
ประกัน หลักประกัน หรื อการสนับสนุนด้ านเครดิตในลักษณะอื่นใด เพื่อสนับสนุนภาระผูกพันที่กองทุนฯ มีต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนหรื อเจ้ าหนี ้รายอื่น ๆ ของกองทุนฯ หรื อเพื่อสนับสนุนภาระผูกพันของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก
ในกรณีผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักละเมิดข้ อกําหนดในสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก หรื อเพื่อ
สนับสนุนภาระผูกพันของ AWC BFKT หรื อนิติบคุ คลผู้โอนอื่นภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
หรื อเพื่อสนับสนุนภาระผูกพันของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมภายใต้ สั ญญาบริ การหลัก ดังนัน้ การที่ผ้ เู ช่า
และบริ หารจัดการหลักผิดนัดตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก หรื อการที่ BFKT AWC และ/
หรื อ นิ ติ บุค คลผู้โอนอื่ น ผิ ด นัด ตามสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ ร ายได้ หรื อ การที่ ผ้ ูจัด 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 องพึ่งพาธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูอย่ างมีนัยสาคัญ
ความสามารถของกองทุนฯ ในการจัดหารายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมของกองทุนฯ ขึน้ อยู่กับอุปสงค์ ของบริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่และผลการดําเนินงานของกิ จการ
โทรคมนาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องของกลุม่ ทรูซงึ่ รวมถึงผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ ปั จจัยต่าง
ๆ ที่สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจโทรคมนาคมของกลุม่ ทรู และผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ
นอกจากนี ้ แผนงานขยายธุรกิ จในอนาคตของกองทุนฯ ยังคาดว่าจะมีพื ้นฐานหลักมาจากแผนการขยายธุรกิจ
บริ การเสียงและข้ อมูลผ่านโครงข่ายไร้ สายและระบบ FOC ของกลุม่ ทรูและผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงหรื ออาจไม่เกิดขึ ้น แม้ ว่ากองทุนฯ อาจขยายธุรกิ จการให้
เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ไปสูผ่ ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมใน
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อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยนอกเหนือจากกลุ่มทรู อย่างไรก็ดี กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่า
ความพยายามขยายฐานรายได้ ของกองทุนฯ จะประสบความสําเร็ จโดยรวม
การที่กองทุนฯ ต้ องพึ่งพากลุม่ ทรู ซึ่งรวมถึงผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก ทําให้ กองทุนฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจโทรคมนาคมของกลุม่ ทรูและผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ รวมถึงความเสีย่ งที่สาํ คัญ
ดังต่อไปนี ้
-

การที่อุปสงค์ของผู้บริ โภค และ/หรื อ ค่าใช้ บริ การสําหรับบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริ การโทรศัพท์
ประจําที่ลดลง

-

การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ ้นระหว่างผู้ให้ บริ การเสียงและข้ อมูลทังแบบเคลื
้
อ่ นที่และประจําที่

-

ความล่าช้ าหรื อการเปลี่ยนแปลงในการเริ่ มให้ บริ การ 3G หรื อบริ การเทคโนโลยีเซลลูลา่ ร์ (cellular
technology) อื่น ๆ ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย ซึง่ รวมถึงบริ การ 4G

-

คดีความและข้ อพิพาทกับหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม และรัฐวิสาหกิจซึง่ ยังคงดําเนินอยู่

-

สถานะของสัมปทานและใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ

-

กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม เทศบาล สิง่ แวดล้ อม สุขภาพ และอื่น ๆ เป็ นต้ น

กองทุนฯ อาจไม่สามารถหาผู้เช่าและบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมรายใหม่หรื อผู้ที่จะ
เช่าและบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมแทนภายใต้ ข้อกําหนดเดียวกันกับข้ อกําหนดการ
เช่า การดําเนินการและบริ หารจัดการของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก หรื อภายใต้ ข้อกําหนดเชิ งพาณิ ชย์ ที่
ยอมรับได้ ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์อย่างหนึง่ อย่างใดข้ างต้ นเกิดขึ ้นหรื อหากกองทุนฯ มีข้อพิพาทใด ๆ ที่กองทุนฯ
อาจมีกับกลุม่ ทรู ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติบคุ คลผู้โอน หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักไม่ว่ารายใ ด
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 งพึ่ ง พาผู้ เ ช่ าและบริ ห ารจั ด การหลั ก น้ อยรายส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคม และ AWC และ BFKT ในการชาระเงินตามสัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้ และ
อาจจะไม่ สามารถเรี ยกชาระเงินจากผู้เช่ าและบริ หารจัดการเหล่ านี ้ หรื อ AWC หรื อ BFKT ได้ ตาม
กาหนดเวลา หรื อไม่ สามารถเรี ยกชาระได้ เลยในกรณีท่ ีผ้ ูเช่ าและบริ หารจัดการเหล่ านี ้ AWC หรื อ
BFKT ล้ มละลายหรือประสบปั ญหาทางการเงินอย่ างร้ ายแรง
ในวันที่กองทุนฯ ลงทุน กองทุนฯ จะให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
บางรายการแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักเท่านัน้ ในอนาคตเท่าที่คาดหมายได้ เงินค่าเช่าที่มาจากผู้เช่าและ
บริ หารจัดการเหล่านี ้และรายได้ ที่มาจาก AWC และ BFKT จะถือเป็ นแหล่งรายได้ ที่สําคัญของกองทุนฯ ดังนัน้
ผลตอบแทนทางการเงินของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม และความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการดําเนิน
ธุรกิจของกองทุนฯ จะขึ ้นอยู่กบั เสถียรภาพทางธุรกิจและการเงินของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC และ
BFKT อย่างมีนยั สําคัญ
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ในกรณีที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลัก หรื อ AWC หรื อ BFKT ประสบปั ญหาทางการเงินอย่างร้ ายแรง กองทุนฯ
อาจมีความยากลําบาก หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าเช่าหรื อรายได้ ที่ต้องชําระให้ แก่กองทุนฯ ตามสัญญาเช่า
ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักหรื อสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั AWC และ BFKT (แล้ วแต่
กรณี) ภายในกําหนดเวลา หรื ออาจจะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้ เลย ซึง่ จะมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทุนฯ นอกจากนี ้ ถ้ าผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักรายใด
หรื อ AWC หรื อ BFKT ไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก
หรื อตามหน้ าที่ในการส่งมอบรายได้ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กองทุนฯ อาจต้ องรับภาระ
ค่าใช้ จ่ายจํานวนมากในการรักษาสิทธิของกองทุนฯ และ/หรื อ การหาผู้เช่าและบริ หารจัดการรายใหม่เพื่อให้ เช่า
และบริ หารจัดการพื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่วา่ งลง
ถ้ าศาลมีคําสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT กองทุนฯ อาจจะไม่สามารถเรี ยก
เก็ บ ยอดเงิ น ค้ า งชํ า ระตามสัญญาเช่ า ดํ าเนิ นการและบริ หารจัดการที่เ กี่ ยวข้ อ ง และ/หรื อ สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ตามกฎหมายล้ มละลายไทย ถ้ าผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT ถูกศาล
มีคําสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ ยอดเงินที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัด การหลัก AWC หรื อ BFKT ค้ างชําระต่อกองทุนฯ เมื่อศาลมี
คําสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์จะกลายเป็ นสิทธิ เรี ยกร้ องสามัญที่ไม่มีประกันในคดีล้มละลาย ซึ่งกองทุนฯ จะได้ รับชําระก็
ต่อเมื่อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT ได้ ชําระหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องที่มีบรุ ิ มสิทธิบางรายการแล้ ว
รวมทังจะได้
้
รับชําระคืนตามสัดส่วนระหว่างเจ้ าหนี ้ไม่มีประกันด้ วยกัน ในกรณีที่สิทธิเรี ยกร้ องของเจ้ าหนี ้ของผู้
เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT อาจมีบรุ ิ มสิทธิเหนือสิทธิเรี ยกร้ องที่กองทุนฯ มีต่อผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลัก AWC หรื อ BFKT ในส่วนของหนี ้ที่ผ้ ูเช่าและบริ 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 ้ กองทุนฯ อาจจะไม่ได้ รับชําระจํานวนเงินใน
อนาคตใด ๆ ที่กองทุนฯ 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 การที่ กสท. โทรคมนาคม ผิดนัดชําระค่าเช่าหรื อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หรื อชําระเงินล่าช้ า หรื อหยุด
ชําระเงินดังกล่าวให้ แก่ BFKT ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื่ 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 ้นอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.1.3

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้ เสาร่ วมกันและผู้เช่ าและบริหารจัดการพืน้ ที่ร่วมบนเสาโทรคมนาคม
และระบบ FOC ของกองทุนฯ อาจไม่ ได้ เป็ นไปในลักษณะที่กองทุนฯ คาดหมาย
รูปแบบการดําเนินธุรกิจของกองทุนฯ อยูบ่ นหลักการว่าจะมีผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมใช้ ทรัพ ย์สนิ เสาโทรคมนาคม
ส่ว นเพิ่ มและระบบ FOC หลัก ของกองทุน ฯ ร่ ว มกันมากขึน้ เนื่ อ งจากการเพิ่ ม จํ านวนผู้ให้ บ ริ ก ารในเสา
โทรคมนาคมและระบบ FOC ที่มีอยู่จะเอื ้ออํานวยต่อการใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ ดียิ่งขึ ้นโดยมี
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
รายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ ้นค่อนข้ างตํ่า อันเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้ านต้ นทุนและการดําเนินงานของกองทุนฯ
การเพิ่มอัตราการใช้ พื ้นที่ร่วมของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มและระบบ FOC หลักของกองทุนฯ เป็ น
ปั จจัยหลักอย่างหนึ่งของกลยุทธ์ การเติบโตของกองทุนฯ ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นในการสร้ างเสาโทรคมนาคม ระบบ
FOC และโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องใหม่ อาจเป็ นสิง่ จูงใจให้ ลกู ค้ าเป้าหมายพึ่งพาการใช้ เสาโทรคมนาคมที่มี
อยูแ่ ล้ ว และใช้ ประโยชน์จากระบบ FOC ของกองทุนฯ ร่วมกันมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม ความสําเร็ จของรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจนี ้ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึง ความสามารถของกลุ่ มทรู ในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ของตนในสภาวะการแข่งขันสูง ภูมิประเทศ ความหนาแน่นของประชากรในพื ้นที่เมืองและชนบท สภาวะการเงิน
ที่มีผลกระทบต่อผู้ให้ บริ การและรูปแบบพฤติกรรมผู้บริ โภคอันเป็ นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
และข้ อจํากัดทางกฎหมาย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ทรั พย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมบางอย่างของกองทุนฯ
ไม่ได้ พร้ อมสําหรับการใช้ ร่วมกันได้ ทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งกองทุน
ฯ จะซื ้อรายได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินเหล่านัน้ อยู่ภายใต้ ข้อตกลงการให้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ กสท. โทรคมนาคม
ในการใช้ ทรัพย์สนิ เหล่านัน้ การจัดให้ มีผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการเพิ่มเติมบนทรัพย์สินดังกล่าวนันถู
้ กจํากัดจนกว่า
จะมีการโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ แก่กองทุนฯ ภายหลังวันครบกําหนดสัญญา HSPA ตามข้ อกําหนดของสัญญา
โอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ อย่างไรก็ดี ระบบ FOC ของ BFKT อาจไม่พร้ อมสําหรับการใช้ งานร่ วมกับผู้ให้
บริ การรายอื่นหลังจากสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA หมดอายุลงและมีการโอนทรัพย์สินส่วนดังกล่าว
ให้ แก่กองทุนฯ เนื่องจากข้ อจํากัดภายใต้ สญ
ั ญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบสื่อสัญญาณของ BFKT ดังนี ้ แม้ ว่า
กสท. โทรคมนาคม จะยินยอมสละสิทธิในการใช้ แต่เพียงผู้เดียว การใช้ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
บางประการร่วมกัน อาจอยูภ่ ายใต้ ข้อจํากัดทางด้ านเทคโนโลยีและกฎระเบียบด้ วย และ ความไม่แน่นอนนี ้ก็อาจ
เป็ นการจํากัดความสามารถของกองทุนฯ ที่จะหาผู้เช่าและบริ หารจัดการพื ้นที่ร่วมยิ่งขึ ้นไปอีก
กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองว่าผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมจะพยายามลดค่าใช้ จ่ายด้ วยการเพิ่มการพึ่งพาการใช้ เสา
หรื อระบบ FOC ร่ วมกัน ไม่ว่ากับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมไร้ สายรายอื่นๆ หรื อกับผู้ดําเนินงานเสาโทรคมนาคม
และระบบ FOC อิสระเช่นกองทุนฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมอาจไม่ยินดีที่จะเช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการเสาโทรคมนาคมหรื อระบบ FOC จากบุคคลภายนอก เนื่องจากไม่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจ หรื ออาจไม่ยินดีที่จะสละสิง่ ที่ผ้ ใู ห้ บริ การรายดังกล่าวเชื่อว่าเป็ นข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขันจากการ
เป็ นเจ้ าของโครงข่ายของตนเอง หรื อไม่ว่าด้ วยเหตุผลอื่นใด ในกรณีที่การใช้ เสาหรื อระบบ FOC ร่ วมกันไม่ได้
เปลีย่ นแปลงไปในลักษณะที่กองทุนฯ คาดหมาย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.1.4

บริษัทจัดการอาจไม่ สามารถดาเนินกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนฯ ได้ อย่ างประสบผลสาเร็จ และอาจ
ตกลงแก้ ไขแปลี่ยนแปลงเอกสารธุรกรรม 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 โดยอยู่ภายใต้ ก ารกํ า กับ ดูแ ลของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ กองทุน ฯ ต้ อ งพึ่ง พาการ
ดําเนินงานของบริ ษัทจัดการและความสามารถของบริ ษัทจัดการในการดําเนินงานและบริ หารจัดการกองทุนฯ
การที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินงานหรื อบริ หารจัดการกองทุนฯ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล
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หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการจ่ายเงินปั นผล รวมไปถึงผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมให้ เป็ นผู้รับผิด ชอบการบริ การด้ านธุรการบางประการ การ
จัดหาผลประโยชน์และการตลาดเกี่ยวกับการให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมกับผู้เช่าและบริ หารจัดการรายอื่น ๆ ทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจไม่มีโอกาสที่จะประเมินการตัดสินใจ
ของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับกลยุทธ์ ที่บริ ษัทจัดการนํามาใช้ หรื อการลงทุนของกองทุนฯ ตลอดจนเงื่อนไขในการ
ลงทุนดังกล่าว การที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อาจ
มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิ จ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิ จขอ ง
กองทุนฯ
นโยบายการลงทุนของกองทุนฯ อนุญาตให้ กองทุนฯ ลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานได้ อย่างหลากหลาย โดย
ไม่จําเป็ นต้ องเกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ/หรื อ ไม่จําเป็ นต้ องตังอยู
้ ่ในประเทศไทย ตราบใดที่
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานนันเป็
้ นประโยชน์หรื อเป็ นการให้ บริ การประชาชนในวงกว้ างของประเทศไทย ซึ่งกองทุน
ฯ อาจไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนหรื อดําเนินงานกิจการเหล่านันมาก่
้ อน ทังนี
้ ้ แม้ ว่ากิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ที่กองทุนฯ สามารถลงทุนได้ นนั ้ รวมไปถึงกิ จการไฟฟ้ า ประปา ทางพิเศษ หรื อทางสัมปทาน ท่าอากาศยาน
ท่าเรื อนํ ้าลึก การขนส่งมวลชน พลังงานทางเลือก ระบบบริ หารจัดการนํ ้าหรื อชลประทาน และระบบป้องกันภัย
ธรรมชาติ และกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นใดซึง่ กฎหมายหลักทรัพย์อาจให้ เข้ าไปลงทุนได้ ในอนาคต กองทุนฯ ก็
คาดว่าจะลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเป็ นหลัก นอกจากนี ้ หากกองทุนฯ จะเข้ าไปลงทุนในกิจกา ร
ดังกล่าว กองทุนฯ คาดว่ากองทุนฯ จะต้ องว่าจ้ างผู้ให้ บริ การภายนอกเพื่อดําเนินงาน และ/หรื อให้ บริ การสําหรับ
กิจการดังกล่าว ซึง่
กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ จะสามารถว่าจ้ างผู้ให้ บริ การหรื อผู้ดําเนินงานภายนอกที่
เหมาะสมซึง่ มีประสบการณ์ที่จําเป็ นด้ วยข้ อตกลงทางการค้ าที่ยอมรับได้ หรื ออาจไม่สามารถหาผู้ให้ บริ การหรื อผู้
ดําเนินงานภายนอกได้ เลย
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการยังมีดลุ ยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ สทิ ธิหรื อยินยอมให้ มีการใช้ สทิ ธิและการเยียวยาบาง
ประการเกี่ ยวกับผู้จัดการทรัพย์ สินโทรคมนาคมหรื อการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคม หรื อ ให้ ค วามยิ น ยอมในการแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงเอกสารธุ ร กรรม (นอกเหนื อ จากการแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงที่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน) หรื อผ่อนผันเงื่อนไขใด ๆ ในเอกสารธุรกรรม ซึ่งอาจ
ไม่สอดคล้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยการดําเนินการดังกล่าวของบริ ษัทจัดการจะผูกพัน
ผู้ถือหน่วยลงทุนและอาจไม่ใช่ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
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4.1.5

กองทุ นฯ อาจไม่ สามารถซื อ้ ทรั พย์ สิน โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมภายใต้ เงื่อ นไขที่ ย อมรั บ ได้
หรื อไม่ สามารถรวมทรั พย์ สินเหล่ านัน้ ได้ อย่ างประสบผลสาเร็ จ หรื อกองทุนฯ อาจจะไม่ สามารถระบุ
เป้าหมายที่เหมาะสม หรื อกลยุทธ์ การเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทุนฯ อาจจะไม่ ประสบ
ผลสาเร็จ
กลยุทธ์ การเติบโตของกองทุนฯ ขึน้ อยู่กับความสามารถของกองทุนฯ ในการซือ้ หรื อได้ มา หรื อการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมจากนิติบคุ คลผู้โอน บริ ษัทอื่น ๆ ในกลุม่ ทรู หรื อบุคคลภายนอก
อื่น ๆ กลยุทธ์นี ้สะท้ อนความเสีย่ งในส่วนของการประเมินมูลค่า จุดแข็งและจุดอ่อนของการเข้ าซื ้อหรื อได้ มาและ
โอกาสการลงทุน การรวมและบริ หารจัดการทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ได้ มาใหม่ และการ
เพิ่มหรื อปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพการดําเนินงานของทรัพย์สินเหล่านัน้ นอกจากนี ้ กองทุนฯ อาจจะต้ องจัดสรร
ทรัพยากรและฝ่ ายบริ หารจัดการอาจจะต้ องใช้ เวลาอย่างมากในการดําเนินการเพื่อการเข้ าซื ้อหรื อได้ มา และการ
ลงทุนดังกล่าว ความสามารถในการดําเนินกลยุทธ์การเติบโตของกองทุนฯ ได้ อย่างประสบผลสําเร็ จจะขึ ้นอยู่กบั
ปั จ จัย ต่า ง ๆ อาทิ ความสามารถของกองทุน ฯ ในการเฟ้ นหาโอกาสการลงทุน ที่ เ หมาะสม ซึ่ง เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนฯ การจัดหาเงินทุนและ/หรื อการกู้ยืมเงินได้ อย่างเพียงพอบนเงื่อนไขที่ยอมรับ
ได้ และการปฏิบตั ิตามคํารับรองของกองทุนฯ ที่ระบุอยูใ่ นตราสารหนี ้ใดซึง่ กองทุนฯ อาจมีอยู่ ณ เวลานัน้
กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ การเข้ าซื ้อหรื อการลงทุนของกองทุนฯ จะสามารถทําได้ ในเวลาที่เหมาะสม หรื อ
ตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขซึง่ เป็ นที่ยอมรับได้ ของกองทุนฯ และไม่สามารถรับรองได้ วา่ ทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ สามารถเข้ าซื ้อหรื อได้ มาหรื อลงทุนจากนิติบคุ คลผู้โอน บริ ษัทอื่น ๆ ในกลุม่ ทรู
หรื อบุคคลภายนอกอื่น ๆ ได้ ในอนาคตจะเป็ นที่น่าสนใจ กองทุนฯ คาดว่าในอนาคตอันใกล้ ทรัพย์ สินที่เป็ น
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ จะเข้ าซื ้อหรื อได้ มาจะมาจากนิติบคุ คลผู้โอนหรื อนิติบคุ คลในกลุม่ ทรู
อื่น ๆ เกือบทังหมด
้
ซึง่ จะยังคงเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ต่อไปในอนาคต แม้ ว่าตามกฎหมาย ทรู จะไม่
สามารถออกเสียงในวาระเกี่ยวกับธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องในกรณีที่การเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวต้ องได้ รับมติ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อถูกจํากัดโดยข้ อจํากัดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่นใด เนื่องจากทรู
จะถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ เพราะทรู จะเข้ าถือหน่วยลงทุนจํานวนเกินร้ อยละ 10 ของหน่วยลงทุน
ทังหมด
้
อย่างไรก็ ดี ทรู หรื อกลุ่มทรู ก็อาจยังคงมีอิทธิ พลเหนือกว่าในการเจรจาต่อรองเงื่ อนไขในการเข้ าซือ้
ทรั พย์ สินในอนาคตจากนิติบุคคลผู้โอนหรื อบริ ษัทอื่น ๆ ในกลุ่มทรู นอกจากนี ้ ถึงแม้ ว่าตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ กองทุนฯ จะได้ สิทธิในการได้ รับคําเสนอก่อน (right to receive a first offer) ในการซื ้อ
ทรัพย์สนิ ที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางอย่างจากกลุม่ ทรู ที่กลุม่ ทรู ประสงค์จะขายก็
ตาม กลุ่มทรู อาจตัดสินใจไม่ขายทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่ม เติมใด ๆ หรื ออาจตัดสินใจลดจํ านวนเสา
โทรคมนาคมที่จะขายลง นอกจากนี ้ กองทุนฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่ากองทุนฯ จะได้ รับประโยชน์ในการคัดสรร
และเข้ าซื ้อหรื อได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมตามที่คาดว่าจะเป็ นการส่งเสริ มเป้าหมาย
กลยุทธ์ ของกองทุนฯ หรื อได้ มาซึ่งทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมในอัตราที่จําเป็ นต่อการบรรลุ
แผนการขยายธุรกิจที่ต้องการ กองทุนฯ ไม่สามารถรับ รองได้ ว่ากองทุนฯ จะสามารถดําเนินตามแผนการขยาย
ธุรกิจหรื อสามารถได้ รับผลประโยชน์จากกลยุทธ์ การเติบโตของกองทุนฯ ในอนาคตได้ อย่างประสบผลสําเร็ จ ซึ่ง
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ไม่วา่ กรณีใดดังกล่าวก็อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน
กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.1.6

บริ ษัทจัดการและกองทุนฯ ไม่ มีประสบการณ์ ในกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม หากบริ ษัท
จัดการไม่ สามารถบริ หารจัดการกองทุนฯ และ/หรื อ ผู้จัดการทรั พย์ สินโทรคมนาคมให้ ดาเนิ นการ
ให้ บริ การที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อธุ รกิจ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้บริ หารจัดการกองทุนฯ และบริ ษัทจัดการจะต้ องพึ่งพาผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมใน
การบริ การด้ านธุรการบางประการ รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดสําหรับการเช่าและบริ หารจัดการ
พื ้นที่ร่วมกันบนทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมให้ แก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ ภายหลังจาก
ที่นิติบคุ คลผู้โอนโอนทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมให้ แก่กองทุนฯ ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานและการบํารุ งรักษาทรั พย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม และ BFKT จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการและกองทุนฯ ไม่มีประสบการณ์หรื อความเชี่ยวชาญในการบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคม และอาจไม่สามารถควบคุมดูแลการดําเนินงานของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม ผู้เช่า
และบริ หารจัดการหลัก และผู้เช่ าและบริ ห ารจัดการรายอื่น ๆ ได้ อย่างมีป ระสิทธิ ภาพ ดังนัน้ หากผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ รายได้ ของกองทุนฯ และหากบริ ษั ทจัดการไม่
สามารถควบคุมดูแลให้ ผ้ จู ดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก และผู้เช่าและบริ หารจัดการ
รายอื่น ๆ ดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม และ/หรื อ บริ ษัทจัดการไม่สามารถบริ หาร
จัดการกองทุนฯ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล จะส่งผลกระทบต่อธุรกิ จ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ ตลอดจนความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนและการชําระคืนหนี ้ที่ถึงกําหนดชําระ การเปลี่ยนแปลงในทางลบใด ๆ ในความสัมพันธ์ ระหว่าง
บริ ษัทจัดการกับผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมอาจเป็ นอุปสรรคต่อความสามารถของบริ ษัทจัดการในการจัดหา
ผลประโยชน์ จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม นอกจากนี ้ หากผู้จัดการทรัพย์ สินโทรคมนาคมไม่
สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ต ามสัญ ญาบริ การหลัก กองทุนฯ อาจไม่สามารถแต่งตัง้ บุคคลอื่นเพื่อบริ หารจัดการ
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมและการจัดหาผลประโยชน์และ
การตลาดเกี่ ย วกับ การให้ เช่ า ดํ าเนิ นการและบริ ห ารจัดการพื น้ ที่ ตงั ้ ร่ วมกันบนทรั พย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับที่ผ้ จู ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมต้ องปฏิบตั ิตามสัญญาบริ การ
หลัก หรื ออาจไม่สามารถแต่งตังบุ
้ คคลอื่นได้ เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผล
การดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ

4.1.7

กองทุนฯ อาจไม่ มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในรายได้ ในอนาคตซึ่งถูกขายให้ แก่ กองทุนฯ ตามสัญญา
โอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้ กับ BFKT และ AWC และการโอนกรรมสิทธิ์ในรายได้ ในอนาคตตาม
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สัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้ อาจถูกโต้ แย้ งหรื อตกอยู่ภายใต้ สิทธิเรี ยกร้ องของเจ้ าหนีร้ าย
อื่น
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั BFKT และ AWC นัน้ BFKT และ AWC จะขายรายได้ ที่จะ
ได้ รับจากการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามลําดับ โดยการขาย
ดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ บงั คับของกฎหมายไทยซึง่ มีข้อจํากัดที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสําคัญต่อการมี
ผลบังคับของการโอนกรรมสิทธิ์ในรายได้ ในอนาคต และการขายรายได้ ดงั กล่าวอาจถูกโต้ แย้ งได้ ตามที่ได้ มีการ
วิเคราะห์ในบทวิเคราะห์ทางกฎหมายในหัวข้ อ 2.4 “บทวิเคราะห์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิท ธิในการรับประโยชน์
จากรายได้ ในอนาคตหากกองทุนฯ มิได้ เป็ นบุคคลเดียวที่มีสิทธิ ได้ รับรายได้ ในอนาคตดังกล่าวทังจํ
้ านวน โดย
เปรี ยบเทียบสิทธิได้ เสียทางทรัพย์สนิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนกับสิทธิของเจ้ าหนี ้หรื อผู้มีสทิ ธิอื่นในรายได้ ในอนาคต”
นอกจากนี ้ ในกรณีที่เจ้ าหนี ้ของ 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 ที่กองทุนฯ ซื ้อมาจาก BFKT และ AWC ในกรณีที่
เจ้ าหนี ้หรื อบุคคลอื่นฟ้องร้ อง BFKT หรื อ AWC สิทธิของกองทุนฯ ในอันที่จะเรี ยกร้ องมูลค่าของรายได้ ที่กองทุนฯ
ซื ้อมาจาก BFKT และ AWC เอาจาก BFKT หรื อ AWC นันอาจไม่
้
ดีไปกว่าสิทธิของเจ้ าหนี ้ไม่มีประกันรายอื่นของ
BFKT หรื อ AWC ผู้บริ หารแผน ผู้พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อผู้ชําระบัญชี และหากการโต้ แย้ งการโอนรายได้ ในอนาคตที่
กองทุนฯ ซือ้ 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

การดาเนินงาน ให้ บริการ บารุ งรักษา และซ่ อมแซมระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่
ต่ างจังหวัดมีค่าใช้ จ่ายสูงและมีความเสี่ยง
ระบบต่าง ๆ ของกองทุนฯ นันมี
้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นตามปกติตามลัก ษณะของระบบ FOC และระบบบรอด
แบนด์ขนาดใหญ่ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดที่มีความซับซ้ 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 เนื่องจาก FOC ส่วนใหญ่ของกองทุนฯ เป็ นโครงข่ายแบบพาดบนเสา จึง
มีความเสี่ยงที่จะได้ รับความเสียหายจากสภาพอากาศ และ FOC ที่เหลือซึ่งเป็ นโครงข่ายแบบลอดท่อใต้ ดินก็
อาจได้ รับความเสียหายจากอุบตั ิเหตุได้ ซึ่งความเสียหายในทังสองกรณี
้
อาจทําให้ การให้ บริ การลดน้ อยลงหรื อ
หยุดชะงักชั่วคราว การดําเนินงาน และบํารุ งรักษาระบบ FOC ซึ่งเป็ นความรับผิดชอบของผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลักของกองทุนฯ และ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ต้ องการการประสานงานและการรองรับระหว่างกันเองของ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ ขนั ้ สูงที่ตงอยู
ั ้ ่ทวั่ ประเทศไทย และยังต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงานและต้ นทุนที่สงู มาก การที่ TU และ BFKT ผิดสัญญาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนในการ
ดําเนินการบํารุงรักษาระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดอาจส่งผลให้ มลู ค่าของทรัพย์สิน
ดังกล่าวลดลง ซึง่ อาจส่งกระทบในทางลบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน นอกจากนี ้ ยังอาจส่งผลให้ ระบบ
ของกองทุนฯ ไม่สามารถดําเนินงานตามที่คาดการณ์ โดยใช้ ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพได้ เช่น เมื่ออุปกรณ์สื่อ
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สัญ ญาณของกองทุน ฯ ล้ า สมัยหรื อหมดอายุก ารใช้ ง าน กองทุนฯ อาจมีร ายจ่ ายลงทุน ที่เ พิ่ มสูงขึน้ อย่า งมี
นัยสําคัญ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับ ลัก ษณะและขอบเขตของส่ว นที่ จําเป็ นต้ อ งได้ รับ การซ่อ มแซมหรื อ ทดแทน การที่
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ ไม่สามารถดําเนินการได้ ตามที่ควรหรื อตามที่คาดการณ์ อาจทํ าให้ ร ะบบเคเบิลไม่
สามารถปฏิบตั ิการได้ ตามลักษณะเฉพาะของการออกแบบ (design specification) หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิการ
ได้ เลย ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ นอกจากนี ้ เนื่องจาก
บริ การของกองทุนฯ มีความสําคัญเป็ นอย่างสูงต่อการประกอบกิจการของผู้เช่าและบริ หารจัดการของกองทุนฯ
การที่บริ การของกองทุนฯ ได้ รับการรบกวนจึงอาจทําให้ ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการดังกล่าวสูญเสียกําไร หรื อความ
สูญเสียอื่น ๆ ต่อผู้เช่าและบริ หารจัดการดังกล่าว หรื อก่อให้ เกิดความเสียหายอื่น ๆ แก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ และอาจก่อให้ เกิดความรับผิด
ทางกฎหมายต่อกองทุนฯ
4.1.9

รายงานการประเมินค่ าอิสระและรายงานที่ใช้ อ้างอิง รวมถึงรายงานย่ อของรายงานดังกล่ าวไม่ ใช่
ความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ เชิงพาณิชย์ ของกองทุนฯ และไม่ ใช่ ความเห็นไม่ ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดย
ปริ ยายเกี่ยวกับราคาซือ้ ขายหน่ วยลงทุ นในอนาคต หรื อฐานะการเงินของกองทุ นฯ เมื่ อมี การจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการประเมินราคาที่อยู่ในรายงานดังกล่ าวไม่ ได้ เป็ นเครื่ องบ่ งชีถ้ ึงมูล
ค่ าที่แท้ จริงของสินทรัพย์ ของกองทุนฯ
รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมและรายได้ สทุ ธิ ในอนาคตของ
โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม ตั ง้ อยู่บ นประมาณการและสมมติ ฐ านหลายประการเกี่ ย วกับ การจัด หา
ผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ซึง่ รวมถึงฐานะการเงินในปั จจุบนั และในอนาคต กลยุทธ์
ทางธุรกิจ และสภาพแวดล้ อมที่จะต้ องดําเนินงานในอนาคต สมมติฐานเหล่านี ้มาจากข้ อมูลที่ได้ รับจากและการ
หารื อกับผู้บริ หารหรื อผู้แทนของผู้บริ หารของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน และสะท้ อนถึงความคาดหวังและ
ความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งทราบอยู่แล้ วหรื อยังไม่ทราบก็
ตาม โดยรายงานการประเมินค่าประกอบด้ วยการคาดการณ์ และประมาณการในอนาคต และข้ อค วามใน
ลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) ซึ่งโดยลักษณะของข้ อมูลดังกล่าวแล้ ว
จะอยู่ภายใต้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่มีนยั สําคัญ ทัง้ นี ้ เหตุการณ์ ในอนาคตที่อ้างอิงในข้ อความใน
ลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) ดังกล่าว มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน
และขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่น ๆ ซึง่ อาจก่อให้ เกิดผลลัพธ์ หรื อผลการดําเนินงานที่แท้ จริ งแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจาก
ผลลัพธ์ หรื อผลการดําเนินงานที่แสดงโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยายในข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ใน
อนาคต (forward-looking statements) นอกจากนี ้ เอกสารฉบับนี ้ไม่ได้ ระบุข้อสมมติฐานที่ใช้ ในการจัดเตรี ยม
รายงานการประเมินค่าทุกข้ อ
รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมและรายงานย่อของรายงานการ
ประเมินค่าดังกล่าวแต่ละฉบับไม่ใช่ความเห็นเกี่ยวกับข้ อดีทางธุรกิจ และโครงสร้ างของการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม และไม่ใช่ความเห็นเกี่ยวกับราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อ
ฐานะการเงินของกองทุนฯ เมื่อมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่วา่ โดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย
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รายงานการประเมินค่าและรายงานย่อของรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินค่าอิสระแต่ละฉบับมิได้ มีข้อมูล
ทัง้ หมดที่ อ าจจํ า เป็ นหรื อ ควรจะต้ อ งใช้ ใ นการประเมิน ทรั พ ย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมการจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมหรื อประเมินการลงทุนในกองทุนฯ หรื อในหน่วยลงทุน
อย่างครบถ้ วน นอกจากนี ้ รายงานการประเมินค่าไม่ได้ จดั เตรี ยมโดยพิจารณาจากสภาพธุรกิจ การดําเนินงาน
หรื อฐานะการเงินของกองทุนฯ โดยครบถ้ วนทังหมด
้
ดังนัน้ ผู้ประเมินค่าอิสระจึงไม่ได้ ให้ คํารับรองหรื อรับประกัน
ในเรื่ องดังกล่าวไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย ทังนี
้ ้ รายงานการประเมินค่าไม่ ได้ ให้ สิทธิหรื อการเยียวยาแก่ผ้ ู
ลงทุนหรื อบุคคลอื่น และไม่เป็ นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็ นการรับประกันในรู ปแบบใด ๆ ในฐานะการเงิน หรื อ
ผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุนฯ หรื อข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต (forwardlooking statements) อื่นใดที่ระบุในรายงานการประเมินค่าดังกล่าว ซึ่งรวมถึงข้ อความที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัย
เศรษฐศาสตร์ มหภาค (Macro-economic factors) บางประการโดยหรื อในนามของกลุม่ ทรู บริ ษัทจัดการ กอง
ทุนฯ หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) หรื อผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศ
นอกจากนี ้ กองทุนฯ ไม่อาจรั บรองได้ ว่าการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอิสระจะสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งของ
ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม หรื อผู้ประเมินค่ารายอื่น ๆ จะประเมิ นได้ ในราคาเดียวกัน ดังนัน้
ประมาณการมูลค่าและรายงานย่อของรายงานการประเมินค่าที่ ระบุในเอกสารฉบับนี ้อาจไม่เป็ นข้ อบ่งชี ้ถึงมูล
ค่าที่แท้ จริ งของทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ นอกจากนี ้ รายงานการประเมินค่าดังกล่าวไม่ได้ มีการปรับปรุ งนับตังแต่
้
วันที่ออกรายงาน และไม่คํานึงถึงพัฒนาการใด ๆ ภายหลังวันออกรายงาน และไม่ควรได้ รับการพิจารณาว่าเป็ น
คําแนะนําจากกลุ่มทรู นิติบคุ คลผู้โอน ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม กองทุนฯ บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรื อบุคคลอื่นใด ดังนัน้ ผู้ลงทุนไม่ควรเชื่อถือรายงานการประเมินค่าเกินสมควร
ซึง่ รวมส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญของรายงานการประเมินค่าอิสระดังกล่าวในการตั ดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ
4.1.10 สานั กงาน กสทช. อาจตี ความให้ กองทุ น ฯ จะต้ อ งด าเนิ น การขอรั บใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช.
บริ ษัทจัดการได้ รับหนังสือชีแ้ จงจากสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งชี ้แจงว่า หากการดําเนิน
กิจการของกองทุนฯ ไม่มีลกั ษณะที่มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมด้ วย
การให้ เช่าทรัพย์สนิ โทรคมนาคมแก่บคุ คลอื่นทัว่ ไป อันเป็ นลักษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่าย
เป็ นของตนเอง โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ใ นการให้ บ ริ ก ารแก่ บุค คลอื่ น ทั่ว ไปแล้ ว กองทุน ฯ ย่ อ มไม่จํ า ต้ อ งขอรั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทุนฯ จะต้ องดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. และการดําเนินการดังกล่าวอาจขัดต่อกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ที่กําหนดห้ ามกองทุนฯ ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเองแล้ ว กองทุนฯ อาจให้ นิติ
บุคคลอื่นซึง่ เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. หรื อ นิติบคุ คลอื่นที่ยงั มิได้ เป็ นผู้รับ
ใบอนุญาตแต่จะเป็ น ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ต่อไป เป็ นผู้ดําเนินการบริ หาร
จัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ หรื อดําเนินการอื่นใดในทํานองเดียวกัน ดังนัน้ บริ ษัทจัดการเชื่อว่ากองทุนฯ ไม่
จําเป็ นต้ องดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ทังนี
้ ้ หากในภายหลัง กสทช.
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ตีความหรื อมีความเห็นแตกต่างไปจากความเข้ าใจดังกล่าวของกองทุนฯ หรื อคัดค้ านหรื อกําหนดเงื่อนไขหรื อ
ข้ อกําหนดเพิ่มเติม หรื อกําหนดให้ กองทุนฯ ต้ องขอใบอนุญาต อาจทําให้ กองทุนฯ ต้ องเสียค่าธรรมเนียมรายปี
สําหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทังต้
้ องจัดสรรรายได้ เพื่อนําไปใช้ ในการจัดให้ มีบริ การ USO
และอาจทําให้ การดําเนินการของกองทุนฯ หยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ
ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนฯ อาจต้ อง
เลิกกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานและอาจทําให้ กองทุนฯ ต้ องมีความรับผิดตามกฎหมาย
4.1.11 การไม่ ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของที่ดินผู้ให้ เช่ าและการอนุญาตหรืออนุมตั ิจากผู้ให้ สทิ ธิแห่ งทาง
หรือการไม่ สามารถคุ้มครองสิทธิของกองทุนฯ ในที่ดนิ ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจ
มีผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงิน
ของกองทุนฯ
ที่ดินและทรัพย์สินเกือบทังหมดซึ
้
่งเสาโทรคมนาคมซึ่งกองทุนฯ จะให้ เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการแก่ผ้ เู ช่า
และบริ หารจัดการของกองทุนฯ ตังอยู
้ ่นนเป็
ั ้ นที่ดินและทรัพย์สินที่เช่ามาจากเจ้ าของที่ดินหรื อผู้ครอบครองที่ดิน
ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน และการวาง FOC เกือบทังหมดซึ
้
ง่ กองทุนฯ จะได้ มาจาก TU ก็อาศัยสิทธิแห่งทางโดย
นิติกรรมสัญญาที่หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคมอบให้ แก่ TU นิติบุคคลผู้โอนให้ คํารับรองแก่กองทุนฯ ตาม
สัญญาโอนทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ว่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสิทธิ แห่งทางที่เกี่ยวข้ องนิติบคุ คลผู้โอนมีสิทธิให้
กองทุนฯ และผู้เช่าและบริ หารจัดการของกองทุนฯ ใช้ และเข้ า ถึงสถานที่เช่าได้ อย่างไรก็ ตาม กองทุนฯ ไม่
สามารถรับรองว่าเจ้ าของที่ดินหรื อผู้ครอบครองที่ดินจะไม่คดั ค้ านการให้ สิทธิดงั กล่าวหรื อห้ ามไม่ให้ ผ้ เู ช่าและ
บริ หารจัดการสถานที่ตงร่
ั ้ วมกันของกองทุนฯ ติดตัง้ อุปกรณ์ บนเสาโทรคมนาคมหรื อเข้ าถึงสถานที่ หากเกิ ด
เหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้น และนิติบคุ คลผู้โอนไม่สามารถดําเนินการให้ บคุ คลภายนอกได้ รับความยินยอมในการใช้
สถานที่หรื อให้ นิติบคุ คลผู้โอนสามารถให้ กองทุนฯ เข้ าไปเป็ นผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าที่เกี่ยวข้ องเมื่อสัญญาเช่า
ดังกล่าวหมดอายุลงหรื อหากไม่สามารถใช้ หรื อเข้ าถึงพื ้นที่ตงั ้ (site) ที่ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ตังอยู
้ ไ่ ด้ เนื่องจากข้ อบกพร่องหรื อข้ อจํากัดทางกฎหมายบางประการ นิติบคุ คลผู้โอนมีหน้ าที่ตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ในการย้ ายสถานที่ตงเสาโทรคมนาคมหรื
ั้
อหาเสาโทรคมนาคมทดแทน หรื อหากไม่
สามารถย้ ายสถานที่ตงเสาหรื
ั้
อหาเสาโทรคมนาคมทดแทนได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด นิติบคุ คลผู้โอนมีหน้ าที่
ที่จะต้ องซื ้อเสาโทรคมนาคมดังกล่าวคืนจากกองทุนฯ ราคาซื ้อคืนเสาโทรคมนาคมที่นิติบคุ คลผู้โอนจะต้ องชําระ
คือจํานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ ายของทรัพย์สนิ ที่ได้ รับผลกระทบดังกล่าว รวมทังดอกเบี
้
้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี
คิดคํานวณตังแต่
้ วนั ที่โอนทรัพย์สินดังกล่าวเสร็ จสิ ้น หักด้ วยค่าเช่าที่กองทุนฯ ได้ รับจากการให้ เช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าว รวมถึงดอกเบีย้ ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี คิดคํานวณตังแต่
้ วันที่
กองทุนฯ รั บเงิ นค่าเช่าจากผู้เช่าและบริ หารจัดการหลั กแต่ละครั ง้ สําหรับทรัพย์สินที่ได้ รับผลกระทบนัน้ ตาม
สัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก ซึ่งอาจจะไม่ใช่ราคาที่สะท้ อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic
value) ของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวในกรณีที่กองทุนฯ มีกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมตลอดอายุการใช้ งาน
นอกจากนี ้ หากมีการซื ้อคืนเสาโทรคมนาคมใด ๆ กองทุนฯ จะเสียประโยชน์ในกระแสรายได้ จากการให้ เช่าเสา
โทรคมนาคมในอนาคต ซึง่ อาจส่งผลให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ลดลง
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ทังนี
้ ้ กฟภ. ได้ มีหนังสือถึงกลุ่มทรู ยืนยันว่าการวางพาดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับระบบ FOC หลัก และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดบางส่วนของ TU และระบบ FOC ของ BFKT เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
ใช้ บงั คับ โดย ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ กฟภ. ได้ ทยอยออกเอกสารเพื่อเรี ยกชําระค่าพาดสายสําหรับสิทธิแห่ง
ทางสําหรับทรัพย์ สินดังกล่าว หากในอนาคต กฟภ. ไม่ให้ สิทธิ แห่งทางและคัดค้ านการเข้ าถึงและการใช้ งาน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว ความสามารถของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนฯ และ BFKT ในการดําเนินงานใน
ส่วนของทรัพย์สินเหล่านันอาจหยุ
้
ดชะงักลง หากเกิดกรณีดงั กล่าวและระบบ FOC ของ BFKT ได้ รับผลกระทบ
กองทุนฯ หรื อ BFKT อาจจะต้ องทําการย้ ายทรัพย์สินส่วนที่ได้ รับ ผลกระทบออกไป โดยเสียค่าใช้ จ่ายและอาจ
ก่อให้ เกิดความล่าช้ าขึ ้น
เจ้ าของที่ดินและทรัพย์สนิ ซึง่ เสาโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตังอยู
้ ่ในปั จจุบนั อาจคัดค้ านการที่นิติบคุ คลผู้โอนให้
สิทธิในการใช้ และเข้ าถึงสถานที่เช่าแก่กองทุนฯ ดังกล่าว เจ้ าของเหล่านันอาจบั
้
งคับให้ นิติบคุ คลผู้โอนหรื อบริ ษัท
ในกลุม่ ทรูนําทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้ เช่าช่วงหรื อโอนสิทธิการเช่าให้ แก่กองทุนฯ พร้ อมทังเรี
้ ยกร้ องอัตราค่าเช่า
ที่สงู ขึ ้น หรื อค่าตอบแทนอื่น ๆ เพื่อแลกกับความยินยอมของเจ้ าของเหล่านันในการให้
้
เช่าช่วงหรื อโอนสิทธิการ
เช่าหรื อการจัดการให้ กองทุนฯ เข้ าไปมีชื่อเป็ นผู้เช่าเมือ่ สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ องหมดอายุลง อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ นิติ
บุคคลผู้โอนจะมีหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ในการจัดให้ กองทุนฯ มีสิทธิในการใช้ สิทธิ
แห่งทาง การเข้ าถึงสถานที่เช่า และสิทธิการเช่าเกี่ยวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้ อง สิทธิ
ในการเยียวยาความเสียหายของกองทุนฯ จะมีอยูอ่ ย่างจํากัด หากผู้ให้ เช่าที่ดินหรื อทรัพย์สนิ อันเป็ นที่ตงของเสา
ั้
บอกเลิกสัญญาตามระยะเวลาการบอกกล่าวที่กําหนดไว้ เนื่องจากการที่ผ้ เู ช่าค้ างชําระค่าเช่า ทังนี
้ ้ เพราะใน
เบื ้องต้ น กองทุนฯ ยังไม่ได้ อยู่ในฐานะของผู้เช่าภายใต้ สิทธิ การเช่าดังกล่าวและคาดว่าจะเข้ าไปเป็ นผู้เช่าได้ ก็
ต่อเมื่อสัญญาเช่าหมดอายุและได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของที่ดินที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
โดยทัว่ ไป สัญญาเช่าที่ดินและทรัพย์สินซึ่งเสาโทรคมนาคมตังอยู
้ ่กว่าครึ่ งมีระยะเวลาประมาณสามปี หรื อน้ อย
กว่า โดยสัญญาเช่าที่เหลืออาจมีระยะเวลาการเช่าสูงถึง 10 ปี ภายหลังจากที่การเสนอขายครัง้ แรกเสร็ จสิ ้น นิติ
บุคคลผู้โอนหรื อบริ ษัทในกลุม่ ทรูจะดํารงสิทธิการเช่าดังกล่าวในฐานะผู้เช่าต่อไป และจะใช้ ความพยายามอย่าง
สมเหตุผลในทางการค้ าในการต่ออายุสทิ ธิการเช่าดังกล่าวเมื่อหมดอายุลงภายใต้ ชื่อของกองทุนฯ ในฐานะผู้เช่า
เว้ นแต่การเช่าพื ้นที่ที่เสาโทรคมนาคมซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ BFKT และ AWC ตังอยู
้ ่ ซึ่งจะยังคงเช่าอยู่ภายใต้ ชื่อ
นิติบุคคลผู้โอนหรื อนิติบุคคลในกลุ่มทรู ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ ในเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้ แก่
กองทุนฯ อย่างไรก็ตาม อาจเป็ นไปได้ ที่ผ้ ใู ห้ เช่าจะปฏิเสธการต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาการเช่าใด ๆ ภายใต้ ชื่อ
ของกองทุนฯ เมื่อสิทธิการเช่าหมดอายุลง หรื ออาจมีการเรี ยกร้ องค่าเช่าที่สงู ขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ หรื อนิติบคุ คลผู้
โอนหรื อบริ ษัทในกลุ่มทรู อาจผิดสัญญาไม่ปฏิบตั ิ ตามภาระผูกพันของตน ซึ่งกรณี ดงั กล่าวเหล่านี ้อาจทําให้
กองทุนฯ จําเป็ นต้ องย้ ายสถานที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ได้ รับผลกระทบ
การสูญเสียสิทธิประโยชน์จากการเช่าหรื อสิทธิแห่งทาง ซึ่งมีเหตุมาจากการไม่ปฏิบตั ิหรื อการถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของข้ อตกลงการเช่าหรื อสัญญาให้ สทิ ธิแห่งทาง การบอกเลิกสิทธิการเช่าหรื อการบอกเลิก
สัญญาให้ สทิ ธิแห่งทางโดยผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สทิ ธิ แล้ วแต่กรณี หรื อการไม่สามารถดําเนินการให้ มีการต่ออายุหรื อ
การที่เจ้ าของที่ดินหรื อหน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคปฏิเสธที่จะทําการต่ออายุให้ ภายใต้ ข้อกําหนดที่เหมาะสมใน
เชิงพาณิชย์หรื อไม่ต่ออายุให้ เลยเมื่อครบกําหนดระยะเวลา หรื อการคัดค้ านจากเจ้ าของที่ดิน หน่วยงานด้ าน
สาธารณูปโภค กสท. โทรคมนาคม หรื อหน่วยงานท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง ต่อการเข้ าถึงหรื อการใช้ สถานที่เช่าหรื อ
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สิทธิแห่งทางดังกล่าวโดยกองทุนฯ ซึ่งอาจเป็ นอุปสรรคขัดขวางความสามารถของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก
และ BFKT ในการดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ และความสามารถ
ของกองทุนฯ การสร้ างรายรับจากทรัพย์สนิ ดังกล่าว เจ้ าของที่ดินและทรัพย์สนิ ซึง่ ในปั จจุบนั เป็ นที่ตงของเสาของ
ั้
กองทุนฯ อาจพยายามขึ ้นอัตราค่าเช่าให้ สงู ขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญเมื่อมีการเพิ่ม ผู้ให้ บริ การที่ร่วมใช้ เสารายใหม่
หรื อเมื่อครบกํ าหนดสิทธิ การเช่าปั จจุบัน หรื อเมื่อพิจารณาประกอบกับข้ อกังวลในเรื่ องผลกระทบจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ า
อนึง่ กองทุนฯ จะได้ มาซึง่ รายได้ จากเสาโทรคมนาคมจํานวนหนึ่ง ที่ตงอยู
ั ้ ่บนบริ เวณที่ดินซึ่งยังไม่มีความชัดเจน
ในเรื่ องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับข้ อพิพาท หรื ออาจตกอยู่ภายใต้ ข้อจํากัดเกี่ยวกับ
การใช้ พื ้นที่บางประการที่อาจมีผลให้ BFKT ไม่สามารถดําเนินการเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม หรื ออาจทําให้ สิทธิ
การเช่าบนที่ดินดังกล่าวใช้ บงั คับไม่ได้ หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ ้นซึง่ กระทบต่อเสาโทรคมนาคม BFKT หรื อ AWC
อาจต้ องย้ ายสถานที่ตงของเสาโทรคมนาคมดั
ั้
งกล่าว ซึง่ การย้ ายสถานที่ตงของเสาบางส่
ั้
วนอาจมีค่าใช้ จ่ายที่สงู
และอาจส่งผลให้ การใช้ ประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ต้ องหยุดชะงัก
ลง หาก BFKT หรื อ AWC ไม่สามารถย้ ายสถานที่ตงของเสาได้
ั้
ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ ของกองทุนฯ ที่จะ
ได้ รับจากเสาดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
หากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานใด ๆ ถูกย้ ายหรื อจะต้ องหาทรั พย์สนิ อื่นมาแทน การให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าและบริ หาร
จัดการสถานที่ตงร่
ั ้ วมกันซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกในบริ เวณที่ทรัพย์สินเหล่านันตั
้ งอยู
้ ่อาจถูกรบกวนได้ หากนิติ
บุคคลผู้โอนที่เกี่ ยวข้ องไม่สามารถย้ ายทรั พย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมดังกล่าวได้ และซือ้ ทรัพย์ สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวคืนจากกองทุนฯ แทน สัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการระหว่าง
กองทุนฯ และผู้เช่าและบริ หารจัดการสถานที่ตงร่
ั ้ วมกันของกองทุนฯ ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกจะสิ ้นสุดลง ผู้เช่าและ
บริ หารจัดการสถานที่ตงร่
ั ้ วมกันจะต้ องย้ ายอุปกรณ์ของตนออกจากทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้ อง ดังนี ้ กองทุนฯ อาจถูก
เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนและดําเนินคดีเพื่อเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายในการย้ ายและติดตังอุ
้ ปกรณ์ ของผู้เช่าและ
บริ หารจัดการใหม่ และค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกําไรในอนาคต นอกจากนี ้ การระงับการให้ บริ การหรื อการ
สิน้ สุด ของสัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจัด การกับ ผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การสถานที่ ตัง้ ร่ ว มกัน ซึ่ง เป็ น
บุคคลภายนอกเนื่องจากการที่นิติบุคคลผู้โอนไม่ได้ รับความยินยอมให้ บุคคลภายนอกสามารถใช้ และเข้ าถึง
สถานที่เช่าได้ หรื อไม่สามารถโอนสิทธิการเช่าหรื อจัดหาสิทธิแห่งทางให้ แก่กองทุนฯ หรื อเนื่องจากความบกพร่ อง
หรื อข้ อจํากัดทางกฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้ องกับสถานที่ (sites) ใด ๆ ตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญา
โอนขายทรั พย์ สิน และสิทธิ รายได้ อาจมี ผลกระทบทางลบต่อชื่ อเสีย งของกองทุนฯ ในฐานะผู้ใ ห้ บริ ก ารใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน และอาจทําให้ หาผู้เช่าและบริ หารจัดการสถานที่ตงร่
ั ้ วมกันยากขึ ้นอีกด้ วย
เหตุการณ์ ดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน
กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
นอกจากนี ้ กองทุนฯ อาจไม่สามารถเข้ าถึง วิเคราะห์ หรื อยืนยันข้ อมูลทังหมดเกี
้
่ยวกับกรรมสิทธิ์ อีกทังประเด็
้
น
อื่น ๆ ได้ ตลอดเวลาเกี่ยวกับสถานที่ซงึ่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ จะได้ มาตังอยู
้ ่ ในกรณี
ที่มีความบกพร่ องใด ๆ เกี่ยวเนื่องกับสิทธิ แห่งทางหรื อสิทธิในการเข้ าถึงสถานที่ดงั กล่าวเกิดขึ ้น ความสามารถ
ของผู้เช่าของกองทุนฯ ที่จะดําเนินงานต่อไป ณ สถานที่ดงั กล่าวก็อาจได้ รับผลกระทบในเชิงลบ ดังนัน้ ความ
สูญเสียหรื อความบกพร่ องแห่งสิทธิ ในการเช่าหรื อสิทธิแห่งทางซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิ ประโยชน์ของกองทุนฯ
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เหนือที่ดินหรื อทรัพย์สนิ อันเป็ นที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมอาจมีผลกระทบในทางลบอย่ าง
มีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.1.12 กองทุนฯ อาจเผชิญความเสี่ยงด้ านการชาระหนีแ้ ละการกู้ยืมเงินเพื่อชาระหนีเ้ ดิม ในส่ วนของหนีใ้ น
อนาคต และอาจไม่ สามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็ นในอนาคตตามข้ อกาหนดซึ่งเป็ นที่ยอมรั บได้ หรื อไม่
สามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็ นดังกล่ าวได้ เลย
กองทุนฯ อาจจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนเพื่อการหาทรัพย์สนิ อื่นมาทดแทนทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเป็ น
ครัง้ คราว นอกจากนี ้ กองทุนฯ อาจต้ องการจัดหาเงิ นทุนหรื อกู้ยืมเงินเป็ นจํานวนมากเพื่อเป็ นทุนสําหรับการ
ลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงการใช้ สทิ ธิของกองทุนฯ ในการซื ้อและ/หรื อสิทธิในการเสนอขายก่อน (right to receive a
first offer) ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิ
เพื่อให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ หากกองทุนฯ มีกําไรสุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ ว
(adjusted net profit) ในปี ใด กองทุนฯ จะต้ อ งนําเงินจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 (หรื อในอัตราอื่นตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดเป็ นครัง้ คราว) ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ วในปี นันไปจ่
้ ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน ถ้ ากองทุนฯ มีกําไรสะสม กองทุนฯ อาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมและการ
ลดทุนได้ ในกรณีที่กองทุนฯ มีขาดทุนสะสม กองทุนฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เนื่องจากข้ อกําหนดการ
จ่า ยเงิ น ปั น ผลนี ้ และตามนโยบายของกองทุน ฯ ที่จ ะจ่ ายเงิ นปั นผลไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 90 ของกํ าไรสุทธิ ที่
ปรับปรุงแล้ ว กองทุนฯ อาจไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันในการชําระคืนเงินกู้ยืมในอนาคตจากกระแสเงิน
สดของกองทุนฯ ได้ ทงหมด
ั้
กองทุนฯ อาจจําเป็ นต้ องชําระคืนหนี ้ที่ถึงกําหนดด้ วยเงินที่ได้ จากการจัดหาเงินทุน
เพิ่มเติมในรูปหนี ้หรื อทุนหรื อทังสองอย่
้
างในกรณีที่เงินสํารองสําหรับการชําระหนี ้ของกองทุนฯ ไม่เพียงพอ
กองทุนฯ อาจจะไม่สามารถทําการกู้ยืมเงินเพื่อชําระหนี ้เดิม (refinancing) และจัดหาเงินทุนในรู ปหนี ้หรื อทุน
เพิ่มเติมได้ ตามที่และในเวลาที่จําเป็ น หรื อตามข้ อกําหนดซึ่งเป็ นที่ยอมรับได้ ของกองทุนฯ ข้ อกําหนดของการ
กู้ยืมเงินเพื่อชําระหนี ้เดิมอาจเอื ้อประโยชน์ให้ กบั กองทุนฯ น้ อยกว่าข้ อกําหนดของการกู้ยืมเดิมที่กองทุนฯ จะ
ชําระคืนด้ วยการกู้ยืมใหม่ กองทุนฯ อาจอยู่ภายใต้ บังคับของข้ อกํ าหนดบางอย่างซึ่งจํ ากัดหรื อมีผลกระทบ
ในทางลบต่อความสามารถของกองทุนฯ ที่จะจ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเข้ าทําความตกลงการ
จัดหาเงินทุนเพิ่มเติม และข้ อกําหนดดังกล่าวอาจจํากัดความสามารถของกองทุนฯ ที่จะทําการลงทุนเพิ่มเติม
หรื ออาจกําหนดให้ กองทุนฯ ต้ องกันเงินไว้ เพื่อดํารงไว้ ซงึ่ หรื อชําระคืนด้ วยหลักประกัน นอกจากนี ้ กองทุนฯ ยังอยู่
ภายใต้ ข้อจํากัดการดํารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนไม่เกินสามเท่า (3:1) หรื ออัตราส่วนตามที่ ก.ล.ต. อาจกําหนด
เป็ นครัง้ คราว อีกทัง้ ภาระผูกพันในการชําระหนี ้ของกองทุนฯ อาจเพิ่มขึ ้นในอนาคตเนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยที่
สูงขึ ้น ดังนัน้ ถ้ ากองทุนฯ ไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ยที่ถึงกําหนดชําระได้ หรื อไม่สามารถ
ขยายระยะเวลาการชําระเงินดังกล่าว หรื อไม่สามารถทําการชําระเงินดังกล่าวด้ วยเงินที่ได้ รับจากแหล่งเงินทุน
อื่น ๆ เช่น การออกหน่วยลงทุนใหม่ กองทุนฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลในระดับที่คาดหมายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน หรื อไม่สามารถชําระหนี ้ตามที่ถึงกําหนด การที่กองทุนฯ ไม่สามารถชําระหนี ้ หรื อรักษาหลักประกัน หรื อ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาสินเชื่อ อาจนําไปสูก่ ารยกเลิกสินเชื่อหนึ่งหรื อหลายรายการ หรื อทําให้ เกิด
เหตุผิดนัดว่าด้ วยการผิดนัดตามสัญญาอื่น (cross default) หรื อก่อให้ เกิดเบี ้ยปรับหรื อการเร่ งให้ หนี ้ภายใต้
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สินเชื่อดังกล่าวถึงกําหนดชําระเร็ วขึ ้น ซึง่ จะมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและ
โอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
4.1.13 สิทธิของกองทุนฯ และผู้ถอื หน่ วยลงทุนในการเรียกร้ องต่ อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ มีอยู่
อย่ างจากัด
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทจัดการ
และผู้ดแู ลผลประโยชน์นนได้
ั ้ จํากัดความรับผิดของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) อยู่เพียง
ความรับผิดที่เกิดขึ ้นจากการกระทําหรื อถูกกระทํา หรื อการงดเว้ นการกระทําโดยสุจริ ตของบริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งมิได้ เกิดขึ ้นจากการฉ้ อโกง การจงใจผิดสัญญา การกระทําผิดหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
(breach of trust) หรื อเกิดขึ ้นในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควร
นอกจากนี ้ ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์กําหนดให้
บริ ษั ทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ มี สิท ธิ ได้ รับ ชดใช้ ค่า เสีย หายที่ อาจเกิ ดขึน้ กับบริ ษัท จัด การและผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ในฐานะผู้จดั การและผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนฯ โดยมีเหตุมาจากการดําเนินคดี ค่าใช้ จ่าย การ
ฟ้ องร้ อง ค่าเสียหาย หรื อ ข้ อเรี ยกร้ อง ซึง่ มิได้ เกิดจากการฉ้ อโกง การจงใจผิดสัญญา การกระทําผิดหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมาย (breach of trust) หรื อเกิดขึ ้นในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้ ใช้ ความระมัดระวัง
ตามสมควร ดังนัน้ สิทธิเรี ยกร้ องที่กองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนมีตอ่ บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์จึงอาจ
มีอยูอ่ ย่างจํากัด

4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
4.2.1

การลดลงของอุปสงค์ ของทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย อาจมีผลกระทบ
ในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อผลการดาเนินงานของกองทุนฯ
ธุรกิจของกองทุนฯ จะประกอบด้ วยการถือกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิการเช่าหรื อสิทธิในการได้ รับประโยชน์จากรายได้ ที่
เกิดจากโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังระบบ
้
FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด และการ
จัดหาเสาและระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด ให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้
ให้ บริ การโทรคมนาคมประเภทอื่น ๆ เป็ นหลัก นอกจากนี ้ กองทุนฯ จะได้ สทิ ธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ที่เกิด
จากการที่ BFKT และ AWC ให้ เช่าทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามลําดับ
ปั จจัยที่มีผลกระทบในทางลบต่ออุปสงค์ของเสาโทรคมนาคม การใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท
Active ระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ในประเทศไทยโดยทัว่ ไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื ้นที่บนเสา พื ้นที่
รองรั บของระบบ FOC และสิทธิ ของกองทุนฯ ในการรั บประโยชน์ จากรายได้ ที่เกิ ดจากการให้ เช่าทรั พย์ สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนฯ
แผนธุรกิจและกลยุทธ์ของกองทุนฯ บางส่วนตังอยู
้ บ่ นสมมุติฐานที่วา่ ฐานผู้ใช้ บริ การสําหรับบริ การโทรคมนาคม
เคลื่อนที่ในประเทศไทยจะเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ ว และผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศไทยจะใช้
รูปแบบของการใช้ เสาร่วมกันอย่างกว้ างขวาง หากตลาดบริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของประเทศไทยไม่เติบโต
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หรื อเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าที่กองทุนฯ คาดหมาย หรื อพฤติกรรมของผู้ที่มีบทบาทในตลาดไม่เป็ นไปตามที่
กองทุนฯ คาดหมายในขณะนี ้ ความต้ องการที่มีตอ่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ จะได้ รับ
ผลกระทบในทางลบ ซึ่ง ก็ 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 องพึ่งพาปั จจัยต่ าง ๆ ที่กระทบต่ ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยเป็ นอย่ าง
มาก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง การเติบโตของกลุ่มทรูและผู้เช่ าและบริหารจัดการหลัก
การดํ า เนิ น งานและผลประกอบการของกองทุน ฯ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกับ ผลประกอบการของอุต สาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทย ดัง นัน้ จึ ง ได้ รั บ ผลกระทบจากปั จ จัย ต่า ง ๆ ซึ่ง โดยทั่ว ไปแล้ ว มี ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน้ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความอ่อนไหวต่อปั จจัยต่าง ๆ อาทิ อุปสงค์ของผู้บริ โภค และระดับ
หนี ้สิน ความสามารถในการชําระหนี ้และการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันอื่น ๆ ของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม และ
สภาพเศรษฐกิ จ โดยทั่ว ไป นอกจากนี ้ อุต สาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยอาจต้ อ งเผชิ ญ กับ การ
เปลีย่ นแปลงทางนโยบายเพื่อตอบสนองต่อพัฒนาการของอุตสาหกรรมในช่วงไม่นานมานี ้ด้ วย ซึง่ รวมถึงการเปิ ด
เสรี อุต สาหกรรมและการออกใบอนุญ าตให้ ธุ ร กิ จ บริ ก ารประเภทใหม่โดยหน่ว ยงานที่ มี อํ า นาจกํ า กับ ดูแ ล
ประกอบกับการแข่งขันที่สงู ขึ ้นและ ARPU ที่ลดลง
ปั จจัยแวดล้ อมที่มีต่ออุตสาหกรรมในทางลบและแรงกดดั นทางต้ นทุนที่สงู ขึน้ ที่มีต่อผู้เช่าและบริ หารจัดการ
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักที่เช่าเสาโทรคมนาคมและระบบ FOC และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัดของกองทุนฯ อาจทําให้ กองทุนฯ ต้ องลดค่าเช่าที่สงู เกินกว่าที่ระบุไว้ ในแผนธุรกิจ
ของกองทุนฯ และการที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการมีความน่าเชื่อถือทางการเงินลดลงอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อฐานะการเงินและโอกาสการเติบโตของผู้เช่าและบริ หารจัดการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนฯ ได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 6.1.3 “ธุรกิจ โอกาส
ทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ ขึ ้นอยู่กับธุรกิจของกลุ่มทรู เป็ น
อย่างมาก” กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ วา่ จะสามารถเรี ยกเก็บเงินจากผู้เช่าและบริ หารจัดการได้ สําเร็ จ นอกจากนี ้
ปั จจัยแวดล้ อมที่มีต่ออุตสาหกรรมในทางลบและแรงกดดันทางต้ นทุนในลักษณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้ ที่กองทุนฯ คาดว่าจะได้ รับซึ่งเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ในกรณี ที่อุปสงค์ ของบริ ก ารโทรคมนาคมในประเทศไทยลดลงหรื ออยู่ในภาวะชะงัก งัน หรื อ มี
พัฒนาการใด ๆ ที่ทําให้ การจัด หาโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเกิดประโยชน์ ในทางเศรษฐกิจน้ อยลง หรื อ
กองทุนฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินหรื อรายได้ ที่ผ้ เู ช่า AWC หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ต้ องชําระให้ แก่กองทุนฯ
อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และ
ฐานะการเงินของกองทุนฯ
กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ วา่ จะมีการติดตังหรื
้ อใช้ เทคโนโลยีระบบ 3G หรื อ 4G หรื อเทคโนโลยีโทรคมนาคมแบบ
ใหม่อื่น ๆ ในประเทศไทยอย่างรวดเร็ วตามที่กองทุนฯ คาดหมาย หรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านันจะถู
้ กนําไปใช้
ตามที่กองทุนฯ คาดหวัง ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมได้ เปิ ดให้ บริ การ 3G ไปแล้ ว แต่ก็ไม่ทําให้
อุปสงค์ของเสาใหม่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากผู้ให้ บริ การเหล่านี ้ได้ ปรับปรุ งโครงสร้ างพื ้นฐานประเภท
Active ของตนซึง่ มีอยูแ่ ล้ วเพื่อการให้ บริ การ 3G ในระยะแรกแทนการขอเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการ สร้ าง
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หรื อใช้ เสาเพิ่มเติมเพื่อเปิ ดให้ บริ การดังกล่าว นอกจากนี ้ ในปั จจุบนั การนําระบบ 4G มาใช้ ยงั คงมีอยูอ่ ย่างจํากัด
อุปสงค์ของผู้บริ โภคและอัตราการนําเทคโนโลยีใหม่เหล่านี ้ไปใช้ เมื่อได้ มีการเปิ ดใช้ แล้ ว ก็อาจล่าช้ ากว่าที่ได้
คาดหมายไว้ ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านีอ้ าจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการเติบโตของผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมในประเทศไทยเช่นกองทุนฯ
4.2.3

การแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ น้ ในการจั ด หาผลประโยชน์ จากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมอาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด แรงกดดั น ด้ า นราคา ซึ่ ง อาจมี ผลกระทบในทางลบต่ อ ธุ ร กิ จ โอกาสทางธุ รกิ จ ผลการ
ดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมในประเทศไทยเริ่ มมีการแข่งขันที่สูงขึน้
กองทุนฯ ต้ องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดจากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่จดั หาโดยผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่รายต่าง ๆ และ ในอนาคต อาจจัดหาโดยบริ ษัทซึ่งประกอบกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมอิสระอีกด้ วย ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่ซึ่งมีความมัน่ คงแล้ วบางราย ดังเช่น เอไอเอสและ
ดีแทค มีกลุม่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง และอาจเสนอบริ การในทํานองเดียวกันกับ
กองทุนฯ หรื ออาจพิจารณาโอนทรัพย์สินเหล่านี ้ให้ แก่บริ ษัทซึ่งประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
อิสระ ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่อาจถูกเรี ยกร้ องให้ ใช้ ทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive ซึ่งรวมถึงเสาโทรคมนาคม ร่ วมกับผู้ใ ห้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่น ๆ ตามประกาศการใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ซึ่งอาจทําให้ อปุ สงค์ของการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ลดลง ผู้มีหน้ าที่ให้ บริ การโทรคมนาคมของประเทศไทย เช่น กสท.
โทรคมนาคม และทีโอทีเองก็อาจจัดตังธุ
้ รกิจโทรคมนาคมอิสระซึ่งสามารถแข่งขันกับกองทุนฯ ได้ โดยตรงขึ ้นมา
ทังนี
้ ้ อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลและการได้ รับอนุญาตจากภาครัฐ นอกจากนี ้ กองทุนฯ อาจต้ องเผชิ ญกับการ
แข่งขันในอนาคตจากบริ ษัทซึง่ ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอิสระรวมทังผู
้ ้ ให้ บริ การโทรคมนาคม ตลอดจน
การแข่งขันจากผู้ให้ บริ การส่งจ่ายไฟฟ้ า ซึ่งอาจจะอนุญาตให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมรายอื่น ๆ เช่า ดําเนินการ
และบริ หารจัดการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ตนมีอยู่ได้ กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่าผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมหรื อ ผู้
ให้ บริ การส่งจ่ายไฟฟ้ าในประเทศไทยจะไม่เปิ ดให้ บริ การร่วมใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ตนมีอยู่เดิมและ
ที่สร้ างใหม่เพิ่มมากขึ ้น ซึ่งอาจส่งกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด
และฐานะการเงินของกองทุนฯ
คูแ่ ข่งบางรายของกลุม่ ทรู และของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอาจมีความสามารถในการจัดหาเงินทุนมากกว่า
กลุ่ม ทรู และผู้เ ช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก หรื อ อาจดํ า เนิ น การร่ ว มกัน ในทางที่ ทํ า ให้ ก องทุน ฯ เสี ย เปรี ย บ
นอกจากนี ้ ผู้ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมอิสระภายในประเทศอาจเริ่ มประกอบกิจการในตลาดโทรคมนาคม
ซึง่ อาจนําไปสูก่ ารควบรวมกิจการที่ทําให้ เกิดคูแ่ ข่งที่แข็งแกร่ งมากขึ ้น เนื่องจากกองทุนฯ ดําเนินการอยู่เพียงแค่
ตลาดภายในประเทศ และมีผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการเพียงจํานวนจํากัด หากกองทุนฯ สูญเสียผู้เช่าและบริ หาร
จัดการรายใดไปเนื่องจากแรงกดดันดังกล่าวหรื อด้ วยเหตุผลอื่น หรื อลูกค้ าเลือกที่จะใช้ บริ การของผู้ให้ บริ การ
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมรายอื่น ๆ ในการขยายโครงข่าย กองทุนฯ อาจจะไม่สามารถจัดหาผู้เช่า
และบริ หารจัดการรายใหม่มาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรั พย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของ
กองทุนฯ ได้ และอาจไม่ได้ รับประโยชน์ จ ากแผนการเปิ ดให้ บริ การของผู้ที่ อาจเป็ นผู้เ ช่าและบริ หารจัดการ
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เหล่านัน้ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะ
การเงินของกองทุนฯ การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ ้นอาจทําให้ การรักษาไว้ ซึ่งสิทธิในที่ดินสําหรับเสาโทรคมนาคมของ
กองทุน ฯ ใช้ ต้ น ทุน สูง ขึ น้ กองทุน ฯ ไม่อ าจรั บ รองได้ ว่ า กองทุน ฯ จะประสบความสํ า เร็ จ ในการแข่ง ขัน ใน
อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงขึ ้นนี ้
4.2.4

เทคโนโลยีใหม่ อาจทาให้ ธุรกิจของกองทุนฯ เป็ นที่ต้องการน้ อยลงสาหรั บลูกค้ าปั จจุบันและ/หรื อผู้ท่ ี
อาจเข้ ามาเป็ นลูกค้ า และส่ งผลให้ มีรายได้ ลดลง
พัฒนาการและการใช้ เทคโนโลยีใหม่ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายต่าง ๆ อาจลดการใช้ และ
ความจําเป็ นของบริ การรับส่งสัญญาณแบบไร้ สายซึ่งต้ องพึ่งพาเสาโทรคมนาคม รวมไปถึงระบบ FOC ซึ่งน่าจะ
ส่งผลให้ ความต้ องการเสาโทรคมนาคมและระบบ FOC ของกองทุนฯ ลดลง ตัวอย่างของเทคโนโลยีเหล่านี ้ ได้ แก่
เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพด้ านความจุ (spectral capacity) นอกจากนี ้ การเกิดขึ ้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจ
ลดความจําเป็ นของบริ การแพร่ สญ
ั ญาณซึ่งต้ องพึ่งพาเสาโทรคมนาคม บริ การรับส่งสัญญาณ และระบบ FOC
ตัวอย่างเช่น การเติบโตของการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านทางดาวเทีย มถ่ายทอดสัญญาณโดยตรง หรื อ
พัฒนาการและการทําเป็ นธุรกิจของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ถกู ออกแบบมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงข่ายเทคโนโลยีระบบเซลลูลา่ และการริ เริ่ มธุรกิจให้ บริ การเทคโนโลยีดงั กล่าวในเชิงพาณิชย์อาจส่งผลให้ อปุ
สงค์ของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี ้ พัฒนาการและ
การใช้ เทคโนโลยีเหล่านี ้ซึง่ รวมถึงเทคโนโลยีในทํานองเดียวกันจนถึงระดับที่มีนยั สําคัญ อาจเป็ นการลดอุปสงค์
ของบริ การของกองทุนฯ และอาจทําให้ อุปสงค์ของบริ การของกองทุนฯ หายไป ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกองทุนฯ เพื่อตอบสนอง
ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่อย่างมีประสิทธิ ผล กองทุนฯ อาจจะต้ องใช้
รายจ่ า ยลงทุ น จํ า นวนมากเพื่ อ เข้ าถึ ง เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ องหรื อ เทคโนโลยี ที่ มี ค วามสามารถดัง กล่ า ว
ความสามารถของกองทุนฯ ในการสนับสนุนรายจ่ายลงทุนเหล่านี ้ในอนาคตจะขึ ้นอยู่กบั ผลการดําเนินงานของ
กองทุนฯ ในอนาคตซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั สภาพเศรษฐกิจ ระดับอัตราดอกเบี ้ย และปั จจัยทางการเงิน ธุรกิจและอื่น ๆ โดย
ปั จจัยหลายประการเหล่านี ้อยูน่ อกเหนือการควบคุมของกองทุนฯ อีกทังยั
้ งขึ ้นอยู่กบั ความสามารถของกองทุนฯ
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกเพิ่มเติม กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่าจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
ดังกล่าวบนเงื่ อนไขที่ยอมรั บได้ ในเชิ งพาณิ ชย์ หรื ออาจไม่สามารถจัดหาแหล่งเงิ นทุนเพิ่มเติมได้ เลย แม้ ว่า
กองทุนฯ มีเงินทุนเพียงพอสําหรับรายจ่ายลงทุนเหล่านี ้ได้ แต่ก็อาจไม่ประสบความสําเร็ จในการเข้ าถึงเทคโนโลยี
ที่ทนั สมัยที่สดุ ได้ อย่างทันท่วงทีและคุ้มค่ากับต้ นทุน หรื ออาจจะไม่ประสบความสําเร็ จในการดําเนินการดังกล่าว
นันเลย
้ กรณีดงั กล่าวนี ้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพของบริ การ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุกิจของกองทุนฯ

4.2.5

หากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่ควบรวมกิจการเข้ าด้ วยกันในระดับที่มีนัยสาคัญ รายได้ และ
ความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดของกองทุนฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบ
ในอดีตมีการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อ นที่ในประเทศไทย และอาจยังคงมีการควบรวม
กิจการในลักษณะเดียวกันในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้ มีการรวมโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่และลดรายจ่าย
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ลงทุน เนื่องจากอาจมีความทับซ้ อนกันในส่วนพื ้นที่ให้ บริ การของโครงข่ายและแผนการขยายการบริ การ การควบ
รวมกิจการที่มีนยั สําคัญระหว่างผู้เช่าและบริ หารจัดการของกองทุนฯ และผู้ที่อาจเช่าและบริ หารจัดการสถาน
ที่ตงร่
ั ้ วมกัน อาจส่งผลให้ รายจ่ายลงทุนโดยรวมลดลง เนื่องจากโครงข่ายเดิมของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
เคลือ่ นที่หลายราย รวมทังแผนการขยายบริ
้
การมีความคาบเกี่ยวกัน เมื่อมีการควบรวมกิจการดังกล่าว อาจเห็น
ได้ ว่าบางส่วนของโครงข่ายที่ควบรวมเข้ าด้ วยกันของผู้เช่าและบริ หารจัดการหรื อผู้ที่อาจเช่าและบริ หารจัดการ
สถานที่ตงร่
ั ้ วมกันทับซ้ อนกัน และผู้เช่าและบริ หารจัดการเหล่านี ้อาจจะพยายามขจัดความซํ ้าซ้ อนนัน้ ๆ ทําให้ ผล
การดําเนินงานในอนาคตของกองทุนฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบหากรายได้ จากการเช่าและการดําเนินการ
และบริ ห ารจัด การหรื อ สิท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ จํ า นวนมากที่ ก องทุน ฯ ได้ รั บภายใต้ สัญ ญาเช่ า
ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักหรื อสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ (ตามลําดับ) ถูกตัดออกจาก
รายได้ ที่ได้ รับอย่างต่อเนื่อ งตามสัญญา กองทุนฯ ไม่อาจรั บรองได้ ว่า จะไม่มีการควบรวมกิ จการระหว่างผู้
ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของไทยในอนาคต ซึ่งอาจเป็ นการลดรายได้ ที่กองทุนฯ ควรได้ รับจากผู้เช่าและ
บริ หารจัดการ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและฐานะการเงินของกองทุนฯ
4.2.6

ใบอนุ ญ าตที่ จ าเป็ นในการประกอบการจั ด หาผลประโยชน์ จากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมมีความหลากหลาย และอาจเป็ นการยากที่จะได้ รับใบอนุ ญาตดังกล่ าว และหากแม้ ได้ รับ
แล้ ว ก็อาจถูกแก้ ไข จากัด หรือยกเลิก หรืออาจต่ ออายุไม่ ได้
การตังเสาโทรคมนาคมและการวางระบบ
้
FOC และระบบบรอดแบนด์ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานของรัฐ
หลายแห่ง ซึ่งรวมถึง กสทช. หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภค และหน่วยงานท้ องถิ่น (สําหรับใบอนุญาตก่อสร้ าง)
ในกรณีของเสาโทรคมนาคม ใบอนุญาตเหล่านี ้อาจถูกทบทวน ตีความ แก้ ไข จํากัด หรื อยกเลิกโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องได้ ซึง่ ผลของการดําเนินการเหล่านันทํ
้ าให้ กองทุนฯ อาจไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมได้ ตามที่กองทุนฯ คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้ หลักเกณฑ์ในการให้ อนุญาตให้ ตงเสาและวาง
ั้
FOC มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างหน่วยงานของรัฐส่วนกลางและหน่วยงานปกครองท้ องถิ่น แม้ ว่าจะ
อยูภ่ ายใต้ บงั คับของกฎหมายเดียวกัน ดังนัน้ หน่วยงานส่วนกลางหรื อหน่วยงานปกครองท้ องถิ่นแต่ละแห่งจึงมัก
ออกนโยบายที่เฉพาะกิจและซํ ้าซ้ อนกัน อันประกอบด้ วยข้ อกําหนดและเงื่อนไข ค่าธรรมเนียมรายปี ฐานอัตรา
ค่าบริ การ ภาษี ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อมที่แตกต่างกัน ความไม่แน่นอนซึ่งส่วน
ใหญ่ซึ่งเกิดจากการขาดการวางนโยบายในระดับภูมิภาคที่สอดคล้ องกัน อาจส่งผลให้ กองทุนฯ เข้ าไปมีส่วน
พัวพันกับข้ อพิพาทเป็ นจํานวนมาก
ทัง้ นี ้ การจัด หาผลประโยชน์ จากทรั พ ย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมอาจจะต้ องมีก ารยื่น ขอใบรั บรอง
ใบอนุญาต และการอนุมตั ิจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ เมื่อกองทุนฯ มีความจําเป็ นหรื อถูกกําหนดให้ ต้องได้ รับหรื อเมื่อ
ครบกําหนดการต่ออายุใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมตั ิดงั กล่าว กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่า หน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้ องจะออกใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อให้ การอนุมตั ิเหล่านี ้แก่กองทุนฯ หรื อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง
จะออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรื อการให้ การอนุมตั ิภายในเวลาอันเหมาะสมหรื อตามที่คาดหมาย นอกจากนี ้
ใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมตั ิเหล่านี ้อาจอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขต่าง ๆ ซึง่ กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่ากองทุนฯ
จะสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเหล่านี ้ได้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสู่การยกเลิก การเพิกถอน หรื อการระงับซึ่ง
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ใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อการอนุมตั ิที่เกี่ยวข้ องนัน้ ๆ การที่ไม่สามารถทําการต่ออายุ ดํารงไว้ ซงึ่ คุณสมบัติในการ
มีใบอนุญาต หรื อยื่นขอใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อการอนุมตั ิที่จําเป็ น อาจส่งผลให้ การดําเนินงานของกองทุนฯ
ต้ องหยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจของกองทุนฯ กองทุนฯ ไม่อาจรับรองได้
ว่า หน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ องจะไม่ดํา เนิ น การหรื อ กํ า หนดเงื่ อนไขใด ๆ ที่ เ กี่ ย วกับใบอนุญ าตดังกล่า ว ซึ่ง อาจมี
ผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินงานของกองทุนฯ นอกจากนี ้ หากกองทุนฯ ไม่สามารถขอรับ
อนุมตั ิและขอรับใบอนุญาตบางอย่างได้ กองทุนฯ อาจมีความจําเป็ นที่จะต้ องหาสถานที่ตงอื
ั ้ ่น ซึ่งทําให้ ต้องใช้
ความพยายามและค่าใช้ จ่ายอย่างสูงในกรณีที่ไม่มีสถานที่ (site) อื่นที่เหมาะสม
อนึง่ เสาซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ที่มีกฎหมายกําหนดและมีความสูง 10 เมตรขึ ้นไปจากระดับฐาน และมีนํ ้าหนักเกิน 40
กิโลกรัมขึ ้นไปนัน้ จะต้ องมีใบอนุญาตก่อสร้ างจากหน่วยงานท้ องถิ่น ถึงแม้ กองทุนฯ ต้ องพึ่งพานิติบคุ คลผู้โอน
และผู้ใช้ ทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ ในการจัดหาใบรับรองหรื อการอนุมตั ิเหล่านี ้ แต่ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงหน้ าที่
ความรั บผิดชอบนี ้ กองทุนฯ อาจจะต้ องเป็ นผู้ทําการจัด หาหรื อ ต่ออายุใบรั บรองหรื อ การอนุมัติสําหรั บเสา
โทรคมนาคมหรื อทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมอื่น ๆ ที่กองทุนฯ อาจจะได้ มาในอนาคต หรื อเสา
โทรคมนาคมที่กองทุนฯ อาจจะต้ องทําการย้ าย ซึง่ อาจเป็ นการเพิ่มต้ นทุนการดําเนินงานของกองทุนฯ
นอกจากนี ้ ผลกระทบทางด้ านสุขอนามัยและทัศนียภาพของการติดตังเสาโทรคมนาคมจํ
้
านวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเขตนครหลวงและเขตเมืองของประเทศไทย ตลอดจนความกังวลที่สงู ขึ ้นเกี่ยวกับผลกระทบของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีต่อร่ างกายมนุษย์ ซึ่งอาจทําให้ หน่วยงานของรัฐระดับท้ องถิ่นเกิ ดความกังวลขึ ้นได้ ดังนัน้
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง อาจมีการกําหนดเงื่อนไขหรื อข้ อจํากัดบางอย่างสําหรับการตังเสาโทรคมนาคม
้
ซึ่ง
จะเป็ นการจํ ากัดความขีดสามารถของกองทุนฯ ในการขยายกิจการอย่างมีนยั สําคัญ หรื อเป็ นการบังคับให้
กองทุนฯ ต้ องย้ ายสถานที่ตงของเสาเดิ
ั้
ม ซึง่ แม้ กองทุนฯ จะสามารถทําได้ แต่ก็ด้วยค่าใช้ จ่ายที่สงู มาก
4.2.7

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีอาจมีผลกระทบทางลบต่ อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของกองทุนฯ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินคดีเกี่ยวกับธุรกิ จโครงสร้ างพื ้นฐานโทนคมนาคมและทรัพย์ สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักต้ องรับผิดชอบ รวมถึงค่าเสียหายที่ศาลสัง่ ให้
กองทุนฯ หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักชําระในคดีตา่ ง ๆ อาจมีจํานวนสูง ภาระในการชําระค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
อาจมีผลกระทบต่อค่าเช่าและรายได้ ที่กองทุนฯ คาดว่าจะได้ รับ และหากค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นจํ านวนที่มี
นัยสําคัญ ก็อาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
กองทุนฯ

4.2.8

อุตสาหกรรมการสื่อสารในประเทศไทยอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ กสทช. ซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่จัดตัง้
ขึน้ ใหม่ และมีความไม่ แน่ นอนเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในการกากับดูแลด้ านกฎระเบียบ
ตามข้ อผูกพันที่ประเทศไทยมีต่อองค์การการค้ าโลก หรื อ WTO ในการเปิ ดเสรี ภาคโทรคมนาคมภายในปี พ.ศ.
2549 รั ฐ บาลไทยได้ เ ริ่ ม ต้ นปฏิ รู ป กลไกการกํ า กั บ ดูแ ลทางด้ านโทรคมนาคมของประเทศด้ วยการออก
พระราชบัญญัติหลักสองฉบับ ได้ แก่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2543 และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 ได้ มีการจัดตังคณะกรรมการกิ
้
จการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรื อคณะกรรมการ กทช.
ขึ ้น โดยเป็ นหน่วยงานกํากับดูแลอิสระที่เป็ นหน่วยงานใหม่ของกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ทําหน้ าที่
กํากับดูแลซึ่งเดิมเคยเป็ นหน้ าที่ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ก่อนที่จะเป็ นทีโอที) ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมแบบประจําที่ในประเทศรายหลักของประเทศไทย หรื อ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ก่อนที่จะเป็ น
กสท. โทรคมนาคม) ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การสือ่ สารระหว่างประเทศรายหลักของประเทศไทย และหน่วยงานกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมเดิมรายอื่น ๆ ทังหมด
้
ตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปั จจุบัน ซึ่งตราขึ ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 กฎหมายและกฎระเบียบหลักซึ่ง
เกี่ ย วข้ อ งกับ กิ จ การโทรคมนาคมยัง คงมี ผลใช้ บัง คับ อย่า งไรก็ ดี มาตรา 47 แห่ง รั ฐ ธรรมนูญ พ.ศ. 2550
กําหนดให้ มีองค์กรที่กํากับดูแลทังกิ
้ จการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หนึ่ งองค์กร
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ 2553 ได้ มีผลใช้ บงั คับและกําหนดให้ มีการ
จัดตังคณะกรรมการกิ
้
จการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขึ ้นแทน
คณะกรรมการ กทช. โดย กสทช. มีอํานาจอย่างกว้ างขวางครอบคลุมทังกิ
้ จการโทรคมนาคมและกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามอํานาจที่ให้ ไว้ โดย พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และ พ.ร.บ. โทรทัศน์ ซึ่งมีการแบ่งคณะกรรมการย่อยออกเป็ นสองคณะ คือ กสท. เพื่อ
กํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ กทค. เพื่อกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 กสทช. ได้ ออกกฎระเบียบกําหนดแผนแม่บทสามฉบับ ได้ แก่ แผนแม่บทในการ
บริ หารคลื่นความถี่ (ซึ่งรวมถึงตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และแผนแม่บทกิ จการโทรคมนาคม แผนแม่บทเหล่านีก้ ําหนดแนวทางสําหรับหลักเกณฑ์การออก
ใบอนุญาต แผนเลขหมายโทรคมนาคม การจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื ้นฐานอย่างทัว่ ถึง การจัดสรรคลื่น
ความถี่วิทยุ การเชื่อมต่อโครงข่าย และการคุ้มครองผู้บริ โภค เป็ นต้ น
กสทช. เป็ นผู้บงั คับใช้ กฎระเบียบส่วนใหญ่ที่ออกโดย คณะกรรมการ กทช. และยังเป็ นผู้ออกกฎระเบียบใหม่หรื อ
กฎระเบีย บที่ แก้ ไขเพิ่ม เติ มอี กด้ วย กฎระเบี ยบซึ่ง ใช้ บังคับอยู่ใ นปั จจุบั นครอบคลุม ถึง เรื่ องต่าง ๆ อาทิ (1)
ประเภทของบริ การโทรคมนาคม และข้ อกําหนดการออกใบอนุญาตสํา หรับบริ การโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ (2)
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และขันตอนการยื
้
่ นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทัง้ สามแบบที่มีอยู่
ในประเทศไทย (3) มาตรการจัด สรรเลขหมายโทรคมนาคม (4) ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม (5) การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้ าว (6) การคงสิทธิเลขหมาย (7) กฎระเบียบว่าด้ วยการป้องกัน
การผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม (8) กฎระเบียบว่าด้ วยการเชื่อมต่อโครงข่าย (9) ขันตอนการรั
้
บและการ
พิจารณาการร้ องเรี ยนจากผู้ใช้ บริ การ (10) มาตรฐานสัญญาบริ การโทรคมนาคม (11) การกําหนดเพดานอัตรา
ค่าบริ การและการเรี ยกเก็บค่าบริ การล่วงหน้ า (12) กฎระเบียบว่าด้ วยการคุ้มครองความปลอดภัยของข้ อมูลส่วน
บุคคลของผู้บริ โภค (13) การใช้ บริ การข้ ามโครงข่ายภายในประเทศ (14) การใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานร่ วมกัน และ
(15) การขายส่งบริ การและบริ การขายต่อบริ การ ในส่วนของการจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ 2553 กําหนดให้ กสทช. ใช้ วิธีการ “ประมูล” เป็ นแนวทางในการจัดสรรคลื่นความถี่โทรคมนาคมให้ กบั
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยการประมูลคลื่นความถี่ 3G ครัง้ แรกได้ ถกู จัดขึ ้นอย่างเป็ นผลสําเร็ จเมื่อปี
พ.ศ. 2555 โดยมีบริ ษัทในเครื อสามแห่งของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในปั จจุบนั เป็ นผู้ได้ รับการจัดสรรคลื่น
ความถี่ในย่านความถี่ 2100MHz
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ 2553 ให้ อํานาจแก่ กสทช. ที่จะดําเนินการต่าง ๆ เช่น
-

กําหนดนโยบายและจัดทําแผนแม่บทสําหรับกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และสําหรับการจัดสรรคลืน่ ความถี่วิทยุสําหรับใช้ ในกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามบทบัญญัติแห่ง (1) รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และ (2) แผนแม่บทแห่งชาติ
เพื่อการบริ หารคลืน่ ความถี่

-

กําหนดโครงสร้ างสําหรับการคํานวณอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริ การที่ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคม
และผู้ให้ บริ การวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จะเรี ยกเก็บจากผู้ใช้ บริ การ และโครงสร้ างสําหรับ
การคํานวณอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

-

ออกใบอนุญาตและกํากับดูแลการใช้ คลืน่ ความถี่วิทยุในกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

-

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

-

กํ าหนดมาตรฐานและข้ อ มูลจํ าเพาะทางเทคนิค ในการประกอบกิ จการโทรคมนาคม และกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทังหลั
้ กเกณฑ์และขันตอนการเชื
้
่อมต่อโครงข่ายและการเข้ าถึง
โครงข่าย

-

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

-

ส่งเสริ มการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

-

กําหนดมาตรการป้องกันพฤติกรรมที่ตอ่ ต้ านการแข่งขันหรื อพฤติกรรมการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม

-

กําหนดหน้ าที่ในการจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื ้นฐานอย่างทัว่ ถึง รวมถึงข้ อกําหนดในการให้ บริ การ
ในพื ้นที่หา่ งไกล และ

-

กําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการคุ
้
้ มครองสิทธิ ของผู้ใช้ บริ การโทรคมนาคม และผู้ใช้ บริ การกระจาย
เสียงและบริ การโทรทัศน์

ถึงแม้ วา่ คณะกรรมการ กทช. ซึง่ เป็ นหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมเดิมที่จดั ตังขึ
้ ้นโดย พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2543 ได้ ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมจํานวนมาก อันเป็ นการสร้ างกรอบ
การกํากับดูแลขันพื
้ ้นฐานสําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมก็ตาม แต่เมื่อ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
2553 ที่ออกใหม่ได้ กําหนดกรอบการกํากับดูแลที่แตกต่างไปจากเดิม และโครงสร้ างของหน่วยงานกํากับดูแลยัง
ได้ เปลี่ยนแปลงไป โดยเมื่อ กทค. เป็ นคณะกรรมการย่อยของ กสทช. อันทําให้ กิจการบางอย่างต้ องอยู่ภายใต้
ความเห็นชอบของ กสทช. ด้ วยเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางด้ านกฎระเบียบดังกล่าว กองทุน ฯ จึงไม่อาจ
คาดการณ์ได้ วา่ วิธีการกํากับดูแลของ กสทช. ลักษณะและขอบเขตของนโยบายและกฎระเบียบที่ กสทช. จะออก
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
ในภายหน้ า หรื อวิธีการที่ กสทช. จะใช้ ในการดําเนินการตามนโยบายและกฎระเบียบที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และอาจมี
ขึ ้นในภายหน้ าจะเป็ นอย่างไร กองทุนฯ ไม่อาจคาดการณ์ได้ ถึงผลกระทบของการดําเนินการใด ๆ ที่ กสทช. ได้
กระทําลงนับตังแต่
้ มีการจัดตังขึ
้ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทุนฯ ไม่อาจคาดหมายได้ ถึงผลกระทบที่กฎระเบียบ
ใหม่ดงั กล่าวอาจมีตอ่ สิทธิตา่ ง ๆ ของกลุม่ ทรู
นอกจากนี ้ บทบาทในอนาคตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรั บผิดชอบการวางแผน
ส่งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย และการกําหนดนโยบาย
สําหรับรัฐวิสาหกิจยังไม่เป็ นที่ชดั เจน
ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการปฏิรูปในกลไกการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศ
ไทยอย่างมีนยั สําคัญนี ้ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกลุม่ ทรู ในการดําเนินกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
หรื อการปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพตลาดที่เปลีย่ นแปลงไปได้ อย่างประสบผลสําเร็ จ ถึงแม้ ว่ากองทุนฯ มีความมัน่ ใจ
ว่าการจัดตังหน่
้ วยงานกํากับดูแลอิสระขึ ้นนันเป็
้ นพัฒนาการในทางบวกสําหรับ ผู้ให้ บริ การเอกชนดังเช่นกลุม่ ทรู
หากแต่กองทุนฯ ก็ไม่อาจรับรองได้ วา่ กสทช. จะไม่ดําเนินการใด ๆ อันอาจเป็ นผลเสียต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผล
การดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ ทรู ตัวอย่างเช่น ถ้ า กสทช. ดําเนินการตามนโยบายหรื อกฎระเบียบ
ที่ก่อให้ เกิดการแข่งขันที่สงู ขึ ้นหรื ออัตราค่าบริ การที่ตํ่าลงในอุตสาหกรรมที่กลุม่ ทรู แข่งขันอยู่หรื ออาจเข้ าทําการ
แข่งขัน ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ ทรูก็อาจได้ รับผลกระทบในทางลบ
4.2.9

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

4.2.10 เสาโทรคมนาคม ทรั พย์ สิน FOC ระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด และโครงสร้ างพืน้ ฐานที่
เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ อาจได้ รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสียหายที่ไม่ อาจคาดการณ์ ได้
อื่น ๆ โดยที่ประกันภัยของกองทุนฯ อาจไม่ ได้ ครอบคลุมอย่ างเพียงพอ
เสาโทรคมนาคม ทรัพย์สนิ FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด และโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องของ
กองทุนฯ ตกอยู่ภายใต้ ความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ตลอดจน
ความเสียหายที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ อื่น ๆ อาทิ อาจเกิดเหตุการณ์นํ ้าท่วมอย่างที่เคยเกิดขึ ้นเมื่อเดือนกันยายนถึง
เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ ง อาจส่ง ผลกระทบในทางลบต่ อ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม
เช่นเดียวกับภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้ ว่ารัฐบาลจะได้ แสดงเจตจํานงว่าจะปฏิรูปมาตรการการ
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
ป้องกันนํ ้าท่วมเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ นํ ้าท่วมขึ ้นอีกในอนาคต หากแต่ไม่มีสิ่งใดสามารถยืนยันได้ ว่า
มาตรการการป้องกันนํ ้าท่วมของรัฐบาลจะเพียงพอต่อการป้องกันนํ ้าท่วมในบริ เวณพื ้นที่ตํ่า รวมถึงบริ เวณอื่น ๆ
ของประเทศไทย ที่ซงึ่ มีทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ ตังอยู
้ อ่ นั อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
ความเสียหายและการถูกทําลายของเสาโทรคมนาคม ทรัพย์สนิ FOC หรื อโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องที่กองทุน
ฯ จะมีกรรมสิทธิ์ เช่า หรื อได้ รายได้ จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว หรื อภาวะเศรษฐกิจผันผวนหรื อผลกระทบในทางลบต่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทย อันเนื่องมาจากความเสี่ยงเหล่านี ้หรื อความเสี่ยงอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า และอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินของกองทุนฯ ถึงแม้ ว่ากองทุนฯ AWC และ BFKT จะดํารงไว้ ซึ่งการประกันภัยที่เหมาะสมสําหรับ
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมซึ่งตนจะมีกรรมสิทธิ์ กองทุนฯ AWC และ BFKT ก็อาจไม่ได้ รับการ
ประกันภัยอย่างเพียงพออันจะครอบคลุมค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมหรื อการสร้ างใหม่ได้ และ/หรื อ ความเสี่ยง
ดังกล่าวอาจไม่ใช่ความเสี่ยงที่สามารถประกันได้ และรายได้ ที่อาจได้ รับจากผู้เช่าและบริ หารจัดการรายใหม่ที่
อาจมีมาเพิ่มจากเสาโทรคมนาคมหากไม่เกิดความเสียหายดังกล่าวหรื อได้ รับความเสียหายอันเป็ นผลสืบเนื่อง
จากความเสียหายดังกล่าว ถ้ ากองทุนฯ ไม่สามารถให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการได้ อนั เป็ นผลมาจาก
ความเสียหายของเสาโทรคมนาคม ระบบ FOC และโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง ก็อาจนําไปสูค่ วามเสียหายต่อ
ผู้เช่าและบริ หารจัดการ และก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบกับธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และ
ฐานะการเงินของกองทุนฯ

4.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มทรู
4.3.1

กลุ่มทรูมีการแข่ งขันกับรัฐวิสาหกิจผู้ให้ สิทธิดาเนินการ ซึ่งได้ นาไปสู่ข้อพิพาทกับรั ฐวิสาหกิจผู้ให้ สิทธิ
ดาเนินการเหล่ านัน้ และยังอาจนาไปสู่ข้อพิพาทในภายหน้ ากับรัฐวิสาหกิจผู้ให้ สิทธิดาเนินการ
กลุ่มทรู อาศัยสิทธิ ในการประกอบกิจการบางส่วนจากสัญญาที่ทํากับทีโอทีในการให้ บริ การโทรคมนาคมแบบ
ประจําที่และบริ การที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงบริ การสือ่ สารข้ อมูลและบริ การมัลติมีเดีย ขณะเดียวกันทีโอทีและ กสท.
โทรคมนาคม ก็ เป็ นคู่แข่งรายใหญ่สองรายของกลุ่มทรู อีกด้ วย โดยที่ทีโอทีเป็ นผู้ให้ บริ การต่าง ๆ อาทิ บริ การ
โทรคมนาคมแบบประจํ าที่ภายในประเทศ บริ การโทรศัพท์ สาธารณะ บริ การข้ อมูล บริ การบรอดแบนด์ และ
บริ การมัลติมีเดีย รวมถึงบริ การบริ การวงจรเช่า และอินเทอร์ เน็ต และบริ การโทรคมนาคมเคลือ่ นที่ในประเทศไทย
ส่วน กสท. โทรคมนาคม เป็ นผู้ให้ บริ การต่าง ๆ อาทิ บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริ การข้ อมูล และบริ การ
สือ่ สารเคลือ่ นที่ในประเทศไทย
การแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจผู้ให้ สทิ ธิในการประกอบกิจการกับกลุม่ ทรูทําให้ เกิดหรื ออาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ที่สาํ คัญจนนําไปสูข่ ้ อพิพาทระหว่างกัน โดยข้ อพิพาทเหล่านี ้อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของ
กลุม่ ทรู ในหลายด้ าน ตัวอย่างเช่น กลุ่มทรู ตกอยู่ภายใต้ ข้ อตกลงการแบ่งรายได้ ตามสัญญาร่ วมการงานฯ และ
สัญญาให้ ดําเนินการฯ และที่ผา่ นมาทีโอทีได้ ปฏิเสธหรื อประวิงการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ ของกลุม่ ทรู ในระหว่างรอ
การตัดสินข้ อพิพาทเกี่ยวกับการคํานวณหรื อขอบเขตของการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ ที่ติดค้ างต่อกลุ่มทรู ภายใต้
สัญ ญาร่ ว มการงานฯ นอกจากนี ้ กสท. โทรคมนาคม ยัง ได้ นํ า ข้ อ เรี ย กร้ องที่ มี ต่อ ทรู มูฟ เข้ า สู่ก ระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ เพื่อขอให้ มีการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ เพิ่มเติมให้ แก่ตนอีกด้ วย ทังนี
้ ้ กลุม่ ทรู ไม่อาจรับรองได้ ว่าที
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โอทีจะไม่ปฏิเสธหรื อประวิงการจ่ายเงินให้ แก่กลุม่ ทรู อีกทังไม่
้ อาจรับรองได้ ว่าทีโอทีหรื อ กสท. โทรคมนาคม จะ
ไม่ยื่นข้ อเรี ยกร้ องเพิ่มเติมที่มีต่อกลุม่ ทรู หรื อทรู มฟู อีกในภายหน้ าในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งรายได้ หรื อข้ อพิพาท
อื่น ๆ นอกจากนี ้ ข้ อพิพาทที่มีกบั ทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม สร้ างความไม่แน่นอนอันอาจเป็ นอุปสรรคอย่างมี
นัยสําคัญต่อการวางแผนและดําเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุม่ ทรู และการพยายามระงับข้ อพิพาทเหล่านี ้จะเป็ น
การเบี่ยงเบนการบริ หารและทรัพยากรอื่น ๆ ไปอย่างมีนยั สําคัญ กลุม่ ทรูมีข้อพิพาทที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณากับ
ทีโอทีในหลายเรื่ อง โดยกลุม่ ทรู ได้ ยื่นฟ้ องทีโอทีในหลายคดีซึ่งเกี่ยวข้ องกับ เรื่ องต่าง ๆ เช่น กลุม่ ทรู มีสิทธิได้ รับ
การจ่ายส่วนแบ่งรายได้ จากค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) หรื อไม่ และการคํานวณการจ่ายส่วนแบ่ง
รายได้ จากบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันทีโอทีก็ได้ ยื่นฟ้ อง กลุม่ ทรู ในหลายคดีซึ่งเกี่ยวกับเรื่ อง
ต่าง ๆ เช่น สิทธิของกลุม่ ทรูในการใช้ ชื่อและสัญลักษณ์ “ทรู ” บนตู้โทรศัพท์สาธารณะและใบแจ้ งหนี ้ของกลุม่ ทรู
และกลุม่ ทรูมีสทิ ธิหรื อไม่ในการเสนอส่วนลดอัตราค่าบริ การบางอย่างให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การของตน นอกจากนี ้ กลุม่ ท
รูยงั มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ่ายภาษี สรรพสามิตที่เรี ยกเก็บจากบริ การโทรคมนาคมภายใต้ สญ
ั ญาร่ วมการงานฯ
ด้ วย ทรูมฟู และบริ ษัทในเครื ออื่น ๆ ของทรูมีข้อพิพาทที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณากับ กสท. โทรคมนาคม ในหลาย
เรื่ อ ง โดย กสท. โทรคมนาคม ได้ ยื่น ฟ้ องทรู มูฟ ในหลายคดี ซึ่ง เกี่ ย วข้ องกับ การคื นค่าธรรมเนี ยมเลขหมาย
ค่าบริ การ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตลอดจนหนังสือคํ ้าประกันจากธนาคาร นอกจากนี ้ กสท. โทรคมนาคม ยังได้
นําข้ อเรี ยกร้ องที่มีตอ่ ทรูมฟู เข้ าสูก่ ระบวนการอนุญาโตตุลาการ เพื่อเรี ยกร้ องให้ ทรู มฟู โอนเสาที่ติดตังเครื
้ ่ องและ
อุปกรณ์ จํานวน 4,546 ต้ นและอุปกรณ์ ของเสา หรื อจ่ายค่าเสียหายจํานวน 2,766,165,293 บาทแทนการโอน
ดังกล่าวให้ แก่ตน ต่อมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 คณะอนุญาโตตุลาการได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์วินิจฉัยชี ้
ขาดให้ ยกคําเสนอข้ อพิพาทของ กสท. โทรคมนาคม
กลุม่ ทรูไม่อาจรับรองได้ วา่ ข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นนี ้หรื อที่อาจมีขึ ้นในภายหน้ าจะไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ของ
กลุม่ ทรูกบั ทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม อีกทังไม่
้ อาจรับรองได้ วา่ ข้ อพิพาทเหล่านี ้จะได้ รับคําชี ้ขาดในทางที่เป็ น
คุณแก่กลุม่ ทรู และหากกลุม่ ทรูไม่ประสบความสําเร็ จดังกล่าว ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาส
ทางธุรกิจของกลุม่ ทรูก็อาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ ถึงแม้ ว่ากลุม่ ทรู จะได้ รับคําชี ้ขาดอนุญาโตตุลาการ
หรื อคําพิพากษาจากศาลที่เป็ นที่สดุ ซึ่งเป็ นคุณแก่กลุม่ ทรู แต่กลุ่มทรู ก็อาจไม่ประสบความสําเร็ จในการบังคับ
ตามสิทธิเพื่อเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อทางแก้ ไขเยียวยาอื่น ๆ ที่มีให้ แก่ตนได้ อย่างเต็มที่หรื อครบถ้ วน หรื ออาจไม่
สามารถบังคับตามสิทธิดงั กล่าวได้ เลย หรื อภายในเวลาที่เหมาะสม สําหรับรายละเอียดของข้ อพิพาทที่กลุม่ ทรู มี
อยูก่ บั ทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม
4.3.2

สัญญาบ างฉบับระหว่ าง กสท. โทรคมนาคม กับบริษัทในเครื อทรู เกี่ยวกับบริ การ 3G บนคลื่นความถี่
ในย่ านความถี่ 850 MHz อยู่ในระหว่ างการตรวจสอบ และอาจถูกแก้ ไขเพิ่มเติม โดยหน่ วยงานกากับ
ดูแลหรือคณะรัฐมนตรี
ภายหลังการลงนามในสัญญา HSPA เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานอิสระ และ
หน่วยงานกํากับดูแล ได้ เริ่ มดําเนินการตรวจสอบสัญญา HSPA ในด้ านต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงการตรวจสอบว่าสัญญา
HSPA อยูภ่ ายใต้ การบังคับของ พ.ร.บ. ร่ วมทุนฯ 2535หรื อไม่ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติของ พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ 2553 หรื อ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมหรื อไม่ ซึ่งการตรวจสอบ และ/หรื อ การ
ไต่สวนดังกล่าวยังคงดําเนินอยูโ่ ดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เป็ นต้ น
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ตามมติ กทค. เมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2555 ที่ขอให้ กสท. โทรคมนาคม BFKT และเรี ยลมูฟ ตามลําดับ ทําการ
แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา HSPA นัน้ คูส่ ญ
ั ญาได้ เข้ าทําบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือแก้ ไขสัญญา HSPA ระหว่างกัน
แล้ ว ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ แต่ละฝ่ ายกํา ลังอยู่ในขันตอนการเข้
้
าทําสัญญาแก้ ไขสัญญา HSPA ที่ตนเป็ น
คูส่ ญ
ั ญา ซึง่ ได้ รวมข้ อกําหนดภายใต้ บนั ทึกข้ อตกลงความร่ วมมือและความคิดเห็นของ กทค. จากการพิจารณา
ั ญาแก้ ไข
บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 กสทช. ได้ มีมติอนุมตั ิสญ
สัญญา HSPA ตามแนวทางที่กําหนดในบันทึกข้ อตกลงความร่ ว มมือดังกล่าว ถึงแม้ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.
2556 คณะรัฐมนตรี จะได้ มีมติอนุมตั ิวงเงินงบประมาณจํานวน 14.545 พันล้ านบาท เพื่อให้ กสท. โทรคมนาคม
นําไปลงทุนในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G HSPA ตามสัญญา HSPA และในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556
BFKT เรี ยลมูฟ และ กสท. โทรคมนาคม ได้ เข้ าทําสัญญาเพื่อแก้ ไขสัญญา HSPA ตามบันทึกข้ อตกลงความ
ร่วมมือดังกล่าว แต่เนื่องจากขณะนี ้อยู่ในระหว่างการดําเนินการตามขันตอนของหน่
้
วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ มี
การเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ ยวข้ องกับการดําเนินการตามสัญญา HSPA และคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกําลังอยู่
ระหว่างการตรวจสอบข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการเรี ยกเก็บและชําระเงินตามสัญญา HSPA ทําให้
ขณะนี ้ กสท. โทรคมนาคม ยังไม่ได้ ชําระเงินหรื อรับชําระเงินคืนเพื่อระงับหนี ้ที่มีกับ BFKT หรื อเรี ยลมูฟตาม
สัญญา HSPA อีกทังยั
้ งไม่ได้ ชําระเงินหรื อรับการชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายกับ ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่
รายอื่น ๆ ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มูลค่ารายได้ ค้างรับที่ BFKT มีอยู่กบั กสท. โทรคมนาคม ภายใต้
สัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA มีจํานวนประมาณ 6.9 พันล้ านบาท การที่ กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการ
ชําระเงินให้ แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA อาจทําให้ BFKT และ AWC ไม่สามารถนําส่ง
รายได้ ที่เกิดจากการให้ เช่าหรื อให้ ใช้ ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้ แก่
กองทุนฯ ได้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ กับ BFKT และ AWC ตามลําดับ นอกจากนี ้ การที่
กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชําระเงินหรื อการรับชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายกับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือ่ นที่
รายอื่น ๆ อาจทําให้ กสท. โทรคมนาคม ต้ องเสียดอกเบี ้ยผิดนัดสะสม และ กสท. โทรคมนาคม อาจเรี ยกร้ องให้
เรี ยลมูฟต้ องชําระเงินคืน การปฏิเสธไม่ชําระเงินตามสัญญาใด ๆ ที่ กสท. โทรคมนาคม และ BFKT หรื อเรี ยลมูฟ
เป็ นคู่สญ
ั ญา หรื อการที่ กสท. โทรคมนาคม พยายามเรี ยกร้ องให้ เรี ยลมูฟต้ องชําระเงินคืนย่อมมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
นอกจากนี ้ กสท. โทรคมนาคม ยังมีสิทธิ ในการซื ้อเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนประมาณ 667 เสา และ
ระบบ FOC ของ BFKT ซึ่ง BFKT จะขายสิทธิในรายได้ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวให้ กบั กองทุนฯ ตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ซงึ่ กองทุนฯ จะเข้ าทํากับ BFKT โดยการใช้ สิทธิซื ้อดังกล่าว กสท. โทรคมนาคม
จะต้ องชําระราคาซื ้อสําหรับต้ นทุนที่แท้ จริ งของเสาและ FOC และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย
ตามอัตราเฉลีย่ ดอกเบี ้ยขันตํ
้ ่าของสีธ่ นาคารใหญ่ของไทยสําหรับกรณีที่ใช้ สทิ ธิซื ้อในระหว่างหกเดือนแรกนับจาก
วันที่เช่าเสาโทรคมนาคม และ FOC และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ และจะบวกด้ วยอัตราร้ อยละหนึ่งต่อเดือน
สําหรับกรณีการใช้ สทิ ธิซื ้อภายหลังช่วงระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การที่ กสท. โทรคมนาคม เป็ น
รัฐวิสาหกิจทําให้ การใช้ สิทธิ ซือ้ ดังกล่าวอาจต้ องได้ รับการพิจารณาและความเห็นชอบจากหน่วยงานอิสระ
หน่วยงานของรัฐ รวมทังคณะรั
้
ฐมนตรี ก่อน
หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิในการซื ้อเพื่อซื ้อเสาโทรคมนาคมและ FOC และอุปกรณ์ สื่อสัญญาณซึ่งเป็ น
กรรมสิทธิ์ของและใช้ ดําเนินงานอยูโ่ ดย BFKT หลังจากปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้แล้ ว BFKT มีหน้ าที่
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ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ในการจัดหาทรัพย์สินอื่นมาทดแทนก่อนที่สญ
ั ญาเช่าเครื่ องและ
อุปกรณ์ HSPA จะหมดอายุลง หาก BFKT ไม่สามารถจัดหาทรัพย์สนิ อื่นทดแทนได้ BFKT จะชําระมูลค่าสุดท้ าย
(terminal value) ให้ แก่กองทุนฯ ซึ่งอาจจะไม่ใช่มลู ค่าสะท้ อนถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic value)
ของทรัพย์สนิ ดังกล่าวในกรณีที่กองทุนฯ มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ตลอดอายุการใช้ งาน
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 กทค. ได้ มีมติเกี่ยวกับการตรวจสอบข้ อกล่าวหาการฝ่ าฝื น พ.ร.บ. ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ในทางที่เป็ นคุณแก่ BFKT และ กสท. โทรคมนาคม โดย กทค. มีมติที่จะไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อ
ดําเนินคดีอาญาต่อ BFKT และในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ มคี วามเห็นทางกฎหมาย
ว่าสัญญา HSPA นันไม่
้ อยู่ภายใต้ ก ารบังคับของ พ.ร.บ. ร่ วมทุนฯ 2535 อย่างไรก็ดี หากการตรวจสอบอื่นที่
ดําเนินการโดยหน่วยงานอิสระแห่งอื่นมีคําตัดสินอันเป็ นที่สดุ ในทางที่ ไม่เป็ นคุณ หรื อหากมีคําพิพากษาอันเป็ น
ที่สดุ โดยศาลไทยยืนตามคําตัดสินเหล่านันว่
้ า สัญญา HSPA ตกอยู่ภายใต้ บงั คับของ พ.ร.บ. ร่ วมทุนฯ 2535
หรื อเป็ นการฝ่ าฝื น พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ 2553 พ.ร.บ. การประกอบกิ จการโทรคมนาคม หรื อ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ก็อาจมีมาตรการกํากับดูแล และ/หรื อ การดําเนินการทางกฎหมายต่อ
กสท. โทรคมนาคม BFKT และ/หรื อ เรี ยลมูฟ ซึง่ รวมถึงการให้ แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา HSPA เป็ นต้ น
หากการบริ การให้ เช่าอุปกรณ์ โทรคมนาคมและการบริ การดําเนินงานและบํารุ งรักษาของ BFKT แก่ กสท.
โทรคมนาคม ถูกพิจารณาว่าเป็ นการฝ่ าฝื น พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม อันเนื่องจากเป็ นการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมหรื อเป็ นการใช้ คลืน่ ความถี่โทรคมนาคมโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรื อใบอนุญาตที่กําหนด BFKT
อาจถูกดําเนินคดีอาญา และหากพบว่า BFKT มีความผิดจริ ง อุปกรณ์ โครงข่ายของ BFKT อาจถูกยึด การ
เปลี่ยนแปลงในเชิ งลบอย่างมีนยั สําคัญในสัญญา HSPA หรื อการยึดอุปกรณ์ โครงข่ายของ BFKT ย่อมมี
ผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ
4.3.3

การยกเลิกสัญญาร่ วมการงานฯ หรื อการสิน้ สุดของสัญญาร่ วมการงานฯ หรื อสัญญาให้ ดาเนิ นการฯ
หรื อการเปลี่ยนแปลงของสัญญาร่ วมการงานฯ หรื อสัญญาให้ ดาเนิ นการฯ ที่มีต่อใบอนุ ญาตอาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อการดาเนินงานของกลุ่มทรู
สัญญาร่วมการงานฯ ของกลุม่ ทรูอาจถูกยกเลิกได้ ด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งรวมถึงกรณีที่กลุม่ ทรู ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของสัญญาร่วมการงานฯ ได้ นอกจากนี ้ ข้ อพิพาทที่มีอยูก่ บั ทีโอทีที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาร่วม
การงานฯ ยังอาจทําให้ ทีโอที พยายามเลิกสัญญาร่วมการงานฯ ดังกล่าวอีกด้ วย หากสัญญาดังกล่าวของกลุม่ ทรู
ถูกเลิกไปไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด การเลิกสัญญานันย่
้ อมน่าจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อโอกาสทาง
ธุรกิจ การดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนฯ ถึงแม้ ว่าสัญญาร่ วมการงานฯ จะให้ สิทธิ
กลุม่ ทรูในการได้ รับค่าชดเชยสําหรับมูลค่าของทรัพย์สนิ โครงข่ายที่กลุม่ ทรูได้ สร้ างขึ ้นและโอนให้ กบั ทีโอทีในกรณี
ที่มีการเลิกสัญญา หากแต่กลุม่ ทรู ก็ไม่สามารถรับรองใด ๆ เกี่ยวกับกําหนดเวลาที่จะได้ รับค่าชดเชยหรื อจํานวน
เงิ น ค่าชดเชยนัน้ ได้ นอกจากนี ้ ถึ ง แม้ ว่า กลุ่มทรู จ ะได้ รั บ ค่าชดเชยก็ ต าม กลุ่มทรู ก็ ไม่อ าจคาดหมายได้ ว่า
ค่าชดเชยนี ้จะสามารถชดเชยความเสียหายต่อธุรกิจที่เกิดจากการเลิกสัญญาได้ ถ้ ามีการเลิกสัญญาร่ วมการงาน
ฯ กลุ่มทรู ไม่สามารถรั บรองได้ ว่ากลุ่ม ทรู จะสามารถขอรั บใบอนุญาตอันจํ าเป็ นจาก กสทช. เพื่อให้ กลุ่มทรู
สามารถดําเนินธุรกิ จเช่น เดียวกับธุรกิ จภายใต้ สญ
ั ญาที่ถูกเลิกต่อ ไปได้ หรื อแม้ จะมีก ารออกใบอนุญาตให้
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ข้ อกําหนดของใบอนุญาตดังกล่าวอาจจะไม่เอื ้อประโยชน์ได้ มากเท่า กับข้ อกําหนดของสัญญาร่วมการงานฯ และ
สัญญาให้ ดําเนินการฯ ของกลุม่ ทรู หรื อข้ อกําหนดของใบอนุญาตที่ใช้ บงั คับกับคูแ่ ข่งของกลุม่ ทรู
สัญ ญาให้ ดํ า เนิ น การฯ ได้ ห มดอายุลงในวัน ที่ 15 กัน ยายน พ.ศ. 2556 และกลุ่ม ทรู ค าดว่า กสทช. จะให้
ความสําคัญกับการจัดให้ มีการประมูลเพื่อจัดสรรคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 1800 MHz เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจ
แก่ลกู ค้ าปั จจุบนั ว่าการให้ บริ การกับลูกค้ าจะไม่หยุดชะงัก ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 กสทช. ได้ ออกประกาศ
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้ บริ การในกรณีสิ ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรื อสัญญาการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่นบั
จากวันที่สญ
ั ญาให้ ดําเนินการฯ หมดอายุลง จนกระทัง่ กสทช. จะออกใบอนุญาตให้ แก่ผ้ ชู นะการประมูล ตาม
ประกาศดังกล่าว กําหนดให้ กสท. โทรคมนาคม และทรู มูฟมีหน้ าที่ให้ บริ การกับผู้ใช้ บริ การต่อไปในระหว่าง
สัญญาให้ ดําเนินการฯ สิ ้นสุดจนถึงวันที่ กสทช. ได้ จดั สรรคลืน่ ความถี่ให้ กบั ผู้รับใบอนุญาตที่ชนะการประมูลแล้ ว
เสร็ จ โดยระยะเวลาดังกล่าวต้ องไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันที่สิ ้นสุดสัญญาให้ 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 ละดอกผลที่ เ กิ ด ขึ น้ ซึ่ ง ได้ หัก ต้ น ทุน ค่ า ใช้ โ ครงข่ า ย
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการ และต้ นทุนค่าใช้ จ่ายอื่นที่จําเป็ นใน
การให้ บริ การแล้ ว ส่วนที่เหลือให้ นําส่งสํานักงาน กสทช. เพื่อตรวจสอบก่อนนําส่งเป็ นรายได้ แผ่นดินต่อไป ทังนี
้ ้
ยังมีความไม่แน่นอนว่า กสทช. จะจัดประมูลคลื่นความถี่และออกใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ แก่ผ้ ชู นะการ
ประมูล ภายในหนึ่ ง ปี ได้ ห รื อ ไม่ หาก กสทช. ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การดัง กล่า วได้ แ ละไม่ อ นุญ าตให้ กสท.
โทรคมนาคม ใช้ คลืน่ ความถี่ในย่านความถี่ 1800 MHz ต่อภายหลังช่วงระยะเวลาหนึง่ ปี นับจากวันหมดอายุของ
สัญญาให้ ดําเนินการฯ หรื อทรู มฟู ไม่ได้ รับสิทธิในการให้ บริ การแก่กลุม่ ลูกค้ า 1800 MHz ต่อไป อันเกี่ยวข้ องกับ
การประมูลคลืน่ ความถี่ 1800 MHz อาจส่งผลให้ การบริ การแก่กลุม่ ลูกค้ า 1800 MHz ของทรู มฟู ต้ องหยุดชะงัก
ลง
รัฐบาลไทยได้ มีการขอให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมจํานวนหนึง่ เข้ าร่วมการปรึกษาหารื อเกี่ยวกับการแปรรูปสัญญา
ร่วมการงานฯ หรื อสัญญาให้ ดําเนินการฯ เป็ นใบอนุญาตหรื อความตกลงอื่น ๆ โดยเป็ นส่วนหนึ่งของการเปิ ดเสรี
ตลาดโทรคมนาคม ภายใต้ ก ฎหมายไทย คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายตามสัญ ญาร่ ว มการงานฯ หรื อ สัญ ญาให้
ดําเนินการฯ จะต้ องบรรลุความตกลงเกี่ยวกับข้ อกําหนดของการแปรรู ปเพื่อที่จะทําการแปรรู ปสัญญาร่ วมการ
งานฯ หรื อสัญญาให้ ดําเนินการฯ อย่างไรก็ดี กลุม่ ทรูไม่อาจคาดการณ์ได้ วา่ ข้ อกําหนดของความตกลงแปรรู ปจะ
เป็ นอย่างไร อีกทังไม่
้ อาจรับรองได้ วา่ การแปรรูปสัญญาร่วมการงานฯ หรื อสัญญาให้ ดําเนินการฯ ของกลุม่ ทรู จะ
เป็ นไปตามข้ อกําหนดที่เอื ้อประโยชน์ได้ เท่ากับข้ อกําหนดที่ใช้ กบั คู่แข่งของกลุม่ ทรู หรื อข้ อกําหนดที่กลุม่ ทรู มีอยู่
ในขณะนี ้ หากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมรายอื่นสามารถเจรจาต่อรองข้ อกําหนดสําหรับการแปรรู ปสัญญาร่ วมการ
งานฯ หรื อสัญญาให้ ดําเนินการฯ ได้ ดีกว่ากลุม่ ทรู กลุม่ ทรูก็อาจเสียเปรี ยบในเชิงการแข่งขัน หากข้ อกําหนดใหม่
ไม่เอื ้อประโยชน์เท่ากับข้ อกําหนดที่กลุม่ ทรู ได้ รับในปั จจุบนั ก็อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการประกอบ
ธุรกิ จของกลุ่มทรู อีกทัง้ ธุรกิ จ ฐานะการเงิ น ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุร กิ จของกลุ่ มทรู อ าจได้ รั บ
ผลกระทบในทางลบด้ วย
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4.3.4

ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่ และค่ าธรรมเนียม USO และค่ าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึน้ เกี่ยวข้ องกับการ
ครบกาหนดของอายุสัญญาให้ ดาเนินการฯ อาจส่ งผลให้ ค่าใช้ จ่ายที่ให้ ระบบดาเนินการต่ อไปได้ ของ
กลุ่มทรูเพิ่มสูงขึน้
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกาศ กสทช. เรื่ อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
เริ่ มมีผลบังคับใช้ แทนประกาศ กทช. ฉบับเดิม เรื่ อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและ
ค่า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าตการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ง แต่เ ดิ ม นัน้ ค่า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าตรายปี สํา หรั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึง่ และแบบที่สองอยูท่ ี่ 20,000 บาท ถึง 250,000 บาท ขึ ้นอยูก่ บั
ประเภทของใบอนุญาต แต่ภายใต้ ประกาศฉบับใหม่ ค่าธรรมเนียมรายปี สําหรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมทุกแบบจะมีอตั ราสูงสุดที่ร้อยละ 1.5 ของรายได้ รวมจากการให้ บริ การโทรคมนาคม นอกจากนี ้
กสทช. ได้ ออกประกาศวิธีการจัดเก็บรายได้ เพื่อนําไปใช้ ในการจัดให้ มีบริ การ USO เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2555 ภายใต้ ประกาศวิธีการจัดเก็บรายได้ เพื่อนําไปใช้ ในการจัดให้ มีบริ การ USO ผู้ถือใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมทุกแบบจะต้ องจัดสรรรายได้ จากการให้ บริ การโทรคมนาคมในอัตราร้ อยละ 3.75 ของรายได้
สุทธิ ภายหลังหักค่าใช้ จ่ายให้ แก่กองทุนฯ วิจัยและพัฒนากิ จการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่และค่าธรรมเนียม USO ดังกล่าวนี ้ อาจ
ส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการกํ ากับดูแลสูงขึน้ สําหรับผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักและสมาชิ กในกลุ่มทรู ซึ่งถื อ
ใบอนุญาตแบบที่หนึง่ หรื อแบบที่สอง
ด้ วยเหตุที่สญ
ั ญาให้ ดํา เนินการฯ ได้ หมดอายุลงในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556 กสทช. ได้ อนุญาตให้ ทรู มูฟ
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเดิมต่อไปได้ จนกระทัง่ มีการจัดประมูลคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 1800 MHz ทังนี
้ ้ หากต่อมา
กลุ่มทรู เป็ นผู้ชนะการประมูลและได้ เริ่ มให้ บริ การใหม่ของตน กลุ่มทรู อาจต้ องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้ แก่
กสทช. ซึง่ รวมไปถึงค่าธรรมเนียมการใช้ คลืน่ ความถี่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ ที่ท
รูมฟู อาจต้ องชําระเพื่อการให้ บริ การบนคลืน่ ความถี่ในย่านความถี่ 1800 MHz อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่าง
มีนยั สําคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกลุม่ ทรู

4.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
4.4.1

ราคาซือ้ ขายหน่ วยลงทุนอาจผันผวนอย่ า งมีนัยสาคัญ และผู้ลงทุนอาจไม่ สามารถขายหน่ วยลงทุนได้
ในราคาเท่ ากับหรือมากกว่ าราคาเสนอขายหน่ วยลงทุน
ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนในอาจมีการซื ้อขายกันในราคาที่ตํ่ากว่าราคาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
้ ้ ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนนันขึ
้ น้ อยู่กับหลาย
ปั จจัย ซึง่ รวมถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้
-

มุมมองต่อศักยภาพในการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุนฯ รวมถึงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใน
ประเทศไทย

-

ความแตกต่างระหว่า งฐานะการเงิ น และผลการดํ าเนิน งานของกองทุนฯ ที่ เกิ ดขึน้ จริ งกับที่ มีก าร
คาดการณ์โดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์
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-

การออกบทวิเคราะห์ใหม่ หรื อการเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับคําแนะนําหรื อประมาณการของนักวิเคราะห์

-

การเปลีย่ นแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรื อสภาวะตลาดโดยทัว่ ไป

-

ราคาตลาดของทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ

-

ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภททุนอื่น ๆ รวมถึง

-

หน่วยลงทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ นธุรกิจโทรคมนาคม

-

ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของหน่วยลงทุน

-

การขายหรื อความประสงค์ที่จะขายหน่วยลงทุนจํานวนมากโดยผู้ถือหน่วยลงทุน

-

ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิ จโทรคมนาคมในประเทศไทยหรื อกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานอื่น

-

พัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงด้ านกฎหมายและระเบียบวิธีบงั คับ รวมถึงระบบภาษี ทังในกรณี
้
ทวั่ ไป
และโดยเฉพาะในกรณี ที่เ กี่ ยวกับ กองทุน รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานในประเทศไทย และการลงทุน ใน
ประเทศและต่างประเทศ

-

ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

-

คดีความและการสอบสวนโดยหน่วยงานราชการ

-

ความผันผวนของตลาด ซึง่ รวมถึงความอ่อนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบี ้ยที่เพิ่มสูงขึ ้น และ

-

การที่กองทุนฯ ไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนและการขยายธุรกิจ

จากปั จจัยทังหลายข้
้
างต้ นประกอบกับปั จจัยอื่น ๆ อาจทําให้ ราคาตลาดและอุปสงค์ของหน่วยลงทุนมีความผัน
ผวนอย่างมีนยั สําคัญ หรื ออาจทําให้ มีการซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาที่สงู กว่าหรื อตํ่ากว่ามูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนฯ มีการกันสํารองกําไรบางส่วนเป็ นเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุนเพิ่มเติม เพื่อสํารองเป็ นเงินทุนหมุนเวียน หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ถึงแม้ จะทําให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนฯ มีมากกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ในกรณีที่ไม่มีการกันเงินกําไรไว้ เป็ นเงินทุนสํารอง ก็อาจ
ไม่ได้ ทําให้ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย การที่กองทุนฯ ไม่สามารถดําเนินการให้ เป็ นไปตาม
ความคาดหวังของตลาดในด้ านรายได้ ในอนาคตและเงินปั นผลอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาด
ของหน่วยลงทุน ซึง่ อาจจํากัดหรื อทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนอย่างทันท่วงที และอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ นอกจากนี ้ ในอดีต เมื่อราคาตลาดของหุ้นมี
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 กล่าวอาจเบี่ยงเบนเวลาและความสนใจของบริ ษัทจัดการจากธุรกิจของกองทุนฯ

หน้ า 80

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
ยิ่งไปกว่านัน้ การที่หน่วยลงทุนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการคุ้มครองเงินต้ น ทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถ
รับรองได้ วา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินลงทุนคืนทังจํ
้ านวน และในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนฯ หรื อมีการชําระ
บัญชีกองทุนฯ ก็มีความเป็ นไปได้ ที่ผ้ ลู งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนของตนในหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
้
นอกจากนี ้ ตามกฎหมายภาษี ของประเทศไทยในปั จจุบนั กองทุนรวม ซึ่งรวมถึงกองทุนฯ ไม่มีภาระภาษี เงินได้
นิติบคุ คล หากมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายภาษี หรื อกฎหมายหรื อกฎระเบียบอื่น ๆ ซึง่ ทําให้ กองทุนฯ และ/
หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระภาษี เงินได้ ภาระภาษี ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนฯ รวมทังการลงทุ
้
นในกองทุนฯ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และอาจทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับเงินจากกองทุนฯ น้ อยลง และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีภาระภาษี
เพิ่มขึ ้น ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาของหน่วยลงทุน
4.4.2

การขายหน่ วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่ วยลงทุนเพื่อ การขายเป็ นจานวนมาก อาจส่ งผลกระทบ
ในทางลบต่ อราคาซือ้ ขายของหน่ วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ทรู และ/หรื อนิติบคุ คลผู้โอนอื่น และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันกับทรู หรื อนิติบคุ คล
ผู้โอนอื่น จะถื อหน่ วยลงทุนจํ านวนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 18 แต่ไม่เกิ นจํ านวน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ว ยลงทุนที่
จําหน่ายได้ ทงหมดในการเสนอขายครั
ั้
ง้ แรก ทังนี
้ ้ ทรู ได้ ตกลงกับบริ ษัทจัดการในนามของกองทุนฯ ว่า ทรู จะถือ
ั้
ง้ แรกเป็ น
หน่วยลงทุนไม่น้อยไปกว่าร้ อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ ทงหมดในการเสนอขายครั
ระยะเวลาห้ าปี นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุนฯ ทัง้ นี ้ ภายใต้ ข้อยกเว้ นบางประการ ภายใต้ ข้อตกลงห้ าม
จําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทรูสามารถที่จะจําหน่ายหน่วยลงทุนได้ หลังเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
การขายหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญโดยทรู หรื อโดยผู้ลงทุนสถาบันรายเดียวหรื อหลายราย หรื อความเข้ าใจ
ที่ว่าอาจมีการขายหน่วยลงทุนอย่างมี นยั สําคัญเกิดขึ ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื ้อขายของหน่วย
ลงทุน กองทุนฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถึงผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรื อการมีหน่วยลงทุนเพื่อการขาย
ในอนาคต ที่จะมีต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การขายหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนมากใน
ตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก หรื อความเข้ าใจที่วา่ การขายหน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวอาจ
เกิดขึ ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ นอกจากนี ้ การขาย
หน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวอาจทําให้ การเพิ่มทุนของกองทุนฯ โดยการออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ณ เวลา
และในราคาที่กองทุนฯ เห็นสมควร ทําได้ ยากขึ ้น

4.4.3

หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC ไม่ มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิได้ เป็ นการคา้ ประกัน
โดย TUC และ TUC ไม่ มีหน้ าที่ตามกฎหมายที่จะต้ องให้ การสนับสนุ นแก่ BFKT ตามรายละเอียดที่
ระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) สนับสนุนดังกล่ าว
หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ที่ TUC จะให้ กับ BFKT นันมิ
้ ได้ มีผลผูกพันตามกฎหมายและการให้
หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกล่าวมิได้ เป็ นการคํ ้าประกันโดยTUC อีกทังมิ
้ ได้ เป็ นการสนับสนุนด้ าน
เครดิตเพื่อสนับสนุนภาระผูกพันของ BFKT ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ที่ กองทุนฯ ทํา
กับ BFKT แต่อย่างใด ดังนัน้ กองทุนฯ จึงไม่สามารถรับรองได้ ว่า TUC จะให้ ความสนับสนุนแก่ BFKT ตาม
รายละเอียดที่ระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) นอกจากนี ้ หนังสือสนับสนุน (Letter of Support)
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ไม่ได้ ก่อให้ เกิดหน้ าที่แก่ TUC ในการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ BFKT ไม่ว่าเพื่อสนับสนุนการชําระหนี ้ของ
BFKT โดยทัว่ ไปหรื อเพื่อการชําระหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ที่ทํากับ BFKT นอกจากนี ้
กองทุนฯ บริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน และ BFKT ต่างไม่มีสิทธิที่จะดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ TUC ดําเนินการ
ต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support)
4.4.4

TUC อาจไม่ มีเงินทุนเพียงพอต่ อการชาระหนีข้ อง BFKT ภายใต้ สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิ
รายได้ ท่ ีเกี่ยวข้ อง และผู้ถือหน่ วยลงทุนจะไม่ มีสิทธิฟ้องร้ อง TUCภายใต้ หนังสือข้ อตกลงกระทาการ
(Letter of Undertaking)
ภายใต้ หนังสือข้ อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) TUC ตกลงจะชําระเงินหรื อดําเนินการให้ BFKT
ชําระเงินให้ แก่กองทุนฯ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ในช่วงระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่กองทุนฯ ลงทุน
จนถึงวันที่ กสท. โทรคมนาคม เริ่ มทําการชําระเงินให้ แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA ใน
จํานวนเท่ากับรายได้ สทุ ธิ ที่ BFKT ต้ องชํ าระให้ แก่กองทุนฯ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ที่
กองทุนฯ ทํากับ BFKT ซึ่งหากช่วงระยะเวลาที่ BFKT ไม่ได้ รับชําระเงินจาก กสท. โทรคมนาคม ภายใต้ สญ
ั ญา
เช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA ไม่ว่าทังจํ
้ านวนหรื อเพียงบางส่วนเป็ นช่วงเวลาที่ยาวนาน กองทุนฯ ไม่สามารถ
รับรองได้ วา่ TUC หรื อบริ ษัทในเครื อจะสามารถจัดหาเงินทุนที่จําเป็ นเพื่อชําระหนี ้ของ BFKT แก่กองทุนฯ ภายใต้
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ที่เกี่ยวข้ องได้ นอกจากนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถฟ้ องร้ องTUC
หาก TUC ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดภายใต้ หนังสือข้ อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking)

4.4.5

กองทุนฯ ไม่ อาจรั บรองได้ ว่าจะสามารถจ่ ายเงินปั นผลในหน่ วยลงทุนหรื อสามารถรั กษาระดับการ
จ่ ายเงินปั นผลได้
รายได้ ที่ กองทุนฯ ได้ รับขึน้ อยู่กับ หลายปั จ จัย ซึ่งรวมถึงรายได้ ที่ได้ รับ และค่าใช้ จ่ ายในการดํา เนิน งานและ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกิ ดขึน้ จากการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ในกรณี ที่
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่กองทุนฯ อาจได้ มาหรื อถือครองเป็ นครัง้ คราวไม่
สามารถสร้ างรายได้ ที่เพียงพอ จะมีผลให้ รายได้ กระแสเงินสด และความสามารถของกองทุนฯ ในการจ่ายเงิน
ปั นผลได้ รับผลกระทบในทางลบ กองทุนฯ จึงไม่สามารถรับรองได้ ว่ากองทุนฯ จะมีความสามารถจ่ายเงินปั นผล
หรื อรักษาระดับของอัตราการจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลที่กําหนดไว้ ได้ อีกทัง้ ไม่สามารถ
รับรองได้ วา่ ระดับของเงินปั นผลจะเพิ่มขึ ้นในภายหลังหรื อจะคงที่ หรื อรายได้ ของกองทุนฯ จะเพิ่มสูงขึ ้น หรื อการ
ลงทุนในอนาคต (หากมี) จะทําให้ รายได้ ของกองทุนฯ ซึง่ นํามาจ่ายเป็ นเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้น

4.4.6

ผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนให้ แก่ บริษัทจัดการได้
เนื่องจากกองทุนฯ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุน ปิ ด) ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของตนให้ แก่บริ ษัทจัดการได้ ดังนัน้ กองทุนฯ จึงไม่อาจรับรองได้ ว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ เท่ากับราคาที่ได้ ซื ้อมา หรื อที่ราคาใด ๆ หรื อรับรองว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะสามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจทําได้ เพียงการขายหน่วย
ลงทุนของตนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ หรื อการทํารายการนอกตลาดหลักทรัพย์
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4.4.7

จานวนเงินที่ได้ รับจากการเลิกกองทุนฯ อาจน้ อยกว่ าจานวนที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนได้ ลงทุนในการเสนอ
ขายครัง้ แรก
หากมีการเลิกกองทุนฯ ซึ่งขึ ้นอยู่กับเหตุการณ์ ที่ทําให้ ต้องเลิกกองทุนฯ และข้ อกําหนดเกี่ยวกับการจําหน่าย
ทรัพย์สินของกองทุนฯ กองทุนฯ ไม่สามารถรั บรองได้ ว่าผู้ถื อหน่วยลงทุนจะได้ รับเงิ นที่ลงทุนไปทังหมดหรื
้
อ
บางส่วนคืน

4.4.8

ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาอาจไม่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีสาหรั บเงินปั นผลที่ได้ จาก
กองทุนฯ เมื่อได้ มีการยื่นเสียภาษี เว้ นแต่ จะได้ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ท่ ีกาหนดและผู้ถือหน่ วย
ลงทุนดังกล่ าวได้ ให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลบางอย่ าง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 544) ลงวันที่ 9 ตุลาคม
พ.ศ. 2555 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 กําหนดให้ บริ ษัทจัดการและกองทุน
รวมโครงสร้ างพื ้นฐานจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขบางประการ อีกทังจะต้
้ องแจ้ งข้ อมูลส่วน
บุคคลบางอย่างต่อกรมสรรพากรเพื่อให้ บุคคลธรรมดาที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับยกเว้ นภาษี เงิ นได้ บุคคล
ธรรมดาสําหรับเงินปั นผลที่ได้ จากกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นระยะเวลา 10 ปี ภาษี นบั แต่ปีภาษี ที่มีการจด
ทะเบียนจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานดังกล่าว กองทุนฯ และบริ ษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้ างต้ นเท่าที่กองทุนฯ และบริ ษัทจัดการจะสามารถทําได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคล
ธรรมดาจะต้ องให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเองตามที่ กล่าวถึงข้ างต้ นเพื่อที่กองทุนฯ และ
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ ถึงแม้ ตามกฎหมายจะไม่ได้ กําหนดให้ มีการหักภาษี ณ
ที่จ่ายสําหรับการจ่ายเงิ นปั นผลในลักษณะดังกล่าว หากกองทุนฯ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ นได้ หรื อไม่ได้ รับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว แต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่
เป็ นบุคคลธรรมดาอาจต้ องเสียภาษี เงินได้ เต็มจํานวนสําหรับเงินปั นผลที่ได้ รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนเมื่อมี
การยื่นเสียภาษี เงินได้ ซึง่ ในกรณีดงั กล่าว หากผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาไม่ได้ ยื่นเสียภาษี เงินได้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนันอาจมี
้
ความรับผิดทังทางแพ่
้
งและทางอาญา

5 ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา กองทุนฯ ไม่มีคดีความ ข้ อพิพาทในชันอนุ
้ ญาโตตุลาการ หรื อข้ อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่มี
นัยสําคัญและเกี่ยวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของกองทุ นฯ ที่บริ ษัทจัดการเชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อ
ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินการ และแนวโน้ มการดําเนินการในอนาคต
หมายเหตุ: ทรูและบริ ษัทในเครื อเป็ นคู่ความในข้ อพิพาทและคดีพิพาทหลายคดี ทังนี
้ ้ ข้ อพิพาทสําคัญทางกฎหมายทังใน
้
ชันศาลและอนุ
้
ญาโตตุลาการไม่สามารถคาดการณ์ ผลได้ จึงไม่อาจรับรองได้ ว่าทรู และบริ ษัทในเครื อจะชนะคดีหรื อข้ อ
พิพาทใดข้ อพิพาทหนึง่ เป็ นการเฉพาะ และกลุม่ ทรู ก็ไม่อาจคาดการณ์ผลแห่งคดีหรื อข้ อพิพาท รวมถึงผลกระทบทางด้ าน
การเงินของคดีและข้ อพิพาทต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ หากผลแห่งคดีหรื อข้ อพิพาทออกมาในเชิงลบก็ยอ่ มจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ ทรู ซึง่ อาจกระทบต่อความสามารถของทรูหรื อของบริ ษัทใน
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เครื อแล้ วแต่กรณี ที่จะชําระเงินให้ แก่กองทุนตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก อนึง่ ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากรายงานประจําปี 2559 ของทรู

6 ข้ อมูลสาคัญอื่น
ไม่มี
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6.1 รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับด ูแลกิจการ
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7 ข้ อมูลหน่ วยลงทุน หลักทรั พย์ ตราสารที่กองทุนฯ เป็ นผู้ออก
7.1 หน่ วยลงทุน หลักทรั พย์ ตราสารที่กองทุนฯ เป็ นผู้ออก
I.

ข้ อมูลหน่วยลงทุน
จํานวนเงินทุนโครงการ

58,080,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน

หน่วยละ 10.00 บาท

จํานวนหน่วยลงทุน

5,808,000,000 หน่วย

ประเภทหน่วยลงทุน

ระบุชื่อผู้ถือ

ราคาเสนอขายวันแรก

หน่วยละ 10.00 บาท

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนปั จจุบนั

58,080,000,000 บาท

มูลค่าต่อหน่วย ณ ปั จจุบนั (ณ วันที่ 28 มี.ค. 2560) หน่วยละ 14.40 บาท
II.

ข้ อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาปิ ด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

หน่วยละ 14.00 บาท

ราคาสูงสุดของปี 2559 (ณ วันที่ 29 ก.ค. และ 1 ส.ค. 2559) หน่วยละ 15.30 บาท
ราคาตํ่าสุดของปี 2559 (ณ วันที่ 4 และ 5 ม.ค. 2559)

หน่วยละ 12.20 บาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

81,312,000,000 บาท

มูลค่าการซื ้อขายเฉลีย่ ต่อปี (AOM Value)

117,234,832

บาท

NAV ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

10.0471

บาท/ หน่วย

NAV ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

12.4161

บาท/ หน่วย

NAV ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

12.3241

บาท/ หน่วย

NAV ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

14.6191

บาท/ หน่วย
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7.2

ข้ อมูลผู้ถือหน่ วย
ภาพรวมข้ อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ประเภทการปิ ดสมุดทะเบียน: XD
(1)

กลุม่ ผู้ถือหน่วยที่ถือหน่วยสูงสุด 10 รายแรก
ลาดับ

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น
(หุ้น)

% หุ้น

1.

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

1,632,790,800

28.11

2.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

246,763,800

4.25

3.

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

244,901,892

4.22

4.

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)

115,850,000

1.99

5.

AIA COMPANY LIMITED - AIA D-PLUS

112,234,200

1.93

6.

บริ ษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

77,222,200

1.33

7.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

65,931,900

1.14

8.

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

54,275,000

0.93

9.

CHASE NOMINEES LIMITED

53,088,700

0.91

10.

กองทุนเปิ ด ทหารไทย พร็ อพเพอร์ ตี ้ อินคัม พลัส

51,454,700

0.89

(2)

ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไป โดยรวมกลุม่ บุคคลเดียวกัน)
จานวนหุ้น
ลาดับ
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
(หุ้น)

1.

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

1,632,790,800

% หุ้น
28.11

(3)
กลุม่ ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อ
การจัดการหรื อการดําเนินงานของบริ ษัทจัดการอย่างมีนยั สําคัญ
จานวนหุ้น
ลาดับ
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
% หุ้น
(หุ้น)
1.

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

1,632,790,800

28.11
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7.3 การจ่ ายผลตอบแทนของกองทุนฯ (Total Payout Summary)
(1)

นโยบายที่จะจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละสองครัง้ ในกรณีที่กองทุนมีกําไรเพียงพอ เพื่อ
ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทุนมีกําไรสุทธิในปี นัน้ ๆ และไม่มียอดขาดทุน
สะสม กองทุนจะจ่า ยเงินปั นผลเมื่อรวมแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 (หรื ออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตเป็ น
ครัง้ คราว) ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ วของปี นัน้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะคํานวณกําไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ ว
โดยหักรายการดังต่อไปนี ้ออกจากกําไรสุทธิของกองทุน
ก. กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของ
กองทุน รวมทังการปรั
้
บปรุงด้ วยรายการอื่นตามแนวทางที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับสถานะเงินสดของกองทุน
ข. เงินสํารองที่กนั ไว้ ในจํานวนที่เพียงพอเพื่อซ่อมแซมบํารุ งรักษาหรื อปรับปรุ งกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ของกองทุน ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ตามแผนที่กําหนดไว้ อย่างชัดเจนใน
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี ้ชวน หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
หรื อตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติอนุมตั ิ
ค. เงินสํารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายชําระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทุนตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่
กําหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชีช้ วน หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
ง. เงินสํารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้ สทิ ธิในการได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนหรื อการคืนเงินทุนในลําดับแรก (หากมี)
ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้ จ่ายทยอยตัดจ่ายหรื อผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (unrealized loss)
เป็ นต้ น กองทุนจะกันสํารองตามรายการตามข้ อ (ข) และ (ค) ข้ างต้ นได้ ในจํานวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ ของจํานวนเงินที่มี
ภาระตามข้ อ (ข) และ (ค) ข้ างต้ น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
ในกรณีที่กองทุนมีกําไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
จัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายจากกําไรสุทธิที่ปรับปรุ งข้ างต้ น หรื อจากกําไรสะสมในกรณีที่กองทุนยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่
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(2)

ประวัติการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง
2557
(ที่ประกาศจ่ าย หักด้ วย
2559
2558
2557
เงินปั นผลจากผล
(ที่ประกาศจ่ าย) (ที่ประกาศจ่ าย) (ที่ประกาศจ่ าย)
ประกอบการปี 2556)
(1) เงินปั นผลต่ อหน่ วย
(บาท)

0.9560

0.9460

0.9384

0.9144

- ประกาศจ่ายจากผล
ประกอบการไตรมาสที่ 1

0.2380

0.2350

0.2643*

0.2403*

- ประกาศจ่ายจากผล
ประกอบการไตรมาสที่ 2

0.2390

0.2365

0.1938

0.1938

- ประกาศจ่ายจากผล
ประกอบการไตรมาสที่ 3

0.2390

0.2370

0.2603

0.2603

- ประกาศจ่ายจากผล
ประกอบการไตรมาสที่ 4

0.2400

0.2375

0.2200

0.2200

(2) อัตราการจ่ ายเงิน
ปั นผลเทียบกับราคา
เสนอขายครัง้ แรก (10
บาทต่ อหน่ วย)

9.56%

9.46%

9.38%

9.14%

หมายเหตุ: * เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายครัง้ แรกได้ รวมเงินปั นผลที่มาจากผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ของปี 2557
(จํานวน 90 วัน) และของปี 2556 เริ่ มจากวันที่จดั ตังกองทุ
้
นจนถึงวันสิ ้นปี จํานวน 9 วัน ดังนัน้ ถ้ าคิดจํานวนเงินปั นผล
ที่ไม่รวมจํานวนวันของปี 2556 จะได้ เงินปั นผลชองไตรมาสที่ 1 เท่ากับ 0.2403 บาทต่อหน่วย
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8 โครงสร้ างการจัดการ
8.1 บริษัทจัดการ
I.

II.

ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
ชื่อ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ที่อยู่

ชั น้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิ ช ย์ ปาร์ ค พลาซ่ า เลขที่ 18 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

เลขทะเบียนบริ ษัท

0105535048398

โทรศัพท์

0-2949-1500

โทรสาร

0-2949-1501

เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ

http://www.scbam.com

โครงสร้ างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถอื หุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการกองทุน
อนึ่ง โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทซึ่งมีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ร้ อยละ 100) ไม่สง่ ผลต่ออํานาจในการควบคุมของบริ ษัทแต่อย่างไร เนื่องจากบริ ษัทมีคณะกรรมการ
บริ ษัททําหน้ าที่ควบคุมการบริ 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 น้ ฐานมี ค วามเป็ นอิ สระและถูก แยกออกมาจากกลุ่ม งานอื่ น โดยกลุ่ม การลงทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐานมีขนตอน
ั้
และระเบียบในการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน รวมถึงอยู่
ภายใต้ การกํ ากับดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง กลุ่มกํ ากับและควบคุม
(Compliance) และตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพื่อป้องกันการทุจริ ตหรื อความบกพร่องในหน้ าที่ของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน
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รายชื่อกรรมการบริษัท
1) นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์

ประธานกรรมการ

2) นางอภิพนั ธ์ เจริ ญอนุสรณ์

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3) นางสาวศรัณยา เวชากุล

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

4) นางสาวเฮเลน นอร์ ราห์ ไรอัน

กรรมการ

5) ดร.สุทธาภา อมรวิวฒ
ั น์

กรรมการ

6) นายชลิตติ เนื่องจํานงค์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

7) นายสมิทธ์ พนมยงค์

กรรมการแลประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

รายชื่อผู้บริหารบริษัท
1) นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2) นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั

กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการลงทุน

3) นางสาวพิณแก้ ว ทรายแก้ ว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ ธุรกิจกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ

4) นางปิ่ นสุดา ภูว่ ิภาดาวรรธน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ กลยุทธ์และวางแผน

5) นางนันท์มนัส เปี่ ยมทิพย์มนัส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ จัดสรรสินทรัพย์และกองทุน
ต่างประเทศ

6) นางสาวจารุภทั ร ทองลงยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ จัดการลงทุนตราสารทุน

7) นายอาชวิณ อัศวโภคิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ ผลิตภัณฑ์และตราสารหนี ้
ต่างประเทศ

8) นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

ผู้อํานวยการอาวุโส กลุม่ จัดการลงทุนตราสารหนี ้

9) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และ
โครงสร้ างพื ้นฐาน

10) นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และ
โครงสร้ างพื ้นฐาน

11) นางสาวสมใจ โรจน์เลิศจรรยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ บัญชีและปฏิบตั ิการกองทุน

12) นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสฏิ ฐ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ ธุรกิจตัวแทนจําหน่าย

13) นางสาววริ ษา ลพานุกรม

ผู้อํานวยการอาวุโส กลุม่ ธุรกิจลูกค้ าบุคคลและสถาบัน

หน้ า 93

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
รายชื่อผู้จัดการกองทุน DIF
1) นายสมิทธ์ พนมยงค์
2) นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา
3) นายกรวิภพ มณฑารพ
สําหรับจํานวนบุคลากรที่ทําหน้ าที่บริ หารจัดการกองทุนฯ ทางกองทุนฯ มีพนักงานที่ทําหน้ าที่บริ หาร
จัดการกองทุน เต็มเวลา (Full-Time Employees) จํานวนทังสิ
้ ้น 4 คน
รายชื่อผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารสภาพคล่ องของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1) นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
2) นางสาวนันทรัตน์ ยอดยิ่ง
3) นางธุรดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา
4) นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย
5) นางสาววรารัตน์ จันทร์ ชื่น
6) นายรุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ
7) นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร
8) นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
III.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน
หน้ าที่และความรับผิดชอบหลักของบริ ษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน คือจะต้ องบริ หารและจัดการ
กองทุน รวมทัง้ ทรั พย์ สินและหนีส้ ินของกองทุน ด้ วยความรั บผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริ ตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริ หารและจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตาม
โครงการจัด การกองทุน ข้ อผูกพัน ระหว่างผู้ถือ หน่ว ยลงทุนกับ บริ ษัท จัดการ มติ ผ้ ูถื อหน่วยลงทุน
หนังสือชี ้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์
ในการบริ หารจัดการกองทุน) หรื อทังกองทุ
้
นและบริ ษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบที่จะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
1) การบริหารและจัดการกองทุน
ในการบริ หารและจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทุน ต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
ก) จัดการกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. ข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติผ้ ูถือหน่วยลงทุน หนังสือชีช้ วน กฏหมาย
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หลักทรั พย์ และข้ อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครั ด รวมถึ งปฏิบตั ิตาม
บทบัญญัติในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
ข) จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และ
หนังสือชี ช้ วน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ สัญญา
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และหนังสือชี ้ชวนฉบับร่ างที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ค) จัดให้ กองทุนมีลกั ษณะไม่ตา่ งไปจากสาระสําคัญที่แสดงไว้ ลา่ สุดต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุ
ของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุนฯ บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการ
ให้ กองทุนมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554
ง) แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจัดการกองทุน หรื อ แก้ ไขวิ ธีก ารจัด การตามข้ อ กํ า หนด เงื่ อ นไข และ
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และดําเนินการให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการเป็ นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิ ดเผยหนังสือชี ้ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ (ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของหนังสือชี ้ชวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
1) บริ ษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยร่างหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้ล งทุน ด้ วย
วิธีการที่ผ้ ลู งทุนสามารถเข้ าถึงได้ ก่อนวันเริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่ างหนังสือชี ้
ชวนดังกล่าวต้ องมีข้อมูลที่ครบถ้ วน ถูกต้ อง เพียงพอ และไม่ก่อให้ เกิ ดความเข้ าใจ
คลาดเคลือ่ น
2) บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือชี ้ชวนที่มีสาระสําคัญไม่ต่างจากฉบับร่ างให้ แก่สํานักงาน
ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันทําการก่อนการเริ่ มจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ช้ วนแก่ผ้ ู
ลงทุน และจัดส่ง หนัง สือ ชี ช้ วนดัง กล่า วผ่า นระบบเผยแพร่ ข้ อ มูลหนัง สือชี ช้ วนและ
รายงานกองทุน (Mutual Fund Report and Prospectus System ("MRAP")) และ
3) บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนแก่ผ้ ลู งทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วย
ลงทุน โดยให้ มีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผ้ ลู งทุนจะศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วน
ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่ว ยลงทุน ทัง้ นี ้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิ ดเผยร่ า ง
หนังสือชี ้ชวนตาม (1) ต้ องไม่น้อยกว่า 14 วัน
ฉ) ในการเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้ องให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง
และไม่มีลกั ษณะที่ทําให้ ผ้ ลู งทุนสําคัญผิด และการโฆษณาต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ช) ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะตัง้ บริ ษัทจัดจํ า หน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทําหน้ าที่ในการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่มีความสัมพันธ์ กับผู้ที่จะ
จําหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะลงทุนใน
ลักษณะของการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน
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ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื่อให้ มีการกระจายข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานและในการควบคุมการจัดการดังกล่าว บริ ษัท
จัด การต้ อ งดํ าเนิ น การและควบคุมดูแ ลให้ ก ารจัดการเป็ นไปตามสาระสํา คัญที่ ได้ ร ะบุไว้ ใ น
โครงการจัดการกองทุน และบริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อกําหนดในเอกสารสัญญาที่เข้ าทําหรื อจะ
เข้ าทําเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อให้ ผ้ เู ช่า ผู้รับสิทธิ หรื อผู้รับจ้ างที่
นําทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้ าที่รายงานข้ อเท็จจริ ง
และเหตุผลต่อบริ ษัทจัดการโดยไม่ชักช้ า เมื่อมีเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ญ) ได้ มาเพิ่มเติมและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดใน
โครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน บริ ษัทจัดการต้ องทําให้ มนั่ ใจได้
ว่ากองทุนจะไม่ประกอบกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานเอง แต่จะจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวโดยการให้ เช่า ให้ สทิ ธิ หรื อให้ ผ้ อู ื่ นดําเนินการเท่านัน้ และบริ ษัท
จัดการต้ องดําเนินการให้ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุน และตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฏ) ดําเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศ ก.ล.ต. หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่ปรากฏ
ข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ รวมกันเกินหนึง่ ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
ฐ) ดําเนินการที่จําเป็ นเพื่อควบคุมดูแลและให้ มนั่ ใจได้ ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ
ขณะใดขณะหนึง่ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ไม่เกินสัดส่วนที่บงั คับใช้
ฑ) เพิ่มหรื อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนและ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลักเกณฑ์ อื่น ๆ ที่
ประกาศใช้ บงั คับโดย ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์
ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้
ในโครงการจัดการกองทุนและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ รวมทังเป็
้ นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์
ณ) จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจ การโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะได้ มา และการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวในครัง้ ถัด ๆ มาให้ เป็ นไปตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง
กองทุนและนิติบคุ คลผู้โอนหรื อบุคคลอื่น ๆ รวมทังการประเมิ
้
นค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครัง้ ถัด ๆ
มาอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวตามที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
และตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ กําหนดไว้
ด) ดําเนินการเลิกกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์
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ต) จัดให้ มีและคงไว้ ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมสําหรับการบริ หารและจัดการกองทุนฯ อย่างน้ อยใน
เรื่ องดังต่อไปนี ้
1) การคัดเลือกและแต่งตังบุ
้ คลากรที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนฯ ให้ มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริ หารและจัดการกองทุนและดําเนินการให้ มนั่ ใจได้
ว่าบุคลากรที่แต่งตังดั
้ งกล่าวมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อบริ หารและจัดการ
กองทุนฯ
2) การวิ เ คราะห์ แ ละศึก ษาความเป็ นไปได้ ที่ ส มบูร ณ์ ข องการจัด ตัง้ กองทุน ฯ ทัง้ การ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่
จะลงทุน ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับการจัดตังกองทุ
้
นและทรัพย์ สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ถกู ต้ อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
3) การกํ า กับ ดูแ ลบริ ห ารและจัด การความเสี่ย งที่ เ กี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ าง
พื ้นฐาน เพื่อให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
ถ) บริ ษัทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการกองทุนฯ ด้ วยตนเอง และไม่มอบหมายอํานาจให้ บุ คคลอื่นใด
เว้ นแต่บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นบริ หารจัดการกองทุนฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานและการ
ปฏิบัติการด้ านงานสนับสนุน ทัง้ นีก้ ารมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้ องเป็ นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์
ท) ตรวจสอบการบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงเสาโทรคมนาคม
และโครงสร้ างพื ้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ โครงสร้ างใยแก้ ว
นําแสง (fiber optic cable) และระบบบรอดแบรนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด ที่จะโอนไปให้ กองทุน
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ที่จะเข้ าทําระหว่างกองทุนฯ และนิติบุคคลผู้โอน
รวมทังต้
้ องกําหนดอัตราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรื อค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตลอดในเงื่อนไขตาม
สัญญาจัดหาผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทุนฯ และมีลกั ษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
ธ) ในส่วนของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนในรู ปของสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้ ในอนาคตหรื อสิทธิ ตามสัญญาแบ่งรายได้ อันรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) รายได้ ใน
อนาคตที่กองทุนฯ ซื ้อจาก BFKT และ AWC
1) บริ ษัทบริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการให้ BFKT และ AWC และผู้ประกอบกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นคู่สญ
ั ญารายอื่นใด จัดให้ มีกลไกให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้ที่บริ ษัท
จัดการมอบหมายสามารถเข้ าตรวจสอบหรื อสอบยันของส่วนแบ่งรายได้ ที่กองทุนฯ
ได้ รับตามข้ อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต่อบริ ษัทจัดการเพื่อใช้
ในการติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ดงั กล่าว และ
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2) บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่ง
รายได้ ที่กองทุนฯ ได้ รับอย่างสมํ่าเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่ องที่
อาจทํ าให้ ก องทุนฯ ไม่ได้ รั บ ส่ว นแบ่ง รายได้ ที่ถูกต้ องครบถ้ ว นตามข้ อตกลง บริ ษั ท
จัดการต้ องดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญดําเนินการให้ BFKT และ AWC
และผู้ป ระกอบกิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐาน (แล้ วแต่ก รณี ) ปรั บ ปรุ งแก้ ไขข้ อผิ ดพลาด
ดังกล่าว
น) ดําเนินการอื่น ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนฯ และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ เป็ นต้ น
แต่ทงนี
ั ้ ้ การดําเนินการดังกล่าวต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2) การลงทุน
บริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทุน ต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
ก) เข้ าทําสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในนามของกองทุนฯ ภายในหก
เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนฯ โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ
ข) ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนฯ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปี โดยให้ มีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ
(เว้ นแต่รอบระยะเวลาบัญชีสดุ ท้ ายของอายุกองทุนฯ หรื อตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ
ค) ดํา รงมูลค่า การลงทุน ในทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน โดยมี มูลค่า รวมกัน ไม่น้ อ ยกว่า
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทุนฯ ภายใน
ระยะเวลาหนึง่ ปี หลังจากการจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ง) ดําเนินการให้ กองทุนฯ ไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน เว้ นแต่
ทรัพย์สนิ อื่นที่ ก.ล.ต. อนุญาตให้ กองทุนฯ สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และดําเนินการให้ การลงทุน
ของกองทุนฯ ในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ เกี่ยวกับอัตราส่วนการ
ลงทุน
3) การเรียกเก็บและชาระเงินในนามของกองทุนฯ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเรี ยกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงินตอบแทนอื่นใด
จากกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
4) การแต่ งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ
บริ ษัทจัดการ ต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
ก) จัดให้ มีคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน.
1/2554 และแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน โดยแต่งตัง้
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บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็ นไปตามข้ อเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ข) จัดให้ มีการแต่ง ตัง้ บุคลากรที่มี คุณสมบัติตามที่ กําหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ ยวข้ องซึ่งออกตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นผู้จัดการ
กองทุนเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัด ตังและจั
้
ดการกองทุนฯ ที่ใช้
บังคับกับบริ ษัทจัดการ และปฏิบตั ิหน้ าที่โดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพที่ได้ รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานการแต่งตังและ
้
การสิ ้นสุดการแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทุนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องซึ่งออกโดย
สํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังเปิ
้ ดเผยรายชื่อผู้จดั การกองทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิ ดเผย
ไว้ ในรายงานหรื อเอกสารที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ และเปิ ดเผยไว้ บน
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูล ให้ บริ ษัทจัดการปรับปรุ งข้ อมูล
ให้ เป็ นปั จจุบนั ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลีย่ นแปลง
ค) แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์และเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยการแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ราย
ใหม่ (โดยอํานาจของมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน) ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรั พย์กําหนดและ
เป็ นไปตามข้ อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ง) แต่งตัง้ นายทะเบีย น และเปลี่ย นตัว นายทะเบีย นโดยการแต่งตัง้ นายทะเบีย นรายใหม่ ซึ่ง มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรั พย์กําหนด และแจ้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องถึงการแต่งตังนาย
้
ทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของนายทะเบียนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกับ ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ตามประกาศของสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้ อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญา
แต่งตังนายทะเบี
้
ยนผู้ถือหน่วยลงทุน
จ) แต่งตังนิ
้ ติบคุ คลที่มีประสบการณ์และความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื น้ ฐานเป็ นผู้ป ระเมิน ค่าซึ่งจะประเมิน ค่าทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
ฉ) แต่งตังที
้ ่ปรึกษา (หากมี) เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อของกองทุ นฯ
หรื อบุคคลอื่น ๆ เกี่ยวข้ องและจําเป็ นเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับกองทุนฯ อาทิ ที่ปรึ กษาทางการ
เงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
ช) แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ของกองทุนฯ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชี ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบ และเปลีย่ นตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซงึ่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ซ) แต่งตัง้ ผู้ชําระบัญชี ของกองทุนฯ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทําหน้ าที่เก็ บ
รวบรวมและแบ่ง ทรั พ ย์ สิน ของกองทุนฯ ให้ แ ก่ผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน รวมถึ ง ปฏิ บัติ ห น้ า ที่อื่ น ๆ ที่
กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดําเนินการอย่างอื่นเท่าที่จําเป็ นเพื่อให้ การชําระบัญชีเสร็ จ
สิ ้นเมื่อมีการเลิกกองทุนฯ

หน้ า 99

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
ฌ) จัดให้ มีผ้ ตู ิดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้ รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทําหน้ าที่ขายหน่วย
ลงทุนหรื อให้ คําแนะนํากับผู้ลงทุนรายย่อย
5) หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ
บริ ษัทจัดการ ต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
ก) จัดให้ มีการยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้ แก่เงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
เป็ นกองทุนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั สิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ และประกาศที่อ อกโดยอาศัยอํ า นาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
ข) จัดให้ มี การยื่ นคํ าขอจดทะเบี ยนหน่วยลงทุน เป็ นหลักทรั พ ย์ จ ดทะเบียนต่อ ตลาดหลักทรั พ ย์
ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบีย นกองทุน ฯ หรื อนับแต่วันสิน้ สุดการเสนอขายหน่ว ยลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุนฯ
ค) ดูแลให้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนฯ เป็ นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อกําหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
หรื อโครงการจัดการกองทุนฯ ขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศ
กฎ และ/หรื อ คําสัง่ นัน้ ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการเพื่อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ โครงการจัดการกองทุนฯ โดยไม่ชกั ช้ า
ง) เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ
ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กับ บริ ษั ท จัด การ โครงการจัด การกองทุน ฯ และกฎหมาย
หลักทรัพย์
จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องแสดงข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้
ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึง่ รวมถึงความเห็นของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ในเรื่ อง
ที่ขอมติ และผลกระทบที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจได้ รับจากการลงมติในเรื่ องดังกล่าว เป็ นต้ น
ฉ) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่บริ ษัทจัดการต้ องให้ ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง
ความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน และในเรื่ องที่จะต้ อง
ได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ช) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ ออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี การออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนที่เป็ น
ปั จจุบนั โดยมีข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิ ของผู้
ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
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ซ) ดําเนินการกํากับดูแลและทําให้ มนั่ ใจได้ ว่าบุคลากรของบริ ษัทจัดการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทังจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
้
ปฏิบตั ิงานที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ฌ) อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื่ อ ให้ บุค คลดัง กล่า วสามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องตนในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ กองทุ น ฯ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ญ) จัดทําบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรั พย์สินของบริ ษัทจัดการ
และนําทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ และผลประโยชน์ที่ได้ จากการนําทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ ไปลงทุนไป
ฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ฎ) จัดทําและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฏ) จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฐ) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนฯให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฑ) คํานวณมูลค่า ทรั พย์ สิน มูลค่าทรั พ ย์ สินสุทธิ และมูลค่า ของหน่ว ยลงทุน และเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฒ) จัดทํางบการเงินของกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์และนําส่งงบ
การเงินดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
ณ) จัดทํารายงานประจําปี ของกองทุนฯ โดยมีข้อมูลตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ทกุ รอบ
ระยะเวลาสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ และส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน สํานักงาน ก.ล.ต.
และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ
ด) รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้ าเมื่อปรากฏเหตุการณ์ หรื อการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนฯ
ลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สําคัญตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ยวข้ อง
ต) จัดทํา จัดให้ มีการทํา จัดส่ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกั บกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
ถ) ติดตาม ดําเนินการ และสัง่ การต่อบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่าง ๆ อาทิ ผู้
ประเมินค่าทรั พย์ สิน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึ กษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ตามสัญญาแต่งตัง้ ที่
เกี่ยวข้ อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว
ภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องและการปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงดําเนินการตามที่ระบุไว้
ในสัญญาแต่งตัง้ และ/หรื อ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ และ
ท) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดว่าเป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
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8.2 ผู้บริหารทรั พย์ สิน
I.

II.

ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซด์ ของผู้บริหารทรัพย์ สิน
ชื่อ

บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้ นท์ จํากัด

ที่อยู่

เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เลขทะเบียนบริ ษัท

0105556107920

โทรศัพท์

0-2699-2582

โทรสาร

0-2699-4321

หน้ าที่และความรับผิดชอบ ของบริษัทจัดการและผู้บริหารทรัพย์ สิน
ก)

ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยื่นข้ อเสนอ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ดําเนินการใดๆ
ที่เกี่ ยวข้ องและจํ าเป็ นเพื่อให้ มีการดําเนิน การด้ านธุร การสําหรั บทรั พ ย์ สินที่เ ป็ นโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาบริ การหลัก ระหว่างกองทุนฯ และ
บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งอาจมี
การแก้ ไข และ/หรื อ เปลี่ย นแปลง อัน รวมถึ ง แต่ไม่จํ า กัด เพี ย ง การจั ด การ ติ ด ต่อ เจรจา
ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ดําเนินการ (ก) เพื่อให้
มีการเข้ าใช้ และ/หรื อ เข้ าชม สถานที่ตงทรั
ั ้ พย์ สินที่เป็ นโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของ
กองทุนฯ (ข) เพื่อให้ มีการเข้ าทําสัญญา หรื อ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรื อให้ ใช้ สถานที่ตงทรั
ั ้ พย์สินที่
เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ระหว่างกองทุนฯ กับเจ้ าของหรื อผู้ให้ เช่าหรื อผู้
ยิ น ยอมให้ ใ ช้ สถานที่ และจัด การเพื่ อ ให้ มี ก ารจดทะเบี ย นสัญ ญาดัง กล่า วกับ เจ้ า หน้ า ที่ ที่
เกี่ ยวข้ อง (หากจํ าเป็ น) (ค) ที่เกี่ยวกับการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหรื อให้ ใช้ สถานที่ตงั ้
ทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ให้ แก่เจ้ าของหรื อผู้ให้ เช่าหรื อผู้
ยินยอมให้ ใช้ สถานที่ (ง) ที่เกี่ยวกับการประกันภัย (จ) เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิ แห่งทางสําหรั บ
ทรัพย์สนิ ที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ รวมถึ งการชําระค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายสําหรับสิทธิแห่งทางดังกล่าว (ฉ) ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ ติดตาม และ/หรื อ ทวงถามค่า
เช่าเป็ นรายเดือนจากบุคคลที่เช่าทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมจากกองทุนฯ
(ทังตามสั
้
ญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลักและสัญญาเช่าอื่ น ๆ ระหว่างกองทุนฯ
กับผู้เช่า) และ (ช) ที่เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับใบแจ้ งหนี ้และใบเสร็ จรับเงินสําหรับค่าเช่า
ทรัพย์สนิ ที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ เป็ นรายเดือน

ข)

ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยื่นข้ อเสนอ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ดําเนินการใดๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและจํ า เป็ นเพื่ อ ให้ มี ก ารดํ า เนิ น การทางด้ า นการตลาดสํา หรั บ ทรั พ ย์ สิน ที่ เ ป็ น
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาบริ การหลัก อันรวมถึง
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แต่ไม่จํากัดเพียงการทําการตลาด ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยื่นข้ อเสนอ และ/หรื อ ลงนามใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อนําพื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม หรื อความจุของระบบ (capacity)
ของทรัพย์สนิ ที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ที่ยงั ไม่มีการใช้ 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 ที่เกี่ยวข้ องและจําเป็ น
เพื่อให้ บุคคลที่กองทุนฯ ทําสัญญาแต่งตังหรื
้ อมอบหมายให้ ดําเนินการบริ หารจัดการ จัดหา
ผลประโยชน์ หรื อให้ บริ การแก่กองทุนฯ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เ ป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ของกองทุนฯ ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตังหรื
้ อมอบหมายดังกล่าว

ง)

บอกกล่าว ติดตามทวงถาม ร้ องทุกข์ กล่าวโทษ เจรจา เรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ แจ้ งความ
ดําเนินคดีกบั คูส่ ญ
ั ญาของกองทุนฯ ที่กระทําละเมิด หรื อปฏิบตั ิผิดข้ อสัญญาหรื อ ข้ อตกลง หรื อ
บุคคลอื่นใดในเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับการเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการทรั พย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตลอดจนให้ ถ้อยคํา ลงนาม ส่งมอบ รั บมอบ และ/หรื อ
รับรองเอกสารต่าง ๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวข้ อง เพื่อสําเร็ จผลตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ ระบุไว้ ใน
ข้ อ (ก) ข้ อ (ข) และ ข้ อ (ค) ข้ างต้ น

จ)

ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเรื่ องสิทธิแห่งทาง ภาษี โรงเรื อน
และที่ดิน ภาษี มลู ค่าเพิ่ม รวมทังการขออนุ
้
ญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเช่า ดําเนินการและ
บริ หารจัดการทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ

ฉ)

แต่งตังตั
้ วแทนช่วงคนหนึ่งคนใดหรื อหลายคน รวมทังการแต่
้
งตัง้ การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก
เพิกถอนการแต่งตัง้ เพื่อให้ บรรลุซึ่งประโยชน์ และวัตถุประสงค์อนั ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นทุก
ประการ

8.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์
I. ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซด์ ของผู้บริหารทรัพย์ สิน
ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

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

โทรศัพท์

0-2470-3201

โทรสาร

0-2470-1996-7
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II. หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงสถานที่จัดเก็บรักษาทรัพย์ สิน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้
ก) ได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์
ข) ลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
ค) รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน และให้ การสนับสนุนการจัดตังและการจดทะเบี
้
ยนจัดตัง้
กองทุนฯ กับสํานักงาน ก.ล.ต.
ง) กํ า กับ ดูแ ลให้ บ ริ ษั ท จัด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และโครงการจัด การกองทุน ฯ
ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดยเคร่งครัด
จ) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทําการ หรื องดเว้ น
กระทําการ จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนฯ หรื อไม่ปฏิ บตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้
ภายในห้ าวันนับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
ฉ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่นซึง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับฝากไว้
ช) ควบคุมและดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนฯ
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ สัญญา
เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก และสัญญาบริ การหลัก
ซ) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ
ฌ) ดําเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
หรื อเมื่อได้ รับ
คําสัง่ จากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดีดงั กล่าว ให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สิน
ของกองทุนฯ ได้
ญ) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตั ิงานในการบริ หารจัดการกองทุนฯ ของบริ ษัทจัดการโดยเคร่ งครัด ด้ วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและด้ วยความระมัดระวัง โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ฎ) พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน
ที่มีมลู ค่ามากกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่
มีการได้ มาหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯและกฎหมายหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึง่ ได้ รับการแต่งตังโดยค่
้
าใช้ จ่ายของกองทุนฯ (ถ้ ามี)
ฏ) พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ ยวกับการ
บริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมูลค่าของสัญญา
มากกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้ า
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ทําสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ
และกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้ รับการแต่งตังโดย
้
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนฯ)
ฐ) แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรื อ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ อย่างมีนยั สําคัญ หรื อ
เมื่อเห็นว่าจําเป็ นต้ องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุนฯ
ฑ) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องได้ รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเรื่ องที่ต้องได้ รับมติ
จากผู้ถือหน่วยด้ วย
ฒ) ดําเนินการให้ มีการรับหรื อชําระเงินจากบัญชีของกองทุนฯ ภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการร้ องขอ
อย่างสมเหตุสมผล ทังนี
้ ้ โดยต้ องเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และ/หรื อ ข้ อกําหนดของเอกสาร
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง (ตามแต่กรณี)
ณ) ไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนฯ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานันจะ
้
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทน
ในการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อเป็ นการดําเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าว
มิได้ แสดงการคัดค้ าน
ด) ในกรณีที่การดําเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่ดําเนินการขอมติ ให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที่จําเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ต) มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ และสั ญญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ
ถ) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ 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) นายกรวิภพ มณฑารพ

กรรมการ
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หน้ าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุน
ก) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื ้อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับโอนซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
โครงการโครงสร้ างพื ้นฐาน ตามที่ผ้ จู ัดการกองทุนฯ ได้ นําเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน ทังนี
้ ้ การลงทุน
ดังกล่าว ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกําหนดของกองทุนฯ
ข) พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล การเพิ่มทุน และ/หรื อ การลดทุนของกองทุนฯ ตาม
กรอบที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ค) พิจารณาให้ ความเห็นชอบในเรื่ องงบประมาณที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการทรัพย์สินที่กองทุนฯ ตามที่ผ้ ดู แู ล
ทรัพย์สนิ นําเสนอแก่กองทุนฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
ง) พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิกลยุทธ์ การลงทุนในโครงการโครงสร้ างพื ้นฐาน กลยุทธ์ การบริ หาร
ความเสี่ยงในการลงทุน แผนการบริ หารสภาพคล่อง และอื่นๆ ตามที่ผ้ จู ัดการกองทุนฯ นําเสนอ รวมทัง้
พิจารณากําหนดเงื่อนไขและข้ อจํากัดในการลงทุนให้ ผ้ จู ดั การกองทุนฯ นําไปปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิ และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
จ) กํากับดูแลให้ กลยุทธ์การลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ ตามกรอบที่
ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อสัญญาการบริ หารจัดการกองทุนฯ รวมทังกํ
้ ากับดูแลให้ การลงทุน
เป็ นไปตามกรอบที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมทัง้ กํ ากับดูแลให้ การลงทุน ให้ เป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนด
ฉ) กํ ากับดูแ ลและพิ จารณาผลการดําเนินงานของผู้บ ริ หารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ และการทํา หน้ า ที่ข องผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องที่มีหน้ าที่ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
ช) พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนฯ ที่มีมลู ค่ารวมของสัญญาไม่ตํ่ากว่า 10
ล้ านบาท ทังนี
้ ้ สัญญาที่จะให้ คณะกรรมการพิจารณา ต้ องผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางกฎหมายหรื อหน่วยงานกํากับแล้ ว
ซ) กํากับดูแลให้ การลงทุนเป็ นไปตามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการกองทุนฯ ที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัทโดยเคร่งครัด
ฌ) ดํา เนิ น การเรื่ องอื่ น ใดตามมติ ของผู้ถื อหน่ว ยลงทุน ทัง้ นี ้ ต้ อ งไม่ขัด แย้ ง กับ กฎหมายที่เ กี่ ย วข้ อ ง และ
ข้ อกําหนดของกองทุนฯ
ญ) พิจารณาเรื่ องอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ในนโยบายและหลักปฏิบตั ิ
ในการบริ ห ารจัด การกองทุนฯ และอนุมัติ สงั่ การตามที่ จํ าเป็ นและเห็ น สมควร และไม่ขัด หรื อ แย้ ง กับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ฎ) พิจารณาแต่งตังกรรมการที
้
่เป็ นผู้แทนกลุม่ งาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีที่กรรมการท่านเดิมมิได้
ปฏิบตั ิงานในกลุม่ งานนันๆ
้ แล้ ว
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8.5 ชี่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลดังต่ อไปนี ้
1) ผู้สอบบัญชี
ชื่อ

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด

ที่อยู่

อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 15 เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์

0-2286-9999 และ 0-2344-1000

หมายเลขโทรสาร

0-2286-5050

2) นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื่อ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู่

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ถนนรั ชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

0-2229-2800

โทรสาร

0-2359-1259

3) บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ชื่อ

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

ที่อยู่

อาคารสิทธิวรกิจ ชัน้ 14 เลขที่ 1425 ซอยพิพฒ
ั น์ ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หมายเลขโทรศัพท์

0-2235-2117

4) ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อที่ปรึกษาด้ านเทคนิค
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อที่ปรึกษาด้ านเทคนิค
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์

บริ ษัท อะนาไลซิส เมสัน่ จํากัด
#10-02 โรบินสัน เซ็นเตอร์ เลขที่ 61 ถนนโรบินสัน 068893 ประเทศ
สิงคโปร์
+65-6493-6038
บริ ษัท เดเทคอน เอเชีย-แปซิฟิค จํากัด
179 อาคาร บางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 27 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02-634-9000

หน้ า 107

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั

ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร

บริ ษัท ลิงค์เลเทอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 20 ตึกแคปิ ตอล ออลซีซนั่ เพลส เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ กรุ งเทพฯ
10330
0-2305-8000
0-2305-8010

8.6 ประวัตกิ ารถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ
I.

ข้ อมูลประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ ของบริ ษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนในช่ วง 5
ปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.
2535 หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
มาตรา 125 (หน้ าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ในการจัดการกองทุนรวม)
วันที่ประชุมเปรี ยบเทียบปรับ

24 เมษายน 2556

มาตรา

117, 125 (1) และ 126 (4) ประกอบ ปอ. 90

ค่าปรับ

30,000 บาท

การกระทําความผิดโดยสังเขป

ในรอบปี บัญชี 1 กรกฎาคม 2554 ถึง วันที่ 30 มิถุน ายน 2555 บริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะบริ ษัทที่รับจัดการ
กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี ้ (กองทุน SCBSFF) ซึ่ง
เป็ นกองทุนรวมตราสารหนีท้ ี่เปิ ดขายและรั บซือ้ คืนทุกวันทําการ มิได้
จัดการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และมิได้ จัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไป
ตามโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน กล่าวคือ ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่ง
เงิ นฝาก บัตรเงิ น ฝาก ตั๋ว แลกเงิ น หรื อตั๋วสัญญาใช้ เงิ นของธนาคาร
พาณิ ช ย์ และธนาคารที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจั ด ตัง้ ขึ น้ โดยเฉลี่ ย รอบ
ระยะเวลาบัญชีเกินกว่าร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม อันเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา 117 มาตรา 125(1) มาตรา 126(4) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

วันที่ประชุมเปรี ยบเทียบปรับ

11 มิถุนายน 2558

มาตรา

125 (1)

ค่าปรับ

112,500 บาท

การกระทําความผิดโดยสังเขป

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด (บลจ.ไทยพาณิชย์)
มิได้ จัดการกองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ตราสารหนี ้ เอเอส 6M4 (กองทุน
SCBAS6M4) และกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ตราสารหนี ้ เอเอส 3M12
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(กองทุน SCBAS3M12) ให้ เ ป็ นไปตามโครงการที่ ได้ รั บ อนุมัติ จ าก
สํานักงาน กล่าวคือ กองทุน SCBAS6M4 และกองทุน SCBAS3M12 มี
สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศเกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม (NAV)
มาตรา 126 (ข้ อห้ ามบริษัทหลักทรัพย์ ในการจัดการกองทุนรวม)
ไม่มี
มาตรา 129 (การดาเนินการและแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม)
ไม่มี
II.

ข้ อมูลประวัติการถูกลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรั บ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทจัดการในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
ไม่มี
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9 การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง่ หรื อหนังสือเวียนตามที่ได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด และมีการ
จัดตังคณะกรรมการที
้
่ปรึกษาการลงทุน และคณะกรรมการลงทุน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้ 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.

คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น ประกอบด้ ว ยกรรมการซึ่ ง มี คุณ สมบัติ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
กฎหมายหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบุ
้ คคลต่อไปนี ้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึ กษาการ
ลงทุน
1) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ ไพโรจน์

กรรมการและรองประธานคณะผู้บริ หารของทรู

2) นายนพปฎล เดชอุดม

รองประธานคณะผู้บริ หารของทรู

3) นายโชติ โภควนิช

กรรมการบริ ษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระ

4) นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานกรรมการ บลจ ไทยพาณิชย์ จํากัด

5) นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

ผู้จดั การกองทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
ก) ให้ คําปรึ กษา คําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี่ ยวกับการลงทุนของกองทุนฯ ในทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน รวมถึงการบริ หารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุน
เมื่อได้ รับการร้ องขอโดยบริ ษัทจัดการ
ข) แจ้ ง แก่ บ ริ ษั ท จัด การให้ ทราบถึ ง การที่ ก รรมการรายใดมี ส่ว นได้ เ สีย (ไม่ว่า โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม) ในเรื่ องที่ต้องให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนํา ทัง้ นี ้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่
พิจารณา (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) จะต้ องไม่เข้ าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่ 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) นายกรวิภพ มณฑารพ

กรรมการ

หน้ าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุน สามารถดูได้ จากหัวข้ อ 8.4 ของรายงาน
ประจําปี

9.3 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
ทางบริ ษัทจัดการ ได้ มีการออกข้ อปฏิบตั ิเรื่ องการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน (Staff Dealing Policy) และมี
การกําชับให้ พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้จดั การกองทุน รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องอื่นที่มี
โอกาสใช้ ข้อมูลภายใน ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และมีการกําหนดบทลงโทษอย่างรุ นแรง และเป็ นลายลักษณ์
อักษร หากมีการละเมิดข้ อปฏิบตั ินี ้
พนักงานจะต้ องดูแลไม่ใ ห้ การลงทุนของบริ ษัทฯ พนักงาน และกองทุนประเภทต่างๆ ภายใต้ การบริ หารของ
บริ ษัทฯ มี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีเจตนาที่จะก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่างกัน และ
จะต้ องดําเนินงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและยุติธรรม เพื่อให้ การจัดการกองทุนภายใต้ การบริ หาร เป็ นไปตาม
วัต ถุป ระสงค์ ข องกองทุน และรั ก ษาไว้ ซึ่ง ผลประโยชน์ 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 เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่าง ๆ ที่สํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด รวมทังกฎ
้ ระเบียบ ข้ อบังคับของ
บริ ษัทจัดการ และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะสามารถกํากับ
ดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

9.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนฯ
กลุม่ การลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน จะเข้ าทําการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) วิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื ้อทรัพย์สินเข้ ากองทุนฯ ตลอดจนตัดสินใจลงทุนหรื อจําหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์ สินของกองทุนฯ โดยมีขนั ้ ตอนตามขัน้ ตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็ นกระบวนการ ทัง้ ยังมี
คณะกรรมการการลงทุนช่วยกลัน่ กรองการพิจารณาเพื่อหลีกเลีย่ งการขัดแข้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น โดย
มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี ้
เกณฑ์ในการพิจารณา
1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ ผ่านมาของเจ้ าของสินทรัพย์ เพื่อพิจาณา
ถึงความสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่เมื่อเป็ นคู่สญ
ั ญาในการเข้ าธุรกรรมการลงทุนและการบริ หารงานของ
กองทุนฯ
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2) ทําเลและศักยภาพของสินทรัพย์ สภาพที่ตงั ้ ทางเข้ าออก
3) โอกาสในการจัดหารายได้
4) ผลการดําเนินงานที่ผา่ นมาของสินทรัพย์ที่จะเข้ าลงทุน
5) ความเป็ นไปได้ ทางการตลาด และสภาวะการแข่งขันของสินทรัพย์ที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุน

9.5 การคัดเลือกผู้บริหารทรั พย์ สิน
ผู้จดั การกองทุนคัดเลือกบุคคากรอื่นในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ บริ ษัทจัดการให้ ความสําคัญกับ
การคัดเลือกบุคลากรผู้มารับหน้ าที่ผ้ บู ริ หารทรัพย์สนิ โดยจะจัดให้ มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม ความพร้ อม
ในการดําเนินงานของผู้บริ หารสินทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริ หารสินทรัพย์ และเสนอต่อ
คณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณารายที่เหมาะสมก่อนดําเนินการแต่งตัง้
เกณฑ์ในการพิจาณาผู้บริ หารทรัพย์สนิ มีดงั ต่อไปนี ้
1) ประสบการณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือในการปฏิบตั ิงาน
2) ความคุ้นเคยกับทรัพย์สนิ หรื อที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ
3) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้เช่าและผู้ใช้ บริ การทรัพย์สนิ
4) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้ าของที่ดิน
5) ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ หน่วยงานภาครัฐ
6) ระบบการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายใน
7) อัตราค่าตอบแทน
8) เกณฑ์อื่นๆ ที่กรรมการการลงทุนและหรื อผู้เชี่ยวชาญอาจเสนอเพิ่มเติม

9.6 การติดตามดูแลการปฏิบัตงิ านของผู้บริหารทรั พย์ สิน
การให้ บริ การของผู้บริ หารทรั พย์ สิน จะมีการประเมินผลโดยการใช้ ดชั นีประเมินผลงาน ตามที่กําหนดไว้ ใน
สัญญาบริ การหลัก ดัชนีวดั ผลประกอบด้ วยดัชนีตา่ ง ๆ รวมถึงการควบคุมการใช้ จ่ายและรายได้ ตามงบประมาณ
ที่คาดการณ์ และการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าสถานที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ หากการให้ บริ การไม่เป็ นไปตามดัชนีวดั ผลที่กําหนด
ไว้ จะมีการลดค่าบริ การ โดยจะพิจารณาและปรับปรุ งดัชนีวดั ผลเป็ นรายปี โดยตกลงร่ วมกันตามข้ อ กําหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาบริ การหลัก
ผู้จดั การกองทุนอาจจะมอบอํานาจในการบริ หารจัดการให้ แก่ผ้ บู ริ หารทรัพย์สนิ โดยจะกํากับดูแลการบริ หารของ
ผู้บริ หารทรัพย์สนิ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็ นที่ยอมรับ พร้ อมทังติ
้ ดตาม ควบคุมผลประกอบการ
เป็ นไปตามงบประมาณประจําปี ของสินทรัพย์ที่จดั ทําร่วมกันทุกปี เพื่อดํารงซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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เป็ นหลัก นอกจากผลประกอบการของทรัพย์สินที่ผ้ จู ดั การกองทุนพึงดูแลแล้ ว ผู้บริ หารสินทรัพย์จะต้ องดูแลให้
ทรัพย์สินของกองทุนฯ ให้ อยู่ในสภาพดี พร้ อมจัดหาผลประโยชน์ และดําเนินการให้ มีการจัดทําประกัน ภัยที่
พอเพียงและเป็ นไปตามที่เปิ ดเผยในโครงการจัดการกองทุนฯ

9.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนฯ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ ซึง่ ได้ แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีหน้ าที่โดยตรง
ในการควบคุม และดูและดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่ง มอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สินต่างๆ ของ
กองทุนฯ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ สัญญา
เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก และสัญญาบริ การหลัก และจัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของ
กองทุนฯ
ลักษณะการเข้ าตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิ มี 2 แนวทาง ดังนี ้
 Desktop Audit - กองทุนฯ และผู้ดแู ลผลประโยชน์สามารถเข้ าตรวจสอบการทํางาน และความมีอยู่
ของทรัพย์สินที่กองทุนฯ เข้ าลงทุน ผ่าน Network Operation Control (NOC) และระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ได้ ที่สาํ นักงานของทรู
 Fieldwork Audit - ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมจะอํานวยความสะดวกให้ กบั กองทุนฯ และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ หรื อผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่กองทุนฯ จะแต่งตัง้ ในการสํารวจและตรวจสอบสภาพ
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯ เข้ าลงทุน
ความถี่และกําหนดการของการตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิ ดังนี ้
ประเภทการตวจสอบ

ความถี่ของการเข้ าตรวจสอบ

Desktop Audit

รายไตรมาส

Fieldwork Audit

ปี ละ 2 ครัง้

9.8 ค่ าตอบแทนของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการคํานวณใน
อัตราก้ าวหน้ าดังนี ้
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ส่ วนของมูลค่ าสินทรั พย์ สุทธิท่ ปี รั บปรุ งแล้ ว
0- 30,000 ล้ านบาท
ส่วนที่มากกว่า 30,000 ล้ านบาท ถึง 50,000 ล้ านบาท
ส่วนที่เกิน 50,000 ล้ านบาท

อัตราร้ อยละของมูลค่ าสินทรั พย์ สุทธิท่ ปี รั บปรุ งแล้ ว
ร้ อยละ 0.11
ร้ อยละ 0.075
ร้ อยละ 0.005

หมายเหตุ: มูลค่าสิ นทรัพย์สทุ ธิ ทีป่ รับปรุงแล้ว คื อ มูลค่าสิ นทรัพย์ทงั้ หมดของกองทุนรวมหักด้วยหนีส้ ิ นทีไ่ ม่มีภาระดอกเบี ้ย

อัตราดังกล่าวยังไม่ได้ รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม โดยในปี 2559 ทางกองทุนฯ ได้ ชําระค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ น
จํานวน 70.83 ล้ านบาท

9.9 การเปิ ดเผยข้ อมูล/สารสนเทศต่ อผู้ถือหน่ วย
บริ ษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง่ หรื อหนังสือเวียนตามที่ได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการการเปิ ดเผย
ข้ อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย ไว้ อย่างเคร่งครัด และนอกจากนัน้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับรองความถูกต้ อง
ของข้ อมูลและได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศที่เกี่ยวข้ อง ก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ต่อผู้ถือหน่วย
อาทิเช่น
1) การคํานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็ นรายไตร
มาสภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ ้นไตรมาส บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลข้ า งต้ นในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อยหนึง่ ฉบับและปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสํานักงาน
ใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยต้ องมีการเปิ ดเผยชื่อ ประเภท และที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ ของกองทุนฯ
2) บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดเตรี ยมและเปิ ดเผยการคํานวณมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนฯ รวมทังงบ
้
การเงิน (ทัง้ รายไตรมาสและรายปี ) รายงานประจํ าปี เหตุการณ์ สําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรั พย์ สิน ฐานะทางการเงิ น หรื อผลประกอบการของกองทุนฯ และเหตุการณ์ อื่นใดตามที่ ก.ล.ต.
สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) กําหนด

9.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่ วย
บริ ษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง่ หรื อหนังสือเวียนตามที่ได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วย ไว้ อย่างเคร่ งครัด และนอกจากนัน้ ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็ นผู้รับรองความถูกต้ องและรับรองว่า ได้ กระทํา
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ก่อนการเปิ ดเผยและจัดประชุมต่างๆ กับผู้ถือหน่วย
โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะต้ องจัดหาข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งเพียงพอต่อ
การพิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ ต้ องประกอบด้ วยความเห็นของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในเรื่ องที่ต้องลงมติดงั กล่าว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นผลมาจากการลงมติใน
เรื่ องดังกล่าว
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บริ ษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อโดยการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
บริ ษัทจัดการจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ านับจากวันที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
้
นฯ เข้ าชื่อกันทําหนังสือ
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
ขอให้ บริ ษัทจัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบริ ษัทจัดการไม่เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอภายในระยะเวลา
ที่กําหนดข้ างต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถื อหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ อาจเรี ยกประชุมเองก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถื อหน่วยลงทุน
และมีสทิ ธิได้ รับผลตอบแทนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนาย
ทะเบียน ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 14 วัน หรื อกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียน
กําหนดก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนนัน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันปิ ดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคยแจ้ งไว้ บริ ษัท
จัดการจะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
หรื อกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนกําหนดก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนตามที่เคย
แจ้ งไว้ นนั ้
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหนังสือขอมติ หรื อหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อ
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นบันทึกข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเป็ นจริ ง ดังนัน้ การจ่ายหรื อ
การแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
สิทธิในการได้ รับหรื อข้ อจํากัดสิทธิใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซงึ่ มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ให้ ถือว่าเป็ นการที่บริ ษัทจัดการกระทําไปโดยชอบ
ก)

การขอมติโดยส่ งหนังสือ

ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็ นการขอมติในเรื่ องใด เว้ นแต่เป็ นกรณี
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
ข)

การขอมติโดยเรียกประชุม
I.

องค์ประชุม
(ก) การการขอมติโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหน่วยลงทุน
้
โดยมีหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
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นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
เว้ นแต่ที่กําหนดไว้ ในข้ อ (ข) ท้ ายนี ้
(ข) องค์ ประชุมที่ กํา หนดไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ น มิใ ห้ นํา มาใช้ บัง คับ กับ การขอมติ เพื่ อแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม
โครงการจัดการกองทุนฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ซึง่ จะต้ องกระทําตามที่กําหนดไว้
II.

สิทธิออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมในเรื่ องที่จะลงมติใด
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องที่จะลงมตินนั ้
(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อจํากัดที่กําหนดไว้ จะต้ องงดออกเสียงสําหรับ
หน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานัน้

III.

ข้ อกําหนดในการออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หน่วยลงทุนที่ตนถือ
(ข) เว้ นแต่กรณีที่กําหนดไว้ ในข้ อ (ค) และข้ อ (ง) ท้ ายนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
(ค) เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (ร้ อยละ 75 หรื อมากกว่า) ของจํานวนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
(1) การได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า
100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มี
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว หรื อการตกลง การยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพื่อให้
บริ ษัทที่กองทุนฯ เป็ นผู้ถือหุ้น
(2) การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรื อจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโดยกองทุนฯ ที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท
หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทํา แก้ ไข
หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว
(3) การเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อการตกลงยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพื่อให้
บริ ษัทที่กองทุนฯ เป็ นผู้ถือหุ้น
(4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
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(6) การควบหรื อรวมกับกองทุนอื่น
(ง) มติเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดในหัวข้ อ 7.1.4.1 “วิธีแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ” ตามหนังสือชี ้ชวนเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ

9.11 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ทางกองทุนฯ ได้ ชําระค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ให้ กบั บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ตังแต่
้
วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึง 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวนเงินรวม 1,200,000 บาท
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10 ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
ในปี 2559 ทางกองทุน ฯ ไม่มี ก ารตัง้ งบประมาณสํ า หรั บ การทํ า กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้ อม
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการให้ บริ การเป็ นผู้จัดการกองทุน ทางบริ ษัทจะบริ หารจัดการ ตลอดจนควบคุมและติดตามความเสี่ยงที่
สําคัญ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
(1) เพื่อให้ มีการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสีย่ งที่สาํ คัญในการทําหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทุน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเข้ าใจถึงความเสีย่ ง การป้องกันความเสีย่ ง รวมทังตระหนั
้
กในหน้ าที่ความรับผิดชอบใน
การบริ หารความเสีย่ งในการดําเนินงานในทุกกิจกรรม
บริ ษัทใช้ กรอบการกํากับดูแลแบบ "แนวป้องกัน 3 ชัน"้ ในการบริ หารความเสีย่ ง
(1) แนวป้องกันชันที
้ ่ 1 ได้ แก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรับผิดชอบในการบริ หาร
ความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นในการให้ บริ การเป็ นผู้จดั การกองทุน
(2) แนวป้ องกัน ชัน้ ที่ 2 ได้ แ ก่ หน่ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ง ดูแ ลและควบคุม ความเสี่ ย ง และแนะนํ า
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ในการนําเครื่ องมือบริ หารความเสีย่ งมาใช้ ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
(3) แนวป้องกันชันที
้ ่ 3 ได้ แก่ หน่วยงานบริ หารงานตรวจสอบ ซึ่งจะให้ ความมัน่ ใจแก่คณะกรรมการบริ ษัท ว่า
บริ ษัทมีสภาพแวดล้ อมในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
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12 รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการระหว่ างกองทุนฯ กับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวโยงกันกับบริษัทจัดการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการกองทุน ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท
จัดการ และเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ของกองทุนฯ ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมทังสิ
้ ้น ร้ อยละ 4.25 นอกจากนัน้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ยังเป็ นผู้ให้ เงินกู้ยืมสําหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในปี 2558 จํานวน
รวมทังสิ
้ ้น 3,000 ล้ านบาท อีกด้ วย
12.2 รายการระหว่ างกองทุนฯ กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ และในปี 2559 กองทุนฯ มีการชําระ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ เป็ นจํานวน 15.89 ล้ านบาท
12.3 ข้ อมูลการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนฯ ใช้ บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ไม่มี
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
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13 ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 ตารางสรุปงบการเงิน
้ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประเภท
กองทุนฯ ได้ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อจัดตังเป็
ไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกําหนดอายุโครงการ
กองทุนฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตังแต่
้ วนั ที่
27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2559: 70,865 ล้ านบาท และ พ.ศ. 2558: 70,865 ล้ านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2559: 1,087 ล้ านบาท และ พ.ศ. 2558: 965 ล้ านบาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี ้
จากสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
จากค่าเช่า
จากดอกเบี ้ย
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ า
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

98,135,870,000

84,651,000,000

1,090,361,141
856,887,528

971,021,507
854,703,804

315,078,960
55,097,422
562,711
7,136,144
100,460,993,906

315,899,770
0
482,504
6,734,139
86,799,831,724

311,859,880
211,823,986
1,826,239,460
197,683,912
30,243,159
2,577,850,397

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

12,975,198,851

12,935,855,853
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รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน 5,808,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(พ.ศ. 255 : (พ.ศ. 2558: หน่วยลงทุน 5,808,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
กําไรสะสม
สินทรัพย์สทุ ธิ เท่ากับ 14.6191 บาทต่อหน่วย และ 12.3241 บาทต่อหน่วย
คํานวณจากหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้ วทังหมด
้
จํานวน 5,808,000,000 หน่วย ในปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2558
ตามลําดับ

พ.ศ. 2559
บาท
12,975,198,851
15,553,049,248
84,907,944,658

พ.ศ. 2558
บาท
12,935,855,853
15,221,121,633
71,578,710,091

58,080,000,000
26,827,944,658

58,080,000,000
13,498,710,091

84,907,944,658

71,578,710,091
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งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

3,112,028,928
3,267,901,438

3,111,659,520
2,582,272,541

10,003,581

10,295,229

1,041,328

196,500,010

6,390,975,275

5,900,727,300

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

70,828,498

64,403,053

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

15,886,004

13,955,186

5,000,000

5,000,000

50,351,539

47,420,259

1,772,136

7,071,432

ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน

98,261,198

94,024,726

ค่าใช้ จา่ ยอื่น

28,252,027

23,960,969

750,551,716

596,554,607

รวมค่ าใช้ จ่าย

1,020,903,118

852,390,232

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

5,370,072,157

5,048,337,068

11,733,477

5,149,364

13,482,476,157

4,926,607

2,788,859

(200,472,771)

รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

13,496,998,493

(190,396,800)

การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน

18,867,070,650

4,857,940,268

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
รายได้ คา่ เช่า
รายได้ ดอกเบี ้ย
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

ต้ นทุนทางการเงิน

รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ย
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งบกระแสเงินสดสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
รายการปรับกระทบยอดการเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิ
จากการดําเนินงานให้ เป็ นเงินสดสุทธิที่ได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน :
การซื ้อเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐาน
การซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การลดลงในลูกหนี ้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
การเพิม่ ขึ ้นในลูกหนี ้จากค่าเช่า
การ(เพิ่มขึ ้น)ลดลงในลูกหนี ้จากดอกเบี ้ย
การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์อื่น
การเพิม่ ขึ ้นในเจ้ าหนี ้การค้ า
การ(ลดลง)เพิ่มขึ ้นในค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
การเพิม่ ขึ ้นในรายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
การเพิม่ ขึ ้นในหนี ้สินอื่น
รายการกําไรสุทธิที่เกิดจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากสัญญาแลกเปลีย่ นอัตรา
ดอกเบี ้ย
การตัดจําหน่ายต้ นทุนการกู้ยืม
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการกู้ยืมสุทธิจากต้ นทุนการกู้ยมื
การแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

18,867,070,650

4,857,940,268

(4,670,000,000)
4,560,000,000
810,810
(55,097,422)
(80,207)
(402,005)
172,751,396
(7,216,539)
126,991,837
2,846,782
(11,733,477)
(13,482,476,157)

(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)

(2,788,859)

200,472,771

39,342,998
5,540,019,807

32,355,853
(6,948,443,695)

(5,537,836,083)
(5,537,836,083)

12,903,500,000
(5,392,473,774)
7,511,026,226
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เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ – สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้ นปี
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิน้ ปี

2,183,724
854,703,804
856,887,528

562,582,531
292,121,273
854,703,804

13.2 อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนที่สาคัญ

ปี 2559

ปี 2558

อัตราส่วนรายได้ จากการลงทุนสุทธิตอ่ รายได้ รวม

84.03%

85.55%

อัตราส่วนรายได้ จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี

7.75%

8.21%

อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี
มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน ณ วันสิ ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี

1.24%

1.19%

97.69%

97.52%

จากตารางข้ างต้ น อัตรารายได้ จากการลงทุนสุทธิ (Net Investment Income Margin) ซึง่ ไม่นบั รวมรายการกําไร
สุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน (นับเฉพาะรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานเท่านัน)
้ รายการกําไรสุทธิที่
ยังไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน และรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ย ใน
ปี 2559 (ร้ อยละ 84.03) ลดลงจากอัตราดังกล่าว ในปี 2558 (ร้ อยละ 85.55) อันเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของ
ค่าใช้ จ่ายรวมร้ อยละ 19.77 ในขณะที่รายได้ จากการลงทุนเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 8.31 โดยค่าใช้ จ่ายหลักที่เพิ่มขึ ้น
เกิดจากการที่กองทุนฯ ได้ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
ซึ่งกองทุนฯ ได้ ทําการกู้เงิ นเป็ นจํ านวน 13,100.00 ล้ านบาท ด้ วยอัตราเงินกู้เฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก สุทธิ ซึ่งรวม
ผลกระทบจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย้ ที่ร้อยละ 5.46 สาเหตุที่ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้ เงิ นกู้ในปี 2559
มากกว่าในปี 2558 เนื่องจากจํานวนวันที่ใช้ ในการคํานวณดอกเบี ้ยจ่ายไม่เท่ากัน (301 วัน ในปี 2558 และ 366
วัน ในปี 2559) โดยทางฝั่ งรายได้ ที่มาจากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ก็มีปัจจัยจํานวนวันที่ไม่เท่ากัน
กระทบด้ วยเช่นกัน และความแตกต่างจากอัตราดอกเบี ้ยแบบลอยตัวที่ใช้ ในการบันทึกบัญชีก่อนจะมีการจ่าย
ดอกเบี ้ยเป็ นตัวเงินในไตรมาส 1 ของปี ถัดไป (ร้ อยละ 4.74 ตังแต่
้ เดือนกันยายนถึงธันวาคม 2558 และร้ อยละ
4.57 ตังแต่
้ เดือนกันยายนถึงธันวาคม 2559) นอกจากนัน้ ยังมีค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ ้นตามสินทรัพย์สทุ ธิ ที่
เพิ่ ม ขึ น้ จากการประเมิ น มูลค่ า โดยผู้ป ระเมิ น มูลค่า อิ สระในปี 2559 ได้ แ ก่ ค่า ธรรมเนี ย มการจัด การ และ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นตามผลประกอบการ ซึ่งได้ แก่ ค่าธรรมเนียมผู้จดั การ
ทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคม ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ จากค่ า บริ ก ารด้ า นการตลาด ซึ่ ง คํ า นวณจากรายได้ ค่ า เช่ า พื น้ ที่ บ นเสา
โทรคมนาคมที่เพิ่มขึ ้นจากกลุม่ ดีแทค ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา จากเหตุผลดังกล่าว จึงทําให้ อัตรารายได้ จากการ
ลงทุนสุทธิ ในปี 2559 ลดลงเล็กน้ อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558
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รายได้ จากการลงทุนทังหมดในปี
้
2559 เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี ้
(1) ในปี 2559 กองทุนฯ เริ่ มรับรู้ รายได้ ค่าเช่าทางบัญชีจากเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา ซึ่งบริ ษัท
ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (ทรู ) ได้ สง่ มอบครบจํานวน 6,000 เสา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยในปี 2558 กองทุนฯ มีการรับรู้ รายได้ ทางบัญชี เฉพาะเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ที่ทรู ได้
ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(2) รายได้ คา่ เช่าเพิ่มเติมจากสัญญาเช่าระหว่างกองทุนฯ กับ บริ ษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (DTN) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทในเครื อของบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งในปี 2559 ทาง DTN ได้ มี
การเช่าพื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมเพิ่มจํานวนมากขึ ้นกว่าในปี 2558
(3) รายได้ ค่าเช่าจากระบบ FOC และเสาโทรคมนาคม ที่ลงทุนเพิ่มในปี 2558 ซึ่งมีการรับรู้ รายได้ เพียง
301 วันในปี 2558 แต่มีการรับรู้รายได้ แบบเต็มปี 366 วันในปี 2559
(4) หลังจากมีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทางกองทุนฯ ได้
มีการเจรจากับกลุม่ ทรูเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้ อมูลจํานวนเสาที่ได้ รับมอบจริ ง กับจํานวนเสาตามแผนการส่ง
มอบ จากการเจรจาดังกล่าว ทําให้ กองทุนฯ ได้ รับรายได้ สทุ ธิ เพิ่มขึน้ จากค่าเช่าที่ดินเพื่อติดตังเสา
้
โทรคมนาคมที่ลดลง (เนื่องจากรายได้ คา่ เช่าเสาสุทธิเท่ากับรายได้ คา่ เช่าหักด้ วยค่าเช่าที่ดิน)
นอกจากนัน้ ยังมีการเพิ่มขึ ้นของกําไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น และการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์สทุ ธิในปี 2559 เนื่องจาก
ในช่วงไตรมาส 1/2559 กองทุนฯ ได้ จดั ทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยผู้ประเมินอิสระได้ มีการ
ปรับสมมติฐานบางรายการเพื่อให้ มีความใกล้ เคียงกับที่ระบุไว้ ตามสัญญาและการดําเนินงานของกองทุนรวม
อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) การใช้ การคิดลดแบบครึ่ งปี (Mid-Year
Discount) การปรับเปลีย่ นประมาณการรายได้ คา่ เช่าจากผู้เช่ารายอื่นนอกเหนือจากกลุม่ ทรู และการปรับเปลีย่ น
ประมาณการรายการค่าใช้ จ่ายบางรายการ อย่างไรก็ ตาม ทางกองทุนรวมไม่ ได้ จัดให้ มีการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทังหมดในระหว่
้
างปี 2558 (มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เฉพาะส่วนของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่
1 ในไตรมาส 1/2558 เท่านัน้ ซึ่งเป็ นการลงทุนโดยใช้ การกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
จํานวน 5 แห่ง จึงไม่มีผลกระทบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในปี 2558 แต่อย่างใด) ทําให้ ไม่มีการบันทึกรายการ
กําไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในงบการเงินของปี 2558 โดยสรุป รายได้
จากการลงทุนสุทธิในปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.37 จากปี 2558 และสินทรัพย์สทุ ธิ ณ ไตรมาส 4/ 2559 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 18.62 จากไตรมาส 4/2558 ทําให้ อตั ราส่วนรายได้ จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ย ระหว่าง
ปี ในปี 2559 (ร้ อยละ 7.75) ลดลงเล็กน้ อยจากปี 2558 (ร้ อยละ 8.21)
ค่าใช้ จ่ายหลักในปี 2559 ที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ได้ แก่ (1) ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมด้ าน
การตลาดเพิ่มเติม จํานวน 2.28 ล้ านบาทในปี 2559 เปรี ยบเทียบกับ 0.38 ล้ านบาทในปี 2558 ซึง่ เป็ นผลมาจาก
รายได้ คา่ เช่าที่เพิ่มขึ ้นจากสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมระหว่างกองทุนฯ กับ DTN (2) ดอกเบี ้ยจ่ายจากการกู้เงิน
สํา หรั บ การลงทุน ในทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานเพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 จํ า นวน 710.88 ล้ า นบาท และ
ค่าธรรมเนียมการให้ ก้ เู งินตัดจ่ายจํานวน 39.34 ล้ านบาท (ตัดจ่ายเป็ นเวลา 5 ปี ตามระยะเวลาในสัญญาเงินกู้)
ในปี 2559 เพิ่มขึ ้นจากดอกเบี ้ยจ่าย จํานวน 563.44 บาท และค่าธรรมเนียมการให้ ก้ เู งินจํานวน 32.36 ล้ านบาท
ในปี 2558 เนื่องจากความแตกต่างเรื่ องจํานวนวันที่ใช้ ในการคํานวณค่าใช้ จ่ายดังกล่าว และอัตราดอกเบี ้ยแบบ
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ลอยตัวที่ใช้ ในการคํานวณเพื่อบันทึกบัญชีดอกเบี ้ยจ่าย ในปี 2558 และ 2559 และ (3) ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เป็ น
ค่าใช้ จ่ายผันแปรที่เพิ่มขึ ้นตามสินทรัพย์สทุ ธิที่เพิ่มขึ ้นและตามผลประกอบการด้ านการตลาด โดยสรุป ค่าใช้ จ่าย
ในปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.77 จากปี 2558 และในปี 2559 กองทุนฯ ได้ มีการจัดทําการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ ตามที่ได้ อธิ บายไว้ ก่อนหน้ า ซึ่งส่งผลให้ มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถัวเฉลี่ย ณ ไตรมาส
4/2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.62 จากไตรมาส 4/2558 ทําให้ อตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ย
ปลายงวดในปี 2559 (ร้ อยละ 1.24) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับปี 2558 (ร้ อยละ 1.19)
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตังและจั
้
ดการ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งระบุไว้ ว่า กองทุนฯ จะต้ องดํารงสัดส่วนมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนฯ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยให้ มีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ
75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ โดย ณ สิ ้นปี 2559 สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานของกองทุนฯ มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 97.69 และ ณ สิ ้นปี 2558 มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 97.52
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14 การวิเคราะห์ และคาอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discussion and
Analysis)
14.1 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุนฯ สําหรับระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนฯ
มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 6,390.98 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ น (1) รายได้ จากการลงทุนทังสิ
้ ้น 6,379.93 ล้ านบาท และ (2) รายได้
ดอกเบี ้ยและรายได้ อื่นๆ 11.04 ล้ านบาท ในช่วงเดียวกัน กองทุนฯ มีคา่ ใช้ จ่ายรวมทังสิ
้ ้น 1,020.90 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ น
(1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ชําระให้ แก่บริ ษัทจัดการลงทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียน ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึ กษาอื่นๆ เป็ นจํานวน 143.84 ล้ านบาท (2) ค่าสิทธิแห่งทางจํานวน
97.06 ล้ านบาท (3) ค่าเสริ มความแข็งแรงของเสา 1.20 ล้ านบาท (4) ดอกเบี ้ยจ่ายและค่าใช้ จ่ายทยอยตัดจําหน่ายที่รับรู้
ในปี 2559 จากการเข้ าทําสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน (Front-end fee) รวมถึงค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในปี 2558
จํานวนรวม 750.55 ล้ านบาท และ (4) ค่าใช้ จ่ายอื่น จํานวน 28.25 ล้ านบาท ส่งผลให้ กองทุนฯ มีกําไรสุทธิ จากการ
ดําเนินงานในปี 2559 จํานวน 5,370.07 ล้ านบาท
กําไรจากการดําเนินงานในปี 2559 สูงกว่าในปี 2558 เป็ นจํานวน 321.74 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ในปี 2559
(1) กองทุนฯ เริ่ มรับรู้ รายได้ ค่าเช่าจากเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา ที่ทรู ได้ สง่ มอบหรื อดําเนินการให้ มีการส่งมอบ
เสาโทรคมนาคมครบจํานวนภายใน 31 ธันวาคม 2558 รวมถึงรายได้ ค่าเช่าเพิ่มเติมสุทธิ ตามสัญญาเช่าระหว่างกองทุนฯ
กับ DTN ซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็ คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจากการ
เจรจากับกลุม่ ทรู หลังจากส่งมอบเสาโทรคมนาคมครบทังจํ
้ านวน ซึ่งส่งผลทําให้ กองทุนฯ ได้ รับรายได้ ค่าเช่าสุทธิเพิ่มขึ ้น
จากค่าเช่าที่ดินเพื่อติดตังเสาโทรคมนาคมที
้
่ลดลง รวมทังสามส่
้
วนเป็ นจํานวนที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ทังสิ
้ ้น 549.70 ล้ าน
บาท และ (2) รายได้ คา่ เช่าจากทรัพย์สนิ ที่ลงทุนเพิ่มในเดือนมีนาคม 2558 เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวน 143.72 ล้ านบาท อย่างไรก็
ตาม รายได้ อื่นในปี 2559 ลดลงเป็ นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจาก ในปี 2558 กองทุนฯ รับรู้ รายได้ อื่นจํานวน
196.50 ล้ านบาท อัน เกิ ดจากการที่ AWC ตกลงรั บภาระค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําสัญญากู้เงิ นเพื่อ ลงทุนในทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 (Front-end Fee) ซึ่งเป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว สําหรับการลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในปี 2558 เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้ จ่ายทังหมดในปี
้
2559 เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 จํานวน 168.51 ล้ าน
บาท โดยส่วนใหญ่มาจากต้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ ้นจากการรับรู้แบบเต็มทังปี
้
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนฯ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 84,907.94 ล้ านบาท หรื อเท่ากับ 14.6191 บาทต่อ
หน่วย เพิ่ม ขึน้ จากปี ก่อ นหน้ า เป็ นจํ านวน 2.295 บาทต่อ หน่วย โดยทางกองทุน ฯ ได้ ประกาศจ่า ยเงิ น ปั นผลจากผล
ประกอบการและกําไรสะสมของปี 2559 จํานวนทังสิ
้ ้น 0.96 บาทต่อหน่วย สูงกว่าเงินปั นผลของปี 2558 ที่จ่ายไป 0.95
บาทต่อหน่วย
ตารางดังต่อไปนี ้ สรุปงบกําไรขาดทุน งบดุล และ สรุปงบกระแสเงินสด (เปรี ยบเทียบกับปี 2558)
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
งบกาไรขาดทุน
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

ส่วนต่ าง
บาท

และสิทธิรายได้
รายได้ คา่ เช่า
รายได้ ดอกเบี ้ย
รายได้ อนื่

3,112,028,928
3,267,901,438
10,003,581
1,041,328

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

369,408
685,628,897
(291,648)
(195,458,682)

รวมรายได้

6,390,975,275

5,900,727,300

490,247,975

70,828,498
15,886,004
5,000,000
50,351,539
1,772,136
98,261,198
28,252,027
750,551,716

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

6,425,445
1,930,818
0
2,931,280
(5,299,296)
4,236,472
4,291,058
153,997,109

รวมค่ าใช้ จ่าย

1,020,903,118

852,390,232

168,512,886

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

5,370,072,157

5,048,337,068

321,735,089

11,733,477
13,482,476,157

5,149,364
4,926,607

6,584,113
13,477,549,550

2,788,859

(200,472,771)

203,261,630

รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

13,496,998,493

(190,396,800)

13,687,395,293

การเพิ่มขึน้ ในสินทรั พย์ สทุ ธิจากการดาเนินงาน

18,867,070,650

4,857,940,268

14,009,130,382

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยอืน่
ต้ นทุนทางการเงิน

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ ้นจาก
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ส่วนต่ าง

บาท

บาท

บาท

สินทรั พย์
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐานตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2559 : 70,865 ล้ านบาท
และ พ.ศ. 2558 : 70,865 ล้ านบาท)

98,135,870,000 84,651,000,000 13,484,870,000

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2559 : 1,087 ล้ านบาท
และ พ.ศ. 2558 : 965 ล้ านบาท)
เงินฝากธนาคาร

1,090,361,141

971,021,507

119,339,634

856,887,528

854,703,804

2,183,724

315,078,960

315,889,770

(810,810)

55,097,422

0

55,097,422

562,711

482,504

80,207

7,136,144

6,734,139

402,005

ลูกหนี ้
จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
จากค่าเช่า
จากดอกเบี ้ย
สินทรัพย์อนื่
รวมสินทรั พย์

100,460,993,906 86,799,831,724 13,661,162,182
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พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

ส่วนต่ าง
บาท

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย
หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่

311,859,880
211,823,986
1,826,239,460
197,683,912
30,243,159

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

172,751,396
(7,216,539)
126,991,837
(2,788,859)
2,846,782

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน

2,577,850,397

2,285,265,780

292,584,617

เงินกู้ยืมระยะยาว

12,975,198,851 12,935,855,853

39,342,998

รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน

12,975,198,851 12,935,855,853

39,342,998

รวมหนีส้ นิ

15,553,049,248 15,221,121,633

331,927,615

สินทรั พย์ สทุ ธิ

84,907,944,658 71,578,710,091

13,329,234,567

หนีส้ นิ
หนีส้ นิ หมุนเวียน

หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน
รายการปรับกระทบยอดการเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิ
จากการดาเนินงานให้ เป็ นเงินสดสุทธิที่ได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน :
การซื ้อเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน
การซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การลดลงในลูกหนีจ้ ากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
การเพิ่มขึน้ ในลูกหนีจ้ ากค่าเช่า
การ(เพิ่มขึน้ )ลดลงในลูกหนีจ้ ากดอกเบี ้ย
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์อนื่
การเพิ่มขึน้ ในเจ้ าหนีก้ ารค้ า
การ(ลดลง)เพิ่มขึน้ ในค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
การเพิ่มขึน้ ในรายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
การเพิ่มขึน้ ในหนีส้ ินอืน่
รายการกาไรสุทธิที่เกิดจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการ(กาไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้ จาก
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย
การตัดจาหน่ายต้ นทุนการกู้ยืม
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

ส่วนต่ าง
บาท

18,867,070,650

4,857,940,268

14,009,130,382

0
(4,670,000,000)
4,560,000,000
810,810
(55,097,422)
(80,207)
(402,005)
172,751,396
(7,216,539)
126,991,837
2,846,782
(11,733,477)
(13,482,476,157)

(13,100,000,000) 13,100,000,000
(3,350,000,000) (1,320,000,000)
3,610,000,000
950,000,000
784,080
26,730
0
(55,097,422)
2,166,796
(2,247,003)
(50,130)
(351,875)
139,108,484
33,642,912
203,892,908
(211,109,447)
456,557,292
(329,565,455)
8,403,954
(5,557,172)
(5,149,364)
(6,584,113)
(4,926,607) (13,477,549,550)

(2,788,859)
39,342,998

200,472,771
32,355,853

(203,261,630)
6,987,145

5,540,019,807

(6,948,443,695)

12,488,463,502

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการกู้ยืมสุทธิจากต้ นทุนการกู้ยืม
การแบ่งปันส่วนทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน

0
(5,537,836,083)

12,903,500,000 (12,903,500,000)
(5,392,473,774)
(145,362,309)

เงินสดสุทธิ(ใช้ ไปใน)ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(5,537,836,083)

7,511,026,226 (13,048,862,309)

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ - สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้ นปี

2,183,724
854,703,804

562,582,531
292,121,273

(560,398,807)
562,582,531

เงินฝากธนาคาร ณ วันสิน้ ปี

856,887,528

854,703,804

2,183,724
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั
14.1.1 ภาพรวมของการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
โดยภาพรวม รายได้ หลักของกองทุนฯ ที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 นันเป็
้ นผลมาจากรายได้ คา่ เช่าเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000
เสา ตามสัญญาเช่าระหว่างกองทุนฯ กับ ทรู และกองทุนฯ กับ DTN รวมถึงรายได้ ค่าเช่าจากระบบ FOC และเสา
โทรคมนาคม ที่ลงทุนเพิ่มในปี 2558 ซึ่งมีการรับรู้ ครบทัง้ 12 เดือนภายในปี 2559 รวมถึงรายได้ ค่าเช่าสุทธิที่กองทุนฯ
ได้ รับเพิ่มขึ ้นจากค่าเช่าที่ดินเพื่อวางเสาโทรคมนาคมที่ลดลง อันเกิดจากการเจรจากับกลุม่ ทรู หลังจากมีการส่งมอบเสา
โทรคมนาคมครบถ้ วน อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 กองทุนฯ มีการรับรู้ รายได้ อื่น ซึ่งเป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว ซึ่ง
เจ้ าของที่ดินได้ ชําระให้ แก่กองทุนฯ เพื่อย้ ายเสาโทรคมนาคมที่เคยติดตังบนที
้
่ดินผืนดังกล่าว จากการยกเลิกสัญญาเช่า
ที่ดิน (1.04 ล้ านบาท) ซึ่งลดลงเป็ นอย่างมากจากปี 2558 เนื่องจาก ในปี 2558 กองทุนฯ ได้ บนั ทึกรายได้ อื่น จากการที่
AWC ตกลงรับภาระค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําสัญญาเงินกู้เพื่อลงทุนในทรัพย์สินโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 (196.50 ล้ าน
บาท) สําหรับค่าใช้ จ่ายหลักที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 นัน้ เป็ นผลมาจากต้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึน้ จากการกู้ยืมเงินที่ใช้
สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จากที่เคยรับรู้ ค่าใช้ จ่ายเพียง 311 วันในปี 2558
เพิ่มขึ ้นเป็ น 366 วันในปี 2559 และมีการใช้ อัตราดอกเบี ้ยแบบลอยตัวเพื่อใช้ ในการคํานวณดอกเบี ้ยจ่ายทางบัญชี ที่
แตกต่างกัน นอกจากนัน้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี ้ย ทางกองทุนฯ ได้ เข้ าทําสัญญา
แลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ยจากอัตราแบบลอยตัวให้ เป็ นอัตราแบบคงที่ โดยส่วนต่างที่จะต้ องจ่ายหรื อที่จะได้ รับจากสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยรับรู้ เป็ นส่วนประกอบของรายได้ ดอกเบีย้ หรื อดอกเบี ้ยจ่ายตลอดอายุของสัญญา และมีการ
บันทึกรายการกําไร(ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี ้ย ซึ่งเกิดจากการตีมลู ค่าสัญญาให้ เป็ น
มูลค่ายุติธรรม (Mark-to-market)
นอกจากนัน้ ในปี 2559 ในช่วงไตรมาส 1/2559 กองทุนฯ ได้ จดั ทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยผู้ประเมิน
อิสระ ตามที่ได้ อธิบายไปก่อนหน้ า โดยจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ ทําให้ มีการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์สทุ ธิ
ในปี 2559 (84,907.94 ล้ านบาท) เป็ นจํานวน 13,329.23 ล้ านบาท (ร้ อยละ 18.62) จากไตรมาส 4/2558 (71,578.71
ล้ านบาท) และการเพิ่มขึ ้นของกําไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในปี 2559 เป็ นจํานวน 13,484.87
ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ ้นของกําไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจะไม่สง่ ผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่
นํามาพิจารณาจ่ายเงินปั นผล และ/หรื อเงินลดทุน ของกองทุนรวมแต่อย่างใด นอกจากนัน้ กองทุนรวมจะมีการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ปี ละ 1 ครัง้ เว้ นแต่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ

14.1.2 ความสามารถในการทากาไร
เนื่องจากรายได้ จากเงินลงทุนที่กองทุนฯ ได้ รับส่วนใหญ่ถกู กําหนดไว้ แล้ วตามสัญญาต่าง ๆ ที่ทางกองทุนฯ ได้ ทํากับกลุม่
ทรู ความสามารถในการหาผลประโยชน์จากเงินสดในมือ การจัดการค่าใช้ จ่ายดําเนินงานและค่าใช้ จ่ายของกองทุนฯ จึงมี
ส่วนสําคัญกับความสามารถในการทํากําไรของกองทุนฯ
โดยภาพรวม รายได้ จากการลงทุนสุทธิของกองทุนฯ เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เป็ นจํานวน 321.74 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6.37
และหากรวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน จะเห็นว่า การเพิ่มขึ ้นในทรัพย์สินสุทธิ จากการดําเนินงานในปี 2559 เพิ่มขึ ้น
อย่างมีนยั สําคัญจากปี 2558 เป็ นจํานวน 14,009.13 ล้ านบาท (ร้ อยละ 288.38) โดยสาเหตุหลักเกิดมาจาก ในปี 2559
ทางกองทุนฯ ได้ มีการว่าจ้ างผู้ประเมินอิสระมาทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ทาง
กองทุนฯ ยังไม่ได้ มีการว่าจ้ างผู้ประเมินอิสระมาทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทังหมดของกองทุ
้
นฯ จากเหตุผลดังกล่าว
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ทําให้ ในปี 2558 ทางกองทุนฯ จึงไม่มีรายการกําไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ ดังที่
ปรากฎในปี 2559 แต่รายการกําไรดังกล่าว ไม่ได้ เป็ นรายการกําไรที่เป็ นตัวเงิน ซึ่งไม่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของ
กองทุนฯ
รายได้ รวมจากการลงทุนเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ที่ร้อยละ 8.31 หรื อเพิ่มขึ ้น 490.25 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ในปี
2559 กองทุนฯ เริ่ มรับรู้รายได้ คา่ เช่าทางบัญชีจากเสาโทรคมนาคมทังจํ
้ านวน 6,000 เสา ซึ่งทรู ได้ สง่ มอบให้ กองทุนฯ ในปี
2558 โดยในปี บัญชี 2558 นัน้ ทางกองทุนฯ เริ่ มรับรู้รายได้ จากค่าเช่าทางบัญชีจากเสาโทรคมนาคมเพียง 3,000 เสาแรก
ซึง่ ทรูได้ สง่ มอบให้ กองทุนฯ ในปี 2557 เท่านัน้ รายได้ คา่ เช่าที่เพิ่มขึ ้นจากสัญญาเช่าระหว่างกองทุนฯ กับ DTN และรายได้
เพิ่มเติมอันเกิดจากการปรับปรุงค่าเช่าที่ดินจากการเจรจากับกลุม่ ทรูหลังจากมีการส่งมอบเสาโทรคมนาครบทัง้ 6,000 เสา
โดยรวมทังสามส่
้
วนดังกล่าว เพิ่มขึ ้น 549.70 ล้ านบาท นอกจากนัน้ ยังมีรายได้ ค่าเช่าที่เพิ่มขึ ้นจากทรัพย์สินโทรคมนาคม
ที่กองทุนฯ ได้ ลงทุนเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งได้ มีการรับรู้ รายได้ ค่าเช่าแบบเต็มปี ในปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ ้น 143.72
ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้ อื่น (จัดเป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นครัง้ เดียว) ลดลงจากปี 2558 เป็ น จํานวน 195.46 ล้ าน
สําหรับค่าใช้ จ่ายรวม ในปี 2559 เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญจากปี 2558 โดยค่าใช้ จ่ายหลักในปี 2559 ที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2558
ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ ้นจากค่าบริ การสําหรับบริ การด้ านการตลาดตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญา เนื่องจาก DTN มีการเช่าใช้ พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมเพิ่มขึ ้นในปี 2559 โดยค่าธรรมเนียมดังกล่า วเพิ่มขึ ้น 1.90
ล้ านบาท และดอกเบี ้ยจ่ายจากการกู้เงินสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และ
ค่าธรรมเนียมการให้ ก้ เู งินตัดจ่าย เพิ่มขึ ้น 154.42 ล้ านบาท
ในด้ านการหาผลประโยชน์จากเงินสดในมือนัน้ กองทุนฯ ได้ นําสภาพคล่องที่ยงั ไม่ได้ ใ ช้ ไปฝากไว้ ในบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ โดยในปี 2559 มีรายได้ ดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้น จํานวน 10.00 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 ที่มีจํานวน 10.30 ล้ านบาท
อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 กองทุนฯ ได้ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสันที
้ ่มีความเสี่ยงตํ่า แต่ให้ ผลตอบแทนสูง
้ งกล่าวจะถูกบันทึกอยู่ในส่วนกําไรสุทธิจากเงินลงทุน ไม่ได้ ถกู
กว่าเงินฝาก ซึง่ กําไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสันดั
บันทึกอยู่ในรายได้ ดอกเบี ้ยภายใต้ รายได้ จากการลงทุน จะเห็นได้ ว่าในปี 2559 กองทุนฯ มีกําไรจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนในหลักทรัพย์ ดงั กล่าว เป็ นจํ านวน 11.73 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มมากกว่าในปี 2558 เป็ นจํ านวน 6.58 ล้ านบาท
นอกจากนัน้ กองทุนฯ ยังมีการบันทึกรายการกํ าไรและขาดทุนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ซึ่งจะไม่ส่งผลกับความสามารถในการ
จ่ายเงินปั นผล ได้ แก่ (1) รายการขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการตีราคามูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) หลักทรัพย์ระยะ
สันที
้ ่มีความเสีย่ งตํ่า เป็ นจํานวน 2.39 ล้ านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากความผันผวนด้ านอัตราผลตอบแทนในตลาดเงินใน
ปี 2559 (2) รายการกําไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย ที่เกิดขึ ้นจากการที่กองทุนฯ ได้ เข้ าทํา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย เพื่ อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี ้ย ตังแต่
้ ในช่วงไตรมาส
1/2558 และผลจากการตี มูลค่าสัญญานีใ้ ห้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทําให้
กองทุนฯ บันทึกรายการกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยเป็ นจํานวน 2.79 ล้ านบาท และ (3)
ในช่วงไตรมาส 1/2559 กองทุนฯ ได้ จดั ทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยผู้ประเมินอิสระตามนโยบายของ
กองทุนฯ ที่จะจัดให้ มีการประเมินทรัพย์สินของกองทุนฯ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ยกเว้ น มีเหตุการณ์ ที่อาจส่งให้ ผลการ
ดําเนินการเปลีย่ นแปลงไปจากสถานการณ์ปกติ โดยจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ ทําให้ มีการเพิ่มขึ ้นของ
กําไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น เป็ นจํานวน 13,484.87 ล้ านบาท
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14.1.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน
ในไตรมาส 1/2559 ทางกองทุนฯ มีการว่าจ้ างผู้ประเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน ของกองทุนฯ ทังหมด
้
ตังแต่
้
ตอนเริ่ มจัดตังกองทุ
้
นฯ ในไตรมาส 4/2556 และหลังจากมีการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในไตรมาส 1/2558 โดยผู้ประเมิน
อิสระได้ มีการปรับสมมติฐานบางรายการเพื่อให้ มีความใกล้ เคียงกับที่ระบุไว้ ตามสัญญาและการดําเนินงานของกองทุน
รวม อาทิ เช่ น การปรั บ เปลี่ ย นอัต ราคิด ลดกระแสเงิ น สด (Discount Rate) การใช้ ก ารคิด ลดแบบครึ่ ง ปี (Mid-Year
Discount) การปรับเปลีย่ นประมาณการรายได้ คา่ เช่าจากผู้เช่ารายอื่นนอกเหนือจากกลุม่ ทรู และการปรับเปลีย่ นประมาณ
การรายการค่าใช้ จ่ายบางรายการ จากงบดุล และงบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ ณ สิ ้นปี 2559 จะเห็นได้ ว่าจาก
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยผู้ประเมินอิสระดังกล่าว เป็ นสาเหตุหลักทําให้ มลู ค่าของสินทรัพย์สทุ ธิในปี
2559 มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวน 13,329.23 ล้ านบาท จากมูลค่าดังกล่าวในปี 2558 โดยในปี 2558 ทางกองทุนฯ ไม่ได้ ทํา
การว่าจ้ างผู้ประเมินอิสระเพื่อประเมินราคาเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานทังหมดของกองทุ
้
นฯ (โดยมีการประเมิน
มูลค่าเฉพาะทรัพย์สินที่มีการลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 1 ในไตรมาส 1/2558 เท่านัน้ แต่ไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์สทุ ธิ ณ สิ ้นปี
2558 เนื่องจากมีการใช้ เงินกู้ในการชําระทรัพย์สนิ จากการลงทุนเพิ่มทังจํ
้ านวน)
นอกจากนัน้ หลังจากที่กองทุนฯ ได้ รับส่งมอบทรั พย์ สินของกองทุนฯ จากกลุ่มทรู ครบทัง้ จํานวน (หลังจากได้ รับเสา
โทรคมนาคมครบทัง้ 6,000 เสา ในเดือนธันวาคม 2558) ในช่วงไตรมาส 1/2559 ทางกองทุนฯ ได้ มีการว่าจ้ าง บริ ษัท เดเทคอน เอเชีย-แปซิฟิค จํากัด ให้ ทําหน้ าที่ที่ปรึกษาด้ านเทคนิค เพื่อตรวจสอบความครบถ้ วนและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้ าน
กลยุทธ์ในการบริ หารทรัพย์สนิ ที่มีอยูใ่ นกองทุนฯ โดยใช้ วิธีตรวจสอบทังหมดและการสุ
้
ม่ ตรวจ ขึน้ อยู่กบั มูลค่าและปริ มาณ
ของทรัพย์สนิ แต่ละประเภท โดยใช้ ระยะเวลาจัดทําการตรวจสอบเสร็ จสิ ้นในไตรมาส 4/2559
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31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
บาท

มูลค่ ายุติธรรม
บาท

ร้ อยละ
ของมูลค่ า
ยุติธรรม

16,390,555,464

23,904,230,000

24.09

15,384,010,040

18,912,910,000

19.06

15,241,063,842

25,831,540,000

26.03

10,748,870,704

15,448,480,000

15.57

806,897,620

936,220,000

0.94

12,293,102,380

13,102,490,000

13.21

70,864,500,050 98,135,870,000

98.90

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (หมายเหตุ 4)
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ ในเสาโทรคมนาคมจานวน 6,000 เสา
และโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืน่ ที่เกี่ ยวข้ อง
ที่ใช้ สาหรับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ ในระบบใยแก้ วนาแสงหลัก และ
อุปกรณ์ ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ ยวข้ อง และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ ที่ตา่ งจังหวัด
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ
ที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ
บริ ษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด (“BFKT”)
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ
ที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ
บริ ษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (“AWC”)
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ เพิ่มเติม ครั ง้ ที1่
ที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ
บริ ษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด ("AWC")
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแก้ วนาแสง
รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน

14.1.4 ความสามารถในการชาระหนี ้
จากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 กองทุนฯ ได้ มีใช้ การกู้ยืมเงิน จากกลุม่ ธนาคาร และ
สถาบันการเงิน จํานวน 5 รายเป็ นแหล่งเงินทุน โดยเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินที่กองทุนฯ ตกลงกับกลุม่ ธนาคาร และสถาบัน
การเงินดังกล่าว เป็ นเงื่อนไขที่ใกล้ เคียงกับเงื่อนไขการให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ าชันดี
้ ของธนาคารพาณิชย์สว่ นใหญ่ในประเทศ
และสอดคล้ องกับข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
(arm’s length terms) โดยมีกําหนดการชําระคืนเงินกู้ครัง้ เดียวคือ 5 ปี นับจากวันเบิกถอนเงินกู้ ทังนี
้ ้ กองทุนฯ ได้ ทําการ
เบิกถอนเงินกู้จากกลุม่ ธนาคารและสถาบันการเงินดังกล่าว เพื่อนําไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 แล้ วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 และเนื่องจากแหล่งเงินทุนของการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ทังหมดมาจากการกู
้
้ ยืม ทางกองทุนฯ จึงมีภาระหนี ้สินเพิ่มเติมเป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น 13,100.00 ล้ าน
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บาท ซึง่ จะมีผลกระทบต่อรายจ่ายของกองทุนฯ ที่สงู ขึ ้นอันเนื่องมาจากดอกเบี ้ยจ่ายที่ต้องจ่ายให้ แก่สถาบันการเงิน อันจะ
ส่ง ผลกระทบต่ อ ปั จ จัย อื่ น ๆ เช่ น สภาพคล่อ ง ความสามารถในการชํ า ระหนี ้ และการปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขการกู้ยื ม
(covenant) เช่น กองทุนฯ ต้ องมีการกันสํารองเงินสดบางส่วนเพื่อชําระดอกเบี ้ยจ่ายก่อนการจ่ายเงินปั นผล โดยในปี 2559
ค่าใช้ จ่ายเพื่อชําระดอกเบี ้ยให้ แก่กลุม่ ธนาคารและสถาบันการเงิน มีจํานวนเพิ่มขึ ้นมากกว่าในปี 2558 ตามที่ได้ อธิบายไป
ก่อนหน้ า หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 15.31 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
นอกจากนัน้ เมื่อครบกําหนดชําระหนี ้เงินกู้คืนในปี ที่ 5 นับจากวันเบิกถอนเงินกู้ กองทุนฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสมที่สดุ มาเพื่อชําระหนี ้ดังกล่าว เพื่อจัดโครงสร้ างเงินทุนที่เหมาะสมกับกองทุนฯ ในขณะนัน้ กล่าวคือ ทางกองทุนฯ
อาจพิจารณาใช้ แหล่งเงินทุนจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง หรื อ จากหลายแหล่งรวมกัน เช่น การกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์
การออกตราสารหนี ้ (ยังไม่สามารถกระทําได้ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ปัจจุบนั ) หรื อการเพิ่มทุน ในกรณีที่แหล่งเงินทุน
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่เพียงพอต่อการชําระหนี ้เงินกู้ และ/หรื อ กองทุนฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อนํามาใช้ ชําระหนี ้
เงินกู้ได้ ครบถ้ วน บริ ษัทจัดการอาจนํากระแสเงินสดที่ได้ จากการดําเนินงานมาชําระหนี ้เงินกู้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับในช่วงเวลาที่ต้องจ่ายคืนหนี ้

14.1.5 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่ งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน:
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของงวดปี 2559 ได้ มาทังสิ
้ ้น 5,540.02 ล้ านบาท สูงกว่าปี 2558 ที่ใช้ ไป
จํานวน 6,948.44 ล้ านบาท อยู่ถึง 12,488.46 ล้ านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากในปี 2558 กองทุนฯ ได้ ซื ้อเงิน
ลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ได้ ลงทุนเพิ่มเติม เป็ นจํา นวน 13,100.00 ล้ านบาท แต่ไม่มีรายการ
ดังกล่าวในปี 2559 และจากรายการดังกล่าว ทําให้ ในปี 2559 มีการลดลงของดอกเบี ้ยจ่ายค้ างจ่าย (ซึ่งเป็ นส่วน
หนึง่ ของค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย) จํานวน 9.84 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากทางกองทุนฯ ต้ องบันทึกบัญชี
ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายด้ วยอัตราดอกเบี ้ยแบบคงที่ (ร้ อยละ 5.50) และแบบลอยตัว (ร้ อยละ 4.74 ตังแต่
้ เดือนกันยายน
ถึงธันวาคม 2558 และร้ อยละ 4.57 ตังแต่
้ เดือนกันยายนถึงธันวาคม 2559) เพื่อรอชําระดอกเบี ้ยจ่ายด้ วยอัตรา
ดอกเบี ้ยตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย (อัตราดอกเบี ้ยเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักประมาณ ร้ อยละ 5.46) ในวันที่มี
การชําระดอกเบี ้ยในเดือนมีนาคม 2559 และ 2560 ตามลําดับ ให้ กบั ธนาคารและสถาบันการเงินจํานวน 5 ราย ที่
อนุมตั ิเงินกู้ยืมให้ กบั กองทุนฯ (ระยะเวลาการกู้ยืม 5 ปี )
ทางกองทุนฯ ยังมีนโยบายการบริ หารเงินสดในมือ โดยนําไปลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่สงู กว่าการ
ฝากเงินไว้ ในธนาคาร โดยในปี 2559 ทางกองทุนฯ มียอดซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิ ที่จํานวน 110.00 ล้ าน
บาท ในขณะที่ในปี 2558 กองทุนฯ มียอดจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ สทุ ธิที่จํานวน 260.00 ล้ านบาท ทําให้
เกิดผลต่างจากรายการดังกล่าวอยูท่ ี่ 370.00 ล้ านบาท
รายได้ คา่ เช่าค้ างรับในปี 2559 เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 55.10 ล้ านบาท อันเกิดจากการที่กองทุนฯ ได้
เจรจากับกลุม่ ทรู เพิ่มเติมหลังจากที่มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสาในเดือนธันวาคม 2558 จาก
การเจรจาดังกล่าว ทําให้ กองทุนฯ ได้ รับกระแสเงินสดเพิ่มเติมในช่วงไตรมาส 1/2560 อันเกิดจากการปรับปรุ งค่า
เช่าเสาโทรคมนาคม 6,000 เสาที่เคยได้ รับชําระล่วงหน้ าจากกลุม่ ทรูในอดีต
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การเพิ่มขึ ้นในรายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ าจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา เป็ นจํานวน 126.99 ล้ าน
บาท ในปี 2559 (เมื่อเทียบกับปี 2558) เกิดจากส่วนต่างจากการรับชําระค่าเช่าล่วงหน้ าจากกลุม่ ทรู ในแต่ละปี
ตามที่ได้ มีการระบุไว้ ในสัญญาเช่าระยะยาวระหว่างกองทุนฯ และกลุม่ ทรู
สําหรับกําไรสะสม ณ สิ ้นปี 2559 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 18,867.07 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2558 เป็ นจํานวน
ทังสิ
้ ้น 14,009.13 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิ่มขึ ้นของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินอันเกิดการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โทรคมนาคมโดยผู้ประเมินอิสระในไตรมาส 1/2559 ทําให้ เกิดกําไรสุทธิที่ไม่เป็ นตัวเงินจาก
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวน 13,484.87 ล้ านบาท ในปี 2559 (2) กําไรสุทธิที่ไม่เป็ นตัวเงินอัน
เกิดจากการตีมลู ค่าสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ย ในปี 2559 จํานวน 2.79 ล้ านบาท ในขณะที่ เกิดขาดทุนสุทธิ
ที่ไม่เป็ นตัวเงินจากรายการดังกล่าว ในปี 2558 จํานวน 200.47 ล้ านบาท และ (3) กําไรสุทธิที่เกิดจากเงินลงทุน
อันเกิดจากการที่กองทุนฯ บริ หารสภาพคล่องส่วนเกินก่อนที่จะมีการนําสภาพคล่องดังกล่าวไปจ่ายเป็ นเงินปั นผล
ให้ ผ้ ถู ือหน่วย ในปี 2559 จํานวน 11.73 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เป็ นจํานวน 6.58 ล้ านบาท
นอกจากนัน้ ในปี 2559 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ลดลง 13,048.86 ล้ านบาท จากปี 2558 โดย
สาเหตุหลักเกิดจาก ในปี 2558 กองทุนฯ ได้ รับกระแสเงินสดรับจากการกู้ยืมเงินสุทธิ จากธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินจํานวน 5 แห่ง สําหรับการลงทุนเพิ่มเติม ในเดือนมีนาคม 2558 เป็ นจํานวน 12,903.50 ล้ านบาท
(ไม่รวมต้ นทุนการกู้ยืมตัดจําหน่าย) ในขณะที่ปี 2559 กองทุนฯ ไม่มีรายการดังกล่าว
รายจ่ ายลงทุน (Capital Expenditure):
เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนค่อนข้ างใหม่ ในปี 2559 จึงยังไม่มีรายจ่ายลงทุนแต่อย่างใด ซึ่งในอนาคต
ถ้ าต้ องมีรายจ่ายลงทุนทางกองทุนฯ จะใช้ แหล่งเงินทุนจากสภาพคล่องที่มีอยู่ และในกรณี ที่ไม่เพียง พอ ทาง
กองทุนฯ สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้

14.1.6 ผลตอบแทนของกองทุนฯ
สําหรับการจ่ายเงินปั นผล ทางกองทุนฯ ได้ ประกาศจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 เป็ นจํานวน 0.96 บาท
ต่อหน่วย หรื อ 5,552.45 ล้ านบาท (โดยเงินปั นผลของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 จะจ่ายในปี 2560) สูงกว่าที่ประกาศจ่ายในปี
2558 ที่ 0.95 บาทต่อหน่วย หรื อ 5,494.37 ล้ านบาท อยูถ่ ึง 58.08 ล้ านบาท โดยการจ่ายเงินปั นผลที่สงู ขึ ้นนัน้ มาจากกลยุทธ์ในการบริ หารสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนฯ ซึ่งมีมาตรการว่าจะสํารองเงินดํารงเงินสดขันตํ
้ ่าไว้ ในมือไม่เกิน 200
ล้ า นบาทและสํ า รองเงิ น สดไว้ เ พื่ อ ชํ า ระดอกเบี ย้ จ่ า ยตามเงื่ อ นไขการกู้ ยื ม ( covenant) โดยจะจ่ า ยเงิ น สดส่ ว นที่
นอกเหนือจากเงินสดขันตํ
้ ่า และเงินสํารองเพื่อชําระดอกเบี ้ยจ่ายออกไปเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมด
้
เนื่องจาก
ผลตอบแทนที่กองทุนฯ จะได้ รับจากเงินสดที่ถืออยูต่ ํ่ากว่าต้ นทุนค่าเสียโอกาสของผู้ถือหน่วยอยูม่ าก
จะเห็นได้ วา่ อัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลสําหรับปี 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคา IPO และราคาตลาด ณ สิ ้นปี 2559
อยูท่ ี่ร้อยละ 9.56 และ 6.83 ตามลําดับ ซึง่ มากกว่าปี 2558 เป็ นจํานวนร้ อยละ 0.10 และ 0.07 ตามลําดับ
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(ก)

(ข)

(ก) - (ข)

ตามงบการเงิน

ตามงบการเงิน

ปี 2559

ปี 2558

ส่วนต่ าง

เงินปั นผลที่จ่ายจริ งจากผลการดาเนินงานของช่ วงเวลาที่เกี่ยวข้ อง
จานวนรวมทังสิ
้ ้น

5552.45

5494.37

58.08

จานวนปันส่วนแบ่งสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนต่อหน่วย

0.96

0.95

0.01

%อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล เทียบกับราคา IPO

9.56%

9.46%

0.10%

%อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล เทียบกับราคาตลาด ณ สิ ้นปี 2559

6.83%

6.76%

0.07%

14.2 ปั จจัยหรื อเหตุการณ์ ท่ อี าจมีผลกระทบในอนาคต (Forward Looking Statement)
-ไม่มี-
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทัล
สําหรับรอบบัญชี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง

ร้ อยละของมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ

จานวนเงินที่เก็บจริ ง
(ล้านบาท)

ร้ อยละ 0.02 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวม
O ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ในส่วนที่ไม่เกิน 50,000 ล้ านบาท

15.89

และร้ อยละ 0.018 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวม ในส่วนที่เกินกว่า 50,000 ล้ านบาท
O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

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

5.00

(1) ค่าบริ การสาหรับบริ การด้ านธุรการ
(1.1) 18.3 ล้ านบาท สาหรับปี พ.ศ. 2557 ทังนี
้ ้ นับแต่ปี พ.ศ. 2558 จะมีการปรับอัตราค่าบริ การ
เพิ่มขึ ้นรายปี ในอัตราเท่ากับ CPI ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิ ชย์
(1.2) ร้ อยละ 0.15 ของรายได้ สทุ ธิรายเดือนของกองทุนรวมที่เกิดจากทรัพย์สิน
ที่ให้ บริ การด้ านธุรการ
O ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม

(2) ค่าบริ การสาหรับบริ การด้ านการตลาด
(2.1) ร้ อยละ 2 ของรายได้ รายเดือนที่เกี่ ยวกับทรัพย์สินที่ให้ บริ การด้ านการตลาด

50.35

ที่กองทุนรวมได้ รับจากผู้เช่ารายอืน่
(2.2) จานวน 20 ล้ านบาทซึง่ จะชาระทุกวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2559 ที่เกี่ ยวกับทรัพย์สินที่ให้ บริ การด้ านการตลาดที่เพิ่มขึ ้นซึง่ เป็ นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วน
เพิ่มที่กองทุนรวมให้ ผ้ ูจดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมทาการตลาดโดยเริ่ มในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.
2559
O ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน

ค่าสิทธิแห่งทางตามที่ระบุไว้ ในสัญญาและข้ อตกลงที่เกี่ ยวข้ อง

98.26

O ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
O ต้ นทุนทางการเงิน
- ดอกเบี ้ยจ่าย

จ่ายตามจริ ง ตามที่ได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวนข้ อ 7.8

1.77

ตามสัญญาเงินกู้ยืมกับกลุ่มสถาบันการเงินและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย
ตามระยะเวลาสัญญาเงินกู้ยืมกับกลุ่มสถามบันการเงิน

710.88

จ่ายตามจริ ง ตามที่ได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวนข้ อ 7.8

28.25

- การตัดจาหน่ายต้ นทุนการกู้ยืม
O ค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ

ร้ อยละของมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิท่ปี รั บปรุ งแล้ว

39.68

จานวนเงินที่เก็บจริ ง
(ล้านบาท)

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

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

70.83

ร้ อยละ 0.00050 (ส่วนที่เกิน 50,000 ล้ านบาท)
หมายเหตุ: มูลค่าสิ นทรัพย์ สุทธิ ทีป่ รับปรุงแล้ว คือ มูลค่าสิ นทรัพย์ ทงั้ หมดของกองทุนรวมหักด้วยหนีส้ ิ นทีไ่ ม่มีภาระดอกเบีย้
รวมค่ าใช้ จ่าย

1020.90

ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนเรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
ไม่มี
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รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2559
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั

หน้ า 153

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทลั

หน้ า 154

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1

ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
กองทุ นรวมโครงสร้ างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิ จิทัล (“กองทุ นรวม”) เป็ นกองทุ นรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ ระบุ
เฉพาะเจาะจง โดยมีการกําหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไว้เป็ นการแน่นอนแล้วในรายละเอียดของโครงการ
กองทุนรวมได้จดทะเบี ยนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อจัดตั้งเป็ นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภท
ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกําหนดอายุโครงการ
กองทุ นรวมได้จดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยน และเริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
กองทุ นรวมบริ หารงานโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (“บริ ษทั จัดการกองทุน ”) โดยมี
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด เป็ นนายทะเบี ยนกองทุ นรวม และบริ ษ ัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด เป็ นผูจ้ ัดการทรั พย์สิ น
โทรคมนาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสรุ ปได้ดงั นี้
ก) กรรมสิ ทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้สาํ หรับ
การให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ งบริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“ทรู ”) ได้มีการส่ งมอบหรื อดําเนิ นการ
ให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมแล้วทั้งหมดจํานวน 6,000 เสา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ข) กรรมสิ ทธิ์ ในระบบใยแก้วนําแสงหลัก และอุปกรณ์ระบบสื่ อสัญญาณที่ เกี่ ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื้นที่ต่างจังหวัดของบริ ษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (“TU”)
ค) สิ ทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มคํานวณรายได้จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่า
เครื่ องและอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคมเพื่อให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA (“สัญญา HSPA”) ที่เกิดจาก
การให้เช่าเสาโทรคมนาคมและระบบใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์สื่อสัญญาณบางส่ วนของบริ ษทั บี เอฟเคที
(ประเทศไทย) จํากัด (“BFKT”) และเสาโทรคมนาคมบางส่ วนของบริ ษทั เอเซี ย ไวร์ เลส คอมมิวนิ เคชัน่ จํากัด
(“AWC”) รวมถึงกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวของ BFKT และ AWC ภายหลังวันครบกําหนดสัญญา HSPA
และ
ง) กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิ ทธิ ในการซื้ อกับ AWC เพื่อเช่าระบบใยแก้วนําแสงความยาว
7,981 กิโลเมตร จนถึงปี พ.ศ. 2578
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1

ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 บริ ษ ัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นรายใหญ่ โดยถื อ
หน่วยลงทุนรวมร้อยละ 28.11 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่ออกและจําหน่ายแล้ว (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 28.11)
งบการเงินได้รับการอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจลงนามเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญซึ่งใช้ในการจัดทํางบการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงิ น ได้จัด ทํา ขึ้ 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
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงิ นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะได้จดั ทําตามหลักเกณฑ์และ
รู ปแบบที่ กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง “การบัญชี สําหรับกิ จการที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จเฉพาะ
ด้านการลงทุน”
งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเงินลงทุน
ซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบัญชี ที่สําคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารกองทุ นรวม ซึ่ งจัดทําขึ้ นตามกระบวนการในการนํา
นโยบายการบัญชี ของกองทุนรวมไปถือปฏิ บตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารกองทุนรวม
หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ ยวกับ ข้อสมมติ ฐานและประมาณการที่ มีนัยสําคัญต่องบการเงิ นในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 3
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีความหมาย
ขัดแย้งกันหรื อมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทย
เป็ นหลัก
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งและการตีความ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มีก ารปรั บปรุ ง และ
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
มีดงั ต่อไปนี้
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีการปรับปรุ ง
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญ
กับกองทุนรวม มีดงั ต่อไปนี้
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคล หรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ ยวข้องกัน ได้รวมกิ จการที่ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญแก่กิจการที่ รายงาน หรื อแก่บริ ษทั
ใหญ่ ข องกิ จ การที่ ร ายงาน ซึ่ ง กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยจํา นวนเงิ น ที่ กิ จ การได้จ่ า ยให้แ ก่ กิ จ การที่
ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกองทุนรวม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ได้มีการกําหนด
เพิ่มเติมเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในกรณี ที่มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์วดั มูลค่า
โดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจําหน่าย โดยการเปิ ดเผยดังกล่าวรวมถึง 1) ลําดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณี ที่การวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นลําดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมีการเปิ ดเผย
เทคนิ ค ที่ ใ ช้ใ นการวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม และข้อ สมมติ ฐ านสํ า คัญ ที่ ใ ช้ มาตรฐานดั ง กล่ า ว
ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกองทุนรวม
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งและการตีความ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มีก ารปรั บปรุ ง และ
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีการปรับปรุ ง
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญ
กับกองทุนรวม มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 40 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น
ได้กาํ หนดให้ชดั เจนขึ้นว่ากิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ในการ
พิจารณาว่าการได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นนั้นเข้าเงื่ อนไขการรวมธุ รกิ จหรื อไม่
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกองทุนรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ที่ 13 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การวัดมู ลค่ ายุติธ รรม
ได้กาํ หนดให้ชดั เจนขึ้น เกี่ ยวกับข้อยกเว้นในเรื่ องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นกลุ่มให้ปฏิบตั ิ
ใช้กบั ทุกสัญญาที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรู ้และการวัดมูลค่า
เครื่ องมื อทางการเงิ น (เมื่อมีการประกาศใช้) หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่ งรวมถึงสัญญาที่ไม่เป็ นสัญญาทางการเงิน
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกองทุนรวม
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งและการตีความ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มีก ารปรั บปรุ ง และ
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
ข) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง
อย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบกับกองทุนรวม มีดงั ต่อไปนี้
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)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
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 การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งและการตีความ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มีการปรั บปรุ ง และ
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
ข) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง
อย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบกับกองทุนรวม มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
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)

เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่า
แหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่
ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้
แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้น
ตามรู ปแบบกฎหมาย
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งและการตีความ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มีก ารปรั บปรุ ง และ
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
ข) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง
อย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบกับกองทุนรวม มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
การรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุน
การรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งและการตีความ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มีก ารปรั บปรุ ง และ
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
ข) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง
อย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบกับกองทุนรวม มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการ
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)
ผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
อสังหาริ มทรัพย์
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ให้เจ้าของ
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิต
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
สําหรับเหมืองผิวดิน
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งและการตีความ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
ก) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญและ
เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมมีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) (“TAS 1”) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น
ที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
- ความมี สาระสําคัญ - กิ จการไม่ควรรวมยอดหรื อแยกแสดงข้อมูลในรู ปแบบที่ ทาํ ให้ผูใ้ ช้
งบการเงิ นเข้าใจรายการได้ลดลง หากเป็ นรายการที่ มีสาระสําคัญ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้
เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มีต่อฐานะการเงินหรื อผลการดําเนินงาน
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อาจจําเป็ นต้องแสดง
แยกจากกัน หากเกี่ ย วข้อ งต่ อ ความเข้า ใจฐานะการเงิ น และผลการดํา เนิ น งานของกิ จ การ
นอกจากนี้ยงั มีแนวปฏิบตั ิใหม่ของการใช้การรวมยอด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยงลําดับ
ตามลําดับการแสดงรายการในงบการเงิน
- รายการกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นที่ เกิ ดจากเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย - ส่ วนแบ่ งกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิ ดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็ น
รายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลังหรื อไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะ
แยกแสดงเป็ นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญคือได้กาํ หนดให้มีความ
ชัดเจนถึงความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลที่ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ นระหว่างกาล หรื อที่ อื่นในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิ จการที่ใช้
ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้ จะต้องอ้างอิงจากงบการเงิ นระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่ มี
ข้อ มู ล ดัง กล่ า วอย่า งเฉพาะเจาะจง โดยที่ ผูใ้ ช้ง บการเงิ น ต้อ งสามารถเข้า ถึ ง รายงานอื่ น ที่ มี
ข้อมูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล
ผูบ้ ริ หารของกองทุนได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อกองทุนรวม
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งและการตีความ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
ข) กลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐาน ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่า งไม่ มี
สาระสําคัญและไม่มีผลกระทบกับกองทุนรวม มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)

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 การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งและการตีความ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
ข) กลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐาน ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่า งไม่ มี
สาระสําคัญและไม่มีผลกระทบกับกองทุนรวม มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่า
แหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่
ผูเ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งและการตีความ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
ข) กลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐาน ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่า งไม่ มี
สาระสําคัญและไม่มีผลกระทบกับกองทุนรวม มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้น
ตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น
จากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการ
รื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

25

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งและการตีความ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
ข) กลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐาน ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่า งไม่ มี
สาระสําคัญและไม่มีผลกระทบกับกองทุนรวม มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการ
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)
ผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
อสังหาริ มทรัพย์
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
ให้เจ้าของ
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิต
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
สําหรับเหมืองผิวดิน
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อง เงินที่นาํ ส่งรัฐ
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้าง
หนี้ที่มีปัญหา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของกองทุนรวมถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ที่กองทุนรวมดําเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ น
ที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของกองทุนรวม
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่ เป็ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วัน ที่ เกิ ด รายการหรื อวัน ที่ ตี ราคาหากรายการนั้น ถู ก วัด มู ล ค่ าใหม่ รายการกํา ไรและรายการขาดทุ น
ที่ เกิ ดจากการรับหรื อจ่ายชําระที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ และที่ เกิ ดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน

2.4

การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาทุน ณ วันที่กองทุนรวมมีสิทธิ ในเงินลงทุนนั้น ต้นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงที่กองทุนรวมจะจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้มาจาก
การประเมินค่าทรัพย์สินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกองทุนรวมจะจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินอย่างน้อยทุกสามปี นับแต่
วันที่ มีการประเมินค่าเพื่อซื้ อทรัพย์สิน และจัดให้มีการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินอย่างน้อยทุกปี
นับแต่วนั ที่มีการประเมินค่าครั้งล่าสุดไปแล้ว
รายการกําไรหรื อรายการขาดทุ นที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ น
ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานจะรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการประเมินค่าทรัพย์สิน
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
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
วันวัดค่าเงินลงทุนในการกําหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ใน “ลูกหนี้ จากดอกเบี้ย”
ในงบดุล
กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงิ นลงทุนในเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ถือเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนที่ ยงั
ไม่เกิดขึ้นจริ งในงบกําไรขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

2.5

อนุพนั ธ์ ทเี่ ป็ นเครื่องมือทางการเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยช่วยป้ องกันกองทุนรวมจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ส่ วนต่างที่
จะต้องจ่ายหรื อที่จะได้รับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรับรู ้เป็ นส่วนประกอบของรายได้ดอกเบี้ยหรื อ
ดอกเบี้ ยจ่ ายตลอดอายุของสัญญา รายการกําไรและรายการขาดทุ น จากการเลิ กสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตรา
ดอกเบี้ยก่อนกําหนดหรื อจากการจ่ายชําระเงินกูย้ มื จะรับรู ้ในกําไรหรื 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 นแสดงตามรายงานคํา นวณค่ า เช่ า ซึ่ งใช้วิ ธี ก ารและอัต ราตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญญาเช่ า
ดําเนินการและบริ หารจัดการ
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2.8

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

2.9

เงินกู้ยมื
เงิ นกูย้ ืมรับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที่ เกิ ดขึ้ น
เงิ นกูย้ ืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ผลต่างระหว่าง
สิ่ งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชําระหนี้ น้ นั จะรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนี ยมที่ จ่ายไปเพื่อให้ได้เงิ นกู้ยืมมาจะรั บรู ้ เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงิ นกู้ยืมในกรณี ที่มีความ
เป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินกูย้ มื บางส่วนหรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ี ค่าธรรมเนี ยมจะรอการรับรู ้จนกระทัง่ มีการถอนเงิน
หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด ค่าธรรมเนี ยมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริ การสภาพคล่องและจะตัดจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูย้ มื ที่เกี่ยวข้อง
เงิ นกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่อกองทุนรวมไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงื่ อนไขให้เลื่อนชําระหนี้
ออกไปอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.10 ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนี้ สิน จะรั บรู ้ ต่อ เมื่ อ กองทุ นรวมมี ภาระผูกพันในปั จจุ บันตามกฎหมายหรื อตามข้อ ตกลง
ที่จดั ทําไว้ อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่าจะส่ งผลให้กองทุนรวมต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไปและตามประมาณการจํานวนที่ ตอ้ งจ่ายได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินจะไม่รับรู ้สาํ หรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่ คล้ายคลึงกันหลายรายการ กองทุนรวมกําหนดความน่ าจะเป็ นที่ กองทุนรวมจะ
สูญเสี ยทรัพยากรเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพัน
ทั้ง ประเภท แม้ว่า ความเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ที่ ก องทุ นรวมจะสู ญ เสี ยทรั พ ยากรเพื่ อ ชํา ระภาระผูก พัน
บางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้จ ากเงิน ลงทุน ในสัญ ญาโอนขายทรัพ ย์สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้แ ละ รายได้ค ่า เช่า รับ รู ้เ ป็ นรายได้
ตามจํานวนที่ระบุในสัญญาโดยถือตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ดอกเบี้ยบันทึกเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่จาํ หน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
2.12 ภาษีเงินได้
กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการบันทึกภาระภาษีเงินได้
นิติบุคคลไว้ในงบการเงินนี้
2.13 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลและการลดทุน
การจ่ายเงินปันผล
กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง ดังนี้
ในกรณี ที่กองทุนรวมมีกาํ ไรสุทธิในแต่ละปี กองทุนรวมจะจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
90 ของกําไรสุ ทธิ ที่ไม่รวมกําไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าเงิ นลงทุน
ประจํารอบระยะเวลาบัญชีน้ นั รายการสํารองที่กนั ไว้เพื่อซ่อมแซม บํารุ งรักษา หรื อปรับปรุ งกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน และรายการสํารองที่ กันไว้เพื่ อชําระหนี้ เงิ นกู้ยืม ตามแผนการที่ ก ําหนดไว้ในหนังสื อชี้ ชวน หรื อ
ที่บริ ษทั จัดการกองทุนได้แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ในกรณี ที่กองทุ นรวมมี กาํ ไรสะสม ในรอบระยะเวลาบัญชี ใด กองทุนรวมอาจจ่ ายเงิ นปั นผลจากกําไรสะสม
โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องไม่ทาํ ให้กองทุนรวมเกิ ดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย
เงินปั นผลนั้น
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.13 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลและการลดทุน (ต่อ)
การจ่ายเงินปันผล (ต่อ)
กองทุ นรวมจะดําเนิ นการจ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่าวให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นภายใน 90 วันนับตั้งแต่ วนั ถัดจาก
วันที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล เว้นแต่กรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ 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 นผลประจําปี
การลดทุน
บริ ษทั จัดการกองทุน อาจจะกระทําการลดทุนจดทะเบียนได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณี ดงั ต่อไปนี้
ก) การลดทุนจดทะเบี ยนของกองทุนรวมตามแผนที่ ได้มีการกําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุ นรวม
อย่างชัดแจ้ง
ข) กองทุ นรวมมี ส ภาพคล่อ งส่ วนเกิ นที่ เหลื อ อยู่ภายหลังจากการจําหน่ า ยทรั พ ย์สิ นกิ จการโครงสร้ า ง
พื้นฐานและการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริ งด้วยว่ากองทุนรวม
ไม่มีกาํ ไรสะสมเหลืออยูแ่ ล้ว
ค) กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุตอ้ งนําไปใช้ในการคํานวณกําไรสุ ทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ว
ของกองทุนรวม
ง) กรณี อื่นใดที่มีมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามข้อ ข) หรื อ ค) ต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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การประมาณการ
3.1

การประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารกองทุน ต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการและข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อการกําหนดนโยบายการบัญชี และ
การรายงานจํานวนเงิ นที่ เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจาก
ที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติ ฐานที่ ใช้ในการจัดทํางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรั บ
ประมาณการทางบัญชี จะบันทึ กในงวดบัญชี ที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคต
ที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญในการกําหนดนโยบายการบัญชีซ่ ึ งมี
ผลกระทบสําคัญต่ อการรั บ รู ้ จ ํานวนเงิ นในงบการเงิ นประกอบด้วยหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นข้อ 4
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

4

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

กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับทรู เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา
ทรู จะส่ งมอบหรื อดําเนิ นการให้มีการส่ งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมอีกจํานวน 3,000 เสา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่ งกองทุนรวมได้
จ่ายชําระค่าเงิ นลงทุ นในทรั พย์สินดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิ น 16,390.56 ล้านบาท ซึ่ งยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม
จํานวน 1,147.34 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนรวมได้รับการส่ งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวนทั้งสิ้ น 6,000 เสา
จาก ทรู ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาเช่า ดําเนิ นการและบริ หารจัดการหลักสําหรับเสาโทรคมนาคม และโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งที่ ใช้สําหรั บการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ กับบริ ษทั ทรู มูฟ เอช
ยูนิ เวอร์ แ ซล คอมมูนิ เคชั่น จํากัด (“TUC”) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน เพื่ อใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จการ
ให้บริ 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 จะชําระค่าเช่าซึ่ งเป็ นระยะเวลา 1 ปี ล่วงหน้า สําหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จํานวน 3,000 เสา ที่ มีกาํ หนดส่ งมอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และเป็ นระยะเวลา 2 ปี ล่วงหน้า
สําหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่มที่สองจํานวน 3,000 เสา ที่มีกาํ หนดส่ งมอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2557 กองทุ นรวมได้รับค่าเช่ าพื้นที่ รับล่วงหน้าจากจํานวนพื้นที่ เช่ าบนเสาโทรคมนาคม
จํานวน 6,619 จุดที่จะสามารถเริ่ มเช่าได้ในปี 2558 และกองทุนรวมได้รับค่าเช่าพื้นที่รับล่วงหน้าจากจํานวน
พื้นที่เช่าบนเสาโทรคมนาคมจํานวน 7,374 จุดที่จะสามารถเริ่ มเช่าได้ในปี พ.ศ. 2559
ค่ า เช่ า พื้ น ที่ รั บ ล่ ว งหน้ า จะคํา นวณจากจํา นวนจุ ด บนเสาโทรคมนาคมซึ่ งขึ้ น อยู่กับ ประเภทของเสา
โทรคมนาคม โดยค่าเช่าพื้นที่ รับล่วงหน้าประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม ภายใต้หรื อ
ที่เกี่ยวข้องกับหรื อที่เป็ นไปตามสัญญาสุทธิดว้ ยเงินค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรื อน)
ข)

กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TU เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดย TU ทําการ
ส่ งมอบระบบใยแก้วนําแสงหลัก 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 ยชํา ระ
ค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 15,384.01 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน 1,076.88 ล้านบาท
ต่ อมากองทุ น รวมได้เข้าทําสัญญาเช่ า ดําเนิ นการและบริ หารจัดการหลักสํา หรั บทรั พย์สิ น ดังกล่ าว กับ
TU ระยะเวลาการเช่า 13 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 สําหรับอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive และระยะเวลาการเช่า 5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 สําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active

ค)

กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ 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 นํา แสงและอุ ป กรณ์
สื่ อสัญญาณบางส่ วนของ BFKT ตามสัญญา HSPA ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 ตลอดจนสัญญาฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมระหว่างบริ ษทั กสท. โทรคมนาคม จํากัด (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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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
4

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ต่อ)
รายได้สุทธิประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม และสิ ทธิและการเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้หรื อ
ที่เกี่ยวข้องกับ หรื อที่เป็ นไปตามสัญญาหลังหักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับการดําเนิ นงานและ
ซ่อมบํารุ ง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรื อน) และเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายในการได้มา
ซึ่ งสิ ทธิ แห่ งทาง นอกจากนี้ กองทุนรวมได้ซ้ื อรายได้ค่าเช่าค้างรับ BFKT รายเดื อนสําหรับเดื อนตุลาคม
พ.ศ. 2556 และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่ง BFKT จะนําส่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 และเดือนมกราคม
พ.ศ. 2557 ตามลําดับ ซึ่งกองทุนรวมได้จ่ายชําระค่าสิ ทธิดงั กล่าวเป็ นจํานวนเงิน 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 กองทุนรวมสามารถใช้สิทธิได้ในวันครบกําหนดสัญญา
ง)

กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ 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 วนสําหรับการดําเนิ นงานและ
ซ่อมบํารุ ง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรื อน) และเบี้ยประกันภัย ซึ่ งกองทุนรวมได้จ่ายชําระ
ค่าสิ ทธิดงั กล่าวเป็ นจํานวนเงิน 10,748.87 ล้านบาท
ภายใต้สัญญา AWC ตกลงรับภาระภาษีธุรกิ จเฉพาะอันเกี่ ยวเนื่ องกับรายการสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิ ทธิรายได้ที่เกิดกับกองทุนรวม
ภายใต้สญ
ั ญา AWC จะต้องโอนเสาโทรคมนาคมให้กบั กองทุนรวมในวันครบกําหนดสัญญา

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

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

กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ 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 วนสําหรับการดําเนิ นงานและ
ซ่อมบํารุ ง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรื อน) และเบี้ยประกันภัย ซึ่ งกองทุนรวมได้จ่ายชําระ
ค่าสิ ทธิดงั กล่าวเป็ นจํานวนเงิน 806.90 ล้านบาท
ภายใต้สัญญา AWC ตกลงรั บภาระภาษี ธุรกิ จเฉพาะอันเกี่ ยวเนื่ องกับรายการสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิ ทธิรายได้ที่เกิดกับกองทุนรวม
ภายใต้สญ
ั ญา AWC จะต้องโอนเสาโทรคมนาคมให้กบั กองทุนรวมในวันครบกําหนดสัญญา

ข)

กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิ ทธิในการซื้อกับ AWC เพื่อเช่าระบบใยแก้วนําแสงความยาว
7,981 กิโลเมตร ระยะเวลาการเช่าเป็ นเวลา 20 ปี ตั้งแต่วนั ที่สญ
ั ญา มีผลบังคับใช้ (วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558)
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2578
กองทุนรวมชําระค่าเช่าทรัพย์สินล่วงหน้าเป็ นจํานวนเงิ น 12,293.10 ล้านบาท ซึ่ งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จํานวน 860.52 ล้านบาท เมื่อกองทุ นรวมได้รับคื นเงิ นภาษี มูลค่าเพิ่มในจํานวนใด ๆ จากกรมสรรพากร
กองทุนรวมจะชําระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวให้แก่ AWC ตามที่ระบุในสัญญาเช่าระยะยาวทรัพย์สิน นอกจากนี้
กองทุนรวมได้ชาํ ระภาษีหกั ณ ที่จ่ายเป็ นจํานวนเงิน 614.66 ล้านบาทที่เกิดจากชําระค่าเช่าทรัพย์สินล่วงหน้า
แก่ กรมสรรพากรในเดื อ นเมษายน พ.ศ. 2558 ในไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2558 กองทุ น รวมได้รับคื น
ภาษี มูลค่าเพิ่มเต็มจํานวนจากกรมสรรพากรแล้ว และได้ชาํ ระภาษี มูลค่าเพิ่มดังกล่าวให้แก่ AWC แล้ว
เต็มจํานวน
ต่อมากองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาให้เช่าช่วงดําเนินการและบริ หารจัดการระบบใยแก้วนําแสงดังกล่าวแก่ TU
เป็ นระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2569
นอกเหนือไปจากสัญญาที่กล่าวข้างต้น AWC ตกลงรับภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าทําสัญญาลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจํานวน 196.50 ล้านบาท
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4

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ต่อ)
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานมีรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานตามมูลค่ายุติธรรมต้นปี
บวก เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
บวก รายการกําไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานตามมูลค่ายุติธรรมสิ้นปี
5

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

84,651,000,000
13,484,870,000
98,135,870,000

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

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

971,021,507
4,670,000,000
(4,560,000,000)
11,733,477
(2,393,843)
1,090,361,141

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

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตามมูลค่ ายุตธิ รรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมต้นปี
ซื้อเพิ่มขึ้น
จําหน่าย
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการ(ขาดทุน)กําไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมสิ้นปี
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6

เงินฝากธนาคาร
เงินต้ น
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
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. 2559
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ

3,762

3,947

0.375

0.375

9,189,058

7,808,611

-

-

20,000
10,311

20,000
10,023

0.375

0.375

847,664,397
856,887,528

846,861,223
854,703,804

0.37 - 0.62

0.37 - 0.62

ลูกหนีจ้ ากสัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็ นรายการ
ที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
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8

เงินกู้ยมื ระยะยาว

ส่วนที่หมุนเวียน
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวมเงินกูย้ มื

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

12,975,198,851
12,975,198,851

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

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี้
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การตัดจําหน่ายต้นทุนการกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

12,935,855,853
39,342,998
12,975,198,851

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

5,808,000,000

58,080,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

5,808,000,000

58,080,000,000

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน

กําไรสะสมต้นปี
บวก การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
หัก การแบ่งปั นส่วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 10)
กําไรสะสมสิ้นปี
10

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

13,498,710,091
18,867,070,650
(5,537,836,083)
26,827,944,658

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

การแบ่ งปันส่ วนทุนให้ แก่ ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ
การจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหน่วยละ 0.2375 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,379.40 ล้านบาท เงินปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุนครั้ งที่ 2/2559 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ
การจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหน่วยละ 0.2380 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,382.30 ล้านบาท เงินปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได้มีมติอนุ มตั ิ
การจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหน่วยละ 0.2390 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,388.03 ล้านบาท เงินปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2559
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุ นครั้ งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได้มีมติอนุ มตั ิ
การจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหน่ วยละ 0.2390 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,388.11 ล้านบาท เงินปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้แก่บริ ษทั จัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการคํานวณในอัตรา
ก้าวหน้าดังนี้ อัตราร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ ปรับปรุ งแล้วของกองทุนรวมสําหรับส่ วนที่ นอ้ ยกว่า
30,000 ล้านบาท อัตราร้อยละ 0.075 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้วของกองทุนรวม สําหรับส่ วนที่ มี
มูลค่าตั้งแต่ 30,000 ล้านบาท ถึง 50,000 ล้านบาท และอัตราร้อยละ 0.050 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ว
ของกองทุ นรวม สําหรั บส่ วนที่ มีมูลค่าเกิ นกว่า 50,000 ล้านบาท โดยอัตราดังกล่ าวยังไม่ได้รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม
(มูลค่าสิ 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 าํ นวณในอัต 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 โดยค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคํานวณจากอัตรา
ร้อยละ 0.023 ต่อปี ของมูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนี ยมต้องไม่ต่าํ กว่า 3.2 ล้านบาทต่อปี และ
สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาทต่อปี โดยอัตราดังกล่าวยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
ผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านธุรการและการตลาด
สําหรับทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาบริ การหลัก
การเรี ยกเก็บค่าบริ การสรุ ปได้ดงั นี้
1

ค่าบริ การสําหรับบริ การด้านธุรการ
1.1 ค่าบริ การรายปี จํานวน 3 ล้านบาท สําหรับปี พ.ศ. 2556 และจํานวน 18.3 ล้านบาท สําหรับปี พ.ศ. 2557
ทั้งนี้ นับแต่ปี พ.ศ. 2558 จะมีการปรับอัตราค่าบริ การเพิ่มขึ้นรายปี ในอัตราเท่ากับดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค
(CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ประเทศไทยสําหรับปี 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 การสําหรับบริ การด้านการตลาด
2.1 ค่าบริ การรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริ การด้านการตลาด
ที่กองทุนรวมได้รับจากผูเ้ ช่าและบริ หารจัดการรายใด ๆ ที่ เช่า ดําเนิ นการและบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ที่ให้บริ การด้านการตลาดนอกเหนือไปจากทรัพย์สินที่ผเู ้ ช่าและบริ หารจัดการดั้งเดิมเช่า ดําเนิ นการและ
บริ หารจัดการหรื อตกลงว่าจะเช่า ดําเนิ นการและบริ หารจัดการในวันที่ของสัญญาเช่า ดําเนิ นการและ
บริ หารจัดการหลักที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าบริ การรายปี เพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ของจํานวนที่เกินกว่าประมาณการ
รายได้รายปี ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริ การด้านการตลาดสําหรับปี ดังกล่าว
2.2 ค่าบริ การจํานวน 20 ล้านบาทซึ่งจะชําระทุกวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ที่ เกี่ ยวกับทรัพย์สินที่ ให้บริ การด้านการตลาดที่ เพิ่มขึ้นซึ่ งเป็ นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่ วนเพิ่มที่
กองทุนรวมให้ผูจ้ ัดการทรั พย์สินโทรคมนาคมทําการตลาดโดยเริ่ มในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกรณี ที่ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่ วนเพิ่มไม่สามารถส่ งมอบให้แก่กองทุนรวมได้
เกินกว่าร้อยละ 20 ภายในวันครบกําหนดส่ 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 งจะชําระ (ก) เมื่ อผูเ้ ช่ า และบริ ห ารจัด การที่ เ ป็ นบุ ค คลภายนอกรายใดต่อ สัญ ญาเช่ า
ดําเนิ นการและบริ หารจัดการที่ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริ การด้านการตลาด (ข) เมื่อมีทรัพย์สินที่ให้บริ การ
ด้านการตลาดที่ให้ผจู ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมทําการตลาดเพิ่มเติม ทั้งนี้ อัตราค่าบริ การเพิ่มเติมในแต่ละกรณี
จะเป็ นไปตามที่กองทุนรวมและผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมจะได้ตกลงกัน
ในกรณี ที่รายได้รายปี ของกองทุนรวมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริ การด้านการตลาดในปี ใด ๆ เกินกว่าจํานวน
ที่เท่ากับร้อยละ 110 ของประมาณการรายได้รายปี ระยะยาวของทรัพย์สินที่ให้บริ การด้านการตลาดสําหรับปี
ดังกล่าว ผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมเป็ นจํานวนที่ เท่ ากับ ร้อยละ 10
ของรายได้ส่วนเกินที่เกินกว่าจํานวนร้อยละ 110 ดังกล่าว ตามที่กาํ หนดในสัญญาบริ การหลัก
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เครื่องมือทางการเงิน
กองทุ นรวมต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงทางการเงิ นที่ สําคัญ ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย ความเสี่ ยงด้านการให้
สิ นเชื่อและมูลค่ายุติธรรม
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่อาจ
ทําให้กองทุ นรวมมี ความเสี่ ยงจากอัต ราดอกเบี้ ย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ ยของเงิ นฝากสถาบันการเงิ นและเงิ นกู้ยืม
สถาบันการเงิน
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยมีมูลค่าจํานวน 11,325.00 ล้านบาท
ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.45 และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ THBFIX บวกร้อยละ 3
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในงบดุลมีดงั นี้

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่มีมูลค่ายุติธรรมเชิงลบ

พ.ศ. 2559
ล้ านบาท

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

(197.68)

(200.47)

ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ ยงที่คู่สญ
ั ญาอาจไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ซึ่ งอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวม ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากความเสี่ ยงในการจัดการเรี ยกเก็บค่าเช่า
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อชําระหนี้ สินกัน ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ าย
มีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน กองทุนรวมมีการ
พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนั ของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรื อชําระหนี้ สิน ซึ่ งราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ตามที่ปรากฏในงบการเงิน
มีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวม หมายถึง บุคคลและกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมกองทุนรวม 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 นสาระสําคัญกับกองทุนรวม ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของกองทุนรวม และ
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ
กองทุนรวม
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมแต่ละรายการ กองทุนรวมคํานึ งถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/สั ญชาติ

ลักษณะความสั มพันธ์

บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ไทย

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

ไทย
ไทย

บริ ษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
บริ ษทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

ไทย

- เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมร้อยละ 28.11
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 28.11)
- เป็ นผูข้ ายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
รายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของจํานวนหุน้ ที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของผูข้ ายสิ ทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สุทธิ รายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของจํานวน
หุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
- เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของผูข้ ายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
รายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของจํานวนหุน้ ที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของผูเ้ ช่าและบริ หารจัดการหลักราย
ใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่าย
ได้แล้วทั้งหมด
- 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
- เป็ นผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
- เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

- เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จัดการกองทุน ซึ่งถือหุน้
ร้อยละ 99.99 ในบริ ษทั จัดการกองทุน
- เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมร้อยละ 4.25
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 8.16)
- เป็ นผูใ้ ห้ยมื เงิน
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การเงินฝากธนาคารและตราสารอนุพนั ธ์
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการที่สาํ คัญต่อไปนี้เป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก)

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิ ทธิ รายได้

1,890,473,760

1,895,338,620

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

บริษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชั่น จากัด
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิ ทธิ รายได้
รายได้อื่น

1,221,555,168
-

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

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จากัด
รายได้ค่าเช่า

2,082,240,400

1,946,314,667

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมูนิเคชั่น จากัด
รายได้ค่าเช่า

1,071,427,738

617,037,874

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบี้ย

3,331,783

4,095,163

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบี้ย

528,562

15

นโยบายกาหนดราคา

รายได้ จากการลงทุน

ร้อยละ 0.37 - 0.62 ต่อปี
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ
0.37 - 0.62 ต่อปี )

ร้อยละ 0.375 - 1.3 ต่อปี
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.375 ต่อปี )
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการที่สาํ คัญต่อไปนี้เป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ข)

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

นโยบายกาหนดราคา

70,828,498

64,403,053

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11

171,389,767

135,421,110

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

2,425,707

84,522,839

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

15,886,004

13,955,186

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11

-

80,000

บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม

50,351,539

47,420,259

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ11

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จากัด
ค่าสิ ทธิ แห่งทาง

97,061,868

94,024,726

ตามที่เกิดขึ้นจริ ง

1,199,330

-

ตามที่เกิดขึ้นจริ ง

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

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซลคอมมูลนิเคชั่น จากัด
ค่าเสริ มความแข็งแรงของเสา

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการที่สาํ คัญต่อไปนี้เป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ค)

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

นโยบายกาหนดราคา

315,078,960
2,002,486

315,889,770
2,264,880

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง

1,591,374

1,754,066

274,000,000

137,000,000

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

55,097,422
1,400,000
37,859,880
1,826,239,460

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

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

847,664,397
165,988

846,861,223
144,969

ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์คา้ งจ่าย

1,475,863

1,261,857

ร้อยละ 0.37 - 0.62 ต่อปี
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ
0.37 - 0.62 ต่อปี )
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11

บริษทั หลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการค้างจ่าย

6,520,289

5,930,673

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11

3,762
86,948,546
43,939,238
2,971,419,584

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

2,965,092

2,483,696

ยอดคงเหลือกับบริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด
ลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้
เรี ยกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ
บริษทั เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชั่น จากัด
เรี ยกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ
บริษทั ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จากัด
เจ้าหนี้ การค้า
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมูนิเคชั่น จากัด
ลูกหนี้จากค่าเช่า
ลูกหนี้จากเงินจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ การค้า
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

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

ตามที่เกิดขึ้นจริ ง

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
14

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ
การจัดสรรกําไรเป็ นเงิ นปั นผลในอัตราหน่ วยละ 0.2400 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,394 ล้านบาท เงิ นปั นผล
ดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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