รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

Remark: Unitholders can download the 2018 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

1

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

สาส์ นจากบริษัทจัดการ
วันที่ 20 มีนาคม 2562
เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ขอนาส่งรายงานประจาปี 2561 ของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“กองทุนฯ”) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
โดยกองทุนฯ ได้ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 เท่ากับ 146,069.59 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.1556 บาท โดยในรอบการ
ดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 กองทุนฯ มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 10,490.56 ล้ านบาท และมี
ค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น 2,023.20 ล้ านบาท ทาให้ กองทุนฯ มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในรอบการดาเนินงานเดียวกันนี ้จานวน
8,467.36 ล้ านบาท
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 SCB Economic Intelligence Center (EIC) ประเมินภาพรวมการขยายตัวที่
ร้ อยละ 4.5 YoY โดยได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้ าและการท่องเที่ยวตามอุปสงค์ตา่ งประเทศที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ รายได้ และการจ้ างงานภายในประเทศดีขึ ้น ทังนี
้ ้นอกจากการเติบโตของอุปสงค์จากต่างประเทศแล้ ว
การบริ โภคและการลงทุนจากทังภาครั
้
ฐและเอกชนก็มีการขยายตัวเช่นกัน โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่ได้ รับแรงส่ง
จากการฟื น้ ตัวของการขยายตัวของภาคการส่งออก นอกจากนี ้การใช้ จ่ายภาครัฐก็ได้ ปรับตัวดีขึ ้นหลังจากซบเซาในช่วงปี
2560 ที่ผา่ นมา
ในด้ านการบริ โภคภาคเอกชน การใช้ จ่ายของผู้มีรายได้ ปานกลางถึงสูงมีแนวโน้ มขยายตัวตามเศรษฐกิจและ
ความเชื่ อมั่นที่เพิ่มขึน้ ทัง้ ในด้ านการจ้ างงาน รายได้ และความเชื่อมั่นในการใช้ จ่ายสินค้ าราคาสูงเช่น ซือ้ บ้ าน ซื ้อรถ
เพิ่มขึ ้น ขณะที่รายได้ ครัวเรื อนของกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อยถึงปานกลางยั งต้ องการการฟื น้ ตัวที่ต่อเนื่องเพื่อนาไปสูก่ ารเร่ งตัว
ของการใช้ จ่ายจากกลุม่ คนฐานรากเเพราะในปั จจุบนั ค่าจ้ างโดยเฉลีย่ ยังฟื น้ ตัวในระดับต่าโดยในช่วงครึ่งปี แรกที่ผา่ นมามี
การเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานไทยที่สะท้ อนถึงภาวะรายได้ ที่ยังอาจไม่ได้ ฟื้นตัวทั่วถึง ได้ แก่ การลดลงของจานวน
ลูกจ้ างและการลดลงของการทางานโอที เป็ นต้ น ส่งผลให้ ภาระหนี ้ครัวเรื อนยังคงมีผลกดดันการบริ โภคภาคเอกชนต่อไป
ด้ านภาพรวมของอุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมในปี 2561 ส าหรั บ ธุ รกิ จให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่
(Mobile Service) ยังคงเติบโตได้ ประมาณร้ อยละ 4 โดยเติบโตน้ อยลงกว่าที่ EIC คาดการณ์ไว้ ว่าจะสามารถเติบโตได้
ประมาณร้ อยละ 5.5 ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากอัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์ เคลื่อนที่ใกล้ ถึงจุดอิ่มตัวและรายได้ จากเสียงที่มี
แนวโน้ มลดความสาคัญลง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทางด้ านส่วนแบ่งการตลาดของผู้ให้ บริ การหลักในอุตสาหกรรมนี ้
พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากปั จจุบนั การย้ ายค่ายมือถือมีแนวโน้ มลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 2 ล้ านเลข
หมายต่อปี ในปี 2560 จากประมาณ 5 ล้ านเลขหมายในปี 2558 - 2559 ทังนี
้ ้เป็ นการย้ ายภายในเครื อข่ายประมาณร้ อยละ
40 จึงทาให้ สว่ นแบ่งการตลาดไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
ทางด้ านภาพรวมของธุ ร กิ จ บรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เน็ ต ยั ง คงเติ บ โตได้ ดี อ ย่ า งต่ อเนื่ องร้ อยละ 4
เช่ นเดียวกับธุ รกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่ จากการลงทุนทางด้ านโทรคมนาคมเพื่อรองรับคลื่นความถี่ใหม่ ๆ ในอนาคต
รวมทังการลงทุ
้
นขยายโครงข่ายของผู้ให้ บริ การ โดยในช่วงครึ่งปี แรกของ 2561 จากรายงานของ EIC พบว่าประมาณร้ อย
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ละ 80 ของลูกค้ ารายใหม่ เลือกใช้ บริ การแพคเกจ FTTx ส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ บริ การต้ องเร่ งขยายโครงข่าย FTTx ให้ ครอบคลุม
มากขึ ้นเพื่อความได้ เปรี ยบในการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด นอกจากนี ้ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตจาเป็ นต้ องพัฒนากลยุทธ์
ใหม่ ๆ ในการเพิ่มรายได้ ระยะยาวและกระตุ้นยอดการใช้ งานด้ านข้ อมูล ให้ มากขึ ้น รวมถึงบริ การหลังการขายที่มีผลต่อ
การตัดสินใจต่อแพคเกจของผู้บริ โภค
สาหรั บกองทุ น ฯ ในปี 2561 ได้ มี การเปลี่ย นแปลงที่ ส าคั ญ ได้ แก่ กองทุ น ได้ เข้ าลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่จะลงทุ น เพิ่ มเติม ครั ้งที่ 3 แล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยใช้
เงินทุนที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนผ่ านการเสนอขายหน่ วยลงทุนใหม่ ของกองทุน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
โดยทรัพย์สินที่กองทุนฯ เข้ าลงทุน ประกอบด้ วย (1) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 2,589 เสา เสาและโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้ องสาหรับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ของบริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (“TUC”) (2) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในเขตพืน้ ที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรื อเท่ากับ 252,006 คอร์ กิโลเมตร) โดยกองทุนซื ้อจากบริ ษัท ทรู มูฟ
เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (3) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรื อ เท่ากับ 117,871 คอร์
กิโลเมตร) โดยกองทุนซื ้อจากบริ ษัท ทรู มูฟ จากัด (4) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรื อ
เท่ากับ 220,428 คอร์ กิโลเมตร) โดยกองทุนซื ้อจากบริ ษัท ทรู มูฟ จากัด และ (5) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน
FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรื อเท่ากับ 619,986 คอร์ กิโลเมตร) โดยกองทุน
เช่าจากบริ ษัท ทรู อินเตอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน่ จากัด รวมทังสิ
้ ทธิในการซื ้อ (call option) FOC ซึง่ ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ
FTTx ดังกล่าว เมื่อครบกาหนดอายุการเช่า ระยะยาว โดยมีราคาใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้ านบาท
สาหรั บแนวโน้ มของเศรษฐกิจไทยปี 2562 อีไอซีประเมินเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้ อยละ 3.8 YoY ชะลอ
ตัวลงจากปี 2561 แต่ยงั ถือว่าเป็ นอัตราที่สงู สาหรับเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับช่วง 5 ปี ก่อนหน้ าที่เติบโตเฉลี่ย
ต่ากว่าร้ อยละ 3 ต่อปี ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ ดีมาจากการใช้ จ่ายในประเทศโดยเฉพาะการลงทุน
ในประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวเร่ งขึ ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้ กาลังการผลิตในหลายอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ ม ดี
ขึ ้น การลงทุนต่อเนื่องในโครงการขนาดใหญ่ ของภาครัฐ และการย้ ายฐานการผลิตมายังไทยของธุรกิจต่างชาติที่ได้ รับ
ผลกระทบจากสงครามการค้ า นอกจากนี ้ อีไอซีประเมินว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2562 จะขยายตัวได้ ที่ร้อยละ
5.7 YoY โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจี นจะกลับมาขยายตัวเป็ นบวกในช่วงไตรมาสที่ 2 และกลับมามีส่วนสาคัญ ในการ
สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงครึ่ งปี หลัง ในด้ านการบริ โภคภาคครัวเรื อนจะสามารถเติบโตได้ อย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปตามอัตราการว่างงานที่ต่า การฟื น้ ตัวอย่างช้ าๆ ของรายได้ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
การลงทุนภาคเอกชนในปี 2562 มีแนวโน้ มขยายตัวได้ ต่อเนื่ อง สืบเนื่องจากการเติบโตที่ดีในไตรมาส 4
ของปี ที่ผ่านมาที่ร้อยละ 5.5 เป็ นตัวสะท้ อนสัญ ญาณที่ดีด้านการลงทุนในประเทศ ทัง้ นีอ้ ีไอซีประเมินว่าการก่อสร้ าง
ภาครัฐในปี 2562 จะอยู่ที่ 8.13 แสนล้ านบาท คิดเป็ นการเติบโตจากประมาณการในปี 2561 ที่ราวร้ อยละ 9 YOY โดย
เม็ดเงินที่ผลักดันการเติบโตมาจากความคืบหน้ าของโครงการที่เริ่ มมีการก่อสร้ างไปแล้ วจากปี ก่อนหน้ าเป็ นหลัก โครงการ
สาคัญในกลุม่ นี ้ได้ แก่ รถไฟฟ้ าในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล รถไฟทางคู่ มอเตอร์ เวย์ และการขยายสนามบิน และรวมถึง
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การส่งเสริ มการลงทุนในเขตพัฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก (EEC) ซึ่งเริ่ มเห็ นความสนใจจากภาคเอกชนชัด เจนยิ่ งขึน้
สะท้ อนจากมูลค่าการขอรับการส่งเสริ มการลงทุนที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 137 YOY ในปี 2561 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีหากการ
ลงทุนภาครัฐมีความล่าช้ ามากขึ ้น ก็อาจจะส่งผลต่อการขยายตัวของการลงทุนในระยะต่อไป
การบริ โภคภาคเอกชนปี 2562 มี แนวโน้ มขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งแต่ ในอั ต ราที่ ช ะลอลง เมื่ อ พิ จารณาถึ ง
แนวโน้ มรายได้ ครัวเรื อนในปี 2562 พบว่ามีทิศทางฟื น้ ตัวอย่างช้ าๆ โดยค่าจ้ างมีทิศทางเติบโตในระดับต่า เนื่องจากยังคง
มี slack ในตลาดแรงงานอยู่ ขณะที่รายได้ ภาคเกษตรมีทิศทางทรงตัวจากแนวโน้ มราคาสินค้ าเกษตร ประกอบกับฐานการ
บริ โภคสินค้ ายานยนต์ที่สงู ในปี 2561 จึงคาดว่าการบริ โภคภาคเอกชนในปี 2562 มีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่องแต่ในอัตราที่
ชะลอลงอยูท่ รี่ ้ อยละ 3.5
กนง. คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ร้อยละ 1.75 จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผา่ นมา เนื่องจากนโยบายการเงินที่ผอ่ นคลายในระดับปั จจุบนั มีสว่ นช่วยสนับสนุนการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและสอดคล้ องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้ อ ทังนี
้ ้ระบบการเงินโดยรวมยังคงมีเสถียรภาพแต่ยงั คงต้ องติดตาม
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินได้ ในอนาคต เช่นพัฒนาการของตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ ยั การ
ปรับตัวของภาคอสังหาริ มทรัพย์ การขยายสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และทิศทางการก่อหนี ้ของภาคครัวเรื อนและ
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ทังนี
้ ้ EIC คาดการณ์ ว่า กนง. จะขึ ้นดอกเบี ้ยได้ อีก 1 ครัง้ ในปี นี ้ และน่าจะเป็ นช่วงครึ่ งหลังของปี
โดยรอพิจารณาจากแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก
ปั จจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทยปี 2562 ประกอบด้ วยความไม่ แน่ นอนจากสงครามการค้ า และความไม่ นอน
จากการเลือกตัง้ ทังนี
้ ้ต้ องติดตามว่าสหรัฐอเมริ กาและจีนสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้ าร่วมกันได้ หรื อไม่ ซึง่ หากทัง้
สองประเทศไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ สหรัฐฯ จะขึ ้นภาษี เพิ่มเติมจากเดิมที่อตั ราร้ อยละ 10 เป็ นร้ อยละ 25 สาหรับ
สินค้ านาเข้ าจีนมูลค่า 2 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และจีนอาจมีมาตรการตอบโต้ โดยหากเหตุการณ์มีความรุนแรงมากกว่า
คาด ก็อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยผ่านภาคการส่งออกสินค้ าเพิ่มเติมได้ นอกจากนี ้นโยบายด้ านเศรษฐกิจของรัฐบาล
ใหม่ก็เป็ นอีกปั จจัยสาคัญที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2562 นี ้
สาหรับปี 2562 EIC คาดการณ์ ว่าธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่ยังคงมีแนวโน้ มเติบโตประมาณร้ อยละ 3 ซึ่ง
ลดลงกว่าค่าเฉลีย่ ในช่วง 4 - 5 ปี ที่ผา่ นมา (2556 - 2560) ทังนี
้ ้ได้ รับปั จจัยบวกจากการใช้ บริ การด้ านข้ อมูลที่เพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ผ้ บู ริ โภคหันมาใช้ บริ การแบบ post-paid มากขึ ้นนัน้ เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ช่วยให้ รายได้ ต่อเลข
หมาย (ARPU) เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย นอกจากนี ้การใช้ งานด้ านข้ อมูลที่ยงั คงเติบโตได้ อย่างต่อเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริ โภค
ยุคใหม่ที่นิยมใช้ สามาร์ ทโฟนและใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่านมือถือกันมากยังคงเป็ นปั จจัยที่ผลักดันให้ รายได้ จากการใช้ บริ การ
ด้ านข้ อมูลจะเติบโตได้ ดี อย่างไรก็ตามอัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เริ่ มเข้ าใกล้ จุดอิ่มตัว ดังจะเห็นได้ จากจานวน
เลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในไทยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 2 ในปี 2562 และคาดการณ์วา่ จะลงดลงเหลือร้ อยละ
1 ในปี 2563 - 2564 จึงเป็ นปั จจัยกดดันต่อการเติบโตของธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในระยะกลาง
สาหรั บอุตสาหกรรมบรอดแบนด์ อินเทอร์ เน็ต ในส่วนของอุตสาหกรรมบรอดแบนด์ประจาที่หรื อที่เรี ยกว่า
fixed broadband นัน้ EIC คาดการณ์ ว่ายังคงได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากการลงทุนขยายโครงข่าย FTTx ของผู้ให้ บริ การ
ทาให้ ประชาชนในพื ้นที่ต่างจังหวัดสามารถเข้ า ถึง fixed broadband ได้ มากขึ ้น รวมทังได้
้ รับการสนับสนุนจากโครงการ
ของภาครั ฐ ทัง้ โครงการอิ น เทอร์ เน็ ต ประชารัฐ และโครงการอิ น เทอร์ เน็ ต ชายขอบท าให้ ก ารเข้ าถึ ง fixed broad ของ
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ประชาชนในพื ้นที่ห่างไกลสามารถเข้ าถึงได้ มากขึ ้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการแข่งขันด้ านราคาที่ รุนแรงขึ ้นกดดันให้
รายได้ เฉลี่ย ต่อ เลขหมายมี แ นวโน้ ม ลดลง และการพัฒ นาของเทคโนโลยี 5G ที่ มี ค วามสามารถใกล้ เคี ย งกับ fixed
broadband เป็ นปั จจัยหลักที่กดดันต่ออุตสาหกรรม
ทังนี
้ ้เป็ นที่น่าจับตาดูสาหรับเทคโนโลยี 5G ที่จะเข้ ามามีบทบาทสาคัญต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมและบรอด
แบนด์อินเทอร์ เน็ตในอนาตต โดยจากรายงานการวิเคราะห์ของกสทช. ชี ้ให้ เห็นว่าแม้ วา่ 5G จะมีความคล้ ายกับ 3G และ
4G ตรงที่ มี ก ารพัฒ นาให้ มี ค วามเร็ ว ในการรั บ -ส่ ง ข้ อ มู ล สูง ขึ น้ กว่ า เทคโนโลยี ก่ อ นหน้ าสูง กว่ า 10 เท่ า รวมทัง้ มี
ประสิทธิภาพในการรองรับปริ มาณข้ อมูลได้ มากกว่าในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามการเข้ ามาของเทคโนโลยี 5G ไม่ใช่
การแทนที่เทคโนโลยี 3G หรื อ 4G เหมือนกรณีที่ 3G หรื อ 4G แทน 2G หากแต่ 5G จะเข้ ามาช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและตอบโจทย์ ผ้ ูใช้ งานได้ มากขึน้ เนื่องจากสามารถนามาใช้ ในกิ จการที่ต้องการส่งข้ อมู ลที่รวดเร็ วและ
ต้ องการความแม่นยาสูง ซึ่งจาเป็ นต้ องใช้ คลื่นความถี่สงู มากกว่า 1 GHz ขึ ้นไป ซึ่งในปั จจุบนั นี ้จะเห็นได้ ว่าผู้ให้ บริ การ
หลักในประเทศไทยถือครองคลื่นในมือประมาณ 50 MHz ซึ่งตามมาตรฐานของ ITU กาหนดให้ ค่ายมือถือต้ องถือครอง
คลืน่ อย่างน้ อย 100 MHz ในการพัฒนาสู่ 5G ดังนันการประมู
้
ลคลืน่ ความถี่ในประเทศไทยต้ องมีอีกอย่างน้ อย 135 MHz
เพื่อให้ เพียงพอต่อการพัฒนาระบบ 5G ภายในปี 2563 ตามมาตรฐาน ITU
ทัง้ นี ้ ในด้ า นการบริ ห ารจัด การกองทุ น กองทุน ฯ มี แ ผนในการจั ด หาผลประโยชน์ จ ากแนวโน้ ม ใหม่ ข อง
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย คือ การรวมและใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานร่ วมกัน (Infrastructure Integration and Sharing)
รวมทังการมองหาโอกาสในการเข้
้
าลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อสร้ างการเติบโตของ
รายได้ และเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนฯ ได้ เสนอการร่ วมใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานต่อผู้ให้ 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 จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมทังเตรี
้ ยมตัวรองรับเทคโนโลยี 5G ที่
จะเข้ ามามีบทบาทสาคัญต่อธุรกิจโทรคมนาคมอย่างมากในอนาคตอันใกล้ นี ้
สุดท้ ายนี ้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะบริ ษัทจัดการกองทุนฯ ขอขอบพระคุณผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้ มอบความไว้ วางใจบริ ษัทในการบริ หารเงินลงทุนในกองทุนฯ ของท่าน โดยบริ ษัทจะบริ หาร
จัดการกองทุนฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญภายใต้ หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้ างความ
พึงพอใจให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
หมายเหตุ: อ้ างอิงข้ อมูลจาก SCB Economic Intelligence Center (EIC), กสทช.
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ส่วนที่ 1 การดาเนินกิจการของกองท ุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 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 จากัด

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 จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

ฝ่ ายบริ การธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์

0-2470-3201

โทรสาร

0-2470-1996-7

2

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

2 นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
2.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเด่ นในการดาเนินงานของกองทุนฯ
2.1.1 การลงทุนในปั จจุบัน
กองทุนฯ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานซึ่งมีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนเป็ นการทัว่ ไปซึ่ง
เป็ นช่องทางให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ได้ มีโอกาสลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ
โดยทรู ซึ่งเป็ นบริ ษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย
้
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ และ
ถือหน่วยลงทุนจานวนประมาณร้ อยละ 29.99 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561 ทังนี
้ ้ ในอนาคตกองทุนฯ อาจจะลงทุน หรื อได้ มาเพิ่มเติมซึง่ ทรัพย์สนิ ที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
และ/หรื อ ได้ มาซึ่งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว โดยอาจจะได้ มาจากทรู และ
บริ ษัทย่อยของทรู (“กลุม่ ทรู ”) และ/หรื อจากบุคคลอื่น นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์จะบริ หารกิจการ
ของกองทุนฯ โดยมีเป้ าหมายหลักคือการสร้ างรายได้ อย่างต่อเนื่ องเพื่ อที่จะสามารถให้ อัตราผลตอบแทนที่
เหมาะสมต่อสภาวะการแข่งขันในตลาดทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในระยะยาว
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ กองทุนฯ มีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานแยกตามประเภท
ของทรัพย์สนิ ดังนี ้
(ก)

เสาโทรคมนาคม

กองทุนฯ เป็ นเจ้ าของหรื อมีสิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ที่เกิดจากกลุม่ ทรัพย์สิน
(portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจานวน 15,271 เสา ประกอบด้ วย เสาที่กองทุนฯ เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์จานวน 8,939 เสา (ได้ แก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู และเสาโทรคมนาคมของบริ ษัท
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (TUC) ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3) และเสาที่
กองทุนมีสทิ ธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจานวน 6,332 เสา (ได้ แก่ เสาโทรคมนาคมของบริ ษัท
บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด (BFKT) เสาโทรคมนาคมของบริ ษั ท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชั่น
จากัด (AWC) เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2) รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ในทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ
AWC จานวนหนึง่ ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญา HSPA
(ข)

ใยแก้ วนาแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด

กองทุนฯ มีการลงทุนในใยแก้ วนาแสงระยะทางรวม 90,036 กิโลเมตร (หรื อ 2,576,873 คอร์
กิ โลเมตร) รวมทัง้ อุป กรณ์ ระบบสื่อ สัญ ญาณรวม 9,169 ลิง ค์ และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพื น้ ที่
ต่างจังหวัดจานวน 1.2 ล้ านพอร์ ตครอบคลุม FOC 6,114 กิโลเมตร (หรื อ 198,085 คอร์ กิโลเมตร) โดย
กองทุน มี ก ารลงทุน ในกลุ่ม ทรั พ ย์ สิน (portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพื น้ ที่
ต่างจังหวัด ทังในรู
้ ปแบบของการเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ การได้ รับสิทธิการเช่าระยะยาว และการมีสทิ ธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ทังนี
้ ้ สามารถแบ่งตามประเภทการลงทุนได้ ดงั นี ้
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(1) การถือครองกรรมสิทธิ์
(1.1)

กรรมสิท ธิ์ ในระบบ FOC หลัก และอุป กรณ์ ร ะบบสื่อ สัญ ญาณที่ เกี่ ย วข้ อ ง และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัดซึ่งได้ มาจากบริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์
ปอเรชั่น จากัด (TICC) ซึ่งประกอบด้ วย FOC ความยาว 5,112 กิ โลเมตร (หรื อ
122,974 คอร์ กิ โลเมตร) และอุป กรณ์ ระบบสื่อ สัญ ญาณ DWDM และอุป กรณ์
ระบบสื่อสัญญาณอื่น ซึง่ อยู่ใน 69 จังหวัดทัว่ ประเทศไทย ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื น้ ที่ ต่ า งจั ง หวัด ประกอบด้ วยโครงสร้ างโทรคมนาคมประเภท Passive และ
โครงสร้ างโทรคมนาคมประเภท Active หลายประการ รวมถึง อุปกรณ์สอื่ สัญญาณ
อุปกรณ์ IP หลัก และสายนาสัญญาณเครื อข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ ปลายทาง (last mile)
รวมทัง้ FOC สายทองแดง (copper cable) และสายโคแอคเชียล (coaxial cable)
ซึง่ สามารถรองรับผู้ใช้ บริ การบรอดแบนด์ได้ จานวนประมาณ 1.2 ล้ านพอร์ ต

(1.2)

กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่
ต่า งจังหวัด ระยะทาง 9,130 กิ โลเมตร (หรื อ 314,600 คอร์ กิ โลเมตร) ที่ซื อ้ จาก
TUC โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3

(1.3)

กรรมสิทธิ์ ใน FOC หลัก ซึ่งในปั จจุบันใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะทาง 7,021 กิโลเมตร (หรื อ
369,153 คอร์ กิโลเมตร) ที่ซื ้อจากบริ ษัท ทรู มูฟ จากัด (ทรู มูฟ) โดยรวมเรี ยกเป็ น
FOC หลักของ ทรูมฟู ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3

(2) การได้ รับสิทธิการเช่าระยะยาว
(2.1)

สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 ซึ่งมีระยะทาง 7,981 กิโลเมตร (หรื อ 303,453 คอร์ กิโลเมตร) รวมทังสิ
้ ทธิ
ในการซื อ้ (call option) FOC ของ AWC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 ดั ง กล่ า ว
ภายหลังจากครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทังนี
้ ้ โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความ
ประสงค์ที่จะใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกาหนดอายุการ
เช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
โดยมีราคาในการใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว
เท่ากับ 500 ล้ านบาท

(2.2)

สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่าประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้
รองรั บ เทคโนโลยี ระบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต และบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล รวมระยะทาง 13,542 กิโลเมตร
(หรื อ 700,000 คอร์ กิ โลเมตร) ที่ เช่ า จาก TICC โดยรวมเรี ย กเป็ น FOC รองรั บ
ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 โดยกองทุนมีสิทธิใน

4

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
การซื ้อ FOC ดังกล่าว (call option) เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทัง้ นี ้
โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2
ปี ก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะ
ยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 โดยมีราคาใช้ สทิ ธิ (Exercise Price) เพื่อ
ซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ 1,500 ล้ านบาท
(3) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ
(3.1)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่า FOC (ซึ่งรวมถึง FOC
และอุปกรณ์ระบบสือ่ สัญญาณที่เกี่ยวข้ อง) ของ BFKT ซึง่ รวมเรี ยกเป็ น ระบบ FOC
ของ BFKT รวมทัง้ กรรมสิท ธิ์ ในทรัพ ย์ สินดังกล่าว หากกองทุน ใช้ สิทธิ ในการซื อ้
(call option) ภายหลังจากวัน ครบก าหนดสัญ ญา HSPA โดยระบบ FOC ของ
BFKT ประกอบด้ วย FOC ระยะทาง 47,250 กิ โลเมตร และอุป กรณ์ ร ะบบสื่ อ
สัญญาณรวม 9,169 ลิงค์

ตารางดังต่ อ ไปนี ส้ รุ ป ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วัน ที่ ข องเอกสารฉบับ นี ้ ซึ่ง
ประกอบด้ วยทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 และทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
รูปแบบการ
ลงทุน
ทรัพย์ สิน /
ผู้โอน
เสา
โทรคมนาคม
ใยแก้ วนาแสง
(FOC) และ
อุปกรณ์ ระบบ
สื่อสัญญาณ

สิทธิในการรั บรายได้
สุทธิ + สิทธิซอื ้ ก่ อน
(ทรัพย์ สินภายใต้ HSPA)
AWC

BFKT

TRUE

4,847 เสา

1,485 เสา

6,000 เสา

9,169 ลิงค์
และ FOC
47,250 กม.
(680,400
คอร์
กิโลเมตร)

TICC

TUC

True Move

AWC

TICC

350 เสา
FOC 5,112
FOC 542
FOC 1,113
กม.
กม.
กม. (62,594
(122,974
(117,147
คอร์
คอร์
คอร์
กิโลเมตร)
กิโลเมตร)
กิโลเมตร)

2568
(ภายหลังสิ ้นสุดระยะเวลา

รวม

รวม
12,682 เสา

FOC 7,981
FOC 670
กม.
9,169 ลิงค์ และ FOC 62,668
กม. (80,014
(303,453
กม. (1,366,582 คอร์
คอร์
คอร์
กิโลเมตร)
กิโลเมตร)
กิโลเมตร)

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

ระบบบรอด
แบนด์ ในเขต
พืน้ ที่ต่างจังหวัด

ปี ที่กองทุนมี
สิทธิในการซือ้
ทรัพย์ สิน (Call

สัญญาเช่ าระยะยาว +
สิทธิซอื ้ ก่ อน

กรรมสิทธิ์

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

2578

2591
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สิทธิในการรั บรายได้
สุทธิ + สิทธิซอื ้ ก่ อน
(ทรัพย์ สินภายใต้ HSPA)
ในการซื ้อรายได้ )

รูปแบบการ
ลงทุน
Option)
ปี ที่สิน้ สุด
ระยะเวลาใน
การเช่ ากลับ

2576 (1)

2576 (1)

สัญญาเช่ าระยะยาว +
สิทธิซอื ้ ก่ อน

กรรมสิทธิ์

2576 (2)

2564 (3)
(Active)
2576(4)
(Passive)

2576 (เสา)
2576
+ 10 ปี (5)
(FOC)

2576
+ 10 ปี (5)

2576 (6)
+ 10 ปี (5)

รวม

2576
+ 10 ปี (5)

(1)

ภายหลังจากที่กองทุนได้ รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง) ซึง่ ปั จจุบนั
อยู่ในระหว่างการขายรายได้ ที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าว โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึง่ คู่สญ
ั ญาที่เกี่ ยวข้ องจะดาเนินการเจรจาและตกลงจานวน
ทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจานวนที่กองทุนได้ รับจาก BFKT และ
AWC จากการขายรายได้ ที่เกิ ดจากการให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน ทังนี
้ ้ เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึ ้นอยู่กับความสาเร็ จในการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3

(2)

หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ไม่เกิดขึ ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและ
บริ หารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะลดลงโดยจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2570

(3)

หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ไม่เกิดขึ ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและ
บริ หารจัดการอุปกรณ์ โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้ นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม
2561

(4)

หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ไม่เกิดขึ ้น ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและ
บริ หารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดซึง่ เป็ นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จะลดลงโดยจะสิ ้นสุดลง
ในวันที่ 15 กันยายน 2569

(5)

ในปี 2575 หากกลุม่ ทรู ได้ รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จาเป็ นสาหรับการให้ บริ การบรอดแบนด์ กลุม่ ทรู จะต้ องต่อ
อายุการเช่าออกไป เป็ นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสญ
ั ญาเช่าระยะแรก หรื อ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริ ษัทในกลุม่ ทรู ที่ให้ บริ การบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้ วแต่เวลาใดจะสันกว่
้ า ทังนี
้ ้ เมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง
ดังนี ้ (ก) รายได้ รวมทังปี
้ ของกลุม่ ทรู จากการให้ บริ การบรอดแบนด์เกินกว่าระดับที่กาหนด หรื อ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุม่ ทรู ใน
การให้ บริ การบรอดแบนด์ มากกว่าร้ อยละ 33

(6)

หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ไม่เกิดขึ ้น ระยะเวลาการเช่าช่วง ดาเนินการ
และบริ หารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2569

ตารางดังต่อไปนี ้สรุ ปทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการได้ มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
รูปแบบการ
ลงทุน

ทรัพย์ สิน /
ผู้โอน
เสา

กรรมสิทธิ์

สิทธิในการรั บรายได้
สุทธิ + สิทธิซอื ้ ก่ อน
(ทรัพย์ สินภายใต้ HSPA)
AWC

4,847

เสา

BFKT

1,485

เสา

TRUE

6,000

เสา

TICC

TUC

350 + 2,589

เสา

สัญญาเช่ าระยะยาว +
สิทธิซอื ้ ก่ อน

True Move

AWC

TICC

รวม

รวม

15,271 เสา
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รูปแบบการ
ลงทุน

กรรมสิทธิ์

สิทธิในการรั บรายได้
สุทธิ + สิทธิซอื ้ ก่ อน
(ทรัพย์ สินภายใต้ HSPA)

สัญญาเช่ าระยะยาว +
สิทธิซอื ้ ก่ อน

รวม

โทรคมนาคม
ใยแก้ วนาแสง
(FOC) และ
อุปกรณ์ ระบบ
สื่อสัญญาณ

9,169

ลิ ้งค์

FOC 5,112

และ FOC
47,250

กม.

กม.

542

กม.

FOC 7,981

670

กม.

9,169 ลิงค์ และ

กม.

(62,594 คอร์

(117,147

กม.

(80,014 คอร์ FOC 90,036 กม.

(122,974

กิโลเมตร) +

คอร์

(303,453

กิโลเมตร) + (2,576,873 คอร์

(680,400

คอร์

คอร์

กิโลเมตร)

กิโลเมตร)

ระบบบรอด
แบนด์ ในเขต
พืน้ ที่ต่างจังหวัด

1,113

FOC 8,017 กิโลเมตร) +
กิโลเมตร FOC 6,479
(252,006 กิโลเมตร
คอร์
(338,299
กิโลเมตร)
คอร์
กิโลเมตร)

FOC 12,872
กิโลเมตร) กิโลเมตร
(619,986
คอร์
กิโลเมตร)
คอร์

กิโลเมตร)

1.2 ล้ าน

1.2 ล้ านพอร์ ต

พอร์ ต

ครอบคลุม FOC

ครอบคลุม

6,114 กม.

FOC 6,114

(198,085 คอร์

กม.

กิโลเมตร)

(198,085
คอร์
กิโลเมตร)
ปี ที่กองทุนมี
สิทธิในการซือ้
ทรัพย์ สิน (Call
Option)

ปี ที่สิน้ สุด
ระยะเวลาใน
การเช่ ากลับ

2568

2578

2591

(ภายหลังสิ ้นสุดระยะเวลา
ในการซื ้อรายได้ )

2576

2576

2576

2564

2576 (เสา)

2576

(Active)

2576

+ 10 ปี

2576

+ 10 ปี (1)

(Passive)

(FOC)

2576
(1)

+ 10 ปี

2576
(1)

+ 10 ปี (1)

ในปี 2575 หากกลุ่มทรู ได้ รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จาเป็ นสาหรับการให้ บริ การบรอดแบนด์ กลุ่มทรู
จะต้ องต่ออายุการเช่าออกไป เป็ นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสญ
ั ญาเช่าระยะแรก หรื อ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริ ษัทในกลุม่ ทรู ที่ให้ บริ การบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้ วแต่เวลาใดจะสันกว่
้ า ทังนี
้ ้ เมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังนี ้
(ก) รายได้ รวมทังปี
้ ของกลุ่ม ทรู จากการให้ บริ ก ารบรอดแบนด์เกิ นกว่าระดับ ที่ กาหนด หรื อ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่ม ทรู ในการ
ให้ บริ การบรอดแบนด์ มากกว่าร้ อยละ 33
(1)
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2.1.2 นโยบายการลงทุน
2.1.2.1 นโยบายการลงทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ใน
ปั จจุบัน
กองทุนฯ มีนโยบายการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ โดยหลักผ่านทาง (ก) การให้ ผ้ อู ื่นเช่า/เช่าช่วง ดาเนินการและบริ หาร
จัดการทรัพย์สิน โดยเป็ นการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นผู้เช่า/เช่า
ช่วง ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว และ (ข) การได้ รับสิทธิ ในการรับประโยชน์จาก
รายได้ สุท ธิ จ ากการให้ เช่ า ทรั พ ย์ สิน ทัง้ นี ้ โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดและรู ป แบบของการจัด หา
ผลประโยชน์ของทรัพย์สนิ แต่ละประเภทของกองทุนดังต่อไปนี ้
(ก)

เสาโทรคมนาคม

ณ วัน ที่ ข องเอกสารฉบับ นี ้ กองทุ น เข้ าท าสัญ ญาเพื่ อ ให้ ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการรั บ
ประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมจานวนรวมทังสิ
้ ้น 6,332 เสา และ
กองทุนยังได้ นาเสาโทรคมนาคมที่กองทุนเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์รวมทังสิ
้ ้น 6,350 เสา ออก
จัดหาผลประโยชน์ ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ ห ารจัดการหลักเช่ า
ดาเนินการและบริ หารจัดการ ซึง่ มีรายละเอียดแยกตามวิธีการจัดหาผลประโยชน์ดงั นี ้
(1) การให้ ผ้ อู ื่นเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สนิ
กองทุนได้ นาเสาโทรคมนาคมที่กองทุนถือครองกรรมสิทธิ์ดงั ต่อไปนี ้จานวนรวมทังสิ
้ ้น 6,350
เสา ออกจัดหาผลประโยชน์ผา่ นการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก
เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการ ทังนี
้ ้ ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่
ได้ มีก ารแก้ ไขและแทนที่ นนั ้ ผู้เช่าและบริ ห ารจัดการหลัก มีห น้ าที่รับผิด ชอบเกี่ ยวกับการ
ด าเนิ น งานและการบ ารุ งรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น รวมทัง้ เป็ นผู้รับ ผิ ด ชอบค่าใช้ จ่ ายเกี่ ย วกับ การ
ดาเนินงานและการบารุ งรักษาทรัพย์ สินดังกล่าว โดยผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักจะต้ อง
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการ
หลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่
(1.1)

ทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมของทรู
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นซึ่งเข้ าทากับทรู กองทุนได้ มา
ซึ่งทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู โดยกองทุนเป็ นผู้รับผิดชอบชาระค่าเช่าที่ดิน
รวมถึงภาษี โรงเรื อนและที่ดินสาหรับที่ดินที่ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ตงอยู
ั้ ่
และค่าประกันภัยสาหรับทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในช่วงระยะเวลา
การเช่ าตามสัญ ญาเช่า ด าเนิน การ และบริ หารจัดการหลัก ที่ได้ มี การแก้ ไขและ
แทนที่ TUC เป็ นผู้ดาเนินการชาระค่าเช่าที่ดินรวมถึงภาษี โรงเรื อนและที่ดินสาหรับ
ที่ดิน ที่ท รัพ ย์ สิน เสาโทรคมนาคมของทรู ตัง้ อยู่ (ตามวิธีการคานวณซึ่งระบุไว้ ใน
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
สัญญา) ซึ่งจะสะท้ อนอยู่ในค่าเช่าล่วงหน้ าสุทธิที่ TUC ต้ องจ่ายให้ แก่กองทุน และ
TUC ในฐานะผู้เช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก ภายใต้ สัญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และ
บริ ห ารจัด การหลัก ที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขและแทนที่ เป็ นผู้รับ ผิ ด ชอบค่าใช้ จ่ ายในการ
ดาเนินการและบารุ งรักษาทรั พย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู และพื ้นที่ที่ทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคมของทรูตงอยู
ั ้ เ่ อง
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นซึง่ เข้ าทากับทรู หากผู้เช่าและ
บริ หารจัดการไม่สามารถเข้ าถึง ดาเนินการ และ/หรื อใช้ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมเบื ้องต้ นไม่ว่าส่ว นใดเนื่องมาจากประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิการเช่า
หรื อ สิท ธิ ในการใช้ ห รื อ เข้ าถึ งที่ ดิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิน ซึ่ง ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมตังอยู
้ ่ (“ทรัพย์สินที่ได้ รับผลกระทบ”) ภายในห้ าปี นับตังแต่
้ สิทธิ การ
เช่าที่เกี่ยวข้ องได้ เปลี่ยนมาอยู่ในชื่อของกองทุน นิติบคุ คลผู้โอนรายที่เกี่ยวข้ องจะ
ทาการย้ ายหรื อเปลีย่ นทดแทนทรัพย์สนิ ที่ได้ รับผลกระทบดังกล่าวที่นิติบคุ คลผู้โอน
ได้ ขายแก่กองทุนด้ วยค่าใช้ จ่ายของนิติบุคคลผู้โอนเอง หากนิติบุคคลผู้โอนรายที่
เกี่ยวข้ องไม่สามารถย้ ายหรื อเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินที่ได้ รับผลกระทบได้ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด นิติบุคคลผู้โอนจะต้ องชาระคืนเงินให้ แก่กองทุนเป็ นจานวน
เท่ากับมูลค่าสุดท้ ายของทรัพย์ สินที่ได้ รับผลกระทบดังกล่าว รวมทัง้ ดอกเบีย้ ใน
อัต ราร้ อยละ 7.5 ต่อปี คิดคานวณตัง้ แต่วนั ที่ กองทุนลงทุนครัง้ แรกหรื อวัน ที่โอน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวเสร็ จสิ ้น (แล้ วแต่กรณี) โดยจานวนที่ชาระคืนพร้ อมดอกเบี ้ยให้ แก่
กองทุน ดังกล่าวต้ องหัก ด้ วยค่าเช่าทัง้ หมดที่ ก องทุน ได้ รับ ไปแล้ ว จากผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลักสาหรับทรัพย์สินที่ได้ รับผลกระทบซึ่งนิติบคุ คลผู้โอนไม่สามารถ
ย้ ายหรื อเปลี่ยนทดแทนได้ นนั ้ และดอกเบีย้ ที่อัตราร้ อยละ 7.5 คิดคานวณตัง้ แต่
วัน ที่ ก องทุ น รั บ เงิ น ค่ า เช่ า จากผู้ เช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก แต่ ล ะครั ง้ ส าหรั บ
ทรัพย์สินที่ได้ รับผลกระทบนันตามสั
้
ญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่
ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ อนึ่ง การย้ าย การเปลี่ยนทดแทน และ/หรื อการชาระคืน
ราคาค่าซื ้อโดยนิติบคุ คลผู้โอนดังกล่าว จะไม่ถือเป็ นการได้ มาเพิ่มเติมหรื อจาหน่าย
ไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานของกองทุน ดัง นัน้ กองทุน จึ ง ไม่ ต้ อ ง
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขันตอนเกี
้
่ยวกับการได้ มาเพิ่มเติมหรื อจาหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานรวมทังหลั
้ กเกณฑ์และขันตอนเกี
้
่ยวกับการขอมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์สาหรับการทาธุรกรรม
ระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพิ่มเติมแต่อย่างใด
(1.2)

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จานวน 350 เสา
ตามสัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น ของ TUC ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 และครั ง้ ที่ 3
กองทุน ได้ ซื อ้ เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 ในส่ว นของ
ค่าใช้ จ่ายนัน้ กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดินรวมถึงภาษี โรงเรื อนและที่ดินที่
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
เกี่ยวข้ องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2 โดยชาระเป็ นราย
เดือนให้ แก่ TUC (ตามวิธีการคานวณที่ระบุในสัญญา) นอกเหนือจากนัน้ กองทุน
ยังจะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายสาหรับกรมธรรม์ ประกันภัยต่างๆ สาหรับเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 โดย TUC ในฐานะผู้เช่ า และ
บริ หารจัดการหลัก ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการ
แก้ ไขและแทนที่ จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับดาเนินงานและบารุงรักษา
สาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
ทัง้ นี ้ หากผู้เช่าและบริ หารจัดการไม่สามารถเข้ าถึง ดาเนิน การ และ/หรื อใช้ เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ไม่ว่าส่วนใดเนื่องมาจากประเด็น
ต่า งๆ เกี่ ย วกับ สิท ธิ ก ารเช่ าหรื อ สิท ธิ ในการใช้ ห รื อ เข้ า ถึ ง ที่ ดิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง
ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมตัง้ อยู่ (“ทรั พ ย์ สิน ที่ ได้ รับ ผลกระทบ”)
ภายในห้ าปี นับ ตัง้ แต่สิท ธิ ก ารเช่า ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ เปลี่ย นมาอยู่ในชื่ อ ของกองทุน
กองทุน จะมี สิท ธิ ที่ จ ะได้ รับ การเยี ยวยาในลัก ษณะเดีย วกันกับ ที่ ก าหนดไว้ ตาม
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นตามที่กล่าวข้ างต้ น
(2) การได้ รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากการให้ เช่าทรัพย์สนิ
(2.1)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สนิ โทรคมนาคม
ของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทั ง้ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จานวนหนึง่ ภายหลังจาก
วันครบกาหนดสัญญา HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 และสั ญ ญ าเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 (ตามลาดับ)

กองทุนได้ เข้ าทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ เบื ้องต้ นกับ BFKT และ
AWC ซึ่ง BFKT เป็ นผู้ใช้ ประโยชน์ และดูแลรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และใช้
ประโยชน์และดูแลรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่ง AWC ให้ เช่าแก่ BFKT ตามสัญญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ต่อไป โดย BFKT นาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคมของ AWC ไปให้ เช่าแก่ กสท. โทรคมนาคม รวมทังด
้ าเนินการดูแล จัดการ
และบารุ งรักษาทรัพย์สิ นดังกล่าว ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA และ กสท.
โทรคมนาคม มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวบางประการในการใช้ ทรัพย์สินดังกล่าว ทังนี
้ ้ BFKT และ
AWC โอนรายได้ สทุ ธิในอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น
โดยเป็ นอัตราหลังจากหักค่าใช้ จ่ายโดยตรงที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ นี ้แล้ ว (รวมถึง ค่าเช่าที่ดิน
ภาษี โรงเรื อนและที่ดิน ค่าใช้ จ่ายสาหรับสิทธิ ผ่านทาง ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการและ
บารุงรักษา และค่าประกันภัย เป็ นต้ น) ที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ และรวมถึงวันเริ่ มคานวณรายได้ จนถึง
วันครบกาหนดสัญ ญา HSPA จากการให้ เช่าดังกล่าว (รวมถึงเงิน ที่ได้ รับจากการใช้ สิท ธิ
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เรี ย กร้ อง ค าตัด สิ น ค าพิ พ ากษา คดี ค วามที่ ตัด สิ น ให้ แ ก่ BFKT และ AWC รวมทัง้ การ
ดาเนินการหรื อสิทธิอื่นใดซึง่ BFKT และ AWC มีสิทธิได้ รับ ที่เกิดขึ ้นจาก หรื อเกี่ยวกับรายได้
หรื อสัญ ญาซึ่งก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวที่ เกิดจากทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
(โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้ รับจากการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องที่เกิดขึ ้นจาก หรื อเกี่ยวกับสัญญา
ซึ่งก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ ดังกล่าวของ BFKT หรื อ AWC ก่ อ นหน้ า วัน เริ่ ม ค านวณรายได้ ไม่ว่า
BFKT หรื อ AWC จะได้ ดาเนินการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องหรื อได้ รับชาระตามสิทธิ หรื อการใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวัน เริ่ มค านวณรายได้ ก็ต าม)) ให้ แก่กองทุนตาม
ข้ อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่ทา
กับ BFKT และ AWC ทังนี
้ ้ กองทุนไม่มีสิทธิในรายได้ ใดๆ ทีเ่ กิดจากการให้ บริ การดาเนินงาน
และการบารุ งรักษาโดย BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC และกองทุนไม่มีสิทธิ ใน
รายได้ ใดๆ ที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active อัน
รวมถึง Node B ซึ่งใช้ ในการให้ บริ การ 3G ของ กสท. โทรคมนาคม บนคลื่นความถี่ในย่าน
ความถี่ 850 MHz ยกเว้ นอุปกรณ์ระบบสือ่ สัญญาณ
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่กองทุนได้ เข้ าทากับ BFKT
นัน้ BFKT ให้ สิท ธิ แก่ กองทุน ในการซือ้ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวน
1,435 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT โดยมีราคาใช้ สิทธิจานวน 10 ล้ านบาท โดยกองทุน
สามารถใช้ สิทธิ ดงั กล่าวได้ เมื่อสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA สิ ้นสุดลง (ซึ่งปั จจุบนั
กาหนดไว้ เป็ นวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่อาจมีการขยายกาหนดระยะเวลาได้ อีก อย่าง
น้ อยห้ าปี โดยการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลเมื่อสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA
ได้ รับการต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาตามข้ อตกลงที่กาหนด) โดยกองทุนมีความประสงค์จะ
ใช้ สิท ธิ ในการซื อ้ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT
ดังกล่าว เมื่อถึงเวลาที่สามารถใช้ สิทธิในการซื ้อดังกล่าวได้ ซึ่งเมื่อมีการใช้ สิทธิ ซื ้อดังกล่าว
แล้ ว BFKT จะโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน และข้ อตกลงในการโอนรายได้ ที่เกี่ยวข้ อง
กับ ทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมของ BFKT ที่ มี ก ารโอนไปยัง กองทุน แล้ ว นัน้ จะสิ น้ สุด ลง โดย
ภายหลัง จากที่ มี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ กองทุน จะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบในค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วกั บ
ทรัพย์สินตามจริ งเองทังหมด
้
ทังนี
้ ้ สิทธิในการซื ้อ (call option) ดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงเสา
โทรคมนาคมของ BFKT จานวน 50 เสา (ตามที่ได้ ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ เบื อ้ งต้ น ) ที่ ตัง้ อยู่บ ริ เวณที่ ดิ น ซึ่ง ไม่ มี ค วามชัด เจนในเรื่ อ งของความเป็ นเจ้ า ของ
กรรมสิทธิ์ ห รื ออาจตกอยู่ภ ายใต้ ข้อ จากัดเกี่ ยวกับ การใช้ พื น้ ที่ บ างประการ และจะยังอยู่
ภายใต้ ข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ ระหว่างกองทุนกับ BFKT ต่อไปเป็ นระยะเวลา 10
ปี หลัง จากวัน ครบก าหนดสัญ ญา HSPA นอกจากนี ้ ตามข้ อ ก าหนดในสัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่กองทุนทากับ BFKT ยังกาหนดให้ คสู่ ญ
ั ญาสามารถตกลง
ซื ้อขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จานวนดังกล่าว โดยอ้ างอิงราคาที่ได้ จากการประเมินค่า
โดยผู้ประเมินค่าที่ค่สู ญ
ั ญาร่ วมกันแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ การที่กองทุนใช้ สิทธิในการซื อ้ (call option)
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ทรัพ ย์ สิน โทรคมนาคมของ BFKT ดังกล่าวในอนาคต หรื อการที่ กองทุนตกลงซือ้ ขายเสา
โทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 50 เสาโดยอ้ า งอิ ง ราคาที่ ได้ จ ากการประเมิ น ค่ า โดยผู้
ประเมิ น ค่ า ที่ ก องทุ น และ BFKT ร่ ว มกัน แต่ ง ตัง้ ดัง กล่า ว หรื อ การที่ ก องทุน มี สิ ท ธิ ได้ รั บ
ประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ที่เหลืออยู่
ภายหลังวันครบกาหนดสัญ ญา HSPA จะไม่ถือเป็ นการได้ มาเพิ่มเติมหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานของกองทุน ดัง นัน้ กองทุน จึ ง ไม่ ต้ อ งด าเนิ น การตาม
หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนเกี่ ยวกับการได้ ม าเพิ่ ม เติม หรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพ ย์ สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานรวมทัง้ หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนเกี่ ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความ
เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ การทาธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและการ
ประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอีกครัง้
ในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ AWC นัน้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งปั จจุบนั กาหนดไว้ เป็ นวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่อาจ
มีการขยายกาหนดระยะเวลาได้ อีกอย่างน้ อยห้ าปี (ซึ่งการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะมีผล
เมื่อสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA ได้ รับการต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาตามข้ อตกลง
ที่กาหนด) AWC จะมีหน้ าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้ แก่กองทุน
ตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นกับ AWC จานวนอย่าง
น้ อย 3,968 เสา ซึ่งภายหลังจากนัน้ ข้ อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวเนื่องกับเสา
โทรคมนาคมของ AWC จะสิน้ ผลลง ทัง้ นี ้ เสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวน 392 เสา
ตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณที่ดินซึง่ ไม่มี
ความชัดเจนในเรื่ องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์หรื ออาจตกอยู่ภายใต้ ข้อจากัดเกี่ยวกับ
การใช้ พื ้นที่บางประการจะไม่ถูกโอนมาให้ แก่กองทุนภายหลังจากที่กาหนดระยะเวลาของ
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สิ ้นสุดลงและจะยังอยู่ภายใต้ ข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ขายสิทธิรายได้ ระหว่างกองทุนกับ AWC เป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันครบกาหนดสัญญา
HSPA นอกจากนี ้ ตามข้ อ กาหนดในสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ รายได้ เบื อ้ งต้ น ที่
กองทุนได้ เข้ าทากับ AWC ยังกาหนดให้ ค่สู ญ
ั ญาสามารถตกลงซื ้อขายเสาโทรคมนาคมของ
AWC จานวนดังกล่าว โดยอ้ างอิงราคาที่ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่ค่สู ญ
ั ญา
ร่ วมกันแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าว
ให้ แก่กองทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้ าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จะเกิดขึ ้นก็
ต่อเมื่อเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวได้ สาเร็ จแล้ ว ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไขดังกล่าวนันจะ
้
สาเร็ จหรื อไม่ ทังนี
้ ้ การโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC อย่างน้ อย 3,968 เสา ให้ แก่กองทุนใน
อนาคต หรื อการที่กองทุนมีสทิ ธิได้ รับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ AWC ที่เหลืออยู่ หลังครบกาหนดระยะเวลาของสัญ ญาเช่าเครื่ องและ
อุปกรณ์ HSPA แล้ ว ตามสัญ ญาโอนขายทรั พย์สินและสิทธิ รายได้ เบือ้ งต้ นที่ ทากับ AWC
หรื อการที่กองทุนตกลงซื ้อขายเสาโทรคมนาคมของ AWC จานวน 392 เสาโดยอ้ างอิงราคาที่
ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่กองทุนและ AWC ร่ วมกันแต่งตังดั
้ งกล่าวจะไม่ถือ

12

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
เป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของกองทุน ดังนัน้ กองทุนจึงไม่ต้องดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนเกี่ ยวกับการได้ มาเพิ่ ม เติม หรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพ ย์ สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานรวมทัง้ หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนเกี่ ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความ
เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ การทาธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและการ
ประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอีกครัง้
ก่ อ น กสท. โทรคมนาคม เริ่ ม จ่ า ยเงิ น ให้ แก่ BFKT ตามสัญ ญาเช่ า เครื่ อ งและ
อุ ป กรณ์ HSPA TUC ตกลงภายใต้ หนั ง สื อ ข้ อตกลงกระท าการ ที่ จ ะท าการช าระหรื อ
ด าเนิ น การให้ มี ก ารช าระรายได้ สุท ธิ ซึ่งถึ งก าหนดช าระแก่ ก องทุน ตามสัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นซึ่งเข้ าทากับ BFKT เมื่อ กสท. โทรคมนาคม เริ่ มจ่ายเงินค่า
เช่ า ให้ แก่ BFKT ทัง้ นี ้ ข้ อ ตกลงกระท าการดัง กล่า วของ TUC ได้ สิ น้ ผลลง และหนัง สื อ
สนับ สนุ น (letter of support) ที่ TUC ออกให้ แก่ ก องทุ น เริ่ ม มี ผ ลใช้ บั ง คั บ โดยหนั ง สื อ
สนับสนุน (letter of support) ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิใช่การค ้าประกันโดย TUC
BFKT ได้ ให้ สิ ท ธิ ใ นการซื อ้ (call option) แก่ กสท. โทรคมนาคม ในการซื อ้ เสา
โทรคมนาคมของ BFKT จานวน 667 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT ซึ่ง BFKT ประสงค์จะ
ขายสิทธิ ในรายได้ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวให้ กับกองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิ รายได้ เบื ้องต้ นซึ่งกองทุนเข้ าทากับ BFKT ทังนี
้ ้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่กองทุนได้ เข้ าทากับ BFKT หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้ สทิ ธิซื ้อทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT ส่วนที่สร้ างใหม่ BFKT ตกลงที่จะยังคงส่งมอบรายได้ สุทธิ ให้ แก่
กองทุนตามจานวนที่ได้ ตกลงไว้ จนสิ ้นสุดสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น
ดังกล่าว รวมทัง้ จัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์ สินใดๆ ที่ กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิ ซือ้
ก่ อ นที่ สั ญ ญาเช่ า เครื่ อ งและอุ ป กรณ์ HSPA จะหมดอายุ ซึ่ ง หาก BFKT ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการจัดหาทรัพ ย์ สินมาทดแทนทรัพ ย์ สินที่ กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิท ธิ ซือ้ ได้ BFKT
จะต้ องชาระเงิน เป็ นจานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ าย (terminal value) ของทรัพย์ สินดังกล่าว
ให้ แก่กองทุน ทังนี
้ ้ BFKT อาจนาเงินที่ได้ รับจากการที่ กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิในการซื ้อ
(call option) มาใช้ เป็ นส่วนหนึ่งในการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ที่ BFKT มีต่อกองทุนตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น ไม่ว่าจะเป็ นการส่งมอบรายได้ สทุ ธิ หรื อการชาระ
เงินเป็ นจานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ าย (terminal value) ของทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ แก่กองทุน
ทัง้ นี ้ ทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทุน ลงทุน ภายใต้ สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ รายได้
เบื ้องต้ นไม่รวมถึงส่วนปรับปรุ งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ นที่อาจมี
การดาเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินดังกล่าวไม่ว่าโดย BFKT ในส่วนของทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT หรื อโดย AWC ในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ AWC ยกตัวอย่าง
เช่น การปรับปรุ งอุปกรณ์ ระบบสื่อสัญ ญาณ ทังนี
้ ้ ตามสัญ ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ เบื อ้ งต้ น นิ ติ บุค คลผู้โอนได้ ให้ สิท ธิ แ ก่ ก องทุน ในการได้ รับ ค าเสนอก่ อ น (right to
receive a first offer) เพื่ อซือ้ ทรัพ ย์ สิน เพิ่ม เติม ซึ่งรวมถึงส่วนปรับ ปรุ งดังกล่า ว และ/หรื อ
รายได้ ที่จะเกิดจากส่วนปรับปรุงเพิม่ เติมของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น
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นัน้ ในกรณี ที่ กลุ่มทรู พิ จารณาจะขายทรั พย์ สิน หรื อ รายได้ ที่จะเกิ ดจากทรั พย์ สินเพิ่ม เติ ม
ดังกล่าวนันให้
้ แก่บุคคลภายนอกกลุม่ ทรู นอกจากนี ้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ เบื อ้ งต้ น กองทุนได้ ให้ สิทธิ แก่นิ ติบุคคลผู้โอนในการท าค าเสนอก่ อน (right of first
offer) เพื่อซือ้ ทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนซื ้อจากกลุ่มทรู หากกองทุนจะขายหรื อจาหน่ายโดย
ประการอื่นใดซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
นอกจากนี ้ BFKT ยังคงเป็ นผู้ดาเนินงานและบารุงรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ
BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้ สัญ ญาเช่ าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA และ
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามลาดับต่อไป ซึ่งบริ ษัทจัดการเชื่อว่าทาให้ มีการ
ดาเนินงานและการบารุงรักษาทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ นที่เหมาะสม
(2.2) สิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
กองทุนมีสิทธิ ในการรับประโยชน์ จากรายได้ สุทธิ ที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ซึ่งมีจานวน 338 เสา และโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้ อง โดยประกอบด้ วยเสาที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นดินจานวน 187 เสา เสา
ที่ตงั ้ อยู่บนดาดฟ้ าจ านวน 130 เสา และระบบ Distributed Antenna System จานวน 21
เสา เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 มีทงที
ั ้ ่ตงอยู
ั ้ ใ่ นกรุงเทพมหานครและ
ใน 60 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้ อยละ 15 อยู่ในกรุงเทพมหานครซึง่ มีประชากร
หนาแน่น
กองทุนได้ มาซึ่งสิทธิ ในการรับประโยชน์ จากรายได้ สุทธิ ที่เกิ ดจากการให้ เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ และรวมถึงวันเริ่ มคานวณ
รายได้ สาหรับการลงทุนเพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 1 จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ซึ่งเป็ นระยะเวลาประมาณ 11 ปี (รวมถึงเงินที่ได้ รับจากการใช้
สิทธิเรี ยกร้ อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดีความที่ตดั สินให้ แก่ AWC รวมทังการด
้
าเนินการหรื อ
สิทธิ อื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิ ได้ รับ ที่เกิ ดขึ ้นจาก หรื อเกี่ ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึ่งก่อให้ เกิ ด
รายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้ รับจากการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องที่เกิดขึ ้นจาก หรื อ
เกี่ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึ่งก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้ รับก่อนหน้ าวันเริ่ ม
ค านวณรายได้ ส าหรั บ การลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 ไม่ ว่า AWC จะได้ ด าเนิ น การใช้ สิ ท ธิ
เรี ยกร้ องหรื อได้ รับชาระตามสิทธิหรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวัน
เริ่ มคานวณรายได้ สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ก็ตาม)) โดยขณะนี ้ AWC ได้ ให้ BFKT
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 โดยที่ BFKT ได้ นาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
1 ดังกล่าวออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่าช่วงและดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามสัญญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 นัน้ BFKT มีหน้ าที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
และการบารุ งรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ทังนี
้ ้ AWC ได้ โอน

14

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
รายได้ อนั เกิดจากการให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 หลัง
หักค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและบารุ งรักษา ค่าเช่าพื ้นที่ ค่าประกันภัย และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
อันเกิ ดจากการดาเนินงานที่เกี่ ยวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญ ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้
ที่ 1แล้ ว AWC มีหน้ าที่โอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
จานวน 338 เสา ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดในสัญ ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ซึ่งภายหลังจากนัน้ ข้ อตกลงเกี่ ยวกับการโอนสิทธิ รายได้ ที่
เกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ดังกล่าวนันจะสิ
้
้นผลลง
และกองทุนจะเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ทังนี
้ ้ กองทุนไม่สามารถ
รับรองได้ ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้ แก่ กองทุน อย่างแน่น อน เนื่องจาก
หน้ าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน เพิ่ม เติม ครัง้ ที่ 1 จะเกิ ดขึน้ ก็ ต่อเมื่ อ
เงื่อนไขตามสัญ ญาดังกล่าวได้ สาเร็ จแล้ ว ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไขดังกล่าวนัน้ จะสาเร็ จ
หรื อไม่
(2.3) สิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
กองทุนมีสิทธิ ในการรับประโยชน์ จากรายได้ สุทธิ ที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จานวน 149 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื่นที่เกี่ยวข้ อง โดยประกอบด้ วยเสาที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นดินจานวน 91 เสา เสาที่ตงอยู
ั ้ บ่ น
ดาดฟ้ าจ านวน 49 เสา และระบบ Distributed Antenna System จ านวน 9 เสา เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จะมีทงที
ั ้ ่ตงอยู
ั ้ ่ในกรุ งเทพมหานครและใน
35 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้ อยละ 15 อยู่ในกรุ งเทพมหานครซึ่งมีประชากร
หนาแน่น
กองทุนได้ มาซึ่งสิทธิ ในการรับประโยชน์ จากรายได้ สุทธิ ที่เกิ ดจากการให้ เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ และรวมถึงวันเริ่ มคานวณ
รายได้ สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ซึ่งเป็ นระยะเวลาประมาณ 8 ปี (รวมถึงเงินที่ได้ รับจากการใช้
สิทธิเรี ยกร้ อง คาตัดสิน คาพิพากษา คดีความที่ตดั สินให้ แก่ AWC รวมทังการด
้
าเนินการหรื อ
สิทธิ อื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิ ได้ รับ ที่เกิ ดขึ ้นจาก หรื อเกี่ ยวกับ รายได้ หรื อสัญญาซึ่งก่อให้ เกิ ด
รายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้ รับจากการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องที่เกิดขึ ้นจาก หรื อ
เกี่ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึ่งก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้ รับก่อนหน้ าวันเริ่ ม
ค านวณรายได้ ส าหรั บ การลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 ไม่ ว่า AWC จะได้ ด าเนิ น การใช้ สิท ธิ
เรี ยกร้ องหรื อได้ รับชาระตามสิทธิหรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวัน
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เริ่ มคานวณรายได้ สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ก็ตาม)) โดยขณะนี ้ AWC ได้ ให้ BFKT
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยที่ BFKT ได้ นาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
2 ดังกล่าวออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่าช่วงและดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ตาม
สัญ ญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่ ม เติ ม ครัง้ ที่ 2 นัน้ BFKT มี หน้ าที่ เกี่ ยวกับการ
ดาเนิ นงานและการบ ารุ งรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 2 โดย
AWC จะโอนรายได้ อนั เกิดจากการให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 หลังหักค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและบารุ งรักษา ค่าเช่าพื ้นที่ ค่าประกันภัย และ
ค่าใช้ จ่า ยอื่ นๆ อันเกิ ดจากการดาเนิ น งานที่ เกี่ ย วกับ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ซึง่ กองทุนเข้ าทากับ AWC
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 แล้ ว AWC มีหน้ าที่โอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
จานวน 149 เสา ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดในสัญ ญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิ รายได้
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ซึ่งภายหลังจากนัน้ ข้ อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิ รายได้ ที่
เกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ดังกล่าวนันจะสิ
้
้นผลลง
และกองทุนจะเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ทังนี
้ ้ กองทุนไม่สามารถ
รับรองได้ ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้ แก่ กองทุน อย่างแน่น อน เนื่องจาก
หน้ าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จะเกิ ดขึน้ ก็ ต่อเมื่ อ
เงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวได้ สาเร็ จ ครบถ้ วนแล้ ว ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไขดังกล่าวนันจะ
้
สาเร็ จหรื อไม่
(ข)

ใยแก้ วนาแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด

กองทุนเข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากการ
ให้ เช่า FOC รวมระยะทาง 47,250 กม. (680,400 คอร์ กิโลเมตร) รวมทัง้ อุปกรณ์ ระบบสื่อ
สัญญาณรวม 9,169 links ตามสัญญา HSPA และกองทุนยังได้ นากลุม่ ทรัพย์สนิ (portfolio)
ประเภท FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด ที่กองทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบัน
ออกจัดหาผลประโยชน์ผา่ นการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและบริ หารจัดการ
หลัก เช่ า /เช่ า ช่ ว ง ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การจ านวนรวมทั ง้ สิ น้ 48,900 กิ โลเมตร
(2,094,558 คอร์ กิโลเมตร) ดังมีรายละเอียดแยกตามวิธีการจัดหาผลประโยชน์ดงั นี ้
(1) การให้ ผ้ อู ื่นเช่า/เช่าช่วง ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สนิ
กองทุนได้ นา FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัดดังต่อไปนี ้ที่กองทุนถือครอง
กรรมสิทธิ์อยูใ่ นปั จจุบนั ออกจัดหาผลประโยชน์ผา่ นการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและ
บริ หารจัดการหลักเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการจานวนรวมทังสิ
้ ้น 48,900 กิโลเมตร (2,094,558
คอร์ กิโลเมตร)
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(1.1)

ระบบ FOC หลัก อันประกอบด้ วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร (122,974 คอร์ กิโลเมตร)
และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้ อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด ซึ่ง
สามารถรองรับผู้ใช้ บริ การบรอดแบนด์ได้ จานวนประมาณ 1.2 ล้ านพอร์ ต
โดยทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
เบือ้ งต้ นที่กองทุนซื ้อจาก TICC ซึ่งทรัพย์ สินทัง้ สองรายการตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ต่างจังหวั ด โดย
กองทุน เป็ นผู้รับ ผิด ชอบค่าสิท ธิ แห่งทาง (ตามจ านวนที่ ระบุไว้ ในสัญ ญา) และค่าใช้ จ่ าย
เกี่ยวกับการประกันภัย ส่วน TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใน
การด าเนิ น การและบ ารุ ง รั ก ษาระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบรนด์ ใ นเขตพื น้ ที่
ต่างจังหวัดที่กองทุนรับโอนมาจาก TICC

(1.2)

FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 กองทุนได้ มาซึง่ สิทธิการ
เช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 รวมทัง้
สิทธิในการซื ้อ (call option) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ดังกล่าว ภายหลังจาก
ครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทัง้ นี ้ โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ ที่จะใช้ สิทธิ
ดังกล่าวให้ แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญ ญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่ม เติ ม ครัง้ ที่ 1 โดยกองทุนได้ น า FOC ของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 บางส่วนออกให้ เช่า ช่วงแก่ TICC ซึ่งตามสัญญาเช่าช่วง ดาเนินการ
และบริ หารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 (ที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่) TICC ในฐานะ
ผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการหลักมีหน้ าที่ดาเนินงานและบารุงรักษา FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1

(1.3)

FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 สัญญาซื ้อขาย
ทรั พ ย์ สิ น ของ ทรู มูฟ ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 และ สัญ ญาเช่ า FOC ระยะยาว ที่ ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 กองทุนได้ มาซึ่ง (ก) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การ
โทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ ในเขตพื น้ ที่ ต่า งจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิ โลเมตร (หรื อ 62,594 คอร์
กิ โลเมตร) ที่ซือ้ จาก TUC โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC ของ TUC ที่ ลงทุนเพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 2 (ข)
กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่และอินเทอร์ เน็ต
ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ระยะทาง 542 กิ โลเมตร (หรื อ 117,147 คอร์
กิโลเมตร) ที่ซื ้อจาก ทรูมฟู โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC หลักของ ทรูมฟู ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
และ (ค) สิทธิ การเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เน็ ต ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรื อ 80,014 คอร์ กิโลเมตร) ที่
เช่าจาก TICC โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
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2 โดยกองทุนมีสิทธิในการซื ้อ FOC ดังกล่าว (call option) เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะ
ยาว ทังนี
้ ้ โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่ จะใช้ สทิ ธิดงั กล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2
ปี ก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ ในสัญ ญาเช่า FOC ระยะยาวที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยมีราคาใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซือ้ กรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สิน
ดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้ านบาท โดยกองทุนได้ นา FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 บางส่วนออก
ให้ เช่า/เช่าช่วงแก่ TUC และ TICC ซึง่ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่
ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง
(ตามวิธี ก ารค านวณที่ ร ะบุในสัญ ญา) และค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ต่ า งๆ
ในขณะที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและบริ หารจัดการหลักจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
(2) การได้ รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากการให้ เช่าทรัพย์ สนิ
ตามสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ รายได้ เบื อ้ งต้ น ที่ ก องทุน ได้ เข้ า ท ากับ BFKT นัน้
กองทุน มี สิท ธิ ในการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุท ธิ จ ากการให้ เช่ า FOC รวมระยะทาง 47,250 กม.
(680,400 คอร์ กิโลเมตร) รวมทังอุ
้ ปกรณ์ระบบสือ่ สัญญาณรวม 9,169 links ตามสัญญา HSPA
นอกจากการจัดหาผลประโยชน์ด้วยวิธีการให้ ผ้ อู ื่นเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินและการ
ได้ รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ จากการให้ เช่าทรัพย์สินแล้ ว กองทุนยังได้ เข้ าทาสัญญา
บริ การหลักกับบริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด ในฐานะผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
โดยผู้จัด การทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ งานด้ า นธุ ร การและการตลาดกับ กองทุ น
นอกจากนี ้ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมยังมีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการจัดหาผู้เช่าและบริ หาร
จัดการพืน้ ที่ร่วมรายอื่นๆ ที่จะเช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมในส่วนที่สามารถทาการ
รองรับการใช้ เพิ่มเติมได้ และกองทุนได้ ประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่าเพิ่มเติมนัน้ หักด้ วยค่าธรรมเนียม
เพิ่มเติมที่ต้องชาระให้ กบั ผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม
2.1.2.2 ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
ภายใต้ สัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิน ของ TUC ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 และ ครั ง้ ที่ 3 สัญ ญาซื อ้ ขาย
ทรัพย์สนิ ของ ทรูมฟู ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ ครัง้ ที่ 3 และ สัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 และ ครั ง้ ที่ 3 กองทุน จะได้ ม าซึ่ง ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 3 ซึ่ง
ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุนเพิ่ ม เติ ม ครัง้ ที่ 3 จะประกอบไปด้ วย (ก) กรรมสิท ธิ์ ในเสา
โทรคมนาคมจานวนประมาณ 2,589 เสา ที่จะซื ้อจาก TUC โดยรวมเรี ยกเป็ น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 3 (ข) กรรมสิ ท ธิ์ ใน FOC ซึ่ง ในปั จ จุบัน ใช้ ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ในเขตพื น้ ที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ 252,006 คอร์ กิโลเมตร) ที่ จะซือ้ จาก TUC
โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 (ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจ
ให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่และอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะทางประมาณ 546
กิโลเมตร (หรื อประมาณ 117,871 คอร์ กิโลเมตร) ที่จะซื ้อจาก ทรู มฟู โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC หลักของ ทรูมฟู ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 (ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การ
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อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์ เน็ตในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิ โลเมตร (หรื อ
ประมาณ 220,428 คอร์ กิโลเมตร) ที่จะซื ้อจาก ทรู มฟู โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx ของทรู มฟู ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และ (จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุร กิ จให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เน็ ต ในเขตพื น้ ที่ ก รุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 619,986 คอร์ กิโลเมตร) ที่จะเช่าจาก TICC
โดยรวมเรี ย กเป็ น FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของ TICC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครัง้ ที่ 3 รวมทัง้ สิท ธิ ในการซื อ้ (call
option) FOC ซึ่งใช้ รองรับ เทคโนโลยี ระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่ อ ครบกาหนดอายุก ารเช่ าระยะยาว ทัง้ นี ้ โดย
กองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิดังกล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกาหนดอายุการเช่า
ระยะยาว ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ ครัง้ ที่ 3 โดยมีราคาใช้
สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้ านบาท
กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการคานวณที่ระบุ
ในสัญญา) และค่าใช้ จ่ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัย ต่างๆ ในขณะที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลัก ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
ตามสัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น ของ TUC ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 และ ครั ง้ ที่ 3 กองทุน จะซื อ้ เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ในส่วนของค่าใช้ จ่ายนัน้ กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดิน
รวมถึงภาษี โรงเรื อนและที่ดินที่เกี่ยวข้ องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 (ตามวิธีการ
คานวณที่ระบุในสัญญา) โดยชาระเป็ นรายเดือนให้ แก่ TUC นอกเหนือจากนัน้ กองทุนยังจะเป็ นผู้รับผิดชอบใน
ค่าใช้ จ่ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ สาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 โดย TUC
ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก ตาม สัญ ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและ
แทนที่ จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับดาเนินงานและบารุ งรักษาสาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
ภายใต้ หนังสือข้ อตกลงร่วมกันที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ โทรคมนาคม HSPA ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความสาเร็ จ
ของธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 TUC และ TICC ตก
ลงจะเช่าทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA บางส่วน ซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวประกอบด้ วยเสา
โทรคมนาคมของ BFKT ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยกองทุนจะรับโอนทรัพย์สนิ
ดังกล่าวจาก BFKT และ AWC ภายหลังจากข้ อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวเนือ่ งกับทรัพย์สนิ
ดังกล่าวสิ ้นผลลงตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ทเี่ กี่ยวข้ องระหว่าง BFKT และ AWC ทังนี
้ ้
ระยะเวลาเช่าของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA ที่เกี่ยวข้ องจะสิ ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน
2576

ซึง่ คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องจะดาเนินการเจรจาและตกลงจานวนทรัพย์สนิ ที่จะเช่า

ตลอดจนเงื่อนไขและ

ข้ อกาหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิที่เกิดขึ ้นจากทรัพย์สนิ ดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจานวนที่
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กองทุนได้ รับจาก BFKT และ AWC ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวข้ อง กับกองทุน ในส่วน
ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว
โดยก่อนการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 นัน้ กองทุน
ได้ จดั ให้ มีการสุม่ ตรวจสอบทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 3 บางส่วนทังทางด้
้
าน
เทคนิคและทางด้ านกฎหมาย เช่น การวิเคราะห์ความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม ความสามารถในการใช้ งาน
การวิเคราะห์การทับซ้ อนกันของเสาโทรคมนาคม รวมถึงประเด็นทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ เพื่อ
ประโยชน์ในการเจรจาตกลงเพื่อกาหนดข้ อตกลงต่างๆ
นอกจากนี ้

ที่จาเป็ นและเหมาะสมกับคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ภายหลังจากที่กองทุนได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน

เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 แล้ วนัน้ กองทุนจะจัดให้ มีการตรวจสอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวทังทางด้
้
านเทคนิคและทางด้ าน
กฎหมายอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยหากกองทุนพบประเด็นปั ญหาใดๆ กองทุนสามารถที่จะใช้ สทิ ธิที่กองทุนมี
ตามทีก่ าหนดไว้ ในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
2.1.3 การลงทุนในทรัพย์ สินหลัก - ทรัพย์ สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเบือ้ งต้ น ทรัพย์ สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่ ม เติม ครั ง้ ที่ 2 บริ ษั ท จัด การอาจจัดการให้ ก องทุนลงทุน ในกิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานอื่ นโดยการได้ ม าซึ่ ง
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ให้ กระทาได้ และเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน
เช่น ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
นอกจากนี ้ บริ ษั ทจัดการอาจจัด การให้ ก องทุนลงทุน เพิ่ มเติ ม ในทรั พ ย์ สิน ที่เป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมอื่ น และ/หรื อ สิท ธิ ในการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ ที่ เกิ ด จากทรั พ ย์ สิน ดังกล่าว นอกเหนื อ จาก
ทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมโดยกองทุนอาจรวมถึงการลงทุนใน ทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 3 และ การใช้ สิทธิ ในการได้ รับคาเสนอก่อน (right to
receive first offers) ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ตามสัญญาโอน
ขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ มี ข้ อ ก าหนดว่า ในกรณี ที่ ก ลุ่ม ทรู จ ะขายทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมอื่นๆ ของกลุ่มทรู และ/หรื อรายได้ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวที่นอกเหนือจากทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ นให้ แก่บคุ คลภายนอกกลุม่ ทรู นิติบุคคลผู้โอนตกลงให้ สิทธิกองทุนในการได้ รับคา
เสนอก่อนในการซื ้อทรัพย์สนิ ดังกล่าว และ/หรื อรายได้ ที่เกิดจากทรัพย์สนิ ดังกล่าว ทังนี
้ ้ ทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมอื่นดังกล่าวอาจมีทงส่
ั ้ วนที่เป็ นทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นโครงการที่แล้ วเสร็ จและ/หรื อทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ น
โครงการที่ไม่แล้ วเสร็ จ (แล้ วแต่กรณี)
การลงทุนหรื อการได้ มาเพิ่มเติมใด ๆ ซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานใดๆ อันมีมลู ค่าเกินกว่า 100
ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้ มาดังกล่าวจะต้ องอยู่
ภายใต้ ข้อกาหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น (เช่น
ข้ อกาหนดการสอบทานธุรกิจ (due diligence) การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็ นต้ น) และจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิของ
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ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่ได้ มีการระบุไว้ ใน
โครงการจัด การกองทุน แล้ ว ว่ า กองทุน ไม่ ต้ องขอมติ จ ากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน หรื อ ความเห็ น ชอบจากผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ โดยการคานวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุนหรื อ ได้ มาเพิ่มเติมดังกล่าวข้ างต้ น
ให้ พิจารณาจากมูลค่าทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สิน กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีการลงทุนหรื อได้ มาเพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
อย่างไรก็ดี หากเป็ นการได้ มาเพิ่มเติมซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ าน
บาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการได้ มาดังกล่าว ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ในกรณีเช่นนี ้ไม่จาต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่ ก ารลงทุน หรื อได้ ม าเพิ่ ม เติ ม ซึ่งทรัพ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน จ าเป็ นต้ องใช้ เงิ น ทุน
เพิ่มเติมโดยการกู้ยืมและ/หรื อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน กองทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนเกี
้
่ยวกับการกู้ยืม
ตามที่กาหนดไว้ และการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (หากต้ องมี) นอกจากนี ้ กองทุนจะต้ องเข้ าทา
สัญญากับผู้ประกอบการบุคคลที่สามเพื่อให้ เช่า หรื อให้ ผ้ ูประกอบการบุคคลที่สามดาเนิน การบริ หารจัดการ
ทรัพย์ สิน ดังกล่าว หรื อเพื่อมอบหมายให้ บุคคลดังกล่าวดาเนินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐาน เพื่อให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต.
2.1.4 การลงทุนในทรัพย์ สินรอง - การลงทุนในทรัพย์ สินหรือทรัพย์ สินอื่นที่กองทุนลงทุนได้
นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ ระบุไว้ ดงั กล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทจัดการอาจจัดการให้
กองทุนลงทุนในทรัพย์สนิ รองดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้
ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

(ฉ)

พันธบัตรรัฐบาล
ตัว๋ เงินคลัง
พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น เป็ นผู้ออกและมี
กระทรวงการคลังเป็ นผู้ค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ทังนี
้ ้ หากเป็ นบัตรเงินฝากที่เข้ าลักษณะ
ของตราสารที่ มี ลัก ษณะของสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า แฝง ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรื อกองทุน
เพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอน
ประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ย หรื อผู้ค ้าประกัน ทัง้ นี ้ หากเป็ นตั๋วแลกเงินหรื อตั๋วสัญญาใช้ เงินที่เข้ า
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ลักษณะของตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
(ช)
หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่ จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อ
กองทุนรวมอื่น ซึ่งจัดตังภายใต้
้
กฎหมายที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ หรื อเงิน
ฝาก
(ซ)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานอื่น
(ฌ)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1)
เป็ นหน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมในต่างประเทศที่อ ยู่ภายใต้ ก ารก ากับ ดูแลของ
หน่วยงานก ากับ ดูแลด้ านหลักทรัพ ย์ และตลาดซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ ที่เป็ นสมาชิ ก
สามั ญ ของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
หรื อเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)
(2)
กองทุนรวมในต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิด
เดียวกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ
(3)
กองทุนรวมในต่างประเทศนันจั
้ ดตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ญ)
หุ้นที่ออกโดยบริ ษัท (ไม่ว่าจะเป็ นบริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด ) ที่เป็ นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
(1)
บริ ษัทนันมี
้ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 75 ของมูลค่าทรั พ ย์ สิน รวมของบริ ษั ท ดังกล่าว หรื อ มี รายได้ จากการจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 75 ของรายได้ รวมในแต่ละปี บัญชี และ
(2)
บริ ษั ทนัน้ มิใช่บ ริ ษัท ภายใต้ ข้อ (จ) ของนิยามค าว่า “ทรั พย์ สิน กิ จการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน”
(ฎ)
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึ่งการเข้ าทาสัญญาดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ของกองทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัดการสงวนสิทธิ์ ในการเข้ าลงทุนในอนาคตในทรั พ ย์ สิน หรื อ การลงทุนชนิด อื่น ตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้ ความเห็นชอบ หรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภท
หรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
2.1.5 อัตราส่ วนการลงทุน
เมื่อสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี กองทุนจะต้ องดารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนโดยคานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักจากมูลค่าตามบัญชี
ของราคาการได้ มาหรื อราคาอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ดังนัน้ กองทุนจะต้ องไม่ลงทุนในการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ รองเกินกว่าร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุน
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บริ ษั ทจัดการมีห น้ าที่ที่จะต้ องควบคุมดูแลให้ อัตราส่วนการลงทุน ในการลงทุนในทรัพย์ สิน รองต่อ
ทรัพย์สนิ ของกองทุนทังหมดเป็
้
นไปตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศของสานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สน. 24/2552 เรื่ อง การลงทุนและมีไว้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึง
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
2.1.6 การจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สินของกองทุน
การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุน อันมีมูลค่าเกิ นกว่า 100 ล้ านบาท
หรื อตัง้ แต่ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการจาหน่ายดังกล่าว จะต้ องอยู่
ภายใต้ ข้อกาหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น (เช่น
ข้ อกาหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็ นต้ น) และจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่ได้ มีการระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนแล้ วว่า กองทุนไม่
ต้ องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่จาหน่ายไปดังกล่าวนัน้ ให้ พิจารณาจากมูลค่าทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบ
ระยะเวลาหกเดือน
อย่างไรก็ดี หากเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้ าน
บาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม ณ เวลาที่มีการจาหน่ายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ในกรณีเช่นนี ้ไม่จาต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใต้ เอกสารธุรกรรม บริ ษัทจัดการสามารถ
ดาเนินการได้ โดยไม่จาต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
2.1.7 จุดเด่ นของกองทุนและกลยุทธ์ การลงทุน
2.1.7.1 จุดเด่ นของกองทุน
กองทุนฯ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานในประเทศไทยที่ลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคม และให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าว บริ ษัทจัดการเชื่อว่า ความสามารถในการแข่งขันที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของกองทุนได้ แก่
(ก)

การมีกองทรัพย์ สินซึ่งมีขนาดใหญ่ และครอบคลุมทั่วทัง้ ประเทศ อันประกอบไปด้ วย
เสาโทรคมนาคม FOC และทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมอื่นๆ (ทัง้ ที่เป็ น
กรรมสิ ท ธิ์ ในทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ ก ารเช่ า ระยะยาว และสิ ท ธิ ในการรั บ ประโยชน์ จาก
รายได้ สุ ท ธิ ) นั ้ น ท าให้ กองทุ น จะได้ รั บ ประโยชน์ จากการที่ เป็ นผู้ บุ ก เบิ ก ใน
อุตสาหกรรมซึ่งการเข้ ามาในธุรกิจประเภทนีม้ ีอุปสรรคหลายประการ

บริ ษั ท จั ด การเชื่ อ ว่า กองทรั พ ย์ สิ น อัน ประกอบด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ มี
ลักษณะเฉพาะของกองทุนเป็ นกองทรัพย์สนิ ที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายที่สดุ ของประเทศไทย และทา
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ให้ กองทุนสามารถให้ เช่าทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ที่มีความครบถ้ วนสมบูรณ์แก่
ผู้เช่าได้ ในขณะนี ้ กองทุนมีสิทธิ ในการรั บรายได้ สุทธิ จากเสาโทรคมนาคมจานวน 12,682 เสา และคาดว่า
ภายในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ภายหลังการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3 กองทุนจะมีสทิ ธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ จากเสาโทรคมนาคมจานวน 15,271 เสา ทีต่ งอยู
ั ้ ใ่ น
77 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้ อยละ 16.5 ของเสาดังกล่าวอยู่ในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลซึ่งมีประชากรหนาแน่น โดยอ้ างอิงจากรายงานตลาดผู้วิเคราะห์ข้อมูลอิสระโดย Analysys Mason
บริ ษัทจัดการเชื่อว่ากองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมนี ้จะทาให้ กองทุนสามารถนาเสนอเสาโทรคมนาคมที่มีความ
ครอบคลุมทัว่ ทังประเทศกว่
้
าร้ อยละ 98 ของประชากรในประเทศไทยแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุน
ได้ โดย FOC ของกองทุนในขณะนี ้มีความยาวประมาณ 62,668 กิโลเมตร และเป็ นที่คาดหมายว่าจะมีความยาว
ของ FOC เพิ่มขึ ้นเป็ นประมาณ 90,036 กิโลเมตรหลังจากการได้ มาซึ่งทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ซึ่งระยะทางรวมที่เพิ่มขึ ้นมาทังหมดประมาณ
้
27,368 กิ โลเมตรของ FOC FOC หลัก
และ FOC รองรับระบบ FTTx จะทาให้ การกระจายตัวของทรัพย์สนิ ของกองทุนทัว่ ทัง้ 77 จังหวัดของประเทศไทย
โดยรวมเพิ่ ม ขึ น้ อี ก บริ ษั ท จัด การเชื่ อ ว่ า FOC ที่ จ ะได้ ม าซึ่ ง เป็ นส่ว นหนึ่ ง ของทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 จะทาให้ ทรัพย์สินของกองทุนมีความครอบคลุมและสมบูรณ์ มากยิ่งขึ ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล โดยการขยายกองทรัพย์สนิ อย่างต่อเนื่องของ
กองทุนในปั จจุบนั ช่วยให้ กองทุนมีความได้ เปรี ยบทางกลยุทธ์ ในด้ านการกระจายทรัพย์สินและความสามารถใน
การรองรับเทคโนโลยีใหม่ ซึง่ รวมถึง Internet of Things (“IoT”) รถยนต์ที่สง่ สัญญาณเชื่อมต่อกัน (Connected
Car) เครื่ อ งเล่ น เสมื อ นจริ ง แบบพกพา (Mobile Virtual Reality) และโดรน (Drones) เป็ นต้ น และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถสร้ างประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมได้ ด้วย
จากการที่กองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมรายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศ
ไทย ประกอบกับอุปสรรคหลายประการของการเข้ าสูภ่ าคอุตสาหกรรมนี ้ กองทุนจึงมีข้อได้ เปรี ยบที่มีนยั สาคัญ
ในฐานะผู้บุกเบิก การก่อสร้ างเสาโทรคมนาคมใหม่และระบบ FOC backhaul ที่เชื่อมต่อกับเสาโทรคมนาคม
ต้ องใช้ เงินลงทุนสูงและใช้ เวลานาน อีกทังผู
้ ้ ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้ าสูต่ ลาดนี ้ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เข้ มงวด และกระบวนการขออนุญาตเพื่อก่อสร้ างเสาโทรคมนาคมและ FOC backhaul ก็ใช้
ระยะเวลายาวนาน ผู้ประกอบการรายอื่นที่ต้องการเข้ ามาในตลาดอาจมีคา่ ใช้ จ่ายทางการเงินและความเสีย่ งใน
การด าเนิน การที่ สูง รวมถึ งการหยุดชะงัก ในการดาเนิ นการในกรณี ที่ มี การขนย้ ายอุปกรณ์ ไปติด ตัง้ บนเสา
โทรคมนาคมอื่นๆ นอกจากนี ้ ผู้ที่ต้องการเข้ ามาในตลาดยังต้ อง (ก) สร้ างกองทรัพ ย์ สินซึ่งประกอบด้ วยเสา
โทรคมนาคมที่มีขนาดใหญ่และมีการกระจายทางภูมิศาสตร์ สงู เพื่อดึงดูดผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมมาใช้ บริ การ
และ (ข) ต้ องใช้ เวลานานในการสร้ างความสัมพันธ์ ความเชื่อถือและความมัน่ ใจ เพื่อที่จะสามารถเจรจาข้ อตกลง
กับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมได้ สาเร็ จ นอกจากนี ้ผู้ที่ต้องการเข้ ามาในตลาดยังอาจจะเผชิญกับความไม่แน่นอน
ทางกฎหมายอย่างมีนยั สาคัญ และยังต้ องเผชิญกับการเจรจาต่อรองที่ซบั ซ้ อนและใช้ เวลายาวนานกับหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิ จ หากผู้ป ระกอบการเหล่านัน้ พยายามที่จะปรับ โครงสร้ าง (spin-off) ทรัพ ย์ สิน โครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมที่มีอยู่ของตน ดังนัน้ กองทุนจึงมีความโดดเด่นด้ วยการเป็ นทางเลือกที่มีต้นทุนที่เหมาะสมในการ
ขยายโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ประกอบการรายใหม่พร้ อมกับช่วยลดเวลาในการเข้ าสูต่ ลาด
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(ข)

รายได้ ข องกองทุ น ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า ระยะยาวจะเป็ นพื น้ ฐานซึ่ ง ช่ ว ยให้ กองทุ น
สามารถจัดสรรผลตอบแทนที่ย่ งั ยืนให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน

ภายหลังจากการได้ ม าซึ่ง ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 และ
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 กลุม่ ทรู จะขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่มีอยู่ ซึ่งกองทุนลงทุนและมีกลุม่ ทรูเป็ นผู้ให้ เช่า ซึ่งจะสิ ้นสุดในระหว่างปี พ.ศ.
2568 ถึงปี พ.ศ. 2570 ไปเป็ นระยะเวลาที่สิ ้นสุดประมาณปี พ.ศ. 2576 (เป็ นระยะเวลาการเช่าเดียวกับทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3) ซึ่งการขยายระยะเวลาการเช่าดังกล่าวจะนาไปสู่ (ก) กระแสรายได้ ที่ยาวนานขึ ้นของกองทุน
(ข) ระยะเวลาการเช่าตามสัญ ญาเฉลี่ย ถ่วงนา้ หนักประมาณ 12 ปี หลังจากการได้ มาซึ่งทรัพย์ สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ (ค) ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักประมาณ
21 ปี หลังจากการได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 (ในกรณี ที่มีการ
ขยายระยะเวลาเช่า FOC ไปอีก 10 ปี หลังจากปี พ.ศ. 2576 ตามที่กองทุนมีสทิ ธิขอต่อสัญญาเช่าภายใต้ สญ
ั ญา
เช่าในปั จจุบนั ที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่)
รายได้ ของกองทุนจากสัญญาเช่าระยะยาวประกอบด้ วยค่าเช่าคงที่ รวมถึงค่าเช่าซึ่งมีอตั ราการเพิ่มขึ ้น
รายปี ที่ ค งที่ เท่ า กับ ร้ อยละ 2.7 และมี ปั จ จัย การเพิ่ ม ขึน้ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ดัช นี ร าคาผู้บ ริ โภค นอกจากนัน้
ค่าใช้ จ่ายโดยหลักเกือบทังหมดมี
้
อตั ราคงที่หรื อมีการกาหนดอัตราการเพิ่มไว้ แล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจึงเชื่อว่า
รูปแบบธุรกิจของกองทุนจะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่ยงั่ ยืนและมีอตั ราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
(ค)

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการของกองทุนเกือบทัง้ หมดนัน้ คงที่หรือมีการกาหนดอัตรา
การเพิ่มไว้ แล้ ว ซึ่งทาให้ สามารถคาดการณ์ ผลตอบแทนการลงทุนได้ ดีขึน้ รวมทัง้ ลด
ความผันผวนของผลตอบแทนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน

นอกเหนื อ ไปจากกระแสรายรั บ ที่ มั่น คงแล้ ว กองทุน ยังได้ รับ ประโยชน์ จากการที่ ค่าใช้ จ่า ยในการ
ดาเนินงานจานวนมากของกองทุน ได้ มีการระบุไว้ แล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนได้ รับประโยชน์จากข้ อตกลง
ทางการค้ าในสัญญาต่างๆ ที่สาคัญของกองทุน เนื่องจากการแก้ ไขเพิ่ มเติมบางประการในสัญญาที่มีการตกลง
กันในระหว่างการได้ มาซึ่ง ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยในประการแรก
กองทุนได้ รับประโยชน์จากค่าใช้ จ่ายที่มีการตกลงไว้ แล้ วในการย้ ายเสาโทรคมนาคมในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าพื ้นที่ตงั ้
เสาที่เกี่ยวข้ องนันไม่
้ สามารถทาการตกลงกันใหม่หรื อไม่สามารถต่อสัญญาได้ ในกรณีเช่นนัน้ กองทุนตกลงที่จะ
จ่ายค่าชดเชยรายปี คงที่เป็ นจานวนประมาณ 79 ล้ านบาทให้ TUC ซึง่ เป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก เพื่อเป็ น
การรับผิดชอบการย้ ายเสาที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเสาโทรคมนาคมของทรู และเสาโทรคมนาคมของ TUC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 โดยที่ค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสา
นันจะเพิ
้
่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 2.7 ต่อปี ตังแต่
้ เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้ นไป ประการที่สอง กองทุนได้
ประโยชน์จากสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ ซึง่ จากัดต้ นทุนค่าใช้ จ่าย
ที่กองทุนต้ องรับผิดชอบเกี่ยวกับการนาสาย FOC ลงใต้ ดินและค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ ้นเกี่ยวกับสิทธิแห่งทางที่
จาเป็ น ทังนี
้ ้ TUC และ TICC ได้ ตกลงและจะตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่จะเกิดขึ ้นในการนา FOC ลงใต้
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ดิน สาหรับ FOC จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ FOC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 (เมื่อกองทุนชดเชยค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสาจานวนประมาณ 79 ล้ านบาทต่อปี ให้ TUC
ตามข้ อตกลงของสัญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ ห ารจั ด การหลัก ได้ มี ก ารแก้ ไขและแทนที่ ส าหรั บ เสา
โทรคมนาคม) ทังนี
้ ้ TUC และ TICC ยังได้ ตกลงรับผิดชอบส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง
สาหรับเสาไฟฟ้ า และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิทธิ แห่งทางในส่วนของ FOC ที่จะถูกย้ ายลงใต้ ดิน และ ประการ
สุดท้ าย กองทุนได้ รับประโยชน์จากการจ่ายค่าเช่าที่ดนิ และค่าภาษี โรงเรื อนและที่ดินคงที่สาหรับเสาโทรคมนาคม
ภายใต้ กรรมสิทธิ์ของกองทุน เว้ นแต่จะได้ ตกลงเป็ นอย่างอื่น
นอกจากนี ้ ภายหลังการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 เสร็ จ
สิ ้นนัน้ ระยะเวลาการเช่าสาหรับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมบางประเภทจะถูกขยายอายุการเช่าไป
จนถึงปี พ.ศ. 2576 และบางส่วนจะถูกขยายอายุการเช่าออกไปนานกว่า แต่ไม่เกิน พ.ศ. 2586 ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความต่อเนื่องของกระแสรายได้ ของกองทุน
จากการประมาณการของกองทุน การให้ เช่าทรัพย์สินและสิทธิในการรับรายได้ สทุ ธิรวมกันคาดว่าจะ
นามาซึ่งรายได้ ตามสัญญาจานวน 11,851.35 ล้ านบาท สาหรับระยะเวลา 12 เดือนสิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน พ.ศ.
2562 ซึง่ เพิ่มจาก 7,643.58 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 55.1 จากรายรับตามสัญญาที่ประมาณการไว้ สาหรับ
ระยะเวลาเดียวกัน ในกรณีที่ยงั ไม่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
รายได้ จากการประมาณการดังกล่าวคาดว่าจะทาให้ กองทุนมี กระแสเงินสดสาหรับจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน จานวน 10,114.43 ล้ านบาท สาหรับระยะเวลา 12 เดือนสิ ้นสุด 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเพิ่ม
จาก 5,897.55 บาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 71.5 จากรายรับตามสัญ ญาที่ประมาณการไว้ ในกรณี ที่ยังไม่มีการ
ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 3 โดยกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน
กาหนดให้ กองทุนต้ องจ่ายเงินปั นผลรายปี แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว
ซึ่ง เป็ นการสร้ างความมั่น ใจแก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ว่า จะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากอัต ราก าไรที่ ป ระมาณการไว้ นี ้
นอกจากนี ้กองทุนอาจคืนสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากเงินสดที่ได้ รับเพิ่มเติมในอัตราอย่างน้ อยร้ อยละ 90 ใน
รูปแบบของเงินลดทุน
(ง)

เสาโทรคมนาคมของกองทุน ซึ่งครอบคลุมอยู่ท่ ัวประเทศ มีพืน้ ที่สาหรั บรองรั บการ
ปล่ อยเช่ าเพิ่มเติม ทาให้ กองทุนอยู่ในสถานะที่ดีต่อการเติบโตโดยการเพิ่มการเช่ า
พื น้ ที่ ร่วม ซึ่ ง จะท าให้ ก องทุ น ได้ รับ ประโยชน์ จากการที่ มี รู ป แบบทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี
ความสามารถในการทากาไรจากยอดขายส่ วนเพิ่มที่สูง (operating leverage)

ภายหลังจากการได้ มาซึ่งทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่ มเติ ม ครัง้ ที่ 3 บริ ษั ท
จัด การเชื่ อ ว่ากองทุน จะมี ท รั พ ย์ สิน ที่ ห ลากหลายและครอบคลุม พื น้ ที่ ทั่ว ประเทศ ซึ่งจะช่ วยให้ ผ้ ูให้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเข้ าถึงโครงข่ายได้ โดยไม่ต้องมีรายจ่ายลงทุนที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื ้นที่ในเขต
ต่างจังหวัดของประเทศไทยที่มีการเติบโตสูง และพื ้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง เช่น กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ทังนี
้ ้ FOC อีกประมาณ 27,368 กิ โลเมตรที่จะได้ มาเพิ่มเติมซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 3 จะท าให้ เครื อ ข่าย FOC ทัง้ หมดของกองทุน อยู่ที่ ป ระมาณ 90,036
กิโลเมตร ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื ้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 49 ของ FOC
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หลังจากการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 (ซึง่ ไม่รวมระบบ FOC ของ
BFKT และระบบบรอดแบนด์ตา่ งจังหวัด) นอกจากนี ้ การได้ มาซึ่งเสาโทรคมนาคมอีกประมาณ 2,589 เสาที่เป็ น
ส่วนหนึ่งของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 จะทาให้ กองทรัพย์สินในส่วนเสา
โทรคมนาคมของกองทุน มี จานวนประมาณ 15,271เสา โดยประมาณร้ อยละ 16.5 ของกองทรั พ ย์ สิน เสา
โทรคมนาคมของกองทุนตังอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่งมีการรับส่งข้ อมูลผ่านโครงข่าย
สูงสุด
การได้ มาซึ่งเสาโทรคมนาคมเพิ่ มเติมซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 จะทาให้ จานวนเสาโทรคมนาคมที่แบ่งใช้ ได้ ของกองทุนเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 41 จากที่มี
อยู่ 6,350 เสาในปั จจุบนั เป็ นประมาณ 8,939 เสา โดยกองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทุนในปั จจุบนั มี
อัตราการใช้ งานเฉลี่ยจากกลุ่มทรู อยู่ที่ 2.51 พื ้นที่ (slots) ต่อเสา คิดเป็ นรายได้ เฉลี่ยสุทธิ (หักค่าเช่าที่ดินและ
ภาษี โรงเรื อนและที่ดิน) ประมาณ 17,000 บาทต่อเสาต่อเดือน หลังจากการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 อัตราการใช้ งานเฉลี่ยจากกลุม่ ทรู จะกลายเป็ น 2.36 พื ้นที่ (slots) ต่อเสา
ซึง่ คาดการณ์วา่ จะก่อรายได้ เฉลีย่ สุทธิ (หักค่าเช่าที่ดินและภาษี โรงเรื อนและที่ดิน) ประมาณ 16,000 บาทต่อเสา
ต่อเดือนในปี พ.ศ. 2561 อนึ่ง รายได้ เพิ่มเติมจากบุคคลภายนอกที่มาจากกองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของ
กองทุนได้ เพิ่มขึ ้นอย่างสม่าเสมอจากต้ นปี พ.ศ. 2559 และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเป็ นผลมาจากการ
ให้ เช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมแก่ผ้ ูเช่าที่เป็ นบุคคลภายนอก หลังจากการได้ มาซึ่งเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติม
จานวนประมาณ 2,589 เสา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
3 นอกจากนัน้ ในขณะนี ้หนึ่งในผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยได้ เช่าพื ้นที่ (slots) ที่ว่างบน
เสาโทรคมนาคมเป็ นจานวนประมาณ 1,300 เสา
ในขณะเดียวกัน หลังจากการได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
เครื อข่าย FOC ของกองทุนจะมีความสามารถในการรองรับการใช้ เพิ่มเติม คงเหลือประมาณร้ อยละ 23 สาหรับ
การเช่าใช้ พื ้นที่ร่วม (คิดเป็ นประมาณ 430,000 คอร์ กิโลเมตร) ซึง่ จะทาให้ กองทุนอยูใ่ นสถานะที่ดที ี่จะตอบสนอง
ต่อความต้ องการเช่าใช้ FOC ในระยะกลางถึงระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากการได้ มาซึ่งทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 3 นั น้ เครื อ ข่ า ย FOC ของกองทุ น ในเขตพื น้ ที่
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ซึง่ เป็ นพื ้นที่เมืองที่มีความเจริ ญมากที่สดุ ของประเทศ และเป็ นพื ้นที่ที่มีการรับส่ง
ข้ อมูลผ่านเครื อข่ายมากที่สดุ จะคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 49 (ซึ่งเป็ น FOC ความยาว 935,018 คอร์ กิโลเมตร
หรื อ 14,630 กิโลเมตร) ของเครื อข่าย FOC รวมของกองทุน (ซึ่งไม่รวมถึง ระบบ FOC ของ BFKT และระบบบ
รอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด) ดังนัน้ บริ ษัทจัดการเชื่อว่ากองทุนจะอยูใ่ นสถานะที่ดีที่จะตอบสนองต่อลูกค้ า
หลากหลายประเภทได้ ในอนาคต รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็ นผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต (ISP Player) และ
ลูก ค้ าองค์ ก รด้ ว ย ทัง้ นี ้ รั ฐ บาลได้ ป ระกาศแผนการรื อ้ ถอนสายไฟฟ้ าและสายโทรคมนาคมเหนื อ ศี ร ษะ
(overhead cable) ในเขตพื ้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลภายในปี พ.ศ. 2565 ซึง่ กลุม่ ทรูตกลงรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการนาสาย FOC ลงใต้ ดิน และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิแห่ง
ทางในกรณีที่ต้องนาสาย FOC ลงใต้ ดิน สาหรับส่วนที่เกินกว่าที่ได้ ตกลงกันตามสัญญาที่เกี่ยวข้ อง ข้ อมูลจาก
Analysys Mason ชี ้ให้ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสภาวะการแข่งขัน
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ในตลาด เนื่ องจากเป็ นข้ อ กาหนดที่ใช้ บังคับ กับ ผู้ป ระกอบการทุก ราย และผู้ป ระกอบการไม่มีท างเลือ กอื่ น
นอกจากนี ้ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวน้ อยกว่าร้ อยละ 2.5 ของรายได้ ของผู้ประกอบการ จึงคาดว่าจะไม่เป็ นอุปสรรคต่อ
การลงทุนด้ านโครงข่ายในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล นอกจากนี ้ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นจากการย้ ายสายลงใต้
ดิน ส่วนหนึ่งจะได้ รับ ชดเชยโดยรายจ่ ายด้ านทุน ที่ลดลงจากค่าซ่อ มบารุ งโครงข่าย ในแง่ของการให้ บริ การ
ข้ อกาหนดย้ ายสายลงใต้ ดินอาจจะเพิ่มโอกาสการใช้ สายเคเบิลใต้ ดินร่วมกันของผู้ประกอบการที่ไม่ประสงค์จะ
วางสายใหม่เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและเวลาในการเข้ าสูต่ ลาด ซึ่งกองทุนเชื่อว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาของกองทุนในที่สดุ
นอกจากนี ้ เนื่องจากผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ต่าง ๆ มุ่งเน้ นการติดตัง้ 4G และ 5G ผู้ให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะทาการตัดสินใจเลือกคลื่นความถี่ได้ ลาบากขึ ้น เนื่องจากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมต่างๆ ใน
ประเทศไทย เป็ นเจ้ าของคลื่นความถี่ ในช่วงความถี่ ที่แตกต่างกัน ทัง้ นีค้ ลื่นความถี่ ต่า (ต่ากว่า 1 GHz) จะมี
คุณสมบัติในการส่งสัญญาณที่ดีกว่า และทาให้ สถานีฐาน (Base Transceiver Station หรื อ BTS) หนึ่งสถานี
สามารถครอบคลุมพืน้ ที่ได้ มากกว่าสถานีฐาน (BTS) สาหรับคลื่นความถี่สูงกว่า การไม่สามารถเข้ าถึงคลื่น
ความถี่ที่ต่ากว่า 1 GHz ได้ ทาให้ ความครอบคลุมของสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นที่และความสามารถในการรองรั บ
ความจุของสัญญาณดังกล่าวในพื ้นที่ขนาดใหญ่เป็ นไปได้ ยากขึ ้น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมในการเพิ่มผู้เช่าและบริ หารจัดการพืน้ ที่ร่วมสาหรับกองทรัพย์สิน ของกองทุนจะมี
จานวนค่อนข้ างต่า ทาให้ กองทุนสามารถเปลี่ยนรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจากการมีผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการพื ้นที่ร่วมเป็ น
ผลกาไรและกระแสเงิ นสดได้ มากขึ ้น นอกจากนี ้ ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักซึ่งมีหน้ าที่ที่จะต้ องบารุ งรักษา
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมจะมีคา่ ใช้ จ่ายในการบารุงรักษาที่คอ่ นข้ างต่า ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สง่ เสริ มให้ ผ้ ู
เช่าและบริ หารจัดการหลักดังกล่าวทาการต่อสัญญาเช่ า ดาเนินการและบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและ
แทนทีก่ บั กองทุนเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าของสัญญาดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการเชื่อว่ารูปแบบทางธุรกิจ
ของกองทุนมี ความสามารถในการทากาไรจากยอดขายส่วนเพิ่ มที่สูง (operating leverage) อีกทัง้ มีโอกาส
เติบโตได้ ในอนาคต
(จ)

การมีความสัมพันธ์ ท่ ีดีกับกลุ่มทรู ซึ่งเป็ นหนึ่ งในผู้ให้ บริ การกิจการโทรคมนาคมที่
ครอบคลุมทั่วประเทศและครบวงจรในประเทศไทย รวมถึงประสบการณ์ ของบริษัท
หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ไทยพาณิ ชย์ จ ากั ด ซึ่ งเป็ นผู้ จั ด การกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้ างพืน้ ฐานชัน้ นาของประเทศไทย

ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนเป็ นบริ ษัทย่อยของทรู ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ราย
ใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทยและเป็ นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมครบวงจรที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
กลุม่ ทรู ซึ่งถือหน่วยลงทุนของกองทุนอยู่ร้อยละ 28.11 ของหน่ วยลงทุนที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็ นบริ ษัทในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในเครื อบริ ษัทเอกชนที่มีขนาด
ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย และเป็ นหนึง่ ในเครื อบริ ษัทที่ใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุม่ ทรูเป็ นผู้
ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองในประเทศไทย โดยมีสว่ นแบ่งทางการตลาดร้ อยละ 26.5
จากรายได้ จากการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วง ไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2560 และเป็ นผู้นาตลาดธุรกิ จ
บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต ด้ วยส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 41 ในช่วงไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2560
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บริ ษัทจัดการคาดว่าการสนับสนุนและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ของกลุม่ ทรูจะยังทาให้ กองทุนมีข้อได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขันในการบริ หารจัดการทรัพย์สินและการขยายกอง
ทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ ตอ่ ไป โดยกองทุนจะได้ รับประโยชน์จากความรู้ทางด้ านเทคนิคในเชิงลึกจากกลุม่ วิศวกร
และผู้บริ หารระดับแนวหน้ าของอุตสาหกรรมของกลุม่ ทรู ผ่านผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึ่งจะให้ บริ การใน
ด้ านงานธุรการ การให้ บริ การ การจัดการด้ านการขาย และการตลาดกับกองทุน นอกจากนี ้ กองทุนจะยังได้ รับ
ประโยชน์จากความสัมพันธ์ ของกลุม่ ทรูกบั ผู้แทนของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมรายอื่นๆ ของประเทศไทย โดยผ่าน
ทางการเข้ าด ารงต าแหน่ ง ในคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น ของกองทุ น ซึ่ ง สมาชิ ก แต่ ล ะรายของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนซึ่งมาจากกลุม่ ทรู นี ้เป็ นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย
มากว่า 20 ปี โดยเฉลีย่
กองทุนจะยังได้ รับประโยชน์จากความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัท
หลักทรัพ ย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด เป็ นบริ ษั ทจัดการชัน้ นาของประเทศและเป็ นหนึ่งในผู้จัดการ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐานชันน
้ าของประเทศไทย
(ฉ)

กองทุนอยู่ในสถานะที่ดีท่ จี ะได้ รับประโยชน์ จากการขยายโครงข่ ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่
อย่ างรวดเร็วจากการเปลี่ยนไปใช้ บริ การระบบ 4G LTE และการติดตัง้ ระบบ 5G ใน
อนาคต

มีการคาดการณ์ วา่ อัตราจานวนผู้ใช้ บริ การ 4G LTE ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศ
ไทยจะมีอตั ราการเติบโตสูง โดย Analysys Mason ประมาณการว่าจะมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ของ
จานวนผู้ใช้ บริ การ 4G LTE ที่ร้อยละ 25 และเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 76 ในปี พ.ศ. 2565 โดยเป็ นผลจากการเข้ าถึง
สมาร์ ทโฟนที่เพิ่มขึ ้น ค่าบริ การข้ อมูลที่ลดลงและการเข้ าถึงจานวนแอปพลิเคชั่ นและข้ อมูลที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่
อัตราการเข้ าถึงสมาร์ ทโฟนคาดว่าจะเติบโตจากร้ อยละ 78 ในปี พ.ศ. 2559 เป็ นร้ อยละ 106 ในปี พ.ศ. 2565
โดยเป็ นผลจากการมีผ้ ใู ช้ บริ การที่เปลี่ยนมาใช้ บริ การ 4G เพิ่มขึ ้น และความต้ องการใช้ บริ การข้ อมูลเคลื่อนที่
รวมถึงการที่สมาร์ ทโฟนมี ราคาถูกลง นอกจากนี ้ Analysys Mason ยังได้ ทาการประมาณการว่า ปริ มาณการ
รับส่งข้ อมูลรวมถึงอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่จะเติบโตด้ วยอัตราเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 9.2 ระหว่างปี พ.ศ.
2560 ถึงปี พ.ศ. 2565 นอกจากนี ้ บริ ษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ ม จากัด ซึ่งได้ จดั ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 6
มกราคม 2560 เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ อิ น เทอร์ เน็ ต (สื่อ ดิ จิ ทัลออนไลน์ ) บนเว็บ ไซต์ แ ละเครื่ อ งมื ออุป กรณ์
โทรคมนาคม จะช่วยเพิ่มอัตราการใช้ บริ การข้ อมูลบนเครื อข่ายของกองทุนมากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
บริ ษัทจัดการเชื่อว่าการมีผ้ ใู ช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและระบบบรอดแบนด์ประจาที่เพิ่มขึ ้นจากในปั จจุบนั
(ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ APAC ที่ ร้อยละ 40 (ซึ่งอ้ างอิงจากค่าเฉลี่ยของ 8 ประเทศในกลุ่ม ประเทศในความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก ได้ แก่ อินเดีย จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และ
ประเทศไทย ตามรายงานของ Analysys Mason) จะช่วยเพิ่มความต้ องการการใช้ แบนด์วิธและ FOC ที่มากขึ ้น
ทังนี
้ ้ Analysys Mason คาดว่าการเข้ าถึงระบบบรอดแบนด์ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 34 ในปี พ.ศ.
2559 เป็ นร้ อยละ 53 ในปี พ.ศ. 2565
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นอกจากนี ้ การติดตังระบบ
้
5G จะต้ องมีการติดตังเครื
้ อข่าย FOC ที่มีการกระจุกตัวอย่างหนาแน่น
เพื่อให้ สามารถมัน่ ใจได้ ว่าจะมีแบนด์วิธเพียงพอในการรองรับผู้ใช้ บริ การทังต้
้ นสายและปลายสาย โดยมุง่ เน้ นที่
ระบบเสาขนาดเล็ก การติดตัง้ 5G จะต้ องใช้ โครงข่ายที่หนาแน่นเพื่อรองรับการรับส่งของข้ อมูลในปริ มาณมาก
ซึ่งคาดว่าจะมาจากผู้ใช้ บ ริ การเครื อข่ายไร้ สาย ทัง้ นี ้ รัฐบาลกาลังเตรี ยมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของ
ประเทศไทยไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจแบบดิจิทลั ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของแนวคิดริ เริ่ มเพื่อพัฒนาประเทศให้ ทนั สมัยผ่าน
ระบบโครงสร้ างพื น้ ฐานและเครื อ ข่ายโทรคมนาคมที่ พัฒ นาแล้ ว ภายใต้ แ ผน “โครงข่ายหลัก บรอดแบนด์
แห่งชาติ ”(National Broadband Backbone) และ “ระบบเกตเวย์ระหว่างประเทศ” (International Gateway)
ซึง่ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมวางแผนพัฒนาเครื อข่ายบรอดแบนด์เพื่อให้ ประชากรอย่างน้ อยร้ อย
ละ 95 สามารถเข้ าถึงได้ ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 27 ในปี พ.ศ. 2557
อุปสงค์สาหรับการใช้ บริ การการส่งข้ อมูลคุณภาพสูงจะส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย
ต้ องจัดหาอุปกรณ์ โครงข่ายเพิ่มขึน้ เพื่อรองรั บ อันจะทาให้ เกิ ดความต้ องการใช้ เสาโทรคมนาคม โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive และ FOC เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับอีกด้ วย
ในฐานะที่กองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมรายแรกในประเทศไทย และเป็ น
รู ปแบบการประกอบธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่เป็ นอิสระ (Independent Telecom Infrastructure
Platform) กล่าวคือ กองทุนไม่ได้ ประกอบธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันกับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมซึ่งเป็ นผู้ที่มีโอกาส
เช่า ซึ่งอาจทาให้ กองทุนมีความน่าสนใจมากขึ ้นสาหรับการให้ บุคคลภายนอกเช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมจากกองทุน โดยมีข้อได้ เปรี ยบที่ สาคัญ ในมุม มองของผู้เช่า คือ (ก) ลดภาระการลงทุน (ข) ใช้
ระยะเวลาที่สนกว่
ั ้ าในการเข้ าถึงตลาด และ (ค) มีความยืดหยุน่ สูงกว่า จากการที่กองทุนมีเครื อข่ายที่ครอบคลุม
กว้ า งขวาง นอกจากนี ้ บริ ษั ท จัด การเชื่ อ ว่า กองทุน อยู่ในสถานะที่ ดี ที่ จ ะได้ รับ ประโยชน์ จ ากแนวโน้ ม ของ
อุตสาหกรรมในทางบวก โดยจะสามารถตอบสนองต่อความต้ องการในการใช้ ข้อมูลจานวนมากที่เกิดขึ ้นของ
ผู้ใช้ งานที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วนี ้ได้ ตอ่ ไป
2.1.7.2 กลยุทธ์ ของกองทุนฯ
บริ ษัทจัดการเชื่อว่าแนวโน้ มในทางบวกของธุรกิจของกองทุนได้ รับการสนับสนุนจากกลยุทธ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) การสร้ างผลก าไรจากการได้ ใช้ ป ระโยชน์ ในการด าเนิ น การ (operating leverage) ซึ่ ง
เป้าหมายคือการสร้ างรายได้ โดยมุ่งเน้ นที่การรักษาความสัมพันธ์ ท่ ีดีกับกลุ่มทรู และการ
หาผู้เช่ าพืน้ ที่ร่วมเพิ่มเติมบนทรั พย์ สิน เสาโทรคมนาคมจานวนประมาณ 8,939 เสา ที่
สามารถรองรั บ การใช้ เพิ่ มเติ ม ซึ่ ง กองทุ น จะได้ รั บ ภายหลั ง การได้ มาซึ่ ง ทรั พย์ สิ น
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
กลยุทธ์ ของกองทุนจะมุ่งเน้ นการเพิ่มการใช้ ประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนของทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมเพิ่มเติมจากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ซึ่งจะ
รวมเป็ น กลุ่มทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน โดยมีเป้าหมายที่จะทาการเพิ่มจานวนผู้เช่า
และบริ หารจัดการพื ้นที่ร่วมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มนี ้ให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อที่จะสร้ างรายได้ เพิ่มเติม
ต่อเสาโทรคมนาคม ทังนี
้ ้ ผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมจะทางานร่วมกับทีมงานด้ านการวางแผนและวิศวกรรม
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โครงข่ายของผู้ให้ บ ริ การโทรคมนาคมของไทยรายอื่น ๆ เพื่ อที่ จะหาโอกาสในการตอบสนองความต้ องการ
ทางด้ านโครงข่ายของผู้ประกอบการเหล่านันจากการใช้
้
พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมของกองทุน ปั จจุบนั หนึง่ ในผู้ให้
บริ การโทรคมนาคมรายใหญ่ ในประเทศไทยได้ เ ช่ าพื น้ ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมประมาณ 1,300 พื น้ ที่
(slots) ของเสาโทรคมนาคมจานวน 6,000 เสาที่ กองทุน ได้ รับมอบจากทรู ในปี พ.ศ. 2557 และ 2558 ทัง้ นี ้
ภายหลังจากการได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 กองทุน
จะมีจานวนเสาโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ ้น และกองทุนจะทาการนาเสาโทรคมนาคมออกให้ เช่าแก่ผ้ ูให้ บริ การ
โทรคมนาคมรายอื่นๆ ต่อไป
การเพิ่มผู้เช่าและบริ หารจัดการพื ้นที่ร่วมรายใหม่จะทาให้ กองทุนสามารถกระจายฐานลูกค้ า อีกทัง้
บริ ษัทจัดการเชื่อว่าจะเพิ่มความมัน่ คงของรายได้ และการสร้ า งเสถียรภาพของกระแสเงินสดในระยะยาวของ
กองทุนได้ โดยปกติ การเพิ่มผู้เช่าพื ้นที่ร่วมนี ้จะช่วยเพิ่มอัตรากาไรจากการดาเนินงาน (operating margin) ต่อ
เสาได้ อย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากการเพิ่ มจานวนผู้เช่า พื น้ ที่ (slots) บนทรัพ ย์ สินเสาโทรคมนาคมเพิ่ มเติม มี
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่ต่า
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมที่ได้ มาเพิ่มเติมนี ้จะเพิ่มความครอบคลุมของโครงข่ายเสาโทรคมนาคมของ
กองทุนซึ่งตัง้ อยู่ในพื ้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และจะทาให้ ผ้ ูให้ บริ การโทรคมนาคมสามารถให้ บริ การครอบคลุม
จานวนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยบนคลืน่ ความถี่ 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz และ ใน
อนาคต บนคลืน่ ความถี่ 2,300 MHz และ 2600 MHz ได้ ทาให้ การเช่าเสาโทรคมนาคมเหล่านี ้เป็ นทางเลือกทาง
หนึง่ ที่นา่ สนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื อข่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับการสร้ างเสาโทรคมนาคมใหม่
นอกจากนี ้ กองทุนมีความตังใจที
้ ่จะดารงความสัมพันธ์ กบั กลุม่ ทรูเพื่อขยายฐานทรัพย์สินของกองทุน
ซึง่ กองทุนเชื่อว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ทงสองฝ่
ั้
าย ด้ วยกลยุทธ์ดงั กล่าวนี ้กองทุนจะมี พื ้นที่ (slots) บนทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมเพิ่มเติมเพื่อเร่ งการเติบโตของกองทุนในอนาคต โดยขณะเดียวกันก็ เป็ นแนวทางที่ค้ มุ ค่าสาหรับ
กลุม่ ทรู ในการขยายบริ การระบบ 4G-LTE ระบบ 5G และระบบซึ่งทันสมัยอื่นใดในอนาคตด้ วยรายจ่ายลงทุนที่
ค่อนข้ างต่า
อ้ างอิงจากข้ อมูลของ Analysys Mason การประมูลคลื่นความถี่ 850 MHz และ 1800 MHz ซึ่งจะจัด
ขึ ้นโดย กสทช. ซึ่งประกาศว่าจะเกิดขึ ้นภายในพฤษภาคม พ.ศ. 2561 แต่คาดว่ าจะมีการเลื่อนออกไปเนื่องจาก
การเปลี่ย นแปลงคณะกรรมการ ควรจะส่งผลในทางบวกต่ อ ธุ รกิ จ ของกองทุน เนื่ อ งจากผู้ป ระกอบธุ รกิ จ
โทรคมนาคมต่างๆ จะอยู่ในสถานการณ์ ที่จาเป็ นต้ องใช้ ประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมเพื่อรักษาความ
ครอบคลุมของเครื อข่ายของตนไว้ หรื อต้ องขยายเครื อข่าย 4G ด้ วยรายจ่ายส่วนทุนที่ต่า เพื่อรักษาระดับต้ นทุน
ของตนไว้

31

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
(ข) การขยายขนาดกองทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมอย่ างต่ อเนื่ องของกองทุ น
โดยกลยุทธ์ การจัดหามาซึ่งทรัพย์ สินที่สามารถใช้ ร่วมกันได้ จากกลุ่มทรู หรื อผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมรายอื่น
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนเป็ นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ ตามประมาณการงบการเงินที่ปรากฏในเอกสารฉบับ
นี ้ รายได้ จากเงินลงทุนของกองทุนหลังจากได้ มาซึ่งทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่ มเติม ครัง้
ที่ 2 จะเพิ่มขึ ้นจาก 6,599.29 ล้ านบาท เป็ น 7,621.70 ล้ านบาท สาหรับ ระยะเวลาตังแต่
้ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และภายหลังการได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั ง้ ที่ 3 คาดการณ์ ว่าจะเพิ่ มจาก 7,641.05 ล้ านบาท เป็ น 11,851.35 ล้ านบาท สาหรั บระยะเวลาตัง้ แต่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 ซึ่งคาดการณ์ว่าประมาณการเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย
ของกองทุนจะเพิ่มขึ ้นในจานวน 0.0322 ต่อหน่วย จาก 0.9802 ต่อหน่วย เป็ น 1.0124 ต่อหน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 3.3 สาหรับระยะเวลาตังแต่
้ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ภายหลังจากการได้ มาซึ่ง
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และจะเพิ่มขึ ้นในจานวน 0.0248 ต่อหน่วย จาก
1.0154 ต่อหน่วย เป็ น 1.0402 ต่อหน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.4 สาหรับระยะเวลาตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ภายหลังจากการได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการสร้ างการเติบโตของรายได้ และเงินปั นผลแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน กองทุนจะหา
โอกาสในการลงทุนในทรั พย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมต่อไป โดยในฐานะผู้ให้ บริ การที่มีรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่เป็ นอิสระ (Independent Telecom Infrastructure Platform)
กองทุนจะมุง่ เน้ นการจัดหาทรัพย์สินเพิ่มเติมจากกลุม่ ทรูและบุคคลอื่นๆ ที่มีมลู ค่าในเชิงกลยุทธ์ ปราศจากภาระ
ผูกพัน และสามารถรองรับการใช้ พื ้นที่ร่วมกันได้ กบั ผู้ประกอบการหลายราย
โดยการลงทุนในทรัพย์สินที่มีข้อตกลงทังในด้
้ านรายรับและรายจ่ายที่สาคัญล่วงหน้ านัน้ เป็ นรู ปแบบ
การลงทุนที่จะลดความเสีย่ งในด้ านการปฏิบตั ิการ (execution risk) และความไม่แน่นอนของผลประกอบการ
สาหรับทรัพย์สินหรื อรายได้ สทุ ธิอื่นในอนาคตที่กองทุนจะได้ รับจากกลุม่ ทรู กองทุนจะจัดให้ มีการทา
รายงานการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินเพื่อให้ มนั่ ใจว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าโดยปกติ
ทัว่ ไป (arm’s length) และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
(ค) การเลือกลงทุนในส่ วนปรับปรุ งทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการรองรับ (Capacity) ให้ ตอบสนองกับอุปสงค์
กองทุนมีความประสงค์จะลงทุนในส่วนปรับปรุงในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน
เมื่อมีโอกาสเพื่อที่จะเพิ่มจานวนพื ้นที่บนเสาโทรคมนาคม (slots) ของกองทุน และปรับปรุ งประสิทธิภาพและ
เพิ่ ม แบนด์ วิด ธ์ บ น FOC และระบบบรอดแบนด์ ในต่ างจังหวัด ของกองทุน ตลอดจนเพื่ อ ให้ ก้ าวทัน ต่อ การ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ทางด้ านเทคโนโลยีในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนปรับปรุงในอนาคตดังกล่าวอาจรวมถึง
การเพิ่ มความแข็ งแรงทางด้ านโครงสร้ างของเสาโทรคมนาคมบางเสา และ การปรับ ปรุ งอุป กรณ์ ระบบสื่อ
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สัญ ญาณและอุปกรณ์ โครงข่ายหลัก ทัง้ นี ้ กองทุนมีแผนที่จะลงทุนในส่วนปรับปรุ งก็ ต่อเมื่อผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลักหรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการพื ้นที่ร่วมได้ ตกลงล่วงหน้ าที่จ ะเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการส่วน
ปรับปรุ งเพิ่มเติมหรื ออุปกรณ์ ที่จะมีการปรับปรุ ง ภายใต้ การตกลงค่าเช่าล่วงหน้ าในระยะยาว และการลงทุน
ปรับปรุงทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามหลักการในการเข้ าลงทุนของกองทุน
ซึง่ เป็ นผลให้ เงินปั นส่วนแบ่งกาไรของกองทุนเพิ่มขึ ้นได้
(ง) การมุ่งเน้ นการบริ หารเงินทุนอย่ างมีประสิทธิภาพเพื่อสนั บสนุ นการเติบโตในระยะยาว
และการจัดสรรผลตอบแทนให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนได้ อย่ างต่ อเนื่อง
บริ ษั ท จัด การวางแผนที่ จ ะใช้ แ นวทางการรั ก ษาวิ นัย ทางการเงิ น ในการบริ ห ารจัด การงบดุล โดย
กฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุนกาหนดให้ กองทุนต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (debt to
equity) มิให้ สงู กว่าสามต่อหนึง่ (3:1) และตามข้ อตกลงตามสัญญาเงินกู้ของกองทุนกาหนดให้ กองทุนต้ องดารง
อัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ ทังนี
้ ้ หลังจากการได้ มาซึ่ง ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3 อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (debt to equity) ของกองทุนถูกคาดการณ์ว่าจะไม่เกินประมาณ 0.20 เท่า ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการตังเป
้ ้ าที่จะดูแลให้ กองทุนมีสภาพคล่องที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าเพียงพอต่อการดาเนินตามกลยุทธ์การ
ขยายธุรกิจของกองทุน และดารงความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ในระยะยาว โดย
อัตราส่วนหนี ้สินต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)
(debt to EBITDA) ของกองทุนถูกคาดการณ์วา่ จะเพิ่มจากประมาณ 2.1 เป็ นประมาณ 2.4 หลังจากการได้ มาซึง่
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ภายใต้ สมมติฐานว่าไม่มีการทาธุรกรรมใดๆ
เพิ่มเติม ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายภายในของกองทุนที่จะดารงอัตราส่วนดังกล่าวไว้ ให้ ต่ากว่า 4.0
บริ ษั ทจัด การเชื่ อว่าแนวทางการบริ ห ารเงิ นทุน อย่า งรอบคอบ และด้ วยความเสี่ย งในระดับ ต่ า ณ
ปั จจุบนั ของกองทุนจะทาให้ กองทุนสามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนทังในรู
้ ปแบบทุนและการกู้ยืมเงินได้ อย่างเพียงพอ
ในอนาคต ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนัน้ และมีความสามารถที่จะขยายและปรับปรุ ง
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนได้
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2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
2.2.1 กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม 2558
กองทุนฯ ได้ ลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติม โดยทรัพย์สินดังกล่าว
ประกอบด้ วย (1) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ประเภทโทรคมนาคมของ บริ ษั ท เอเชี ย ไวร์ เลส คอมมิ ว นิ เคชั่ น จ ากั ด (“AWC”) ซึ่ ง ประกอบด้ วย เสา
โทรคมนาคมของ AWC จานวนประมาณ 338 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้ อง (หากมี) ของ AWC โดยเป็ นรายได้ สทุ ธิ ที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ และรวมถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 (หรื อวัน
อื่นตามที่กองทุนฯ และ AWC จะตกลงกัน) จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม
ระหว่าง AWC และ บริ ษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม (“สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC”) รวมทัง้ กรรมสิทธิ์ ในเสาโทรคมนาคม และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้ องของ AWC ดังกล่าว (หากมี) ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และ
เป็ นไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่จะได้ กาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ โดยกองทุนฯ ได้ เข้ าทา
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ กับ AWC และ (2) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งประกอบด้ วย ใยแก้ วนาแสง (fiber optic
cable หรื อ FOC) ระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 303,453 คอร์ กิโลเมตร) รวมทังสิ
้ ทธิ ใน
การซื ้อ (call option) FOC ดังกล่าว เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวและเป็ นไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่จะได้
ก าหนดในสัญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ระยะยาวโดยมี ราคาในการใช้ สิ ท ธิ (Exercise Price) เพื่ อ ซื อ้ กรรมสิ ท ธ์ ใ น
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้ านบาท โดยกองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาเช่าทรัพย์สนิ 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 จากัด (“DTN”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) หรื อ DTAC
โดยในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมนี ้ DTN จะเช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ ้น จากเดิมที่เคยทาสัญญา
เช่าไว้ กบั กองทุนฯ ในเดือน ตุลาคม 2557 ที่จานวน 115 เสา และเนื่องจากกองทุนฯ จาเป็ 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
งบกาไรขาดทุน อันจะส่งผลให้ กองทุนฯ มีรายได้ จากเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่ม
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สูงขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ความร่ วมมือดังกล่าวนับเป็ นอีกก้ าวที่สาคัญของประเทศไทยในการใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็ 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
หลังจากมี การส่งมอบเสาโทรคมนาคมจานวน 3,000 เสา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และครบเต็ม จานวน
6,000 เสา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผา่ นมา ทางกองทุนฯ ได้ มีการเจรจากับกลุม่ ทรู เพิ่มเติม เกี่ยวกับข้ อมูล
จานวนเสาที่ได้ รับมอบจริ ง กับจานวนเสาตามแผนการส่งมอบ จากการเจรจาดังกล่าว ทาให้ กองทุนฯ ได้ รับ
รายได้ คา่ เช่าเสาโทรคมนาคมสุทธิ (รายได้ ค่าเช่าเสา หักด้ วยค่าเช่าที่ดิน) เพิ่มขึ ้นอันเนื่องมาจากค่าเช่าที่ดินเพื่อ
ติดตังเสาโทรคมนาคมที
้
่ลดลง เนื่องจากทางทรู จดั ส่งเสาโทรคมนาคมประเภท Ground Base มากกว่าที่ระบุไว้
ในสัญญา ซึง่ ค่าเช่าที่ดินของเสาประเภทนี ้มีอตั ราต่ากว่าค่าเช่าที่ดิน ของเสาประเภท Roof Top ทาให้ ต้องมีการ
ปรับปรุงค่าเช่าที่ดินสุทธิดงั กล่าวขึ ้น
2.2.4 กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายน 2560
กองทุนฯ ได้ ลงทุนในทรัพ ย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2 โดยทรัพ ย์ สิน
ดังกล่าวประกอบด้ วย (1) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานประเภทโทรคมนาคมของ บริ ษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชั่น จากัด (“AWC”) ซึ่งประกอบด้ วย เสา
โทรคมนาคมของ AWC จานวนประมาณ 149 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้ อง (หากมี) ของ AWC โดยเป็ นรายได้ สทุ ธิที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ แ ละรวมถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (หรื อวัน
อื่นตามที่กองทุนฯ และ AWC จะตกลงกัน) จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม
ระหว่าง AWC และ บริ ษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม (“สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC”) รวมทัง้ กรรมสิทธิ์ ในเสาโทรคมนาคม และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้ องของ AWC ดังกล่าว (หากมี) ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และ
เป็ นไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่จะได้ กาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ โดยกองทุนฯ ได้ เข้ าทา
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ กบั AWC
(2) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 350 เสา ของบริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอม
มิวนิเคชัน่ จากัด (“TUC”)
(3) กรรมสิท ธิ์ ใน FOC ซึ่ง ในปั จ จุ บัน ใช้ ในธุ รกิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ ใ นเขตพื น้ ที่
ต่างจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรื อ 62,594 คอร์ กิโลเมตร) ของTUC

35

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
(4) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC หลัก ซึ่ ง ในปั จจุ บัน ใช้ ในธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ แ ละ
อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรื อ 117,147 คอร์ กิโลเมตร) ของ
บริ ษัท ทรูมฟู จากัด (“TMV”) และ
(5) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ
FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวม
ระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรื อ 80,014 คอร์ กิโลเมตร) ของ บริ ษัท ทรู อินเตอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชั่น จากัด (“TICC”)
รวมทังสิ
้ ทธิในการซื ้อ (call option) FOC ดังกล่าว เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวและเป็ นไปตามเงื่อนไข
อื่นตามที่จะได้ กาหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวโดยมีราคาในการใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื ้อกรรม
สิทธ์ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้ านบาท โดยกองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ระยะยาวกับ TICC
2.2.5 กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม 2561
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ประกอบด้ วย
(ก)

กรรมสิทธิ์ ในเสาโทรคมนาคมจานวนประมาณ 2,589 เสาและโครงสร้ างพื ้นฐาน

โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้ องสาหรับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะซื ้อจาก TUC โดยรวม
เรี ยกเป็ น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
(ข)

กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่

ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ 252,006 คอร์ กิโลเมตร) ที่ จะซือ้ จาก TUC
โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
(ค)

กรรมสิทธิ์ ใน FOC หลัก ซึ่งในปั จจุบันใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และ

อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 117,871
คอร์ กิโลเมตร) ที่จะซื ้อจาก ทรูมฟู โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC หลักของ ทรูมฟู ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
(ง)

กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การ

อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์ อิ นเทอร์ เน็ตในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิ โลเมตร (หรื อ
ประมาณ 220,428 คอร์ กิโลเมตร) ที่จะซื ้อจาก ทรู มฟู โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx ของทรู มฟู ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และ
(จ)

สิทธิ การเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปั จจุบันใช้ รองรับเทคโนโลยี

ระบบ FTTx ในธุร กิ จให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เน็ ต ในเขตพื น้ ที่ ก รุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 619,986 คอร์ กิโลเมตร) ที่จะเช่าจาก TICC
โดยรวมเรี ย กเป็ น FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของ TICC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครัง้ ที่ 3 รวมทัง้ สิท ธิ ในการซื อ้ (call
option) FOC ซึ่งใช้ รองรับ เทคโนโลยี ระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่ อ ครบกาหนดอายุก ารเช่ าระยะยาว ทัง้ นี ้ โดย
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กองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกาหนดอายุการเช่า
ระยะยาวตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 โดยมีราคาใช้ สิทธิ
(Exercise Price) เพื่อซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้ านบาท
หลังจากการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 กองทุนจะเป็ นเจ้ าของ มี
สิทธิการเช่า หรื อมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากค่าเช่าจากเสาโทรคมนาคมจานวน 15,271
เสา FOC ระยะทางประมาณ 90,036 กิโลเมตร และ ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด จานวนประมาณ
1.2 ล้ านพอร์ ต

สรุ ปเหตุการณ์ สาคัญตัง้ แต่ วนั ที่ 27 ธันวาคม 2556 (วันที่กองทุนฯ เข้ าจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ )
ถึงในรอบปี 2561 (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

แจ้ งมติท่ ปี ระชุมผู้ถือหน่ วย
ลงทุนครัง้ ที่ 1/2558
เกี่ยวกับการอนุมัติการลงทุน
ในทรั
พย์ สินกิจการโครงสร้ าง
กองทุนฯ ประกาศ
ลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ XD สาหรับจ่ ายปั น พืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และ
ผล (0.2200 บาท)
การเข้ าทาสัญญาเงินกู้
ที่ 1/2558

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)

19 มกราคม 2558

8 พฤษภาคม 2558 4 สิงหาคม 2558

29 มกราคม 2558

27 กุมภาพันธ์ 2558

31 สิงหาคม 2558 4 พฤศจิกายน 2558
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เหตุการณ์ สาคัญในรอบปี 2559
ลงนามในสัญญาเช่ าเสา
โทรคมนาคมเพิ่มเติมกับ
ทาง DTAC

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2375 บาท)

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2380 บาท)

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2390 บาท)

20 มกราคม 2559

4 กุมภาพันธ์ 2559

3 พฤษภาคม 2559

4 สิงหาคม 2559

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

เหตุการณ์ สาคัญในรอบปี 2560

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2400 บาท)

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2420 บาท)

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2460 บาท)

กองทุนฯ ประกาศ
ลงทุนเพิ่มเติมครั ง้
ที่ 1/2560

2 กุมภาพันธ์ 2560

5 พฤษภาคม 2560

10 สิงหาคม 2560

20 กันยายน 2560

12 กุมภาพันธ์ 2561

XD สาหรับจ่ ายปั น
แจ้ งราคาเสนอขายสุดท้ าย
กองทุนเข้ าลงทุนใน
ของหน่ วยลงทุนใหม่
ทรัพย์ สินกิจการโคงสร้ าง ผล (0.3375 บาท)
สาหรับงวด
สาหรับการลงทุนใน
พืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
ดาเนินงาน 1 ม.ค.
ทรัพย์ สินกิจการโคงสร้ าง
มูลค่ ารวม
พืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 55,236,208,450.60 บาท - 30 เม.ย 2561
14 พฤษภาคม 2561

8 พฤศจิกายน 2560

23 พฤศจิกายน 2560

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2320 บาท)

เหตุการณ์ สาคัญในรอบปี 2561

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2450 บาท)

แจ้ งมติท่ ปี ระชุมผู้ถือหน่ วย
ลงทุนครัง้ ที่ 1/2560
เกี่ยวกับการอนุมตั ิการลงทุน
XD สาหรับจ่ ายปั น ในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ าง
ผล (0.2320 บาท) พืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
และครัง้ ที่ 3

17 พฤษภาคม 2561

17 พฤษภาคม 2561

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.1580 บาท)
สาหรับงวด
ดาเนินงาน 1 พ.ค 30 มิ.ย. 2561
3 สิงหาคม 2561

XD สาหรั บจ่ ายปั น
ผล (0.2600 บาท)
16 พฤศจิกายน 2561

2.3 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริการอสังหาริมทรั พย์ หรื อของผู้ถือหน่ วยรายใหญ่
ก) บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด (“TAM”) ในฐานะผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม ซึง่ มีหน้ าที่
ให้ บริ การงานด้ านธุรการและบริ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องแก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ
ตามประกาศฯ ทน. 1/2554 เนื่องจาก TAM มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม)
ซึ่งในขณะเดียวกัน ทรู เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ของกองทุน ฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
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ข) บริ ษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด หรื อ AWC ซึง่ เป็ นผู้ที่ขาย/โอนสิทธิรายได้ และทรัพย์สนิ และผู้ที่
ให้ เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุน แก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน 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 นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ของกองทุน ฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
ค) บริ ษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด หรื อ BFKT ซึ่งเป็ นผู้ที่ขาย/โอนสิทธิรายได้ และทรัพย์สินและผู้ที่ให้
เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุน แก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน 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 นผู้ถือหน่วยลงทุ นรายใหญ่ ของกองทุนฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
ง) บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน่ ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จากัด หรื อ TICCU ซึง่ เป็ นผู้เช่า/ และผู้เช่า
ช่วงและบริ หารจัดการภายใต้ สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC
และ สัญ ญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริ หารจัดการ FOC บริ หารจัดการภายใต้
สัญญาเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหลักของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุน แก่กองทุนฯ
ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554 เนื่องจาก TICCU มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม) ซึง่ ในขณะเดียวกันทรูเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ
ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
จ) บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด หรื อ TUC ซึ่งเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการภายใต้
สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และ สัญญาแก้ ไข
และแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC สัญญาเช่า ดาเนินการ บารุ งรักษา และ
บริ หารจัดการหลักของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุน (ประเภทเสาโทรคมนาคม) ถือเป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554 เนื่องจาก TUC มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม) ซึ่งในขณะเดียวกัน ทรู เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ที่ถือหน่วย
ลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
2.4 ข้ อมูลของทรั พย์ สินของกองทุนฯ
ก) สรุ ปภาพรวมของทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุน
ภาพรวมเปรี ยบเทียบทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่เดิม และทรัพย์ สิน
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 จานวน
47,250 กิโลเมตร
(680,400 คอร์
กิโลเมตร)

-

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

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

ระบบบรอด
แบนด์ ในเขต
พืน้ ที่ต่างจังหวัด

-

-

-

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

1.2 ล้ านพอร์ ท และ
FOC จานวน 6,114
กิโลเมตร (198,085
คอร์ กิโลเมตร)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ตารางที่ 2 ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุ น ฯ ภายหลั งกองทุ น ฯ เข้ า ลงทุ น ใน
ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
รูปแบบการ
สิทธิในการได้ รับรายได้
กรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่ า
จานวน
์
สุทธิและกรรมสิทธิใน
ระยะยาวและ ทรัพย์ สินรวม
ลงทุน
สิ
ทธิในการซือ้
ทรัพย์ สินเมื่อเข้ าเงื่อนไข
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
จานวน
47,250
กิโลเมตร
(680,400 คอร์
กิโลเมตร)

-

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

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

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

ระบบบรอด
แบนด์ ในเขต
พืน้ ที่ต่างจังหวัด

-

-

-

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

-

1.2 ล้ านพอร์ ท
และ FOC
จานวน 6,114
กิโลเมตร
(198,085คอร์
กิโลเมตร)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ตารางที่ 3 ทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ภายหลังกองทุนฯ เข้ าลงทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
รูปแบบการลงทุน

นิติบุคคลที่เข้ าทา
ธุรกรรมกับกองทุน
ฯ

กรรมสิทธิ์

สิทธิในการได้ รับรายได้ สุทธิ
และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สินเมื่อ
เข้ าเงื่อนไข
AWC

BFKT

TRUE

TICC

TUC

4,698 เสา
และประมาณ
149 เสา

1,485เสา

6,000 เสา

-

ประมาณ

ใยแก้ วนาแสง
(FOC) และอุปกรณ์
ระบบสื่อสัญญาณ

-

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

-

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

ระบบบรอดแบนด์
ในเขตพืน้ ที่
ต่ างจังหวัด

-

-

-

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

เสาโทรคมนาคม

สิทธิการเช่ าระยะยาวและสิทธิใน
การซือ้ ทรัพย์ สินเมื่อเข้ าเงื่อนไข
TMV

จานวนทรัพย์ สินรวม

AWC

TICC

-

-

ประมาณ 12,682 เสา

FOC จานวน
7,981 กิโลเมตร
(หรือ 303,453
คอร์ กิโลเมตร)

FOC (FTTx)
จานวนประมาณ
670 กิโลเมตร
(หรือประมาณ
80,014 คอร์
กิโลเมตร)

9,169 ลิ ้งค์ และ ใยแก้ วนา
แสง จานวนประมาณ
62,668 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 1,366,582
คอร์ กิโลเมตร)

-

-

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

350 เสา
FOC จานวน
ประมาณ 1,113
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 62,594
คอร์ กิโลเมตร)

FOC หลัก
จานวนประมาณ
542 กิโลเมตร
(หรือประมาณ
117,147 คอร์
กิโลเมตร)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ตารางที่ 4 ทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ภายหลังกองทุนฯ เข้ าลงทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
รูปแบบการลงทุน

กรรมสิทธิ์

สิทธิในการรับรายได้ สุทธิ +
สิทธิซอื ้ ก่ อน

สัญญาเช่ าระยะยาว + สิทธิซอื ้ ก่ อน

จานวนทรัพย์ สินรวม

AWC

BFKT

TRUE

TICC

TUC

TMV

AWC

TICC

บริษัท เอเชีย
ไวร์ เลส คอม
มิวนิเคชัน่
จากัด

บริษัท บีเอฟเคที
(ประเทศไทย)
จากัด

บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)

บริษัท ทรู
อินเทอร์ เน็ต
คอร์ ปอเรชัน่
จากัด

บริษัท ทรู มูฟ
เอช ยูนิเวอร์ แซล
คอมมิวนิเคชัน่
จากัด

บริษัท ทรู มูฟ
จากัด

บริษัท เอเชีย ไวร์
เลส คอมมิวนิ
เคชัน่ จากัด

บริษัท ทรู
อินเทอร์ เน็ต คอร์
ปอเรชัน่ จากัด

4,847 เสา

1,485เสา

6,000 เสา

-

2,939 เสา

-

-

15,271 เสา

ระบบใยแก้ วนาแสง
(FOC) และอุปกรณ์
ระบบสื่อสัญญาณ

-

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

-

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

FOC จานวน
9,130 กิโลเมตร
(หรือประมาณ
314,600 คอร์
กิโลเมตร)

FOC จานวน
7,981 กิโลเมตร
(หรือ 303,453
คอร์ กิโลเมตร)

FOC จานวน
13,542 กิโลเมตร
(หรือประมาณ
700,000 คอร์
กิโลเมตร)

9,169 ลิ ้งค์ และ ใยแก้ วนา
แสง จานวนประมาณ
90,036 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 2,576,873
คอร์ กิโลเมตร)

ระบบบรอดแบนด์
ในเขตพืน้ ที่
ต่ างจังหวัด

-

-

-

1.2 ล้ านพอร์ ต
และ FOC
จานวน 6,114
กิโลเมตร
(198,085คอร์
กิโลเมตร)

-

-

1.2 ล้ านพอร์ ต และ FOC
จานวน 6,114 กิโลเมตร
(198,085คอร์ กิโลเมตร)

ทรัพย์ สิน/ผู้โอน

เสาโทรคมนาคม

FOC หลัก
จานวน 7,021
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ
455,446 คอร์
กิโลเมตร)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ข. รายละเอียดทรัพย์ สินของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้
กองทุนฯ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
(บาท)
(บาท)
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
182,273,327,939.84 146,069,589,083.42
โทรคมนาคม ดิจทิ ัล

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิต่อ
หน่ วยลงทุน (บาท)
15.1556

การประเมินค่ าทรัพย์ สินที่กองทุนลงทุนครั ง้ แรกและลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
ชื่อโครงการ

ประเภท

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

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่
เกิดขึ ้นจากเสาโทรคมนาคม
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่
เกิดขึ ้นจากระบบใยแก้ วนาแสง(fiber optic
cable หรื อ FOC)
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่
เกิดขึ ้นจากเสาโทรคมนาคม

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

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่
เกิดขึ ้นจากเสาโทรคมนาคม
(ลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 1)
สิทธิในการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า
20 ปี ใน FOC รวมทังสิ
้ ทธิในการซื ้อ (call
option) FOC ดังกล่าว เมื่อครบกาหนดอายุ
การเช่าระยะยาว (ลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 1)

มูลค่ าตลาดที่
ได้ รับจากการ
บริษัทประเมิน
ประเมินมูลค่ า
ค่ าทรั พย์ สิน
ทรั พย์ สิน
(ล้ านบาท)
4,728
21,716

14,761

1,226

10,420

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 6,000
บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่
เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)
ประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้ องทีใ่ ช้ สาหรับ
(“TRUE”)
การให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่

26,416

บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก อุปกรณ์ระบบสื่อ
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด สัญญาณที่เกี่ยวข้ อง และระบบบรอดแบนด์
(“TICC”)
ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด

25,229

รวม

104,496

บริ ษัท สีลม
แอ๊ ดไวเซอรี่
จากัด

วันที่
ประเมิน
มูลค่ า
ทรั พย์ สิน

ระยะเวลาที่
ใช้ ในการ
คานวณ

วิธีการ
ประเมิน
มูลค่ า
ทรั พย์ สิน

ตังแต่
้ วนั ที่ 1
เมษายน
2561 ถึงวันที่
15 กันยายน
2576 สาหรับ
ทรัพย์สนิ
ประเภทเสา
โทรคมนาคม
และ ถึงวันที่
15 กันยายน
วิธีประเมิน
2586 สาหรับ
มูลค่าจาก
31 มีนาคม
ทรัพย์สนิ
รายได้
2561
FOC อุปกรณ์
(Income
ระบบสื่อ
Approach)
สัญญาณ
และระบบ
บรอดแบนด์
ในเขตพื ้นที่
ต่างจังหวัด
โดยมีการ
คานวณ
มูลค่าสุดท้ าย
(Terminal
Value)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
การประเมินค่ าทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
มูลค่ าตลาดที่
ได้ รับจากการ
บริษัทประเมิน
ประเมินมูลค่ า
ค่ าทรั พย์ สิน
ทรั พย์ สิน
(ล้ านบาท)

ชื่อโครงการ

ประเภท

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

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่
เกิดขึ ้นจากเสาโทรคมนาคม

544

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 350
บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เสา
เวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่
กรรมสิทธิ์ใน FOC
จากัด(“TUC”)
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด
กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก
บริ ษัท ทรู มูฟ จากัด
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการ
(“TMV”)
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์ เน็ตในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า
บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต
30 ปี ใน FOC ประเภท FTTx Access
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
รวมทังสิ
้ ทธิในการซื ้อ (call option)FOC
(“TICC”)
ดังกล่าว เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะ
ยาว

962

รวม

2,744

5,411

3,625

บริ ษัท สีลม
แอ๊ ดไวเซอรี่
จากัด

วันที่
ประเมิน
มูลค่ า
ทรั พย์ สิน

ระยะเวลาที่
ใช้ ในการ
คานวณ

วิธีการ
ประเมิน
มูลค่ า
ทรั พย์ สิน

ตังแต่
้ วนั ที่ 1
เมษายน
2561 ถึงวันที่
15 กันยายน
2576 สาหรับ
ทรัพย์สนิ
31 มีนาคม
ประเภทเสา
2561
โทรคมนาคม
และถึงวันที่
15 กันยายน
2586
สาหรับ
ทรัพย์สนิ
FOC โดยมี
การคานวณ
มูลค่าสุดท้ าย
(Terminal
Value)

วิธีประเมิน
มูลค่าจาก
รายได้
(Income
Approach)

13,287

41

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
การประเมินค่ าทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
ชื่อโครงการ

ประเภท

มูลค่ าตลาดที่
ได้ รับจากการ
บริษัทประเมิน
ประเมินมูลค่ า
ค่ าทรั พย์ สิน
ทรั พย์ สิน
(ล้ านบาท)

วันที่
ประเมิน
มูลค่ า
ทรั พย์ สิน

ระยะเวลาที่
ใช้ ในการ
คานวณ

วิธีการ
ประเมิน
มูลค่ า
ทรั พย์ สิน

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน
2,589 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐาน
บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่
เกี่ยวข้ องที่ใช้ สาหรับการให้ บริ การ
จากัด(“TUC”)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
กรรมสิทธิ์ใน FOC
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด
กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์ เน็ตในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
บริ ษัท ทรู มูฟ จากัด
กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ รองรับ
(“TMV”)
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตใน
เขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด
สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 30
ปี ใน FOC ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยี
บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต ระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
และบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขต
(“TICC”)
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมทังสิ
้ ทธิ
ในการซื ้อ (call option) FOC ดังกล่าว เมื่อ
ครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว

รวม

54,369.99 –
59,014.79

บริ ษัท สีลม
แอ๊ ดไวเซอรี่
จากัด

ตังแต่
้ วนั ที่ 1
กรกฏาคม
2561 ถึงวันที่
15 กันยายน
2576 สาหรับ วิธีประเมิน
ทรัพย์สนิ
มูลค่าจาก
19 กันยายน
ประเภทเสา
รายได้
2560
โทรคมนาคม (Income
และถึงวันที่ Approach)
15 กันยายน
2586 สาหรับ
ทรัพย์สนิ
FOC
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ชื่อโครงการ

ประเภท

มูลค่ าตลาดที่
ได้ รับจากการ
บริษัทประเมิน
ประเมินมูลค่ า
ค่ าทรั พย์ สิน
ทรั พย์ สิน
(ล้ านบาท)

วันที่
ประเมิน
มูลค่ า
ทรั พย์ สิน

ระยะเวลาที่
ใช้ ในการ
คานวณ

วิธีการ
ประเมิน
มูลค่ า
ทรั พย์ สิน

โดยมีการ
คานวณ
มูลค่าสุดท้ าย
(Terminal
Value)
ตังแต่
้ วนั ที่ 16
มิถนุ ายน
2561 ถึงวันที่
31 ธันวาคม
2577 สาหรับ
ทรัพย์สนิ
ประเภทเสา
วิธีประเมิน
บริ ษัท
โทรคมนาคม
มูลค่าจาก
54,141.65 – ดิสคัฟเวอร์ 19 กันยายน และถึงวันที่
รายได้
58,906.93
แมเนจเม้ นท์
2560
31 ธันวาคม
(Income
จากัด
2587 สาหรับ
Approach)
ทรัพย์สนิ
FOC
โดยมีการ
คานวณ
มูลค่าสุดท้ าย
(Terminal
Value)
**การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จะจัดทาปี ละ 1 ครัง้ ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
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ข) อัตราส่ วนมูลค่ าทรั พย์ สินที่กองทุ นฯลงทุน ต่ อ มูลค่ าทรั พย์ สินของกองทุ นฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ดังนี ้
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มูลค่ ายุติธรรม
ร้ อยละของมูลค่ า
บาท
ทรัพย์ สินสุทธิ
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (หมายเหตุ 5)
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐาน
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 6,000 เสา
และโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่ น ที่
เกี่ยวข้ อง ที่ใช้ สาหรับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่

26,416,360,000

15.13

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

25,229,450,000

14.45

เงิ นลงทุนในกรรมสิทธิ์ ในเสาโทรคมนาคมจ านวน 350 เสา
และใยแก้ วน าแสงซึ่ ง ในปั จจุ บั น ใช้ ส าหรั บ การให้ บริ ก าร
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด

3,706,680,000

2.12

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 2,589 เสา
และใยแก้ วน าแสงซึ่ ง ในปั จจุ บั น ใช้ ส าหรั บ การให้ บริ ก าร
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด

17,002,190,457

9.74

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ ในใยแก้ วนาแสงหลักซึ่งในปั จจุบนั ใช้
สาหรับการให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และอินเทอร์ เน็ตใน
เขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล

5,411,190,000

3.10

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ ในใยแก้ วนาแสงหลักซึ่งในปั จจุบนั ใช้
สาหรับการให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และอินเทอร์ เน็ตใน
เขตพื ้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล และใยแก้ วนาแสง
ใช้ สาหรับให้ บริ การอินเตอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเตอร์ เน็ต
ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด

13,466,972,168

7.72
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เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจาก
การให้ เช่ า ทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมของบริ ษั ท บี เ อฟเคที
(ประเทศไทย) จากัด (“BFKT”)

26,444,480,000

15.15

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจาก
การให้ เช่ าเสาโทรคมนาคมของบริ ษั ท เอเซี ย ไวร์ เลส คอม
มิวนิเคชัน่ จากัด (“AWC”)

14,760,600,000

8.46

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จ ากรายได้ สทุ ธิ เพิ่มเติม
ครั ง้ ที่ 1 ที่ เกิ ด จากการให้ เช่ า เสาโทรคมนาคมของบริ ษั ท
เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด ("AWC")

1,225,990,000

0.70

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ เพิ่มเติม
ครั ง้ ที่ 2 ที่ เกิ ด จากการให้ เช่ า เสาโทรคมนาคมของบริ ษั ท
เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด ("AWC")

543,650,000

0.31

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มูลค่ ายุติธรรม
ร้ อยละของมูลค่ า
บาท
ทรัพย์ สินสุทธิ
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐาน
เงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า ในระบบใยแก้ วน าแสงเพิ่ ม เติ ม
ครัง้ ที่ 1

10,419,660,000

5.97

เงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า ในระบบใยแก้ วน าแสงเพิ่ ม เติ ม
ครัง้ ที่ 2

3,625,010,000

2.08

เงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า ในระบบใยแก้ วน าแสงเพิ่ ม เติ ม
ครัง้ ที่ 3

24,768,623,135

14.19

173,020,855,760

99.12

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 6)
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

1,539,018,127

0.88

174,559,873,887

100

2.5 การจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ก) สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
กองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมและสัญญาเกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ซึง่ มีรายการดังต่อไปนี ้
(1) สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิรายได้ เบือ้ งต้ น และ สัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึ่งทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3
I.

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง BFKT และกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ BFKT”)

II.

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

III.

สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ระหว่าง TICC และกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ TICC”)

IV.

สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ระหว่างทรูและกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ ทรู ”)

V.

สัญ ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ที่จะเข้ าทาระหว่า งกองทุน ฯ และ AWC เกี่ ยวกับการ
ลงทุนในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1”)

VI.

สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1

VII.

สัญ ญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิ รายได้ ที่ลงทุนเพิ่ม เติ ม ครัง้ ที่ 2 ระหว่าง AWC และกองทุน
(“สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2”)

VIII.

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3”)
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IX.

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินระหว่างทรู มฟู และกองทุน (“สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของทรู มฟู ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3”)

X.

สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวระหว่าง TICC และกองทุน (“สัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3”)

(2) สัญญาเช่ า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก
I.

สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC
และ กองทุน ("สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม")

II.

สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักระหว่าง TICC TUC และ
กองทุน (“สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC”)

III.

สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่าช่วง ดาเนินการ บารุงรักษา และบริ หารจัดการ FOC ระหว่าง
TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริ หารจัดการ FOC")

(3) สัญญาบริการหลัก
I. สัญญาบริ การหลักฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม
และกองทุน (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม รวมถึงตามข้ อตกลงเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม
พ.ศ. 2558 และข้ อตกลงเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ระหว่าง
ผู้จดั 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) สัญ ญารั ก ษาสั ด ส่ ว นการถือ หน่ วยลงทุ น ฉบั บ ลงวันที่ 24 ธั น วาคม พ.ศ. 2556 ระหว่ างทรู แ ละ
กองทุ น (ตามที่ ได้ มี ก ารแก้ ไ ขโดยสั ญ ญาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระหว่ า งทรู แ ละกองทุ น ฉบั บ ลงวั น ที่ 24
พฤศจิกายน 2560) (“สัญญารักษาสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุน”)
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(7) สัญญาเช่ าหลัก
I.

สัญ ญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่าเสาโทรคมนาคมหลักระหว่างบริ ษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
(DTN) และกองทุน (“สัญญาโทรคมนาคมเช่าหลักของ DTN”)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากหนังสือชี ้ชวนของกองทุนฯ
(8) หนั ง สื อ ข้ อตกลงร่ วมกั น (Letter of Agreement) ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื ้ น ฐาน
โทรคมนาคม HSPA ระหว่ า ง TUC TICC และกองทุ น ("หนั ง สื อ ข้ อตกลงร่ วมกั น ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม HSPA")
ข) การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานในอนาคต
หากในอนาคตกองทุนจะเข้ าทา แก้ ไขเพิ่ม เติม หรื อยกเลิกสัญ ญาเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการหรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน และเป็ นการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อ
ตัง้ แต่ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมู ลค่าทรัพ ย์ สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าท า แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญ ญา
ดังกล่าว กองทุนจะกระทาได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญา
ใดที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ
เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าวที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว หรื อตามที่
ระบุในโครงการจัดการกองทุน ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่าของสัญญาดังกล่าวข้ างต้ น ให้ พิจารณาจากมูลค่าของ
สัญญาทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
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2.6 การกู้ยมื เงิน
ก) แหล่ งเงินทุน
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาเงินกู้ยืมจากกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงิน จานวน 5
รายโดยเงื่อนไขของการกู้ยืมเงิ นที่กองทุนฯ ตกลงกับกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินดังกล่าว เป็ นเงื่อนไขที่
ใกล้ เคีย งกับเงื่อ นไขการให้ สินเชื่ อ แก่ ลูกค้ าชัน้ ดี ของธนาคารพาณิ ชย์ ส่วนใหญ่ ในประเทศ และสอดคล้ อ งกับ
ข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s
length terms) โดยขอกู้ยืม เป็ นสกุลเงินบาท จานวน 13,100.00 ล้ านบาท โดยตามกฎเพื่อนาไปลงทุนในทรัพย์สิน
กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ลงทุนเพิ่ม เติ มครั ง้ ที่ 1 แล้ วเมื่ อ วัน ที่ 6 มีน าคม พ.ศ. 2558 เงิ นกู้มี อัตราดอกเบี ย้ 2
ประเภทคือ (1) อัตราแบบแปรผัน THBFIX บวกด้ วยอัตราร้ อยละ 3 (ร้ อยละ 86 ของยอดเงินกู้ทงหมด)
ั้
และ (2)
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 5.5 (ร้ อยละ 14 ของยอดเงินกู้ทงหมด)
ั้
โดยมีกาหนดชาระดอกเบี ้ยเป็ นราย 6 เดือนและ
มีกาหนดชาระคืนเงินกู้ยืมทังจ
้ านวนในวันสิ ้นสุดสัญญา คือ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีระยะเวลากู้ยืม 5
ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ยืมครัง้ แรก นอกจากนัน้ เพื่อกาจัดผลกระทบจากดอกเบี ้ยแปรผันซึง่ เป็ นส่วนใหญ่ของเงินกู้
ครัง้ นี ้ กองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ยจากอัตราแบบลอยตัวให้ เป็ นอัตราแบบคงที่ ทาให้ อตั รา
เงินกู้เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักสุทธิซงึ่ รวมผลกระทบจากสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ยมีอตั ราเท่ากับร้ อยละ 5.46 โดย
ส่วนต่างที่จะต้ องจ่ายหรื อที่จะได้ รับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยรับรู้ เป็ นส่วนประกอบของดอกเบี ้ยจ่าย
หรื อรายได้ ดอกเบีย้ ตลอดอายุของสัญ ญา และมี การบัน ทึกรายการกาไร(ขาดทุน ) ที่ยังไม่เกิ ดขึน้ จากสัญ ญา
แลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ย ซึง่ เกิดจากการตีมลู ค่าสัญญาให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรมในแต่ละเดือน (Mark-to-Market)
นอกจากนัน้ เมื่อครบกาหนดชาระหนี ้เงินกู้คืนในปี ที่ 5 นับจากวันเบิกถอนเงินกู้ กองทุนฯ จะพิจารณาหาแหล่ง
เงิ นทุน ที่เหมาะสมที่สุด มาเพื่อชาระหนีด้ ังกล่าว เพื่ อจัดโครงสร้ างเงินทุนที่ เหมาะสมกับกองทุน ฯ ในขณะนัน้
กล่าวคือ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ แหล่งเงินทุนจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง หรื อ จากหลายแหล่งรวมกัน เช่น การ
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ การออกตราสารหนี ้ (ยังไม่สามารถกระทาได้ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ปัจจุบนั ) หรื อ
การเพิ่มทุน ในกรณีที่แหล่งเงินทุนดังกล่าวข้ างต้ นไม่เพียงพอต่อการชาระหนี ้เงินกู้ และ/หรื อ กองทุนฯ ไม่สามารถ
หาแหล่งเงิ นทุนต่างๆ เพื่ อน ามาใช้ ชาระหนีเ้ งิ นกู้ ได้ ครบถ้ วน บริ ษั ทจัด การอาจนากระแสเงิ นสดที่ได้ จากการ
ดาเนินงานมาชาระหนี ้เงินกู้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับในช่วงเวลาที่
ต้ องจ่ายคืนหนี ้
ในปี 2560 กองทุนได้ เข้ าทาสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กับ ธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอื่นๆ
ตามที่ประกฎในสัญญาในฐานะกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อ สาหรับสินเชื่อเงินกู้เป็ นจานวนเงิน 12,898,000,000 บาท เพื่อ
นาไปช าระราคาในการซือ้ ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 และค่าใช้ จ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง
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เงินกู้นี ้เป็ นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน มีการเบิกใช้ เต็มจานวนเพียงครัง้ เดียว และจะครบกาหนดระยะเวลาชาระคืน
เงินกู้ทงจ
ั ้ านวนใน 5 ปี นับจากวันที่ได้ เบิกเงินกู้ เงินกู้นี ้มีอตั ราดอกเบี ้ยในช่วงแรกเท่ากับ THBFIX บวกร้ อยละ 3 ต่อ
ปี หรื อ อัตราดอกเบีย้ คงที่ที่ร้อยละ 5.07 ต่อปี ตามที่ผ้ ูให้ สินเชื่อแต่ละรายได้ เลือกกาหนด และภายหลังจากที่
กองทุนได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 สาเร็ จแล้ วนัน้ อัตราดอกเบี ย้
ดังกล่าวจะลดลงเหลือเท่ากับ THBFIX บวกร้ อยละ 2.75 ต่อปี หรื อ อัตราดอกเบีย้ คงที่ที่ร้อยละ 4.82 ต่อปี โดย
สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 มีข้อกาหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปใน
สถานการณ์ เดี ย วกัน (arm’s length transaction) และเงื่ อ นไขต่าง ๆ ของสัญ ญาเงิ น กู้จ ะถูก กาหนดโดยกลุ่ม
ธนาคาร ซึง่ สัญญาเงินกู้ฉบับที่ 2 นี ้มีความคล้ ายคลึงกับข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 1 อันจะ
ถือว่าทาให้ เกิดเหตุผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 ด้ วย
ในปี 2561 กองทุนได้ เข้ าทาสัญ ญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กับ ธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาหรับสินเชื่อเงินกู้
เป็ นจานวนเงิ น 2,000,000,000 บาท เพื่อนาไปชาระราคาในการซื ้อทรัพย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
เงินกู้นี ้เป็ นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน มีการเบิกใช้ เต็มจานวนเพียงครัง้ เดียว และจะครบกาหนดระยะเวลาชาระคืน
เงินกู้ทงจ
ั ้ านวนใน 5 ปี นับจากวันที่ได้ เบิกเงินกู้ เงินกู้นี ้มีอตั ราดอกเบี ้ยในช่วงแรกเท่ากับ THBFIX บวกร้ อยละ 2.75
ต่อปี โดยสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3 มีข้อกาหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญา
ทัว่ ไปในสถานการณ์ เดียวกัน (arm’s length transaction) และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาเงินกู้จะถูกกาหนดโดย
กลุม่ ธนาคาร ซึ่งสัญญาเงินกู้ฉบับที่ 3 นี ้มีความคล้ ายคลึงกับข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 1
และ 2 อันจะถือว่าทาให้ เกิดเหตุผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3 ด้ วย
นอกจากนัน้ กองทุนมีข้อปฏิบตั ิทางการเงินเรื่ องการชาระคืนเงินต้ น (Repayment Covenant) ตามที่ได้ ตกลงกับ
กลุม่ ผู้ให้ สินเชื่อตามสัญญาเงินกู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 ซึ่งจะมีผลบังคับเกี่ยวข้ องกับสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 1 ด้ วย โดย
กองทุนจะต้ องดารงอัตราส่วนทางการเงินระหว่าง (ก) หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย และ (ข) ผลคูณของกาไรก่อนหัก
ดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา กับอายุเฉลี่ยของสัญญาเช่าถ่วงน ้าหนักด้ วยรายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับ
ทรั พ ย์ สิน โดยอัต ราส่วนทางการเงิ น ดังกล่าว จะต้ องไม่เกิ น กว่า 0.25 เท่า ทัง้ นี ้ หากไม่เป็ นไปตามอัต ราส่ว น
ดังกล่าว กองทุนมีหน้ าที่ต้องทยอยชาระคืนเงินต้ นให้ กับกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อ ซึ่งต้ องมีการทดสอบการดารงสัดส่วน
ดังกล่าวในทุกๆ 6 เดือน โดยจะเริ่ มทาการทดสอบการดารงสัดส่วนตังแต่
้ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นต้ นไป
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ข) สถานะของการกู้ยมื เงิน ณ วันสิน้ รอบปี บัญชี
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ส่วนที่หมุนเวียน

-

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

27,803,788,467.55

รวมเงินกู้ยมื

27,803,788,467.55
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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
ตลาดโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ใ นประเทศไทยมี ผ้ ู ให้ บริ ก ารสื่ อ สารโทรคมนาคมในประเทศไทย มี 3 รายหลัก
ประกอบด้ วยAIS DTAC และ TRUE โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาผู้ให้ บริ การแต่ละรายต่างเร่ งพัฒนาโครงข่าย 4G
เพื่อครองความเป็ นผู้นาในด้ านดาต้ า หรื อ บริ การที่มิใช่เสียง (non-voice) และส่งเสริ มในด้ านการทาการตลาด
เพื่อรักษาฐานลูกค้ าเดิมและขยายฐานลูกค้ าใหม่อย่างต่อเนื่อง ทังยั
้ งคงให้ ความสาคัญกับโครงข่าย 3G และ
2G เพื่อให้ การบริ การครอบคลุมการสื่อสารได้ ครบทุกแพลตฟอร์ มและเพื่อต้ องการรักษาฐานลูกค้ าเดิม และมี
การเตรี ยมความพร้ อมสาหรับ 5G ในอนาคต
ในปี 2561 ที่ ผ่านมาคณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ได้ มีการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 โดยมีผ้ รู ่ วมเข้ า
ประมูล 2 รายได้ แก่ AIS และ DTAC โดยที่ทงั ้ คู่ให้ ความสนใจเข้ าร่ วมประมูลเฉพาะคลื่นความถี่ 1800 MHz
เนื่องจากคลื่นความถี่ 900 MHz จาเป็ นต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ เพื่อป้องกันคลื่นรบกวนทาให้ ต้องใช้ เงินลงทุนเพิ่ม
ทั ง้ นี ้ AIS และ DTAC ได้ คลื่ น ความถี่ 1800 MHz ไปรายละ 5 MHz มู ล ค่ า 12,511 ล้ านบาท (ไม่ ร วม
ภาษี มูลค่าเพิ่ ม) ซึ่งการที่ AIS ได้ คลื่น 1800 MHz จากการประมูลครัง้ นีท้ าให้ AIS มี ความได้ เปรี ยบในการ
ให้ บริ ก าร 4G เนื่ อ งจากมี แ บนด์ วิ ธ กว้ า งต่ อ เนื่ อ งกัน ถึ ง 40 MHz ท าให้ มี ค วามเร็ ว ในการใช้ งานเพิ่ ม ขึ น้
นอกจากนี ้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 กสทช. ได้ มีการจัดประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ซึ่ง DTAC เป็ นผู้เข้ าร่ วม
ประมูลเพียงรายเดียว หลังจากที่ ใบอนุญ าตคลื่นความถี่ 850 MHz จานวน 5 MHz และคลื่นความถี่ 1800
MHz จานวน 25 MHz ของ DTAC หมดอายุลงเมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา และกสทช. มีมติไม่ให้
DTAC ได้ รับมาตรการเยียวยา อย่างไรก็ตาม DTAC ได้ ยื่นคาร้ องต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลาง
มีคาสัง่ ให้ DTAC ได้ รับสิทธิ เข้ าสู่มาตรการเยียวยา หรื อมาตรการคุ้มครองผู้ใช้ บริ การเป็ นการชัว่ คราวในกรณี
สิ ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน เพื่อให้ ลกู ค้ า DTAC ได้ รับความคุ้มครองและสามารถใช้ งานคลืน่ ความถี่ 850 MHz
ได้ ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 สืบเนื่องจากเหตุดงั กล่าวจึงทาให้ DTAC เข้ าร่วมประมูลใบอนุญาต
คลื่น ความถี่ 900 MHz และเป็ นผู้ได้ รับ ใบอนุญ าตไป 1 ชุด จ านวน 5 MHz มูลค่า 38,064 ล้ านบาท โดย
ใบอนุญาตจะสิ ้นสุดลงในปี 2576 อย่างไรก็ดียงั คงเป็ นที่นา่ จับตามองสาหรับการประมูลใบอนุญาตคลืน่ ความถี่
700 MHz และ 2600 MHz ซึง่ คาดการณ์ว่าจะมีแผนการประมูลในปี 2562 และ 2563 นัน้ จะมีผ้ ปู ระกอบการ
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รายใดสนใจเข้ าร่วมประมูลเพื่อให้ ได้ มีคลืน่ ความถี่ที่ครอบคลุมยิ่งขึ ้นและเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับ
5G ในอนาคต
สาหรับปี 2561 ที่ผ่านมาธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่ยงั คงเติบโตได้ ประมาณร้ อยละ 4 โดยเติบโตน้ อยลงกว่า
ที่ EIC คาดการณ์ ไว้ ว่า จะสามารถเติ บ โตได้ ป ระมาณร้ อยละ 5.5 ซึ่ง มี ปั จ จัย หลัก มาจากอัต ราการเข้ า ถึ ง
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ใกล้ ถึงจุดอิ่มตัวและรายได้ จากเสียงที่มีแนวโน้ มลดความสาคัญลง
สาหรับปี 2562 EIC คาดการณ์ ว่าธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่ยังคงมีแนวโน้ มเติบโตประมาณร้ อยละ 3 ซึ่ง
ลดลงกว่าค่าเฉลี่ยในปี 2556 - 2560 ทังนี
้ ้ได้ รับปั จจัยบวกจากการใช้ บริ การด้ านข้ อมูลที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับการที่ผ้ บู ริ โภคหันมาใช้ บริ การแบบ post-paid มากขึ ้นนัน้ เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ช่วยให้ รายได้ ต่อเลข
หมาย (ARPU) เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย อย่างไรก็ด้วยพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เริ่ มเปลี่ยนมาใช้ การโทรศัพท์ ผ่านแอป
พลิเคชันมากขึ ้น ซึง่ มีราคาถูกกว่าประมาณ 0.2 - 0.3 บาทต่อนาที ประกอบกับอัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์มือถือที่
เริ่ มอิ่มตัว โดยมีอตั ราการเข้ าถึงเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 2 (+2% YoY) จึงเป็ นปั จจัยกดดันสาหรับรายได้ ของค่ายมือ
ถือในปี 2561 และคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงระยะกลาง
EIC คาดการณ์ ว่าการเติบโตของธุ รกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่มีแนวโน้ มลดลงอยู่ในระดับร้ อยละ 2 ต่ อปี
เป็ นผลมาจากรายได้ จากการใช้ ข้อมูลที่มีแนวโน้ มเติบโตช้ าลงในอีก 1 - 2 ปี ข้ างหน้ า ประกอบกับรายได้
จากเสียงที่ลดความสาคัญลงเรื่ อย ๆ รวมถึงอัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่ มใกล้ เข้ าจุดอิ่มตัว นอกจากนี ้
ค่ายมือถือต่างต้ องเตรี ยมการประมูลคลื่นและลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานและอุปกรณ์เพื่อรองรับ 5G ซึง่ คาดว่า
จะมีมูลค่าการลงทุนมากกว่าแสนล้ านบาทต่อปี อย่างไรก็ ดี เมื่อพิจารณาภาพรวมของการลงทุนโครงข่าย
โทรคมนาคม ยังคงมี แ นวโน้ ม เติ บ โตได้ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะกลาง โดยมี ปั จ จัย ขับ เคลื่อ นมาจากการ
กาหนดการประมูลคลื่น (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 700 MHz ในช่วงครึ่ งปี หลัง 2562 และการประมูลคลื่น
2600 MHz ซึ่งคาดการณ์ ว่าจะทาการประมูล ในปี 2563 ทาให้ เป็ นที่น่าจับตาดูว่าในการประมูลคลื่นความถี่
ดังกล่าวผู้ประกอบการรายใดจะเป็ นผู้ชนะการประมูล เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G และเพื่อให้ ได้ มีคลืน่ ความถี่ที่
ครอบคลุมยิ่งขึ ้น
ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในประเทศไทย
(1) จานวนเลขหมายโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มี จ านวนเลขหมายโทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ ทัง้ หมดประมาณ 90,445,000 เลขหมาย
เพิ่ม ขึ ้นจากไตรมาส 2 จานวน 1,033,300 เลขหมายหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.16 ทัง้ นีส้ ามารถแบ่งได้ เป็ นเลข
หมายที่ใช้ บริ การประเภท prepaid จานวน 69,217,300 เลขหมาย หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 77 และเลขหมาย
ที่ใช้ บริ การประเภท postpaid จานวน 21,227,700 เลขหมาย หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 23 ของจานวนเลข
หมายทังหมด
้
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 เลขหมายที่ใช้ บริ การประเภท postpaid มีแนวโน้ มลดลง ในขณะที่
เลขหมายที่ใช้ บริ การประเภท Prepaid มีแนวโน้ ม เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนทางด้ านอัตราการเข้ าถึงบริ การ
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โทรศัพท์เคลื่อนที่สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2561 จานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนใช้ บริ การคิดเป็ นร้ อยละ
131 ของจานวนประชากร ซึง่ จะเห็นได้ วา่ อัตราการเข้ าถึงบริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่มีแนวโน้ ม เข้ าใกล้ จดุ อิ่มตัว
จานวนผู้ใช้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (ล้ านคน) และอัตราการเข้ าถึงบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่
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ที่มา: EIC
(2) โครงสร้ างอุตสาหกรรมโทรศัพท์ เคลื่อนที่ภายในประเทศไทย
ตลาดค้ าปลีกบริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ในประเทศไทย มีผ้ ูให้ บริ การสามารถจาแนกได้ เป็ น 2 กลุ่ม คื อ (1) ผู้
ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีโครงข่ายหรื อมีสิทธิ์ ในการใช้ โครงข่าย (Mobile Network Operators – MNOs)
จานวน 6 ราย และ (2) ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operators –
MVNOs)
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ผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ท่ มี ีโครงข่ ายหรือมีสทิ ธิ์ในการใช้ โครงข่ าย (MNOs) และผู้ให้ บริการ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่บนโครงข่ ายเสมือน (MVNOs)

ที่มา: สานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 และ 2
(3) ส่ วนแบ่ งตลาด
ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 AIS ยังคงเป็ นผู้เล่นที่มีความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน โดยมีสว่ นแบ่งตลาดซึง่ คานวณ
จากจานวนผู้ใช้ บริ การเป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นร้ อยละ 43.80 ซึ่งยังคงเป็ นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า
สาหรับ TRUE เห็นได้ ชัดว่าสามารถก้ าวขึน้ มามีส่วนแบ่งตลาดเป็ นอันดับ 2 ได้ โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ
31.00 โดยเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่แล้ วร้ อยละ 2.00 และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 6.60 ซึ่ง
ถือเป็ นแนวโน้ มในการครองส่วนแบ่งการตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจนก้ าวขึ ้นมาเป็ นอันดับ 2 แซงหน้ า
DTAC ในไตรมาสนี ้ ส่วนอันดับที่ 3 นัน้ เป็ นของ DTAC โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 23.00 โดยลดลงจากไตร
มาสที่แล้ วร้ อยละ 1.90 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 8.60 ซึง่ เป็ นการปรับตัวลดลงอย่างเห็น
ได้ ชดั สาหรับทางกลุม่ CAT มีสว่ นแบ่งตลาด ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.92 และกลุม่ TOT มีสว่ น
แบ่งตลาดอยูท่ ี่ร้อยละ 0.13 ตามลาดับ
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ส่ วนแบ่ งทางการตลาดตามจานวนฐานลูกค้ า (%)

ที่มา: กสทช. และ สานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
(4) ระดับการแข่ งขัน
จากส่วนแบ่งตลาดข้ างต้ น ค่า HHI ของตลาดโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 อยูท่ ี่ 3,415 เพิ่มขึ ้น
จากไตรมาสก่อนหน้ า 52 จุดหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.6 ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงสภาวะการแข่งขันทีค่ อ่ นข้ างสูงเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561 และช่วงไตรมาสเดียวกันในปี 2560 หลังจากที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง
ในช่วงปี 2559 ที่ผา่ นมาซึง่ เป็ นช่วงที่ผ้ ใู ห้ บริ การแต่ละรายหันมาเร่งพัฒนาโครงข่าย 4G และต่างแข่งขันกันด้ วย
กลยุทธ์ตา่ งๆ เพื่อต้ องการสร้ างฐานลูกค้ าของตนเองให้ สงู ขึ ้น
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ค่ า HHI ของตลาดโทรศัพท์ เคลื่อนที่

หมายเหตุ: ค่า HHI หรื อ Herfindahl-Hirschman Index (HHI) คือ ดัชนีวดั ความรุนแรงการแข่งขันในธุรกิจ เพื่อ
ตรวจสอบเฝ้ าติดตามสถานการณ์ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึง่
ที่มา: กสทช. และ สานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
(5) รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนต่ อเลขหมาย
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือนต่อเลขหมายของบริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (หรื อ ARPU ) สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2561 ARPU ของ
บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่โดยแยกตามผู้ให้ บริ การ จะเห็นได้ วา่ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของเลขหมายของทังประเภท
้
prepaid และ postpaid นัน้ AIS มีรายได้ เฉลี่ยสูงที่สดุ รองลงมาคือ DTAC และ TRUE ตามลาดับ โดยหาก
แยกประเภทบริ การ บริ การประเภท postpaid นัน้ AIS มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายสูงที่สดุ อยู่ที่ 562
บาท ปรั บ ตัวลดลงจากปี ก่อ นหน้ า 28 บาท หรื อ ลดลงคิ ด เป็ นร้ อยละ 4.7 รองลงมาคื อ DTAC ที่ 561 บาท
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า 23 บาท คิดเป็ นปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.3 ในขณะที่ TRUE มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนต่อหมายเลขอยู่ที่ 468 บาท ปรับตัวลดลงจากปี ก่อนหน้ า 11 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.3 ส่วนบริ การ
ประเภท prepaid นัน้ AIS มีค่ารายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายสูงที่สดุ เช่นเดียวกัน โดยมีรายได้ 178 บาท
ปรับตัวลดลง 4 บาทจากปี ก่อนหน้ าหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.2 รองลงมาคือ DTAC 147 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อนหน้ า เล็กน้ อยโดยปรับตัวเพิ่มขึ ้น 2 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.4 ในขณะที่ TRUE มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่อ
หมายเลขอยู่ที่ 117 บาท ซึ่งเท่ากับปี ก่อนหน้ า การที่ผ้ ใู ห้ บริ การยังคงมีแนวโน้ มแข่งขันทางด้ านราคาอยู่นนั ้ จะ
เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลให้ รายได้ เฉลีย่ ต่อเลขหมาย (ARPU) มีแนวโน้ มคงที่หรื อลดลงเล็กน้ อยในอนาคต ทังนี
้ ้เป็ นที่น่า
สังเกตได้ วา่ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายมีแนวโน้ มค่อยๆ ปรับตัวลดลงนับตังแต่
้ ปี 2559 เป็ นต้ นมา อีกทัง้
รายได้ จากการให้ บริ การที่มิใช่เสียง (non-voice) มีแนวโน้ มเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่
เปลีย่ นแปลงไป
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รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนต่ อเลขหมายของบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่แบ่ งตามกลุ่มผู้ให้ บริการ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 3 รายใหญ่ ในประเทศไทย
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ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ AIS DTAC และ TRUE
(6) การคาดการณ์ และปั จจัยที่คาดว่ ามีผลกระทบต่ อการเติบโตของธุรกิจ
ในปี 2562 EIC คาดการณ์วา่ ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ (Mobile Servicers) ในประเทศไทยจะมีแนวโน้ มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก การใช้ บริ การด้ านข้ อมูลที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องจากพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภคยุคใหม่ที่นิ ยมใช้ สมาร์ ทโฟนและความต้ องการเข้ าใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่านสมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ตใน
ชีวิตประจาวันกันมากขึ ้น โดย EIC คาดการณ์ ว่ารายได้ จากการใช้ บริ การด้ านข้ อมูลจะเติบโตได้ ร้ อยละ 4 ใน
ระยะสัน้ และร้ อยละ 3 ในระยะกลาง นอกจากนี ้จานวนผู้ใช้ บริ การในรูปแบบของ post-paid มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
เนื่องจากราคาค่าบริ การที่ค้ มุ ค่าและดึงดูดกว่า pre-paid ยังเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ รายได้ ต่อเลข
หมาย (ARPU) มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย แต่อย่างไรก็ตามอัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่ มเข้ าใกล้ ถึงจุด
อิ่ ม ตัว เป็ นปั จ จัย กดดัน การเติ บ โตของธุ ร กิ จ นี ใ้ นอี ก 2-3 ปี ข้ า งหน้ า ท าให้ ผ้ ูป ระกอบการโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ
จาเป็ นต้ องพัฒ นากลยุทธ์ ใหม่ ๆ เพื่อสามารถเพิ่มรายได้ ในอนาคต เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์ มดิจิทลั การ
นาเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการร่ วมมือกับผู้ประกอบการ Over-the-top (OTT: คือการให้ บริ การเผยแพร่
ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนโครงข่ายเอง เช่น บริ การ Netflix, YouTube เป็ น
ต้ น) เพื่อกระตุ้นปริ มาณการใช้ ข้อมูลให้ สงู ขึ ้น
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ในช่วงอีก 2-3 ปี ข้ างหน้ า EIC คาดการณ์วา่ การเติบโตของธุรกิจโทรศัพท์มือถือ (Mobile Servicers) มีแนวโน้ ม
เติบโตลดลงอยูใ่ นระดับร้ อยละ 2 ต่อปี ซึง่ เติบโตลดลงไปจากที่เคยคาดการณ์ไว้ วา่ น่าจะมีการเติบโตอยูใ่ นระดับ
ร้ อยละ 4 ต่อปี ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจากรายได้ จากการใช้ ข้อมูลที่เติ บโตช้ าลง ประกอบกับรายได้ จากการให้ บริ การ
เสีย งที่ จ ะลดความสาคัญ ลงเรื่ อ ยๆ รวมทัง้ อัต ราการเข้ า ถึ งโทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ เริ่ ม เข้ า ใกล้ จุด อิ่ ม ตัว ดังนัน้
ผู้ประกอบการโทรศัพท์ มือถือจาเป็ นต้ องสร้ างแพลตฟอร์ มดิจิทลั เพื่อกระตุ้นให้ มีปริ มาณการใช้ ข้อมูลให้ สงู ขึ ้น
นอกจากนี ้ปั จจัยที่มีสว่ นทาให้ การเติบโตของธุรกิจโทรศัพท์มือถือปรับตัวลดลงนันมาจากการที
้
่ค่ายมือถือต้ อง
เตรี ยมการประมูลคลื่น และลงทุนด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานและอุปกรณ์ เพื่อรองรับโครงข่าย 5G ที่จะเกิดขึน้ ใน
อนาคต ซึง่ มีมลู ค่าการลงทุนที่คาดว่าจะสูงกว่าหนึง่ แสนล้ านบาทต่อปี
ทังนี
้ ้ การขยายตัวของตลาดการให้ บริ การสือ่ สารข้ อมูลในปี 2562 นัน้ คาดการณ์วา่ ยังคงเป็ นผลมากจากปั จจัย
หลัก 5 ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(6.1) การใช้ งานด้ านข้ อมูล
การเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Mobile Services) ของไทยในปั จจุบนั ได้ อาศัยแรงหนุนมาจากรายได้
การให้ บริ การสื่อสารข้ อมูล (Data) เป็ นหลัก อันเนื่องมาจากผู้บริ โภคไทยมีความต้ องการเข้ าใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่าน
สมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ตในชีวิตประจาวันกันมากขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นการทาธุรกรรมทางการเงิน การเข้ าใช้ สอื่ สังคม
ออนไลน์ เพื่ อ ติ ด ตามข่ า วสาร หรื อ ติ ด ต่ อ สื่อ สารกับ กลุ่ม เพื่ อ น รวมถึ ง การใช้ บริ ก ารบัน เทิ ง ออนไลน์ ต่ า งๆ
โดยเฉพาะในรู ปแบบวิดีโอออนดีมานด์ ทาให้ มีความต้ องการใช้ โมบาย บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต ผ่านโครงข่าย
3G/4G เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทังในด้
้ านความเร็ ว และปริ มาณ รวมทังจ
้ านวนผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตบนมือถือต่อ
ผู้สมัครใช้ งานโทรศัพท์มือถือทังหมดซึ
้
ง่ มีแนวโน้ มในการเติบโตสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ตลาดการให้ บริ การ
สื่อสารข้ อมูลเติบโตสูง ขึ ้น ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาสัดส่วนระหว่างรายได้ จากการให้ บริ การเสียง (Voice) และ การ
ให้ บริ การที่ไม่ใช่เสียง (Non-voice) จะเห็นได้ ว่ามีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างเห็นได้ ชดั โดยจะเห็นได้ วา่ ในปี 2561
รายได้ จากการให้ บริ การทังหมดอยู
้
ท่ ี่ 248,000 ล้ านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 เพียงเล็กน้ อยคิดเป็ นร้ อยละ
2.5 โดยแบ่งเป็ นรายได้ จากการให้ บริ การข้ อมูลประเภทเสียงอยูท่ ี่ 78,000 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้ า 2,000
ล้ านบาทหรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 2.5 ส่วนรายได้ จากการให้ บริ การข้ อมูลที่ไม่ใช่เสียงอยูท่ ี่ 170,000 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 8,000 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.9 โดยรายได้ จากการให้ บริ การข้ อมูลประเภทเสียง (Voice)
มีแนวโน้ ม ค่อย ๆ ลดลง เนื่อ งจากถูกแทนที่ โดยการให้ บริ การข้ อมูลประเภทที่ ไม่ใช่เสียง (Non-voice) ซึ่งมี
แนวโน้ มเป็ นไปตามลักษณะนี ้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ แนวโน้ มในการเติบโตของรายได้ จากการ
ให้ บริ การข้ อมูลประเภทเสียงมีแนวโน้ มลดลงในอัตราที่ลดลง ในขณะที่รายได้ จากการให้ บริ การข้ อมูลประเภท
เสียง (Non-voice) มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ลดลงเช่นเดียวกัน อันเป็ นผลมาจากอัตราการเข้ าถึงมือถือปรับตัว
เพิ่มขึ ้นลดลง อย่างไรก็ตามเนื่องจากปริ มาณการใช้ งานด้ านข้ อมูลเป็ นหนึ่งในปั จจัยสาคัญ ที่ช่วยส่งเสริ มให้
รายได้ ในการให้ บริ การของค่ายมือถือปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น ซึ่ง จะเห็นได้ ว่ารู ปแบบในการใช้ ชีวิต (Lifestyle) ของ
ผู้บริ โภคไทยที่ยงั คงนิยมการใช้ งานข้ อมูลและการใช้ งานสมาร์ ทโฟนที่ยังคงเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องโดย EIC
คาดการณ์วา่ ในช่วงปี 2561 - 2564 มีอตั ราการเติบโตของปริ มาณการใช้ งานด้ านข้ อมูลมากกว่าร้ อยละ 18
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แผนภาพแสดงรายได้ จากการให้ บริการ Voice และ Non-voice และแผนภาพแสดงปริมาณ
การใช้ งานข้ อมูล (data usage)
รายได้ จากการให้ บริ การ Voice และ Non-voice

ปริ มาณการใช้ งานข้ อมูล (data usage)

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ AIS DTAC และ TRUE
(6.2) การขยายโครงข่ าย 3G/4Gให้ ครอบคลุมจากกลุ่มผู้ให้ บริการ
EIC คาดการณ์วา่ กลุม่ ผู้ให้ บริ การอาจจาเป็ นต้ องมีต้นทุนเพิ่มขึ ้นจากการลงทุนขยายโครงข่าย 4G อย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต เพื่ อ รองรั บ การใช้ งานที่ เพิ่ ม มากขึ น้ โดยในปี 2561 ผู้บ ริ โภคไทยจะมี ก ารใช้ ง าน บรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ตเคลือ่ นที่ ผ่านโครงข่าย 3G/4G ประมาณ 8.7 กิกะไบต์ต่อคนต่อเดือน ซึ่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นกว่าร้ อย
ละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2560 และคาดการณ์วา่ ในปี 2562 อัตราการใช้ งานจะอยูท่ ี่ 10.5 กิกะไบต์ตอ่ คนต่อเดือน
ซึง่ เป็ นการใช้ งานที่เพิ่มสูงขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2561 อย่างไรก็ตาม ปริ มาณการใช้ บรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่ที่เพิ่มสูงขึน้ นัน้ คาดว่ามาจากกลุ่มผู้ใช้ งานเดิมเป็ นหลัก ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาในด้ านผู้นา
ตลาด 4G จะเห็ นได้ ว่า TRUE ยังคงรัก ษาเป็ นผู้นาตลาด 4G ทัง้ ในด้ านความครอบคลุม ของสัญ ญาณและ
ความเร็ วเฉลีย่ ในการให้ บริ การ
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แผนภาพแสดงการขยายโครงข่ าย 4G และความครอบคลุมทั่วประเทศไทยของทัง้ 3 ผู้ให้ บริการ

ทีม่ า: OpenSignal และการวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ AIS, DTAC และ TRUE
(6.3) การเพิ่ มขึน้ ของจานวนผู้ใช้ บ ริ ก ารในรู ปแบบ post-paid เป็ นอีกปั จจัยที่ช่วยให้ รายได้ ต่อเลข
หมาย (ARPU) ของค่ายมือถือมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เนื่องจากจานวนผู้ใช้ บริ การแบบ post-paid มีแนวโน้ มเพิ่ม
สูงขึ ้นจากราคาค่าบริ การและแพคเกจที่คา่ ยมือถือต่างทยอยออกมาแข่งขันกันเพื่อต้ องการดึงดูดลูกค้ าและรักษา
ฐานลูกค้ าเดิมจึงทาให้ การใช้ บริ การในรู ปแบบ post-paid นี ้ มีอัตราค่าบริ การที่ค้ ุมค่าและดึงดูดกว่าการใช้
บริ การแบบ pre-paid ทังนี
้ ้รายได้ เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ARPU) ของผู้ใช้ บริ การแบบ post-paid สูงกว่า pre-paid
ถึง 3 เท่า ดังนันสั
้ ดส่วนผู้ใช้ บริ การในรู ปแบบ post-paid ที่สงู ขึน้ เป็ นปั จจัยที่ทาให้ รายได้ เฉลี่ยต่อเลขหมาย
โดยรวม (blended ARPU) มีทิศทางเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 4 ต่อปี ทังในระยะสั
้
นและระยะกลาง
้

61

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
แผนภาพแสดงจานวนผู้ใช้ post-paid และแผนภาพแสดงรายได้ เฉลี่ยต่ อเลขหมาย
post-paid

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ NBTC
(6.4) อัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์ เคลื่อนที่มีแนวโน้ มเข้ าใกล้ จุดอิ่มตัว EIC คาดการณ์วา่ ในปี 2561
จานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นไทยมีจานวนประมาณ 95 ล้ านเลขหมาย โดยมีแนวโน้ มปรับตัว
เพิ่มขึ ้นเป็ น 96 ล้ านเลขหมายในปี 2562 หรื อปรับตัวเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 2 (+2% YoY) และมีแนวโน้ ม
ปรับตัวลดลงร้ อยละ 1 ในช่วงปี 2563 – 2565 ทังนี
้ ้อัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์เคลือ่ นที่ของไทยสูงกว่าค่าเฉลีย่
ของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วที่ 130% ซึง่ อัตราการเข้ าถึงที่เริ่ มเข้ าใกล้ จดุ อิ่มตัวนี ้จะเป็ นปั จจัยกดดันการเติบโต
ของค่ายมือถือในระยะยาว
(6.5) การใช้ งานเสียง (Voice) มีแนวโน้ มลดลงและถูกแทนที่ด้วยแอปพลิเคชั่นมากขึน้ ในปั จจุบนั
นี ้จะเห็นได้ วา่ พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลีย่ นแปลงไปโดยเริ่ มเปลีย่ นมาใช้ การโทรศัพท์ผา่ นแอปพลิเคชัน่
มากขึ ้นซึง่ มีราคาตา่ กว่าการโทรผ่านเสียง 0.2 - 0.3 บาท ประกอบกับเสถียรภาพของสัญญาณคลืน่ ที่มี
ประสิทธิภาพนัน้ ส่งผลให้ การใช้ งานด้ วยเสียง (Voice) มีแนวโน้ มลดลง ทังนี
้ ้รายได้ จากการโทรด้ วยข้ อมูล
(data) นันต
้ ่ากว่าประมาณร้ อยละ 20 จึงเป็ นปั จจัยกดดันทางด้ านรายได้ ของค่ายมือถือในปี 2562 ต่อเนื่อง
ไปจนถึงระยะกลาง
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แผนภาพแสดงการคาดการณ์ อัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของไทย

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC
ก) ความเสี่ยงที่สาคัญของตลาดโทรคมนาคมเคลื่อนที่
(1) การแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดที่รุนแรงขึ ้น
การแข่งขันของผู้ให้ บริ การยังมีแนวโน้ มการแข่งขันทางด้ านราคาค่อนข้ างรุ นแรงต่อเนื่อง จากการให้ สว่ นลดค่า
แพ็ ค แกจต่ าง ๆ ท าให้ ผ้ ูให้ บ ริ ก ารแต่ ละรายต้ อ งแข่งขัน กัน ออกแคมเปญโทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ ผูก กับ แพ็ ค เกจ
เนื่องจากยังคงมีความสาคัญในการหาลูกค้ าใหม่และเป็ นการรักษาฐานลูกค้ าเดิมไว้ ได้ นอกจากนี ้ผู้ประกอบการ
ยังจาเป็ นต้ องพัฒนากลยุทธ์ ใหม่ ๆ ในการเพิ่มรายได้ เช่นการพัฒนาแพลตฟอร์ มดิจิทลั การนาเสนอเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นปริ มาณการใช้ ข้อมูลให้ สงู ขึ ้นและสร้ างความน่าสนใจให้ กบั ผู้บริ โ ภคเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
(2) การถูกกดดันโดยผลกระทบจากต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับใบอนุญาต
จากการ AIS และ TRUE ชนะการประมูลใบอนุญาตคลืน่ ความถี่ (900 MHz และ 1800 MHz) ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง
กับใบอนุญาตเหล่านี ้ (ค่าตัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานโครงข่าย) จะสร้ างแรงกดดันต่อผลการ
ดาเนินงานในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี ที่ผา่ นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของใบอนุญาตคลืน่ ความถี่ 900 MHZ ที่
ทัง้ AIS และ TRUE จะต้ องทาการชาระค่าใบอนุญ าตประมาณ 60,000 ล้ านบาท ในปี 2563 ซึ่งเป็ นภาระ
ต้ นทุนที่ค่อนข้ างสูง ส่วนทาง DTAC เองที่เพิ่งประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz เดือนสิงหาคม 2561 และคลื่น
ความถี่ 900 MHz เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2561 ที่ผา่ นมาก็มีภาระค่าใช้ จ่ายซึง่ จะต้ องแบ่งชาระเป็ นรายงวดตามที่
กสทช. กาหนดเช่นเดียวกัน
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(3) ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
เนื่องจากเทคโนโลยีการสือ่ สารมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้ พฤติกรรมของผู้บริ โภคและความต้ องการ
ของลูกค้ าเปลี่ยนแปลงตามเช่นเดียวกัน ผู้ให้ บริ การจึงต้ องมีการปรับตัวและคิดค้ นผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจการ
ให้ บ ริ ก ารใหม่ ๆ ดังนัน้ เพื่ อ ที่ สามารถตอบรั บ กับ แนวโน้ ม ของรู ป แบบเทคโนโลยีที่ เปลี่ย นแปล งในอนาคต
โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G ที่อาจเข้ ามาเร็ วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และมีแนวโน้ มก้ าวเข้ ามาเป็ นตัวเปลีย่ นรูปแบบการ
ทาธุรกิจตลอดจนการลงทุนด้ านโครงข่าย ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการจาเป็ นต้ องคานึงถึงค่าใช้ จ่ายในการลงทุนและ
การดาเนินงาน เพราะหากผู้ประกอบการรายใดไม่ทาการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มเติมแล้ วนัน้ ย่อมส่งผล
ให้ ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นลดลงและยังมีโอกาสสูญเสียฐานลูกค้ าเนื่องจากความ
พึงพอใจที่ลดลงได้
(4) อุตสาหกรรมการสื่อสารในประเทศไทยเป็ นธุรกิ จที่อ ยู่ภายใต้ การกากับ ดูแลอย่างเข้ มงวด ซึ่งอาจ
นาไปสูค่ วามไม่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในการกากับดูแลด้ านกฎระเบียบ
กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยถูกกากับดูแลโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรื อ กสทช. โดยกฎระเบียบที่กากับดูแลธุรกิจโทรคมนาคมครอบคลุมถึงเรื่ องต่างๆ
เช่น ประเภทของบริ การโทรคมนาคม และข้ อกาหนดการออกใบอนุญาตสาหรับบริ การโทรคมนาคมแบบต่างๆ,
มาตรการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม, ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม, กฎระเบียบว่า
ด้ วยการป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม สาหรับกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคม, การ
กาหนดเพดานอัตราค่าบริ การและการเรี ยกเก็บค่าบริ การล่วงหน้ า เป็ นต้ น โดยเหตุที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
การออกกฎระเบียบใหม่ซึ่งกากับดูแลและควบคุมธุรกิจโทรคมนาคมคมหรื ออาจมีความเปลี่ยนแปลงในแนว
ทางการตีค วามหรื อนโยบายของ กสทช. ที่อาจนามาใช้ ในธุรกิ จดังกล่าวในอนาคต ดังนัน้ ความไม่แน่น อน
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการได้
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ข) การเปรียบเทียบคลื่นของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย
ตารางสรุ ปเปรียบเทียบคลื่นของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย

2300 MHz

60 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 2574

15 MHz
สิ ้นสุด 2568

55 MHz

15 MHz
สิ ้นสุด 2570

5 MHz สิ ้นสุด
2576

5 MHz
สิ ้นสุด 2576

25 MHz
60 MHz*

(Partner with
TOT)

(Partner
with TOT)
30 MHz**
สิ ้นสุดปี

20 MHz
สิ ้นสุด 2576

10 MHz
สิ ้นสุด 2574

60 MHz

2568/2570
60 MHz
สิ ้นสุด 2568

15 MHz
สิ ้นสุด 2568

75 MHz
20 MHz
สิ ้นสุด 2561

15 MHz
สิ ้นสุด 2568

35 MHz

* 60*1 MHz partner with TOT สิ ้นสุดปี 2568 **30 MHz สิ ้นสุดปี 2570 โดย 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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ตารางเปรียบเทียบจานวนคลื่นความถี่ของทัง้ 3 ผู้ให้ บริการในประเทศไทย

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC
ค) แนวโน้ มการลงทุนของผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่
การประมูลคลื่นที่อยู่ในแผน ณ ปั จจุบนั มีทงหมด
ั้
4 คลื่นความถี่ ด้วยกัน คือ 700 900 1800 และ 2600 MHz
ซึ่งได้ มีการจัดการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ไปแล้ วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยที่ AIS และ
DTAC เป็ นผู้ได้ การประมูลไปที่คนละ 5 MHz ทาให้ ปัจจุบัน AIS มีคลื่นความถี่ ในครอบครองสูงที่สุดที่ 60
MHz นอกจากนี ้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 DTAC เป็ นผู้เข้ าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz เพียงรายเดียว
และเป็ นผู้ได้ รับการประมูลไปที่ 5 MHz ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าปั จจุบนั นี ้ผู้ให้ บริ การหลักทัง้ 3 ราย ถือครองคลื่นอยู่
ในมือประมาณ 50 - 60 MHz ในขณะที่ตามมาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรื อ ITU
ก าหนดให้ ค่า ยโทรศัท พ์ เคลื่อ นที่ ต้ อ งถื อ ครองคลื่ น อย่า งน้ อ ย 100 MHz สาหรั บ ผู้ให้ บ ริ ก าร 5G EIC จึ ง
คาดการณ์ว่าการประมูลคลืน่ ความถี่ต้องมีอีกอย่างน้ อย 135 MHz เพื่อให้ เพียงพอต่อระบบ 5G ภายในปี 2563
ตามมารตรฐาน ITU ทัง้ นีแ้ ผนการประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz และ 2600 MHz คาดว่าจะมีการประมูล
ในช่วงครึ่ งปี หลัง 2562 และในปี 2563 ตามลาดับ อย่างไรก็ดีในระยะยาวคาดว่าการใช้ เทคโนโลยี 5 G ซึ่งมี
ประสิทธิ ภาพใกล้ เคียงกับ Fixed broadband จะส่งผลให้ ผ้ ูให้ บริ การอย่าง TRUE และ AIS ได้ เปรี ยบในการ
แข่งขัน เนื่องจากสามารถนาเสนอ package convergence ที่รวมบริ การทังสองประเภทไว้
้
ด้วยกัน
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แผนภาพแสดงการคาดการณ์ การประมูลคลื่นความถี่เบือ้ งต้ น

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC และข้ อมูลจากเลขาธิการกสทช.
การพัฒนาโครงข่ายเพื่อให้ สามารถรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคตต้ องใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างสูง โดยได้ รับปั จจัย
กดดันสาหรับค่าใช้ จ่ายใบอนุญาตคลื่น ทังนี
้ ้ค่าใบอนุญาตคลืน่ 1800 MHz จานวน 6 หมื่นล้ านบาทของ TRUE
และ AIS ที่จะถึงกาหนดจ่ายในปี 2563 ตามที่ได้ กล่าวไปแล้ วนัน้ ทาให้ ทงสองผู
ั้
้ เล่นหลักยังคงมีภาระต้ นทุนใน
ส่วนนี ้อยู่ อย่างไรก็ตามหากรวมค่าใบอนุญาตสาหรับการลงทุนเพื่อรองรับ 5G จะทาให้ มลู ค่าเงินลงทุนสูงกว่า
1 แสนล้ านบาท เนื่องจากค่ายมือถือยังคงต้ องประมูลเพิ่มอีกรายละประมาณ 50 MHz เพื่อให้ เพียงพอต่อการ
พัฒนาคลืน่ 5G ตามที่ ITU ได้ กาหนดมาตรฐานไว้
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แผนภาพแสดงมูลค่ าการลงทุนในการพัฒนาโครงข่ าย

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ AIS TRUE DTAC Macquarie and DBS Vickers

3.1.2

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์ ประจาที่ในประเทศไทย
3.1.2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์ ประจาที่ในประเทศไทย
ก) จานวนผู้ลงทะเบียนใช้ งานอินเทอร์ เน็ตประจาที่
ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีผ้ ลู งทะเบียนใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตประจาที่ ประมาณ 9.08 ล้ าน ราย เพิ่มขึ ้น
จาก ไตรมาสก่อนหน้ าร้ อยละ 1.90 เมื่อพิจารณาอัตราการเข้ าถึงของบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง พบว่ามี
แนวโน้ ม เพิ่ มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2561 มี อัตราการเข้ าถึงอยู่ที่ร้อยละ 42.47 ของ
ครัวเรื อน เพิ่มขึ ้น จากไตรมาส 2 ปี 2560 ร้ อยละ 2.00
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จานวนผู้ใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงและอัตราการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตต่ อครัวเรือน
10.00

42.5%
40.8% 41.6%

9.00
8.00
7.00

31.0% 31.2% 32.6%
29.1% 29.7% 30.6% 30.2%

33.9%

35.5% 36.6%

37.5% 38.4%

40.0%
35.0%
30.0%

6.00

25.0%

5.00
4.00
3.00

45.0%

5.86

5.99

6.18

6.23

6.4

6.66

6.95

7.22

7.57

7.79

8.02

8.21

8.73

8.91

9.08

20.0%
15.0%

2.00

10.0%

1.00

5.0%

0.00

0.0%
1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59 2Q59 3Q59 4Q59 1Q60 2Q60 3Q60 4Q60 1Q61 2Q61 3Q61

ที่มา: สานักวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
จากข้ อมูลของ สานักวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม และ IDC Research (Thailand) พบว่าใน
จานวนการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงทังหมด
้
การเชื่อมต่อประเภท Fiber Optic มีสดั ส่วนสูงที่สดุ อยู่ที่
ร้ อยละ 41.12 ของการเชื่อมต่อทังหมด
้
ซึง่ ก้ าวขึ ้นมานาการเชื่อมต่อผ่านรูปแบบ xDSL ในไตรมาส 3 ปี 2560 นี ้
ทาให้ สดั ส่วนของการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงผ่าน xDSL ลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 40.52 หรื อปรับตัวลดลง
คิดเป็ นร้ อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า ตามด้ วยการเชื่อมต่อผ่าน Cable Broadband ร้ อยละ 16.66
และ การเชื่ อมต่อ ผ่านรู ป แบบอื่น ๆ ร้ อยละ 1.70 โดยเมื่อ พิจารณาแนวโน้ มของสัดส่วนการเชื่ อมต่อ พบว่า
สัดส่วนการเชื่อมต่อแบบ xDSL มีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สดั ส่วนการเชื่อมต่อผ่าน Fiber Optic มี
แนวโน้ มเติบโตขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ

69

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

สัดส่ วนการเชื่อมต่ ออินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง แยกตามประเภทของการเชื่อมต่ อ
100.00%
90.00%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
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Others

ที่มา: สานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม, IDC Research (Thailand)
ข) โครงสร้ างตลาดค้ าปลีกบริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
ตลาดค้ าปลีกบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง มีผ้ ูให้ บริ การรายใหญ่ 4 ราย ได้ แก่ บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (TICC) บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (TOT) และ บริ ษัท ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จากัด
(มหาชน) ซึง่ ให้ บริ การในชื่อแบรนด์ 3BB และบริ ษัทแอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด (AWN)

ค) ส่ วนแบ่ งตลาด
เมื่อพิ จารณาส่วนแบ่งตลาดจากจานวนผู้ใช้ บริ การ พบว่า ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 TICC มีส่วนแบ่ง
ตลาดสูงที่สดุ อยูท่ ี่ร้อยละ 37.8 ตามด้ วย 3BB มีสว่ นแบ่งตลาดร้ อยละ 32.4 และ TOT มีสว่ นแบ่งตลาด ร้ อย
ละ 17.5 นอกจากนี ้ ยังมีผ้ ูให้ บริ การรายย่อยอื่นๆ มีสว่ นแบ่งตลาดรวมกัน อีกประมาณร้ อยละ 12.4 โดยที่
TICC และ 3BB ยังคงรักษาตาแหน่งการเป็ นผู้นาในการให้ บริ การมาอย่างต่อเนื่อง
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ส่ วนแบ่ งตลาดบริการค้ าปลีกบริการอินเทอร์ เน็ตประจาที่
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ที่มา: สานักวิชาการและจัดการทรัพยการโทรคมนาคม
ง) ระดับการแข่ งขัน
สาหรับค่า HHI ของตลาดบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง โดย ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2561
อ ยู่ ที่ 2,858
โดยปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากไตรมาส 2 ปี 2561 ในอัตราร้ อยละ 0.1 แต่มีการปรับตัวลดลงคิดเป็ นร้ อยละ
7.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 จะเห็นได้ วา่ ระดับค่า HHI มีแนวโน้ มในการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อ’
ค่ า HHI ตลาดอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง คานวณจากจานวนผู้ใช้ บริการ

ที่มา: สานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
จ) รายได้ จากการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตประจาที่

รายได้ ของบริการค้ าปลีกอินเทอร์ เน็ตประจาที่ (ล้ านบาท)

ที่มา: สานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
เมื่อพิจารณารายได้ จากการให้ บริ การ จะพบว่ารายได้ จากการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง รวมทุกผู้ให้
บริ ก าร มี ใ นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มี ร ายได้ รวมทัง้ สิ น้ 17,000 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จากไตรมาสก่ อ นหน้ า
ประมาณ 300 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.8 และมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากช่วงไตรมาสเดียวกันจากปี กอ่ น
ถึงร้ อยละ 11.1
ฉ) อัตราค่ าบริการ
อัตราค่าบริ การเฉลี่ยของบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง เมื่อคิดเป็ นอัตราบาทต่อ Kbps มีแนวโน้ มลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยจากข้ อมูลล่าสุด ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีคา่ 0.02 บาทต่อ Kbps ไม่เปลีย่ นแปลงจาก
ไตรมาส 2 ปี 2561 และช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
อัตราค่ าบริการเฉลี่ยของบริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง (บาทต่ อ kbps)
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ที่มา: สานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
ช) แนวโน้ มการแข่ งขันอินเทอร์ เน็ตประจาที่
ในระยะกลาง TRUE และ 3BB มีแนวโน้ มครองส่วนแบ่งการตลาดอย่างแข็งแกร่ง โดยทีค่ าดว่าผู้ให้ บริ การ
ทัง้ 2 ราย จะสามารรักษาส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 38 และร้ อยละ 32 ตามลาดับไว้ ได้ อย่างต่อเนื่องในช่วง
2562 - 2565 ในขณะที่ TOT มีโอกาสสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้ กบั AIS ดังจะเห็นได้ วา่ นับตังแต่
้ ที่ AIS
เข้ ามาเล่นในตลาดอินเทอร์ เน็ตประจาที่อย่างเต็มตัวในปี 2558 AIS มีอตั ราการเติบโตของส่วนแบ่ง
การตลาดอย่างต่อเนื่องทุกปี
ส่ วนแบ่ งการตลาดอินเทอร์ เน็ตประจาที่

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ TRUE JAS AIS และ กสทช.
73

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
3.1.3

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

ที่มา: สานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 และ 2
ก) รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ จากการให้ บริ การของตลาดอินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้ จากบริ การที่
มิใช่เสียง (non-voice) ของไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ของผู้ให้ บริ การ รวมทังสิ
้ ้น 34,511.40 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจาก
ไตรมาส 2 323.00 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 0.9 และปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึน้ จากไตรมาสเดี ย วกัน ในปี 2560
4,279.10 หรื อปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.2
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
รายได้ จากการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่ (non-voice) (ล้ านบาท)
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ที่มา: สานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
ข) ส่ วนแบ่ งตลาด
เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดโดยคานวณจากรายได้ จากบริ การทีม่ ิใช่เสียง ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 พบว่าผู้
ให้ บริ การในกลุม่ AIS มีสว่ นแบ่งตลาดมากที่สดุ ที่ร้อยละ 46.4 เพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 2 ร้ อยละ 1.3 ตาม ด้ วยผู้
ให้ บริ การในกลุม่ DTAC มีสว่ นแบ่งตลาดร้ อยละ 30.2 ปรับตัวลดลงจากไตรมาส 2เล็กน้ อยคิดเป็ นร้ อยละ 0.4
และผู้ให้ บริ การในกลุม่ TUC มีสว่ นแบ่งตลาดร้ อยละ 21.1 ปรับตัวลดลงจากไตรมาส 2 ร้ อยละ 2.0

ส่ วนแบ่ งตลาดจากรายได้ จากการให้ บริการที่มิใช่ เสียง (non-voice) ณ สิน้ ไตรมาส 3/2561
Others 2.30%
TRUE
21.1%

AIS
46.4%

DTAC
30.2%

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและวิจยั เศรษฐกิจโทรคมนาคม กสทช.

ทางด้ านแนวโน้ มของส่วนแบ่งตลาด คานวณจากรายได้ จากการให้ บริ การที่มิใช่เสียง นัน้ AIS ยังคงครองอันดับ
1 ในสัดส่วนที่ค่อนข้ างสูง กว่ารายอื่นอย่างมีนยั ยะสาคัญ และมีแนวโน้ มรายได้ ค่อนข้ างคงที่ ในขณะที่ DTAC
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ยังคงครองอันดับ 2 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ วา่ ทางด้ าน TRUE มีแนวโน้ มรายได้ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นทังนี
้ ้เป็ นผลจาก
กลยุทธ์ทางการตลาดของแต่ละค่าย
ส่ วนแบ่ งตลาดคานวณจากรายได้ จากการให้ บริการที่มิใช่ เสียง (non-voice) ไตรมาส 3/2560 - 3/2561
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ที่มา: สานักวิTUC
ชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

AIS

ค) ระดับการแข่ งขัน
สาหรับค่าดัชนี HHI ของตลาดบริ การอินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 อยู่ที่ 3,513 ซึง่ ใกล้ เคียง
กับไตรมาสก่อนหน้ า และไตรมาสเดียวกันจากปี ก่อน ทังนี
้ ้จะเห็นได้ ว่าค่าดัชนี HHI ยังค่อนข้ างไม่ได้ มีทิศทาง
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงอย่างแน่ชดั โดยจะขึ ้นอยูก่ บั กลยุทธ์ในการแข่งขันของแต่ละค่ายในแต่ละช่วงเวลา
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ค่ า HHI ของตลาดอินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่
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ที่มา: สานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
ง) อัตราค่ าบริการอินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่
อัตราค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่ พบว่าจากข้ อมูลล่าสุด ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีค่า 0.15 บาท/MB
เท่ากับไตรมาส 2 และช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 อย่างไรก็ ตามเมื่อพิ จารณาอัตราค่าบริ การอินเทอร์ เน็ต
เคลือ่ นที่ในช่วง 1 - 2 ปี ที่ผา่ นมามีแนวโน้ มปรับตัวลดลงอันเป็ นผลมาจากกลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขันที่
รุนแรงทางด้ านราคา
อัตราค่ าบริการเฉลี่ย (บาท/MB)
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ที่มา: สานักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริ การในกิจการโทรคมนาคม
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
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 มีจานวนทังสิ
้ ้น 57
ราย แบ่งเป็ นผู้รับใบอนุญาตทีใ่ ห้ บริ การผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมมากกว่าหนึง่ แบบเพื่อให้ บริ การ จานวน 31
ราย และเป็ นผู้ให้ บริ การที่ให้ บริ การผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมแบบเดียว จานวน 26 ราย
ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ ายและรูปแบบของโครงข่ ายที่ให้ บริการเข้ าถึงบรอดแบนด์

ที่มา : สานักการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 สานักงาน กสทช.
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ข) ปริมาณการใช้ บริการและรายได้
ปริมาณการใช้ งานบริการเข้ าถึงบรอดแบนด์ แยกตามเทคโนโลยี (Gbps)
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ที่มา: สานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
ปริ มาณการใช้ บริการเข้ าถึงบรอดแบนด์มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 อยูท่ ี่
6,134.3 Gbps เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนหน้ า ร้ อยละ 1.31 และปรับตัวเพิม่ ขึ ้นจากไตรมาสที่ 3 ปี 2560 คิดเป็ น
ร้ อยละ 6.73 ทังนี
้ การเข้ าถึงบรอดแบนด์โดยใช้ เทคโนโลยี Fiber optic มีปริ มาณการเข้ าถึงเป็ นอันดับที่ 1 มาก
ว่าเทคโนโลยีอื่น รองลงมาอันดับ 2 คือการรเข้ าถึงบรอดแบนด์โดยใช้ เทคโนโลยี xDSL ในขณะที่การเข้ าถึงบรอด
แบนด์โดยใช้ เทคโนโลยี Cable Braodband มีปริมาณการเข้ าถึงเป็ นอันดับ 3 โดยจะเห็นได้ วา่ ในการเข้ าถึงบรอด
แบนด์ด้วยเทคโนโลยี Fiber optic มีแนวโน้ มทีจ่ ะเพิ่มสูงขึ ้นในอนาคต
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รายได้ บริการเข้ าถึงบรอดแบนด์ (ล้ านบาท)
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ที่มา: สานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สาหรับรายได้ จากบริ การเข้ าถึงบรอดแบนด์ก็มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดย ณ สิ ้น ไตรมาส
ที่ 3 ปี 2561 อยู่ที่ 25,782.3 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 2 ร้ อยละ 1.53 และปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส
ที่ 3 ปี 2560 คิดเป็ นร้ อยละ 8.46 โดยแบ่งเป็ นรายได้ ที่ขายให้ แก่บริ ษัทอื่น 15,669.2 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ น
สัดส่วนโดยประมาณร้ อยละ 61 และ รายได้ จากการใช้ เองและให้ บริ การบริ ษัทในกลุม่ 10,113.1 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนโดยประมาณร้ อยละ 39
ค) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในตลาดอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์
ในปี 2562 EIC คาดการณ์วา่ จานวน subscriber อินเทอร์ เน็ตประจาที่หรื ออินเทอร์ เน็ตบ้ าน (fixed broadband)
มีแนวโน้ มเติบโตร้ อยละ 12 ซึ่งใกล้ เคียงกับค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2557 - 2561 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราการ
เข้ าถึง fixed broadband ของไทยที่ยงั ต่ากว่าประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียแปซิฟิก โดยที่การแข่งขันด้ านราคาที่
รุนแรงขึ ้นส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเข้ าถึงแพคเกจขันต
้ ่าได้ มากขึ ้น ในขณะที่อีก 2 - 3 ปี ข้ างหน้ า การเติบโตของ
จานวน fixed broadband subscriber มีแนวโน้ มชะลอตัวลงมาอยู่ในระดับร้ อยละ 5 ต่อปี ซึ่งเป็ นผลมาจาก
อัต ราการเข้ าถึง fixed broadband ที่ เพิ่ ม สูงขึน้ และเริ่ ม ครอบคลุม ครั วเรื อนประมาณครึ่ งหนึ่งของประเทศ
ดังนันจึ
้ งทาให้ มีการเติบโตที่ช้าลง นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยกดดันจากเทคโนโลยีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คาดว่าจะ
พัฒนามากขึ ้นจนสามารถใช้ ทดแทน fixed broadband ได้
ปั จจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม fixed broadband ได้ แก่
(1) การขยายโครงข่า ย FTTx โดยที่ ผ้ ูให้ บ ริ ก ารหลายรายได้ ท าการลงทุน ด้ า นโครงข่า ย FTTx ท าให้
ประชาชนในพื ้นที่ตา่ งจังหวัดสามารถเข้ าถึง Fixed Broadband ได้ มากขึ ้น นอกจากนี ้ในช่วงครึ่งปี แรก
ของ 2561 พบว่าประมาณร้ อยละ 80 ของลูกค้ าใหม่เลือกสมัครบริ การของแพคเกจ FTTx แสดงถึง
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ความสาคัญของโครงข่าย FTTx ส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ บริ การรายใหญ่ตา่ งเร่งลงทุนพัฒนาโครงข่าย เพื่อความ
ได้ เปรี ยบในการชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
(2) โครงการของภาครัฐ ทังโครงการอิ
้
นเทอร์ เน็ตประชารัฐเฟส 1 และเฟส 2 ซึง่ ครอบคลุมกว่า 40,000
หมูบ่ ้ าน นอกจากมียงั มีโครงการอินเทอร์ เน็ตชายขอบอีก 3,920 หมูบ่ ้ าน ที่คาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายใน
ปี 2562 ซึง่ อาจจะมีความล่าช้ าไปบ้ างจากการติดตังโครงข่
้
าย นับเป็ นการสนับสนุนจากภาครัฐที่ถือ
เป็ นปั จจัยบวกช่วยส่งให้ ประชาชนในพื ้นที่หา่ งไกลสามารถเข้ าถึง fixed broadband ได้ มากขึ ้น
อย่างไรก็ ตามการแข่งขันที่รุนแรงขึ ้นและการพัฒ นาของเทคโนโลยี mobile broadband เป็ นปั จจัยกดดัน ต่อ
อุตสาหกรรม fixed broadband โดยที่การเข้ ามาของผู้เล่นรายใหม่สง่ ผลให้ การแข่งขันทางด้ านราคารุนแรงขึ ้น
ทังนี
้ ้หลังจากที่ผ้ เู ล่นรายใหม่อย่าง AIS เข้ ามาทาตลาด fixed broadband เต็มตัวตังแต่
้ ต้นปี 2558 ทาให้ การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมรุ นแรงขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากรายได้ เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ARPU) ที่มีแนวโน้ มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ถือว่ามีข้อดีคือราคาแพคเกจขันต
้ ่าที่ถูกลงทาให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงได้ มากขึ ้น สาหรับการ
พัฒนาเทคโนโลยีของ mobile broadband ในอีก 2-3 ปี ข้ างหน้ าอย่างเทคโนโลยี 5G นันนั
้ บเป็ นปั จจัย กดดัน
การเติบโตของอุตสาหกรรม fixed broadband เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการใช้ งานที่ใกล้ เคียงกัน

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 ทากับทรู อาจจะมีเงื่อนไขบางประการที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ได้ ตกลงกับผู้เช่ารายอื่น โดย
สรุปปั จจัยที่จะทาให้ คา่ เช่าที่กองทุนฯ จะได้ รับเปลีย่ นแปลงไปมีดงั ต่อไปนี ้
I.

อัตราค่ าเช่ าและอัตราการเพิ่มขึน้ ของค่ าเช่ าตามสัญญา
-

เสาโทรคมนาคม: สาหรับค่าเช่าเสาของผู้เช่ากลุม่ ทรู อัตราค่าเช่าและอัตราการขึ ้นของค่าเช่า
เสาได้ มีการกาหนดไว้ แล้ วจนถึงวันครบกาหนดเช่า โดยสาหรับ ทรัพย์ สินจากเสาโทรคมนาคม
ของทรู จะมีระยะการเช่า จนถึง ปี พ.ศ. 2570 และ ทรัพย์ สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จะมีระยะการเช่าจนถึง ปี พ.ศ. 2576 สาหรับค่าเช่าเสาของผู้เช่ารายอื่น
จะขึ ้นอยู่การต่อรองระหว่างกองทุนฯ และผู้เช่ารายใหม่ โดยปั จจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราค่าเช่า
เสานัน้ ได้ แก่ อุปสงค์ และอุปทานชองเสาโทรคมนาคมในเวลานัน้ และต้ นทุนในการสร้ างเสา
โทรคมนาคมและค่าเช่าที่ดิน (เนื่องจากผู้เช่าจะนาต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องจากการสร้ างเสาด้ วยตนเอง
รวมทังค่
้ าเช่าที่ มาพิจารณา ร่วมกับค่าเช่าเสา ดังนันค่
้ าเช่าเสารายเดือน ควรจะถูกกว่าต้ นทุนต่อ
เดือนในกรณีที่มีการสร้ างเสาเอง เพื่อให้ เป็ นการดึงดูดให้ ผ้ ใู ห้ บริ การเช่าเสามากกว่าที่จะสร้ างเสา
เอง)
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II.

-

ระบบ FOC หลัก : สาหรับอัตราค่าเช่าสาย FOC นัน้ ได้ ถูกกาหนดไว้ แล้ วที่ 350 บาทต่อคอร์
กิโลเมตรต่อเดือน สาหรับอัตราค่าเช่าที่กลุม่ ทรูจะได้ รับ ซึง่ จะคงที่โดยไม่มีการเพิ่มขึ ้นระหว่างปี ไป
จนถึง ปี พ.ศ. 2569 สาหรับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ นและลงทุนเพิ่มครัง้ที่
1 และจนถึง ปี พ.ศ. 2576 สาหรับทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 ทัง้ นี ้ สาหรับอัตราค่าเช่าที่ผ้ ูเช่ารายอื่น ในหนังสือชี ช้ วนกาหนดไว้ ที่ 500 บาทต่อคอร์
กิโลเมตรต่อเดือน ซึง่ อัตรานี ้สามารถต่อรองได้ เป็ นรายกรณีไป

-

อุ ป กรณ์ สื่ อ สั ญ ญาณที่ เกี่ ย วช้ อ งกั บ ระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื น้ ที่
ต่ างจังหวัดซึ่งเป็ นอุปกรณ์ ประเภท Active: ตามสัญญาที่กองทุนฯ ได้ เข้ าทากับกลุม่ ทรู อัตรา
ค่าเช่าของทรัพย์สินส่วนนี ้อยู่ที่ 317 ล้ านบาทในปี 2557 และจะเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 5 ต่อปี
สาหรับปี พ.ศ. 2558 และหลังจากนันจะเพิ
้
่มขึ ้นในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริ โภคที่ประกาศโดย
กระทรวงพาณิ ชย์ ประเทศไทย สาหรับปี ก่อนหน้ า โดยเริ่ มคิดคานวณจากเดือนมกราคม พ.ศ.
2559 ทั ง้ นี อ้ ั ต ราดั ง กล่ า วต้ องไม่ เกิ น ร้ อยละ 3.5 และในกรณี ที่ อัต ราดั ช นี ร าคาผู้ บริ โภค
(Consumer Price Index หรื อ CPI) ติดลบ จะไม่มีการปรับอัตราค่าเช่า

อัตราการเช่ าใช้
-

เสาโทรคมนาคม: กลุม่ ทรูได้ ทาสัญญาเช่าพื ้นที่ขนต
ั ้ ่าไว้ ดงั นี ้
- ทรัพย์สนิ จากทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมของทรูซงึ่ เป็ นส่วนหนึง่ ของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมเบื ้องต้ น
o พืน้ ที่ (slots) จานวน 6,619 พื น้ ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา เริ่ มตัง้ แต่วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2558
o พื ้นที่ (slots) จานวน 13,993 พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2559 และ
o พื ้นที่ (slots) จานวน 15,249 พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2560
- ทรัพย์สนิ จากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
o พื น้ ที่ (slots) จ านวน 700 พื น้ ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 350 เสา เริ่ ม ตัง้ แต่วัน ที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่เนื่องจากพื ้นที่ทงหมดที
ั้
่มีบนเสาทัง้ 8,939 ต้ นนันมี
้ ถึง 35,095 พื ้นที่ (slots) จะเห็นได้ วา่ มี
พื ้นที่วา่ งที่สามารถนามาให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายอื่นอยูถ่ ึง 13,968 พื ้นที่ (slots) ดังนัน้ ถ้ ากองทุนฯ
สามารถปล่อยเช่าส่วนที่เหลือนี ้ออกไปได้ ค่าเช่าที่กองทุนฯ จะได้ รับก็จะเพิ่มขึ ้น
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-

-

ระบบ FOC หลัก: ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 หลังจากที่กองทุนฯ ได้ ทาการลงทุนใน
ทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ทางกองทุนฯ มีระบบ FOC หลักทังสิ
้ ้น
426,427 คอร์ กิโลเมตร ซึ่งกลุ่มทรู ใ นฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงหลักได้ สญ
ั ญาว่าจะเช่าขัน้ ต่าเป็ น
จานวนไม่ต่ากว่า 271,980 คอร์ กิโลเมตร (ประมาณร้ อยละ 64) ในปี 2558 และจะเพิ่มขึ ้นไป
จนถึง 302,290 คอร์ กิโลเมตรในปี สุดท้ ายชองสัญญาเช่าซึง่ คือปี 2569 (ประมาณร้ อยละ 71)
และ ณ วัน ที่ 28 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 กองทุ น ฯ ได้ ท าการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ใน FOC เพิ่มเติมทังสิ
้ ้น 259,754 คอร์ กิโลเมตร ซึง่ กลุม่ ท
รู ในฐานะผู้เช่า/ผู้เช่าช่วงหลักได้ สญ
ั ญาว่าจะเช่าขันต
้ ่าเป็ นจานวนไม่ต่ากว่า 207,803 คอร์
กิโลเมตร (ประมาณร้ อยละ 80) นับตัง้ แต่วนั ที่เข้ าลงทุน จนถึง ปี พ.ศ. 2576 ดังนัน้ ถ้ า
กองทุนฯ สามารถหาผู้เช่ารายอื่นมาเช่าในส่วนที่กลุ่มทรู ไม่ได้ เช่าได้ ค่าเช่าที่กองทุนฯ จะ
ได้ รับจากทรัพย์สนิ ประเภทนี ้ก็จะเพิ่มสูงขึ ้น
อุปกรณ์ ส่ ือสัญญาณที่เกี่ยวช้ องกับระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่
ต่ างจังหวัดซึ่งเป็ นอุปกรณ์ ประเภท Active: ทรัพย์สินส่วนนี ้มีสญ
ั ญาเช่ากับกลุม่ ทรูจนถึง
ปี 2561 โดยรายได้ จ ากทรั พ ย์ สิน ส่ว นนี อ้ ยู่ที่ 317 ล้ า นบาทในปี 2557 ดังนัน้ รายได้ จ าก
ทรัพย์สนิ ส่วนนี ้หลังจากปี 2561 จะขึ ้นกับว่าทางกองทุนฯ ได้ ตอ่ สัญญาเช่ากับกลุม่ ทรูหรื อไม่
และที่อตั ราค่าเช่าเท่าใด

3.3 นโยบายการตลาดและการแข่ งขันของโครงการ
ก)

ธุรกิจให้ เช่ าเสาโทรคมนาคม

ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง เอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีมี
เสาโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง ผู้ให้ บริ การเหล่านี ้อาจพิจารณาแยกทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเหล่านี ้ออกไปเพื่อ
จัดตัง้ บริ ษัทที่ประกอบกิ จการเสาโทรคมนาคมขึ ้นต่างหาก (Tower Co) หรื อโอนทรัพย์ สินเหล่านี ้ไปให้ แก่บริ ษัทที่
ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมที่เป็ นอิสระ ซึ่งในกรณีดงั กล่าวอุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศไทยอาจจะ
เผชิญกับการควบรวมกิจการและการลงทุนโดยบริ ษัทต่างชาติ ซึง่ จะทาให้ เกิดคูแ่ ข่งที่มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ ้น อย่างไรก็
ตาม ปั จจุบนั ยังไม่มีเจ้ าของเสาโทรคมนาคมที่เป็ นอิสระที่ให้ เช่าพื ้นที่ในประเทศไทย
เนื่องจากพื ้นที่ตงเสาโทรคมนาคมหลายแห่
ั้
งของกองทุนฯ ตังอยู
้ ใ่ นกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีประชากรหนาแน่น และเป็ น
พื ้นที่ที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักประสบกับสภาพที่มีอตั ราใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การสูง กองทุนฯ จึงเชื่อว่าผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลัก เช่นเดียวกันกับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายอื่นซึง่ เข้ าเป็ นผู้เช่าของกองทุนฯ มีแนวโน้ มที่
จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาของสัญ ญา เพื่อที่จะลดการหยุดชะงักของบริ การในพืน้ ที่ดังกล่าวและ
หลีกเลี่ยงโอกาสการสูญเสียรายได้ อีกทังหลี
้ กเลี่ยงค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้นจากการย้ ายสายอากาศ (antenna) และ
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานอื่นที่ใช้ ในการดาเนินงาน
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จะเห็นได้ ว่าในปั จจุบนั มีเพียงเสาที่ กองทุนฯ มีและเสาของทีโอที และ กสท. โทรคมนาคมเท่านันที
้ ่มีการทาการตลาด
ปล่อ ยเช่ า พื น้ ที่ ในด้ า นราคากองทุน ฯ มี น โยบายการตลาดที่ จ ะไม่ แ ข่ง ขัน ทางด้ า นราคากับ ที โอที และ กสท.
โทรคมนาคม โดยตรง แต่จะเน้ นการตังราคาที
้
่ต่ากว่าต้ นทุนที่ผ้ เู ช่าจะต้ องจ่ายถ้ าผู้เช่าตัดสิน ใจสร้ างเสาด้ วยตนเอง
เพื่อเป็ นการดึงดูดให้ ผ้ เู ช่าตัดสินใจที่จะเช่ามากกว่าสร้ างเอง
ข) ธุรกิจให้ เช่ าระบบ FOC
ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีมี
ระบบ FOC เป็ นของตนเอง ผู้ด าเนิ น งาน FOC ประเภทขายส่ง เท่า นัน้ เช่ น กฟภ. และ กฟผ. ได้ ใ ห้ เช่ าความจุ
ช่องสัญญาณใยแก้ วนาแสงบนระบบ FOC ของตนด้ วย ผู้ประกอบธุรกิจระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด
รวมถึง ทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริ ษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จากัด บริ ษัท ยูไนเต็ด บรอดแบนด์ เทคโนโลยี
จากัด บริ ษัท แอดวานส์ ดาต้ าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จากัด และบริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
นอกจากนี ้ บริ ษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) ยังเป็ นคู่แข่งทางธุรกิจที่สาคัญอีกรายหนึ่งในอุตสาหกรรม
ระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์
ด้ านธุรกิ จให้ เช่าระบบ FOC ในปั จจุบันทางกองทุนฯ มีคู่แข่งที่เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเช่นเดียวกันคื อ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื น้ ฐานบรอดแบนด์ อิน เทอร์ เน็ ต จัสมิน ที่มี เครื อข่า ยระบบ FOC ที่ ค รอบคลุม ทัง้ ประเทศ
เช่นเดียวกับทรัพย์ สินที่กองทุนฯ มี ดังนันทางกองทุ
้
นฯ จึงต้ องหาจุดที่จะทาให้ 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) ส่ว นประเภทของสาย FOC ที่ ก องทุน ฯ มี ใ ห้ เช่ า นัน้ มี ทัง้ แบบที่ 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 ท าสัญ ญาเช่ากับกองทุนฯ โดยกองทุนฯ ได้ ให้ สิทธิ ในการเช่าใช้ แต่เพี ยงผู้เดียว ( Exclusivity
Right) แก่กลุม่ ทรู เป็ นระยะเวลา 5 ปี และให้ สิทธิแก่กลุม่ ทรูในการเลือ กที่จะคงสิทธินี ้ไว้ ได้ เพิ่มอีก 5 ปี ทางกองทุนฯ
จึงไม่ได้ มีแผนการตลาดและการแข่งขันสาหรับทรัพย์สนิ ตรงส่วนนี ้
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3.4 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ลักษณะผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทของทรัพย์สินและตัวเลขเชิงสถิติ (Operational Statistics) เป็ นดังตาราง
สรุปดังต่อไปนี ้
ก) รายละเอียด จานวนพืน้ ที่รองรับและอัตราการเช่ าใช้ ของเสาโทรคมนาคม
โดยทัว่ ไป เสาโทรคมนาคมทังที
้ ่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นดินและมีความสูงเกิน 32 เมตร และเสาโทรคมนาคมที่ตงอยู
ั ้ ่บนดาดฟ้ า
สามารถรองรับผู้เช่าได้ ตงแต่
ั ้ สองรายขึ ้นไป ทังนี
้ ้ เสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ของกองทุนสามารถรองรับผู้เช่าได้ ตงแต่
ั้
สองรายขึ ้นไป ทังนี
้ ้ เมื่อสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้ องบางประการกับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 สิ ้นสุดลง
พื ้นที่ที่เสาโทรคมนาคมซึ่งอยูใ่ นทรัพย์สนิ ของกองทุนจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลีย่ ต่อเสาอยูท่ ี่ 3.74 (โดย
เป็ นตัวเลขที่ได้ จากการนาจานวนพื ้นที่รองรับมาหารด้ วยจานวนรวมของเสาโทรคมนาคม) โดยอัตราส่วนการเช่าใช้
พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.76 พื ้นที่ (slots) ต่อเสา ก่อนการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
(ทัง้ นี ้ บนสมมติ ฐ านที่ ว่า อัต ราการใช้ พื น้ ที่ เท่ า กับ 1 พื น้ ที่ ต่ อ เสา ส าหรั บ เสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ตามข้ อตกลงเกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่มีกบั กสท. โทรคมนาคม)
ตารางดังต่ อ ไปนี แ้ สดงความสามารถในการรองรั บ การใช้ พื น้ ที่ บ นเสา (hosting capacity) และจ านวนพื น้ ที่ ซึ่ง
สามารถให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าที่เป็ นบุคคลภายนอกได้ โดยไม่รวมถึงจานวนพื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมเป็ นจานวน
ประมาณ 1,300 พืน้ ที่ ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม สาหรับ เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน
(portfolio) ของกองทุนในปั จจุบนั
จานวน
(เสา)

จานวนพืน้ ที่รองรั บ

(1)

การเช่ าใช้

(2)

จานวนพืน้ ที่รองรั บซึ่ง
สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ ูเช่ า
รายอื่น

เสาที่สามารถให้ เช่ าพืน้ ที่แก่ ผ้ ูเช่ ารายอื่น
รวม

8,939

35,095

21,127

13,968

- เสาที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นดิน

6,988

29,473

15,906

13,567

- เสาที่ตงอยู
ั ้ ่บนดาดฟ้า

1,951

5,622

5,221

401

เสาที่อยู่ภายใต้ สัญญา HSPA และยังไม่ สามารถให้ เช่ าพืน้ ที่แก่ ผ้ ูเช่ ารายอื่น
รวม

6,332

21,369

6,332

- เสาที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นดิน

5,205

16,690

5,205
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- เสาที่ตงอยู
ั ้ ่บนดาดฟ้า

595

1,389

595

- DAS

532

3,290

532

15,271

56,485

27,459

รวมทัง้ หมด
(1)

จานวนพื ้นที่รองรับ หมายถึง จานวนช่องพื ้นที่ (slots) ทังหมดบนเสาแต่
้
ละต้ น คูณด้ วยจานวนเสาที่

กองทุนเป็ นเจ้ าของ หรื อมีสิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าว (แล้ วแต่
กรณี)
(2)

การเช่าใช้ หมายถึง จานวนช่องพื ้นที่ (slots) ทังหมดบนเสาซึ
้
ง่ มีการเช่าใช้ โดยนิติบคุ คลในกลุม่ ทรู

ตารางดัง ต่ อ ไปนี แ้ สดงอัต ราส่ว นการเช่ า ใช้ แ ละอัต ราส่ว นจ านวนพื น้ ที่ ร องรั บ ซึ่ง สามารถให้ เช่ า แก่ ผ้ ูเช่ า ที่ เป็ น
บุคคลภายนอกต่อจานวนพื ้นที่รองรับ โดยไม่รวมถึงจานวนพื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมเป็ นจานวนประมาณ
1,300 พืน้ ที่ ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม สาหรับ เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio)
ของกองทุนในปั จจุบนั (ข้ อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)
อัตราส่ วนการเช่ าใช้
ต่ อจานวนพืน้ ที่รองรั บ (พืน้ ที่ (slots) ต่ อ
เสา)

อัตราส่ วนจานวนพืน้ ที่รองรั บซึ่งสามารถ
ให้ เช่ าแก่ ผ้ ูเช่ ารายอื่นต่ อจานวนพืน้ ที่
รองรั บ (พืน้ ที่ (slots) ต่ อเสา)

เสาที่สามารถให้ เช่ าพืน้ ที่แก่ ผ้ ูเช่ ารายอื่น
รวม

2.36/ 3.93

1.57/ 3.93

- เสาที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นดิน

2.28/ 4.22

1.94/ 4.22

- เสาที่ตงอยู
ั ้ ่บนดาดฟ้า

2.68/ 2.89

0.21/ 2.89

เสาที่อยู่ภายใต้ สัญญา HSPA และยังไม่
สามารถให้ เช่ าพืน้ ที่แก่ ผ้ ูเช่ ารายอื่น
รวม

1.00 / 3.37

- เสาที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นดิน

1.00 / 3.21

- เสาที่ตงอยู
ั ้ ่บนดาดฟ้า

1.00 / 2.33

- DAS

1.00 / 6.19
รวมทัง้ หมด

1.76 / 3.74
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ข) รายละเอียดและคุณสมบัติของ ธุรกิจเคเบิลใยแก้ ว และ ระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด
ใยแก้ วนาแสงคือเส้ นใยแก้ วที่สามารถนาแสงไปตามความยาวคลืน่ แสง ใยแก้ วนาแสงใช้ กนั อย่างแพร่หลายในการสือ่
สัญ ญาณ ซึ่งสามารถส่งสัญ ญาณได้ ในระยะทางที่ไกลกว่าและด้ วยอัตราแบนด์ วิดท์ที่สูงกว่าระบบสื่อสัญ ญาณ
รู ปแบบอื่นๆ นอกจากนี ้ การสื่อสารด้ วย FOC เป็ นวิธีการส่งข้ อมูลจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งด้ วยการส่ง
สัญญาณแสงผ่านทางใยแก้ วนาแสง กระบวนการสื่อสารโดยใช้ ใยแก้ วนาแสงมีขนตอนพื
ั้
้นฐานซึ่งได้ แก่ การสร้ าง
สัญญาณแสงโดยการใช้ เครื่ องส่งสัญญาณ (transmitter) การถ่ายทอดสัญญาณ การตรวจสอบว่าสัญญาณไม่เกิด
การผิดเพี ้ยนหรื อมีกาลังอ่อนเกินไป การรับสัญญาณแสง และการแปลงสัญญาณแสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า
ประโยชน์ ที่สาคัญ ของการส่งสัญ ญาณผ่าน FOC คื อมีก ารสูญ เสีย ข้ อมูลที่ต่ ามากและไม่มีก ารรบกวนของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ า ทาให้ สามารถเว้ นระยะทางระหว่างอุปกรณ์ ขยายสัญญาณ (amplifiers) กับอุปกรณ์ ทวนสัญญาณ
(repeaters) ได้ ไกลขึน้ FOC จึ งถูกน ามาใช้ แทนสายโลหะ และไม่มี ก ารรบกวนของคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้ า โดยการ
เชื่อมต่อด้ วยสายไฟฟ้ าหลายพันเส้ นสามารถนามาแทนเส้ นใยแก้ วนาแสงที่มีแบนด์วิดท์สงู ได้ เพียงเส้ นเดียว
ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ที่กองทุนทากับ TICC และ TUC กองทุน
ให้ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก เช่าใยแก้ วนาแสงที่ยงั ไม่มีการใช้ งาน (dark fiber) บนระบบ FOC
หลัก และ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 บางส่วน สาหรับเส้ นใยแก้ วนาแสงที่ยงั ไม่มกี ารใช้ งานส่วนที่เหลือ
บน (1) ระบบ FOC หลักจานวน 49,415 คอร์ กิโลเมตร หรื อประมาณร้ อยละ 40 และ (2) FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 จานวน 106,213 คอร์ กิโลเมตร หรื อประมาณร้ อยละ 35 ของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 1 โดยในแต่ละกรณีเส้ นใยแก้ วนาแสงที่ยงั ไม่มีการใช้ งานจะทยอยลดลงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า ดาเนินการ
และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้ อง เมื่อมีการใช้ งานส่วนที่สารองไว้ สาหรับ TICC เพิ่มขึ ้น
กองทุนสามารถให้ เช่าเส้ นใยแก้ วนาแสงที่ยงั ไม่มีการใช้ งานแก่บคุ คลภายนอกผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ผู้ประกอบ
กิ จ การสายเคเบิ ลใยแก้ ว และผู้ให้ บ ริ ก ารข้ อ มูลและเสี ย งรายอื่ น ๆ ที่ เลือ กจะติ ด ตัง้ อุป กรณ์ ระบบสื่อ สัญ ญาณ
(transmission equipment) ของตนเอง และเช่าใยแก้ วนาแสงที่ยงั ไม่มีการใช้ งานจากกองทุนได้ ทังนี
้ ้ภายใต้ เงื่อนไข
สิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการเช่าหรื อเช่าช่วงเส้ นใยแก้ วนาแสงที่ยงั ไม่มีการใช้ งานของ TICC
และจะต้ องไม่เป็ นการรบกวนส่วนที่สารองไว้ สาหรับการใช้ งานของ TICC
ทังนี
้ ้ ในส่วน ของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 เส้ นใยแก้ วนาแสงที่ยงั ไม่มีการใช้ งานหลังจากกองทุนให้ TUC และ
TICC เช่ามีประมาณ ร้ อยละ 20 และหลังจากกองทุนได้ ให้ เช่า FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 บางส่วนแล้ วภายใต้
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้ องนัน้ กองทุนสามารถให้ เช่าเส้ นใย
แก้ วนาแสงที่ยงั ไม่มีการใช้ งานแก่บุคคลภายนอกผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ ว
และผู้ให้ บริ การข้ อมูลและเสียงรายอื่นๆ ที่เลือกจะติดตังอุ
้ ปกรณ์ระบบสือ่ สัญญาณ (transmission equipment) ของ
ตนเอง และเช่าใยแก้ วนาแสงที่ยงั ไม่มีการใช้ งานจากกองทุนได้ ทังนี
้ ้ภายใต้ เงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of
first refusal) ในการเช่าหรื อเช่าช่วงเส้ นใยแก้ วนาแสงที่ยงั ไม่มีการใช้ ง านของ TUCและ TICC (แล้ วแต่กรณี ) และ
จะต้ องไม่เป็ นการรบกวนส่วนที่สารองไว้ สาหรับการใช้ งานของ TUC และ TICC
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อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทังประเภท
้
Active และ Passive ที่อยู่ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่
ต่ า งจัง หวัด รวมทัง้ อุป กรณ์ ร ะบบสื่ อ สัญ ญาณที่ อ ยู่ ใ นระบบ FOC หลัก จะไม่ ส ามารถน าออกให้ ผู้ใ ห้ บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็ นบุคคลภายนอกเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อยห้ าปี นับจากวันจด
ทะเบียนกองทุน ส่วน ระบบ FOC ของ BFKT ไม่สามารถนาออกให้ บคุ คลภายนอกเช่าได้ ระหว่างที่สญ
ั ญาเช่าเครื่ อง
และอุปกรณ์ HSPA ยังมีผลใช้ บังคับ เนื่องจากตกอยู่ภายใต้ ข้อตกลงการให้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวบางส่วนแก่ กสท.
โทรคมนาคม นอกจากนี ้ ถึงแม้ กองทุนจะได้ ใช้ สิทธิในการซื ้อ (call option) ระบบ FOC ของ BFKT ภายหลังสิ ้นสุด
สัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA กองทุนก็อาจไม่สามารถจัดให้ มีผ้ เู ช่ าทรัพย์ สินดังกล่าวเพิ่มเติมได้ เนื่องจาก
ข้ อจากัดภายใต้ สญ
ั ญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ ระบบ FOC ของ BFKT
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ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลโดยทัว่ ไปของ FOC ที่อยูใ่ นกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปั จจุบนั (ตัวเลขข้ างล่างนี ้ปั ดเศษเพื่อให้ ง่ายต่อการนาเสนอ) (ข้ อมูล ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

ความยาว
(กิโลเมตร)

ทรัพย์ สินปั จจุบัน
จานวนที่ให้ เช่ า
จานวนคอร์
ตามสัญญาใน
กิโลเมตร
ปั จจุบัน
(คอร์ กิโลเมตร)

อัตราร้ อยละที่
ให้ เช่ าของ
FOC ทัง้ หมด

FOC ที่สามารถให้ เช่ ากับผู้เช่ ารายอื่นได้
42,786
1,896,473
FOC ที่อยู่ภายใต้ สัญญา HSPA และที่อยู่ภายใต้ สิทธิในการเช่ าแต่ เพียงผู้เดียว (ยกเว้ นจะมีการตกลงเป็ นอย่ างอื่น
ในอนาคต) ซึ่งยังไม่ สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ ูเช่ ารายอื่น
53,364
878,485
รวม
96,150
2,774,958

1,457,318

76.8

878,485
2,335,803

100.0(1)
84.2

ทรัพย์ สินปั จจุบัน
ปริมาณความจุสาหรั บให้ เช่ าแก่ ผ้ ูเช่ ารายอื่น

รวม

(1)

ปริมาณความจุท่ ี
สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ ูเช่ า
รายอื่น
(คอร์ กิโลเมตร)

อัตราร้ อยละปริมาณความจุท่ สี ามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ ูเช่ ารายอื่นของ FOC
ทัง้ หมด

439,155

15.8

ส าหรั บ FOC ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ สัญ ญา HSPA เป็ นไปตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญา HSPA ซึ่ ง เกิ ด ขึ น้ ก่ อ นที่ ก องทุ น จะเข้ าลงทุ น และท าสั ญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้
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4 ปั จจัยความเสี่ยง
4.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุน

4.1.1

ความเสี่ยงของกองทุนอันเนื่องมาจากกลุ่มทรู
(ก)

ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของ
กองทุนขึน้ อยู่กับธุรกิจของกลุ่มทรูเป็ นอย่ างมาก

กองทุน ต้ อ งพึ่ งพากลุ่ม ทรู เป็ นอย่ า งมาก เนื่ อ งจากผู้เช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก ซึ่ ง เป็ น
ผู้รับผิดชอบการบารุ งรักษาและการดาเนินงานของทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมภายใต้
สัญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ ห ารจั ด การหลัก ที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขและแทนที่ และ BFKT ซึ่ ง เป็ น
ผู้รับผิดชอบการบารุ งรักษาและการดาเนินงานของทรัพย์ สิน โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA เป็ นสมาชิกในกลุม่ ทรู ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นผู้
เช่าและบริ หารจัดการเสาโทรคมนาคม FOC ระบบ FOC หลัก อุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้ องและระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดเกือบทังหมดภายใต้
้
สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มี
การแก้ ไขและแทนที่ ส่วน BFKT จะยังคงจัดเก็บรายได้ ตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA และ
BFKT และ AWC (ซึ่ ง จะได้ รายได้ ตามสั ญ ญาเช่ า เครื่ องและอุ ป กรณ์ HSPA สั ญ ญ าเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2) จะต้ องชาระเงินบางส่วนของรายได้ ดงั กล่าวให้ แก่กองทุน
ตามข้ อกาหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ กับ BFKT และ AWC ดังนัน้ กองทุนจึง
ต้ องพึง่ พาผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก BFKT และ AWC ซึง่ เป็ นแหล่งรายได้ ของกองทุน
นอกจากนี ้ ตามสัญ ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่
กองทุนให้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusivity rights) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal)
บางประการแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลัก รวมถึงให้ สิทธิ ในการปฏิเสธก่อนในการเช่าและบริ หาร
จัดการพื ้นที่ (slots) บนเสาหรื อพื ้นที่รองรับอื่นใดบนทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม การที่ผ้ ู
เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนซึ่งเป็ นสมาชิกในกลุ่มทรู ใช้ สิทธิ ดงั กล่าวอาจเป็ นอุปสรรคต่อ
ความสามารถของกองทุนที่จะดึงดูดและให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบการรายอื่น ๆ ในฐานะผู้เช่าและบริ หาร
จัดการ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการขยายฐานลูกค้ าตามที่กองทุนคาดหมายและการเติบโต
ของรายได้ ในอนาคตของกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้น กองทุนไม่สามารถรับรองว่ากองทุนจะ
สามารถหาลูกค้ ารายอื่น ๆ เพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิ จของกองทุนได้ และถึงแม้ ว่ากองทุนจะ
ประสบความสาเร็ จในการพยายามขยายฐานลูกค้ านอกเหนือจากกลุม่ ทรู กองทุนคาดว่าในอนาคตอัน
ใกล้ กองทุนยังคงต้ องพึง่ พากลุม่ ทรูเป็ นอย่างมากในการประกอบธุรกิจและได้ มาซึง่ รายได้ เกือบทังหมด
้
ของกองทุน นอกจากนี ้ ผู้เช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก ของกองทุ น ยังมี ห น้ า ที่ บ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่เช่าจากกองทุนอย่างสม่าเสมอภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ การที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนผิดสัญญา

90

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ในหน้ าที่ดงั กล่าวอาจทาให้ มลู ค่าของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมลดลง ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากนี ้ แม้ วา่ ระยะเวลาการเช่า FOC บางส่วน ที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักเช่าหรื อเช่า
ช่วงจากกองทุน จะเป็ นการเช่าระยะยาว อาทิ ระยะเวลาการเช่า 16 ปี และกองทุนมีสทิ ธิในการขอต่อ
ระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 10 ปี หรื อตามระยะเวลาของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของ
ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนซึง่ เป็ นสมาชิกในกลุม่ ทรู (แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสันกว่
้ า) โดย
จะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุภายใต้ สญ
ั ญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการที่กลุม่ ทรู ตกลงที่จะไม่ดาเนินการ
สร้ าง FOC ใหม่ในเส้ นทางเดียวกันกับ FOC ซึ่งกองทุนเข้ าหรื อจะเข้ าลงทุน และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ ทรู
เช่าหรื อจะเช่าในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 (หรื อที่เรี ยกว่า “ข้ อตกลงที่จะไม่แข่งขัน ”)
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ที่เกี่ยวกับ FOC เว้ นแต่
จะได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนก่อน โดยข้ อตกลงที่จะไม่แข่งขันดังกล่าวอยูภ่ ายใต้
ข้ อยกเว้ นบางประการ กลุม่ ทรูอาจไม่ต่อระยะเวลาการเช่าเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่า หรื ออาจ
เข้ ากรณีข้อยกเว้ นของข้ อตกลงที่จะไม่แข่งขัน อาทิ ในขณะนันกลุ
้ ม่ ทรูไม่ได้ มีความจาเป็ นที่จะใช้ FOC
ตามประมาณการเดิมที่กลุม่ ทรูเช่าอยู่ หรื อในกรณีที่การเจรจาเงื่อนไขสาหรับการเช่าไม่สามารถตกลง
กันได้ ซึ่งในกรณีดงั กล่าวกองทุนอาจประสบความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักราย
ใหม่อันอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสาคัญ ต่อธุรกิ จ โอกาสทางธุรกิ จ ผลการดาเนิน งาน
กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
ในทานองเดียวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการต่อระยะเวลาการเช่ าของ FOC ข้ างต้ น แม้ ว่า
ระยะเวลาการเช่าเสาโทรคมนาคมที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักเช่าจากกองทุน จะเป็ นการเช่าระยะ
ยาว กล่าวคือ ระยะเวลาการเช่า 16 ปี กลุม่ ทรู อาจไม่ต่อระยะเวลาการเช่าเมื่อครบกาหนดระยะเวลา
การเช่า หรื อในขณะนันกลุ
้ ม่ ทรูอาจไม่ได้ มีอตั ราการใช้ พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมตามประมาณการเดิมที่
กลุ่มทรู เช่าอยู่ หรื อกลุ่มทรู และกองทุนอาจไม่สามารถตกลงเงื่อนไขสาหรับการเช่าต่อได้ ซึ่งในกรณี
ดังกล่าวกองทุนอาจประสบความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักรายใหม่อนั อาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และ
ฐานะทางการเงินของกองทุน
นอกจากนี ้ ในอนาคตหากธุรกิจของกลุม่ ทรู ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT มี
ปั ญหาในผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน อาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ
บุคคลดังกล่าวที่จะปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มี
การแก้ ไขและแทนที่และสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ่งรวมถึงการชาระเงินให้ แก่กองทุน
ยิ่งไปกว่านัน้ ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC และ/หรื อ BFKT อาจขอเจรจาต่อรองข้ อกาหนดในการ
ทาธุรกิจใหม่กับกองทุน อาทิ ข้ อกาหนดในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการ
แก้ ไขและแทนที่ และขอเสนอข้ อกาหนดและข้ อตกลงที่เอื ้อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ตนยิ่งขึ ้น ซึ่ง
91

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
อาจไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดทางธุรกิจหรื อทางการเงินแก่กองทุน เนื่องจากกลุม่ ทรู มีความสาคัญ
ต่อธุรกิจของกองทุน และเนื่องจากทรู ถือหน่วยลงทุนเป็ นสัดส่วนที่มีนยั สาคัญ กลุ่มทรู AWC BFKT
และผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักจึงอาจจะมีอานาจต่อรองทางการค้ าในการดาเนินการเจรจาดังกล่าว
กับกองทุน นอกจากนี ้ผลการดาเนินงานของกองทุนขึ ้นอยู่กบั ผลการดาเนินการและอุปสงค์ของธุรกิจ
โทรคมนาคมเคลือ่ นที่และธุรกิจบรอดแบนด์ของกลุม่ ทรูเป็ นอย่างมาก
(ข)

กลุ่มทรูมีอิทธิพลต่ อการดาเนินการของกองทุนอย่ างมีนัยสาคัญ

ทรู เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่โดยถือหน่วยลงทุนร้ อยละ 28.11 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และสมาชิกคณะกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หาร
ระดับสูงของกลุม่ ทรูได้ รับการแต่งตังโดยบริ
้
ษัทจัดการให้ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน
ของกองทุน แม้ ว่าทรู ไม่สามารถออกเสียงลงมติในเรื่ องที่ทรู หรื อบริ ษัทย่อยของทรู มีส่วนได้ เสีย เป็ น
พิเศษ หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ แต่ทรูก็สามารถออกเสียงลงมติในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนใน
เรื่ องอื่น ๆ ที่ทรูหรื อบริ ษัทย่อยของทรูไม่ได้ มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ ดังนัน้ ทรูจึงอยูใ่ นฐานะที่สามารถใช้
อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญในบางเรื่ องที่ต้องได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี ้ สมาชิก
คณะกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หารระดับสูงของกลุม่ ทรูได้ รับการแต่งตังโดยบริ
้
ษัทจัดการให้ เป็ นสมาชิก
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนของกองทุน โดยคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนของกองทุนมี
หน้ าที่ ใ ห้ ความเห็ น และค าแนะน าแก่ บ ริ ษั ท จัด การเกี่ ย วกั บ การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น
นอกจากนี ้ ตราบใดที่กลุม่ ทรูยงั ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ทรูยงั อยูใ่ นฐานะที่สามารถใช้ อิทธิพล
ในการถอดถอนบริ ษัทจัดการได้ อีกด้ วย
นอกจากนี ้ ในวาระอื่น ๆ ที่ทรูสามารถออกเสียงได้ ในฐานะที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน ทรูมีอิสระที่
จะพิจ ารณาและลงมติ ที่ เป็ นประโยชน์ กับ ตน รวมถึงกลุ่ม ทรู และผู้เช่า และบริ หารจัดการหลักอาจ
พยายามใช้ อิทธิพลของตนภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและ
แทนที่ในลักษณะที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อความสามารถของกองทุนที่จะทาธุรกิจกับคูแ่ ข่งของกลุม่ ทรู ซึ่ง
บริ ษัทจัดการเชื่อว่าจะมีความสาคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาธุ รกิจของกองทุน กองทุนจึงไม่อาจ
รับรองได้ วา่ ผลประโยชน์ของกลุม่ ทรู จะไม่ต่างไปจากหรื อจะไม่ขดั หรื อแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น
(ค)

กลุ่ ม ทรู มี อ านาจควบคุ ม ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคม ซึ่ งเป็ นผู้ ให้ บ ริ ก ารด้ า น
ธุรการบางประการและด้ านการตลาดและการจัดหาผลประโยชน์ ท่ ีเกี่ยวกับทรัพย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมแก่ กองทุน

กลุ่มทรู เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมผ่านทาง TUC และ
กรรมการของกลุม่ ทรูบางคนยังเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารอาวุโสของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมอีก
ด้ วย นอกจากนี ้ ภายใต้ สญ
ั ญาบริ การหลัก บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด ในฐานะ
ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม เป็ นผู้รับผิดชอบในการให้ บริ การด้ านธุรการบางประการและการตลาด
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ส าหรั บ การบริ ก ารให้ เช่ า และบริ ห ารจั ด การสถานที่ ตั ง้ ร่ ว มกั น บนทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการเพิ่มเติม และผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมได้ รับค่านายหน้ า
และค่าธรรมเนียมสาหรับการให้ บริ การตามสัญญาบริ การหลัก ดังนัน้ กลุม่ ทรู จึงยังคงมีอานาจควบคุม
การบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมต่อไปอย่างมาก ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น
ทรัพย์สนิ ซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ เกือบทังหมดของกองทุ
้
น
(ง)

กลุ่มทรู ไม่ ให้ การสนับสนุ นด้ านเครดิตหรื อการคา้ ประกันแก่ กองทุนตลอดอายุของ
เอกสารธุรกรรม และผู้เช่ าและบริหารจัดการหลักอาจบอกเลิกสัญญาภายใต้ เงื่อนไข
บางประการ

ผู้เช่า และบริ ห ารจัด การหลัก เป็ นผู้เช่ า ด าเนิ น การและบริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิน โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมส่วนที่สาคัญของกองทุนตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มี
การแก้ ไขและแทนที่ และกองทุนต้ องพึ่งพา BFKT และ AWC ในการนาส่งรายได้ ที่ขายให้ กับกองทุน
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ดังนี ้ กองทุนจึงต้ องพึ่งพาค่าเช่าจากผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลัก และการน าส่งรายได้ จาก BFKT และ AWC (แล้ วแต่ก รณี ) เป็ นอย่างมากในการสร้ าง
รายได้ ให้ แก่กองทุนในการชาระค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน และในการจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ื อ
หน่วยลงทุน การที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ละเลย ล่าช้ าหรื อระงับ
การชาระเงิน ที่ต้องชาระให้ แก่กองทุนตามสัญ ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการ
แก้ ไขและแทนที่หรื อสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ (แล้ วแต่กรณี) หรื อการที่ผ้ เู ช่าและบริ หาร
จัดการหลัก AWC และ/หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ผิดสัญญาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนภายใต้
ข้ อกาหนดของสัญ ญาเช่า ดาเนิ นการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ และ/หรื อ
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ (แล้ วแต่กรณี) อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ความสามารถของกองทุนที่จะทาการชาระเงินหรื อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสิทธิที่
ควรได้ รับ นอกจากนี ้ ในกรณี หากกลุ่มทรู ไม่สามารถรักษาใบอนุญ าตเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิ จ
โทรคมนาคมและบรอดแลนด์อินเทรอ์เน็ตไว้ ได้ ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอาจต้ องบอกเลิกสัญญา
เช่ า ด าเนิ น การ และบริ ห ารจัด การหลัก ที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขและแทนที่ หากทรั พ ย์ น ที่ เช่ าเกี่ ยวข้ อ งกับ
ใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
นอกเหนือจากการที่ TUC ให้ การสนับสนุน ภายใต้ หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) แก่
BFKT แล้ วนัน้ กลุม่ ทรูไม่ให้ การค ้าประกัน หลักประกัน หรื อการสนับสนุนด้ านเครดิตในลักษณะอื่นใด
เพื่อสนับสนุนภาระผูกพันที่กองทุนมีต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเจ้ าหนี ้รายอื่น ๆ ของกองทุน หรื อเพื่อ
สนับสนุนภาระผูกพัน ของผู้เช่าและบริ หารจัด การหลักในกรณี ผ้ ูเช่าและบริ ห ารจัดการหลัก ละเมิ ด
ข้ อ ก าหนดในสัญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ ห ารจัด การหลัก ที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขและแทนที่ หรื อ เพื่ อ
สนับสนุนภาระผูกพันของ AWC BFKT หรื อนิติบุคคลผู้โอนอื่นภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ หรื อเพื่อสนับสนุนภาระผูกพันของผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมภายใต้ สญ
ั ญาบริ การหลัก
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ดังนัน้ การที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักผิดนัดตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้
มีการแก้ ไขและแทนที่ หรื อการที่ BFKT AWC และ/หรื อ นิติบคุ คลผู้โอนอื่นผิดนัดตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ หรื อการที่ผ้ จู ดั การทรัพย์ สนิ โทรคมนาคมผิดนัดตามสัญญาบริ การหลักอาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และ
ฐานะการเงินของกองทุน และยังอาจเป็ นการจากัดหรื อ ทาให้ กองทุนไม่อาจที่จะชาระเงินหรื อจ่ายเงิน
ปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้
(จ)

กองทุนจะต้ องพึ่งพาธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูอย่ างมีนัยสาคัญ

ความสามารถของกองทุน ในการจัด หารายได้ จ ากการจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนขึ ้นอยู่กับอุปสงค์ของบริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และธุรกิ จ
บริ การบรอดแบนด์และผลการดาเนินงานของกิจการโทรคมนาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องของกลุม่ ทรู ซงึ่ รวมถึง
ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ ปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจโทรคมนาคม
ของกลุ่มทรู และผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อธุรกิ จ
โอกาสทางธุรกิ จ ผลการด าเนิ น งาน กระแสเงิ น สด และฐานะทางการเงิ น ของกองทุน นอกจากนี ้
แผนงานขยายธุรกิจในอนาคตของกองทุนยังมีพื ้นฐานหลักมาจากแผนการขยายธุรกิจบริ การเสียงและ
ข้ อมูลผ่านโครงข่ายไร้ สายและ FOC ของกลุ่มทรู และผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นหลัก อย่างไรก็
ตาม โครงการดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงหรื ออาจไม่เกิดขึ ้น แม้ วา่ กองทุนได้ ขยายธุรกิจการให้ เช่า
ดาเนินการและบริ หารจัดการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนไปสูผ่ ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยนอกเหนือจากกลุม่ ทรู เช่น ตังแต่
้ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
กองทุน ได้ ให้ ห นึ่ งในผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ โทรคมนาคมรายใหญ่ ข องประเทศไทยเช่ า พื น้ ที่ (slots) บน
ทรัพย์สนิ เสาโทรคมนาคมของทรูสว่ นหนึง่ จากกองทุน อย่างไรก็ดี กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่าความ
พยายามขยายฐานรายได้ ของกองทุนจะประสบความสาเร็ จโดยรวม
การที่กองทุนต้ องพึ่งพากลุ่มทรู ซึ่งรวมถึงผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก ทาให้ กองทุนมีความ
เสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโทรคมนาคมของกลุม่ ทรูและผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ง
รวมถึงความเสีย่ งที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
การที่อปุ สงค์ของผู้บริ โภค และ/หรื อ ค่าใช้ บริ การสาหรับบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริ การ
โทรศัพท์พื ้นฐานที่ลดลง
•

การแข่งขัน ที่เพิ่ มสูงขึน้ ระหว่างผู้ให้ บ ริ ก ารเสียงและข้ อมูลทัง้ แบบเคลื่อนที่และ
ประจาที่

•

ความล่าช้ าหรื อการเปลี่ยนแปลงในการเริ่ มให้ บริ การ 4G หรื อบริ การเทคโนโลยี
เซลลูลา่ ร์ (cellular technology) อื่นๆ ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย
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•

คดีความและข้ อพิพาทกับหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม และรัฐวิสาหกิจ
ซึง่ ยังคงดาเนินอยู่

•

สถานะของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ

•

กฎหมายและกฎระเบี ย บเกี่ ย วกับ กิ จ การโทรคมนาคม เทศบาล สิ่ ง แวดล้ อ ม
สุขภาพ และอื่นๆ เป็ นต้ น

กองทุนอาจไม่สามารถหาผู้เช่าและบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
รายใหม่ ห รื อ ผู้ที่ จ ะเช่ า และบริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมแทนภายใต้
ข้ อกาหนดเดียวกันกับข้ อกาหนดการเช่า การดาเนินการและบริ หารจัดการของผู้เช่าและบริ หารจัดการ
หลัก หรื อภายใต้ ข้อกาหนดเชิงพาณิชย์ที่ยอมรับได้ ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์ อย่างหนึ่งอย่างใดข้ างต้ น
เกิดขึ ้นหรื อหากกองทุนมีข้อพิพาทใดๆ ที่กองทุนอาจมีกบั กลุ่มทรู ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติ
บุคคลผู้โอน หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักไม่ว่ารายใด หรื อหากความสัมพันธ์ ระหว่างกองทุนกับ
กลุ่มทรู ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติบุคคลผู้โอน หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักแย่ลงไม่ว่า
ด้ ว ยเหตุผ ลใดๆ อาจมี ผ ลกระทบในทางลบอย่ า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ ธุ รกิ จ โอกาสทางธุ รกิ จ ผลการ
ดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
(ฉ)

ความสามารถในการให้ บริ การของกองทุนอาจได้ รับอุปสรรคอันเนื่ องมาจากความ
บกพร่ องหรือความล้ มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มทรู

ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ และสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กองทุนต้ องอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่ ทรู เป็ นอย่าง
มาก เพื่อการเชื่อมต่อกิจกรรมในการประกอบธุรกิจของกองทุนผ่านทางซอฟต์แวร์ ฮาร์ ดแวร์ และระบบ
โครงข่าย กองทุน อาศัยระบบเหล่านี ใ้ นการติด ตามการปฏิบัติ การของเสาโทรคมนาคมและ FOC
รวมทังสิ
้ ง่ อานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การคงมาตรฐานระบบการ
ควบคุมภายใน และการวางแผนธุรกิจ กองทุนสามารถควบคุมความล้ มเหลวของเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อการสูญเสียการเชื่อมต่อ หรื อการสูญหายของข้ อมูลอันเกิดจากความล้ มเหลวของระบบนีไ้ ด้ ใน
ระดับที่จากัดเท่านัน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดาเนินงาน และฐานะการเงินของกองทุน
เสาโทรคมนาคม FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ ที่ ต่างจังหวัด และโครงสร้ างพืน้ ฐานที่
เกี่ยวข้ องของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสียหายที่ไม่อาจคาดการณ์ ได้
อื่นๆ โดยที่ประกันภัยของกองทุนอาจไม่ได้ ครอบคลุมอย่างเพียงพอ
เสาโทรคมนาคม FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด และโครงสร้ างพืน้ ฐานที่
เกี่ ยวข้ องของกองทุน ตกอยู่ภายใต้ ความเสี่ยงอันเกี่ ยวเนื่องกับภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย
แผ่นดินไหว ตลอดจนความเสียหายที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ อื่นๆ อาทิ อาจเกิดเหตุการณ์น ้าท่วมอย่างที่
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
เคยเกิดขึ ้นเมื่อเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม เช่นเดียวกับภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้ วา่ รัฐบาลจะได้
แสดงเจตจานงว่าจะปฏิรูปมาตรการการป้องกันน ้าท่วมเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์น ้าท่วมขึ ้นอีกใน
อนาคต หากแต่ไม่มีสิ่งใดสามารถยืนยันได้ ว่ามาตรการการป้องกันน ้าท่ว มของรัฐบาลจะเพียงพอต่อ
การป้องกันน ้าท่วมในบริ เวณพื ้นที่ต่า รวมถึงบริ เวณอื่นๆ ของประเทศไทย ที่ซึ่งมีทรัพย์สินของกองทุน
ตังอยู
้ อ่ นั อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
ความเสียหายและการถูกทาลายของเสาโทรคมนาคม FOC หรื อโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง
ที่กองทุน จะมีกรรมสิทธิ์ เช่า หรื อได้ รายได้ จากทรั พ ย์ สินดังกล่าว หรื อภาวะเศรษฐกิ จ ผันผวนหรื อ
ผลกระทบในทางลบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทย อันเนื่องมาจากความเสีย่ งเหล่านี ้หรื อความ
เสีย่ งอื่นๆ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า และอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน ถึงแม้ ว่ากองทุน AWC และ BFKT จะ
ด ารงไว้ ซึ่ง การประกัน ภัย ที่ เหมาะสมสาหรั บ ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมซึ่งตนจะมี
กรรมสิท ธิ์ กองทุน AWC และ BFKT ก็ อ าจไม่ได้ รับ การประกัน ภัย อย่างเพี ย งพออัน จะครอบคลุม
ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมหรื อการสร้ างใหม่ได้ และ/หรื อ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจไม่ ใช่ความเสี่ยงที่
สามารถประกันได้ และรายได้ ที่อาจได้ รับจากผู้เช่าและบริ หารจัดการรายใหม่ที่อาจมีมาเพิ่มจากเสา
โทรคมนาคมหากไม่เกิดความเสียหายดังกล่าวหรื อได้ รับความเสียหายอันเป็ นผลสืบเนื่องจากความ
เสียหายดังกล่าว ถ้ ากองทุนไม่สามารถให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการได้ อนั เป็ นผลมาจากความ
เสียหายของเสาโทรคมนาคม FOC และโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง ก็อาจนาไปสูค่ วามเสียหายต่อผู้
เช่าและบริ หารจัดการ และก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบกับธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน
และฐานะการเงินของกองทุน
4.1.2

กองทุนอาจไม่ มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในรายได้ ในอนาคตซึ่งถูกขายให้ แก่ กองทุนตามสัญญาโอน
ขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ รายได้ กั บ BFKT และ AWC และเจ้ า หนี ร้ ายอื่ น ของ BFKT และ AWC อาจ
โต้ แย้ งหรือเรียกร้ องรายได้ ในอนาคตตามสัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ กบั BFKT และ AWC นัน้ BFKT และ AWC
ได้ ขายรายได้ ที่ได้ รับและจะได้ รับจากการให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA โดย
การขายดังกล่าวอยู่ภายใต้ บงั คับของกฎหมายไทยซึ่งมีข้อจากัดที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
สาระสาคัญต่อการมีผลบังคับของการโอนกรรมสิทธิ์ในรายได้ ในอนาคต และการขายรายได้ ดงั กล่าว
อาจถูกโต้ แย้ งได้ กล่าวคือ ตามกฎหมายไทย ในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ต้ องสามารถกาหนด
ทรัพย์สนิ เป็ นที่แน่นอนได้ ณ เวลาที่มีการโอน แต่รายได้ ที่จะมีการโอน ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ กบั BFKT และ AWC เป็ นรายได้ ในอนาคตซึง่ ยังไม่อาจกาหนดทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ เป็ น
ที่แน่นอนได้ ณ เวลาที่มีการโอน จึงอาจทาให้ การโอนสิทธิรายได้ ดงั กล่าวถูกโต้ แย้ งได้ ภายใต้ กฎหมาย
ไทย
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
นอกจากนี ้ ในกรณีที่เจ้ าหนี ้ของ BFKT และ AWC ผู้บริ หารแผน ผู้พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อผู้ชาระ
บัญชีของ BFKT และ AWC ใช้ สทิ ธิในการเรี ยกร้ องเงินจาก BFKT และ AWC อันอาจรวมถึงรายได้ จาก
การให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA ที่กองทุนซื ้อมาจาก BFKT และ AWC ใน
กรณี ที่เจ้ าหนี ้หรื อบุคคลอื่นฟ้ องร้ อง BFKT หรื อ AWC สิทธิของกองทุนในอันที่จะเรี ยกร้ องมูลค่าของ
รายได้ ที่กองทุนซื ้อมาจาก BFKT และ AWC เอาจาก BFKT หรื อ AWC นัน้ อาจไม่ดีไปกว่าสิทธิ ของ
เจ้ าหนี ้ไม่มีประกันรายอื่นของ BFKT หรื อ AWC ผู้บริ หารแผน ผู้พิทักษ์ ทรัพย์ หรื อผู้ชาระบัญชี และ
หากการโต้ แย้ งการโอนรายได้ ในอนาคตที่กองทุนซื ้อมาจาก BFKT และ AWC ตามลาดับ ตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ประสบความสาเร็ จ จะทาให้ กองทุนสูญเสียแหล่งรายได้ ของกองทุน
ไป อันอาจทาให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิ จ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทุน รวมถึงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้ รับเงินจากกองทุน
4.1.3

สัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้ ก่ อให้ เกิดความเสี่ยงทางการค้ าบางประการแก่ กองทุน
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ กบั BFKT และ AWC กาหนดไว้ วา่ หาก BFKT หรื อ
AWC ไม่ส่งมอบรายได้ ให้ แก่กองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ติดต่อกันสามงวด
BFKT และ AWC (แล้ วแต่กรณี) จะต้ องชาระมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของรายได้ ในอนาคตซึ่งจะต้ องชาระ
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ รวมถึงมูลค่าสุดท้ าย (terminal value) ของทรัพย์สิน
ให้ แก่ กองทุน การช าระเงิ น จานวนดังกล่าวโดย BFKT หรื อ AWC ภายหลังจากการไม่ป ฏิ บัติ ตาม
สัญญา หรื อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ อาจจะไม่สะท้ อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้ จริ งของการ
ลงทุนของกองทุนในทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 นัน้ และอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อมูลค่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีที่เกิด
เหตุผิดสัญญาหรื อ มีการเรี ยกร้ องให้ ส่งมอบรายได้ ก่อนกาหนด (acceleration) ดังกล่าว กองทุนไม่
สามารถรับรองได้ ว่า BFKT หรื อ AWC จะมีสภาพคล่องเพียงพอหรื ออยูใ่ นสถานะที่จะสามารถปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันของตนได้ นอกจากนี ้ ศาลอาจมีดุลยพินิจในการพิจารณาปรับลดเงินจานวนที่ทรู
BFKT หรื อ AWC มีภาระต้ องชาระให้ แก่กองทุนเมื่อเกิดเหตุผิดสัญญาหรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กาหนด
ไว้ นอกจากนี ้ ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญ ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ กับ BFKT
และ AWC BFKT และ AWC ตกลงที่จะชาระค่าเช่ารายเดือนให้ แก่กองทุน จนกว่าสัญญาเช่าเครื่ อง
และอุปกรณ์ HSPA จะหมดอายุลง กล่าวคือวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หากไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญา
อย่างไรก็ ดี BFKT หรื อ AWC อาจไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันซึ่งกาหนดให้ BFKT หรื อ AWC ส่งมอบ
รายได้ ให้ แก่กองทุน ซึง่ อาจส่งผลให้ รายได้ ประจาของกองทุนลดลง การปรับลดค่าเสียหายที่กาหนดไว้
ล่วงหน้ าหรื อการลดลงของรายได้ ตามสัญญาที่คาดการณ์วา่ จะได้ รับจาก BFKT หรื อ AWC อาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และ
ฐานะการเงินของกองทุน
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
กลยุทธ์ การเติบโตและรายได้ ของกองทุนในอนาคตขึ ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่กองทุนมีสิทธิ
ได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ เป็ นอย่างมาก จึงขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถของนิติ
บุคคลผู้โอนในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันและข้ อกาหนดบางประการภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว กองทุน
ไม่สามารถรับรองได้ ว่านิติบคุ คลผู้โอนจะสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันและข้ อกาหนดทุกข้ อภายใต้
สัญ ญาดังกล่าวได้ การที่นิติ บุคคลผู้โอนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน และข้ อก าหนดภายใต้
ข้ อกาหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่กองทุนมี
สิทธิได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวและผลประโยชน์ที่กองทุนจะได้ รับจากการให้ เช่าพื ้นที่ร่วมแก่บคุ คล
อื่นในเวลาที่กองทุนคาดหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทาง
ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
4.1.4

กองทุ นต้ องพึ่ งพาผู้เช่ าและบริ หารจัดการหลัก จานวนน้ อยรายสาหรั บทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคม และอาจจะไม่ สามารถเรียกชาระเงินจากผู้เช่ าและบริหารจัดการเหล่ านี ้ หรื อ AWC หรื อ
BFKT ได้ ตามกาหนดเวลา หรื อไม่ สามารถเรี ยกชาระได้ เลยในกรณี ท่ ีผ้ ูเช่ าและบริ หารจัดการหลั ก
เหล่ านี ้ AWC หรือ BFKT ล้ มละลายหรือประสบปั ญหาทางการเงินอย่ างร้ ายแรง
กองทุนให้ เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมส่วนที่
สาคัญ แก่ผ้ ูเช่าและบริ หารจัดการหลัก เงิ นค่าเช่าที่มาจากผู้เช่า และบริ หารจัดการหลัก เหล่านีแ้ ละ
รายได้ ที่มาจาก AWC และ BFKT ถื อเป็ นแหล่งรายได้ ที่สาคัญ ของกองทุน ดังนัน้ ผลตอบแทนทาง
การเงินของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม และความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการดาเนินธุรกิจ
ของกองทุนขึ ้นอยู่กับ ความมั่นคงทางธุรกิจและการเงินของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC และ
BFKT อย่างมีนยั สาคัญ
ในกรณีที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลัก หรื อ AWC หรื อ BFKT ประสบปั ญหาทางการเงินอย่าง
ร้ ายแรง กองทุนอาจมีความยากลาบาก หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าเช่า หรื อรายได้ ที่ต้องชาระให้ แก่
กองทุนตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ หรื อสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ (แล้ วแต่กรณี ) ภายในกาหนดเวลา หรื ออาจจะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิน
ดังกล่าวได้ เลย ซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อกระแสเงินสดและผลการดาเนินงาน
ของกองทุน นอกจากนี ้ ถ้ าผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักรายใด หรื อ AWC หรื อ BFKT ไม่ปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันของตนภายใต้ สญ
ั ญาข้ างต้ น กองทุนอาจต้ องรับภาระค่าใช้ จ่ายจานวนมากในการรักษา
สิทธิ ของกองทุน และ/หรื อ การหาผู้เช่าและบริ หารจัดการรายใหม่เพื่อให้ เช่าและบริ หารจัดการพื ้นที่
(slots) บนเสาโทรคมนาคมที่วา่ งลง
ถ้ าศาลมีคาสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT กองทุนอาจจะ
ไม่สามารถเรี ยกเก็บยอดเงินค้ างชาระตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการ
แก้ ไขและแทนที่ หรื อ สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ตามกฎหมายล้ มละลายไทย ถ้ าผู้เช่า
และบริ ห ารจัด การหลัก AWC หรื อ BFKT ถูก ศาลมี ค าสั่งพิ ทักษ์ ท รัพ ย์ ยอดเงิ น ที่ ผ้ ูเช่ าและบริ ห าร
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
จัด การหลัก AWC หรื อ BFKT ค้ างชาระต่อ กองทุน เมื่อ ศาลมี คาสัง่ พิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ จ ะกลายเป็ นสิท ธิ
เรี ยกร้ องสามัญที่ไม่มีประกันในคดีล้มละลาย ซึ่งกองทุนจะได้ รับชาระก็ตอ่ เมื่อผู้เช่าและบริ หารจัดการ
หลัก AWC หรื อ BFKT ได้ ชาระหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องที่มีบุริมสิทธิบางรายการแล้ ว รวมทังจะได้
้
รับชาระ
คืนตามสัดส่วนระหว่างเจ้ าหนี ้ไม่มีประกัน ด้ วยกัน ในกรณี ที่สิทธิ เรี ยกร้ องของเจ้ าหนีข้ องผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT อาจมีบรุ ิ มสิทธิเหนือสิทธิเรี ยกร้ องที่กองทุนมีต่อผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลัก AWC หรื อ BFKT ในส่วนของหนีท้ ี่ผ้ ูเช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT มีต่อ
กองทุนภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ หรื อสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ (แล้ วแต่กรณี ) กองทุนอาจได้ รับ ยอดเงินค้ างชาระตามสัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริ หารจัด การหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ และสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ เพียงบางส่วน หรื อไม่ได้ รับเลย นอกจากนี ้ กองทุนอาจจะไม่ได้ รับชาระจานวนเงินในอนาคตใดๆ
ที่กองทุนพึงจะมีสิทธิ ได้ รับตามสัญ ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ ได้ มีการแก้ ไขและ
แทนที่ และจะไม่ได้ รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสัญญาดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน การที่
กสท. โทรคมนาคม ผิดนัดชาระค่าเช่าหรื อค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรื อชาระเงินล่าช้ า หรื อหยุดชาระเงิน
ดังกล่าวให้ แก่ BFKT ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถของ AWC และ BFKT ในการส่งมอบรายได้ ให้ แก่กองทุน ฐานะทางการเงินของ AWC
และ BFKT และความสามารถของ AWC และ BFKT ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หากมีเหตุการณ์ ใดๆ ดังกล่าวเกิดขึ ้นอาจมีผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของ
กองทุน
4.1.5

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้ เสาร่ วมกันและผู้เช่ าและบริ หารจัดการพืน้ ที่ร่วมบนเสาโทรคมนาคม
และ FOC ของกองทุน อาจไม่ ได้ เป็ นไปในลักษณะที่กองทุนคาดหมาย
รู ป แบบการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของกองทุน อยู่บ นหลัก การว่า จะมี ผ้ ูให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมใช้
ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมมากขึน้ เนื่ อ งจากการเพิ่ ม จ านวนผู้ป ระกอบการในเสา
โทรคมนาคมและ FOC ที่มีอยู่จะส่งผลให้ การใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวดียิ่งขึ ้นโดยมีรายจ่าย
ลงทุนที่เพิ่มขึ ้นค่อนข้ างต่า อันเป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพทางด้ านต้ นทุนและการดาเนินงานของกองทุน
การเพิ่มอัตราการใช้ พื ้นที่ร่วมของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม เป็ นปั จจัยหลักอย่างหนึ่ง
ของกลยุทธ์ การเติบโตของกองทุน ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นในการสร้ างเสาโทรคมนาคม และเวลาที่จะนาเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวออกสูต่ ลาด อาจเป็ นสิ่งจูงใจให้ ลกู ค้ าเป้าหมายพึ่งพาการใช้ เสาโทรคมนาคมที่มี
อยู่แล้ ว อย่างไรก็ ตาม ความสาเร็ จของรู ปแบบการดาเนินธุรกิจนีข้ ึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายประการ ซึ่ง
รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ คุณ ภาพของทรัพย์ สินของกลุ่มทรู (เช่น ความครอบคลุม ทางภูมิศาสตร์
ประเภทของเสาโทรคมนาคม อัต ราค่าเช่าที่สามารถแข่งขันกับรายอื่นได้ และปั จจัยอื่นๆ) ภูมิประเทศ
ความหนาแน่นของประชากรในพื ้นที่เมืองและชนบท สภาวะการเงินที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
และรูปแบบพฤติกรรมผู้บริ โภคอันเป็ นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และข้ อจากัดทาง
กฎหมาย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมบางอย่างของกองทุนไม่ได้ พร้ อม
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สาหรับการใช้ ร่วมกันได้ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA ซึ่งกองทุนซื ้อรายได้ สทุ ธิจาก
ทรัพ ย์ สินเหล่านัน้ อยู่ภายใต้ ข้อตกลงการให้ สิทธิ แต่เพียงผู้เดียวแก่ กสท. โทรคมนาคม ในการใช้
ทรัพย์สนิ เหล่านัน้ การจัดให้ มีผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการเพิ่มเติมบนทรัพย์สินดังกล่าวนันถู
้ กจากัดจนกว่า
จะมีการโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ แก่กองทุนภายหลังวันครบกาหนดสัญญา HSPA ตามข้ อกาหนดของ
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ อย่างไรก็ดี ระบบ FOC ของ BFKT อาจไม่พร้ อมสาหรับการ
ใช้ งานร่ วมกับผู้ประกอบการรายอื่นหลังจากสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA หมดอายุลงและมี
การโอนทรัพย์ สินส่วนดังกล่าวให้ แก่กองทุน เนื่องจากข้ อจากัดภายใต้ สญ
ั ญาต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับ
ระบบสื่อสัญญาณของ BFKT ดังนี ้ แม้ ว่า กสท. โทรคมนาคม จะยินยอมสละสิทธิ ในการใช้ แต่เพียงผู้
เดีย ว การใช้ ท รัพ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมบางประการร่ วมกัน อาจอยู่ภายใต้ ข้อ จากัด
ทางด้ านเทคโนโลยีและกฎระเบียบด้ วย และความไม่แน่นอนนี ้ก็อาจเป็ นการจากัดความสามารถของ
กองทุนที่จะหาผู้เช่าและบริ หารจัดการพื ้นที่ร่วมยิ่งขึ ้นไปอีก
กองทุนไม่สามารถรับรองว่าผู้ใ ห้ บริ การโทรคมนาคมจะพยายามลดค่าใช้ จ่ายด้ วยการเพิ่ม
การพึ่งพาการใช้ เสาโทรคมนาคมหรื อ FOC ร่ วมกัน ไม่ว่ากับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมไร้ สายรายอื่นๆ
หรื อกับ ผู้ด าเนิน งานเสาโทรคมนาคมและ FOC อิสระเช่น กองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมอาจไม่ ยิ น ดี ที่ จ ะเช่ า ด าเนิ น การและบริ ห ารจัด การเสาโทรคมนาคมหรื อ FOC จาก
บุค คลภายนอก เนื่ อ งจากไม่เห็ น ว่า จะเป็ นประโยชน์ ในเชิ งเศรษฐกิ จ หรื อ เชื่ อ ว่า การเป็ นเจ้ า ของ
โครงข่ายของตนเองจะเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันมากกว่า หรื อไม่ว่าด้ วยเหตุผลอื่นใด ในกรณี ที่
การใช้ เสาโทรคมนาคมหรื อ FOC ร่ วมกันไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่กองทุนคาดหมาย อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะการเงิน
ของกองทุน
4.1.6

บริ ษัทจัดการอาจไม่ สามารถดาเนิ นกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนได้ อย่ างประสบผลสาเร็ จ ต่ อเนื่ อง
และอาจตกลงแก้ ไขแปลี่ยนแปลงเอกสารธุ รกรรม สละสิทธิ หรื อให้ ความยิน ยอมโดยไม่ ขอความ
ยินยอมจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการเป็ นผู้บริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day management) ของกองทุน
และควบคุมการดาเนินธุรกิจของกองทุน โดยอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ กองทุน
ต้ องพึ่งพาการดาเนินงานของบริ ษัทจัดการและความสามารถของบริ ษัทจัดการในการดาเนินงานและ
บริ หารจัดการกองทุน การที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิ ผล หรื อไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้ กฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง อาจมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปั นผล รวมไปถึงผลกระทบต่อ
สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการแต่งตังผู
้ ้ จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคมให้ เป็ นผู้รับผิดชอบการบริ การด้ านธุรการ
บางประการ การจัด หาผลประโยชน์ และการตลาดเกี่ยวกับการให้ เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการ
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ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมกับผู้เช่าและบริ หารจัดการรายอื่นๆ ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจ
ไม่มีโอกาสที่จะประเมินการตัดสินใจของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่บริ ษัทจัดการนามาใช้ หรื อการ
ลงทุนของกองทุน ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุนดังกล่าว การที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินงานตาม
กลยุทธ์ ของกองทุนให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อธุรกิ จ
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
นโยบายการลงทุนของกองทุนอนุญาตให้ กองทุนลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานได้ อย่าง
หลากหลาย โดยไม่จาเป็ นต้ องเกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ/หรื อ ไม่จาเป็ นต้ องตังอยู
้ ใ่ น
ประเทศไทย ตราบใดที่กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานนันเป็
้ นประโยชน์หรื อเป็ นการให้ บริ การประชาชนในวง
กว้ างของประเทศไทย ซึ่งกองทุนอาจไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนหรื อดาเนินงานกิจการเหล่านันมา
้
ก่อน ทังนี
้ ้ แม้ ว่ากิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนสามารถลงทุนได้ นนรวมไปถึ
ั้
งกิจการไฟฟ้ า ประปา
ทางพิเศษ หรื อทางสัมปทาน ท่าอากาศยาน ท่าเรื อน ้าลึก การขนส่งมวลชน พลังงานทางเลือก ระบบ
บริ หารจัดการน ้าหรื อชลประทาน และระบบป้องกันภัยธรรมชาติ และกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นใดซึ่ ง
กฎหมายหลักทรัพย์อาจให้ เข้ าไปลงทุนได้ ในอนาคต กองทุนก็คาดว่าจะลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมเป็ นหลัก นอกจากนี ้ หากกองทุนจะเข้ าไปลงทุนในกิจการดังกล่าว กองทุนคาดว่ากองทุน
จะต้ องว่าจ้ างผู้ให้ บริ การภายนอกเพื่อดาเนินงาน และ/หรื อให้ บริ การสาหรับกิจการดังกล่าว ซึง่ กองทุน
ไม่ ส ามารถรั บ รองได้ ว่า จะสามารถว่า จ้ า งผู้ให้ บ ริ ก ารหรื อ ผู้ด าเนิ น งานภายนอกที่ เหมาะสมซึ่ง มี
ประสบการณ์ ที่จาเป็ นด้ วยข้ อตกลงทางการค้ าที่ยอมรับได้ หรื ออาจไม่สามารถหาผู้ให้ บริ การหรื อผู้
ดาเนินงานภายนอกได้ เลย
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการยังมีดลุ ยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ สทิ ธิหรื อยินยอมให้ มีการใช้ สทิ ธิ
และการเยียวยาบางประการเกี่ยวกับผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมหรื อ การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม หรื อให้ ความยินยอมในการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงเอกสารธุรกรรม
เอกสารธุรกรรมสาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และเอกสารธุรกรรมสาหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
2 (นอกเหนือจากการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน) หรื อ ผ่อนผัน
เงื่อนไขใดๆ ในเอกสารธุรกรรม ซึ่งอาจไม่สอดคล้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดย
การดาเนินการดังกล่าวของบริ ษั ทจัดการจะผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนและอาจไม่ใช่ประโยชน์สงู สุดของผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
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หากบริ ษั ท จั ด การไม่ ส ามารถบริ ห ารจัด การกองทุ น และ/หรื อ ผู้ จัด การทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมไม่
ดาเนิ นการให้ บริ การที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
บริ ษั ทจัดการเป็ นผู้บริ หารจัด การกองทุน และบริ ษั ทจัด การต้ อ งพึ่งพาผู้จัด การทรั พ ย์ สิน
โทรคมนาคมในการบริ การด้ านธุรการบางประการ รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดสาหรับ
การเช่าและบริ หารจัดการพืน้ ที่ร่วมกัน บนทรัพ ย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมให้ แก่ผ้ ูเช่าและ
บริ หารจัดการเพิ่มเติม ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นผู้รับผิดชอบการดาเนินงานและการบารุงรักษา
ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม และ BFKT เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งานและการ
บ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม HSPA ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การและกองทุน ไม่ มี
ประสบการณ์ หรื อความเชี่ยวชาญในการบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม และ
อาจไม่สามารถควบคุมดูแลการดาเนินงานของผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม ผู้เช่าและบริ หารจัดการ
หลัก และผู้เช่ าและบริ ห ารจัด การรายอื่ น ๆ ได้ อ ย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพ ดังนัน้ หากผู้จัด การทรั พ ย์ สิน
โทรคมนาคมไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ ของกองทุน และหากบริ ษัทจัดการไม่
สามารถควบคุมดูแลให้ ผ้ ูจัดการทรัพย์ สินโทรคมนาคม ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก และผู้เช่าและ
บริ หารจัดการรายอื่นๆ ดาเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม และ/หรื อ บริ ษัท
จัดการไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล จะส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน ตลอดจนความสามารถใน
การจ่ ายผลตอบแทนการลงทุน ให้ แก่ ผ้ ูถื อหน่วยลงทุน และการช าระคื น หนี ท้ ี่ ถึ งก าหนดชาระ การ
เปลี่ยนแปลงในทางลบใดๆ ในความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทจัดการกับผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม
อาจเป็ นอุปสรรคต่อความสามารถของบริ ษัทจัดการในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคม นอกจากนี ้ หากผู้จัดการทรัพย์ สินโทรคมนาคมไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ตาม
สัญ ญาบริ การหลัก กองทุนอาจไม่สามารถแต่งตัง้ บุ ค คลอื่ น เพื่ อบริ ห ารจัด การเกี่ ยวกับ การจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมและการจัด หาผลประโยชน์ และการตลาด
เกี่ ย วกับ การให้ เช่ า ด าเนิ น การและบริ ห ารจัด การพื น้ ที่ ตัง้ ร่ ว มกัน บนทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพเทียบเท่ากับ ที่ผ้ ูจัดการทรัพ ย์ สินโทรคมนาคมต้ องปฏิบัติตาม
สัญญาบริ การหลัก หรื ออาจไม่สามารถแต่งตังบุ
้ คคลอื่นได้ เลย ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
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การด าเนิ น งาน ให้ บริ ก าร บ ารุ ง รั ก ษา และซ่ อ มแซม FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพื น้ ที่
ต่ างจังหวัดมีค่าใช้ จ่ายสูงและมีความเสี่ยง
ระบบต่างๆ ของกองทุนนันมี
้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นตามปกติตามลักษณะของ FOC และ
ระบบบรอดแบนด์ขนาดใหญ่ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด ที่มีความซับซ้ อน อันรวมถึง (ก) อุปกรณ์ ชารุ ด
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เสียหาย (ข) การให้ บริ การได้ รับการรบกวน (ค) ไฟฟ้ าดับ (ง) ซอฟต์แวร์ บกพร่อง (จ) การละเมิดความ
ปลอดภัย (ฉ) access line และอุปกรณ์ เสียหาย และ (ช) ภัยธรรมชาติ เนื่องจาก FOC ส่วนใหญ่ของ
กองทุนเป็ นโครงข่ายแบบพาดบนเสา จึงมีความเสี่ยงที่จะได้ รับความเสียหายจากสภาพอากาศ และ
FOC ที่เหลือซึ่งเป็ นโครงข่ายแบบลอดท่อใต้ ดินก็ อาจได้ รับความเสียหายจากอุบัติเหตุได้ ซึ่งความ
เสียหายในทังสองกรณี
้
อาจทาให้ การให้ บริ การลดน้ อยลงหรื อหยุดชะงักชัว่ คราว การดาเนินงาน และ
บ ารุ งรั ก ษา FOC ซึ่งเป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของผู้เช่า และบริ ห ารจัด การหลัก ของกองทุน และ BFKT
(แล้ วแต่กรณี ) ต้ องการการประสานงานและการรองรับ ระหว่างกัน เองของเทคโนโลยีและอุป กรณ์
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ขนสู
ั ้ งที่ตงอยู
ั ้ ่ทวั่ ประเทศไทย และยังต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและ
ต้ น ทุน ที่ สูงมาก การที่ TUC TICC และ BFKT ผิ ดสัญ ญาไม่ป ฏิ บัติ ต ามภาระผูก พัน ของตนในการ
ดาเนินการบารุ งรักษา FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัดอาจส่งผลให้ มูลค่าของ
ทรัพย์สินดังกล่าวลดลง ซึ่งอาจส่งกระทบในทางลบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน นอกจากนี ้
ยัง อาจส่ง ผลให้ ระบบของกองทุน ไม่ ส ามารถด าเนิ น งานตามที่ ค าดการณ์ โดยใช้ ต้ น ทุ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพได้ เช่น เมื่ออุปกรณ์สื่อสัญญาณของกองทุนล้ าสมัยหรื อหมดอายุการใช้ งาน กองทุนอาจ
มีรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะและขอบเขตของส่วนที่จาเป็ นต้ อง
ได้ รับการซ่อมแซมหรื อทดแทน การที่ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ไม่สามารถดาเนินการได้ ตามที่ควรหรื อ
ตามที่คาดการณ์อาจทาให้ ระบบเคเบิลไม่สามารถปฏิบตั ิการได้ ตามลักษณะเฉพาะของการออกแบบ
(design specification) หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ก ารได้ เลย ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ผลการ
ดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน นอกจากนี ้ เนื่องจากบริ การของกองทุนมีความสาคัญ
เป็ นอย่างสูงต่อการประกอบกิจการของผู้ เช่าและบริ หารจัดการของกองทุน การที่บริ การของกองทุน
ได้ รับการรบกวนจึงอาจทาให้ ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการดังกล่าวสูญเสียกาไร หรื อความสูญเสียอื่นๆ ต่อผู้
เช่าและบริ หารจัดการดังกล่าว หรื อก่อให้ เกิดความเสียหายอื่นๆ แก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน และอาจก่อให้ เกิดความรับ
ผิดทางกฎหมายต่อกองทุน
4.1.9

การไม่ ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของที่ดินผู้ให้ เช่ าและการอนุ ญาตหรื ออนุ มัติจากผู้ให้ สิทธิแห่ งทาง
หรื อการไม่ สามารถคุ้มครองสิทธิของกองทุนในที่ดินซึ่งเป็ นที่ตัง้ ของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจมี
ผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจ โอกาสทางธุ รกิจ ผลการดาเนิ นงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงิน
ของกองทุน
ที่ดินและทรัพย์สินเกือบทังหมดซึ
้
่งเสาโทรคมนาคมซึ่งกองทุนให้ เช่า ดาเนินการและบริ หาร
จัดการแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการของกองทุนตังอยู
้ น่ นเป็
ั ้ นที่ดินและทรัพ ย์สินที่เช่ามาจากเจ้ าของที่ดิน
หรื อผู้ครอบครองที่ดิน ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน และการวาง FOC เกือบทังหมดซึ
้
่งกองทุนได้ มาจาก
TUC AWC TICC และทรู มู ฟ นัน้ เป็ นไปตามสิ ท ธิ แ ห่ ง ทางโดยนิ ติ ก รรมสัญ ญาที่ ห น่ ว ยงานด้ า น
สาธารณูปโภคมอบให้ แก่ TUC หรื อ TICC ซึ่งเป็ นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในกลุ่มทรู และเป็ น
หรื อจะเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน นิติ
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บุคคลผู้โอนที่เกี่ยวข้ องภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และ TICC และ TUC ในฐานะ
ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของ FOC บางส่วนของกองทุนภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หาร
จัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้ อง ตกลงดาเนินการหรื อจะดาเนินการให้ กองทุนและผู้
เช่าและบริ หารจัดการของกองทุนมีสิทธิใช้ และเข้ าถึงสถานที่เช่าและอาศัยสิทธิ แห่งทางได้ (แล้ วแต่
กรณี ) ทัง้ นี ้ แม้ ว่าสัญ ญาเช่ าที่ ดิน ส่ว นมากซึ่งนิ ติ บุค คลผู้โอนที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ นผู้เช่า จะมี ข้อ สัญ ญา
มาตรฐานที่ อนุญ าตให้ นิ ติ บุค คลผู้โอนที่ เกี่ ย วข้ องในฐานะผู้เช่ าน าพื น้ ที่ เช่า ออกให้ บุค คลใดๆ ใช้
ประโยชน์ หรื อเช่าช่วงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบ รวมถึงอนุญาตให้ นิติบคุ คลผู้โอนที่เกี่ยวข้ อง
ในฐานะผู้เช่าโอนสิทธิและ/หรื อหน้ าที่ตามสัญญาเช่าให้ แก่บคุ คลอื่นโดยไม่ต้องขอความยินยอมจาก
ผู้ให้ เช่า (เพียงแต่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร) อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่า
บางส่วนที่อาจไม่ได้ มีข้อสัญญาดังกล่าว นิติบคุ คลผู้โอนที่เกี่ยวข้ องก็ยงั คงมีหน้ าที่ต้ องดาเนินการขอ
ความยินยอมจากเจ้ าของที่ดินหรื อผู้ครอบครองที่ดินซึง่ เป็ นผู้ให้ เช่าเพื่อให้ สิทธิแก่กองทุนในการเข้ าใช้
ที่ดิน ดังนี ้ กองทุนไม่สามารถรับรองว่าเจ้ าของที่ดินหรื อผู้ครอบครองที่ดินจะไม่คัดค้ านการให้ สิทธิ
ดัง กล่ า วหรื อ ห้ ามไม่ ใ ห้ ผู้ เช่ า และบริ ห ารจั ด การที่ ต้ องร่ ว มใช้ สถานที่ เช่ า ติ ด ตัง้ อุ ป กรณ์ บ นเสา
โทรคมนาคมหรื อ เข้ า ถึ ง สถานที่ หากเกิ ด เหตุก ารณ์ ดังกล่า วขึน้ และนิ ติ บุ ค คลผู้โอนไม่ ส ามารถ
ดาเนินการให้ บุคคลภายนอกได้ รับความยินยอมในการใช้ สถานที่หรื อหากพื ้นที่ตงั ้ (site) ที่ทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมตังอยู
้ ่ ไม่สามารถใช้ หรื อเข้ าถึงได้ เนื่องจากข้ อบกพร่ องหรื อข้ อจากัด
ทางกฎหมายบางประการ นิติ บุคคลผู้โอนมีห น้ าที่ต ามสัญ ญาโอนขายทรัพ ย์ สิน และสิท ธิ รายได้ ที่
เกี่ยวข้ อง ในการย้ ายสถานที่ตงเสาโทรคมนาคมหรื
ั้
อหาเสาโทรคมนาคมทดแทน หรื อหากไม่สามารถ
ย้ ายสถานที่ตงั ้ เสาหรื อหาเสาโทรคมนาคมทดแทนได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด นิติบุคคลผู้โอนมี
หน้ าที่ที่จะต้ องซื ้อเสาโทรคมนาคมดังกล่าวคืนจากกองทุน ราคาซื ้อคืนเสาโทรคมนาคมที่นิติบคุ คลผู้
โอนจะต้ องชาระคือจานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ ายของทรัพย์สนิ ที่ได้ รับผลกระทบดังกล่าว รวมทังดอกเบี
้
้ย
ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี คิดคานวณตังแต่
้ วนั ที่โอนทรัพย์สินดังกล่าวเสร็ จสิ ้น หักด้ วยค่าเช่าที่กองทุน
ได้ รับจากการให้ เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าว รวมถึงดอกเบี ้ยในอัตรา
ร้ อยละ 7.5 ต่อปี คิดคานวณตังแต่
้ วนั ที่กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักแต่ละครัง้
สาหรับทรัพย์สินที่ได้ รับผลกระทบนันตามสั
้
ญญาเช่า ดาเนินการและบริ หารหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและ
แทนที่ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งอาจจะไม่ใช่ราคาที่สะท้ อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic value) ของเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวในกรณีที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมตลอดอายุการใช้ งาน นอกจากนี ้
หากมี การซือ้ คื นเสาโทรคมนาคมใดๆ กองทุน จะเสีย ประโยชน์ ในกระแสรายได้ จากการให้ เช่าเสา
โทรคมนาคมในอนาคต ซึง่ อาจส่งผลให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนลดลง
ทังนี
้ ้ กฟภ. ได้ มีหนังสือถึงกลุ่มทรู ยืนยันว่าการวางพาดทรัพย์สินบางส่วนที่เกี่ ยวกับ FOC
นอกเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑลและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด และระบบ
FOC ของ BFKT เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ บงั คับ โดย ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ กฟภ.
ได้ ทยอยออกเอกสารเพื่อเรี ยกชาระค่าพาดสายสาหรับสิทธิแห่งทางสาหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าว หากใน
อนาคต กฟภ. ไม่ให้ สทิ ธิแห่งทางและคัดค้ านการเข้ าถึงและการใช้ งานทรัพย์สนิ ดังกล่าว ความสามารถ
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ของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนและ BFKT ในการดาเนินงานในส่วนของทรัพย์สนิ เหล่านัน้
อาจหยุด ชะงัก ลง หากเกิ ด กรณี ดังกล่าวและระบบ FOC ของ BFKT ได้ รับ ผลกระทบ กองทุน หรื อ
BFKT อาจจะต้ อ งท าการย้ า ยทรั พ ย์ สิ น ส่ว นที่ ได้ รับ ผลกระทบออกไป โดยเสี ย ค่า ใช้ จ่ า ยและอาจ
ก่อให้ เกิดความล่าช้ าขึ ้น
การวางพาดหรื อการติดตัง้ FOC ส่วนใหญ่ในเขตพื ้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลของ
กองทุน ส่วนใหญ่ เป็ นไปตามการอนุญ าตของ กสทช. ตามพรบ. การประกอบกิ จการโทรคมนาคม
อย่างไรก็ดี กฟน. และหน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคอื่นยังไม่ได้ มีการให้ สิทธิแห่งทางซึ่งทาให้ การวาง
พาดหรื อการติดตัง้ FOC อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาละเมิด กฟน. หรื อหน่วยงานด้ านสาธารณูปโภค
อื่นอาจมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะฟ้ องให้ กองทุนรื อ้ ถอน FOC บางส่วน ดังกล่าว และ/หรื อ เรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายได้ ทังนี
้ ้ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่
TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักตกลงรั บผิดชอบเกี่ ยวกับ การย้ าย FOC และ
รับผิดชอบและจะชดใช้ ความเสียหายให้ แก่กองทุนสาหรับต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหาย ความสูญเสีย
การเรี ยกร้ อง และความรับผิดใดๆ ที่กองทุนต้ องรับผิดอันเกี่ยวเนื่องกับ FOC ซึ่งกองทุนได้ เข้ าลงทุนซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุน เพิ่ มเติม ครั ง้ ที่ 2 อันเกิ ดขึน้ จากหรื อเป็ นผลมาจากการที่ ผ้ ูเช่าและ
บริ หารจัดการหลักของกองทุนไม่สามารถได้ มาซึ่งสิทธิแห่งทางตามกฎหมายและตามสัญญาที่จาเป็ น
ซึง่ รวมถึงข้ อเรี ยกร้ องใดๆ จากหน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคใดๆ ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่ามีการปฏิบตั ิ
ตามหน้ าที่และเงื่อนไขบางประการตามที่กาหนดในสัญญา อนึ่ง การไม่ปฏิบตั ิตามหรื อความล่าช้ าใน
การปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่เกี่ยวกับการชาระค่าเสียหายหรื อการรับผิดชดใช้ ดงั กล่าวข้ างต้ นของผู้เช่า
และบริ หารจัดการหลักของกองทุนอาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อความสามารถของ
กองทุนในการชาระค่าใช้ จ่ายหรื อเงินปั นผลหรื อเงินใดๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้ รับ
เจ้ าของที่ดินและทรัพย์สินซึง่ เสาโทรคมนาคมของกองทุนตังอยู
้ ่ใ นปั จจุบนั อาจคัดค้ านการที่
นิติบคุ คลผู้โอนให้ สทิ ธิในการใช้ และเข้ าถึงสถานที่เช่าแก่กองทุนดังกล่าว เจ้ าของเหล่านันอาจบั
้
งคับให้
นิติบุคคลผู้โอนหรื อบริ ษัทในกลุ่มทรู นาทรัพย์ สินดังกล่าวออกให้ เช่าช่วงหรื อโอนสิทธิ การเช่าให้ แก่
กองทุน พร้ อมทัง้ เรี ยกร้ องอัตราค่าเช่าที่ สูงขึ ้น หรื อค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อแลกกับความยินยอมของ
เจ้ าของเหล่านันในการให้
้
เช่าช่วงหรื อโอนสิทธิการเช่าหรื อการจัดการให้ กองทุนเข้ าไปมีชื่อเป็ นผู้เช่าเมื่อ
สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ องหมดอายุลง เนื่องจากในเบื ้องต้ นกองทุนไม่ได้ มีชื่อเป็ นคู่สญ
ั ญาในฐานะผู้เช่า
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า และจะมีฐานะเป็ นผู้เช่าต่อเมื่อได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของที่เกี่ยวข้ อง หรื อเมื่อ
สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ องหมดอายุลง (โดยขึ ้นอยู่กบั ความยินยอมของเจ้ าของที่ดิน) แม้ ว่านิติบคุ คลผู้โอน
ที่เกี่ยวข้ องและผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนจะมีหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ และ สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารหลักที่มีการแก้ ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้ องในการจัดให้
กองทุนมีสทิ ธิในการใช้ สทิ ธิแห่งทาง การเข้ าถึงสถานที่เช่า และสิทธิการเช่าเกี่ยวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้ อง สิทธิในการเยียวยาความเสียหายของกองทุนจะมีอยูอ่ ย่างจากัด หาก
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ผู้ให้ เช่าที่ดินหรื อทรัพย์สินอันเป็ นที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้ อง บอกเลิก
สัญญาตามระยะเวลาการบอกกล่าวที่กาหนดไว้ เนื่องจากการที่ผ้ เู ช่าค้ างชาระค่าเช่า
โดยทั่วไป สัญ ญาเช่าที่ ดิ น และทรัพ ย์ สินซึ่งเสาโทรคมนาคมตัง้ อยู่ส่วนใหญ่ มีระยะเวลา
ประมาณสามปี โดยสัญญาเช่าที่เหลือมีระยะเวลาการเช่าตังแต่
้ น้อยกว่า 3 ปี ถึง 10 ปี โดยในสัญญา
เช่าส่วนใหญ่ให้ สิทธิ ผ้ เู ช่าในการต่อสัญญา นิติบุคคลผู้โอนหรื อบริ ษัทในกลุ่มทรู จะดารงสิทธิการเช่า
ดังกล่าวในฐานะผู้เช่าต่อไปจนกว่าเจ้ าของที่ดินที่เกี่ยวข้ องจะให้ ความยินยอมให้ กองทุนเข้ าไปเป็ นผู้
เช่า และได้ ใช้ และจะใช้ ความพยายามอย่างสมเหตุผลในทางการค้ าในการต่ออายุสทิ ธิการเช่าดังกล่าว
เว้ นแต่การเช่าพื ้นที่ที่เสาโทรคมนาคมซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของ BFKT และ AWC ตังอยู
้ ่ ซึง่ จะยังคงเช่าอยู่
ภายใต้ ชื่อนิติบุค คลผู้โอนหรื อนิ ติบุคคลในกลุ่มทรู ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพ ย์ สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA ให้ แก่กองทุน อย่างไรก็ตาม อาจเป็ นไปได้ ที่ผ้ ใู ห้ เช่าจะปฏิเสธ
การต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาการเช่าใดๆ ภายใต้ ชื่อของกองทุนเมื่อสิทธิการเช่าหมดอายุลง หรื อนิติ
บุคคลผู้โอนหรื อบริ ษัทในกลุ่มทรู อาจผิดสัญ ญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน ซึ่งกรณี ดังกล่าว
เหล่านี ้อาจทาให้ กองทุนจาเป็ นต้ องย้ ายสถานที่ตงของทรั
ั้
พย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ได้ รับ
ผลกระทบ ทังนี
้ ้ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ TUC
ซึ่งเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักจะเป็ นผู้รับผิดชอบการย้ ายเสาโทรคมนาคมที่เป็ นทรัพย์ สินเสา
โทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครังที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC
ที่ลงทุนเพิ่มเติมครังที่ 3 จากที่ดินหรื อทรัพย์สนิ ที่เช่าที่เสาโทรคมนาคมตังอยู
้ เ่ ดิมไปยังสถานที่ใหม่ด้วย
ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของ TUC เอง หากไม่สามารถต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาการเช่าดังกล่าวได้ โดย
กองทุนจะชาระค่าตอบแทนสาหรับการย้ ายเสาโทรคมนาคมให้ แก่ TUC เป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุ
ไว้ ในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ดี
การไม่ปฏิบตั ิตามหรื อความล่าช้ าในการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันดังกล่าวของ TUC อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อกระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
การสูญเสียสิทธิประโยชน์จากการเช่าหรื อสิทธิแห่งทาง ซึง่ มีเหตุมาจากการไม่ปฏิบตั ิหรื อการ
ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของข้ อตกลงการเช่าหรื อสัญญาให้ สิทธิแห่งทาง การบอกเลิก
สิทธิการเช่าหรื อการบอกเลิกสัญญาให้ สิทธิแห่งทางโดยผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิ แล้ วแต่กรณี หรื อการไม่
สามารถดาเนินการให้ มีการต่ออายุหรื อการที่เจ้ าของที่ดินหรื อหน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคปฏิเสธที่จะ
ทาการต่ออายุให้ ภายใต้ ข้อกาหนดที่เหมาะสมในเชิงพาณิ ชย์หรื อไม่ต่ออายุให้ เลยเมื่อครบกาหนด
ระยะเวลา หรื อการคัดค้ านจากเจ้ าของที่ดิน หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภค กสท. โทรคมนาคม หรื อ
หน่วยงานท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง ต่อการเข้ าถึงหรื อการใช้ สถานที่เช่าหรื อสิทธิแห่งทางดังกล่าวโดยกองทุน
ซึ่ ง อาจเป็ นอุป สรรคขัด ขวางความสามารถของผู้ เช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก และ BFKT ในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน และความสามารถของกองทุน
การสร้ างรายรับจากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
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อนึ่ง กองทุนจะได้ มาซึง่ รายได้ จากเสาโทรคมนาคมจานวนหนึง่ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนบริ เวณที่ดินซึ่งยัง
ไม่มีความชัดเจนในเรื่ องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับข้ อพิพาท หรื ออาจตก
อยูภ่ ายใต้ ข้อจากัดเกี่ยวกับการใช้ พื ้นที่บางประการที่อาจมีผลให้ BFKT ไม่สามารถดาเนินการเกี่ยวกับ
เสาโทรคมนาคม หรื ออาจทาให้ สทิ ธิการเช่าบนที่ดินดังกล่าวใช้ บงั คับไม่ได้ หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ ้นซึ่ง
กระทบต่อเสาโทรคมนาคม BFKT หรื อ เสาโทรคมนาคมของ AWC อาจต้ องย้ ายสถานที่ตงของเสา
ั้
โทรคมนาคมดังกล่าว ซึ่งการย้ ายสถานที่ตงของเสาบางส่
ั้
วนอาจมี ค่าใช้ จ่ายที่สงู และอาจส่งผลให้ การ
ใช้ ประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT หรื อ เสาโทรคมนาคมของ AWC ต้ องหยุดชะงักลง หาก
BFKT หรื อ AWC ไม่สามารถย้ ายสถานที่ตงั ้ ของเสาได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ ของกองทุนที่จะ
ได้ รับจากเสาดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวข้ อง
หากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานใดๆ ถูกย้ ายหรื อจะต้ องหาทรัพย์สนิ อื่นมาแทน การให้ บริ การ
แก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการสถานที่ตงร่
ั ้ วมกันซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกในบริ เวณที่ทรัพย์สินเหล่านันตั
้ งอยู
้ ่
อาจถู ก รบกวนได้ หากนิ ติ บุ ค คลผู้ โอนที่ เกี่ ย วข้ อ งไม่ ส ามารถย้ ายทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมดังกล่าวได้ และซื ้อทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวคืนจากกองทุนแทน
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการระหว่างกองทุนและผู้เช่าและบริ หารจัดการสถานที่ตงร่
ั ้ วมกัน
ของกองทุนซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกจะสิ ้นสุดลง ผู้เช่าและบริ หารจัดการสถานที่ตงร่
ั ้ วมกันจะต้ องย้ าย
อุปกรณ์ ของตนออกจากทรั พย์ สินที่เกี่ ยวข้ อง ดังนี ้ กองทุนอาจถูกเรี ยกร้ องค่าสิน ไหมทดแทนและ
ดาเนินคดีเพื่อเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายในการย้ ายและติดตังอุ
้ ปกรณ์ ของผู้เช่าและบริ หารจัดการใหม่ และ
ค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกาไรในอนาคต นอกจากนี ้ การระงับการให้ บริ การหรื อการสิ ้นสุดของ
สัญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ ห ารจัด การกับ ผู้เช่ า และบริ ห ารจัด การสถานที่ ตัง้ ร่ ว มกัน ซึ่ ง เป็ น
บุคคลภายนอกเนื่องจากการที่นิติบคุ คลผู้โอนหรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักที่อยู่ในกลุม่ ทรู ไม่ได้ รับ
ความยินยอมให้ บุคคลภายนอกสามารถใช้ และเข้ าถึงสถานที่เช่าได้ หรื อไม่สามารถโอนสิทธิการเช่า
หรื อจัด หาสิท ธิ แห่งทางให้ แ ก่ก องทุน หรื อ เนื่ อ งจากความบกพร่ องหรื อข้ อ จากัด ทางกฎหมายบาง
ประการที่เกี่ยวข้ องกับสถานที่ (sites) ใดๆ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ อาจมีผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงของกองทุน ในฐานะผู้ให้ บริ การใช้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมร่ ว มกัน และอาจท าให้ ห าผู้เช่ า และบริ ห ารจัด การสถานที่ ตัง้ ร่ ว มกัน ยากขึน้ อี ก ด้ ว ย
เหตุก ารณ์ ดังกล่าวอาจมี ผลกระทบในทางลบอย่างมี นัย สาคัญ ต่อ ธุรกิ จ โอกาสทางธุรกิ จ ผลการ
ดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
นอกจากนี ้ กองทุ น อาจไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง วิ เคราะห์ หรื อ ยื น ยัน ข้ อ มูล ทัง้ หมดเกี่ ย วกั บ
กรรมสิทธิ์ อีกทังประเด็
้
นอื่นๆ ได้ ตลอดเวลาเกี่ยวกับสถานที่ซงึ่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ที่กองทุนได้ เข้ าลงทุนหรื อจะได้ เข้ าลงทุนตังอยู
้ ่ ในกรณีที่มีความบกพร่ องใดๆ เกี่ยวเนื่องกับสิทธิแห่ง
ทางหรื อสิทธิในการเข้ าถึงสถานที่ดงั กล่าวเกิดขึ ้น ความสามารถของผู้เช่าของกองทุนที่จะดาเนินงาน
ต่อไป ณ สถานที่ดงั กล่าวก็อาจได้ รับผลกระทบในเชิงลบ ดังนัน้ ความสูญเสียหรื อความบกพร่ องแห่ง
สิทธิในการเช่าหรื อสิทธิแห่งทางซึง่ มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของกองทุนเหนือที่ดินหรื อทรัพย์สนิ อัน
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เป็ นที่ตงของทรั
ั้
พย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
4.1.10 รายงานของผู้เชี่ยวชาญที่ทาการประเมินทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ซึ่งบริ ษัทจัดการ
อาศัยเป็ นข้ อมูลนัน้ มีขอบเขตที่จากัด อีกทัง้ อาจมีความไม่ ถกู ต้ องและมีข้อบกพร่ องอยู่
รายงานของผู้เชี่ยวชาญที่ทาการประเมินทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมโดยเฉพาะ
FOC (รวมถึงรายงานของที่ปรึกษาทางเทคนิค และรายงานการประเมิ นมูลค่า) ซึ่งบริ ษัทจัดการอาศัย
เป็ นข้ อมูลนัน้ มี ขอบเขตที่ จากัด อีก ทัง้ อาจมี ค วามไม่ถูก ต้ อ งและมี ข้ อบกพร่ อ งอยู่ ตัวอย่างเช่ น ผู้
ประเมินมูลค่ามิได้ ยืนยันการมีอยู่หรื อทาการตรวจสอบ FOC ทังหมดที
้
่กองทุนมีอยู่หรื อจะเข้ าลงทุน
ทังนี
้ ้ ในการตรวจสอบหรื อการประเมินทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนนันใช้
้ วิธีการ
สุ่ม ตรวจ เนื่อ งจากข้ อ จากัด ของขอบเขตในการตรวจสอบ และจานวนรวมถึ งการกระจายตัวของ
ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมโดยเฉพาะ FOC ซึ่งมีจานวนมากและมีการกระจายตัวสูง
นอกจากนี ้ ความชารุ ดบกพร่ องและความขาดตกบกพร่ องบางประเภทอาจไม่สามารถหรื อยากที่จะ
ตรวจสอบพบ เนื่องจากข้ อจากัดของขอบเขตในการตรวจสอบ เทคโนโลยี หรื อเทคนิคที่ใช้ รวมถึง
ปั จจัยประการอื่นๆ
นอกจากนี ้ คารับรอง (Representation) การรับประกัน (Warranty) และข้ อตกลงในการรับ
ผิดชดใช้ (Indemnity) ซึ่งนิติบุคคลผู้โอนที่เกี่ ยวข้ องให้ ไว้ แก่กองทุน มีข้อจากัดทังในด้
้ านของจานวน
ค่าเสียหายที่อาจเรี ยกร้ องได้ และในด้ านระยะเวลาการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ อง กองทุนไม่สามารถรับประกันได้
ว่า กองทุน จะมี สิ ท ธิ เรี ย กร้ องค่ า เสีย หายได้ ต ามที่ นิ ติ บุค คลผู้โอนที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ใ ห้ ค ารั บ รอง การ
รับประกัน และข้ อตกลงในการรับผิดชดใช้ ไว้ สาหรับความเสียหายหรื อความรับผิดที่กองทุนได้ รับหรื อ
เกิ ด ขึน้ อัน เนื่ อ งมาจากการเข้ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม โดยความชารุ ด
บกพร่ อ งหรื อ ความขาดตกบกพร่ อ งหรื อการไม่มี อ ยู่ของทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สิน ของกองทุน และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อผลกาไรและกระแสเงินสดของกองทุนตลอดจนความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงิน
ปั นผลและเงินจากการลดทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
4.1.11 กองทุนอาจเผชิญความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ การชาระหนีแ้ ละการกู้ยมื เงินเพื่อชาระหนีเ้ ดิม ในส่ วน
ของหนีท้ ่ ีมีอยู่ในปั จจุบัน และหนีใ้ นอนาคต และอาจไม่ สามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็ นในอนาคตตาม
ข้ อกาหนดซึ่งเป็ นที่ยอมรับได้ หรือไม่ สามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็ นดังกล่ าวได้ เลย
ในปั จจุบนั กองทุนได้ ทาการกู้ยืมเงินเพื่อการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 นัน้ ตาม
เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ อัตราดอกเบี ้ยส่วนหนึ่งของเงินกู้จะเป็ นอัตราไม่คงที่ โดยกองทุนได้ พิจารณา
และควบคุมความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ผ่านการ
เข้ าทาสัญ ญาแลกเปลี่ยนอัต ราดอกเบีย้ (interest rate swap) เพื่ อเปลี่ยนอัต ราดอกเบีย้ ซึ่งไม่คงที่
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บางส่วนให้ เป็ นอัตราคงที่ อย่างไรก็ดี ความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ผลกาไรและกระแสเงินสดของกองทุนตลอดจนความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปั นผลและเงิน
จากการลดทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
กองทุน อาจจ าเป็ นต้ อ งใช้ เงิ น ทุน เพื่ อ การหาทรั พ ย์ สิน อื่ น มาทดแทนทรั พ ย์ สิน โครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมเป็ นครัง้ คราว นอกจากนี ้ กองทุนอาจต้ อ งการจัดหาเงิ น ทุน หรื อกู้ยืม เงิน เป็ น
จานวนมากเพื่อเป็ นทุนสาหรับการลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงการใช้ สทิ ธิของกองทุนในการซื ้อและ/หรื อ การ
ใช้ สิทธิในการได้ รับคาเสนอขาย (right to receive a first offer) ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้
กองทุนอาจจะไม่สามารถท าการกู้ยื มเงิน ใหม่เพื่ อชาระหนีเ้ ดิม (refinancing) และจัดหา
เงินทุนในรูปแบบการเพิ่มทุนหรื อกู้ยืมเงินได้ ในเวลาที่จาเป็ น หรื อตามข้ อกาหนดซึง่ เป็ นที่ยอมรับได้ ของ
กองทุน แม้ ว่ากองทุนสามารถทาการกู้ยืมเงินเพื่อการได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 และทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2
ข้ อกาหนดของการกู้ยืมเงิน ใหม่เพื่อชาระหนี ้เดิม (refinancing) อาจเอื ้อประโยชน์ให้ กับกองทุนน้ อย
กว่าข้ อกาหนดของเงินกู้ยืมเดิม กองทุนอาจอยู่ภายใต้ บงั คับของข้ อกาหนดบางอย่างซึ่งจากัดหรื อมี
ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนที่จะจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเข้ าทา
ความตกลงการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม และข้ อกาหนดดังกล่าวอาจจากัดความสามารถของกองทุนที่จะ
ทาการลงทุนเพิ่มเติม หรื ออาจกาหนดให้ กองทุนต้ องกันเงินไว้ ในบัญชีเงินฝากเพื่อดารงเงินฝากในบัญชี
หรื อเพื่อเป็ นประกันการชาระคืนหนี ้ นอกจากนี ้ กองทุนยังอยู่ภายใต้ ข้อจากัดการดารงอัตราส่วนหนี ้สิน
ต่อทุนไม่เกินสามเท่า (3:1) หรื ออัตราส่วนตามที่ สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนดเป็ นครัง้ คราว อีกทัง้
ภาระผูกพันในการชาระหนี ้ของกองทุนอาจเพิ่มขึ ้นในอนาคตเนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยที่สงู ขึ ้น ดังนัน้ ถ้ า
กองทุนไม่สามารถกู้ยืมเงินใหม่เพื่อชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ยที่ถึงกาหนดชาระได้ หรื อไม่สามารถขยาย
ระยะเวลาการชาระเงินดังกล่าว หรื อไม่สามารถทาการชาระเงินดังกล่าวด้ วยเงินที่ได้ รับจากแหล่ง
เงินทุนอื่นๆ เช่น การออกหน่วยลงทุนใหม่ กองทุนจะไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลในระดับที่คาดหมาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อไม่สามารถชาระหนี ้ตามที่ถึงกาหนด การที่กองทุนไม่สามารถชาระหนี ้ หรื อ
รักษาหลักประกัน หรื อปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาสินเชื่อ อาจนาไปสูก่ ารยกเลิกสินเชื่อหนึ่ง
หรื อหลายรายการ หรื อทาให้ เกิดเหตุผิดนัด ซึ่งเกิดจากการผิดนัดตามสัญญาอื่น (cross default) หรื อ
ก่อให้ เกิดเบี ้ยปรับ หรื อทาให้ หนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาสินเชื่อดังกล่าวถึงกาหนดชาระเร็ วขึ ้น ซึ่งจะมีผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
4.1.12 สิทธิ ของกองทุ นและผู้ถือหน่ วยลงทุ นในการเรี ยกร้ องต่ อบริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ มีอยู่
อย่ างจากัด
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์
ระหว่างบริ ษั ท จัด การและผู้ดูแลผลประโยชน์ นัน้ ได้ จากัด ความรั บผิ ดของบริ ษั ทจัด การและผู้ดูแ ล
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ผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) อยูเ่ พียงความรับผิดที่เกิดขึ ้นจากการกระทาหรื อถูกกระทา หรื อการงดเว้ น
การกระทาโดยสุจริ ตของบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ซึ่งมิได้ เกิดขึ ้นจากการฉ้ อโกง การจงใจ
ผิดสัญญา การกระทาผิดหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย (breach of trust) หรื อเกิดขึ ้นในกรณีที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควร นอกจากนี ้ ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนและบริ ษั ทจัด การ และสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ กาหนดให้ บริ ษั ทจัด การและผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์มีสทิ ธิได้ รับชดใช้ คา่ เสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ในฐานะ
ผู้จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุ นโดยมีเหตุมาจากการดาเนินคดี ค่าใช้ จ่าย การฟ้ องร้ อง
ค่าเสียหาย หรื อ ข้ อเรี ยกร้ อง ซึ่งมิได้ เกิ ดจากการฉ้ อโกง การจงใจผิดสัญ ญา การกระทาผิดหน้ าที่ที่
ได้ รับมอบหมาย (breach of trust) หรื อเกิดขึ ้นในกรณี ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ ใช้
ความระมัดระวังตามสมควร ดังนัน้ สิทธิเรี ยกร้ องที่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนมีตอ่ บริ ษัทจัดการและ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์จึงอาจมีอยูอ่ ย่างจากัด

4.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมและกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม

4.2.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในการกากับดูแลด้ านกฎระเบียบ
(ก)

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรั บใบอนุ ญาตหรื อข้ อกาหนดอื่นๆ ซึ่งอาจกาหนดใน
อนาคต ซึ่งกาหนดให้ กองทุนต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจ
ส่ งผลกระทบในทางลบต่ อกองทุน

ในอนาคต กสทช.อาจออกประกาศหรื อมีแนวทางการตีความกฎหมายและระเบียบใดๆ ใน
อนาคตซึ่งกาหนดให้ บุคคลใดๆที่เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในทรัพ ย์ สิน โทรคมนาคม (รวมถึ งกองทุน )
จะต้ องถูกกากับดูแลโดยกสทช. หรื อต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่วา่ ด้ วยสาเหตุ
ใดๆ รวมถึงมีหน้ าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียม
USO ทัง้ นี ้ ยังไม่มี ค วามชัดเจนในขณะนี ว้ ่าความไม่แน่น อนว่ากสทช.จะออกประกาศ หรื อมี แ นว
ทางการตี ค วามกฎและระเบี ย บดัง กล่ า วหรื อ ไม่ เมื่ อ ใด และกองทุ น จะถูก ก าหนดให้ ต้ อ งได้ รั บ
ใบอนุญาตหรื อไม่หรื อกองทุนจะมีความสามารถหรื อคุณสมบัติที่จะขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ หรื อไม่
ดังนันแม้
้ วา่ ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. กองทุนไม่สามารถประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเองได้
แต่ก็อาจมีความเป็ นไปได้ วา่ กองทุนอาจต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต
ในกรณีที่ประกาศหรื อแนวทางการตีความกฎและระเบียบใดๆ ดังกล่าวส่งผลให้ กองทุนหรื อ
บริ ษัทจัดการจะต้ องขอรับใบอนุญ าตประกอบกิ จการโทรคมนาคมในอนาคตไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆ
กองทุนไม่สามารถรับ ประกันได้ ว่ากองทุน จะสามารถปฏิ บัติ ตามหรื อมี คุณ สมบัติต ามกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับการขอรับใบอนุญาตหรื อเงื่อนไขใดๆ ที่กาหนดให้ ผ้ รู ับใบอนุญ าตต้ องปฏิบตั ิได้ รวมถึง
กองทุนจะมีภาระต้ องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียม
USO ในอัตราที่ใช้ บงั คับในขณะนัน้ โดยอัตราที่บงั คับใช้ ในปั จจุบนั ประมาณร้ อยละ 1.5 และร้ อยละ
2.5 ของรายได้ รวม ตามลาดับ ดังนัน้ หากประกาศ หรื อ แนวทางการตี ความกฎและระเบี ยบใดๆ
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ดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุ รกิจ ฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของกองทุน รวมทังความสามารถของกองทุ
้
นในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข)

อุตสาหกรรมการสื่อสารในประเทศไทยเป็ นธุ รกิจที่อยู่ภายใต้ การกากับดูแลอย่ าง
เข้ มงวด ซึ่งอาจนาไปสู่ความไม่ แน่ นอนเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในการกากับดูแลด้ าน
กฎระเบียบ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรื อ
กสทช. เป็ นหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลอิ ส ระแต่ เพี ย งหน่ ว ยงานเดี ย วที่ ท าหน้ าที่ ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ
โทรคมนาคมในประเทศไทย ซึง่ นับเป็ นหนึง่ ในอุตสาหกรรมที่ได้ รับการกากับดูแลอย่างมาก โดย กสทช.
มี อ านาจอย่างกว้ างขวางครอบคลุม ทัง้ กิ จ การโทรคมนาคมและกิ จ การกระจายเสีย งและกิ จ การ
โทรทัศน์ ตามอานาจที่ให้ ไว้ โดย พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และ พ.ร.บ. โทรทัศน์
กฎระเบียบที่กากับ ดูแลธุรกิ จโทรคมนาคมครอบคลุมถึงเรื่ องต่างๆ อาทิ (1) ประเภทของ
บริ การโทรคมนาคม และข้ อกาหนดการออกใบอนุญ าตสาหรับบริ การโทรคมนาคมแบบต่างๆ (2)
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และขันตอนการยื
้
่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทังสาม
้
แบบที่มีอยู่ในประเทศไทย (3) มาตรการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม (4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม (5) การครอบงากิจการโดยคนต่างด้ าว (6) การคงสิทธิ เลขหมาย (7)
กฎระเบียบว่าด้ วยการป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม สาหรับกิจการกระจายเสียง
และโทรคมนาคม (8) กฎระเบียบว่าด้ วยการเชื่อมต่อโครงข่าย (9) ขันตอนการรั
้
บและการพิจารณาการ
ร้ องเรี ยนจากผู้ใช้ บริ การ (10) มาตรฐานสัญ ญาบริ การโทรคมนาคม (11) การกาหนดเพดานอัตรา
ค่าบริ การและการเรี ยกเก็บค่าบริ การล่วงหน้ า (12) กฎระเบียบว่าด้ วยการคุ้มครองความปลอดภัยของ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภค (13) การใช้ บริ การข้ ามโครงข่ายภายในประเทศ (14) การใช้ โครงสร้ าง
พืน้ ฐานร่ วมกัน และ (15) การขายส่งบริ การและบริ การขายต่อบริ การ ในส่วนของการจัดสรรคลื่น
ความถี่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 กาหนดให้ กสทช. ใช้ วิธีการ “ประมูล” เป็ นแนวทาง
ในการจัดสรรคลื่นความถี่โทรคมนาคมให้ กบั ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เว้ นแต่ในกรณี เป็ นคลื่น
ความถี่ ที่มีเพียงพอต่อการใช้ งานหรื อนาไปใช้ ในกิจการบางประเภทที่ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหา
กาไรซึง่ อาจใช้ วิธีการอื่นได้
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ 2553 ให้ อานาจแก่ กสทช. ที่จะดาเนินการต่างๆ เช่น
จัด ท าแผนแม่บ ทการบริ ห ารคลื่น ความถี่ ตารางก าหนดคลื่ น ความถี่ แห่งชาติ แผนแม่บ ท กิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุและแผน
เลขหมาย โทรคมนาคม ให้ ส อดคล้ อ งกับ แผนระดับ ชาติ ว่า ด้ ว ยการพัฒ นาดิ จิ ทัล และ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนดังกล่าว
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•

กาหนดโครงสร้ างสาหรับการคานวณอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริ การที่ผ้ ูให้ บริ การ
โทรคมนาคม และผู้ให้ บริ การวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะเรี ยกเก็บจากผู้ใช้ บริ การ
และโครงสร้ างสาหรับการคานวณอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

•

ออกใบอนุญาตและกากับดูแลการใช้ คลื่นความถี่ วิทยุในกิจการโทรคมนาคม และกิ จการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

•

กาหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการออกใบอนุ
้
ญาตให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกิจการโทรคมนาคม และ
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย รวมทังข้
้ อกาหนด เงื่อนไข
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อีกทังก
้ ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย

•

กาหนดมาตรฐานและข้ อมูลจาเพาะทางเทคนิคในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทังหลั
้ กเกณฑ์และขันตอนการเชื
้
่อมต่อโครงข่าย
และการเข้ าถึงโครงข่าย

•

วางแผนการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม กาหนดเลขหมายโทรคมนาคมให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การ
และกาหนดหลักเกณฑ์และขันตอนส
้
าหรับการคงสิทธิเลขหมาย

•

ส่งเสริ มการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

•

กาหนดมาตรการป้องกันพฤติกรรมที่ต่อต้ านการแข่งขันหรื อพฤติกรรมการแข่งขันที่ไม่เป็ น
ธรรมเรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ ที่ ไม่ ได้ ใช้ ประโยชน์ หรื อ ใช้ ประโยชน์ ไม่ ค้ ุ มค่ า หรื อ น ามาใช้
ประโยชน์ ให้ ค้ ุมค่ายิ่งขึน้ ประสานงานเกี่ ยวกับการบริ หารคลื่น ความถี่ ทัง้ ในประเทศและ
ระหว่างประเทศ รวมทังสนั
้ บสนุนกิจการของรัฐเพื่อให้ มีดาวเทียมหรื อ ให้ ได้ มาซึง่ สิทธิในการ
เข้ าใช้ วงโคจรดาวเทียม

•

กาหนดหน้ าที่ในการจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื ้นฐานอย่างทัว่ ถึง รวมถึงข้ อกาหนดในการ
ให้ บริ การในพื ้นที่หา่ งไกล และ

•

กาหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการคุ
้
้ มครองสิทธิของผู้ใช้ บริ การโทรคมนาคม และผู้ใช้ บริ การ
กระจายเสียงและบริ การโทรทัศน์

โดยเหตุที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบใหม่ซึ่งกากับดูแลและควบคุมธุรกิจ
โทรคมนาคมคมหรื ออาจมีความเปลี่ยนแปลงในแนวทางการตีความหรื อนโยบายของ กสทช. ที่อาจ
นามาใช้ ในธุรกิจดังกล่าวในอนาคต กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าความไม่แน่นอนดังกล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบในทางลบต่อสภาพแวดล้ อมในการกากับดูแลด้ านกฎระเบียบและโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
หรื อกลุม่ ทรู
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(ค)

ใบอนุ ญาตที่จาเป็ นในการประกอบการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมมีความหลากหลาย และอาจเป็ นการยากที่จะได้ รับใบอนุ ญาต
ดังกล่ าว และหากแม้ ได้ รับแล้ ว ก็อาจถูกแก้ ไข จากัด หรื อยกเลิก หรื ออาจต่ ออายุ
ไม่ ได้

การตังเสาโทรคมนาคมและการวาง
้
FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด ต้ อง
ได้ รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ซึ่งรวมถึง กสทช. หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภค และ
หน่วยงานท้ องถิ่น (สาหรับใบอนุญาตก่อสร้ าง) ในกรณีของเสาโทรคมนาคม ใบอนุญาตเหล่านี ้อาจถูก
ทบทวน ตีความ แก้ ไข จากัด หรื อยกเลิกโดยหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องได้ ซึง่ ผลของการดาเนินการเหล่านัน้
ทาให้ กองทุนอาจไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมได้ ตามที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้ หลักเกณฑ์ในการให้ อนุญาตให้ ตงเสาและวาง
ั้
FOC มีความแตกต่างกันอย่าง
มากระหว่างหน่วยงานของรัฐส่วนกลางและหน่วยงานปกครองท้ องถิ่น แม้ ว่าจะอยู่ภายใต้ บงั คับของ
กฎหมายเดีย วกัน ดังนัน้ หน่วยงานส่วนกลางหรื อหน่วยงานปกครองท้ องถิ่ นแต่ละแห่งจึงมักออก
นโยบายที่เฉพาะกิจและซ ้าซ้ อนกัน อันประกอบด้ วยข้ อกาหนดและเงื่อนไข ค่าธรรมเนียมรายปี ฐาน
อัตราค่าบริ การ ภาษี ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และมาตรฐานด้ านสิง่ แวดล้ อมที่แตกต่างกัน ความไม่
แน่นอนซึ่งส่วนใหญ่ เกิ ดจากการขาดการวางนโยบายในระดับภูมิภาคที่สอดคล้ องกัน อาจส่งผลให้
กองทุนเข้ าไปมีสว่ นพัวพันกับข้ อพิพาทเป็ นจานวนมาก
ทังนี
้ ้ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมอาจจะต้ องมีการยื่นขอ
ใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมตั ิจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทาง
ธุรกิจ ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน เมื่อกองทุนมีความจาเป็ นหรื อถูก
กาหนดให้ ต้องได้ รับหรื อเมื่อ ครบกาหนดการต่ออายุใบรับรอง ใบอนุญ าต และการอนุมัติ ดังกล่า ว
กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องจะออกใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อให้ การอนุมตั ิ
เหล่านี ้แก่กองทุน หรื อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องจะออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรื อการให้ การอนุมตั ิ
ภายในเวลาอันเหมาะสมหรื อตามที่คาดหมาย นอกจากนี ้ ใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมตั ิเหล่านี ้
อาจอยู่ภายใต้ เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งกองทุนไม่อาจรับรองได้ วา่ กองทุนจะสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเหล่านี ้
ได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ อาจนาไปสูก่ ารยกเลิก การเพิกถอน หรื อการระงับซึง่ ใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อการ
อนุมตั ิที่เกี่ยวข้ องนันๆ
้ การที่ไม่สามารถทาการต่ออายุใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อการอนุมตั ิที่เกี่ยวข้ อง
นันๆ
้ หรื อดารงไว้ ซึ่งคุณสมบัติในการมีใบอนุญาต หรื อยื่นขอใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อการอนุมตั ิที่
จาเป็ น อาจส่งผลให้ การดาเนินงานของกองทุนต้ องหยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อธุรกิจของกองทุน กองทุนไม่ อาจรับรองได้ ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะไม่ดาเนินการหรื อ
กาหนดเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตดังกล่าว ซึง่ อาจมีผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการ
ดาเนินงานของกองทุน นอกจากนี ้ หากกองทุนไม่สามารถขอรับอนุมตั ิและขอรับใบอนุญาตบางอย่าง
ได้ กองทุนอาจมีความจาเป็ นที่ จะต้ องหาสถานที่ตงอื
ั ้ ่น ซึ่งทาให้ ต้องใช้ ความพยายามและค่าใช้ จ่าย
อย่างสูงในกรณีที่ไม่มีสถานที่ (site) อื่นที่เหมาะสม
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อนึ่ง เสาซึ่งตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ที่มีกฎหมายกาหนดและมีความสูง 10 เมตรขึ ้นไปจากระดับฐาน
และมี นา้ หนัก เกิ น 40 กิ โลกรั มขึน้ ไปนัน้ จะต้ องมี ใบอนุญ าตก่ อสร้ างจากหน่วยงานท้ องถิ่ น ถึงแม้
กองทุนต้ องพึ่งพานิติบุคคลผู้โอนและผู้ใช้ ทรัพย์สินของกองทุนในการจัดหาใบรับรองหรื อการอนุมตั ิ
เหล่านี ้ แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้ าที่ความรับผิดชอบนี ้ กองทุน อาจจะต้ องเป็ นผู้ทาการจัดหา
หรื อต่ออายุใบรับรองหรื อการอนุมตั ิสาหรับเสาโทรคนาคมหรื อทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
อื่นๆ ที่กองทุนอาจจะได้ มาในอนาคต หรื อเสาโทรคมนาคมที่กองทุนอาจจะต้ องทาการย้ าย ซึง่ อาจเป็ น
การเพิ่มต้ นทุนการดาเนินงานของกองทุน
นอกจากนี ้ ผลกระทบทางด้ านสุขอนามัยและทัศ นียภาพของการติ ดตัง้ เสาโทรคมนาคม
จานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตนครหลวงและเขตเมืองของประเทศไทย ตลอดจนความกังวลที่
สูงขึ ้นเกี่ยวกับผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีต่อร่ างกายมนุษย์ ซึ่งอาจทาให้ หน่วยงานของรัฐ
ระดับท้ องถิ่นเกิดความกังวลขึ ้นได้ ดังนัน้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง อาจมีการกาหนดเงื่อนไขหรื อ
ข้ อจากัดบางอย่างสาหรับการตังเสาโทรคมนาคม
้
ซึง่ จะเป็ นการจากัดความขีดสามารถของกองทุนใน
การขยายกิจการอย่างมีนยั สาคัญ หรื อเป็ นการบังคับให้ กองทุนต้ องย้ ายสถานที่ตงของเสาเดิ
ั้
ม ซึ่งแม้
กองทุนจะสามารถทาได้ แต่ก็ด้วยค่าใช้ จ่ายที่สงู มาก
4.2.2

การลดลงของอุปสงค์ ของทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย อาจมีผลกระทบ
ในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อผลการดาเนินงานของกองทุน
ธุรกิจของกองทุนประกอบด้ วยการถือกรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิการเช่าหรื อสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์จาก
รายได้ ที่เกิดจากเสาโทรคมนาคม โครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่
ต่ า งจั ง หวัด และการให้ เช่ า เสาและ FOC และระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื น้ ที่ ต่ า งจัง หวัด ให้ ผู้ ให้ บริ ก าร
โทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ แ ละผู้ให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมประเภทอื่น ๆ เป็ นหลัก นอกจากนี ้ กองทุน ได้ สิท ธิ ในการรั บ
ประโยชน์ จากรายได้ ที่เกิดจากการที่ BFKT และ AWC ให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม HSPA
ปั จจัยที่มีผลกระทบในทางลบต่ออุปสงค์ของเสาโทรคมนาคม การใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมประเภท
Active และ Passive FOC และระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื น้ ที่ ต่ า งจัง หวัด ในประเทศไทยโดยทั่ว ไป และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื ้นที่บนเสา พื ้นที่รองรับของ FOC และสิทธิของกองทุนในการรับประโยชน์จากรายได้ ที่เกิด
จากการให้ เช่าทรัพย์สิน โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA อาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ
ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุน ปั จจัยดังกล่าวอาจรวมถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้
•

อุปสงค์สาหรับการให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือ่ นที่และบริ การบรอดแบนด์ของผู้บริ โภคลดลง
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปไม่ดีนกั หรื อปั จจัยอื่นๆ

•

การไม่สามารถจัดหาลูกค้ ารายใหม่เพิ่มเติม
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•

ฐานะการเงิ นของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่โดยทั่วไปเสื่อมถอยลงเนื่องจากอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ ลดลง การหลอมรวมสื่อ (media convergence) หรื อปั จจัยอื่นๆ หรื อการ
เข้ าถึงเงินทุนของผู้ให้ บริ การเหล่านันเอง
้

•

การควบหรื อรวมกิจการระหว่างกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ เป็ นผลให้ รายจ่ายลงทุนลดลง
และความต้ องการเสาใหม่ หรื ออุปสงค์ของพื ้นที่เพิ่มเติมในสถานที่ตงเดิ
ั ้ มลดลง

•

ความสามารถและความเต็มใจของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือ่ นที่ในการคงรายจ่ายลงทุน
ไว้ หรื อเพิ่มรายจ่ายลงทุน

•

อุปสงค์ของผู้ใช้ บริ การในบริ การข้ อมูลเคลื่อนที่หรื อ การส่งข้ อมูลผ่านบรอดแบนด์ที่ ขาดการ
เติบโต

•

การลดลงของอัตราการเติบโตโดยรวมของกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ หรื อส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของภาคโทรคมนาคมเคลือ่ นที่

•

การพัฒนาและใช้ เทคโนโลยีใหม่ที่ทาให้ ประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรคมนาคมดียิ่งขึ ้น ซึ่ง
รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มประสิทธิ ภาพด้ านความจุให้ กบั คลื่น (spectral capacity) และ
การส่งเสริ มให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานประเภท Active ร่วมกัน

•

การเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง ลบเกี่ ย วกั บ การออกใบอนุ ญ าตให้ ใช้ คลื่ น ความถี่ และการ
เปลีย่ นแปลงในกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม

•

โครงสร้ างพื ้นฐานที่ขาดเสถียรภาพ รวมถึงการที่ไฟฟ้ าดับเป็ นประจา ซึ่งอาจกระทบต่อการ
ดาเนินงาน

•

การเพิ่มขึ ้นของการใช้ โครงข่ายร่ วมกัน ความตกลงเกี่ ยวกับการใช้ งานข้ ามโครงข่าย หรื อ
ความตกลงเกี่ยวกับการขายต่อระหว่างผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือ่ นที่

•

ความล่าช้ าหรื อการเปลีย่ นแปลงในการติดตังระบบ
้
4G หรื อเทคโนโลยีโทรคมนาคมอื่นๆ

•

ความล่าช้ าของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อนุญาตให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโครงสร้ างพืน้ ฐานเสา
สามารถใช้ เสาเพื่อการสร้ างรายได้ อื่นๆ

•

การเปลีย่ นแปลงกลยุทธ์ของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลือ่ นที่ เกี่ยวกับการเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์
ในเสาหรื อการเป็ นผู้ร่วมใช้ เสา

•

อัตราการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหรื ออัตราการต่ออายุการเช่า ดาเนินการและ
บริ หารจัดการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ที่ต่าอุปสงค์ ของทรัพย์ สิน
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โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมลดลงเนื่องจากการติดตัง้ network-rollout โดยผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมเคลือ่ นที่หรื อผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
•

อุปสงค์ ของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่ใน FOC และโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื่นๆ ขาดการเติบโต

•

การเปลีย่ นแปลงในเชิงลบเกี่ยวกับกฎระเบียบของรัฐว่าด้ วย ภาษี อากร ผังเมือง สิง่ แวดล้ อม
สุขอนามัย และอื่นๆ

•

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงทางเลือกอื่นแทนการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ เช่น
บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ผา่ นดาวเทียม

•

การสูญเสียผู้บริ หารหลักและบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นๆ ของผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม
และผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก และ

•

ปั ญหาแรงงานและความไม่สงบอันเนื่องมาจากแรงงาน

แผนธุรกิ จและกลยุท ธ์ ของกองทุนบางส่วนตัง้ อยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ฐานผู้ใช้ บริ การสาหรับบริ การ
โทรคมนาคมเคลือ่ นที่ในประเทศไทยจะเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ ว และผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศ
ไทยจะใช้ รูปแบบของการใช้ เสาร่วมกันอย่างกว้ างขวาง หากตลาดบริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของประเทศไทย
ไม่เติบโต หรื อเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าที่กองทุนคาดหมาย หรื อพฤติกรรมของผู้ที่มีบทบาทในตลาดไม่เป็ นไป
ตามที่กองทุนคาดหมายในขณะนี ้ ความต้ องการที่มีต่อทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนจะ
ได้ รับผลกระทบในทางลบ ซึ่งก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนด้ วย
4.2.3

กองทุนต้ องพึ่งพาปั จจัยต่ างๆ ที่กระทบต่ ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่และบรอดแบนด์ ของ
ประเทศไทยเป็ นอย่ างมาก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง การเติบโตของกลุ่มทรูและผู้เช่ าและบริหารจัดการหลัก
การดาเนินงานและผลประกอบการของกองทุนเกี่ยวข้ องโดยตรงกับผลประกอบการของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทย ดัง นัน้ จึ ง ได้ รับ ผลกระทบจากปั จจัย ต่ า งๆ ซึ่ งโดยทั่ว ไปแล้ ว มี ผ ลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมนัน้ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความอ่อนไหวต่อปั จจัยต่างๆ อาทิ อุปสงค์ของผู้บริ โภค และระดับ
หนี ้สิน ความสามารถในการชาระหนี ้ และการปฏิบัติตามภาระผูกพันอื่นๆ 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 รกิ จ บริ ก ารประเภทใหม่ โดยหน่ว ยงานที่ มี อ านาจก ากับ ดูแ ล
ประกอบกับการแข่งขันที่สงู ขึ ้น อัตราการเติบโตของ ARPU ที่ลดลงและค่าใช้ จ่ายในการลงทุนที่สงู
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ปั จจัยแวดล้ อมทีม่ ีผลต่ออุตสาหกรรมในทางลบและความพยายามในการลดต้ นทุนที่สงู ขึ ้นของผู้เช่า
และบริ หารจัดการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักทีเ่ ช่าเสาโทรคมนาคมและ FOC และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดของกองทุน อาจทาให้ กองทุนต้ องลดค่าเช่าลงในจานวนที่เกินกว่าที่ระบุ
ไว้ ในแผนธุรกิจของกองทุน และการที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการมีความน่าเชื่อถือทางการเงินลดลงอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อฐานะการเงินและโอกาสการเติบโตของผู้เช่าและบริ หารจัดการ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนได้
กองทุนไม่อาจรับรองได้ วา่ จะสามารถเรี ยกเก็บเงินจากผู้เช่าและบริ หารจัดการได้ สาเร็จ นอกจากนี ้
ปั จจัยแวดล้ อมทีม่ ีตอ่ อุตสาหกรรมในทางลบและแรงกดดันทางต้ นทุนในลักษณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้ ที่กองทุนคาดว่าจะได้ รับซึง่ เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA ในกรณีที่อปุ
สงค์ของบริ การโทรคมนาคมในประเทศไทยลดลงหรื ออยูใ่ นภาวะชะงักงัน หรื อมีพฒ
ั นาการใดๆ ทีท่ าให้ การ
จัดหาโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจน้ อยลง หรื อกองทุนไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิน
หรื อรายได้ ที่ผ้ เู ช่า AWC หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ต้ องชาระให้ แก่กองทุน อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
กองทุนไม่อาจรั บรองได้ ว่าจะมีการติดตังหรื
้ อใช้ เทคโนโลยีโทรคมนาคมแบบใหม่อื่นๆ ในประเทศไทย
อย่างรวดเร็ วตามที่กองทุนคาดหมาย หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านันจะถู
้ กนาไปใช้ ตามที่กองทุนคาดหวัง ปั จจัย
ต่างๆ เหล่านี ้อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการเติบโตของผู้ให้ บริ การกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมในประเทศไทยเช่นกองทุน
4.2.4

การแข่ งขั น ที่ สู ง ขึ น้ ในการจั ด หาผลประโยชน์ จากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมอาจ
ก่ อ ให้ เกิ ด แรงกดดั น ด้ านราคา ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบในทางลบต่ อ ธุ รกิ จ โอกาสทางธุ รกิ จ ผลการ
ดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทยเริ่ มมีการแข่งขันที่
สูงขึน้ กองทุน ต้ อ งเผชิ ญ กับ การแข่งขัน ในตลาดจากทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ จัด หาโดย
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน (JASIF) ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายต่างๆ
และ ในอนาคต อาจจัดหาโดยบริ ษัทซึ่งประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมอิสระอีกด้ วย ผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ซึ่งมีความมัน่ คงแล้ วบางราย เช่น เอไอเอสและดีแทค มีกลุ่มทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมเป็ นของตนเอง และอาจเสนอบริ การในทานองเดียวกันกับกองทุน หรื ออาจพิจารณาโอนทรัพย์สิน
เหล่านี ้ให้ แก่บริ ษัทซึง่ ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมอิสระ ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่อาจ
ถูกเรี ยกร้ องให้ ใช้ ทรัพย์สิน ที่เป็ นโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ซึ่งรวมถึงเสาโทรคมนาคม
ร่วมกับผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่อื่นๆ ตามประกาศการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซึง่ อาจทาให้
อุปสงค์ของการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนลดลง ผู้มี
หน้ าที่ให้ บริ การโทรคมนาคมของประเทศไทย เช่น กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีเองก็อาจจัดตังธุ
้ รกิจโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมอิสระซึง่ สามารถแข่งขันกับกองทุนได้ โดยตรงขึ ้นมา ทังนี
้ ้ อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลและการ
ได้ รับ อนุญ าตจากภาครัฐ นอกจากนี ้ กองทุนอาจต้ องเผชิญ กับการแข่งขันในอนาคตจากบริ ษัทซึ่งประกอบ
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กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอิสระรวมทังผู
้ ้ ให้ บริ ก ารโทรคมนาคม ตลอดจนการแข่งขันจากผู้ประกอบการส่งจ่าย
ไฟฟ้ า ซึง่ อาจจะอนุญาตให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมรายอื่นๆ เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ที่ตนมีอยูไ่ ด้ กองทุนไม่อาจรับรองได้ วา่ ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมหรื อผู้ประกอบการส่งจ่ายไฟฟ้ าในประเทศไทยจะ
ไม่เปิ ดให้ บริ การร่วมใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ตนมีอยูเ่ ดิมและที่สร้ างใหม่เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ อาจส่งกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
คูแ่ ข่งบางรายของกลุม่ ทรู และของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอาจมีความสามารถในการจัดหาเงินทุน
มากกว่ากลุม่ ทรู และผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก หรื ออาจดาเนินการร่ วมกันในทางที่ทาให้ กองทุนเสียเปรี ยบ
นอกจากนี ้ ผู้ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมอิสระภายในประเทศอาจเริ่ มประกอบกิจการในตลาดโทรคมนาคม
ซึ่งอาจนาไปสูก่ ารควบรวมกิจการที่ทาให้ เกิดคู่แข่งที่แข็ งแกร่ งมากขึ ้น เนื่องจากกองทุนดาเนินการอยู่เพียงแค่
ตลาดภายในประเทศ และมีผ้ เู ช่า และบริ หารจัดการเพียงจานวนจากัด หากกองทุนสูญ เสียผู้เช่า และบริ หาร
จัดการรายใดไปเนื่องจากแรงกดดันดังกล่าวหรื อด้ วยเหตุผลอื่น หรื อลูกค้ าเลือกที่จะใช้ บริ การของผู้ให้ บริ การ
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมรายอื่นๆ ในการขยายโครงข่าย กองทุนอาจจะไม่สามารถจัดหาผู้เช่าและ
บริ หารจัดการรายใหม่มาเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน
ได้ และอาจไม่ได้ รับประโยชน์จากแผนการเปิ ดให้ บริ การของผู้ที่อาจเป็ นผู้เช่า และบริ หารจัดการเหล่านัน้ ซึง่ อาจ
มีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ ้นอาจทาให้ การรักษาไว้ ซงึ่ สิทธิในที่ดินสาหรับเสาโทรคมนาคมของกองทุนใช้ ต้นทุนสูงขึ ้น
กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่ากองทุนจะประสบความสาเร็ จในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่าง
สูงขึ ้นนี ้
4.2.5

เทคโนโลยีใหม่ อาจทาให้ ธุรกิจของกองทุนเป็ นที่ต้องการน้ อยลงสาหรับลูกค้ าปั จจุบันและ/หรือผู้ท่ อี าจ
เข้ ามาเป็ นลูกค้ า และส่ งผลให้ มีรายได้ ลดลง
พัฒนาการและการใช้ เทคโนโลยีใหม่ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของโครงข่ายต่างๆ อาจลด
การใช้ และความจาเป็ นของบริ การรับส่งสัญญาณแบบไร้ สายซึ่งต้ องพึ่งพาเสาโทรคมนาคม รวมไปถึง FOC ซึ่ง
น่าจะส่งผลให้ ความต้ องการเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทุนลดลง ตัวอย่างของเทคโนโลยีเหล่านี ้ ได้ แก่
เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพด้ านความจุ (spectral capacity) นอกจากนี ้ การเกิดขึ ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจ
ลดความจ าเป็ นของบริ การแพร่ สัญ ญาณซึ่งต้ องพึ่ งพาเสาโทรคมนาคม บริ ก ารรั บ ส่งสัญ ญาณ และ FOC
ตัวอย่างเช่น การเติบโตของการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านทางดาวเทียมถ่ายทอดสัญญาณโดยตรง หรื อ
พัฒนาการและการทาเป็ นธุรกิจของเทคโนโลยีใหม่ ที่ถกู ออกแบบมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งประสิทธิภาพของ
โครงข่ายเทคโนโลยีระบบเซลลูลา่ และการริ เริ่ มธุรกิจให้ บริ การเทคโนโลยีดงั กล่าวในเชิงพาณิชย์อาจส่งผลให้ อปุ
สงค์ของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนลดลงอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ พัฒนาการและ
การใช้ เทคโนโลยีเหล่านี ้ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีในทานองเดียวกันจนถึงระดับที่มีนยั สาคัญ อาจเป็ นการลดอุปสงค์
ของบริ การของกองทุนและอาจทาให้ อปุ สงค์ของบริ การของกองทุนหายไป ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของกองทุน
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
เพื่อตอบสนองความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่อย่างมีประสิทธิ ผล
กองทุนอาจจะต้ องใช้ รายจ่ายลงทุนจานวนมากเพื่อเข้ าถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องหรื อเทคโนโลยีที่มีความสามารถ
ดัง กล่า ว ความสามารถของกองทุน ในการสนับ สนุน รายจ่ า ยลงทุ น เหล่า นี ใ้ นอนาคตจะขึ น้ อยู่กับ ผลการ
ดาเนินงานของกองทุนในอนาคตซึ่งขึ ้นอยูก่ บั สภาพเศรษฐกิจ ระดับอัตราดอกเบี ้ย และปั จจัยทางการเงิน ธุรกิจ
และอื่นๆ โดยปั จจัยหลายประการเหล่านี ้อยูน่ อกเหนือการควบคุมของกองทุน อีกทังยั
้ งขึ ้นอยู่กบั ความสามารถ
ของกองทุนในการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกเพิ่มเติม กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุน
เพิ่มเติมดังกล่าวบนเงื่อนไขที่ยอมรับได้ ในเชิงพาณิ ชย์ หรื ออาจไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมได้ เลย
แม้ ว่ากองทุนมีเงิ นทุนเพี ยงพอสาหรั บรายจ่ายลงทุนเหล่านีไ้ ด้ แต่ก็อาจไม่ประสบความสาเร็ จในการเข้ าถึง
เทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย ที่ สุด ได้ อ ย่า งทัน ท่ว งที แ ละคุ้ม ค่ า กับ ต้ น ทุน หรื อ อาจจะไม่ ป ระสบความสาเร็ จ ในการ
ดาเนินการดังกล่าวนันเลย
้ กรณีดงั กล่าวนี ้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพของบริ การ ธุรกิจ ฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุกิจของกองทุน
4.2.6

หากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่ควบรวมกิจการเข้ าด้ วยกันในระดับที่มีนัยสาคัญ รายได้ และ
ความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบ
ในอดีตมีการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศไทย และอาจยังคงมีการ
ควบรวมกิจการในลักษณะเดียวกันในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้ มีการรวมโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่และลด
รายจ่ายลงทุน เนื่องจากอาจมีความทับซ้ อนกันในส่วนพื ้นที่ให้ บริ การของโครงข่ายและแผนการขยายการบริ การ
การควบรวมกิจการที่มีนยั สาคัญระหว่างผู้เช่า และบริ หารจัดการของกองทุนและผู้ที่อาจเช่า และบริ หารจัดการ
สถานที่ ตัง้ ร่ วมกัน อาจส่งผลให้ รายจ่ ายลงทุน โดยรวมลดลง เนื่ อ งจากโครงข่ายเดิ ม ของผู้ป ระกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่หลายราย รวมทัง้ แผนการขยายบริ การมีความคาบเกี่ ยวกัน เมื่อมีการควบรวมกิ จการ
ดังกล่าว อาจเห็นได้ ว่าบางส่วนของโครงข่ายที่ควบรวมเข้ าด้ วยกันของผู้เช่า และบริ หารจัดการหรื อผู้ที่อาจเช่า
และบริ หารจัดการสถานที่ตงร่
ั ้ วมกันทับซ้ อนกัน และผู้เช่า และบริ หารจัดการเหล่านี ้อาจจะพยายามขจัดความ
ซ ้าซ้ อนนันๆ
้ ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานในอนาคตของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบหากรายได้ จากการเช่า
และการดาเนินการและบริ หารจัดการหรื อสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ จานวนมากที่กองทุนได้ รับภายใต้
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ หรื อสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ (ตามลาดับ) ถูกตัดออกจากรายได้ ที่ได้ รับอย่างต่อเนื่องตามสัญญา กองทุนไม่อาจรับรองได้ วา่ จะไม่มีการ
ควบรวมกิ จการระหว่างผู้ป ระกอบการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของไทยในอนาคต ซึ่งอาจเป็ นการลดรายได้ ที่
กองทุนควรได้ รับจากผู้เช่า และบริ หารจัดการ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและฐานะการเงินของ
กองทุน

4.2.7

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนิ นคดีอาจมีผลกระทบทางลบต่ อโอกาสทางธุ รกิจ ผลการดาเนิ นงาน และฐานะ
ทางการเงินของกองทุน
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ องกับการดาเนิ นคดีเกี่ ยวกับ ธุรกิ จโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมและทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนหรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักต้ องรับผิดชอบ รวมถึงค่าเสียหายที่ศาล
สัง่ ให้ กองทุนหรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักชาระในคดีต่างๆ อาจมีจานวนสูง ภาระในการชาระค่าใช้ จ่าย
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อค่าเช่าและรายได้ ที่กองทุนคาดว่าจะได้ รับ และหากค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นจานวนที่มี
นัยสาคัญ ก็อาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
กองทุน

4.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มทรู

4.3.1

กลุ่มทรูมีการแข่ งขันกับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สิทธิดาเนินการ ซึ่งได้ นาไปสู่ข้อพิพาทกับรัฐวิสาหกิจผู้เคย
ให้ สิ ท ธิ ด าเนิ น การเหล่ า นั ้น และยัง อาจน าไปสู่ ข้ อ พิ พ าทในภายหน้ ากั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ผู้ เคยให้ สิ ท ธิ
ดาเนินการ
กลุ่ม ทรู เคยอาศัย สิท ธิ ในการประกอบกิ จ การบางส่วนจากสัญ ญาที่ ท ากับ ที โอที ในการให้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมแบบประจาที่และบริ การที่เกี่ยวข้ อง ขณะเดียวกัน ทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม ก็เป็ นคู่แข่งราย
ใหญ่ ส องรายของกลุ่ม ทรู อี ก ด้ วย โดยที่ ที โอที เป็ นผู้ให้ บ ริ ก ารต่า งๆ อาทิ บริ การโทรคมนาคมแบบประจาที่
ภายในประเทศ บริ การโทรศัพท์สาธารณะ บริ การข้ อมูล บริ การบรอดแบนด์ และบริ การมัลติมีเดีย รวมถึงบริ การ
วงจรเช่า และอินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ระหว่างประเทศ และบริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศไทย ส่วน กสท.
โทรคมนาคม เป็ นผู้ให้ บ ริ ก ารต่างๆ อาทิ บริ การโทรศัพ ท์ ระหว่างประเทศ บริ ก ารข้ อ มูล และบริ ก ารสื่อ สาร
เคลือ่ นที่ในประเทศไทย
การแข่งขันกับทีโอที และ กสท. โทรคมนาคมซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สิทธิในการประกอบกิจการกับ
กลุม่ ทรู ทาให้ เกิดหรื ออาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่สาคัญจนนาไปสูข่ ้ อพิพาทระหว่างกัน โดยข้ อ
พิพาทเหล่านี ้อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของกลุม่ ทรู ในหลายด้ าน นอกจากนี ้ ข้ อพิพาทที่มีกบั ทีโอทีและ
กสท. โทรคมนาคม สร้ างความไม่แน่นอนอันอาจเป็ นอุปสรรคอย่างมีนยั สาคัญต่อการวางแผนและดาเนินกล
ยุทธ์ทางธุรกิจของกลุม่ ทรู และการพยายามระงับข้ อพิพาทเหล่านี ้จะเป็ นการเบี่ยงเบนการบริ หารและทรัพยากร
อื่นๆ ไปอย่างมีนัยสาคัญ กลุ่มทรู มีข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณากับ ทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม ใน
หลายเรื่ อง
กองทุน ไม่ อ าจรั บ รองได้ ว่ า ข้ อ พิ พ าทที่ เกิ ด ขึน้ นี ห้ รื อ ที่ อ าจมี ขึน้ ในภายหน้ า จะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ของกลุม่ ทรูกบั ทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม อีกทังไม่
้ อาจรับรองได้ วา่ ข้ อพิพาทเหล่านี ้จะได้ รับคาชี ้
ขาดในทางที่เป็ นคุณ แก่กลุ่มทรู และหากกลุ่มทรู ไม่ประสบความสาเร็ จดังกล่าว ธุรกิ จ ฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ ทรู ก็อาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ ถึงแม้ วา่ กลุม่ ทรูจะได้ รับคาชี ้
ขาดอนุญ าโตตุลาการหรื อคาพิพ ากษาจากศาลที่เป็ นที่สุดซึ่งเป็ นคุณ แก่กลุ่มทรู แต่กลุ่มทรู ก็อาจไม่ประสบ
ความสาเร็ จในการบังคับตามสิทธิเพื่อเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อทางแก้ ไขเยียวยาอื่นๆ ที่มี ให้ แก่ตนได้ อย่างเต็มที่
หรื อครบถ้ วน หรื ออาจไม่สามารถบังคับตามสิทธิดงั กล่าวได้ เลย หรื อภายในเวลาที่เหมาะสม สาหรับรายละเอียด
ของข้ อพิพาทที่กลุม่ ทรูมีอยูก่ บั ทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม
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4.3.2

การที่ กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการชาระเงินตามสัญญาเช่ าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA หรื อการใช้
สิทธิบางประการที่ กสท. โทรคมนาคมมีอยู่ อาจส่ งผลกระทบต่ อกิจการของกองทุน
การที่ กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชาระเงินให้ แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA
อาจทาให้ BFKT และ AWC ไม่สามารถนาส่ง รายได้ ที่เกิดจากการให้ เช่าหรื อให้ ใช้ ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ
BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้ แก่กองทุนได้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั BFKT
และ AWC ตามลาดับ นอกจากนี ้ การที่ กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชาระเงินหรื อการรับชาระค่าเชื่อมต่อ
โครงข่ายกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลือ่ นที่รายอื่นๆ อาจทาให้ กสท. โทรคมนาคม ต้ องเสียดอกเบี ้ยผิดนัด
สะสม และ กสท. โทรคมนาคม อาจเรี ยกร้ องให้ เรี ยลมูฟต้ องชาระเงินคืน การปฏิเสธไม่ชาระเงินตามสัญญาใดๆ
ที่ กสท. โทรคมนาคม และ BFKT หรื อเรี ยลมูฟเป็ นคู่สญ
ั ญา หรื อการที่ กสท. โทรคมนาคม พยายามเรี ยกร้ องให้
เรี ยลมูฟต้ องชาระเงินคืนย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
นอกจากนี ้ กสท. โทรคมนาคม ยังมีสิทธิในการซื ้อเสาโทรคมนาคมของ BFKT จานวน 667 เสา และ
ระบบ FOC ของ BFKT ซึ่ง BFKT ได้ ขายสิทธิ ในรายได้ ที่เกิดจากทรัพย์ สินดังกล่าวตามสัญญาเช่าเครื่ องและ
อุปกรณ์ HSPA ให้ กบั กองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ่งกองทุนเข้ าทากับ BFKT โดยการ
ใช้ สิท ธิ ซือ้ ดังกล่าว กสท. โทรคมนาคม จะต้ อ งช าระราคาซื อ้ สาหรับ ต้ น ทุนที่ แ ท้ จ ริ งของเสาและ FOC และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยตามอัตราเฉลีย่ ดอกเบี ้ยขันต
้ ่าของสีธ่ นาคารใหญ่ของไทยสาหรับ
กรณี ที่ ใช้ สิทธิ ซือ้ ในระหว่างหกเดื อนแรกนับ จากวัน ที่เช่าเสาโทรคมนาคม และ FOC และอุป กรณ์ ระบบสื่อ
สัญญาณ และจะบวกด้ วยอัตราร้ อยละหนึ่งต่อเดือน สาหรับกรณีการใช้ สิทธิซื ้อภายหลังช่วงระยะเวลาหกเดือน
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การที่ กสท. โทรคมนาคม เป็ นรัฐวิสาหกิจทาให้ การใช้ สิทธิซื ้อดังกล่าวอาจต้ องได้ รับการ
พิจารณาและความเห็นชอบจากหน่วยงานอิสระ หน่วยงานของรัฐ รวมทังคณะรั
้
ฐมนตรี ก่อน
หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้ สทิ ธิในการซื ้อเพื่อซื ้อเสาโทรคมนาคมและ FOC และอุปกรณ์สอื่ สัญญาณ
ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของและใช้ ดาเนินงานอยู่โดย BFKT BFKT มีหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ ในการจัดหาทรัพย์ สิน อื่น มาทดแทนก่อนที่สญ
ั ญาเช่าเครื่ องและอุป กรณ์ HSPA จะหมดอายุลง หาก
BFKT ไม่สามารถจัดหาทรัพย์สนิ อื่นทดแทนได้ BFKT จะชาระมูลค่าสุดท้ าย (terminal value) ให้ แก่กองทุน ซึ่ง
อาจจะไม่ใช่มลู ค่าสะท้ อนถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic value) ของทรัพย์สนิ ดังกล่าวในกรณีที่กองทุน
มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ตลอดอายุการใช้ งาน

4.3.3

กลุ่ มทรู มี ค วามเสี่ ย งจากกรณี ท่ ีก สทช.มีม ติ ให้ น าส่ งเงิน รายได้ ในช่ ว งคุ้ ม ครองผู้ใช้ บ ริ ก ารบนคลื่ น
ความถี่ย่าน 1800 MHz และมีความเสี่ยงกรณีคดีข้อพิพาทกับบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เกี่ยวกับ
การให้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง (ADSL)
ตามที่ บ ริ ษั ท ทรู คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“ทรู ”) ได้ แ จ้ งความคื บ หน้ า เกี่ ย วกับ (ก) มติ ข อง
คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้ บริ ษัท ทรู
มูฟ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของทรู ต้องนาส่งเงินรายได้ จากการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน
1800 MHz ในช่วงคุ้มครอง ผู้ใช้ บริ การ นับตัง้ แต่วนั ที่เข้ าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้ บริ การเป็ นการชัว่ คราว ตาม
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ประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่ อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้ บริ การเป็ นการชั่วคราวคราวในกรณี สิ น้ สุดการ
อนุญาตสัมปทานหรื อสัญญาการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 จ านวน 3,381.95 ล้ านบาท และ (ข)
คาชี ้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้ ทรูชาระเงินค่าผิดสัญญาให้ แก่บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) อัน
เนื่องมาจากกรณี พิพาทที่ทีโอทียื่นต่ออนุญ าโตตุลาการ ว่าทรู ละเมิดข้ อตกลงในสัญญาร่ วมการงานและร่ วม
ลงทุน ขยายบริ การโทรศัพท์ โดยให้ บริ การหรื อยิน ยอมให้ ผ้ ูอื่นนาอุปกรณ์ ในระบบไปให้ บ ริ การอินเทอร์ เน็ ต
ความเร็ วสูง (ADSL) และเรี ยกค่าเสียหายจากการขาดรายได้ จากการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง (ADSL)
โดยทรู ได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าทรู ไม่เห็นด้ วยกับทังมติ
้ ของ กสทช. และคาชี ้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและจะ
ดาเนินการตามกฎหมายต่อไปเพื่อโต้ แย้ งกรณีดงั กล่าว โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ทรู ได้ ยื่นคาร้ องต่อศาล
ปกครองกลางเพื่ อขอให้ ศ าลเพิ กถอนค าชี ข้ าดของคณะอนุญ าโตตุลาการดังกล่าวแล้ ว ทัง้ นีจ้ ะต้ อ งรอศาล
ปกครองตัดสินชี ้ขาดซึง่ คาดว่าจะใช้ เวลา 3 - 5 ปี
กองทุน ไม่ อ าจรั บ รองได้ ว่ า ข้ อ พิ พ าทที่ เกิ ด ขึน้ นี ห้ รื อ ที่ อ าจมี ขึน้ ในภายหน้ า จะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ ของกลุม่ ทรู กบั ทีโอที อีกทังไม่
้ อาจรับรองได้ ว่าข้ อพิพาทเหล่านี ้จะได้ รับคาชี ้ขาดในทางที่เป็ นคุณ
แก่กลุม่ ทรู และหากกลุม่ ทรู ไม่ประสบความสาเร็ จดังกล่าว ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทาง
ธุรกิจของกลุม่ ทรูก็อาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ

4.4

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน

4.4.1

ราคาซือ้ ขายหน่ วยลงทุนอาจผันผวนอย่ างมีนัยสาคัญ และผู้ลงทุนอาจไม่ สามารถขายหน่ วยลงทุนได้
ในราคาเท่ ากับหรือมากกว่ าราคาเสนอขายหน่ วยลงทุน
ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้อาจมีการซื ้อขายกันในราคาที่ต่า
กว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายอย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนนันขึ
้ ้นอยู่กับ
หลายปั จจัย ซึง่ รวมถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้
•

มุม มองต่ อ ศัก ยภาพในการด าเนิ น งานและการลงทุน ของกองทุน รวมถึ งอุต สาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทย

•

ความแตกต่างระหว่างฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนที่เกิดขึ ้นจริ งกับที่มีการ
คาดการณ์โดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์

•

การออกบทวิเคราะห์ ใหม่ หรื อการเปลี่ยนแปลงเกี่ ย วกับคาแนะนาหรื อประมาณการของ
นักวิเคราะห์

•

การเปลีย่ นแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรื อสภาวะตลาดโดยทัว่ ไป

•

ราคาตลาดของทรัพย์สนิ ของกองทุน
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•

ความน่ า สนใจของหน่ ว ยลงทุ น เปรี ย บเที ย บกั บ หลัก ทรั พ ย์ ป ระเภททุ น อื่ น ๆ รวมถึ ง
หน่วยลงทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ นธุรกิจโทรคมนาคม

•

ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของหน่วยลงทุน

•

การขายหรื อความประสงค์ที่จะขายหน่วยลงทุนจานวนมากโดยผู้ถือหน่วยลงทุน

•

ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิ จโทรคมนาคมในประเทศไทยหรื อกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานอื่น

•

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้ านกฎหมายและระเบียบวิธีบงั คับ รวมถึงระบบภาษี ทังใน
้
กรณีทวั่ ไปและโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานในประเทศไทย และ
การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

•

ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

•

คดีความและการสอบสวนโดยหน่วยงานราชการ

•

ความผันผวนของตลาด ซึ่งรวมถึงความอ่อนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบี ้ยที่เพิ่มสูงขึ ้น
และ

•

การที่กองทุนไม่สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนและการขยายธุรกิจ

จากปั จจัยทังหลายข้
้
างต้ นประกอบกับปั จจัยอื่นๆ อาจทาให้ ราคาตลาดและอุปสงค์ของหน่วยลงทุนมี
ความผันผวนอย่างมีนยั สาคัญ หรื ออาจทาให้ มีการซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาที่ สงู กว่าหรื อต่ากว่า
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนมีการกันสารองกาไรบางส่วนเป็ นเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การลงทุนเพิ่มเติม เพื่อสารองเป็ นเงินทุนหมุนเวียน หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ถึงแม้ จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนมีมากกว่ามูลค่าทรั พย์สินสุทธิของกองทุนในกรณีที่ไม่มีการกันเงินกาไรไว้ เป็ นเงินทุนสารอง ก็อาจ
ไม่ได้ ทาให้ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย การที่กองทุนไม่สามารถดาเนินการให้ เป็ นไปตาม
ความคาดหวังของตลาดในด้ านรายได้ ในอนาคตและเงินปั นผลอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาด
ของหน่วยลงทุน ซึง่ อาจจากัดหรื อทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนอย่างทันท่วงที และอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุน นอกจากนี ้ ในอดีต เมื่อราคาตลาดของหุ้นมี
ความผันผวน ผู้ถือหุ้นได้ ดาเนินการฟ้ องร้ องบริ ษัทหรื อนิติบุคคลผู้ออกหลั กทรัพย์ ในคดีหลักทรัพย์ แบบกลุ่ม
(Class action) หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดดาเนินการฟ้ องร้ องกองทุน อาจทาให้ กองทุนต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายจานวน
มากในการแก้ ตา่ งคดี หรื อหากกองทุนแพ้ คดี กองทุนอาจต้ องจ่ายเงินค่าเสียหายในจานวนมาก และการฟ้ องร้ อง
คดีดงั กล่าวอาจเบี่ยงเบนเวลาและความสนใจของบริ ษัทจัดการจากธุรกิจของกองทุน
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ยิ่งไปกว่านัน้ การที่หน่วยลงทุนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการคุ้มครองเงินต้ น ทาให้ บริ ษัทจัดการ
ไม่สามารถรับรองได้ ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินลงทุนคืนทังจ
้ านวน และในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนหรื อมี
การชาระบัญชี กองทุน ก็ มีความเป็ นไปได้ ที่ผ้ ลู งทุนอาจสูญ เสียเงินลงทุนของตนในหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อ
ทังหมด
้
นอกจากนี ้ ตามกฎหมายภาษี ของประเทศไทยในปั จจุบนั กองทุนรวม ซึง่ รวมถึงกองทุน ไม่มีภาระภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล หากมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี หรื อกฎหมายหรื อกฎระเบียบอื่นๆ ซึ่งทาให้ กองทุน
และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระภาษี เงินได้ ภาระภาษี ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน รวมทังการลงทุ
้
นในกองทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และอาจทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับเงินจากกองทุนน้ อยลง และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีภาระ
ภาษี เพิ่มขึ ้น ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาของหน่วยลงทุน
4.4.2

อาจต้ องมีการเลิกกองทุนหากเกิดเหตุการณ์ ซ่ งึ ทาให้ ต้องเลิกกองทุนตามที่กฎหมายกาหนด
หลังจากวันจดทะเบียนกองทุน หากปรากฎเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่งดังต่อไปนี ้ อาจทาให้ บริ ษัท
จัดการต้ องเลิกกองทุน
•

จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.

•

เมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนและบริ ษัทจัดการนาเงินไปลดเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุน จนทาให้ กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนต่ากว่า 2,000 ล้ านบาทเมื่อคานวณจาก
มูลค่าที่ตราไว้ (par value) ของหน่วยลงทุน

•

เมื่อเมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุน และบริ ษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการเพื่อให้ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนมีมูลค่ารวมกันตามที่กาหนด (ไม่
น้ อยกว่า 1,500 ล้ านบาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน) ภายในหนึ่ง
ปี นับแต่วนั ที่จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

•

กองทุนไม่สามารถแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งการลาออกจาก
การปฏิบตั ิหน้ าที่โดยบริ ษัทจัดการ

•

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกกองทุน

•

เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่ เลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

หากมี ก ารเลิกกองทุน ซึ่งขึน้ อยู่กับ เหตุก ารณ์ ที่ ท าให้ ต้ อ งเลิก กองทุน และข้ อก าหนดเกี่ ยวกับ การ
จาหน่ายทรัพย์สินของกองทุน กองทุนไม่สามารถรับรองได้ วา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินที่ลงทุนไปทังหมดหรื
้
อ
บางส่วนคืน เนื่องจากกองทุนต้ องดาเนินการชาระบัญชี ซึ่งค่าใช้ จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ทังหลายในการจั
้
ดตังและจั
้
ดการกองทุนจะถูกหักออกก่อนที่จะชาระคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่ว ยลงทุน
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4.4.3

การขายหน่ วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่ วยลงทุนเพื่อการขายเป็ นจานวนมาก อาจส่ งผลกระทบ
ในทางลบต่ อราคาซือ้ ขายของหน่ วยลงทุน
ทรู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จ านวนประมาณร้ อยละ 28.11 ของจ านวนหน่ ว ยลงทุน ทัง้ หมด ณ วัน ที่ 15
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ภายใต้ สญ
ั ญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ทรูและกองทุนได้ ตกลงร่วมกันว่า ทรู จะ
ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 18 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ ทงหมดในการเสนอขายครั
ั้
ง้ แรกเป็ น
ระยะเวลาห้ าปี นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน ทังนี
้ ้ ภายใต้ ข้อยกเว้ นบางประการ นอกจากนี ้ตามสัญญาแก้ ไข
สัญญารักษาสัดส่วนการถือ หน่วยลงทุน ทรู ตกลงว่าจะถือหน่วยลงทุนและรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไว้
ตลอดเวลา (1) นับแต่ วันเพิ่มทุนของกองทุน จนถึงวันที่ครบสามปี นับจากวันเพิ่มทุนของกองทุน สาหรับหน่วย
ลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายครัง้ นี ้ ส่วนที่ไม่เกินกว่าร้ อยละ 18 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่ออก
ใหม่ภายใต้ การเสนอขายครัง้ นี ้ และ (2) นับแต่วนั เพิ่มทุนของกองทุน จนถึงวันที่ครบหนึง่ ปี นับจากวันเพิ่มทุนของ
กองทุน สาหรับหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายครัง้ นี ้ส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ 18 ของจานวนหน่วย
ลงทุนทังหมดที
้
่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายครัง้ นี ้
หลังจากครบก าหนดการรั ก ษาสัด ส่วนการถื อ หน่ว ยลงทุน ดัง กล่าว การขายหน่ว ยลงทุน อย่า งมี
นัยสาคัญโดยทรู หรื อโดยผู้ลงทุนสถาบันรายเดียวหรื อหลายราย หรื อความเข้ าใจที่วา่ อาจมีการขายหน่วยลงทุน
อย่างมี นัย สาคัญ เกิ ด ขึน้ อาจส่ง ผลกระทบในทางลบต่อ ราคาซื อ้ ขายของหน่ว ยลงทุน กองทุน ไม่ สามารถ
คาดการณ์ ได้ ถึงผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรื อการมีหน่วยลงทุนเพื่อการขายในอนาคต ที่จะมีต่อราคา
ตลาดของหน่วยลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึง่ การขายหน่วยลงทุนเป็ นจานวนมากในตลาดหลักทรัพย์ภายหลังครบ
กาหนดการรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรื อความเข้ าใจที่ว่าการขายหน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวอาจ
เกิดขึ ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ นอกจากนี ้ การขาย
หน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวอาจทาให้ การเพิ่มทุนของกองทุนโดยการออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ณ เวลา และ
ในราคาที่กองทุนเห็นสมควร ทาได้ ยากขึ ้น

4.4.4

หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC ไม่ มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิได้ เป็ นการคา้ ประกัน
โดย TUC และ TUC ไม่ มีหน้ าที่ตามกฎหมายที่จะต้ องให้ การสนั บสนุ นแก่ BFKT ตามรายละเอียดที่
ระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกล่ าว
หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ที่ TUC จะให้ กับ BFKT นันมิ
้ ได้ มีผลผูกพันตามกฎหมายและ
การให้ ห นังสือ สนับ สนุน (Letter of Support) ดังกล่าวมิ ได้ เป็ นการค า้ ประกัน โดย TUC อี ก ทัง้ มิ ได้ เป็ นการ
สนับสนุนด้ านเครดิตเพื่อสนับสนุน ภาระผูกพันของ BFKT ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ที่
กองทุนทากับ BFKT แต่อย่างใด ดังนัน้ กองทุนจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่า TUC จะให้ ความสนับสนุนแก่ BFKT
ตามรายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ใ นหนัง สื อ สนับ สนุ น (Letter of Support) นอกจากนี ้ หนัง สื อ สนับ สนุ น (Letter of
Support) ไม่ได้ ก่อให้ เกิดหน้ าที่แก่ TUC ในการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ BFKT ไม่ว่าเพื่อสนับสนุนการ
ชาระหนีข้ อง BFKT โดยทั่วไปหรื อเพื่อการชาระหนี ภ้ ายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิ รายได้ ที่ท ากับ
BFKT นอกจากนี ้ กองทุน บริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน และ BFKT ต่างไม่มีสิทธิ ที่จะดาเนินการใดๆ เพื่อให้
TUC ดาเนินการต่างๆ ตามที่ระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support)
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4.4.5

กองทุ น ไม่ อ าจรั บ รองได้ ว่ าจะสามารถจ่ ายเงิน ปั นผลในหน่ วยลงทุ น หรื อ สามารถรั ก ษาระดั บ การ
จ่ ายเงินปั นผลได้
รายได้ ที่กองทุนได้ รับขึ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย ซึง่ รวมถึงรายได้ ที่ได้ รับและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและ
ค่าใช้ จ่ ายอื่น ๆ ที่ เกิ ดขึน้ จากการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพ ย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม ในกรณี ที่
ทรัพย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนอาจได้ มาหรื อถื อครองเป็ นครัง้ คราวไม่
สามารถสร้ างรายได้ ที่เพียงพอ จะมีผลให้ รายได้ กระแสเงินสด และความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปั น
ผลได้ รับผลกระทบในทางลบ กองทุนจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่ากองทุนจะมีความสามารถจ่ายเงินปั นผลหรื อ
รักษาระดับของอัตราการจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้ ได้ อีกทังไม่
้ สามารถรับรองได้
ว่าระดับของเงินปั นผลจะเพิ่มขึ ้นในภายหลังหรื อจะคงที่ หรื อรายได้ ของกองทุนจะเพิ่มสูงขึ ้น หรื อการลงทุนใน
อนาคต (หากมี) จะทาให้ รายได้ ของกองทุนซึง่ นามาจ่ายเป็ นเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้น

4.4.6

ผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนให้ แก่ บริษัทจัดการได้
เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุ น (กองทุนปิ ด) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของตนให้ แก่บริ ษัทจัดการได้ ดังนัน้ กองทุนจึงไม่อาจรับรองได้ ว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ เท่ากับราคาที่ได้ ซื ้อมา หรื อที่ราคาใดๆ หรื อรับรองว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจทาได้ เพียงการขายหน่วย
ลงทุนของตนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ หรื อการทารายการนอกตลาดหลักทรัพย์

4.4.7

บริ ษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียงมากกว่ าร้ อย
ละ 50 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด หรือโดยสานักงาน ก.ล.ต.
ตามข้ อกาหนดของเอกสารโครงการจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการอาจถูกถอดถอนด้ วยมติของที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียงมากกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริ ษัทจัดการได้ อย่างไรก็ตาม การที่ ทรู ซึ่งเป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนจานวนประมาณร้ อยละ 28.11 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ส่งผลให้ กลุม่ ทรู มีอิทธิพลอย่างมากในการลงมติถอดถอนบริ ษัทจัดการ นอกจากนี ้ สานักงาน ก.ล.ต. อาจถอด
ถอนบริ ษัทจัดการได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ (1) บริ ษัทจัดการไม่จดั การให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน โดยที่
สานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าการกระทาดังกล่าวอาจทาให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และบริ ษั ทจัดการไม่ดาเนิน การแก้ ไขให้ ถูกต้ องตามค าสัง่ ของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อ (2) บริ ษัท จัดการขาด
คุณสมบัติการเป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวม

4.4.8

ราคาตลาดของหน่ วยลงทุ นอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่ วยลงทุ นที่ออกใหม่ ต่ ากว่ ามูลค่ า
หน่ วยลงทุนก่ อนการเสนอขายหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม
ภายหลังการเสนอขายครัง้ นี ้ กองทุนอาจออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอขายหน่วยลงทุนที่
ออกใหม่ที่ต่ากว่าราคาตลาดของหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ ราคาเสนอขายที่ต่าลงนัน้
อาจส่งผลให้ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนลดลง
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4.4.9

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจดทะเบียนและซือ้ ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจด
ทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทนั ทีหลังจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนได้ รับการอนุมตั ิของสานักงาน ก.ล.ต. ให้ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
แม้ จะเป็ นที่คาดหมายว่าสานักงาน กลต. จะอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุน ประมาณภายใน 7 วันทา
การหลังจากกองทุน ได้ รับ ชาระค่าหน่วยลงทุน การอนุมัติดังกล่าวอาจล่า ช้ าออกไปด้ วยปั จจัยที่ กองทุน ไม่
สามารถควบคุมได้ ทังนี
้ ้ตามกฎหมายไทย สถานะของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนระหว่างระยะเวลาหลังจากผู้ลงทุน
ได้ ชาระเงินซื ้อหน่วยลงทุนจนถึงเวลาที่การเพิ่มทุนของกองทุนได้ รับการอนุมตั ิจากสานักงาน กลต. มีความไม่
แน่นอน โดยในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจยังไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน แต่เป็ นเพียงเจ้ าหนี ้ไม่มี
ประกันของกองทุนเท่านัน้
นอกจากนี ้ แม้ วา่ กองทุนคาดว่าจะได้ รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ให้ จดทะเบียนหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายในเวลาไม่นานหลังจากกองทุนได้ รับชาระค่าหน่วยลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์มีอานาจพิจารณาคาขอจดทะเบียนดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวันหลังจาก
บริ ษัทจัดการยื่นคาขอจดทะเบียนอย่างถูกต้ องครบถ้ วนให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ แล้ ว ดังนัน้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนอาจยังไม่ได้ รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เว้ นแต่หน่วยลงทุน
ของกองทุนจะถูกรับให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ ว หน่วยลงทุนที่เสนอขายในครัง้ นี ้จะยังไม่สามารถซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ โดยการทารายการนอกตลาดหลักทรัพย์
เท่านัน้

4.4.10 ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาอาจไม่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี สาหรั บเงินปั นผลที่ได้ จาก
กองทุ นเมื่อได้ 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 กาหนดให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐานจะต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขบางประการ อีกทังจะต้
้ องแจ้ งข้ อมูลส่วนบุคคลบางอย่างต่อ
กรมสรรพากรเพื่อให้ บคุ คลธรรมดาที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาสาหรับเงินปั นผลที่ได้ จาก
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นระยะเวลา 10 ปี ภาษี นบั แต่ปีภาษี ที่มกี ารจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
ดังกล่าว กองทุนและบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ นเท่าทีก่ องทุนและบริษัทจัดการจะสามารถทาได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะต้ องให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเองตามที่
กล่าวถึงข้ างต้ นเพื่อที่กองทุนและบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ติ ามตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ หากกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ
ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ นได้ หรื อไม่ได้ รับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาอาจต้ องเสียภาษี เงินได้ เต็มจานวนสาหรับเงินปั นผลที่ได้ รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนเมื่อมี
การยื่นเสียภาษีเงินได้ และประโยชน์ทางภาษี ทคี่ าดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะได้ รับจากการลงทุนใน
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หน่วยลงทุนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบ ซึง่ ในกรณีดงั กล่าว หากผู้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาไม่ได้ ยื่นเสียภาษี
เงินได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันอาจมี
้
ความรับผิดทังทางแพ่
้
งและทางอาญา

5 ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา กองทุนฯ ไม่มีคดีความ ข้ อพิพาทในชัน้ อนุญาโตตุลาการ หรื อข้ อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่มี
นัยสาคัญและเกี่ยวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของกองทุนฯ ที่บริ ษัทจัดการเชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อ
ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดาเนินการ และแนวโน้ มการดาเนินการในอนาคต
หมายเหตุ: ทรูและบริ ษัทในเครื อเป็ นคู่ความในข้ อพิพาทและคดีพิพาทหลายคดี ทังนี
้ ้ ข้ อพิพาทสาคัญทางกฎหมายทังใน
้
ชันศาลและอนุ
้
ญาโตตุลาการไม่สามารถคาดการณ์ ผลได้ จึงไม่อาจรับรองได้ ว่าทรู และบริ ษัทในเครื อจะชนะคดีหรื อข้ อ
พิพาทใดข้ อพิพาทหนึ่งเป็ นการเฉพาะ และกลุม่ ทรู ก็ไม่อาจคาดการณ์ผลแห่งคดีหรื อข้ อพิ พาท รวมถึงผลกระทบทางด้ าน
การเงินของคดีและข้ อพิพาทต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ หากผลแห่งคดีหรื อข้ อพิพาทออกมาในเชิงลบก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ ทรู ซึง่ อาจกระทบต่อความสามารถของทรูหรื อของบริ ษัทใน
เครื อแล้ วแต่กรณี ที่จะชาระเงินให้ แก่กองทุนตามสัญญาเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหลัก อนึง่ ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากรายงานประจาปี 2561 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
จานวนเงินทุนโครงการ

96,379,430,540.00 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน

หน่วยละ 10.00 บาท

จานวนหน่วยลงทุน

9,637,943,054 หน่วย

ประเภทหน่วยลงทุน

ระบุชื่อผู้ถือ

ราคาเสนอขายวันแรก

หน่วยละ 10.00 บาท

ราคาเสนอขายในการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3

หน่วยละ 13.90 บาท

จานวนเงินทุนจดทะเบียนปั จจุบนั

96,379,430,540.00 บาท

มูลค่าต่อหน่วย ณ ปั จจุบนั (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561) หน่วยละ 15.1556 บาท
II.

ข้ อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาปิ ด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

หน่วยละ 14.40 บาท

ราคาสูงสุดของปี 2561

หน่วยละ 15.40 บาท

ราคาต่าสุดของปี 2561

หน่วยละ 13.90 บาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

138,786,379,978 บาท

มูลค่าการซื ้อขายเฉลีย่ ต่อปี (AOM Value)

35,861.27

ล้ านบาท

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

NAV ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

15.5630

บาท/ หน่วย

NAV ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

15.1556

บาท/หน่วย
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7.2

ข้ อมูลผู้ถือหน่ วย
ภาพรวมข้ อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561ประเภทการปิ ดสมุดทะเบียน: XD
(1)

กลุม่ ผู้ถือหน่วยที่ถือหน่วยสูงสุด 10 รายแรก
ลาดับ

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่

1.

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2.

จานวนหุ้น
(หุ้น)

% หุ้น

2,485,561,900

25.789

บริ ษัท เรี ยล มูฟ จากัด

405,821,017

4.211

3.

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)

314,948,400

3.268

4.

สานักงานประกันสังคม

254,853,088

2.644

5.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED

176,757,910

1.834

6.

กองทุนเปิ ด ทหารไทย พร็ อพเพอร์ ตี ้ อินคัม พลัส

173,636,000

1.802

7.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

149,415,200

1.550

8.

STATE STREET EUROPE LIMITED

134,316,931

1.394

9.

THE BANK OF NEW YORK MELLON

123,695,000

1.283

10.

บริ ษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

120,000,000

1.245

(2)

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

1.

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2,485,561,900

% หุ้น
25.789

(3)
กลุม่ ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนที่โดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อ
การจัดการหรื อการดาเนินงานของบริ ษัทจัดการอย่างมีนยั สาคัญ
จานวนหุ้น
ลาดับ
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
% หุ้น
(หุ้น)
1.

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2,485,561,900

25.789
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7.3

การจ่ ายผลตอบแทนของกองทุนฯ (Total Payout Summary)

(1)

นโยบายที่จะจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละสองครัง้ ในกรณี ที่กองทุนมีกาไรเพียงพอ เพื่อ
ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสุทธิในปี นัน้ ๆ และไม่มียอดขาดทุน
สะสม กองทุนจะจ่ายเงินปั นผลเมื่อรวมแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 (หรื ออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตเป็ น
ครัง้ คราว) ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของปี นัน้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะคานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ ว
โดยหักรายการดังต่อไปนี ้ออกจากกาไรสุทธิของกองทุน
ก. กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของ
กองทุน รวมทังการปรั
้
บปรุงด้ วยรายการอื่นตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับสถานะเงินสดของกองทุน
ข. เงินสารองที่กันไว้ ในจานวนที่เพียงพอเพื่อซ่อมแซมบารุ งรักษาหรื อปรั บปรุ งกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ของกองทุน ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ตามแผนที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจนใน
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี ้ชวน หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
หรื อตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติอนุมตั ิ
ค. เงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทุนตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่
กาหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชีช้ วน หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
ง. เงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้ สทิ ธิในการได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนหรื อการคืนเงินทุนในลาดับแรก (หากมี)
ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้ จ่ายทยอยตัดจ่ายหรื อผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (unrealized loss)
เป็ นต้ น กองทุนจะกันสารองตามรายการตามข้ อ (ข) และ (ค) ข้ างต้ นได้ ในจานวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ ของจานวนเงินที่มี
ภาระตามข้ อ (ข) และ (ค) ข้ างต้ น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
จัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลไม่วา่ จะเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิที่ปรับปรุงข้ างต้ น หรื อจากกาไรสะสมในกรณีที่กองทุนยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่
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(2)

ประวัติการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง

2561

2560

(ที่ประกาศ
จ่ าย)

(1) เงินปั นผลต่ อหน่ วย
(บาท)

2557
(ที่ประกาศ
2557
จ่ าย หัก
(ที่ประกาศ ด้ วยเงินปั น
จ่ าย)
ผลจากผล
ประกอบกา
รปี 2556)

(ที่ประกาศ
จ่ าย)

2559
(ที่ประกาศ
จ่ าย)

2558
(ที่ประกาศ
จ่ าย)

1.0155

0.9750

0.9560

0.9460

0.9384

0.9144

- ประกาศจ่ายจากผล
ประกอบการไตรมาสที่ 1

0.3375**

0.2420

0.2380

0.2350

0.2643*

0.2403*

- ประกาศจ่ายจากผล
ประกอบการไตรมาสที่ 2

0.1580***

0.2460

0.2390

0.2365

0.1938

0.1938

- ประกาศจ่ายจากผล
ประกอบการไตรมาสที่ 3

0.2600

0.2420

0.2390

0.2370

0.2603

0.2603

- ประกาศจ่ายจากผล
ประกอบการไตรมาสที่ 4

0.2600

0.2450

0.2400

0.2375

0.2200

0.2200

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

10.16%

9.75%

9.56%

9.46%

9.38%

9.14%

หมายเหตุ: * เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายครัง้ แรกได้ รวมเงินปั นผลที่มาจากผลประกอบการของ
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 (จานวน 90 วัน) และของปี 2556 เริ่ มจากวันที่จดั ตังกองทุ
้
นจนถึงวัน
สิ ้นปี จานวน 9 วัน ดังนัน้ ถ้ าคิดจานวนเงินปั นผลที่ไม่รวมจานวนวันของปี 2556 จะได้ เงินปั น
ผลชองไตรมาสที่ 1 เท่ากับ 0.2403 บาทต่อหน่วย
** เป็ นการจ่ายเงินปั นผลตามผลประกอบการงวดมกราคม - เมษายน 2561
***เป็ นการจ่ายเงินปั นผลตามผลประกอบการงวดพฤษภาคม - มิถนุ ายน 2561
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8.

โครงสร้ างการจัดการ

8.1 บริษัทจัดการ
I.

II.

ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
ชื่อ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ที่อยู่

ชั น้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิ ชย์ 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 ษัทซึ่งมีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ร้ อยละ 100) ไม่สง่ ผลต่ออานาจในการควบคุมของบริ ษัทแต่อย่างไร เนื่องจากบริ ษัทมีคณะกรรมการ
บริ ษั ท ทาหน้ าที่ค วบคุม การบริ ห าร โดยมีอานาจเป็ ดเสร็ จเด็ ดขาดในการบริ ห ารงาน และไม่มีก าร
แทรกแซงของผู้ถือหุ้น
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โครงสร้ างองค์ กร
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จากโครงสร้ างบริ หารภายในบริ ษั ทข้ างต้ น การดาเนินงานของกลุ่มการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ และ
โครงสร้ างพื น้ ฐานมี ค วามเป็ นอิ สระและถูก แยกออกมาจากกลุ่ม งานอื่ น โดยกลุ่ม การลงทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐานมีขนตอน
ั้
และระเบียบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงอยู่
ภายใต้ การกากับดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง กลุ่มกากับ และควบคุม
(Compliance) และตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพื่อป้องกันการทุจริ ตหรื อความบกพร่องในหน้ าที่ของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1) นางกิตติยา

โตธนะเกษม

ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานคณะกรรมการ
บริ หารความเสีย่ ง

2) นางสาลินี

วังตาล

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3) นางอภิพนั ธ์

เจริ ญอนุสรณ์

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

4) นายชลิตติ

เนื่องจานงค์

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

5) ดร.อารักษ์

สุธีวงศ์

กรรมการ

6) นายสารัชต์

รัตนาภรณ์

กรรมการ

7) ดร.ยรรยง

ไทยเจริ ญ

กรรมการ

8) นายณรงค์ศกั ดิ์

ปลอดมีชยั

กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1) นายณรงค์ศกั ดิ์

ปลอดมีชยั

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2) นางปิ่ นสุดา

ภูว่ ิภาดาวรรธน์

รองกรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารปฏิบตั ิการ
สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบตั ิการ

3) นางนันท์มนัส

เปี่ ยมทิพย์มนัส

รองกรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการลงทุน

4) นายอาชวิณ

อัศวโภคิน

รองกรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการตลาด
สายการตลาดและช่องทางการขาย

5) นางสาวพิณแก้ ว ทรายแก้ ว

รองกรรมการผู้จดั การกลุม่ ธุรกิจลูกค้ าบุคคลและสถาบัน
สายการตลาดและช่องทางการขาย

137
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6) นางสาวจารุภทั ร ทองลงยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ จัดการลงทุนตราสารทุน สายการ
ลงทุน

7) นางทิพาพรรณ

ภัทรวิกรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และ
โครงสร้ างพื ้นฐาน

8) นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสฏิ ฐ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ ธุรกิจกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
สายการตลาดและช่องทางการขาย

9) นางสาว พิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ วิเคราะห์การลงทุน สายการลงทุน

10) นายยุทธพล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ จัดการลงทุนตราสารหนี ้ สายการ

วิทยพาณิชกร

ลงทุน
11) นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบตั ิการ

12) นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ ทรัพยากรบุคคล

13) นายสมพงษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ บัญชีและปฏิบตั ิการกองทุน

หิรัญขจรโรจน์

สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบตั ิการ
14) ดร.พูนศักดิ์

โล่ห์สนุ ทร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ จัดการลงทุน Machine Learning
สายการลงทุน

15) นายศุภกร

ตุลยธัญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ จัดสรรสินทรัพย์และกองทุน
ต่างประเทศ สายการลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1) นายณรงค์ศกั ดิ์

ปลอดมีชยั

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1) นางทิพาพรรณ

ภัทรวิกรม

2) นางสาวอรอนงค์

ชัยธง

3) นางสาวพีรญา

วรรณคีรี

4) นางสาวอริ ศรา

คงสว่าง
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รายชื่อผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารสภาพคล่ องของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ยุทธพล วิทยพาณิชกร

2.

นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร*

3.

นางธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา

4.

นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย*

5.

นายวรพจน์ คุณาประสิทธิ์

6.

นางสาววัชรา สถิตพรอานวย

7.

นางสาวกัลยดา ณ พัทลุง

8.

นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร

9.

นายปิ ติภทั ร เจริ ญสุข

10.

นางสาวพิมพ์ประพนธ์ ทองประเสริ ฐ

11.

นางสาวกมลรัตน์ ตังธนะวั
้
ฒน์*

12.

นางสาวสินีนาถ ปอแก้ ว

13.

นายพฤทธิ์ มงคลโกศล

หมายเหตุ: *ผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
สามารถตรวจสอบรายชื่ อผู้บริ หารของบริ ษั ทจัดการและกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารจัดการได้ ที่
website ของบริ ษัทจัดการที่ http://www.scbam.com
III.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน
หน้ าที่และความรับผิดชอบหลักของบริ ษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน คือจะต้ องบริ หารและจัดการ
กองทุน รวมทัง้ ทรัพ ย์ สินและหนีส้ ินของกองทุน ด้ วยความรั บผิด ชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์ สจุ ริ ตเพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริ หารและจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตาม
โครงการจัด การกองทุน ข้ อ ผูกพัน ระหว่า งผู้ถื อ หน่วยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ มติ ผ้ ูถื อหน่ วยลงทุน
หนังสือชี ้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์
ในการบริ หารจัดการกองทุน) หรื อทังกองทุ
้
นและบริ ษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบที่จะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) การบริหารและจัดการกองทุน
ในการบริ หารและจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทุน ต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
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ก) จัดการกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. ข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติผ้ ถู ื อหน่วยลงทุน หนังสือชีช้ วน กฏหมาย
หลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่า งเคร่ งครัด รวมถึ งปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
ข) จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และ
หนังสือชีช้ วน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ สัญ ญา
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และหนังสือชี ้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ค) จัดให้ กองทุนมีลกั ษณะไม่ตา่ งไปจากสาระสาคัญที่แสดงไว้ ลา่ สุดต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุ
ของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุนฯ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการ
ให้ กองทุนมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554
ง) แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจัด การกองทุน หรื อ แก้ ไขวิ ธี ก ารจัด การตามข้ อ ก าหนด เงื่ อ นไข และ
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และดาเนินการให้ 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 ดเผยร่างหนังสือชีช้ วนที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้ วย
วิธีการที่ผ้ ลู งทุนสามารถเข้ าถึงได้ ก่อนวันเริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่ างหนังสือชี ้
ชวนดังกล่าวต้ องมีข้อ มูลที่ ครบถ้ วน ถูกต้ อง เพียงพอ และไม่ก่อให้ เกิ ดความเข้ าใจ
คลาดเคลือ่ น
2) บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือชี ้ชวนที่มีส าระสาคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้ แก่สานักงาน
ก.ล.ต. ไม่น้ อยกว่าหนึ่งวันท าการก่อนการเริ่ มจัด ส่งหรื อแจกจ่ ายหนังสือชี ช้ วนแก่ ผ้ ู
ลงทุน และจัด ส่งหนังสือ ชี ช้ วนดังกล่าวผ่า นระบบเผยแพร่ ข้อ มูลหนังสือ ชี ช้ วนและ
รายงานกองทุน (Mutual Fund Report and Prospectus System ("MRAP")) และ
3) บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ช้ วนแก่ผ้ ลู งทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วย
ลงทุน โดยให้ มีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผ้ ลู งทุนจะศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วน
ก่อ นการตัด สิน ใจลงทุน ในหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เมื่อ รวมกับ ระยะเวลาการเปิ ดเผยร่ า ง
หนังสือชี ้ชวนตาม (1) ต้ องไม่น้อยกว่า 14 วัน
ฉ) ในการเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้ องให้ ข้อมูลที่ถูกต้ อง
และไม่มีลกั ษณะที่ทาให้ ผ้ ลู งทุนสาคัญผิด และการโฆษณาต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
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ช) ในกรณี ที่ บ ริ ษัท จัดการประสงค์ จะตัง้ บริ ษั ทจัด จาหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทาหน้ าที่ในการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่มีความสัมพันธ์ กับผู้ที่จะ
จาหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะลงทุนใน
ลักษณะของการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ซ) ประชาสัมพันธ์ การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื่อให้ มีการกระจายข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานและในการควบคุมการจัดการดังกล่าว บริ ษัท
จัด การต้ อ งด าเนิ น การและควบคุ ม ดูแ ลให้ ก ารจัด การเป็ นไปตามสาระสาคัญ ที่ ได้ ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุน และบริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อกาหนดในเอกสารสัญญาที่เข้ าทาหรื อจะ
เข้ าทาเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อให้ ผ้ เู ช่า ผู้รับสิทธิ หรื อผู้รับจ้ างที่
นาทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้ าที่รายงานข้ อเท็จจริ ง
และเหตุผลต่อบริ ษัทจัดการโดยไม่ชักช้ า เมื่อมีเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ญ) ได้ มาเพิ่มเติมและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดใน
โครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน บริ ษัทจัดการต้ องทาให้ มนั่ ใจได้
ว่ากองทุนจะไม่ป ระกอบกิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานเอง แต่จะจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพ ย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวโดยการให้ เช่า ให้ สทิ ธิ หรื อให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการเท่านัน้ และบริ ษัท
จัดการต้ องดาเนินการให้ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุน และตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฏ) ดาเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศ ก.ล.ต. หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง ในกรณี ที่ปรากฏ
ข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ รวมกันเกินหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
ฐ) ดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อควบคุมดูแลและให้ มนั่ ใจได้ ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ
ขณะใดขณะหนึง่ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ไม่เกินสัดส่วนที่บงั คับใช้
ฑ) เพิ่มหรื อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนและ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลัก เกณฑ์ อื่น ๆ ที่
ประกาศใช้ บงั คับโดย ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์
ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้
ในโครงการจัดการกองทุนและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ รวมทังเป็
้ นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์

141

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ณ) จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะได้ มา และการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวในครัง้ ถัด ๆ มาให้ เป็ นไปตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง
กองทุนและนิติบุคคลผู้โอนหรื อบุคคลอื่น ๆ รวมทังการประเมิ
้
นค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครั ง้ ถัด ๆ
มาอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
และตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ กาหนดไว้
ด) ดาเนินการเลิกกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์
ต) จัดให้ มีและคงไว้ ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมสาหรับการบริ หารและจัดการกองทุนฯ อย่างน้ อยใน
เรื่ องดังต่อไปนี ้
1) การคัดเลือกและแต่งตังบุ
้ คลากรที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนฯ ให้ มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริ หารและจัดการกองทุนและดาเนินการให้ มนั่ ใจได้
ว่าบุคลากรที่แต่งตังดั
้ งกล่าวมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อบริ หารและจัดการ
กองทุนฯ
2) การวิ เคราะห์ แ ละศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ที่ ส มบูร ณ์ ข องการจัด ตัง้ กองทุน ฯ ทัง้ การ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทา due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่
จะลงทุน ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับการจัดตัง้ กองทุนและทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ถกู ต้ อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
3) การก ากับ ดูแ ลบริ ห ารและจัด การความเสี่ย งที่ เกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ าง
พื ้นฐาน เพื่อให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
ถ) บริ ษัทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการกองทุนฯ ด้ วยตนเอง และไม่มอบหมายอานาจให้ บคุ คลอื่นใด
เว้ นแต่บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นบริ หารจัดการกองทุนฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ 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
นาแสง (fiber optic cable) และระบบบรอดแบรนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด ที่จะโอนไปให้ กองทุน
ตามสัญ ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้ ที่จะเข้ าทาระหว่างกองทุนฯ และนิติบุคคลผู้โอน
รวมทังต้
้ องกาหนดอัตราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรื อค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดในเงื่อนไขตาม
สัญญาจัดหาผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ ที่ดีที่สดุ ของกองทุนฯ และมีลกั ษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
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ธ) ในส่วนของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนในรู ปของสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้ ในอนาคตหรื อสิทธิ ตามสัญ ญาแบ่งรายได้ อันรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) รายได้ ใน
อนาคตที่กองทุนฯ ซื ้อจาก BFKT และ AWC
1) บริ ษั ท บริ ษั ท จัด การจะต้ อ งด าเนิ น การให้ BFKT และ AWC และผู้ป ระกอบกิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นคู่สญ
ั ญารายอื่นใด จัดให้ มีกลไกให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้ที่บริ ษัท
จัดการมอบหมายสามารถเข้ าตรวจสอบหรื อสอบยันของส่วนแบ่งรายได้ ที่ กองทุน ฯ
ได้ รับตามข้ อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต่อบริ ษัทจัดการเพื่อใช้
ในการติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ดงั กล่าว และ
2) บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่ง
รายได้ ที่กองทุนฯ ได้ รับอย่า งสม่าเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่ องที่
อาจท าให้ ก องทุน ฯ ไม่ได้ รับ ส่ว นแบ่งรายได้ ที่ ถูก ต้ องครบถ้ ว นตามข้ อตกลง บริ ษั ท
จัดการต้ องดาเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญดาเนินการให้ BFKT และ AWC
และผู้ป ระกอบกิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน (แล้ ว แต่ก รณี ) ปรับ ปรุ งแก้ ไขข้ อผิ ด พลาด
ดังกล่าว
น) ดาเนินการอื่น ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนฯ และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ เป็ นต้ น
แต่ทงนี
ั ้ ้ การดาเนินการดังกล่าวต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2) การลงทุน
บริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทุน ต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก) เข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในนามของกองทุนฯ ภายในหก
เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนฯ โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ
ข) ดารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนฯ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลา
บัญชีประจาปี โดยให้ มีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ
(เว้ นแต่รอบระยะเวลาบัญชีสดุ ท้ ายของอายุกองทุนฯ หรื อตามที่สานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ
ค) ด ารงมูลค่า การลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน โดยมี มูลค่า รวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่า
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ภายใน
ระยะเวลาหนึง่ ปี หลังจากการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ง) ดาเนินการให้ กองทุนฯ ไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน เว้ นแต่
ทรัพย์สนิ อื่นที่ ก.ล.ต. อนุญาตให้ กองทุนฯ สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และดาเนินการให้ การลงทุน
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ของกองทุนฯ ในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับอัตราส่วนการ
ลงทุน
3) การเรียกเก็บและชาระเงินในนามของกองทุนฯ
ดาเนินการเกี่ยวกับการเรี ยกเก็บและชาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงินตอบแทนอื่นใด
จากกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
4) การแต่ งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ
บริ ษัทจัดการ ต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก) จัดให้ มีคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน.
1/2554 และแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน โดยแต่งตัง้
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็ นไปตามข้ อเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ข) จัดให้ มีการแต่งตัง้ บุคลากรที่มี คุณ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ งซึ่งออกตาม
พ.ร.บ. หลักทรั พย์ และได้ รับ ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. เป็ นผู้จัด การ
กองทุนเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนฯ ที่ใช้
บังคับกับบริ ษัทจัดการ และปฏิบตั ิหน้ าที่โดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพที่ได้ รับความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานการแต่งตังและ
้
การสิ ้นสุดการแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องซึ่งออกโดย
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทังเปิ
้ ดเผยรายชื่อผู้จดั การกองทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิ ดเผย
ไว้ ในรายงานหรื อเอกสารที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ และเปิ ดเผยไว้ บน
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล ให้ บริ ษัทจัดการปรับปรุงข้ อมูล
ให้ เป็ นปั จจุบนั ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลีย่ นแปลง
ค) แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์และเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยการแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ราย
ใหม่ (โดยอานาจของมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดและ
เป็ นไปตามข้ อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ง) แต่ง ตัง้ นายทะเบี ย น และเปลี่ย นตัวนายทะเบี ย นโดยการแต่งตัง้ นายทะเบี ย นรายใหม่ ซึ่ง มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด และแจ้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องถึงการแต่ งตังนาย
้
ทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของนายทะเบียนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามประกาศของส านัก งาน ก.ล.ต. ว่ า ด้ วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้ อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญา
แต่งตังนายทะเบี
้
ยนผู้ถือหน่วยลงทุน
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จ) แต่งตังนิ
้ ติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื น้ ฐานเป็ นผู้ป ระเมิ น ค่าซึ่งจะประเมิ น ค่า ทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
ฉ) แต่งตังที
้ ่ปรึ กษา (หากมี) เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นที่ ปรึ กษาของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อของกองทุนฯ
หรื อบุคคลอื่น ๆ เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับกองทุนฯ อาทิ ที่ปรึ กษาทางการ
เงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
ช) แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีของกองทุนฯ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญ ชี ที่อยู่ในบัญ ชีที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบ และเปลีย่ นตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซงึ่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ซ) แต่งตัง้ ผู้ชาระบัญ ชี ของกองทุน ฯ โดยความเห็น ชอบของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่ อท าหน้ าที่ เก็ บ
รวบรวมและแบ่งทรัพ ย์ สิน ของกองทุน ฯ ให้ แ ก่ ผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน รวมถึ งปฏิ บัติ ห น้ าที่ อื่น ๆ ที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดาเนินการอย่างอื่นเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ การชาระบัญชีเสร็ จ
สิ ้นเมื่อมีการเลิกกองทุนฯ
ฌ) จัดให้ มีผ้ ตู ิดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้ รับความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทาหน้ าที่ขายหน่วย
ลงทุนหรื อให้ คาแนะนากับผู้ลงทุนรายย่อย
5) หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ
บริ ษัทจัดการ ต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก) จัดให้ มีการยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้ แก่เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน
เป็ นกองทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั สิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ตามมาตรา 124 แห่ งพ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ และประกาศที่ อ อกโดยอาศัย อ านาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
ข) จัด ให้ มี การยื่ น คาขอจดทะเบี ย นหน่วยลงทุน เป็ นหลักทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์
ภายใน 30 วัน นับ แต่วัน จดทะเบี ย นกองทุน ฯ หรื อนับ แต่วัน สิน้ สุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุนฯ
ค) ดูแลให้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนฯ เป็ นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
หรื อโครงการจัดการกองทุนฯ ขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศ
กฎ และ/หรื อ คาสัง่ นัน้ ให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการเพื่อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ โครงการจัดการกองทุนฯ โดยไม่ชกั ช้ า
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ง) เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ
ผูก พั น 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 องที่ จะต้ อง
ได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ช) ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ ออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริ ษัท จัดการจะจัด ให้ มี การออกใบหน่วยลงทุน หรื อหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน ที่เป็ น
ปั จจุบนั โดยมีข้อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
ซ) ดาเนินการกากับดูแลและทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าบุคลากรของบริ ษัทจัดการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทังจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
้
ปฏิบตั ิงานที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ฌ) อานวยความสะดวกแก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
เพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ า วสามารถปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องตนในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ กองทุ น ฯ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ญ) จัดทาบัญ ชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของบริ ษัทจัดการ
และนาทรัพย์สินของกองทุนฯ และผลประโยชน์ที่ได้ จากการนาทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ ไปลงทุนไป
ฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ฎ) จัดทาและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฏ) จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฐ) จัดทารายงานการลงทุนของกองทุนฯให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฑ) คานวณมูลค่าทรัพ ย์ สิน มูลค่าทรั พ ย์ สิน สุท ธิ และมูลค่า ของหน่ว ยลงทุน และเปิ ดเผยข้ อ มูล
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฒ) จัดทางบการเงินของกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์และนาส่งงบ
การเงินดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
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ณ) จัดทารายงานประจาปี ของกองทุนฯ โดยมีข้อมูลตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ทกุ รอบ
ระยะเวลาสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ และส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน สานักงาน ก.ล.ต.
และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ
ด) รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชกั ช้ าเมื่อปรากฏเหตุการณ์ หรื อการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมี ผลกระทบต่อมูลค่าทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุน ฯ
ลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ยวข้ อง
ต) จัดทา จัดให้ มีการทา จัดส่ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
ถ) ติดตาม ดาเนินการ และสัง่ การต่อบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่าง ๆ อาทิ ผู้
ประเมิน ค่าทรั พย์ สิน ผู้จัดการกองทุน ที่ป รึ กษา และผู้ติดต่อกับ ผู้ลงทุนตามสัญ ญาแต่งตัง้ ที่
เกี่ยวข้ อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว
ภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องและการปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงดาเนินการตามที่ระบุไว้
ในสัญญาแต่งตัง้ และ/หรื อ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ และ
ท) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดว่าเป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ

8.2 ผู้บริหารทรั พย์ สิน
I.

II.

ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซด์ ของผู้บริหารทรัพย์ สิน
ชื่อ

บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้ นท์ จากัด

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 ดาเนินการใดๆ
ที่เกี่ ยวข้ อ งและจาเป็ นเพื่ อ ให้ มี การด าเนิน การด้ านธุรการสาหรั บ ทรั พ ย์ สิน ที่ เป็ นโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาบริ การหลัก ระหว่างกองทุนฯ และ
บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้ นท์ จากัด ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งอาจมี
การแก้ ไข และ/หรื อ เปลี่ ย นแปลง อัน รวมถึ ง แต่ ไม่ จ ากัด เพี ย ง การจัด การ ติ ด ต่ อ เจรจา
ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ดาเนินการ (ก) เพื่อให้
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
มีการเข้ าใช้ และ/หรื อ เข้ าชม สถานที่ตงั ้ ทรัพย์ สินที่เป็ นโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของ
กองทุนฯ (ข) เพื่อให้ มีการเข้ าทาสัญญา หรื อ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรื อให้ ใช้ สถานที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ ที่
เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ระหว่างกองทุนฯ กับเจ้ าของหรื อผู้ให้ เช่าหรื อผู้
ยิ น ยอมให้ ใช้ สถานที่ และจัด การเพื่ อ ให้ มี ก ารจดทะเบี ย นสัญ ญาดังกล่า วกับ เจ้ า หน้ า ที่ ที่
เกี่ ยวข้ อง (หากจาเป็ น) (ค) ที่เกี่ ยวกับ การชาระค่าเช่าตามสัญ ญาเช่าหรื อให้ ใช้ สถานที่ตัง้
ทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ให้ แก่เจ้ าของหรื อผู้ให้ เช่าหรื อผู้
ยินยอมให้ ใช้ สถานที่ (ง) ที่ เกี่ ยวกับ การประกัน ภัย (จ) เพื่ อให้ ได้ ม าซึ่งสิทธิ แห่งทางสาหรั บ
ทรัพย์สนิ ที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ รวมถึงการชาระค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายสาหรับสิทธิแห่งทางดังกล่าว (ฉ) ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ ติดตาม และ/หรื อ ทวงถามค่า
เช่าเป็ นรายเดือนจากบุคคลที่เช่าทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมจากกองทุนฯ
(ทังตามสั
้
ญญาเช่า ดาเนิ นการและบริ หารจัดการหลักและสัญญาเช่าอื่น ๆ ระหว่างกองทุนฯ
กับผู้เช่า) และ (ช) ที่เกี่ ยวกับการจัดการเกี่ยวกับใบแจ้ งหนี ้และใบเสร็ จรับเงินสาหรับค่าเช่า
ทรัพย์สนิ ที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ เป็ นรายเดือน
ข)

ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยื่นข้ อเสนอ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ดาเนินการใดๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและจ าเป็ นเพื่ อ ให้ มี ก ารด าเนิ น การทางด้ า นการตลาดส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาบริ การหลัก อันรวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียงการทาการตลาด ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยื่นข้ อ เสนอ และ/หรื อ ลงนามใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อนาพื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม หรื อความจุของระบบ (capacity)
ของทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ที่ยงั ไม่มีการใช้ งาน ออกให้ เช่า
ด าเนิ น การ และบริ ห ารจัด การแก่ ผ้ ูเช่า รายใหม่ และด าเนิ น การให้ มี ก ารเข้ าท าสัญ ญาเช่ า
ดาเนินการ และบริ หารจัดการ ระหว่างผู้เช่าดังกล่าวกับกองทุนฯ

ค)

ติดต่อ ประสานงาน ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และ/หรื อ ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ น
เพื่อให้ บุคคลที่กองทุนฯ ทาสัญ ญาแต่งตังหรื
้ อมอบหมายให้ ดาเนินการบริ หารจัดการ จัดหา
ผลประโยชน์ หรื อให้ บริ การแก่กองทุนฯ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็ 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
ดาเนินคดีกบั คูส่ ญ
ั ญาของกองทุนฯ ที่กระทาละเมิด หรื อปฏิบตั ิผิดข้ อสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อ
บุคคลอื่นใดในเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์ สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตลอดจนให้ ถ้อยค า ลงนาม ส่งมอบ รั บมอบ และ/หรื อ
รับรองเอกสารต่าง ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวข้ อง เพื่อสาเร็ จผลตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ ระบุไว้ ใน
ข้ อ (ก) ข้ อ (ข) และ ข้ อ (ค) ข้ างต้ น
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
จ)

ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเรื่ องสิทธิแห่งทาง ภาษี โรงเรื อน
และที่ดิน ภาษี มลู ค่าเพิ่ม รวมทังการขออนุ
้
ญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเช่า ดาเนินการและ
บริ หารจัดการทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ

ฉ)

แต่งตังตั
้ วแทนช่วงคนหนึง่ คนใดหรื 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 จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

ฝ่ ายบริ การธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์

0-2470-3201

โทรสาร

0-2470-1996-7

II. หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงสถานที่จัดเก็บรักษาทรัพย์ สิน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้
ก) ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์
ข) ลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
ค) รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน และให้ การสนับสนุนการจัดตังและการจดทะเบี
้
ยนจัดตัง้
กองทุนฯ กับสานักงาน ก.ล.ต.
ง) ก ากับ ดูแ ลให้ บ ริ ษั ท จั ด การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และโครงการจัด การกองทุน ฯ
ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดยเคร่งครัด
จ) จัดทารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการกระทาการ หรื องดเว้ น
กระทาการ จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนฯ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้
ภายในห้ าวันนับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
ฉ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่นซึง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับฝากไว้
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ช) ควบคุมและดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สนิ อื่นใดของกองทุนฯ
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ สัญญา
เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหลัก และสัญญาบริ การหลัก
ซ) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ
ฌ) ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
หรื อเมื่อได้ รับ
คาสัง่ จากสานักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบัง คับคดีดงั 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 อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน
ที่มีมลู ค่ามากกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่
มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯและกฎหมายหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึง่ ได้ รับการแต่งตังโดยค่
้
าใช้ จ่ายของกองทุนฯ (ถ้ ามี)
ฏ) พิจารณาอนุมัติหรื อไม่อนุมัติการเข้ าทาสัญ ญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิกสัญ ญาที่เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าของสัญญา
มากกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้ า
ทาสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ
และกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้ รับการแต่งตังโดย
้
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนฯ)
ฐ) แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรื อ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์ สินของกองทุนฯ อย่างมีนยั สาคัญ หรื อ
เมื่อเห็นว่าจาเป็ นต้ องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุนฯ
ฑ) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องได้ รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเรื่ องที่ต้องได้ รับมติ
จากผู้ถือหน่วยด้ วย
ฒ) ดาเนินการให้ มีการรับหรื อชาระเงินจากบัญ ชีของกองทุนฯ ภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการร้ องขอ
อย่างสมเหตุสมผล ทังนี
้ ้ โดยต้ องเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และ/หรื อ ข้ อกาหนดของเอกสาร
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง (ตามแต่กรณี)
ณ) ไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับประโยชน์ ของกองทุนฯ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานันจะ
้
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทน
ในการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผย
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ข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่า ว
มิได้ แสดงการคัดค้ าน
ด) ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่ดาเนินการขอมติ ให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ต) มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ และสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ
ถ) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

8.4 คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 2 ท่าน ได้ แก่
1) นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั

ประธานกรรมการ

2) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

กรรมการ

หน้ าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุน
ก) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื ้อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จาหน่าย โอน หรื อรับโอนซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
โครงการโครงสร้ างพื ้นฐาน ตามที่ผ้ จู ัดการกองทุนฯ ได้ นาเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน ทัง้ นี ้ การลงทุน
ดังกล่าว ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกาหนดของกองทุนฯ
ข) พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล การเพิ่มทุน และ/หรื อ การลดทุนของกองทุนฯ ตาม
กรอบที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ค) พิจารณาให้ ความเห็นชอบในเรื่ องงบประมาณที่เกี่ยวเนื่ องกับการจัดการทรัพย์สินที่กองทุนฯ ตามที่ผ้ ดู แู ล
ทรัพย์สนิ นาเสนอแก่กองทุนฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
ง) พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิกลยุทธ์ การลงทุนในโครงการโครงสร้ างพื ้นฐาน กลยุทธ์ การบริ หาร
ความเสี่ยงในการลงทุน แผนการบริ หารสภาพคล่อง และอื่นๆ ตามที่ผ้ จู ัดการกองทุนฯ นาเสนอ รวมทัง้
พิจารณากาหนดเงื่อนไขและข้ อจากัดในการลงทุนให้ ผ้ จู ดั การกองทุนฯ นาไปปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิ และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
จ) กากับดูแลให้ กลยุทธ์การลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ ตามกรอบที่
ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อสัญญาการบริ หารจัดการกองทุนฯ รวมทังก
้ ากับดูแลให้ การลงทุน
เป็ นไปตามกรอบที่ ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน ฯ รวมทัง้ กากับ ดูแลให้ การลงทุน ให้ เป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด

151

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ฉ) กากับ ดูแลและพิ จารณาผลการด าเนิ นงานของผู้บริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ และการทาหน้ าที่ ของผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องที่มีหน้ าที่ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
ช) พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทาสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนฯ ที่มีมลู ค่ารวมของสัญญาไม่ต่ากว่า 10
ล้ านบาท ทังนี
้ ้ สัญญาที่จะให้ คณะกรรมการพิจารณา ต้ องผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางกฎหมายหรื อหน่วยงานกากับแล้ ว
ซ) กากับดูแลให้ การลงทุนเป็ นไปตามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการกองทุนฯ ที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัทโดยเคร่งครัด
ฌ) ด าเนิ น การเรื่ อ งอื่ น ใดตามมติ ข องผู้ ถื อ หน่ว ยลงทุน ทัง้ นี ้ ต้ อ งไม่ ขัด แย้ งกับ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง และ
ข้ อกาหนดของกองทุนฯ
ญ) พิจารณาเรื่ องอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในนโยบายและหลักปฏิบตั ิ
ในการบริ ห ารจัด การกองทุน ฯ และอนุมัติ สั่งการตามที่ จ าเป็ นและเห็ น สมควร และไม่ขัด หรื อแย้ งกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ฎ) พิจารณาแต่งตังกรรมการที
้
่เป็ นผู้แทนกลุม่ งาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีที่กรรมการท่านเดิมมิได้
ปฏิบตั ิงานในกลุม่ งานนันๆ
้ แล้ ว

8.5 ชี่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลดังต่ อไปนี ้
1) ผู้สอบบัญชี
ชื่อ

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

ที่อยู่

อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 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) จากัด

ที่อยู่

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิ เษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

0-2229-2800

โทรสาร

0-2359-1259
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3) บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ชื่อ

บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด

ที่อยู่

อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชัน้ 3 เลขที่ 72 ถนนเจริ ญกรุง แขวงสี่พระ
ยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หมายเลขโทรศัพท์

0-2105-4668

4) ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อที่ปรึกษาด้ านเทคนิค
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อที่ปรึกษาด้ านเทคนิค
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร

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

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

8.6 ประวัตกิ ารถูกลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรั บ
I.

ข้ อมูลประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ ของบริษัทจัดการ 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
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การกระทาความผิดโดยสังเขป

ในรอบปี บัญ ชี 1 กรกฎาคม 2554 ถึ งวัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2555 บริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะบริ ษัทที่รับจัดการ
กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี ้ (กองทุน SCBSFF) ซึ่ง
เป็ นกองทุนรวมตราสารหนีท้ ี่เปิ ดขายและรับ ซื ้อคืนทุกวันทาการ มิได้
จัดการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด และมิได้ จัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไป
ตามโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน กล่าวคือ ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่ง
เงิ น ฝาก บัต รเงิ น ฝาก ตั๋วแลกเงิ น หรื อ ตั๋ว สัญ ญาใช้ เงิ น ของธนาคาร
พาณิ ช ย์ และธนาคารที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจั ด ตั ง้ 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 มิถนุ ายน 2558

มาตรา

125 (1)

ค่าปรับ

112,500 บาท

การกระทาความผิดโดยสังเขป

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด (บลจ.ไทยพาณิชย์)
มิได้ จัด การกองทุน เปิ ดไทยพาณิ ชย์ ตราสารหนี ้ เอเอส 6M4 (กองทุน
SCBAS6M4) และกองทุน เปิ ดไทยพาณิ ช ย์ ต ราสารหนี ้ เอเอส 3M12
(กองทุ น SCBAS3M12) ให้ เป็ นไปตามโครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
สานักงาน กล่าวคือ กองทุน SCBAS6M4 และกองทุน SCBAS3M12 มี
สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศเกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
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 คาสัง่ หรื อหนังสือเวียนตามที่ได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด และมีการ
จัดตังคณะกรรมการที
้
่ปรึกษาการลงทุน และคณะกรรมการลงทุน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการ
ลงทุน และมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์คอยสอบทานการทางานของบริ ษัทจัดการอีกด้ วย
โดยทางบริ ษัทจัดการ ได้ กาหนดให้ มีนโยบายการกากับดูแลทางด้ านต่างๆ เช่น การจัดทารายงานความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบตั ิงานด้ านธุรกิจจัดการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการ
ลงทุน เป็ นต้ น

9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
I.

คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น ประกอบด้ ว ยกรรมการซึ่ง มี คุณ สมบัติ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎหมายหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบุ
้ คคลต่อไปนี ้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการ
ลงทุน
1) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ ไพโรจน์

กรรมการและรองประธานคณะผู้บริ หารของทรู

2) นายนพปฎล เดชอุดม

รองประธานคณะผู้บริ หารของทรู

3) นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั

ประธานกรรมการ บลจ ไทยพาณิชย์ จากัด

4) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
ก) ให้ คาปรึ กษา คาแนะนาแก่บริ ษัท จัดการเกี่ ยวกับการลงทุนของกองทุนฯ ในทรัพ ย์ สิน กิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน รวมถึงการบริ หารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุน
เมื่อได้ รับการร้ องขอโดยบริ ษัทจัดการ
ข) แจ้ งแก่ บ ริ ษั ท จัด การให้ ท ราบถึ งการที่ ก รรมการรายใดมี ส่ว นได้ เสี ย (ไม่ ว่า โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อ ม) ในเรื่ องที่ต้องให้ คาปรึ กษาหรื อค าแนะนา ทัง้ นี ้ กรรมการผู้ที่ มีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่
พิจารณา (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) จะต้ องไม่เข้ าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว
II.

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 2 ท่าน ได้ แก่
1) นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั

ประธานกรรมการ

2) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

กรรมการ

155

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
หน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบหลัก ของคณะกรรมการลงทุน สามารถดูได้ จากหัวข้ อ 8.4 ของรายงาน
ประจาปี

9.3 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
ทางบริ ษัทจัดการ ได้ มีการออกข้ อปฏิบตั ิเรื่ องการซื ้อขายหลักทรัพย์ ของพนักงาน (Staff Dealing Policy) และมี
การกาชับให้ พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้จดั การกองทุน รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องอื่นที่มี
โอกาสใช้ ข้อมูลภายใน ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และมีการกาหนดบทลงโทษอย่างรุนแรง และเป็ นลายลักษณ์
อักษร หากมีการละเมิดข้ อปฏิบตั ินี ้
พนักงานจะต้ องดูแลไม่ให้ การลงทุนของบริ ษัทฯ พนักงาน และกองทุนประเภทต่างๆ ภายใต้ การบริ หารของ
บริ ษัทฯ มี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีเจตนาที่จะก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่างกัน และ
จะต้ องดาเนินงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและยุติธรรม เพื่ อให้ การจัดการกองทุนภายใต้ การบริ หาร เป็ นไปตาม
วัต ถุป ระสงค์ ข องกองทุ น และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง 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 ษัทจัดการอนุญ าตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อ ตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่าง ๆ ที่สานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด รวมทังกฎ
้ ระเบียบ ข้ อบังคับของ
บริ ษัทจัดการ และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะสามารถกากับ
ดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

9.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนฯ
กลุม่ การลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน จะเข้ าทาการตรวจสอบและสอบทาน (การทา due diligence) วิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื ้อทรัพย์สนิ เข้ ากองทุนฯ ตลอดจนตัดสินใจลงทุนหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์ สินของกองทุนฯ โดยมีขนตอนตามขั
ั้
นตอนการปฏิ
้
บัติงานที่ชัดเจนและเป็ นกระบวนการ ทังยั
้ งมี
คณะกรรมการการลงทุนช่วยกลัน่ กรองการพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแข้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น โดย
มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี ้
เกณฑ์ในการพิจารณา
1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ผ่านมาของเจ้ าของสินทรัพย์ เพื่อพิจาณา
ถึงความสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่เมื่อเป็ นคู่สญ
ั ญาในการเข้ าธุรกรรมการลงทุนและการบริ หารงานของ
กองทุนฯ
2) ทาเลและศักยภาพของสินทรัพย์ สภาพที่ตงั ้ ทางเข้ าออก
3) โอกาสในการจัดหารายได้
4) ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของสินทรัพย์ที่จะเข้ าลงทุน
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5) ความเป็ นไปได้ ทางการตลาด และสภาวะการแข่งขันของสินทรัพย์ที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุน

9.5 การคัดเลือกผู้บริหารทรั พย์ สิน
ผู้จดั การกองทุนคัดเลือกบุคคากรอื่นในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ บริ ษัทจัดการให้ ความสาคัญกับ
การคัดเลือกบุคลากรผู้มารับหน้ าที่ผ้ บู ริ หารทรัพย์สนิ โดยจะจัดให้ มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม ความพร้ อม
ในการดาเนินงานของผู้บริ หารสินทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริ หารสินทรัพย์ และเสนอต่อ
คณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณารายที่เหมาะสมก่อนดาเนินการแต่งตัง้
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 หารทรัพย์ สิน จะมีการประเมินผลโดยการใช้ ดัชนีป ระเมินผลงาน ตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาบริ การหลัก ดัชนีวดั ผลประกอบด้ วยดัชนีตา่ ง ๆ รวมถึงการควบคุมการใช้ จ่ายและรายได้ ตามงบประมาณ
ที่คาดการณ์ และการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าสถานที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ หากการให้ บริ การไม่เป็ นไปตามดัชนีวดั ผลที่กาหนด
ไว้ จะมีการลดค่าบริ การ โดยจะพิจารณาและปรับปรุงดัชนี วดั ผลเป็ นรายปี โดยตกลงร่วมกันตามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาบริ การหลัก
ผู้จดั การกองทุนอาจจะมอบอานาจในการบริ หารจัดการให้ แก่ผ้ บู ริ หารทรัพย์สนิ โดยจะกากับดูแลการบริ หารของ
ผู้บริ หารทรัพย์สนิ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็ นที่ยอมรับ พร้ อมทังติ
้ ดตาม ควบคุมผลประกอบการ
เป็ นไปตามงบประมาณประจาปี ของสินทรัพย์ที่จดั ทาร่วมกันทุกปี เพื่อดารงซึง่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นหลัก นอกจากผลประกอบการของทรัพย์สินที่ผ้ จู ดั การกองทุนพึงดูแลแล้ ว ผู้บริ หารสินทรัพย์จะต้ องดูแลให้
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ทรัพย์สินของกองทุนฯ ให้ อยู่ในสภาพดี พร้ อมจัดหาผลประโยชน์ และดาเนินการให้ มีการจัดทาประกันภัยที่
พอเพียงและเป็ นไปตามที่เปิ ดเผยในโครงการจัดการกองทุนฯ

9.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนฯ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ ซึง่ ได้ แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) มีหน้ าที่โดยตรง
ในการควบคุม และดูและดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์ สินต่างๆ ของ
กองทุนฯ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ สัญญา
เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหลัก และสัญญาบริ การหลัก และจัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สิน ของ
กองทุนฯ
ลักษณะการเข้ าตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิ มี 2 แนวทาง ดังนี ้
• Desktop Audit - กองทุนฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถเข้ าตรวจสอบการทางาน และความมีอยู่
ของทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น ฯ เข้ าลงทุ น ผ่ า น Network Operation Control (NOC) และระบบอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ได้ ที่สานักงานของทรู
• Fieldwork Audit - ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะอานวยความสะดวกให้ กบั กองทุนฯ และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรื อผู้เชี่ ยวชาญทางเทคนิ คที่กองทุนฯ จะแต่งตัง้ ในการสารวจและตรวจสอบสภาพ
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนฯ เข้ าลงทุน
ความถี่และกาหนดการของการตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิ ดังนี ้
ประเภทการตวจสอบ

ความถี่ของการเข้ าตรวจสอบ

Desktop Audit

รายไตรมาส

Fieldwork Audit

ปี ละ 2 ครัง้

9.8 ค่ าตอบแทนของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการคานวณใน
อัตราก้ าวหน้ าดังนี ้
ส่ วนของมูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิท่ปี รับปรุ 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
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อัตราดังกล่าวยังไม่ได้ รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม โดยในปี 2561 ทางกองทุนฯ ได้ ชาระค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ น
จานวน 100.68 ล้ านบาท

9.9 การเปิ ดเผยข้ อมูล/สารสนเทศต่ อผู้ถือหน่ วย
บริ ษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คาสัง่ หรื อหนังสือเวียนตามที่ได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน 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) การคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็ นรายไตร
มาสภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ ้นไตรมาส บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลข้ างต้ นในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อยหนึ่งฉบับและปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสานักงาน
ใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยต้ องมีการเปิ ดเผยชื่อ ประเภท และที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ ของกองทุนฯ
2) บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดเตรี ยมและเปิ ดเผยการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนฯ รวมทัง้ งบ
การเงิน (ทัง้ รายไตรมาสและรายปี ) รายงานประจาปี เหตุการณ์ สาคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรั พย์ สิน ฐานะทางการเงิ น หรื อผลประกอบการของกองทุนฯ และเหตุการณ์ อื่น ใดตามที่ ก.ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) กาหนด

9.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่ วย
บริ ษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คาสัง่ หรื อหนังสือเวียนตามที่ได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วย ไว้ อย่างเคร่ งครัด และนอกจากนัน้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับรองความถูกต้ องและรับรองว่า ได้ กระทา
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ก่อนการเปิ ดเผยและจัดประชุมต่างๆ กับผู้ถือหน่วย
โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะต้ องจัดหาข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึง่ เพียงพอต่อ
การพิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ ต้ องประกอบด้ วยความเห็นของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในเรื่ องที่ต้องลงมติดงั กล่าว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นผลมาจากการลงมติใน
เรื่ องดังกล่าว
บริ ษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อโดยการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
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บริ ษัทจัดการจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ านับจากวันที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ เข้ าชื่อกันทาหนังสือ
ขอให้ บริ ษัทจัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบริ ษัทจัดการไม่เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอภายในระยะเวลา
ที่กาหนดข้ างต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถื อหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ อาจเรี ยกประชุมเองก็ได้
หลักเกณฑ์ และวิธีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมี สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
และมีสทิ ธิได้ รับผลตอบแทนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนาย
ทะเบียน ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 14 วัน หรื อกาหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียน
กาหนดก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนนัน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันปิ ดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคยแจ้ งไว้ บริ ษัท
จัดการจะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
หรื อกาหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนกาหนดก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนตามที่ เคย
แจ้ งไว้ นนั ้
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหนังสือขอมติ หรื อหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อ
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นบันทึกข้ อมูลที่ถกู ต้ อ งและเป็ นจริ ง ดังนัน้ การจ่ายหรื อ
การแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
สิทธิในการได้ รับหรื อข้ อจากัดสิทธิใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซงึ่ มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ให้ ถือว่าเป็ นการที่บริ ษัทจัดการกระทาไปโดยชอบ
ก)

การขอมติโดยส่ งหนังสือ

ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็ นการขอมติในเรื่ องใด เว้ นแต่เป็ นกรณี
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
ข)

การขอมติโดยเรียกประชุม
I.

องค์ประชุม
(ก) การการขอมติโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
้
โดยมีหน่วยลงทุน
นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
เว้ นแต่ที่กาหนดไว้ ในข้ อ (ข) ท้ ายนี ้
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(ข) องค์ ป ระชุม ที่ กาหนดไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ น มิ ให้ น ามาใช้ บังคับ กับ การขอมติ เพื่ อ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โครงการจัดการกองทุนฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ซึง่ จะต้ องกระทาตามที่กาหนดไว้
II.

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

III.

ข้ อกาหนดในการออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หน่วยลงทุนที่ตนถือ
(ข) เว้ นแต่กรณี ที่กาหนดไว้ ในข้ อ (ค) และข้ อ (ง) ท้ ายนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
(ค) เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (ร้ อยละ 75 หรื อมากกว่า) ของจานวนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
(1) การได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า
100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มี
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว หรื อการตกลง การยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสีย งเพื่อให้
บริ ษัทที่กองทุนฯ เป็ นผู้ถือหุ้น
(2) การเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรื อจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโดยกองทุนฯ ที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท
หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข
หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว
(3) การเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อการตกลงยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้
บริ ษัทที่กองทุนฯ เป็ นผู้ถือหุ้น
(4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
(6) การควบหรื อรวมกับกองทุนอื่น
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(ง) มติเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในหัวข้ อ 7.1.4.1 “วิธีแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ” ตามหนังสือชี ้ชวนเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ

9.11 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ทางกองทุนฯ ได้ ชาระค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ให้ กบั บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ตังแต่
้
วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึง 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงินรวม 1,600,000 บาท

10 ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
ในปี 2561 ทางกองทุ น ฯ ไม่ มี ก ารตัง้ งบประมาณส าหรั บ การท ากิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้ อม
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการให้ บริ การเป็ นผู้จัดการกองทุน ทางบริ ษัทจะบริ หารจัดการ ตลอดจนควบคุมและติดตามความเสี่ยงที่
สาคัญ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
(1) เพื่อให้ มีการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสีย่ งที่สาคัญในการทาหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทุน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเข้ าใจถึงความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยง รวมทังตระหนั
้
กในหน้ าที่ความรับผิดชอบใน
การบริ หารความเสีย่ งในการดาเนินงานในทุกกิจกรรม
บริ ษัทใช้ กรอบการกากับดูแลแบบ "แนวป้องกัน 3 ชัน"้ ในการบริ หารความเสีย่ ง
(1) แนวป้องกันชันที
้ ่ 1 ได้ แก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้ อง จะรับผิดชอบในการบริ หาร
ความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นในการให้ บริ การเป็ นผู้จดั การกองทุน
(2) แนวป้องกันชันที
้ ่ 2 ได้ แก่ หน่วยงานกลาง เช่น หน่วยงานบริ หารความเสี่ยง หน่วยงานกากับและควบคุม
จะดูแลและควบคุมความเสีย่ ง ซึง่ จะเป็ นผู้ให้ คาแนะนา สนับสนุน และทดสอบวิธีการที่หน่วยงานธุรกิจและ
หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ บริ หารความเสีย่ งด้ านการดาเนินงาน
(3) แนวป้องกันชันที
้ ่ 3 ได้ แก่ หน่วยงานบริ หารงานตรวจสอบ จะทาการทดสอบกระบวนการและขันตอนทาง
้
ธุรกิ จ (รวมถึงกระบวนการบริ ห ารความเสี่ย ง) เพื่ อให้ ค วามมั่นใจแก่ คณะกรรมการบริ ษั ท ว่าบริ ษั ท มี
สภาพแวดล้ อมในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
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12 รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการระหว่ างกองทุนฯ กับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวโยงกันกับบริษัทจัดการ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการกองทุน ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท
จัดการ และเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ของกองทุนฯ ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมทังสิ
้ ้น ร้ อยละ 1.55 นอกจากนัน้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ยังเป็ นผู้ให้ เงินกู้ยืมสาหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในปี 2558 จานวน
รวมทังสิ
้ ้น 3,000 ล้ านบาท สาหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ในปี 2560 จานวนรวมทังสิ
้ ้น 2,500 ล้ านบาท และ
สาหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ในปี 2561 จานวนรวมทังสิ
้ ้น 666.50 ล้ านบาท อีกด้ วย
12.2 รายการระหว่ างกองทุนฯ กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ และในปี 2561 กองทุนฯ มีการชาระ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ เป็ นจานวน 23.92 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
กองทุนฯ ได้ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อจัดตังเป็
้ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประเภท
ไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกาหนดอายุโครงการ กองทุนฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และ
เริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตังแต่
้ วนั ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2561: 139,002 ล้ านบาท และ พ.ศ. 2560: 83,764
ล้ านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2561: 1,530 ล้ านบาท และ พ.ศ. 2560: 1,075 ล้ าน
บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี ้
จากสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
จากดอกเบี ้ย
ภาษี มลู ค่าเพิม่ รอขอคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

173,020,855,760

116,544,510,833

1,539,018,127

1,080,963,166

1,959,774,384

1,024,050,346

313,389,030
453,144
4,669,470,633
373,719,834
181,876,680,912

314,247,360
221,316
830,753,400
11,147,150
119,805,893,571

396,647,028
396,647,028
182,273,327,940

119,805,893,571
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หนีส้ นิ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อเงินลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า - ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 9,637,943,054 หน่วยมูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(พ.ศ. 255 (พ.ศ. 2560: หน่วยลงทุน 5,808,000,000 หน่วย มูลค่า
หน่วยละ 110 บาท)
ทุนจดทะเบียนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิ ต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุน

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

491,766,134
4,731,194,660
269,062,726
1,619,096,121
154,576,904
62,435,669
7,328,132,214

277,590,084
864,600,069
306,996,729
1,228,445,473
290,148,315
37,951,661
3,005,792,331

1,071,818,174
27,803,788,468
28,875,606,642
36,203,738,856
146,069,589,084

655,460,997
25,754,209,710
26,409,670,707
29,415,463,038
90,390,430,533

96,379,430,540

58,080,000,000

111,316,208,451
34,753,380,633
146,069,589,084
15.1556
9,637,943,054

58,080,000,000
32,310,430,533
90,390,430,533
15.5630
5,808,000,000
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งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

3,120,216,168
7,319,018,303

3,110,489,035
3,511,897,758

รายได้ ดอกเบี ้ย

11,302,262

3,664,751

รายได้ อื่น
รวมรายได้

40,025,424

128,980,000

10,490,562,157

6,745,031,544

100,682,967

76,694,279

23,915,731

17,416,811

5,076,790

5,088,095

60,269,563

33,443,260

1,644,823

1,529,907

399,701,464

111,107,104

16,841,917

18,674,990

ต้ นทุนทางการเงิน

1,415,068,234

794,163,047

รวมค่ าใช้ จ่าย

2,023,201,489

1,058,117,493

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

8,467,360,668

5,686,914,051

9,987,830

10,470,049

1,241,626,298

5,510,991,976

135,571,411

(92,464,403)

รวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน

1,387,185,539

5,428,997,662

การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน

9,854,546,207

11,115,911,673

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิ รายได้
รายได้ คา่ เช่า

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยอื่น

รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายการ(ขาดทุน)กาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ย
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13.2

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนที่สาคัญ

ปี 2561

ปี 2560

อัตราส่วนของรายได้ จากการลงทุนสุทธิตอ่ รายได้ รวม
อัตราส่วนของรายได้ จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่
ระหว่างปี /งวด
อัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่าง
ปี /งวด
มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน ณ
วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี

80.71%

84.31%

8.39%

7.58%

1.62%

1.19%

94.92%

97.28%

รายได้ จากการลงทุนทังหมดในปี
้
2561 เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี ้
(1) รายได้ คา่ เช่าเสาโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ ้นตามสัญญาเช่าที่มีอยูร่ ะหว่างกองทุนฯ กับกลุม่ ทรู
(2) รายได้ ค่าเช่าเพิ่มเติมจากสัญญาเช่าระหว่างกองทุนฯ กับ บริ ษัท ดี แทค ไตรเน็ต จากัด (DTN) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทในเครื อของบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) ซึ่งในปี 2561 ทาง DTN ได้ มี
การเช่าพื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมเพิ่มจานวนมากขึ ้นกว่าในปี 2560
(3) รายได้ ค่า เช่ า และสิ ท ธิ ในการรั บ รายได้ จากทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทุน ฯ ได้ เข้ า ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 ใน
วันที่ 24 พฤศจิกายนปี 2560 และที่กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561
จึงทาให้ มีรายได้ รวมทังปี
้ เพิ่มขึ ้นในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560
โดยสรุ ป รายได้ จากการลงทุนในปี 2561 อยู่ท่ ี 10,490.56 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 55.53 จากปี 2560
ในขณะที่ ค่าใช้ จ่ายหลักในปี 2561 ที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ได้ แก่
(1) ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน 399.70 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 111.11 ล้ านบาทในปี 2560 โดยเพิ่มขึ ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 259.74 ซึ่งประกอบไปด้ วย ค่า สิทธิแห่งทาง ค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสาโทรคมนาคม และค่าเช่า
ที่ดิน รวมถึ งภาษี โรงเรื อน ทัง้ นี ม้ ีสาเหตุหลัก มาจากการที่ กองทุน ได้ เข้ าลงทุนในทรั พย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และ ครัง้ ที่ 3 และ
(2) ต้ นทุนทางการเงิน 1,415.07 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 794.16 ล้ านบาทในปี 2560 โดยสาเหตุหลักมา
จากดอกเบีย้ จ่ายเพิ่ม เติม ภายใต้ สัญ ญากู้ยืม เงิ น ฉบับ ที่ 2 และฉบับที่ 3 ที่เกี่ ย วข้ องกับการลงทุนทรัพ ย์ สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 และ
(3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งประกอบด้ วยค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ รวม 191.59
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ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 134.17 ล้ านบาทในปี 2560 เนื่องจากการที่กองทุนได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และ ครัง้ ที่ 3
โดยสรุ ป ค่ าใช้ จ่ายรวมในปี 2561 อยู่ท่ ี 2,023.20 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 91.21 จากปี 2560
ทังนี
้ ้ในปี 2561 มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ถวั เฉลี่ย อยู่ที่ 125,033.49 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 40.54% จากปี 2560
เมื่อพิจารณารวมกับรายได้ รวมที่เพิ่มขึ ้นและค่าใช้ จ่ายรวมที่เพิ่มขึ ้นตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น ทาให้ อตั ราส่วนรายได้
จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี ในปี 2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 8.39 เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ซึง่ อยู่ที่
ร้ อยละ 7.58 และ ทาให้ อตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ถัวเฉลี่ย ระหว่างปี ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ
1.62 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ อยูท่ ี่ ร้ อยละ 1.19
จากปั จจัยที่ ได้ กล่าวไปข้ างต้ น ทาให้ รายได้ จากการลงทุน สุท ธิ (Net Investment income) ในปี 2561 อยู่ที่
8,467.36 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 48.89 จากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 5,686.91 ล้ านบาท โดยอัตรารายได้ จากการ
ลงทุนสุทธิ ต่อรายได้ รวม (Net Investment Income Margin) ซึ่งไม่นับรวมรายการกาไรสุทธิ ที่เกิดขึน้ จากเงิ น
ลงทุน รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน และรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากสัญญา
แลกเปลี่ ย นอัต ราดอกเบี ย้ (นั บ เฉพาะรายได้ ที่ เกิ ด ขึน้ จากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานเท่า นัน้ ) ในปี 2561
อยูท่ ี่ร้อยละ 80.71 ลดลงจาก ในปี 2560 ซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 84.31 อันเป็ นผลมาจากการทีร่ ายได้ รวมเพิ่มขึ ้นคิดเป็ น
ร้ อยละ 55.53 ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายรวมเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 91.21
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมมีรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนรวม ในปี 2561 อยูท่ ี่ 1,387.19 ล้ านบาท ลดลงร้ อย
ละ 74.45 จากปี 2560 ซึง่ อยู่ที่ 5,429.00 สาเหตุหลักมาจากรายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในปี
2561 ลดลงร้ อยละ 77.47 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากในช่วงไตรมาส 1/2561 กองทุนฯ ได้ จดั ทาการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยผู้ประเมินอิสระได้ มีการปรับสมมติฐานบางรายการเพื่อให้ มีความใกล้ เคียงกับ
ข้ อมูลในปั จจุบนั อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) การปรับเปลีย่ นประมาณ
การรายได้ คา่ เช่าจากผู้เช่ารายอื่นนอกเหนือจากกลุม่ ทรู และ การปรับเปลีย่ นประมาณการรายได้ คา่ เช่าจากผู้เช่า
รายอื่นนอกเหนือจากกลุม่ ทรู และการปรับเปลี่ยนประมาณการรายการค่าใช้ จ่ายบางรายการ ซึง่ ส่งผลให้ มีกาไร
สุทธิ ที่ยังไม่เกิ ดขึ ้นจากเงินลงทุน จานวน 1,241.63 ล้ านบาทในปี 2561 ลดลงร้ อยละ 77.47 เมื่อเทียบกับปี
2560 ซึง่ อยูท่ ี่ 5,510.99 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตังและ
้
จัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน ซึ่งระบุไว้ ว่า กองทุนฯ จะต้ องดารงสัดส่วนมูลค่าการลงทุนในทรัพย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนฯ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี โดยให้ มีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรั พ ย์ สินรวมของกองทุน ฯ โดย ณ สิน้ ปี 2561 สัดส่วนการลงทุน ในทรัพ ย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนฯ มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 94.92 และ ณ สิ ้นปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 97.28
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14

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discussion and
Analysis)

14.1 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
รายได้ รวม
รายได้ รวมของกองทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 55.5 จาก 6,745.0 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ ้น
เป็ น 10,490.6 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งรายได้ รวมของกองทุนประกอบด้ วย (1) รายได้
จากการลงทุนจานวน 10,439.2 ล้ านบาท และ (2) รายได้ ดอกเบี ้ยและรายได้ อื่น ๆ จานวน 51.33 ล้ านบาท โดยรายได้
จากการลงทุนที่เพิ่มขึ ้นมีส าเหตุหลักมาจาก ก) รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ ้นตามสัญ ญาเช่า ที่มีอยู่ระหว่าง
กองทุน กับกลุ่มทรู ข) รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ ้น ตามสัญญาเช่าระหว่างกองทุน กับ ผู้เช่ารายอื่น และ ค)
รายได้ ค่าเช่าจากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 2 และ ครัง้ ที่ 3 ในขณะที่รายได้ ดอกเบี ้ย
และรายได้ อื่ น ๆ ลดลง โดยสาเหตุห ลัก มาจาก รายได้ อื่ น จากเงิ น ช าระคื น จาก AWC TUC TMV และ TICC สาหรั บ
ค่าธรรมเนียมบางส่วนในการจัดหาเงินกู้ยืมที่เกี่ ยวข้ องกับการลงทุนทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 น้ อยกว่าส่วนที่ได้ รับคืนจากการลงทุนเพิ่มลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 2
ค่ าใช้ จ่ายรวม
ค่าใช้ จ่ายรวมเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 91.2 จาก 1,058.1 ล้ านบาท สาหรับ ปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 เพิ่ มขึน้ เป็ น
2,023.2 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทังนี
้ ้ค่าใช้ จ่ายสามารถแบ่งออกได้ เป็ น (1) ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ที่ชาระให้ แก่บริ ษัทจัดการลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ที่ปรึ กษาทาง
กฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาอื่น ๆ เป็ นจานวน 191.6 ล้ านบาท (2) ค่าสิทธิแห่งทาง ค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสา
รวมทังค่
้ าเช่าที่ดินและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่าง ๆ คิดเป็ นจานวน 399.7 ล้ านบาท (3) ดอกเบี ้ยจ่ายและค่าใช้ จ่าย
ทยอยตัดจาหน่ายที่รับรู้ ในปี 2561 จากการเข้ าทาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน (Front-end fee) รวมถึงค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องในปี 2560 จานวนรวม 1415.1 ล้ านบาท และ (4) ค่าใช้ จ่ายอื่น จานวน 16.8 ล้ านบาท โดยค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่
ที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
และครัง้ ที่ 3 ซึ่งได้ แก่ ก) ค่าสิทธิ แห่งทาง ค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสาโทรคมนาคม และค่าเช่าที่ดินรวมถึงภาษี โรงเรื อน และ
ข) ดอกเบี ย้ จ่ายภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืม เงิ น ฉบับ ที่ 2 และ ฉบับที่ 3 ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการลงทุนทรัพ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 48.89 จาก 5,686.9 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เพิ่มขึ ้นเป็ น 8,467,4 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นใน
รายได้ คา่ เช่าตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่กบั กลุม่ ทรู หกั ด้ วยค่าใช้ จ่ายรวม
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ที่เพิ่ มขึน้ ตามที่ ได้ กล่าวข้ างต้ น (ซึ่งรวมทรัพย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมซึ่ง กองทุนฯ ลงทุนครัง้ แรก เบือ้ งต้ น
ทรัพย์สนิ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และทรัพย์สนิ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3)
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิ จากเงินลงทุนเท่ากับ 1,387.2 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เปรี ยบเทียบกับ
รายการกาไรสุทธิ จากเงินลงทุน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเท่ากับ 5,429.0 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพ ย์ สินของกองทุน ฯ อันเกิ ด จากการประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน โดยผู้
ประเมินอิสระ โดยใน ปี 2561 มีการเพิ่มขึ ้นจากการประเมินมูลค่าดังกล่าว จานวน 1,238.56 ล้ านบาท ในขณะที่ในปี
2560 มีการเพิ่มขึ ้นจากการประเมินมูลค่าดังกล่าวจานวน 5,508.86 ล้ านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากผู้ประเมินอิสระได้ มี
การปรับสมมติฐานในด้ านอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)และ สมมติฐานบางรายการเพื่อให้ มีความใกล้ เคียง
กับที่ระบุไว้ ตามสัญญาและการดาเนินงานของกองทุนฯ อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนประมาณการรายได้ ค่าเช่าจากผู้เช่าราย
อื่นนอกเหนือจากกลุม่ ทรู และการปรับเปลีย่ นประมาณการรายการค่าใช้ จ่ายบางรายการ
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
การเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนินงานลดลงจาก 11,115.91 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2560 เป็ น 9,854.55 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนฯ อันเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยทางกองทุนฯ มี
กาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน ในปี 2560 จานวน 5,510.99 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2561 ที่จานวน 1,241.63
ล้ านบาท
การจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
การจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และ
กาไรสะสม เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 50.00 เป็ น 8,494.73 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน ซึง่ อยูท่ ี่ 5,662.80 ล้ าน
บาท โดยสาเหตุหลักเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นในรายได้ จากการลงทุนสุทธิ อนั เป็ นผลมาจากการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
และ ครัง้ ที่ 3 และนโยบายการบริ หารสภาพคล่องส่วนเกิ น โดยการจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน เป็ นส่วนที่ เหลือ
หลังจากการสารองเงินสดเพื่อการจ่ายดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องสารองไว้ เพื่อจ่ายในอนาคต อย่างไรก็
ตามในระหว่างปี 2561 กองทุนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นจากเดิม 5,808.00 ล้ านหน่วย เป็ น 9,637.94 ล้ านหน่วย ส่ งผลให้ เมื่อ
พิจารณาการจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยต่อ 1 หน่วย จากผลการดาเนินงานและกาไรสะสมของระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และกาไรสะสม เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.15 อยูท่ ี่ 1.0155 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อนซึง่ อยูท่ ี่ 0.9750 บาทต่อหน่วย
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ตารางดังต่ อไปนีส้ รุ ปงบกาไรขาดทุน งบดุล และ สรุ ปงบกระแสเงินสด ประจาปี 2561 (เปรียบเทียบกับปี 2560)
กองทุ นรวมโครงสร้ างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล
งบกาไรขาดทุ น
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

ส่ วนต่ าง
บาท

3,120,216,168
7,319,018,303
11,302,262
40,025,424

3,100,489,035
3,511,897,758
3,664,751
128,980,000

19,727,133
3,807,120,545
7,637,511
(88,954,576)

10,490,562,157

6,745,031,544

3,745,530,613

ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน

100,682,967
23,915,731
5,076,790
60,269,563
1,644,823
399,701,464
16,841,917
1,415,068,234

76,694,279
17,416,811
5,088,095
33,443,260
1,529,907
111,107,104
18,674,990
794,163,047

23,988,688
6,498,920
-11,305
26,826,303
114,916
288,594,360
-1,833,073
620,905,187

รวมค่ าใช้ จ่าย

2,023,201,489

1,058,117,493

965,083,996

รายได้ จากการลงทุ นสุ ทธิ

8,467,360,668

5,686,914,051

2,780,446,617

9,987,830
1,241,626,298

10,470,049
5,510,991,976

-482,219
-4,269,365,678

135,571,411

(92,464,403)

228,035,814

รวมรายการกาไรสุ ทธิจากเงินลงทุ น

1,387,185,539

5,428,997,622

(4,041,812,083)

การเพิ่ มขึน้ ในสิ นทรั พ ย์ สุ ทธิจากการดาเนินงาน

9,854,546,207

11,115,911,673

(1,261,365,466)

รายได้ จากการลงทุ น
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้
รายได้คา่ เช่า
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

รายการกาไรสุ ทธิจากเงินลงทุ น
รายการกาไรสุทธิทเี่ กิดขึ้ นจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิทยี่ งั ไม่เ กิดขึ้ นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทยี่ งั ไม่เ กิดขึ้ นจาก
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

ส่ วนต่ าง

บาท

บาท

บาท

173,020,855,760

116,544,510,833

56,476,344,927

1,539,018,127

1,080,963,166

458,054,961

1,959,774,384

1,024,050,346

935,724,038

313,389,030

314,247,360

(858,330)

453,144

221,316

231,828

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน

4,669,470,633

830,753,400

3,838,717,233

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

373,719,834

11,147,150

362,572,684

181,876,680,912

119,805,893,571

62,070,787,341

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

396,647,028

-

396,647,028

รวมสิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน

396,647,028

-

396,647,028

182,273,327,940

119,805,893,571

62,467,434,369

สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานตามมูลค่ายุตธิ รรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2561 : 139,002 ล้านบาท
และ พ.ศ. 2560 : 83,764 ล้านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิ รรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2561 : 1,530 ล้านบาท
และ พ.ศ. 2560 : 1,075 ล้านบาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
จากดอกเบี้ย

รวมสิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
สิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน

รวมสิ นทรั พ ย์
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

ส่ วนต่ าง
บาท

เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ จากการซื้อเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า - หมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

491,766,134
4,731,194,660
269,062,726
1,619,096,121
154,576,904
62,435,669

277,590,084
864,660,069
306,996,729
1,228,445,473
290,148,315
37,951,661

214,176,050
3,866,534,591
(37,934,003)
390,650,648
(135,571,411)
24,484,008

รวมหนี้สิ นหมุนเวียน

7,328,132,214

3,005,792,331

4,322,339,883

รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า - ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว

1,071,818,174
27,803,788,468

655,460,997
25,754,209,710

416,357,177
2,049,578,758

รวมหนี้สิ นไม่หมุนเวียน

28,875,606,642

26,409,670,707

2,465,935,935

รวมหนี้สิ น

36,203,738,856

29,415,463,038

6,788,275,818

146,069,589,084

90,390,430,533

55,679,158,551

96,379,430,540

58,080,000,000

38,299,430,540

ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กาไรสะสม

111,316,208,451
34,753,380,633

58,080,000,000
32,310,430,533

53,236,208,451
2,442,950,100

สิ นทรั พ ย์สุ ทธิ

146,069,589,084

90,390,430,533

55,679,158,551

15.1556
9,637,943,054

15.5630
5,808,000,000

หนี้สิ น
หนี้สิ นหมุนเวียน

หนี้สิ นไม่หมุนเวียน

สิ นทรั พ ย์สุ ทธิ
สิ นทรั พ ย์สุ ทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 9,637,943,054 หน่วยมูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(พ.ศ. 2560 : หน่วยลงทุน 5,808,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

สินทรัพย์สุทธิตอ่ หน่วย (บาท)
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

ส่ วนต่าง
บาท

9,854,546,207

11,115,911,673

(1,261,365,466)

(55,237,785,760)
(3,900,000,000)
3,455,000,000
858,330
(231,828)
(3,838,717,233)
(759,219,712)
214,176,050
3,866,534,591
(37,934,003)
807,007,825
24,484,008
(9,987,830)
(1,241,626,298)

(12,899,780,833)
(2,990,000,000)
3,012,000,000
831,600
55,097,422
341,395
(830,753,400)
(4,011,006)
(34,269,796)
864,660,069
95,172,743
57,667,010
7,708,502
(10,470,049)
(5,510,991,976)

(42,338,004,927)
(910,000,000)
443,000,000
26,730
(55,097,422)
(573,223)
(3,007,963,833)
(755,208,706)
248,445,846
3,001,874,522
(133,106,746)
749,340,815
16,775,506
482,219
4,269,365,678

(135,571,411)
74,578,758

92,464,403
42,235,859

(228,035,814)
32,342,899

(46,863,888,306)

(6,936,186,384)

(39,927,701,922)

1,975,000,000
53,236,208,451
(7,411,596,107)

12,736,775,000
(5,633,425,798)

(10,761,775,000)
53,236,208,451
(1,778,170,309)

47,799,612,344

7,103,349,202

40,696,263,142

เงินฝากธนาคารเพิ่ มขึน้ - สุ ทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี

935,724,038
1,024,050,346

167,162,818
856,887,528

768,561,220
167,162,818

เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้ นปี

1,959,774,384

1,024,050,346

935,724,038

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
รายการปรับกระทบยอดการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ
จากการดาเนินงานให้เป็ นเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน :
การซื้อเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื้นฐาน
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การลดลงในลูกหนี้ จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
การลดลงในลูกหนี้ จากค่าเช่า
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ จากดอกเบี้ ย
การเพิ่มขึ้นในภาษีมลู ค่าเพิ่มรอขอคืน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ การค้า
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ จากการซื้อเงินลงทุน
การ(ลดลง)เพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
การเพิ่มขึ้นในหนี้ สินอื่ น
รายการกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการ(กาไร)ขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจาก
สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ย
การตัดจาหน่ายต้นทุนการกู้ยืม

5
6
6

6
5, 6

9

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการกู้ยืมสุทธิจากต้นทุนการกู้ยืม
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การแบ่งปั นส่วนทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

9
10
11

176

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
14.1.1 ภาพรวมของการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
โดยภาพรวม รายได้ หลักของกองทุนฯ ที่เพิ่มขึ ้นในปี 2561 นันเป็
้ นผลมาจาก ก) รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ ้น
ตามสัญ ญาเช่าที่มีอยู่ระหว่างกองทุน กับกลุ่ม ทรู ข) รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ ้น ตามสัญญาเช่าระหว่าง
กองทุน กับผู้เช่ารายอื่น ค) รายได้ คา่ เช่าจากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3
สาหรับค่าใช้ จ่ายหลักที่เพิ่มขึ ้นในปี 2561 นัน้ โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ได้ แก่ ค่าสิทธิ แห่งทาง ค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสา
โทรคมนาคม และค่าเช่าที่ดินรวมถึงภาษี โรงเรื อน รวมทังดอกเบี
้
้ยจ่ายภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ที่ 3 เป็ นต้ น
นอกจากนีใ้ นไตรมาส 1/2561 ทางกองทุนฯ มีการว่าจ้ างผู้ประเมินอิส ระ เพื่อประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน ของกองทุนฯ
ทังหมด
้
ตังแต่
้ ตอนเริ่ มจัดตังกองทุ
้
นฯ ในไตรมาส 4/2556 และหลังจากมีการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในไตรมาส 1/2558
และการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ในไตรมาส 4/2560 โดยผู้ประเมินอิสระได้ มีการปรับสมมติฐานบางรายการเพื่อให้ มีความ
ใกล้ เคียงกับที่ระบุไว้ ตามสัญญาและการดาเนินงานของกองทุนรวม อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนอัตราคิดลดกระแสเงินสด
(Discount Rate) การปรับเปลีย่ นประมาณการรายได้ คา่ เช่าจากผู้เช่ารายอื่นนอกเหนือจากกลุม่ ทรู ส่งผลให้ มีรายการกาไร
สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการประเมินมูล ค่าทรัพย์สินในปี 2561 เป็ นจานวน 1,238.56 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ ้น
ของกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจะไม่ สง่ ผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่นามาพิจารณาจ่ายเงินปั นผล แต่อย่างใด นอกจากนัน้
กองทุนรวมจะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ปี ละ 1 ครัง้ เว้ นแต่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมี
นัยสาคัญและการปรับเปลีย่ นประมาณการรายการค่าใช้ จ่ายบางรายการ
รวมถึงกองทุนฯได้ มีการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้
แสดงในงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนการลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 3 ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักทาให้ มลู ค่าของสินทรัพย์สทุ ธิในปี
2561 มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นจานวน 55,679.16 ล้ านบาท จากเดิม 90,390.43 ล้ านบาท ในปี 2560 เป็ น 146,069.59 ล้ านบาท
ในปี 2561 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 61.60

14.1.2 ความสามารถในการทากาไร
เนื่องจากรายได้ จากเงินลงทุนที่กองทุนฯ ได้ รับส่วนใหญ่ถกู กาหนดไว้ แล้ วตามสัญญาต่าง ๆ ที่ทางกองทุนฯ ได้ ทากับกลุม่
ทรู ความสามารถในการหาผลประโยชน์จากสภาพคล่องที่มี การจัดการค่าใช้ จ่ายดาเนินงานและค่าใช้ จ่ายของกองทุนฯ
จึงมีสว่ นสาคัญกับความสามารถในการทากาไรของกองทุนฯ
โดยภาพรวม รายได้ จากการลงทุนสุทธิของกองทุนฯ ในปี 2561 เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 เป็ นจานวน 2,780.45 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 48.89 อย่างไรก็ ตาม หากรวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน จะเห็นว่า รายการการเพิ่มขึ ้นในทรัพย์สินสุทธิจาก
การดาเนินงานในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เป็ นจานวน 1,261.37 ล้ านบาท (ร้ อยละ 11.35) โดยสาเหตุหลักเกิดมาจาก
รายการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ ใน ปี 2561 ตามที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น แต่รายการกาไรที่ลดลง
ดังกล่าว ไม่ได้ เป็ นรายการกาไรที่เป็ นตัวเงิน ซึ่งไม่เกี่ยวข้ องกับ ผลการดาเนินงานของกองทุนฯ และถึงแม้ ว่ากองทุนฯ มี
รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นในปี 2561 อันเป็ นผลจากอัตราดอกเบีย้
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ลอยตัวปรับสูงขึ ้น แต่ก็เป็ นเพียงจานวน 135.57 ล้ านบาท จึงส่งผลให้ การเพิ่มขึ ้นในทรัพย์สนิ สุทธิจากการดาเนินงานในปี
2561 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560
ในด้ านการหาผลประโยชน์จากเงินสดในมือนัน้ กองทุนฯ ได้ นาสภาพคล่องที่มี ไปลงทุนไว้ ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และ
เงินฝากประจา โดยในปี 2561 มีรายได้ ดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้น จานวน 7.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ที่มีจานวน 3.5 ล้ าน
บาท นอกจากนัน้ ในปี 2561 กองทุนฯ ยังคงมีการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสันที
้ ่มีความเสีย่ งต่า แต่ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า
การฝากเงิน ซึ่งกาไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสันดั
้ งกล่าวจะถูกบันทึกอยู่ในส่วนกาไรสุทธิจากเงินลงทุน ไม่ได้ ถกู
บันทึกอยู่ในรายได้ ดอกเบี ้ยภายใต้ รายได้ จากการลงทุน จะเห็นได้ ว่าในปี 2561 กองทุนฯ มีกาไรจากการจาหน่ายหน่วย
ลงทุนในหลักทรัพย์ ระยะสันดั
้ งกล่าว เป็ นจานวน 9.99 ล้ านบาท นอกจากนัน้ กองทุนฯ ยังมีการบันทึกรายการกาไรและ
ขาดทุนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ซึง่ จะไม่สง่ ผลกับความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล ได้ แก่ (1) รายการกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการ
ตีราคามูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) หลักทรัพย์ระยะสันที
้ ่มีความเสีย่ งต่า เป็ นจานวน 3.07 ล้ านบาท โดยสาเหตุหลัก
มาจากการปรั บ ตัว ด้ า นอัต ราผลตอบแทนในตลาดเงิ น ในปี 2561 (2) รายการก าไรสุท ธิ ที่ ยัง ไม่ เกิ ด ขึน้ จากสัญ ญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย ที่เกิดขึ ้นจากการทีก่ องทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี ้ย ตังแต่
้ ในช่วงไตรมาส 1/2558 และช่วงไตรมาส 4/2560 และผลจากการตี มูลค่า
สัญญานีใ้ ห้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทาให้ กองทุนฯ บันทึกรายการกาไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยเป็ นจานวน 135.57 ล้ านบาท และ (3) ในช่วงไตรมาส 1/2561 กองทุนฯ ได้
จัดทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยผู้ประเมินอิสระตามนโยบายของกองทุนฯ ที่จะจัดให้ มีการประเมิน
ทรั พ ย์ สิน ของกองทุน ฯ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ยกเว้ น มี เหตุการณ์ ที่ อ าจส่งให้ ผลการดาเนิ น การเปลี่ยนแปลงไปจาก
สถานการณ์ ปกติ โดยจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ ทาให้ มีการเพิ่มขึ ้นของกาไรสุทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น เป็ น
จานวน 1,238.56 ล้ านบาท

14.1.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน
ในไตรมาส 1/2561 ทางกองทุนฯ มีการว่าจ้ างผู้ประเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ ทังหมด
้
ตังแต่
้
ตอนเริ่ มจัดตังกองทุ
้
นฯ ในไตรมาส 4/2556 และหลังจากมีการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในไตรมาส 1/2558 และการลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ในไตรมาส 4/2560 โดยผู้ประเมินอิสระได้ มีการปรับสมมติฐานบางรายการเพื่อให้ มี ความใกล้ เคียงกับที่
ระบุไว้ ตามสัญญาและผลการดาเนินงานของกองทุนรวม อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount
Rate) การปรับเปลีย่ นประมาณการรายได้ คา่ เช่าจากผู้เช่ารายอื่นนอกเหนือจากกลุม่ ทรู และการปรับเปลี่ยนประมาณการ
รายการค่าใช้ จ่ายบางรายการ รวมถึงกองทุนฯได้ มีการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
ตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้ แสดงในงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ซึ่งเป็ นสาเหตุหลักทาให้
มูลค่าของสินทรัพย์ สทุ ธิ ในปี 2561 มีมูลค่าเพิ่มขึ ้นจานวน 55,679.16 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 61.60 จากมูลค่า
ดังกล่าวปี 2560
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กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายละเอีย ดของเงินลงทุ นจัดกลุ่ มตามประเภทของเงินลงทุ น มีดังนี้
31 ธั นวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุ น
บาท

มูล ค่ ายุ ติธรรม
บาท

ร้ อยละ
ของมูล ค่ า
ยุ ติธรรม

16,390,555,464

26,416,360,000

15.13

15,384,010,040

25,229,450,000

14.45

3,630,408,025

3,706,680,000

2.12

17,002,190,457

17,002,190,457

9.74

5,312,841,346

5,411,190,000

3.10

13,466,972,168

13,466,972,168

7.72

15,241,063,842

26,444,480,000

15.15

10,748,870,704

14,760,600,000

8.46

806,897,620

1,225,990,000

0.70

545,788,653

543,650,000

0.31

12,293,102,380
3,410,742,809
24,768,623,135

10,419,660,000
3,625,010,000
24,768,623,135

5.97
2.08
14.19

139,002,066,643

173,020,855,760

99.12

เงินลงทุ นในหลั กทรัพ ย์ (หมายเหตุ 6)
เงินลงทุนในหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

1,530,340,720

1,539,018,127

0.88

รวมเงินลงทุ นในหลั กทรัพ ย์

1,530,340,720

1,539,018,127

0.88

140,532,407,363

174,559,873,887

100.00

เงินลงทุ นในธุ รกิจโครงสร้ างพื้นฐาน (หมายเหตุ 5)
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื้นฐาน
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 6,000 เสา
และโครงสร้ างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่ นที่ เกี่ ยวข้อง
ที่ ใช้สาหรับการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้วนาแสงหลัก และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่ เกี่ ยวข้อง และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ ต่างจังหวัด
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 350 เสา
และใยแก้วนาแสง ซึ่งในปั จจุบนั ใช้สาหรับการให้บริ การ
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในเขตพื้นที่ ต่างจังหวัด
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 2,589 เสา
และใยแก้วนาแสง ซึ่งในปั จจุบนั ใช้สาหรับการให้บริ การ
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในเขตพื้นที่ ต่างจังหวัด
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในใยแก้วนาแสงหลัก ซึ่งในปั จจุบนั ใช้สาหรับ
ให้บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ และอิ นเตอร์ เน็ตในเขตพื้นที่
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในใยแก้วนาแสงหลักซึ่งในปั จจุบนั ใช้สาหรับ
ให้บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ และอิ นเตอร์ เน็ตในเขตพื้นที่
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และใยแก้วนาแสงใช้สาหรับให้บริ การ
อิ นเตอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเตอร์ เน็ตในเขตพื้นที่ ต่างจังหวัด
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
ที่ เกิ ดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ
บริ ษ ัท บี เอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
ที่ เกิ ดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ
บริ ษ ัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิ เคชัน่ จากัด
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ที่ เกิ ดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ
บริ ษ ัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิ เคชัน่ จากัด
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ที่ เกิ ดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ
บริ ษ ัท เอเชี ยไวร์ เลส คอมมิวนิ เคชัน่ จากัด
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในทรัพย์สินโครงสร้ างพื้นฐาน
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแก้วนาแสง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแก้วนาแสง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแก้วนาแสง เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
รวมเงินลงทุ นในธุ รกิจโครงสร้ างพื้นฐาน

รวมเงินลงทุ น
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14.1.4 ความสามารถในการชาระหนี ้
กองทุน ได้ เข้ าทาสัญญาสินเชื่อหลักทังหมด
้
3 ฉบับกับกลุม่ ธนาคาร ซึง่ รวมเป็ นมูลค่าเงินกู้ทงหมด
ั้
27,998,000,000 บาท
ซึง่ ได้ มีการเบิกใช้ เงินกู้เต็มจานวนแล้ วทังหมดเมื
้
่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และวันที่
17 พฤษภาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี ้
กองทุนได้ เข้ าทาสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 กับ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอื่น ๆ ตามที่ปรากฎในสัญญาในฐานะกลุม่ ผู้ให้ สินเชื่อ สาหรับสินเชื่อเงินกู้
เป็ นจานวนเงิน 13,100,000,000 บาท เพื่อนาไปชาระราคาในการซื ้อทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง โดยเป็ นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน มีการเบิกใช้ เต็มจานวนเพียงครัง้ เดียว และ
จะครบกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ทงจ
ั ้ านวนใน 5 ปี นับจากวันที่ได้ เบิกเงินกู้ เงินกู้นี ้มีอตั ราดอกเบี ้ยเท่ากับ THBFIX
บวกร้ อยละ 3 ต่อปี หรื ออัตราดอกเบี ้ยคงที่ที่ร้อยละ 5.5 ต่อปี ตามที่ผ้ ใู ห้ สนิ เชื่อแต่ละรายได้ เลือกกาหนด โดยสัญญากู้ยืม
เงินดังกล่าวมีข้อกาหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
(arm’s length transaction) และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญากู้ยืมเงินจะถูกกาหนดโดยกลุ่มธนาคาร รวมถึงแต่ไม่จาจัด
เพียงข้ อกาหนดดังต่อไปนี ้
ข้ อปฏิบตั ิทวั่ ไป: กองทุนต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และต้ องให้ ข้อมูลอันเกี่ยวข้ องกับสถานะทางการเงิน ธุรกิจและ
การดาเนินกิจการของกองทุนแก่กลุม่ ผู้ให้ สนิ เชื่อ
• ข้ อปฏิบตั ิทางการเงิน: กองทุนต้ องดารงอัตราส่วนทางการเงิน ระหว่างหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย ต่อกาไรก่อนหัก
ดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสือ่ มราคา (debt to EBITDA) ไม่เกินกว่า 4 เท่า ซึง่ ต้ องมีการคานวณและดารงสัดส่วนดังกล่าวทุกๆ
ไตรมาส
• ข้ อปฏิบตั ิเกี่ยวกับประกันภัย: กองทุนต้ องทาประกันภัยที่เพียงพอและเหมะสมกับบริ ษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียง
เป็ นที่ยอมรับ บนทรัพย์สนิ และการประกอบธุรกิจของกองทุน ตามมาตรฐานอันเป็ นที่ยอมรับในตลาดเป็ นการทัว่ ไป
• เหตุการณ์ในการชาระเงินกู้ก่อนกาหนด: เหตุการณ์ที่ทาให้ กองทุนมีหน้ าที่ต้องชาระเงินกู้คงค้ างก่อนกาหนด
รวมถึง (1) การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายอันมีผลทาให้ การให้ สนิ เชื่อของผู้ให้ สินเชื่อไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย และ/หรื อ (2)
การที่ทรัพย์สินทัง้ หมดหรื อส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของทรัพย์ สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนได้ รับความ
เสียหายหรื อถูกทาลาย ซึ่งในปั จจุบนั กองทุนยังคงมีภาระสินเชื่อเงินกู้เต็มจานวนที่ 13,100,000,000 บาท ภายใต้ สญ
ั ญา
กู้ยืมเงิน
กองทุนได้ เข้ าทาสัญ ญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 กับ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอื่นๆ ตามที่ปรากฎในสัญญา
ในฐานะกลุม่ ผู้ให้ สนิ เชื่อ สาหรับสินเชื่อเงินกู้เป็ นจานวนเงิน 12,898,000,000 บาท เพื่อนาไปชาระราคาในการซื ้อทรัพย์สนิ
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
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เงินกู้นี ้เป็ นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน มีการเบิกใช้ เต็มจานวนเพียงครัง้ เดียว และจะครบกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ทงั ้
จานวนใน 5 ปี นับจากวันที่ได้ เบิกเงินกู้ เงินกู้นี ้มีอตั ราดอกเบี ้ยในช่วงแรกเท่ากับ THBFIX บวกร้ อยละ 3 ต่อปี หรื อ อัตรา
ดอกเบี ้ยคงที่ที่ร้อยละ 5.07 ต่อปี ตามที่ผ้ ใู ห้ สินเชื่อแต่ละรายได้ เลือกกาหนด อย่างไรก็ตามหลังจากมีการลงทุนเพิ่มครัง้ ที่
3 เสร็ จสิ ้น อัตราดอกเบี ้ยจะเท่ากับ THBFIX บวกร้ อยละ 2.75 ต่อปี หรื ออัตราดอกดอกเบี ้ยคงที่ที่ร้อยละ 5.07 ต่อปี ตามที่
ผู้ให้ สนิ เชื่อแต่ละรายได้ เลือกกาหนด โดยสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 มีข้อกาหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length transaction) และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาเงินกู้จะ
ถูกกาหนดโดยกลุม่ ธนาคาร ซึ่งสัญญาเงินกู้ฉบับที่ 2 นี ้มีความคล้ ายคลึงกับข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน
ฉบับที่ 1 อันจะถือว่าทาให้ เกิดเหตุผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 ด้ วย
ภาระหนีท้ ่ สี าคัญในปี พ.ศ. 2561
กองทุ น ได้ เข้ า ท าสัญ ญากู้ ยื ม เงิ น ฉบั บ ที่ 3 ลงวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2561 กั บ ธนาคารกรุ ง เทพ จ ากั ด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอื่นๆ ตามที่ปรากฎในสัญญา
ในฐานะกลุม่ ผู้ให้ สนิ เชื่อ สาหรับสินเชื่อเงินกู้เป็ นจานวนเงิน 2,000,000,000 บาท เพื่อนาไปชาระราคาในการซื ้อทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
เงินกู้นี ้เป็ นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน มีการเบิกใช้ เต็มจานวนเพียงครัง้ เดียว และจะครบกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ทงั ้
จานวนใน 5 ปี นับจากวันที่ได้ เบิกเงินกู้ เงินกู้นี ้มีอตั ราดอกเบี ้ยเท่ากับ THBFIX บวกร้ อยละ 2.75 ต่อปี โดยสัญญากู้ยืมเงิน
ฉบับที่ 3 มีข้อกาหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดียวกัน
(arm’s length transaction) และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาเงินกู้จะถูกกาหนดโดยกลุม่ ธนาคาร ซึง่ สัญญาเงินกู้ฉบับที่ 3 นี ้
มีความคล้ ายคลึงกับข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 อันจะถือว่าทาให้ เกิดเหตุผิดนัด
ภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินฉบับที่ 3 ด้ วย
นอกจากนัน้ กองทุนมีข้อปฏิบตั ิทางการเงินเรื่ องการชาระคืน เงินต้ น (Repayment Covenant) ตามที่ได้ ตกลงกับกลุม่ ผู้ให้
สินเชื่อตามสัญญาเงินกู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ซึ่งจะมีผลบังคับเกี่ยวข้ องกับสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 1 ด้ วย โดย
กองทุนจะต้ องดารงอัตราส่วนทางการเงินระหว่าง (ก) หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย และ (ข) ผลคูณของกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย
ภาษี และค่าเสื่อมราคา กับอายุเฉลี่ยของสัญ ญาเช่าถ่วงนา้ หนักด้ วยรายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวกับทรัพย์ สิน โดย
อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว จะต้ องไม่เกินกว่า 0.25 เท่า ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว กองทุนมีหน้ าที่ต้อง
ทยอยชาระคืนเงินต้ นให้ กบั กลุม่ ผู้ให้ สินเชื่อ เพื่อดารงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวให้ ไม่เกินกว่า 0.25 เท่า ซึง่ ต้ องมีการ
ทดสอบการดารงอัตราดังกล่าวในทุกๆ 6 เดือน
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงานของกองทุนเท่ากับ 46,863.9 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ซึ่งเพิ่มขึ ้น 39,927.7 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับเงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 6,936.2
ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลจากการลงทุนทรัพย์สิ นโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจานวน 55,237.8 ล้ านบาท โดยใช้ แหล่งเงินทุนจากการออกขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
และเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้ รับมติอนุมตั ิการเข้ าลงทุนทรัพย์สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ในที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดได้ มาสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 47,799.6 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ซึ่งเพิ่มขึ ้น 40,696.3 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 7,103.3 ล้ านบาท
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มของทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และเงิน กู้ยืมสุท ธิ จากสถาบันการเงินเพื่ อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับ การลงทุนในทรัพ ย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
รายจ่ ายลงทุน (Capital Expenditure):
เนื่องจากทรัพย์สินที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนค่อนข้ างใหม่ ในปี 2561 จึงยังไม่มีรายจ่ายลงทุนแต่อย่างใด ซึ่งในอนาคต
ถ้ าต้ องมีรายจ่ายลงทุนทางกองทุนฯ จะใช้ แหล่งเงิน ทุน จากรายได้ จ ากเงิ นลงทุน สุทธิ ที่ มีอยู่ และในกรณี ที่ไม่
เพียงพอ ทางกองทุนฯ สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้

14.1.5 ผลตอบแทนของกองทุนฯ
สาหรับการจ่ายเงินปั นผล ทางกองทุนฯ ได้ ประกาศจ่ายเงินปั นผลสาหรับ ผลการดาเนินงานปี 2561 เป็ นจานวน 1.0155
บาทต่อหน่วย หรื อ 8,494.7 ล้ านบาท (โดยเงินปั นผลของไตรมาสที่ 4 ปี 2561 จะจ่ายในไตรมาส 1 ปี 2562) สูงกว่าที่
ประกาศจ่ายในปี 2560 ที่ 0.975 บาทต่อหน่วย หรื อ 5,662.8 ล้ านบาท อยูถ่ ึง 2,831.9 ล้ านบาท โดยการจ่ายเงินปั นผลที่
สูงขึ ้นนันเป็
้ นผลมาจากการที่กองทุนรวมมีรายได้ เพิ่มเติมจากเติบโตของรายได้ จากค่าเช่า ตามสัญญาที่มีอยู่ และรายได้
จากการที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3
จะเห็นได้ ว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลสาหรับปี 2561 เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคา IPO (10.00 บาทต่อหน่วย) และ
ราคาตลาด ณ สิ ้นปี 2561 (14.40 บาทต่อหน่วย) อยูท่ ี่ร้อยละ 10.16 และ 7.05 ตามลาดับ
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
(ก)

(ข)

ตามงบการเงิน

ตามงบการเงิน

ปี 2561

ปี 2560

(ก) - (ข)
ส่ วนต่ าง

เงินปั นผลที่จ่ายจริ งจากผลการดาเนินงานของช่ วงเวลาที่เกี่ยวข้ อง
จำนวนรวมทั ้งสิ ้น

8,494.70

5,662.80

2,831.90

จำนวนปันส่วนแบ่งสำหรั บผู้ถือหน่วยลงทุนต่อหน่วย

1.0155

0.9750

0.0405

% อัตรำผลตอบแทนจำกเงินปันผล เทียบกับรำคำ IPO

10.16%

9.75%

0.41%

% อัตรำผลตอบแทนจำกเงินปันผล เทียบกับรำคำตลำด ณ สิ ้นปี 2560

7.05%

6.68%

0.37%

รำคำตลำด ณ สิ ้นปี

14.40

14.60

14.2 ปั จจัยหรื อเหตุการณ์ ท่ อี าจมีผลกระทบในอนาคต (Forward Looking Statement)
-ไม่มี-
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุ นเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทัล
สาหรับรอบบัญชี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง

ร้ อยละของมูลค่าทรั พย์ สนิ สุทธิ

จานวนเงินที่เก็บจริ ง
(ล้ านบาท)

ร้ อยละ 0.02 ต่อปี ของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม
O ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

O ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน

ในส่วนทีไ่ ม่เกิน 50,000 ล้ ำนบำท
และร้ อยละ 0.018 ต่อปี ของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม ในส่วนทีเ่ กินกว่ำ 50,000 ล้ ำนบำท
ร้ อยละ 0.023 ต่อปี ของมูลค่ำทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ค่ำธรรมเนียมต้ องไม่ต่ำกว่ำ 3.2
ล้ ำนบำทต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้ ำนบำทต่อปี

23.92

5.08

(1) ค่ำบริกำรสำหรับบริกำรด้ ำนธุรกำร
(1.1) 18.3 ล้ ำนบำท สำหรับปี พ.ศ. 2557 ทังนี
้ ้นับแต่ปี พ.ศ. 2558 จะมีกำรปรับอัตรำค่ำบริกำร
เพิ่มขึ ้นรำยปี ในอัตรำเท่ำกับ CPI ทีป่ ระกำศโดยกระทรวงพำณิชย์
(1.2) ร้ อยละ 0.15 ของรำยได้ สุทธิ รำยเดือนของกองทุนรวมทีเ่ กิดจำกทรัพย์สินทีใ่ ห้ บริกำรด้ ำนธุรกำร
(2) ค่ำบริกำรสำหรับบริกำรด้ ำนกำรตลำด
O ค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำรทรัพย์สินโทรคมนำคม

(2.1) ร้ อยละ 2 ของรำยได้ รำยเดือนทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สินทีใ่ ห้ บริกำรด้ ำนกำรตลำดทีก่ องทุนรวมได้ รบั
จำกผู้เช่ำรำยอืน่

60.27

(2.2) จำนวน 20 ล้ ำนบำท ซึง่ จะชำระทุกวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.
2559 ทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สินทีใ่ ห้ บริกำรด้ ำนกำรตลำดทีเ่ พิ่มขึ ้นซึง่ เป็ นทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมส่วน
เพิ่มทีก่ องทุนรวมให้ ผ้ จู ดั กำรทรัพย์สินโทรคมนำคมทำกำรตลำดโดยเริ่มในปี พ.ศ. 2558 และพ.ศ.
2559
O ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรดำเนินงำน
O ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ

ค่ำสิทธิ แห่งทำงตำมทีร่ ะบุไว้ในสัญญำและข้ อตกลงทีเ่ กีย่ วข้ อง

399.7

จ่ำยตำมจริง ตำมทีไ่ ด้ เปิ ดเผยไว้แล้ วในหนังสือชี ้ชวนข้ อ 7.8

1.64

ตำมสัญญำเงินกู้ยมื กับกลุ่มสถำบัญกำรเงินและสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ย

1,339.68

O ต้ นทุนทำงกำรเงิน
- ดอกเบี ้ยจ่ำย
- กำรตัดจำหน่ำยต้ นทุนกำรกู้ยมื
O ค่ำใช้ จำ่ ยอืน่ ๆ

ตำมระยะเวลำสัญญำเงินกู้ยมื กับกลุ่มสถำบันกำรเงิน

74.58

จ่ำยตำมจริง ตำมทีไ่ ด้ เปิ ดเผยไว้แล้ วในหนังสือชี ้ชวนข้ อ 7.8

17.65

ร้ อยละของมูลค่าทรั พย์ สนิ สุทธิท่ปี รั บปรุ งแล้ ว

จานวนเงินที่เก็บจริ ง
(ล้ านบาท)

ร้ อยละ 0.0011 (0 - 30,000 ล้ ำนบำท)
O ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร

ร้ อยละ 0.00075 (ส่วนทีม่ ำกกว่ำ 30,000 ล้ ำนบำท ถึง 50,000 ล้ ำนบำท)

100.68

ร้ อยละ 0.00050 (ส่วนทีเ่ กิน 50,000 ล้ ำนบำท)
หมายเหตุ: มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ทีป่ รับปรุงแล้ว คื อ มูลค่าสิ นทรัพย์ทงั้ หมดของกองทุนรวมหักด้วยหนีส้ ิ นทีไ่ ม่มีภาระดอกเบีย้
รวมค่าใช้ จ่าย

2,023.20

*ด้ วยปั จจุบนั กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“DIF”) มีผ้ ูถือหน่วยลงทุน และผู้สนใจที่จะเข้ าลงทุนจานวนมาก ซึ่งบริ ษัท
จัดการเล็งเห็นความจาเป็ นในการให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และผู้สนใจลงทุน เพื่อให้ มีความเข้ าใจการจัดหาประโยชน์ของกองทุนรวมได้
ถูกต้ อง และทัว่ ถึง บริ ษัทจัดการโดยคณะกรรมการลงทุน ได้ พิจารณาตัง้ งบประมาณในการให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน หรื อผู้สนใจลงทุน
รวมถึงผู้วิเคราะห์การลงทุนดังกล่าวประจาปี 2562 จานวนไม่เกิน 3.0 ล้ านบาท ( ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม และค่าใช้ จา่ ยประกาศต่างๆ เวปไซด์
สื่อสิ่งพิมพ์ ที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ) ซึ่งจะถูกจัดรวมเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ทังนี
้ ค้ ่าใช้ จ่ายดังกล่าว เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
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7.8.2 (ฎ) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและการตลาด ที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม รวมถึงบริ ษัทจัดการ จะได้
กาหนดวิธีการใช้ งบประมาณดังกล่าวกับผู้ถือดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนเรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
ไม่มี
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15. รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2561
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1

ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
กองทุ นรวมโครงสร้างพื้ นฐานโทรคมนาคม ดิ จิทัล (“กองทุ น รวม”) เป็ นกองทุ น รวมโครงสร้ างพื้ น ฐานที่ ระบุ
เฉพาะเจาะจง โดยมีการกาหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไว้เป็ นการแน่นอนแล้วในรายละเอียดของโครงการ
กองทุนรวมได้จดทะเบี ยนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อจัดตั้งเป็ นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภท
ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกาหนดอายุโครงการ
กองทุ นรวมได้จดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน และเริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลท.”)
ตั้งแต่วนั ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
กองทุ น รวมบริ ห ารงานโดยบริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (“บริ ษ ัท จัด การกองทุ น ”)
โดยมีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เป็ นนายทะเบี ยนกองทุ น รวม และบริ ษ ัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด เป็ นผูจ้ ัด การทรั พ ย์สิ น
โทรคมนาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสรุ ปได้ดงั นี้
ก) กรรมสิ ทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 6,000 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้สาหรับ
การให้บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ซึ่ งบริ ษ ัท ทรู คอร์ ป อเรชั่น จากัด (มหาชน) (“ทรู ”) ได้มีการส่ งมอบหรื อ
ดาเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมแล้วทั้งหมดจานวน 6,000 เสา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ข) กรรมสิ ทธิ์ในระบบใยแก้วนาแสงหลัก และอุปกรณ์ระบบสื่ อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้นที่ต่างจังหวัดของบริ ษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จากัด (“TICC”)
ค) สิ ทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มคานวณรายได้จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเครื่ อง
และอุปกรณ์วทิ ยุโทรคมนาคมเพื่อให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA (“สัญญา HSPA”) ที่เกิดจากการ
ให้ เช่ าเสาโทรคมนาคมและระบบใยแก้ว น าแสงและอุ ป กรณ์ สื่ อ สั ญ ญาณบางส่ ว นของบริ ษ ัท บี เอฟเคที
(ประเทศไทย) จากัด (“BFKT”) และเสาโทรคมนาคมบางส่ วนของบริ ษทั เอเซี ย ไวร์เลส คอมมิวนิ เคชัน่ จากัด
(“AWC”) รวมถึงกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวของ BFKT และ AWC ภายหลังวันครบกาหนดสัญญา HSPA
ง) กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิ ทธิ ในการซื้ อกับ AWC เพื่อเช่าระบบใยแก้วนาแสงความยาว
7,981 กิโลเมตร จนถึงปี พ.ศ. 2578
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1

ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสรุ ปได้ดงั นี้ (ต่อ)
จ) กรรมสิ ท ธิ์ ในเสาโทรคมนาคมจ านวน 2,939 เสา ที่ ใช้ส าหรั บ การให้ บ ริ การโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ ของบริ ษ ัท
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (“TUC”)
ฉ) กรรมสิ ทธิ์ ในใยแก้วนาแสง (“Fiber optic cable” หรื อ ”FOC”) ซึ่ งในปั จจุบนั ใช้ในธุรกิจให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดของ TUC ระยะทางประมาณ 9,130 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 314,600 คอร์กิโลเมตร)
ช) กรรมสิ ทธิ์ ในใยแก้วนาแสงหลัก (“Core fiber optic cable” หรื อ “FOC หลัก”) ซึ่ งในปั จจุบนั ใช้ในธุ รกิจให้บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลของบริ ษทั ทรู มูฟ จากัด (“TMV”)
ระยะทางประมาณ 1,088 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 235,018 คอร์กิโลเมตร)
ซ) กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาว พร้อมสิ ทธิ ในการซื้อกับ TICC สาหรับ FOC ซึ่ งในปั จจุบนั ใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิ จให้บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล รวมระยะทางประมาณ 13,542 กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ 700,000 คอร์ กิ โ ลเมตร) จนถึ ง ปี
พ.ศ. 2591 และ
ฌ) กรรมสิ ทธิ์ ใน FOC ซึ่ งปั จจุบนั ใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุ รกิจให้บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์
อิน เทอร์ เน็ ตในเขตพื้นที่ ต่างจังหวัดของ TMV ระยะทางประมาณ 5,933 กิ โลเมตร (หรื อประมาณ 220,428
คอร์กิโลเมตร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยของทรู เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รายใหญ่ โดยถือหน่วยลงทุนรวมร้อยละ 30.00 ของจานวนหน่วยลงทุนที่ออกและจาหน่ายแล้ว (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :
ร้อยละ 28.11)
งบการเงินได้รับการอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจลงนามเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญซึ่งใช้ในการจัดทางบการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงิ น ได้จัด ท าขึ้ น ตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายความถึ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ภายใต้พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547
และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงาน
ทางการเงิ น ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ห ลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ โดยเฉพาะได้จัด ท าตามหลักเกณฑ์
และรู ปแบบที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง “การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนิ นธุรกิจเฉพาะ
ด้านการลงทุน”
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเงินลงทุน
ซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กาหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบัญ ชี ที่ ส าคัญ และการใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ของผูบ้ ริ ห ารกองทุ น รวม ซึ่ งจัด ท าขึ้ น ตามกระบวนการในการ
นานโยบายการบัญชีของกองทุนรวมไปถือปฏิบตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารกองทุนรวม
หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ ยวกับ ข้อสมมติ ฐานและประมาณการที่ มีนัยสาคัญต่ องบการเงิ นในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีความหมายขัดแย้ง
กันหรื อมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุงและการตีความมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญและเกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็ นรายการที่เป็ นเงินสด
และรายการที่ไม่ใช่เงินสด
ผูบ้ ริ หารกองทุนรวมได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบ
ที่มีนยั สาคัญต่อกองทุนรวม
2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ สามารถนามาใช้
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้เฉพาะสาหรับรอบระยะเวลาที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงั กล่าวข้างต้น จะนามาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการบัญชี
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107

เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
เรื่ อง การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับ
เครื่ องมือทางการเงิน
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุงและการตีความมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ สามารถนามาใช้
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้เฉพาะสาหรับรอบระยะเวลาที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน กาหนดหลักการเกี่ยวกับ
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิ นเป็ นหนี้ สินหรื อส่ วนของเจ้าของ และการหักกลบสิ นทรัพย์
ทางการเงินกับหนี้สินทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใช้กบั การจัดประเภทเครื่ องมือทางการเงิน
ในมุ ม ของผูอ้ อกเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เพื่ อ จัด เป็ นสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น หนี้ สิ น ทางการเงิ น และ
ตราสารทุน รวมถึงการจัดประเภทดอกเบี้ย เงินปั นผล ผลกาไรและขาดทุนที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์
ที่ทาให้สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินต้องหักกลบกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน กาหนดให้
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินเกี่ยวกับความมีนยั สาคัญของเครื่ องมือ
ทางการเงินที่มีต่อฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นของกิจการ และลักษณะและระดับของความเสี่ ยง
ที่เกิดขึ้นจากเครื่ องมือทางการเงิ นที่ กิจการเปิ ดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ
การวัดมูลค่า การตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน การคานวณการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้
-

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ แบ่งออกเป็ น
สามประเภทได้แก่ ราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยขึ้นอยูก่ บั โมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์
ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน ต้องวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดยไม่สามารถโอนไป
เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- หนี้ สิ น ทางการเงิ น จัด ประเภทรายการและวัด มู ล ค่าด้วยวิธีราคาทุ น ตัด จาหน่ าย ยกเว้น
หนี้สินทางการเงินที่ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน หรื อกิจการเลือก
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กาหนด
- ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุงและการตีความมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ สามารถนามาใช้
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้เฉพาะสาหรับรอบระยะเวลาที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ
การวัดมูลค่า การตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน การคานวณการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
-

ข้อ กาหนดการด้อ ยค่ากล่าวถึ งการบัญ ชี ส าหรั บ ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภท
ตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า
และสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากภาระผูกพันวงเงิ นสิ นเชื่ อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน โดยไม่จาเป็ น
ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตขึ้นก่อน กิจการต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิ ต
ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเป็ นสามระดับ ในแต่ละระดับจะกาหนดวิธีการวัดค่าเผื่อการด้อยค่า
และการคานวณวิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริ งที่แตกต่างกันไป โดยมีขอ้ ยกเว้นสาหรับลูกหนี้ การค้าหรื อ
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ที่ไม่มีองค์ประกอบ
เกี่ ยวกับการจัดหาเงินที่ มีนัยสาคัญ และลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า จะใช้วิธีการอย่างง่าย (simplified
approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่า

-

การบัญชีป้องกันความเสี่ ยงมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซึ่งเกิดจากกิจกรรม
การบริ หารความเสี่ ยงของกิจการที่ใช้เครื่ องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิ ดที่เกิดขึ้นจาก
ความเสี่ ย งนั้น ๆ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่ อ ก าไรหรื อ ขาดทุ น (หรื อ ก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื่ น
ในกรณี ของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) วิธีการดังกล่าวมีเป้ าหมายในการแสดงถึงบริ บทของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ ย งภายใต้ก ารบัญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ ย งเพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้าใจถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ผูบ้ ริ หารกองทุนรวมอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนามาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับเหล่านี้มาใช้เป็ นครั้งแรก
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2.3

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ ใช้นาเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของกองทุนรวมถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ที่กองทุนรวมดาเนิ นงานอยู่ (สกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ น
ที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินของกองทุนรวม
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่ เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วัน ที่ เกิ ด รายการหรื อ วัน ที่ ตี ร าคาหากรายการนั้น ถู ก วัด มู ล ค่ าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุ น
ที่ เกิ ดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ และที่ เกิ ดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู ้รายการกาไรหรื อขาดทุ นของรายการที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นไว้ในกาไรหรื อขาดทุ น องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนด้วย

2.4

การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาทุน ณ วันที่กองทุนรวมมีสิทธิ ในเงินลงทุนนั้น ต้นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงที่กองทุนรวมจะจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้มาจาก
การประเมินค่าทรัพย์สินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกองทุนรวมจะจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินอย่างน้อยทุกสามปี นับแต่
วันที่ มีการประเมิ นค่าเพื่อซื้ อทรัพย์สิน และจัดให้มีการสอบทานการประเมิ นค่าทรัพย์สินอย่างน้อยทุ กปี
นับแต่วนั ที่มีการประเมินค่าครั้งล่าสุดไปแล้ว
รายการกาไรหรื อรายการขาดทุ นที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งจากการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ น
ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานจะรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนในงวดที่มีการประเมินค่าทรัพย์สิน
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2.4

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

2.5

อนุพนั ธ์ ทเี่ ป็ นเครื่องมือทางการเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยช่วยป้ องกันกองทุนรวมจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ ย ส่ วนต่าง
ที่จะต้องจ่ายหรื อที่จะได้รับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยรับรู ้เป็ นส่ วนประกอบของรายได้ดอกเบี้ ย
หรื อดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของสัญญา รายการกาไรและรายการขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยก่อนกาหนดหรื อจากการจ่ายชาระเงินกูย้ มื จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
รายละเอี ยดของอนุ พนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมื อทางการเงิ น ที่ กองทุ นรวมเป็ นคู่สัญญาได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 13

2.6

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารหมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

2.7

ลูกหนีค้ ่ าเช่ า
ลู ก หนี้ ค่ าเช่ า รายเดื อ นแสดงตามรายงานค านวณค่ าเช่ า ซึ่ ง ใช้วิธี ก ารและอัต ราตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาเช่ า
ดาเนินการและบริ หารจัดการฉบับแก้ไขและแทนที่
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2.8

การบัญชีสาหรับสัญญาเช่ าระยะยาว
กรณีทกี่ องทุนรวมเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรั พย์ที่ ให้ เช่ าภายใต้สั ญ ญาเช่ าด าเนิ นงานฉบับ แก้ไขและแทนที่ แสดงรวมอยู่ในเงิ น ลงทุ น ในธุ รกิ จ
โครงสร้างพื้นฐานในงบดุลรายได้ค่าเช่ารับรู ้ตามระยะเวลาการให้เช่าและเงื่อนไขของสัญญา

2.9

เงินกู้ยมื
เงิ นกูย้ ืมรับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับหักด้วยต้นทุ นการจัดทารายการที่ เกิ ดขึ้ น
เงิ น กูย้ ืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุ น ตัดจาหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ผลต่างระหว่าง
สิ่ งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชาระหนี้ น้ นั จะรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนี ยมที่ จ่ายไปเพื่อให้ได้เงิ นกูย้ ืมมาจะรับรู ้เป็ นต้นทุ นการจัดทารายการเงิ นกู้ยืมในกรณี ที่มีความ
เป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินกูย้ ืมบางส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ี ค่าธรรมเนี ยมจะรอการรับรู ้จนกระทัง่ มีการถอนเงิน
หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด ค่าธรรมเนี ยมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้าสาหรับการให้บริ การสภาพคล่องและจะตัดจาหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูย้ มื ที่เกี่ยวข้อง
เงิ นกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่อกองทุ นรวมไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชาระหนี้
ออกไปอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.10 ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนี้ สิ น จะรั บ รู ้ ต่อ เมื่ อกองทุ น รวมมี ภ าระผูก พัน ในปั จจุ บัน ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลง
ที่จดั ทาไว้ อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งการชาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่ วา่ จะส่ งผลให้กองทุนรวมต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไปและตามประมาณการจานวนที่ ตอ้ งจ่ายได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินจะไม่รับรู ้สาหรับขาดทุนจากการดาเนินงานในอนาคต
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่ คล้ายคลึงกันหลายรายการ กองทุ นรวมกาหนดความน่ าจะเป็ นที่ กองทุ นรวมจะ
สูญเสี ยทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพัน
ทั้งประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้ค่ อ นข้างแน่ ที่ ก องทุ น รวมจะสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรเพื่ อ ชาระภาระผูกพัน
บางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับต่า
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2.11 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้จากเงิ นลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้และรายได้ค่าเช่ารับรู ้เป็ นรายได้ตามจานวน
ที่ระบุในสัญญาโดยถือตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ดอกเบี้ยบันทึกเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่จาหน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
2.12 ภาษีเงินได้
กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการบันทึกภาระภาษี
เงินได้นิติบุคคลไว้ในงบการเงินนี้
2.13 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลและการลดทุน
การจ่ายเงินปันผล
กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง ดังนี้
ในกรณี ที่กองทุนรวมมีกาไรสุ ทธิ ในแต่ละปี กองทุนรวมจะจ่ายเงิ นปั นผลแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของก าไรสุ ทธิ ที่ไม่ รวมก าไรที่ ยงั ไม่ เกิ ดขึ้ นจากการประเมิ นค่ าหรื อการสอบทานการประเมิ นค่ า
เงิ น ลงทุ น ประจารอบระยะเวลาบัญ ชี น้ ัน รายการสารองที่ กนั ไว้เพื่ อซ่ อมแซม บารุ งรั กษา หรื อปรับ ปรุ ง
กิ จการโครงสร้ างพื้ นฐาน และรายการสารองที่ กันไว้เพื่ อชาระหนี้ เงิ นกู้ยืม ตามแผนการที่ ก าหนดไว้ใน
หนังสื อชี้ชวน หรื อที่บริ ษทั จัดการกองทุนได้แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ในกรณี ที่กองทุนรวมมีกาไรสะสม ในรอบระยะเวลาบัญชีใด กองทุนรวมอาจจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสม
โดยการจ่ ายเงิ น ปั น ผลต้อ งไม่ ท าให้ ก องทุ น รวมเกิ ด ยอดขาดทุ น สะสมเพิ่ ม ขึ้ น ในรอบระยะเวลาบัญ ชี
ที่มีการจ่ายเงินปั นผลนั้น
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.13 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลและการลดทุน (ต่อ)
การจ่ายเงินปันผล (ต่อ)
กองทุนรวมจะดาเนิ นการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจาก
วัน ที่ มี ก ารปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นเพื่ อ จ่ ายเงิ น ปั น ผล เว้น แต่ ก รณี ที่ มี เหตุ จ าเป็ นให้ ไ ม่ ส ามารถจ่ ายปั น ผลได้
ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั จัดการกองทุนจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในการพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผล ถ้าเงิ นปั นผลระหว่างกาลที่ จะประกาศจ่ายต่อหน่ วยลงทุ นมีมูลค่าน้อยกว่า
หรื อเท่ากับ 0.10 บาท กองทุนรวมสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเป็ นเงินปั นผล
พร้อมกันในการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
การลดทุน
บริ ษทั จัดการกองทุน อาจจะกระทาการลดทุนจดทะเบียนได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณี ดงั ต่อไปนี้
ก) การลดทุ นจดทะเบี ยนของกองทุ นรวมตามแผนที่ ได้มีการกาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุ นรวม
อย่างชัดแจ้ง
ข) กองทุ น รวมมี ส ภาพคล่ อ งส่ วนเกิ น ที่ เหลื อ อยู่ภ ายหลังจากการจาหน่ ายทรั พ ย์สิ น กิ จ การโครงสร้ าง
พื้นฐานและการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริ งด้วยว่ากองทุนรวม
ไม่มีกาไรสะสมเหลืออยูแ่ ล้ว
ค) กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุตอ้ งนาไปใช้ในการคานวณกาไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งแล้ว
ของกองทุนรวม
ง) กรณี อื่นใดที่มีมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามข้อ ข) หรื อ ค) ต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิ จกรรมของกองทุ นรวมย่อมมี ค วามเสี่ ยงทางการเงิ น ที่ ซ่ ึ งได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัต ราดอกเบี้ ย แผนการจัด การ
ความเสี่ ยงโดยรวมของกองทุ นรวมจึ งมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่
ทาให้เสี ยหายต่อผลการดาเนิ นงานทางการเงินของกองทุนรวมให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ กองทุนรวมจึงใช้
เครื่ องมืออนุพนั ธ์ทางการเงิน เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น
ความเสี่ยงในอัตราดอกเบีย้
เนื่ องจากกองทุ นรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติ มโดยการกูย้ ืมเงิ นจากสถาบัน
การเงิ น ซึ่ งอัต ราดอกเบี้ ยมี ค วามหลากหลายจึ ง มี ก ารใช้ สัญ ญาแลกเปลี่ ย นอัต ราดอกเบี้ ยเพื่ อ เป็ นการป้ องกัน
ความเสี่ ยงกระแสเงินสดของจานวนเงินดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในอนาคตโดยพิจารณาถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของ
การเปลี่ยนเงินกูย้ ืมจากอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวให้กลายเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยทาให้
กองทุนรวมสามารถระดมทุนโดยการกูย้ ืมระยะยาวด้วยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้กลายเป็ น
อัตราคงที่ ที่ต่ ากว่ากรณี ที่กองทุ นรวมต้องกูย้ ืมระยะยาวด้วยอัตราดอกเบี้ ยคงที่ โดยตรง การทาสัญญาแลกเปลี่ ยน
อัตราดอกเบี้ย ทาให้กองทุนรวมตกลงกับคู่สญ
ั ญาที่จะแลกเปลี่ยนผลต่างระหว่างจานวนเงินตามดอกเบี้ยคงที่กบั ตาม
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวในช่วงเวลาที่กาหนดไว้โดยอ้างอิงจากจานวนฐานที่ใช้เป็ นเกณฑ์คานวณเงินต้นตามที่ตกลงกัน
ไว้และรับรู ้ส่วนต่างที่จะต้องจ่ายหรื อจะได้รับตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไว้เป็ นส่ วนประกอบของรายได้
ดอกเบี้ยหรื อดอกเบี้ยจ่ายตลอดระยะเวลาตามข้อตกลง พร้อมกับรับรู ้รายการกาไรและรายการขาดทุนจากการยกเลิก
ข้อตกลงก่ อนถึงเวลาที่ กาหนดในสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยหรื อจากการจ่ ายชาระเงิ นกู้ยืมไว้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน

4

ประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ ข้ อสมมติฐานและการให้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ อง และอยูบ่ นพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดี ตและปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนั้น
มูลค่ ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
กองทุนรวมประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมโดยแต่งตั้งผูป้ ระเมินอิสระ
โดยใช้วิธีรายได้ในการประเมินมูลค่า บนพื้นฐานของสมมติฐานที่สาคัญที่เกี่ยวข้องในการได้มาซึ่งมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การคานวณดังกล่าวต้องอาศัยดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารกองทุนรวม

210

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
5

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

กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับทรู เมื่ อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ภายใต้เงื่อนไขของ
สัญ ญา ทรู จ ะส่ งมอบหรื อ ด าเนิ น การให้ มี ก ารส่ ง มอบเสาโทรคมนาคมจ านวน 3,000 เสา ภายในวัน ที่
31 ธัน วาคม พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมอี กจ านวน 3,000 เสา ภายในวัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558
ซึ่งกองทุนรวมได้จ่ายชาระค่าเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 16,390.56 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน 1,147.34 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนรวมได้รับการส่ งมอบเสาโทรคมนาคมจานวนทั้งสิ้ น
6,000 เสา จาก ทรู ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาเช่า ดาเนิ นการและบริ หารจัดการหลักสาหรับเสาโทรคมนาคม และโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมอื่นที่ เกี่ ยวข้องที่ ใช้สาหรับการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ กบั TUC ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นระยะเวลาการเช่า 13 ปี ตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570
และตั้งแต่วนั ที่ มีผลใช้บังคับของการลงทุ นในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติ มครั้งที่ 3
เกิ ดขึ้น ระยะเวลาของการเช่า ดาเนิ นการและบริ หารจัดการจะขยายให้สิ้นสุ ดถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576
ตามสัญญาเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหลักฉบับแก้ไขและแทนที่
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา TUC จะชาระค่าเช่าซึ่ งเป็ นระยะเวลา 1 ปี ล่วงหน้า สาหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่ม
แรกจ านวน 3,000 เสา ที่ มี ก าหนดส่ ง มอบภายในวัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2557 และเป็ นระยะเวลา 2 ปี
ล่วงหน้า สาหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่มที่สองจานวน 3,000 เสา ที่มีกาหนดส่ งมอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2557 กองทุ น รวมได้รับ ค่ าเช่ าพื้ น ที่ รั บ ล่ ว งหน้าจากจานวนพื้ น ที่ เช่ าบนเสา
โทรคมนาคมจ านวน 6,619 จุ ด ที่ จ ะสามารถเริ่ ม เช่ าได้ในปี 2558 และกองทุ น รวมได้รั บ ค่ าเช่ าพื้ น ที่ รั บ
ล่วงหน้าจากจานวนพื้นที่เช่าบนเสาโทรคมนาคมจานวน 7,374 จุดที่จะสามารถเริ่ มเช่าได้ในปี พ.ศ. 2559
ค่ า เช่ า พื้ น ที่ รั บ ล่ ว งหน้ า จะค านวณจากจ านวนจุ ด บนเสาโทรคมนาคมซึ่ งขึ้ นอยู่กับ ประเภทของเสา
โทรคมนาคม โดยค่าเช่าพื้นที่รับล่วงหน้าประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม ภายใต้หรื อ
ที่เกี่ยวข้องกับหรื อที่เป็ นไปตามสัญญา
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เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ต่อ)
ในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมได้ตกลงในสัญญาเพื่อการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้ (ต่อ)
ข)

กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TICC เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดย TICC ทาการ
ส่ งมอบระบบใยแก้วนาแสงหลัก และอุปกรณ์ระบบสื่ อสัญญาณที่ เกี่ ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื้ น ที่ ต่ า งจัง หวัด ให้ กับ กองทุ น รวมในวัน ที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ครั้ งแรก ซึ่ งกองทุ น รวมได้จ่ า ยช าระ
ค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 15,384.01 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน 1,076.88 ล้านบาท
ต่อ มากองทุ น รวมได้เข้าท าสัญ ญาเช่ า ด าเนิ น การและบริ ห ารจัด การหลักส าหรั บ ทรั พ ย์สิ น ดังกล่ าว กับ
TICC ระยะเวลาการเช่ า 13 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 24 ธัน วาคม พ.ศ. 2556 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 สาหรั บ
อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive และระยะเวลาการเช่า 5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สาหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active
และตั้งแต่วนั ที่ มีผลใช้บังคับของการลงทุ นในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติ มครั้งที่ 3
เกิดขึ้น ระยะเวลาของการเช่า ดาเนิ นการ และบริ หารจัดการจะขยายให้สิ้นสุดถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576
สาหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive และขยายให้สิ้นสุ ดถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สาหรับ
อุปกรณ์ โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้นอุปกรณ์ wifi และ DSLAM ซึ่ งจะเช่าจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561) ตามสัญญาเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหลักฉบับแก้ไขและแทนที่

ค)

กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้กบั BFKT เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เพื่อรับโอนสิ ทธิ ในรายได้สุทธิ ที่มาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมและระบบใยแก้วนาแสงและอุปกรณ์สื่อสัญญาณ
บางส่ วนของ BFKT ตามสัญญา HSPA ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระหว่างบริ ษทั กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (“กสท.”) และ BFKT โดยรายได้สุทธิดงั กล่าวครอบคลุม
รายได้ต้ ัง แต่ ว นั ที่ สั ญ ญา มี ผ ลบัง คับ ใช้ (วัน ที่ 1 ธัน วาคม พ.ศ. 2556) จนถึ ง วัน สิ้ น สุ ด สั ญ ญาลงวัน ที่
3 สิ งหาคม พ.ศ. 2568
รายได้สุทธิประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม และสิ ทธิและการเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้หรื อ
ที่เกี่ยวข้องกับ หรื อที่เป็ นไปตามสัญญาหลังหักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนสาหรับการดาเนิ นงานและ
ซ่อมบารุ ง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรื อน) และเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายในการได้มา
ซึ่งสิ ทธิ แห่ งทาง นอกจากนี้ กองทุนรวมได้ซ้ื อรายได้ค่าเช่าค้างรับ BFKT รายเดือนสาหรับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556
และเดื อนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2556 ซึ่ ง BFKT จะน าส่ งในเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2556 และเดื อนมกราคม พ.ศ. 2557
ตามลาดับ ซึ่งกองทุนรวมได้จ่ายชาระค่าสิ ทธิดงั กล่าวเป็ นจานวนเงิน 15,556.56 ล้านบาท
ภายใต้สัญญา BFKT ตกลงรับภาระภาษีธุรกิ จเฉพาะอันเกี่ ยวเนื่ องกับรายการสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิ ทธิรายได้ที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวม
ภายใต้สัญ ญา BFKT ตกลงให้สิ ท ธิ กับ กองทุ น รวม ในการซื้ อทรั พย์สิ นโทรคมนาคมโดยส่ วนใหญ่ ของ
BFKT ที่ให้เช่าในราคา 10 ล้านบาท กองทุนรวมสามารถใช้สิทธิได้ในวันครบกาหนดสัญญา
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5

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ต่อ)
ในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมได้ตกลงในสัญญาเพื่อการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้ (ต่อ)
ง)

กองทุ นรวมได้เข้าทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้กบั AWC เมื่ อวันที่ 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 ที่สัญญา มีผลบังคับใช้ (วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา
ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2568
รายได้สุทธิประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม และสิ ทธิและการเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้หรื อ
ที่ เกี่ ยวข้องกับหรื อที่ เป็ นไปตามสัญ ญาหลังหักด้วยต้นทุ น ค่าใช้จ่ายบางส่ วนสาหรับ การดาเนิ นงานและ
ซ่ อ มบ ารุ ง เงิ น ค่ าเช่ าตามสัญ ญาเช่ าที่ ดิ น (รวมถึ งภาษี โ รงเรื อ น) และเบี้ ยประกัน ภัย ซึ่ งกองทุ น รวมได้
จ่ายชาระค่าสิ ทธิดงั กล่าวเป็ นจานวนเงิน 10,748.87 ล้านบาท
ภายใต้สัญญา AWC ตกลงรับภาระภาษีธุรกิ จเฉพาะอันเกี่ ยวเนื่ องกับรายการสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิ ทธิรายได้ที่เกิดกับกองทุนรวม
ภายใต้สญ
ั ญา AWC จะต้องโอนเสาโทรคมนาคมให้กบั กองทุนรวมในวันครบกาหนดสัญญา

วัน ที่ 27 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2558 ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น ครั้ งที่ 1/2558 ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ การลงทุ น ในทรั พ ย์สิ น
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 9)
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้
ก)

กองทุ นรวมได้เข้าทาสัญ ญาโอนขายทรัพ ย์สิน และสิ ทธิ รายได้กับ AWC เพื่ อรั บโอนสิ ทธิ ในรายได้สุท ธิ
ที่ มาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ 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 นไปตามสัญ ญาหลังหักด้วยต้นทุ น ค่าใช้จ่ายบางส่ วนสาหรับ การดาเนิ นงานและ
ซ่อมบารุ ง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรื อน) และเบี้ยประกันภัย ซึ่ งกองทุนรวมได้จ่ายชาระ
ค่าสิ ทธิดงั กล่าวเป็ นจานวนเงิน 806.90 ล้านบาท
ภายใต้สัญญา AWC ตกลงรับภาระภาษีธุรกิ จเฉพาะอันเกี่ ยวเนื่ องกับรายการสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิ ทธิรายได้ที่เกิดกับกองทุนรวม
ภายใต้สญ
ั ญา AWC จะต้องโอนเสาโทรคมนาคมให้กบั กองทุนรวมในวันครบกาหนดสัญญา
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5

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ต่อ)
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
ข)

กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิ ทธิในการซื้อกับ AWC เพื่อเช่าระบบใยแก้วนาแสงความยาว
7,981 กิโลเมตร ระยะเวลาการเช่าเป็ นเวลา 20 ปี ตั้งแต่วนั ที่สญ
ั ญา มีผลบังคับใช้ (วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558)
จนถึ ง วัน สิ้ น สุ ด สั ญ ญาลงวัน ที่ 4 มี น าคม พ.ศ. 2578 ซึ่ งกองทุ น รวมช าระค่ าเช่ าทรั พ ย์สิ น ล่ ว งหน้าเป็ น
จานวนเงิน 12,293.10 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน 860.52 ล้านบาท
ต่อมากองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาให้เช่าช่วง ดาเนิ นการและบริ หารจัดการระบบใยแก้วนาแสงดังกล่าวแก่
TICC ตั้งแต่วนั ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2569
และตั้งแต่วนั ที่ มีผลใช้บังคับของการลงทุ นในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติ มครั้งที่ 3
เกิดขึ้น ระยะเวลาของการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการจะขยายให้สิ้นสุ ดถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576
ตามสัญญาให้เช่าช่วง ดาเนินการและบริ หารจัดการระบบใยแก้วนาแสงฉบับแก้ไขและแทนที่
นอกเหนือไปจากสัญญาที่กล่าวข้างต้น AWC ตกลงรับภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าทาสัญญาลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจานวน 196.50 ล้านบาท

วัน ที่ 23 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 ที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น ครั้ งที่ 1/2560 ได้มี มติ อนุ มตั ิ การลงทุ น ในทรั พ ย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 9) และมีมติอนุมตั ิ
การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครั้งที่ 3 โดยการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 9)
และการเพิ่มทุนผ่านการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวม (หมายเหตุ 10)
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เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ต่อ)
วันที่ 24 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 กองทุ นรวมได้เข้าทาสัญญาลงทุ นในทรั พย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้
ก) กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิรายได้กบั AWC เพื่อรับโอนสิ ทธิ ในรายได้สุทธิ ที่มาจาก
การให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม เมื่ อวันที่ 24 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560
โดยรายได้สุทธิ ดงั กล่าวครอบคลุมรายได้ต้ งั แต่วนั ที่สัญญา มีผลบังคับใช้ (วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560) จนถึง
วันสิ้นสุดสัญญาลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2568
รายได้สุทธิ ประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม และสิ ทธิ และการเรี ยกร้องใด ๆ ภายใต้หรื อ
ที่เกี่ยวข้องกับหรื อที่ เป็ นไปตามสัญญาหลังหักด้วยต้นทุน ค่าใช้จ่ายบางส่ วนสาหรับการดาเนิ นงานและซ่ อม
บารุ ง เงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรื อน) และเบี้ยประกันภัย ซึ่ งกองทุนรวมได้จ่ายชาระค่า
สิ ทธิดงั กล่าวเป็ นจานวนเงิน 545.71 ล้านบาท
ภายใต้สญ
ั ญา AWC ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอันเกี่ยวเนื่องกับรายการสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ
รายได้ที่เกิดกับกองทุนรวม
ภายใต้สญ
ั ญา AWC จะต้องโอนกรรมสิ ทธิ์ในเสาโทรคมนาคมให้กบั กองทุนรวมในวันครบกาหนดสัญญา
ข)

กองทุ น รวมได้ เข้ าท าสั ญ ญาโอนขายทรั พ ย์สิ นกั บ TUC เมื่ อ วัน ที่ 24 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 โดย TUC
ทาการส่งมอบเสาโทรคมนาคมสาหรับการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่จานวน 350 เสา
กองทุนรวมได้จ่ายชาระค่าเงิ นลงทุ นในทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นจานวนเงิ น 1,053.55 ล้านบาท ซึ่ งยังไม่รวม
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จ านวน 73.75 ล้ า นบาท เมื่ อ กองทุ น รวมได้ รั บ คื น เงิ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จ านวน ใด ๆ
จากกรมสรรพากร กองทุนรวมจะชาระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวให้แก่ TUC ตามที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
ต่อมากองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหลักฉบับแก้ไขและแทนที่ สาหรับพื้นที่เช่า
บนเสาโทรคมนาคมที่ใช้สาหรับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ กบั TUC จานวน 350 เสา คิดเป็ นพื้นที่รวม
700 จุ ด เพื่ อ ใช้ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ โดยมี ระยะเวลาการเช่ า ตั้ง แต่ วนั ที่
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576
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เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ต่อ)
วันที่ 24 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 กองทุ นรวมได้เข้าทาสัญญาลงทุ นในทรั พย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
ค)

กองทุ น รวมได้ เข้ าท าสั ญ ญาโอนขายทรั พ ย์สิ น กั บ TUC เมื่ อ วัน ที่ 24 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 โดย TUC
ทาการส่ งมอบ FOC ซึ่ งปั จจุบันใช้ในธุ รกิ จให้บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในเขตพื้น ที่ ต่างจังหวัด ระยะทาง
ประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร)
กองทุนรวมได้จ่ายชาระค่าเงิ นลงทุ นในทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นจานวนเงิ น 2,576.35 ล้านบาท ซึ่ งยังไม่รวม
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จ านวน 180.34 ล้า นบาท เมื่ อ กองทุ น รวมได้ รั บ คื น เงิ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จ านวนใดๆจาก
กรมสรรพากร กองทุนรวมจะชาระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวให้แก่ TUC ตามที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
ต่ อ มากองทุ น รวมได้เข้าท าสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น การและบริ ห ารจัด การหลัก ฉบับ แก้ไ ขและแทนที่ ส าหรั บ
ทรัพย์สินดังกล่าวกับ TUC สาหรับการเช่าในอัตราร้อยละ 80 ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว โดยมีระยะเวลาการเช่า ตั้งแต่
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576

ง)

กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TMV เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดย TMV ทาการ
ส่งมอบ FOC หลักซึ่งปั จจุบนั ใช้ในธุรกิจให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร)
กองทุ นรวมได้จ่ายชาระค่าเงิ นลงทุ นในทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นจานวนเงิ น 5,312.11 ล้านบาท ซึ่ งยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน 371.85 ล้านบาท เมื่อกองทุนรวมได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจานวนใด ๆจากกรมสรรพากร
กองทุนรวมจะชาระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวให้แก่ TMV ตามที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
ต่ อ มากองทุ น รวมได้เข้าท าสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น การและบริ ห ารจัด การหลัก ฉบับ แก้ไ ขและแทนที่ ส าหรั บ
ทรัพย์สินดังกล่าวกับ TUC สาหรับการเช่าในอัตราร้อยละ 80 ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว โดยมีระยะเวลาการเช่า
ตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576
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5

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ต่อ)
วันที่ 24 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 กองทุ นรวมได้เข้าทาสัญญาลงทุ นในทรั พย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพิม่ เติม ครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
จ)

กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิ ทธิ ในการซื้ อกับ TICC เพื่อเช่า FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริ การอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล รวมระยะทาง 670 กิ โลเมตร (หรื อประมาณ 80,014 คอร์ กิโลเมตร)โดยมี ระยะเวลาการเช่ า
ตั้งแต่วนั ที่สัญญา มีผลบังคับใช้ (วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) จนถึงวันสิ้ นสุ ดสัญญาลงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2590
กองทุ น รวมชาระค่าเช่ าทรั พ ย์สิ น ล่วงหน้าเป็ นจานวนเงิ น 3,410.27 ล้านบาท ซึ่ งยังไม่ รวมภาษี มูลค่ าเพิ่ ม
จานวน 238.72 ล้านบาท เมื่อกองทุนรวมได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจานวนใดๆ จากกรมสรรพากร กองทุนรวม
จะชาระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวให้แก่ TICC ตามที่ระบุในสัญญาเช่าระยะยาว
ต่อมากองทุนรวมได้ทาสัญญาให้เช่าช่วง ดาเนิ นการและบริ หารจัดการ FOC ฉบับแก้ไขและแทนที่กบั TICC
เพื่ อ ให้ เช่ าช่ วงส าหรั บ การเช่ าในอัต ราร้ อ ยละ 80 ของทรั พ ย์สิ น ดังกล่าว ในระยะเวลาการเช่ า ตั้งแต่วนั ที่
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
แล้วเสร็ จ ดังต่อไปนี้
ก) TUC ทาการส่ งมอบเสาโทรคมนาคมสาหรับการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ จานวน 2,589 เสา และ FOC
ซึ่งปั จจุบนั ใช้ในธุรกิจให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร
(หรื อประมาณ 252,006 คอร์ กิโลเมตร) ให้แก่กองทุ นรวม ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TUC เมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
กองทุ น รวมช าระค่ า เงิ น ลงทุ น ในทรั พ ย์สิ น ดัง กล่ า วเป็ นจ านวนเงิ น 17,001.70 ล้า นบาท ซึ่ งยัง ไม่ ร วม
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จ านวน 1,190.12 ล้า นบาท เมื่ อ กองทุ น รวมได้ รั บ คื น เงิ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จ านวนใด ๆ
จากกรมสรรพากร กองทุนรวมจะชาระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวให้แก่ TUC ตามที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
ต่อมากองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหลักฉบับแก้ไขและแทนที่สาหรับพื้นที่เช่า
บนเสาโทรคมนาคมที่ ใช้สาหรับให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับ TUC จานวน 2,589 เสา คิดเป็ นพื้นที่ รวม
5,178 จุด เพื่อใช้ในการดาเนิ นธุรกิจการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสาหรับการเช่า FOC ซึ่ งในปั จจุบนั ใช้ใน
ธุ รกิ จให้บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในเขตพื้นที่ ต่างจังหวัดสาหรับการเช่ าในอัตราร้ อยละ 80 ของทรัพย์สิน
ดัง กล่ า ว โดยมี ร ะยะเวลาการเช่ า ตั้ง แต่ ว นั ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึ ง วัน สิ้ น สุ ด สั ญ ญาลงวัน ที่
15 กันยายน พ.ศ. 2576
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5

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ต่อ)
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
แล้วเสร็ จ ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
ข) TMV ทาการส่ งมอบ FOC หลักซึ่ งปั จจุบนั ใช้ในธุ รกิ จให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์ เน็ตในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) และ
FOC ซึ่ งในปั จจุบนั ใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต
ในเขตพื้นที่ ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิ โลเมตร (หรื อประมาณ 220,428 คอร์ กิโลเมตร) ให้แก่
กองทุนรวม ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินกับ TMV เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
กองทุนรวมได้จ่ายชาระค่าเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นจานวนเงิ น 13,466.59 ล้านบาท ซึ่ งยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน 942.66 ล้านบาท เมื่อกองทุนรวมได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจานวนใด ๆจากกรมสรรพากร
กองทุนรวมจะชาระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวให้แก่ TMV ตามที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
ต่อมากองทุนรวมได้ทาสัญญาให้เช่าดาเนินการและบริ หารจัดการหลักฉบับแก้ไขและแทนที่สาหรับทรัพย์สิน
ดังกล่าวกับ TICC สาหรับการเช่าในอัตราร้อยละ 80 ของทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วนั ที่
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576
ค) กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิ ทธิ ในการซื้ อกับ TICC เพื่อเช่า FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริ การอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล รวมระยะทาง 12,872 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร)โดยมีระยะเวลาการเช่า
30 ปี ตั้งแต่วนั มีผลบังคับใช้ของการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
กองทุ นรวมชาระค่าเช่ าทรัพย์สินล่วงหน้าเป็ นจานวนเงิ น 24,767.92 ล้านบาท ซึ่ งยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม
จานวน 1,733.75 ล้านบาท เมื่อกองทุนรวมได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจานวนใด ๆ จากกรมสรรพากร กองทุน
รวมจะชาระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวให้แก่ TICC ตามที่ระบุในสัญญาเช่าระยะยาว
ต่อมากองทุนรวมได้ทาสัญญาให้เช่าช่วง ดาเนิ นการและบริ หารจัดการ FOC ฉบับแก้ไขและแทนที่กบั TICC
เพื่อให้เช่าช่วงสาหรับการเช่ าในอัตราร้อยละ 80 ของทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วนั ที่
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576
ภายหลังกองทุ นรวมลงทุ นในทรั พย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติ มครั้ งที่ 3 สาเร็ จ TUC และ
TICC ตกลงจะเช่ า ทรั พ ย์สิ น หลัง จากที่ ก องทุ น รวมได้ รั บ กรรมสิ ท ธิ์ ในทรั พ ย์สิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาที่ เกี่ ย วข้อ ง) โดยมี ก าหนดระยะเวลาการเช่ า จนถึ ง วัน ที่
15 กันยายน พ.ศ. 2576
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5

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ต่อ)
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานมีรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานตามมูลค่ายุติธรรมต้นปี
บวก เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2
บวก เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเพิม่ เติมครั้งที่ 3
บวก รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานตามมูลค่ายุติธรรมสิ้นปี
6

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

116,544,510,833
55,237,785,760
1,238,559,167
173,020,855,760

98,135,870,000
12,899,780,833
5,508,860,000
116,544,510,833

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

1,080,963,166
3,900,000,000
(3,455,000,000)
9,987,830
3,067,131
1,539,018,127

1,090,361,141
2,990,000,000
(3,012,000,000)
10,470,049
2,131,976
1,080,963,166

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตามมูลค่ ายุตธิ รรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมต้นปี
ซื้อเพิ่มขึ้น
จาหน่าย
รายการกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมสิ้นปี
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เงินฝากธนาคาร
เงินต้ น
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์

2,251,708
3,790

3,776

0.375

0.375

ธนาคารฮ่ องกงและเซี้ยงไฮ้ แบงกิง้
คอร์ ปอเรชั่น จากัด
กระแสรายวัน

1,157,585

29,833,079

-

-

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์

20,000
9,987

20,000
10,149

0.375

0.375

1,956,331,314
1,959,774,384

994,183,342
1,024,050,346

0.37 - 0.87

0.37 - 0.62

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ออมทรัพย์
รวม
8

อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ลูกหนีจ้ ากสัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็ นรายการ
ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
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เงินกู้ยมื ระยะยาว

ส่วนที่หมุนเวียน
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวมเงินกูย้ มื

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

27,803,788,468
27,803,788,468

25,754,209,710
25,754,209,710

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี้
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เงินกูย้ มื เพิม่ ขึ้น
- เงินต้น
- ต้นทุนการกูย้ มื
การตัดจาหน่ายต้นทุนการกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

25,754,209,710
2,000,000,000
(25,000,000)
74,578,758
27,803,788,468

เมื่ อ วัน ที่ 5 มี น าคม พ.ศ. 2558 กองทุ น รวมได้เข้า ท าสั ญ ญาเงิ น กู้ยื ม กับ กลุ่ ม สถาบั น การเงิ น ในการขอกู้ยื ม
เป็ นสกุลเงิ นบาท จานวน 13,100.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุ นในทรั พย์สินโครงสร้ างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (หมายเหตุ 5) เงินกูม้ ีอตั ราดอกเบี้ ย THBFIX บวกด้วยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 5.5 ต่อปี โดยมีกาหนดชาระดอกเบี้ยเป็ นราย 6 เดือนและมีกาหนดชาระคืนเงินกูย้ ืมทั้งจานวนในวันสิ้ นสุ ด
สัญญาภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดโดยมีระยะเวลากูย้ มื 5 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกูย้ มื ครั้งแรก
ในวัน เดี ย วกัน กองทุ น รวมได้เบิ ก เงิ น กู้ยืม จ านวน 13,100.00 ล้านบาท ซึ่ งกองทุ น รวมต้องปฏิ บัติ ตามเงื่ อนไข
บางประการซึ่งรวมถึงการรักษาอัตราส่ วนทางการเงิน
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาเงินกูย้ ืมกับกลุ่มสถาบันการเงินในการขอกูย้ ืมเป็ นสกุล
เงินบาท จานวน 12,898.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
(หมายเหตุ 5) เงิ นกู้มีอตั ราดอกเบี้ ย THBFIX บวกด้วยอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 5.07 ต่อปี
โดยมีกาหนดชาระดอกเบี้ยเป็ นราย 6 เดือนและมีกาหนดชาระคืนเงินกูย้ ืมทั้งจานวนในวันสิ้ นสุดสัญญา ภายใต้เงื่อนไข
ที่กาหนดโดยมีระยะเวลากูย้ มื 5 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกูย้ มื ครั้งแรก
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กองทุนรวมได้เบิกเงินกูย้ มื จานวน 12,898.00 ล้านบาท ซึ่งกองทุนรวมต้องปฎิบตั ิตาม
เงื่อนไขบางประการซึ่งรวมถึงการรักษาอัตราส่ วนทางการเงิน
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เงินกู้ยมื ระยะยาว (ต่อ)
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมจานวน 12,898.000 ล้านบาท ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เมื่อการลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครั้งที่ 3 เสร็ จสิ้น เงินกูย้ มื ดังกล่าวจะมีอตั ราดอกเบี้ย THBFIX บวกด้วยอัตรา
ร้อยละ 2.75 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.82 ต่อปี
เมื่ อ วัน ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองทุ น รวมได้เข้าท าสัญ ญาเงิ น กู้ยืมกับ กลุ่ ม สถาบัน การเงิ น ในการขอกู้ยืม
เป็ นสกุล เงิ นบาท จานวน 2,000.00 ล้านบาท เพื่ อใช้ในการลงทุ น ในทรั พ ย์สิน โครงสร้ างพื้ น ฐานโทรคมนาคม
เพิ่มเติมครั้งที่ 3 (หมายเหตุ 5) เงินกูม้ ีอตั ราดอกเบี้ ย THBFIX บวกด้วยอัตราร้อยละ 2.75 ต่อปี โดยมีกาหนดชาระ
ดอกเบี้ ยเป็ นราย 6 เดื อนและมี กาหนดชาระคื น เงิ น กู้ยืม ทั้งจานวนในวันสิ้ นสุ ดสัญ ญา ภายใต้เงื่ อนไขที่ กาหนด
โดยมีระยะเวลากูย้ มื 5 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกูย้ มื ครั้งแรก
ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองทุนรวมได้เบิกเงินกูย้ ืมจานวน 2,000.00 ล้านบาท ซึ่ งกองทุนรวมต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขบางประการซึ่งรวมถึงการรักษาอัตราส่วนทางการเงิน

10

ส่ วนของผู้ถือหน่ วยลงทุน
มูลค่ าหน่ วยลงทุน
บาท

จานวนหน่ วย
ลงทุน

จานวนเงิน
บาท

ทุนจดทะเบียน

10.00

9,637,943,054

96,379,430,540

ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

10.00

5,808,000,000

58,080,000,000

หน่วยลงทุนเพิ่มทุน

13.90

3,829,943,054

53,236,208,451

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กาไรสะสมต้นปี
บวก การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
หัก การแบ่งปั นส่วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 11)
กาไรสะสมสิ้นปี

9,637,943,054 111,316,208,451
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

32,310,430,533
9,854,546,207
(7,411,596,107)
34,753,380,633

26,827,944,658
11,115,911,673
(5,633,425,798)
32,310,430,533

222

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
10

ส่ วนของผู้ถือหน่ วยลงทุน (ต่อ)
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 ที่ ประชุมผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้อนุ มตั ิให้มีการเพิ่มทุน โดยการออกและจัดสรร
หน่วยลงทุนใหม่ สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครั้งที่ 3
ในเดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายทะเบี ยนกองทุ นรวมจัดสรรหน่ วยลงทุ นเพิ่ มทุ นจานวน 53,236.21 ล้านบาท
โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจานวน 3,829.94 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่ วยละ 13.90 บาท
รวมเป็ นเงิ น ทุ น จดทะเบี ย นทั้ งสิ้ น 111,316.21 ล้า นบาท กองทุ น รวมได้ จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และตลท.ได้รับหน่วยลงทุน
เพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมและเริ่ มทาการซื้อขายในตลท.ตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

11

การแบ่ งปันส่ วนทุนให้ แก่ ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้มีมติอนุ มตั ิ
การจัดสรรกาไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหน่ วยละ 0.2450 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,422.87 ล้านบาท เงินปั นผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุ น ครั้งที่ 2/2561 เมื่ อวัน ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ ม ัติ
การจัด สรรกาไรเป็ นเงิ น ปั นผลในอัตราหน่ วยละ 0.3375 บาท ซึ่ งเป็ นผลการดาเนิ นงานตั้งแต่เดื อนมกราคมถึ ง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,960.08 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้มีมติอนุ มตั ิ
การจัดสรรกาไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหน่ วยละ 0.1580 บาท ซึ่ งเป็ นผลการดาเนิ นงานตั้งแต่เดื อนพฤษภาคมถึ ง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,522.78 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2561
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้มีมติอนุ มตั ิ
การจัดสรรกาไรเป็ นเงิ นปั นผลในอัตราหน่ วยละ 0.2600 บาท ซึ่ งเป็ นผลการดาเนิ นงานตั้งแต่เดื อนกรกฎาคมถึ ง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 2,505.86 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
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ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้แก่บริ ษทั จัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการคานวณในอัตรา
ก้าวหน้าดังนี้ อัตราร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ ปรับปรุ งแล้วของกองทุนรวมสาหรับส่ วนที่ นอ้ ยกว่า
30,000 ล้านบาท อัตราร้อยละ 0.075 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้วของกองทุนรวม สาหรับส่ วนที่ มี
มูลค่าตั้งแต่ 30,000 ล้านบาท ถึง 50,000 ล้านบาท และอัตราร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ว
ของกองทุ น รวม ส าหรั บ ส่ วนที่ มี มูล ค่าเกิ น กว่า 50,000 ล้านบาท โดยอัตราดังกล่ าวยังไม่ได้รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม
(มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที่ปรับปรุ งแล้ว คือ มูลค่าสิ นทรัพย์ท้ งั หมดของกองทุนรวมหักด้วยหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่ าธรรมเนี ย มผูด้ ู แ ลผลประโยชน์ เป็ นค่ าธรรมเนี ย มที่ จ่ ายให้ แ ก่ ผูด้ ู แ ลผลประโยชน์ โดยค่ าธรรมเนี ย มผูด้ ู แ ล
ผลประโยชน์ ค านวณในอัต ราก้าวหน้าดังนี้ อัต ราร้ อ ยละ 0.02 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวม
ในส่ วนที่ ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท และอัตราร้อยละ 0.018 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม ในส่ วนที่
เกินกว่า 50,000 ล้านบาท โดยอัตราดังกล่าวยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนเป็ นค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้แก่นายทะเบียน โดยค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนคานวณจากอัตรา
ร้อยละ 0.023 ต่อปี ของมูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนี ยมต้องไม่ต่ากว่า 3.2 ล้านบาทต่อปี และ
สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาทต่อปี โดยอัตราดังกล่าวยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
ผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านธุรการและการตลาด
สาหรับทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมตามที่กาหนดไว้ในสัญญาบริ การหลัก
การเรี ยกเก็บค่าบริ การสรุ ปได้ดงั นี้
1

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

ค่าบริ การสาหรับบริ การด้านการตลาด
2.1 ค่าบริ การรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริ การด้านการตลาด
ที่กองทุนรวมได้รับจากผูเ้ ช่าและบริ หารจัดการรายใด ๆ ที่ เช่า ดาเนิ นการและบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ที่ให้บริ การด้านการตลาดนอกเหนือไปจากทรัพย์สินที่ผเู ้ ช่าและบริ หารจัดการดั้งเดิมเช่า ดาเนินการและ
บริ หารจัดการหรื อตกลงว่าจะเช่า ดาเนิ นการและบริ หารจัดการในวันที่ ของสัญญาเช่า ดาเนิ นการและ
บริ หารจัดการหลักที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าบริ การรายปี เพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ของจานวนที่เกินกว่าประมาณการ
รายได้รายปี ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริ การด้านการตลาดสาหรับปี ดังกล่าว
2.2 ค่าบริ การจานวน 20 ล้านบาท ซึ่ งจะชาระในวันทาการแรกของปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 หรื อวันที่
อื่นที่ กองทุนรวมและผูจ้ ดั การทรัพ ย์สินโทรคมนาคมได้ตกลงกันที่เกี่ ยวกับทรัพย์สินที่ ให้บริ การด้าน
การตลาดที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็ นทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
ที่กองทุนรวมให้ผจู ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมทาการตลาดโดยเริ่ มในปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562
ตามลาดับ
ค่าบริ ก ารเพิ่ ม เติ ม ซึ่ งจะช าระ (ก) เมื่ อ ผูเ้ ช่ าและบริ ห ารจัด การที่ เป็ นบุ ค คลภายนอกรายใดต่ อ สัญ ญาเช่ า
ดาเนิ นการและบริ หารจัดการที่เกี่ ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริ การด้านการตลาด (ข) เมื่อมีทรัพย์สินที่ ให้บริ การ
ด้านการตลาดที่ให้ผจู ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมทาการตลาดเพิ่มเติม ทั้งนี้ อัตราค่าบริ การเพิ่มเติมในแต่ละกรณี
จะเป็ นไปตามที่กองทุนรวมและผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมจะได้ตกลงกัน
ในกรณี ที่รายได้รายปี ของกองทุนรวมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้บริ การด้านการตลาดในปี ใด ๆ เกินกว่าจานวน
ที่เท่ากับร้อยละ 110 ของประมาณการรายได้รายปี ระยะยาวของทรัพย์สินที่ให้บริ การด้านการตลาดสาหรับปี
ดังกล่าว ผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมมี สิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติ มเป็ นจานวนที่ เท่ ากับร้ อยละ 10
ของรายได้ส่วนเกินที่เกินกว่าจานวนร้อยละ 110 ดังกล่าว ตามที่กาหนดในสัญญาบริ การหลัก

13

เครื่องมือทางการเงิน
กองทุ นรวมต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงทางการเงิ นที่ สาคัญ ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย ความเสี่ ยงด้านการให้
สิ นเชื่อและมูลค่ายุติธรรม
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่อาจ
ทาให้กองทุ น รวมมี ค วามเสี่ ยงจากอัต ราดอกเบี้ ย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ ยของเงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น และเงิ น กู้ยืม
สถาบันการเงิน
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เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้เข้าทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยมีมูลค่าจานวน 11,325.00 ล้านบาท
ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.45 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ THBFIX บวกร้อยละ 3 ต่อปี
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กองทุ นรวมได้เข้าทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยมี มูลค่าจานวน 2,660.00 ล้านบาท
ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.07 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ THBFIX บวกร้อยละ 3 ต่อปี
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในงบดุลมีดงั นี้

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่มีมูลค่ายุติธรรมเชิงลบ

พ.ศ. 2561
ล้ านบาท

พ.ศ. 2560
ล้ านบาท

(154.58)

(290.15)

ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ ยงที่คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ซึ่งอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวม ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากความเสี่ ยงในการจัดการเรี ยกเก็บค่าเช่า
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อชาระหนี้ สินกัน ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ าย
มีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างอิ สระในลักษณะของผูท้ ี่ ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน กองทุนรวมมีการ
พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนั ของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรื อชาระหนี้ สิน ซึ่ งราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ตามที่ปรากฏในงบการเงิน
มีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
14

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวม หมายถึง บุคคลและกิจการที่มีอานาจควบคุมกองทุนรวม ถูกควบคุม
โดยกองทุ นรวมหรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับกองทุ นรวมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม รวมถึงบริ ษทั
ที่ ทาหน้าที่ ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย และกิ จการที่ เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ บุคคลและกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
ยังรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหน่ วยลงทุ นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ น
สาระส าคัญกับกองทุ นรวม ผูบ้ ริ หารส าคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของกองทุ นรวม และสมาชิ กในครอบครั ว
ที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวม
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมแต่ละรายการ กองทุนรวมคานึ งถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ไทย

บริ ษทั เรี ยล มูฟ จากัด

ไทย

บริ ษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด

ไทย
ไทย

บริ ษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

ไทย

บริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชัน่ จากัด

ไทย

บริ ษทั ทรู มูฟ จากัด
บริ ษทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
- เป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่ งถื อหน่วยลงทุนรวมร้อยละ 25.79
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 28.11)
- เป็ นผูข้ ายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมรายใหญ่
เกินร้อยละ 5.00 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- เป็ นผูถ้ ือหุ้นของผูข้ ายสิ ทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
รายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด
- เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของผูข้ ายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานรายใหญ่เกิน
ร้อยละ 5.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- เป็ นผูถ้ ือหุ้นของผูเ้ ช่าและบริ หารจัดการหลักรายใหญ่เกิน
ร้อยละ 5.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่ งถือหน่วยลงทุนรวม
ร้อยละ 4.21 (พ.ศ. 2560 : ไม่มี) และเป็ นบริ ษทั ย่อยของทรู
- เป็ นผูข้ ายสิ ทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
- เป็ นผูข้ ายสิ ทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
- เป็ นผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื้นฐาน
- เป็ นผูข้ ายทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็ นผูเ้ ช่าและบริ หารจัดการหลักทรัพย์สินโครงสร้ างพื้นฐาน
- เป็ นผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็ นผูเ้ ช่าและบริ หารจัดการหลักทรัพย์สินโครงสร้ างพื้นฐาน
- เป็ นผูข้ ายทรัพย์สินโครงสร้ างพื้นฐาน
- เป็ นผูข้ ายทรัพย์สินโครงสร้ างพื้นฐาน
- เป็ นผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
- เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
- เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จัดการกองทุน ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99
ในบริ ษทั จัดการกองทุน
- เป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่ งถือหน่วยลงทุนรวมร้ อยละ 2.44
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 4.25)
- เป็ นผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การเงินฝากธนาคารและตราสารอนุพนั ธ์
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการที่สาคัญต่อไปนี้เป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
พ.ศ. 2561
บาท
ก)

พ.ศ. 2560
บาท

นโยบายกาหนดราคา

รายได้ จากการลงทุน
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิ ทธิรายได้

1,880,334,180 1,885,484,160 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

บริษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชั่น จากัด
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิ ทธิรายได้
รายได้อื่น

1,239,881,988 1,215,004,875 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
5,457,133 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

บริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชั่น จากัด
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น

4,013,183,487 2,122,096,673 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
17,936,000
34,102,720 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมูนิเคชั่น จากัด
รายได้ค่าเช่า
3,031,745,392 1,172,826,136 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
รายได้อื่น
12,312,000
36,299,068 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
บริษัท ทรู มูฟ จากัด
รายได้อื่น
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบี้ย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบี้ย

9,752,000

53,121,079 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

10,443,812

3,375,384 ร้อยละ 0.37 - 0.87 ต่อปี
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ
0.37 - 0.62 ต่อปี )

14

14 ร้อยละ 0.375 ต่อปี
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.375 ต่อปี )
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการที่สาคัญต่อไปนี้เป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
พ.ศ. 2561
บาท
ข)

พ.ศ. 2560
บาท

นโยบายกาหนดราคา

การซื้อบริการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ต้นทุนทางการเงิน
รายการ (กาไร) ขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจาก
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

100,682,967

76,694,279 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 12

318,084,378

180,193,378 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

(57,028,260)

29,489,823 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

23,915,731
40,614

บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม

60,269,563

บริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชั่น จากัด
ค่าสิ ทธิแห่งทาง

121,888,595

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมูนิเคชั่น จากัด
ค่าสิ ทธิแห่งทาง
ค่าเสริ มความแข็งแรงของเสา
ค่าดาเนินการ
ค่าเช่าที่ดินและค่าภาษีโรงเรื อน
ค่าตอบแทนสาหรับการย้ายทรัพย์สิน

13,465,575
2,327,554
182,819,740
79,200,000

17,416,811 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 12
61,057 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
33,443,260 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 12
97,660,180 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
292,045
890,010
2,533,224
3,131,645
6,600,000

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการที่สาคัญต่อไปนี้เป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
พ.ศ. 2561
บาท
ค)

พ.ศ. 2560
บาท

นโยบายกาหนดราคา

ยอดคงเหลือกับบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด
ลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิรายได้
เรี ยกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ

313,389,030
1,559,170

314,247,360 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
1,815,900 ตามที่เกิดขึ้นจริ ง

บริษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชั่น จากัด
เรี ยกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ

1,420,821

บริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชั่น จากัด
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ค่าสิ ทธิแห่งทางค้างจ่าย

410,356,160
1,972,473,147
-

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมูนิเคชั่น จากัด
ลูกหนี้จากเงินจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์อื่น
ค่าเช่าพื้นที่และภาษีโรงเรื อนจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ค่าดาเนินการค้างจ่าย
ค่าเช่าที่ดินและค่าภาษีโรงเรื อนค้างจ่าย
ค่าตอบแทนสาหรับการย้ายทรัพย์สินค้างจ่าย
ค่าสิ ทธิแห่งทางค้างจ่าย
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า

1,400,000
1,400,000
13,932
14,890
750,569,787
81,409,974
2,948,417
1,444,212,826 254,093,479
43,623
3,131,645
7,062,000
312,488
2,690,914,295 1,883,906,470

บริษัท ทรู มูฟ จากัด
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

1,314,508,687

371,847,553 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

1,956,331,314
453,143

994,183,342
221,315 ร้อยละ 0.37 - 0.87 ต่อปี
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.37
- 0.62 ต่อปี )
1,569,605 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 12

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมค้างจ่าย

2,480,449
21,400

1,577,186 ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
274,641,667 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
238,719,037 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
126,593 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

- ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการที่สาคัญต่อไปนี้เป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ค)

พ.ศ. 2560
บาท

9,991,223
-

7,367,972 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 12
411,231 ตามที่เกิดขึ้นจริ ง

นโยบายกาหนดราคา

ยอดคงเหลือกับบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาว
บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมค้างจ่าย

15

พ.ศ. 2561
บาท

2,255,498
3,776
59,410,109 116,438,369 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
56,055,309
95,559,693 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
6,113,643,627 5,436,492,507 ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
3,738,876

3,082,912 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 12

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุ นครั้งที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการได้มีมติอนุ มตั ิ
การจัดสรรกาไรเป็ นเงิ นปั นผลในอัตราหน่ วยละ 0.2600 บาท เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 2,506 ล้านบาท เงิ นปั น ผล
ดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
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ส่ วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะบริ ษัทจัดการ ของกองทุน รวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) ได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง โดย
บริ ษัทจัดการ ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสาคัญ” นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ของกองทุนรวมได้ แสดงข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของกองกองทุนรวมแล้ ว
(2) บริ ษัทจัดการได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนรวมในส่วน
ที่เป็ นสาระสาคัญถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทจัดการได้ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบั ติตามระบบดังกล่าว
และบริ ษัทจัดการได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีของกองทุน
รวมแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของกองกองทุนรวม
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการได้ รับรองความถูกต้ อง
แล้ ว บริ ษัทจัดการได้ มอบหมายให้ นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม และนางสาวอรอนงค์ ชัยธง เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสาร
นี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม และนางสาวอรอนงค์ ชัยธง กากับไว้ บริ ษัท
จัดการจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทจัดการได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
1. ………………………………

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
………………………………………

…………………………………

นางสาวอรอนงค์ ชัยธง
2. ………………………………

ผู้อานวยการ
……………………………………...

…………………………………

ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF)

233

12

