รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

Remark: Unitholders can download the 2019 annual report of Digital Telecommunications
Infrastructure Fund (DIF) via the website of the Management Company.
(https://www.scbam.com/th/fund/property-fund) or http://www.digital-tif.com/index.php
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สารจากบริษัทจัดการ
วันที่ 22 เมษายน 2563
เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ขอนาส่งรายงานประจาปี 2562 ของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“กองทุนฯ”) ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
โดยกองทุนฯ ได้ จดทะเบียนจัดตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 เท่ากับ 172,746.00 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยเท่ากับ 16.2482 บาท โดยในรอบการ
ดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 กองทุนฯ มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 12,975.37 ล้ านบาท และมี
ค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น 2,580.50 ล้ านบาท ทาให้ กองทุนฯ มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในรอบการดาเนินงานเดียวกันนี ้จานวน
10,384.87 ล้ านบาท
เศรษฐกิ จ ไทยในปี 2562 SCB Economic Intelligence Center (EIC) ประมาณการเศรษฐกิ จ ไทย
ขยายตัวเพียงร้ อยละ 2.5 YoY จากผลกระทบของสงครามการค้ า ส่งผลให้ ภาคการส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่อง เป็ นผล
ให้ เศรษฐกิจในประเทศมีทิศทางชะลอตัวตามภาคส่งออก โดยสะท้ อนจากหลายเครื่ องชี ว้ ัดที่สาคัญ อาทิ ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้ กาลังการผลิตที่หดตัวต่อเนื่อง การจ้ างงานรวมและรายได้ นอกภาคเกษตรที่ปรับลดลง
รวมถึงดัชนีการลงทุนที่ยงั หดตัว โดยมีเพียงภาคการท่องเที่ยวที่ยงั ขยายตัวได้ ต่อเนื่อง แต่รายจ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวก็
ยังถูกกดดันจากเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องจนถึงปลายปี
ทัง้ นีก้ ารหดตัวของมูลค่าการส่งออกในช่วงที่ผ่านมาได้ รับแรงกดดันจาก 3 ปั จจัย ได้ แก่ (1) สงครามการค้ า
ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่เริ่มต้ นตั ้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้ าไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อปุ ทาน
การผลิตสินค้ าส่งออกของจีนไปยังตลาดสหรัฐฯ ที่โดนเรี ยกเก็บภาษีนาเข้ าเพิ่มขึ ้น (2) ตลาดรถยนต์ของโลกที่ซบเซา อย่าง
ต่อเนื่องนับตั ้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็ นต้ นมาและปั จจุบนั ยังไม่ปรับตัวดีขึ ้น (3) ราคาน ้ามันโลกที่ยงั คงหดตัวเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกัน ในปี ก่อนหน้ า และการปิ ดซ่อมบารุ งโรงกลั่นในช่วงปลายปี ส่งผลให้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(“กนง.”)คงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ 1.25% สาหรับด้ านอัตราเงินเฟ้ อ กนง. ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยทังปี
้ 2562
อยู่ที่ 0.7% ส่วนปี 2563 คาดการณ์ไว้ ที่ 0.8% ซึง่ อัตราเงินเพ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยทังปี
้ 2562 และปี 2563 มีแนวโน้ มต่ากว่ากรอบ
เป้าหมายจากราคาพลังงานที่ต่ากว่าคาดตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยกนง. ยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์ค่าเงิน
บาท แต่มองว่าแรงกดดันด้ านแข็งค่าในระยะข้ างหน้ ามีน้อยลง อีไอซีคาด กนง.อาจปรับลดดอกเบี ้ยนโยบายลงเพิ่มเติมได้
ในปี 2563 จากความเสี่ยงด้ านต่าในต่างประเทศที่ปรับลดลง และต้ องรักษา policy space เพื่อรองรับความเสี่ยงในระยะ
ต่อไป ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทาได้ เพียงพยุงเศรษฐกิจเท่านัน้
สาหรั บแนวโน้ มของเศรษฐกิจไทยปี 2563 อีไอซีประเมินเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้ อยละ 1.8 YoY จาก
เดิมคาดที่ 2.1% และมีความเป็ นไปได้ ที่ภาครัฐจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจในปี 2563
ซึง่ จะต้ องติดตามลักษณะและขนาดของมาตรการอย่างใกล้ ชิดต่อไป ทังนี
้ ้คาดการณ์ว่าปี 2563 กนง. จะคงอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายต่อเนื่องที่ 1.00% ซึง่ เป็ นระดับต่าที่สดุ เป็ นประวัติการณ์ แต่อีไอซีมองว่ายังมีโอกาสสูงขึ ้นมาอยู่ที่ 40% ที่ กนง.จะ
ปรับลดดอกเบี ้ยนโยบายลงเพิ่มเติมได้ หากปั จจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจยังคงยืดเยื ้อ และความสามารถในการชาระหนี ้ปรับแย่
ลงรุนแรงกรณีปัจจัยพื ้นฐานคาดว่าสถานการณ์ COVID-19 จะใช้ เวลาประมาณ 5 เดือนก่อนที่จะกลับมาเป็ นปกติในเดือน
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มิถนุ ายน 2563 ซึ่งผลกระทบจะมีมากสุดในช่วงไตรมาสแรก จากมาตรการที่เข้ มงวดของทางการจีนในการควบคุมโรคที่
ส่งผลต่อการเดินทางออกนอกประเทศของนักท่องเที่ยวจีน รวมถึงการผลิตและการขนส่งสินค้ าของจีน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม EIC คาดการณ์ ว่ าธุ รกิจโทรศัพ ท์ เ คลื่อนที่ ยังคงมี แนวโน้ ม
เติบโตประมาณร้ อยละ 3 ซึ่งลดลงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา (2556 - 2560) ทังนี
้ ้ได้ รับปั จจัยบวกจากการใช้
บริ การด้ านข้ อมูลที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ผ้ ูบริ โภคหันมาใช้ บริ การแบบ post-paid มากขึ ้นนัน้ เป็ นอีก
ปั จจัยหนึง่ ที่ช่วยให้ รายได้ ต่อเลขหมาย (ARPU) เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย อย่างไรก็ตามหลังจากคลื่นความถี่ 700 MHz ซึง่ เป็ นคลื่น
ความถี่ชดุ แรกสาหรับพัฒนา 5G ได้ ถกู จัดสรรให้ mobile operator 3 เจ้ าหลัก ทาให้ แต่ละเจ้ ามีคลื่นอยู่ราวค่ายละ 65-70
MHz แต่ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ทาให้ กสทช. ต้ องเร่ งจัดการประมูลคลื่นความถี่สาหรับรองรับ 5G
ได้ แก่ คลื่นความถี่ย่าน 700, 1800, 2600 MHz และ 26 GHz ซึง่ ทาการประมูลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดนผลการ
จัดสรร สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz

คลื่นความถี่ย่าน 26 GHz

(3 lots: 2x15 MHz)

(19 lots: 10x19 MHz)

(27 lots: 27x100 MHz)

1 lot: 2x5 MHz = 10 MHz

10 lots: 10x10 MHz = 100 MHz

12 lots: 12x100 MHz = 1200 MHz

TRUE

ไม่ได้ รับการจัดสรร

9 lots: 9x10 MHz = 90 MHz

8 lots: 8x100 MHz = 800 MHz

DTAC

ไม่เข้ าร่วมประมูล

ไม่เข้ าร่วมประมูล

2 lots: 2x100 MHz = 200 MHz

TOT

ไม่เข้ าร่วมประมูล

ไม่เข้ าร่วมประมูล

4 lots: 4x100 MHz = 400 MHz

CAT

2 lots: 2x10 MHz

ไม่ได้ รับการจัดสรร

ไม่เข้ าร่วมประมูล

AIS

ดังนันภายหลั
้
งการประมูลคลื่นดังกล่าวทาให้ AIS ก้ าวเป็ นผู้นาเนื่องจากมีการถือครองคลื่นมากที่สดุ
ภาพรวมธุรกิจค้ าปลีกโดยภาพรวมของไทย จากงานวิจัยตลาดพืน้ ที่ค้าปลีกในกรุ งเทพมหานคร และ
พืน้ ที่โดยรอบ ณ ไตรมาส 4 พ.ศ. 2562 รายงานว่ าพืน้ ที่ค้าปลีกประมาณ 204,200 ตารางเมตรเปิ ดให้ บริ การใน
พืน้ ที่กรุ งเทพมหานครและพืน้ ที่โดยรอบ โดยศูนย์ การค้ ามีสัดส่ วนมากที่สุดในพืน้ ที่ค้าปลีกที่เปิ ดให้ บริการในปี
2562 โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ น 65% รองลงมาคือคอมมูนิตี ้มอลล์ประมาณ 15% เมื่อพิจารณาอัตราการเช่าเฉลี่ยของพื ้นที่ค้า
ปลีกในกรุ งเทพมหานครและพืน้ ที่โดยรอบแยกตามประเภทและพืน้ ที่จะเห็นได้ ว่า ศูนย์การค้ าที่ตั ้งอยู่ในพืน้ ที่เขตเมือง
ชันในมี
้ อตั ราการเช่าพื ้นที่อยู่ที่ประมาณ 96% ในขณะที่อตั ราการเช่าพื ้นที่ของศูนย์การค้ าที่ตั ้งอยู่ในพื ้นที่เมืองชันนอกอยู
้
่ที่
93% ทัง้ นีใ้ นระหว่างปี พ.ศ.2563 - 2565 คาดว่าจะมีพืน้ ที่ศูนย์การค้ าแล้ วเสร็ จอีกประมาณ 515,000 ตารางเมตร โดย
เป็ นศูนย์การค้ าที่อยู่ในพืน้ ที่ใ จกลางเมืองของกรุงเทพมหานครประมาณ 312,500 ตารางเมตร คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
61% ของพื ้นที่ศนู ย์การค้ าทังหมด
้
ที่มีกาหนดเปิ ดให้ บริการภายในปี พ.ศ. 2565
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ภาพรวมตลาดสานั กงานในกรุ งเทพมหานครในย่ านธุ รกิจ บริ ษัท ฟี นิกซ์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ เปิ ดเผยว่ า
พืน้ ที่อาคารสานักงานรวมในกรุ งเทพมหานคร ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2562 มีทัง้ หมดประมาณ 9,177,500 ตารางเมตร
โดยมีอาคารสานักงานเปิ ดใหม่ให้ บริ การประมาณ 312,000 ตารางเมตร โดยในช่วงตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2562 มีพืน้ ที่
อาคารสานักงานสร้ างเสร็ จเปิ ดให้ บริการใหม่ในแต่ละปี มากกว่า 100,000 ตารางเมตรขึ ้นไป ในขณะที่อตั ราการเช่าพื ้นที่
สานักงานใหม่ในแต่ละปี มากกว่า 130,000 ตารางเมตรต่อปี ส่งผลให้ อัตราการเช่าพืน้ ที่สานักงานในกรุ งเทพมหานคร
เพิ่มขึ ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ทัง้ นีพ้ ื ้นที่อาคารสานักงานที่กาลังก่อสร้ างและมี กาหนดแล้ วเสร็ จในช่วงปี พ.ศ.
2563 - 2566 มีประมาณ 2.07 ล้ านตารางเมตร โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2565 จะอยู่ในพืน้ ที่นอกศูนย์กลาง
เขตธุรกิจมากกว่า แต่เมื่อโครงการ mix-usedหลายโครงการในพื ้นที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจสร้ างเสร็จในเวลาเดียวกันจะมีผล
ให้ พืน้ ที่อาคารสานักงานสร้ างเสร็ จในปี พ.ศ. 2566 อยู่ในพืน้ ที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจมากถึง 809,000 ตารางเมตร ซึ่งใน
อนาคตอาจจะมีอาคารสานักงานเปิ ดตัวใหม่อีกก็เป็ นไปได้ เพราะตลาดอาคารสานักงานเป็ นที่สนใจของนักลงทุนทังชาว
้
ไทยและต่างชาติ ทังในเรื
้ ่ องของการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ห รื อการซื ้ออาคารสานักงานเดิมที่มีอยู่ในตลาดเพื่อนามา
บริ หารต่อ โดยอัตราการเช่าของอาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานคร ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ประมาณ 93% มีการ
เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อนหน้ านี ้ไม่มาก และคาดว่าความต้ องการพื ้นที่อาคารสานักงานในปี พ.ศ.2563 จะไม่แตกต่างไปจาก
ปี 2562 มากนัก
ภาพรวมการท่ องเที่ ย ว ส าหรั บ สถานการณ์ ด้ านการท่ อ งเที่ ย วของไทยปี 2562 มี นั ก ท่ องเที่ ย ว
ชาวต่ างชาติท่ีเดินทางเข้ ามาท่ องเที่ยวในประเทศไทยจานวน 39.79 ล้ านคน เพิ่มขึน้ จาก 38.17 ล้ านคนจากปี
ก่ อนหน้ า คิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 4.24 ซึ่งเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้นที่สงู กว่าปี 2561 และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักท่องเที่ยว
จากจีนยังคงมีจานวนสูงสุดที่มาเที่ยวในประเทศไทยด้ วยจานวน 10.99 ล้ านคน เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 4.3 จากปี 2561 ในปี
2562 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้ แก่ 1. จีน 2. มาเลเซีย 3.
อินเดีย 4. เกาหลี และ 5. ลาว ตามลาดับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี 2563
จะเติบโตในระดับ ใกล้ เคียงกับปี 2562 และภาคการท่องเที่ยวปี 2563 น่าจะเป็ นอีกปี ที่ท้าทายสาหรับผู้ประกอบการ
ท่อ งเที่ ยวไทย เพราะยังต้ อ งเผชิญ ปั จจัยความท้ าทายที่ถ าโถมเข้ ามา ทัง้ ดีม านด์นัก ท่อ งเที่ ยวชะลอการเติ บ โต จาก
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ไม่เป็ นใจ ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่า เป็ นอีกตัวแปรหลักทาให้ นกั ท่องเที่ยวระมัดระวังการใช้ จ่ าย
ในไทย หรื อตัดสินใจเบนเข็มไปเที่ยวประเทศอื่นที่ค้ มุ ค่ากว่า เช่น เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนีเซีย สาหรับสถานการณ์
โรคระบาด Covid-19 หรื อ โรคไวรัสโคโรนาสายพัน ธุ์ใหม่ ทาง EIC คาดการณ์ ว่ายังมี ค วามไม่ แ น่น อนสูง และมี การ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้ างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตาม จากมาตรการควบคุมโรคระบาด Covid-19 ที่เข้ มงวดของจีน คาดว่าจะมี
ผลกระทบต่อภาคการท่อ งเที่ยวไทยน่ าจะมี มากที่ สุดในช่วงเดื อนกุม ภาพัน ธ์ - มี นาคม 2563 และเริ่ ม มีการฟื ้นตัวได้
หลังจากนัน้ โดย EIC ประมาณการจานวนนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ างชาติ ในปี 2563 ปรั บ ลดเหลื อ 36.6 - 38.8 ล้ านคน จาก
คาดการณ์เดิมที่ 41.3 ล้ านคน โดยขึ ้นอยู่กบั ความรุนแรงของสถานการณ์
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ตลาดนิคมอุตสาหกรรมปั จจุบันได้ รับปั จจัยบวกจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
หรือ Eastern Economic Corridor Development (EEC)
โดยอีไอซีคาดการณ์ ปี 2563 ว่า อัตราใช้ ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมคาดว่าจะทรงตัวราว 78% จากปี ก่อนตามการ
เพิ่มของอุปทานที่ม ากกว่าอุปสงค์เล็กน้ อย ทาให้ เหลือที่ดินว่างพร้ อมขายราว 35,400 ไร่ ในปี ถัดไป นอกจากนี ้ในส่วน
ของโรงงานสาเร็ จรูปให้ เช่า ในระยะกลาง อัตราพืน้ ที่ว่าง (vacancy rate) มีแนวโน้ มลดลงเล็กน้ อยจาก 28% เป็ น 27%
เนื่องจากผู้ประกอบการยังอยู่ระหว่างรอให้ มีการเช่าพื ้นที่เพิ่ มเติมก่อนพัฒนาใหม่ โดยมีปัจจัยที่ต้องจับตามองได้ แก่ การ
ย้ ายฐานการผลิตจากจีน มาตรการดึงดูดนักลงทุนของไทยและ BOI และการพัฒนาโครงการ EEC ทังนี
้ ้ EIC คาดการณ์ว่า
ในปี 2563 อุตสาหกรรมของผู้เช่าหลักของโรงงานสาเร็จรูปมีการชะลอตัวซึง่ ทาให้ การขยายพื ้นที่เช่าค่อนข้ างจากัด
สุดท้ ายนี ้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนฯ ขอขอบพระคุณผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้ มอบความไว้ วางใจบริ ษัทในการบริ หารเงินลงทุนในกองทุนฯ ของท่าน โดยบริ ษัทจะบริ หาร
จัดการกองทุนฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถื อหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญภายใต้ หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้ างความ
พึงพอใจให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
หมายเหตุ: ทีม่ า;
-

SCB Economic Intelligence Center (EIC) : Outlook ไตรมาส 1/2020, Industrial Estate & Properties (Sep 2019)
กรุงเทพธุรกิ จ “เปิ ดยื่นซอง 5G วันนี้ คาดเข้าชิ งครบ 5 ราย” ฉบับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
Phoenix property: งานวิจยั ตลาดอสังหาฯ, ตลาดอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาส 4 พ.ศ.2562 (22/01/2020)
Phoenix property: งานวิ จัย ตลาดอสังหาฯ, ตลาดพื้ น ที่ ค้ า ปลี ก ในกรุ งเทพมหานครและพื้ น ที่ โดยรอบ ณ ไตรมาส 4 พ.ศ.2562
(14/01/2020)
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา มกราคม 2563
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1 ข้ อมูลกองทุน
1.1 กองทุน
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

Digital Telecommunications Infrastructure Fund

ชื่อย่อกองทุน

DIF

1.2 บริษัทจัดการ
ชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จดั 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 ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (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
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2 นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
2.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเด่ นในการดาเนินงานของกองทุนฯ
2.1.1 การลงทุนในปั จจุบัน
กองทุนฯ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานซึ่งมีการจาหน่ายหน่ วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนเป็ นการทั่วไปซึ่ง
เป็ นช่องทางให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ได้ มีโอกาสลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ
โดยทรู ซึ่งเป็ นบริ ษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั ้งในประเทศไทย เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ และ
ถือหน่วยลงทุนจานวนประมาณร้ อยละ 28.902 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563
ทังนี
้ ้ ในอนาคตกองทุนฯ อาจจะลงทุน หรื อได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม และ/
หรื อ ได้ มาซึง่ สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว โดยอาจจะได้ มาจากทรูและบริษัท
ย่อยของทรู (“กลุ่มทรู ”) และ/หรื อจากบุคคลอื่น นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์จะบริ หารกิจการของ
กองทุนฯ โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้ างรายได้ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถให้ อตั ราผลตอบแทนที่เหมาะสม
ต่อสภาวะการแข่งขันในตลาดทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในระยะยาว
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ กองทุนฯ มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานแยกตามประเภท
ของทรัพย์สินดังนี ้
(ก)

เสาโทรคมนาคม

กองทุนฯ เป็ นเจ้ าของหรื อมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สุทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน
(portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจานวน 16,059 เสา ประกอบด้ วย เสาที่ก องทุนฯ เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์จานวน 9,727 เสา (ได้ แก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูและเสาโทรคมนาคมของบริษัท
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (TUC) ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3) และเสาที่
กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจานวน 6,332 เสา (ได้ แก่ เสาโทรคมนาคมของบริษัท
บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด (BFKT) เสาโทรคมนาคมของบริ ษั ท เอเซี ย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชั่น
จากัด (AWC) เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2) รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ
AWC จานวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญา HSPA
(ข)

ใยแก้ วนาแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด

กองทุนฯ มีการลงทุนในใยแก้ วนาแสงระยะทางรวม 95,560 กิโลเมตร (หรื อ 2,872,599 คอร์
กิ โลเมตร) รวมทัง้ อุป กรณ์ ระบบสื่ อ สัญ ญาณรวม 9,169 ลิ ง 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 และการมีสิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ทังนี
้ ้ สามารถแบ่งตามประเภทการลงทุนได้ ดงั นี ้
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
(1) การถือครองกรรมสิทธิ์
(1.1)

กรรมสิ ท ธิ์ ในระบบ FOC หลัก และอุป กรณ์ ร ะบบสื่ อ สัญ ญาณที่ เกี่ ย วข้ อ ง และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัดซึ่งได้ มาจากบริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์
ปอเรชั่น จากัด (TICC) ซึ่งประกอบด้ วย FOC ความยาว 7,909 กิ โลเมตร (หรื อ
232,678 คอร์ กิ โลเมตร) โดยรวม FOC ที่ กองทุนเข้ าลงทุนเพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณอื่น ซึง่ อยู่ใน 69
จังหวัดทั่วประเทศไทย ระบบบรอดแบนด์ ในเขตพื น้ ที่ ต่ างจังหวัด ประกอบด้ ว ย
โครงสร้ างโทรคมนาคมประเภท Passive และโครงสร้ างโทรคมนาคมประเภท
Active หลายประการ รวมถึง อุปกรณ์ สื่อสัญญาณ อุปกรณ์ IP หลัก และสายนา
สัญญาณเครื อข่ายส่งตรงถึงผู้ใช้ ปลายทาง (last mile) รวมทัง้ FOC สายทองแดง
(copper cable) และสายโคแอคเชี ย ล (coaxial cable) ซึ่ ง สามารถรองรั บ
ผู้ใช้ บริการบรอดแบนด์ได้ จานวนประมาณ 1.2 ล้ านพอร์ ต

(1.2)

กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่
ต่างจังหวัด ระยะทาง 10,925 กิโลเมตร (หรื อ 422,294 คอร์ กิโลเมตร) ที่ซือ้ จาก
TUC โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่, ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่
4

(1.3)

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

(1.4)

กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ
ในเขตพื น้ ที่ ต่ า งจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 315 กิ โลเมตร (หรื อ ประมาณ
40,823 คอร์ กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 37,505 คอร์
กิโลเมตร) ตามลาดับ ที่จะซื ้อจาก เรี ยลมูฟ โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ
FTTx ของเรี ยลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4

(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) รวมทัง้ สิทธิ
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 ทัง้ นี ้ โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความ
ประสงค์ที่จะใช้ สิทธิดังกล่าวให้ แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกาหนดอายุการ
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
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 เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 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
การซื ้อ FOC ดังกล่าว (call option) เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว ทัง้ นี ้
โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิดังกล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2
ปี ก่อนครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะ
ยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 โดยมีราคาใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพื่อ
ซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,500 ล้ านบาท

(3) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ
(3.1)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่า FOC (ซึ่งรวมถึง FOC
และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้ 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 าหนดสั ญ ญา HSPA โดยระบบ FOC ของ
BFKT ประกอบด้ ว ย FOC ระยะทาง 47,250 กิ โลเมตร และอุ ป กรณ์ ร ะบบสื่ อ
สัญญาณรวม 9,169 ลิงค์

ตารางดังต่ อ ไปนี ส้ รุ ป ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุ น ณ วัน ที่ ข องเอกสารฉบับ นี ้ ซึ่ง
ประกอบด้ วยทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น ทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติ ม
ครัง้ ที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้ 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)

สัญญาเช่ าระยะยาว +
สิทธิซอื ้ ก่ อน

กรรมสิทธิ์

TICC

TUC

True Move

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)

AWC

TICC

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)
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รูปแบบการ
ลงทุน

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

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
Option)
ปี ที่สิน้ สุด
ระยะเวลาใน
การเช่ ากลับ

สัญญาเช่ าระยะยาว +
สิทธิซอื ้ ก่ อน

กรรมสิทธิ์

รวม

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

2568
(ภายหลังสิ ้นสุดระยะเวลา
ในการซื ้อรายได้ )

2576 (1)

2576 (1)

2576 (2)

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

2576 (เสา)
2576
+ 10 ปี (5)
(FOC)

2576
+ 10 ปี (5)

2578

2591

2576 (6)
+ 10 ปี (5)

2576
+ 10 ปี (5)

(1)

ภายหลังจากที่กองทุนได้ รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง) ซึง่ ปั จจุบนั
อยู่ในระหว่างการขายรายได้ ที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าว โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องจะดาเนินการเจรจาและตกลงจานวน
ทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจานวนที่กองทุนได้ รับจาก BFKT และ
AWC จากการขายรายได้ ที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน ทัง้ นี ้ เงื่อนไขการเช่าดังกล่าวขึน้ อยู่กับความสาเร็ จในการ
ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3

(2)

หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ไม่เกิดขึน้ ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและ
บริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะลดลงโดยจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2570

(3)

หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติ ม ครัง้ ที่ 3 ไม่เกิดขึน้ ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและ
บริ หารจัดการอุปกรณ์ โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้ นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม
2561

(4)

หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ไม่เกิดขึน้ ระยะเวลาการเช่า ดาเนินการและ
บริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็ นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive จะลดลงโดยจะสิ ้นสุดลง
ในวันที่ 15 กันยายน 2569

(5)

ในปี 2575 หากกลุ่มทรูได้ รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จาเป็ นสาหรับการให้ บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้ องต่อ
อายุการเช่าออกไป เป็ นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสญ
ั ญาเช่าระยะแรก หรื อ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรูที่ให้ บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้ วแต่เวลาใดจะสันกว่
้ า ทังนี
้ ้ เมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง
ดังนี ้ (ก) รายได้ รวมทัง้ ปี ของกลุ่มทรู จากการให้ บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับที่กาหนด หรื อ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูใน
การให้ บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้ อยละ 33

(6)

หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ไม่เกิดขึน้ ระยะเวลาการเช่าช่วง ดาเนินการ
และบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2569

6

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ตารางดังต่อไปนีส้ รุปทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการได้ มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 3
รูปแบบการ
ลงทุน

ทรัพย์ สิน /
ผู้โอน
เสา
โทรคมนาคม

กรรมสิทธิ์

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

4,847

BFKT

เสา

ใยแก้ วนาแสง
(FOC) และ
อุปกรณ์ ระบบ
สื่อสัญญาณ

1,485

เสา

9,169

ลิ ้งค์

TRUE

6,000

เสา

กม.

True Move

AWC

TICC

1,113

กม.

รวม

รวม

15,271 เสา

เสา

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

TUC

350 + 2,589

FOC 5,112

และ FOC
47,250

TICC

สัญญาเช่ าระยะยาว +
สิทธิซอื ้ ก่ อน

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

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

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

2576

2576

(Active)

2576

+ 10 ปี (1)

+ 10 ปี (1)

+ 10 ปี (1)

2576

+ 10 ปี (1)

(Passive)

(FOC)

ในปี 2575 หากกลุ่มทรู ได้ รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จาเป็ นสาหรับการให้ บริ การบรอดแบนด์ กลุ่มทรู
จะต้ องต่ออายุการเช่าออกไป เป็ นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสญ
ั ญาเช่าระยะแรก หรื อ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มทรู ที่ให้ บริ การบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้ วแต่เวลาใดจะสันกว่
้ า ทังนี
้ ้ เมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังนี ้
(1)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
(ก) รายได้ รวมทัง้ ปี ของกลุ่ม ทรู จากการให้ บริ ก ารบรอดแบนด์เกินกว่าระดับ ที่ กาหนด หรื อ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่ ม ทรู ในการ
ให้ บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้ อยละ 33

ตารางดังต่อไปนี ้สรุปทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
รูปแบบการ
ลงทุน

สิทธิในการรั บรายได้
สุทธิ + สิทธิซอื ้ ก่ อน

สัญญาเช่ าระยะยาว + สิทธิ
ซือ้ ก่ อน

กรรมสิทธิ์

(ทรัพย์ สินของ BFKT

รวม

และ AWC)
ทรัพย์ สิน /
ผู้โอน
เสา
โทรคมนาคม
ใยแก้ วนา
แสง (FOC)
และอุปกรณ์
ระบบสื่อ
สัญญาณ

AWC

4,847

BFKT

เสา

1,485

เสา

9,169

ลิ ้งค์

และ FOC
47,250

กม.

TRUE

6,000

TICC

เสา

ทรูมฟู

เรียลมูฟ(1)

AWC

TICC

2,939 + 788

FOC
ประมาณ
5,112

กม.

(ประมาณ

คอร์

122,974

คอร์
กิโลเมตร)

FOC

FOC

ประมาณ

ประมาณ

9,130

กม.

7,021

กม.

(ประมาณ (ประมาณ

FOC

FOC ประมาณ FOC ประมาณ

ประมาณ

7,981 กม.

13,542

932 กม.

(ประมาณ

(ประมาณ

(ประมาณ 303,453 คอร์
78,328 คอร์
คอร์
กิโลเมตร)
กิโลเมตร) +
กิโลเมตร) กิโลเมตร)
คอร์

314,600

รวม

16,059

เสา

(680,400
กิโลเมตร)

TUC

455,446

700,000

กม.
คอร์

กิโลเมตร)

9,169

เสา

ลิงค์ และ

FOC ประมาณ
95,560

กม.

(ประมาณ
2,872,599

คอร์

กิโลเมตร)

FOC

+ FOC ประมาณ
ประมาณ 1,795 กม.
(ประมาณ
2,797 กม.
107,694
(ประมาณ
คอร์
109,704
กิ
โ
ลเมตร)
คอร์
กิโลเมตร)
ระบบ
บรอดแบนด์
ในเขตพืน้ ที่
ต่ าง
จังหวัด

1.2 ล้ าน

1.2 ล้ านพอร์ ต

พอร์ ต

ครอบคลุม FOC

ครอบคลุม

6,114 กม.

FOC

(198,085 คอร์

6,114 กม.

กิโลเมตร)

(198,085
คอร์
กิโลเมตร)
ปี ที่กองทุนมี
สิทธิในการ
ซือ้ ทรั พย์ สิน
(Call

2568

2578

2591

(ภายหลังสิ ้นสุดระยะเวลา
ในการซื ้อรายได้ )

Option)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
รูปแบบการ
ลงทุน

สิทธิในการรั บรายได้
สุทธิ + สิทธิซอื ้ ก่ อน

สัญญาเช่ าระยะยาว + สิทธิ
ซือ้ ก่ อน

กรรมสิทธิ์

(ทรัพย์ สินของ BFKT

รวม

และ AWC)

ปี ที่สิน้ สุด
ระยะเวลาใน
การเช่ ากลับ

2576(2)

2576(2)

2576

2564

2576 (เสา)

2576

2576

2576

2576

(Active)

2576

+ 10 ปี

+ 10 ปี

+ 10 ปี

+ 10 ปี (3)

2576

+ 10 ปี (3)

(Passive)

(FOC)

+ 10 ปี

(3 )

(3 )

(3 )

(3 )

หมายเหตุ
(1) ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 กองทุนจะซื ้อกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและใน
เขตพืน้ ที่ต่ างจังหวัด จาก เรี ยลมูฟ โดยเข้ าทาสัญ ญากับ เรี ยลมูฟ ในฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ ารับสิท ธิและ
หน้ าที่ของ เรี ยลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้ ทัง้ นี ้ TUC ตกลงจะเข้ ารับสิทธิ
และหน้ าที่ต่าง ๆ ที่ เรี ยลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุนภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 เมื่อการโอน
กิจการทัง้ หมดของ เรี ยลมูฟ ให้ แก่ TUC เกิดขึน้ แล้ วโดยเสร็ จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ขายซึ่งยังคงมีอยู่
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ณ วันที่การโอนกิจการทังหมดของ
้
เรียลมูฟ ให้ แก่ TUC
เสร็จสมบูรณ์แทนที่ เรียลมูฟ ทุกประการ
(2) ภายหลังจากที่กองทุ นได้ รับกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC (ตามเงื่อนไขของ
สัญญาที่เกี่ยวข้ อง) ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการขายรายได้ ที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 TUC และ
TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องจะ
ดาเนินการเจรจาและตกลงจานวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้ องไม่น้อย
กว่าจานวนที่กองทุนได้ รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ ที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สิ นดังกล่าวให้ แก่กองทุน โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 3.4.1.3 (ก)(4) “หนังสือข้ อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้ อตกลงร่วมกันที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC")”
(3) เมื่อครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ในปี 2576 (ยกเว้ น FOC ประมาณ 122,974 คอร์ กิโลเมตร และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่
ต่างจังหวัดจานวนประมาณ 1.2 ล้ านพอร์ ตครอบคลุม FOC 198,085 คอร์ กิโลเมตร ที่ให้ เช่าแก่ TICC) หากกลุ่มทรู ได้ รับการ
ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จาเป็ นสาหรับการให้ บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้ องต่ออายุการเช่าออกไป เป็ น
ระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นับจากวันครบอายุสญ
ั ญาเช่าระยะแรก หรื อ (ข) ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่บริ ษัทในกลุ่มทรูที่ ให้ บริ การบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้ วแต่เวลาใดจะสันกว่
้ า ทัง้ นี ้ เมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังนี ้
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(ก) รายได้ รวมทังปี
้ ของกลุ่มทรูจากการให้ บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดับที่กาหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มท
รูในการให้ บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้ อยละ 33

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 ดาเนินการและบริหาร
จัดการทรัพย์สิน โดยเป็ นการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นผู้เช่า/เช่า
ช่วง ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว และ (ข) การได้ รับสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้ สุท ธิ จ ากการให้ เช่ า ทรั พ ย์ สิน ทัง้ นี ้ โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดและรู ป แบบของการจัด หา
ผลประโยชน์ของทรัพย์สินแต่ละประเภทของกองทุนดังต่อไปนี ้
(ก)

เสาโทรคมนาคม

ณ วัน ที่ ข องเอกสารฉบั บ นี ้ กองทุ น เข้ าท าสั ญ ญาเพื่ อ ให้ ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการรั บ
ประโยชน์จากรายได้ สุทธิจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมจานวนรวมทังสิ
้ ้น 6,332 เสา และ
กองทุนยังได้ นาเสาโทรคมนาคมที่กองทุนเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์รวมทัง้ สิ ้น 9,727 เสา ออก
จัดหาผลประโยชน์ ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ ห ารจัดการหลักเช่ า
ดาเนินการและบริหารจัดการ ซึง่ มีรายละเอียดแยกตามวิธีการจัดหาผลประโยชน์ดงั นี ้
(1) การให้ ผ้ อู ื่นเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
กองทุนได้ นาเสาโทรคมนาคมที่กองทุนถือครองกรรมสิทธิ์ดงั ต่อไปนี ้จานวนรวมทังสิ
้ ้น 9,727
เสา ออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการ ทังนี
้ ้ ตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่
ได้ มีก ารแก้ ไขและแทนที่ นัน้ 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 ชอบค่ าใช้ จ่ ายเกี่ ย วกับ การ
ดาเนินงานและการบารุ งรักษาทรัพย์ สินดังกล่าว โดยผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักจะต้ อง
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่
(1.1)

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นซึ่งเข้ าทากับทรู กองทุนได้ มา
ซึ่งทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู โดยกองทุนเป็ นผู้รับผิดชอบชาระค่าเช่าที่ดิน
รวมถึงภาษี โรงเรื อนและที่ดินสาหรับที่ดินที่ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูตั ้งอยู่
และค่าประกันภัยสาหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในช่วงระยะเวลา
การเช่ าตามสัญ ญาเช่า ด าเนิน การ และบริ หารจัดการหลัก ที่ได้ มี การแก้ ไขและ
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แทนที่ TUC เป็ นผู้ดาเนินการชาระค่าเช่าที่ดินรวมถึงภาษี โรงเรื อนและที่ดินสาหรับ
ที่ดิน ที่ท รัพ ย์ สิน เสาโทรคมนาคมของทรู ตัง้ อยู่ (ตามวิธีการคานวณซึ่งระบุไว้ ใน
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 ชอบค่ าใช้ จ่ ายในการ
ดาเนินการและบารุงรักษาทรั พย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู และพืน้ ที่ที่ทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคมของทรูตั ้งอยู่เอง
ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นซึง่ เข้ าทากับทรู หากผู้เช่าและ
บริหารจัดการไม่สามารถเข้ าถึง ดาเนินการ และ/หรื อใช้ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมเบื ้องต้ นไม่ว่าส่วนใดเนื่องมาจากประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิการเช่า
หรื อ สิ ท 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
โทรคมนาคมตั ้งอยู่ (“ทรัพย์สินที่ได้ รับผลกระทบ”) ภายในห้ าปี นับตั ้งแต่สิทธิการ
เช่าที่เกี่ยวข้ องได้ เปลี่ยนมาอยู่ในชื่อของกองทุน นิติบุคคลผู้โอนรายที่เกี่ยวข้ องจะ
ทาการย้ ายหรื อเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินที่ได้ 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 แต่ วันที่ กองทุนลงทุนครัง้ แรกหรื อวัน ที่โอน
ทรัพย์สินดังกล่าวเสร็ จสิ ้น (แล้ วแต่กรณี) โดยจานวนทีช่ าระคืนพร้ อมดอกเบี ้ยให้ แก่
กองทุน ดังกล่ าวต้ องหัก ด้ วยค่ าเช่าทัง้ หมดที่ ก องทุน ได้ รับ ไปแล้ ว จากผู้เช่าและ
บริหารจัดการหลักสาหรับทรัพย์สินที่ได้ รับผลกระทบซึ่งนิติบุคคลผู้โอนไม่สามารถ
ย้ ายหรื อเปลี่ยนทดแทนได้ นัน้ 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 ฐานของกองทุ น ดั ง นัน้ กองทุ น จึ ง ไม่ ต้ อ ง
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขันตอนเกี
้
่ยวกับการได้ มาเพิ่มเติมหรื อจาหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานรวมทังหลั
้ กเกณฑ์และขันตอนเกี
้
่ยวกับการขอมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์สาหรับการทาธุรกรรม
ระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและการประเมินค่าทรัพย์สิ นกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพิ่มเติมแต่อย่างใด
(1.2)

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ ลงทุนเพิ่ ม เติม ครั ง้ ที่ 2 จ านวน 350 เสา ครั ง้ ที่ 3
จานวน 2,589 เสา และครัง้ ที่ 4 จานวน 788 เสา
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ตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2, ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่
4 ตามลาดับ โดยในส่วนของค่าใช้ จ่ายนัน้ กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดิน
รวมถึงภาษี โรงเรื อนและที่ ดิน ที่เกี่ ยวข้ องกับ เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ ลงทุน
เพิ่ มเติม ครั ง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4 โดยชาระเป็ นรายเดือนให้ แก่ TUC (ตาม
วิธีการคานวณที่ระบุในสัญญา) นอกเหนือจากนัน้ กองทุนยังจะเป็ นผู้รับผิดชอบใน
ค่าใช้ จ่ายสาหรับกรมธรรม์ ประกันภัยต่างๆ สาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ดังกล่าว โดย TUC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก ภายใต้
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับเสาโทรคมนาคม
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2, ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4
ทัง้ นี ้ หากผู้เช่าและบริ หารจัดการไม่สามารถเข้ าถึง ดาเนิน การ และ/หรื อใช้ เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ดังกล่าว ไม่ว่าส่วนใดเนื่องมาจากประเด็น
ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ก ารเช่ าหรื อ สิ ท 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 แต่ สิท ธิ ก ารเช่า ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ เปลี่ ย นมาอยู่ในชื่อ ของกองทุ น
กองทุน จะมี สิท ธิ ที่ จ ะได้ รับ การเยี ยวยาในลัก ษณะเดีย วกันกับ ที่ ก าหนดไว้ ตาม
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นตามที่กล่าวข้ างต้ น
(2) การได้ รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากการให้ เช่าทรัพย์สิน
(2.1)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม
ของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทั ง้ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จานวนหนึ่ง 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 าทาสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 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 รวมทัง้ ดาเนินการดูแล จัดการ
และบารุ งรักษาทรัพย์สิ นดังกล่าว ภายใต้ สัญ ญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA และ กสท.
โทรคมนาคม มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวบางประการในการใช้ ทรัพย์ สินดังกล่าว ทังนี
้ ้ BFKT และ
AWC โอนรายได้ สทุ ธิในอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น
โดยเป็ นอัตราหลังจากหักค่าใช้ จ่ายโดยตรงที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินนี ้แล้ ว (รวมถึง ค่าเช่าที่ดิน
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ภาษี โรงเรื อนและที่ดิน ค่าใช้ จ่ายสาหรั บสิทธิผ่านทาง ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการและ
บารุงรักษา และค่าประกันภัย เป็ นต้ น) ที่เกิดขึ ้นตั ้งแต่และรวมถึงวันเริ่ มคานวณรายได้ จนถึง
วันครบกาหนดสัญ ญา HSPA จากการให้ เช่าดังกล่าว (รวมถึงเงิน ที่ได้ รับจากการใช้ สิท ธิ
เรี ย กร้ อง ค าตั ด สิ น ค าพิ พ ากษา คดี ค วามที่ ตัด สิ น ให้ แ ก่ BFKT และ AWC รวมทั ง้ การ
ดาเนินการหรื อสิทธิอื่นใดซึง่ BFKT และ AWC มีสิทธิได้ รับ ที่เกิดขึ ้นจาก หรื อเกี่ยวกับรายได้
หรื อสัญ ญาซึ่งก่อให้ เกิดรายได้ ดังกล่าวที่ เกิดจากทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
(โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องที่เกิดขึน้ จาก หรื อเกี่ยวกับสัญญา
ซึ่งก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ ดังกล่ าวของ BFKT หรื อ AWC ก่ อ นหน้ า วัน เริ่ ม ค านวณรายได้ ไม่ ว่ า
BFKT หรื อ AWC จะได้ ดาเนินการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องหรื อได้ รับชาระตามสิทธิหรื อการใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องดังกล่าวก่ อนหน้ าหรื อภายหลังวัน เริ่ มค านวณรายได้ ก็ต าม)) ให้ แก่กองทุนตาม
ข้ อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่ทา
กับ BFKT และ AWC ทังนี
้ ้ กองทุนไม่มีสิทธิในรายได้ ใดๆ ทีเ่ กิดจากการให้ บริการดาเนินงาน
และการบารุ งรักษาโดย BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC และกองทุนไม่มีสิทธิใน
รายได้ ใดๆ ที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Active อัน
รวมถึง Node B ซึ่งใช้ ในการให้ บริ การ 3G ของ กสท. โทรคมนาคม บนคลื่นความถี่ในย่าน
ความถี่ 850 MHz ยกเว้ นอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ
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 สิทธิดังกล่าวได้ เมื่อสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA สิ ้นสุดลง (ซึ่งปั จจุบัน
กาหนดไว้ เป็ นวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่อาจมีการขยายกาหนดระยะเวลาได้ อี กอย่าง
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 สิทธิซื ้อดังกล่าว
แล้ ว BFKT จะโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน และข้ อตกลงในการโอนรายได้ ที่เกี่ยวข้ อง
กับ ทรั พ ย์ สิ น โทรคมนาคมของ BFKT ที่ มี ก ารโอนไปยัง กองทุ น แล้ ว นัน้ จะสิ น้ สุด ลง โดย
ภายหลัง จากที่ มี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ กองทุ น จะเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบในค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วกั บ
ทรัพย์สินตามจริงเองทังหมด
้
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
กรรมสิ ทธิ์ ห รื ออาจตกอยู่ภายใต้ 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
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ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่กองทุนทากับ BFKT ยังกาหนดให้ ค่สู ญ
ั ญาสามารถตกลง
ซื ้อขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จานวนดังกล่าว โดยอ้ างอิงราคาที่ได้ จากการประเมินค่า
โดยผู้ประเมินค่าที่ค่สู ญ
ั ญาร่ วมกันแต่งตั ้ง ทังนี
้ ้ การที่กองทุนใช้ สิทธิในการซื อ้ (call option)
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 มกั น แต่ ง ตัง้ ดัง กล่ า ว หรื อ การที่ ก องทุ น มี สิ ท ธิ ได้ รั บ
ประโยชน์จากรายได้ สุทธิที่เกิดจากการให้ 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 มาเพิ่ ม เติม หรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพ ย์ สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานรวมทัง้ หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนเกี่ ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ การทาธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและการ
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานอีกครัง้
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 าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้ แก่กองทุน
ตามข้ อกาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นกับ AWC จานวนอย่าง
น้ อย 3,968 เสา ซึ่งภายหลังจากนัน้ ข้ อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวเนื่องกับเสา
โทรคมนาคมของ AWC จะสิ น้ ผลลง ทัง้ นี ้ เสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวน 392 เสา
ตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่ตั ้งอยูบ่ ริเวณที่ดินซึง่ ไม่มี
ความชัดเจนในเรื่ องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์หรื ออาจตกอยู่ภายใต้ ข้อจากัดเกี่ยวกับ
การใช้ พืน้ ที่บางประการจะไม่ถูกโอนมาให้ แก่กองทุน ภายหลังจากที่กาหนดระยะเวลาของ
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สิน้ สุดลงและจะยังอยู่ภายใต้ ข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ขายสิทธิรายได้ ระหว่างกองทุนกับ AWC เป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันครบกาหนดสัญญา
HSPA นอกจากนี ้ ตามข้ อ กาหนดในสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิ ท ธิ รายได้ เบื อ้ งต้ น ที่
กองทุนได้ เข้ าทากับ AWC ยังกาหนดให้ ค่สู ญ
ั ญาสามารถตกลงซื ้อขายเสาโทรคมนาคมของ
AWC จานวนดังกล่าว โดยอ้ างอิงราคาที่ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่ค่สู ัญญา
ร่ วมกันแต่งตั ้ง ทัง้ นี ้ กองทุนไม่สามารถรับ รองได้ ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าว
ให้ แก่กองทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากหน้ าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จะเกิดขึ ้นก็
ต่อเมื่อเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวได้ สาเร็ จแล้ ว ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไขดัง กล่าวนัน้ จะ
สาเร็จหรื อไม่ ทังนี
้ ้ การโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC อย่างน้ อย 3,968 เสา ให้ แก่กองทุนใน
อนาคต หรื อการที่กองทุนมีสิทธิได้ รับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ AWC ที่เหลืออยู่ หลังครบกาหนดระยะเวลาของสัญ ญาเช่าเครื่ องและ
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อุปกรณ์ HSPA แล้ ว ตามสัญ ญาโอนขายทรั พย์สินและสิทธิรายได้ เบือ้ งต้ นที่ ทากับ AWC
หรื อการที่กองทุนตกลงซื ้อขายเสาโทรคมนาคมของ AWC จานวน 392 เสาโดยอ้ างอิงราคาที่
ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ป ระเมินค่าที่กองทุนและ AWC ร่ วมกันแต่งตั ้งดังกล่าวจะไม่ถือ
เป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินของกองทุน ดังนัน้ กองทุนจึงไม่ต้องดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนเกี่ ยวกับการได้ มาเพิ่ ม เติม หรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพ ย์ สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานรวมทัง้ หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนเกี่ ย วกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ การทาธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและการ
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ 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 เริ่มจ่ายเงินค่า
เช่ า ให้ แก่ BFKT ทัง้ นี ้ ข้ อ ตกลงกระท าการดั ง กล่ า วของ TUC ได้ สิ น้ ผลลง และหนั ง สื อ
สนั บ 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
ขายสิทธิในรายได้ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวให้ กับกองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ เบื ้องต้ นซึ่งกองทุนเข้ าทากั บ BFKT ทัง้ นี ้ ตามสัญญาโอนขายทรั พย์สินและ
สิทธิรายได้ เบื ้องต้ นที่กองทุนได้ เข้ าทากับ BFKT หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิซื ้อทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT ส่วนที่สร้ างใหม่ BFKT ตกลงที่จะยังคงส่งมอบรายได้ สุท ธิ ให้ แก่
กองทุนตามจานวนที่ได้ ตกลงไว้ จนสิ ้นสุดสัญญาโอนขายทรัพ ย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น
ดังกล่าว รวมทัง้ จัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์ สินใดๆ ที่ กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิซือ้
ก่ อ นที่ สั ญ ญาเช่ า เครื่ อ งและอุ ป กรณ์ HSPA จะหมดอายุ ซึ่ ง หาก BFKT ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการจัดหาทรั พ ย์ สินมาทดแทนทรัพ ย์ สินที่ กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิท ธิซือ้ ได้ BFKT
จะต้ องชาระเงิน เป็ นจานวนเท่ากั บมูลค่าสุดท้ าย (terminal value) ของทรัพย์ สินดังกล่าว
ให้ แก่กองทุน ทังนี
้ ้ BFKT อาจนาเงินที่ได้ รับจากการที่ กสท. โทรคมนาคม ใช้ สิทธิในการซื ้อ
(call option) มาใช้ เป็ นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามหน้ าที่ที่ BFKT มีต่อกองทุนตามสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบื ้องต้ น ไม่ว่าจะเป็ นการส่งมอบรายได้ สทุ ธิหรื อการชาระ
เงินเป็ นจานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ าย (terminal value) ของทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน
ทัง้ นี ้ ทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทุน ลงทุน ภายใต้ สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิ ท ธิ รายได้
เบื ้องต้ นไม่รวมถึงส่วนปรับปรุงของทรัพย์สินโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ นที่อาจมี
การดาเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินดังกล่าวไม่ว่าโดย BFKT ในส่วนของทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT หรื อโดย AWC ในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ AWC ยกตัวอย่าง
เช่น การปรับปรุ งอุปกรณ์ ระบบสื่อสัญ ญาณ ทัง้ นี ้ ตามสัญ ญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ
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รายได้ เบื อ้ งต้ น นิ ติ บุ ค 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 ซึ่งรวมถึงส่ วนปรับ ปรุ งดังกล่ าว และ/หรื อ
รายได้ ที่จะเกิดจากส่วนปรับปรุงเพิม่ เติมของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น
นัน้ ในกรณี ที่ กลุ่มทรู พิ จารณาจะขายทรั พย์ สิน หรื อ รายได้ ที่จะเกิดจากทรั พย์ สินเพิ่ม เติ ม
ดังกล่าวนันให้
้ แก่บุคคลภายนอกกลุ่มทรู นอกจากนี ้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิท ธิ
รายได้ เบื อ้ งต้ น กองทุนได้ ให้ สิทธิ แก่นิ ติบุคคลผู้โอนในการท าค าเสนอก่ อน (right of first
offer) เพื่อซือ้ ทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนซื ้อจากกลุ่มทรู หากกองทุนจะขายหรื อจาหน่ายโดย
ประการอื่นใดซึง่ ทรัพย์สินดังกล่าว
นอกจากนี ้ BFKT ยังคงเป็ นผู้ดาเนินงานและบารุงรักษาทรั พย์สินโทรคมนาคมของ
BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้ สัญ ญาเช่ าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA และ
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามลาดับต่อไป ซึ่งบริ ษัทจัดการเชื่อว่าทาให้ มีการ
ดาเนินงานและการบารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ นที่เหมาะสม
(2.2) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สุทธิที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์ จากรายได้ สุทธิ ที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมของ
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ซึ่งมีจานวน 338 เสา และโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้ อง โดยประกอบด้ วยเสาที่ตั ้งอยู่บนพืน้ ดินจานวน 187 เสา เสา
ที่ตัง้ อยู่บนดาดฟ้ าจ านวน 130 เสา และระบบ Distributed Antenna System จานวน 21
เสา เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 มีทงที
ั ้ ่ตั ้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ใน 60 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้ อยละ 15 อยู่ในกรุงเทพมหานครซึง่ มีประชากร
หนาแน่น
กองทุนได้ มาซึ่งสิ ทธิ ในการรับประโยชน์ จากรายได้ สุทธิที่เกิดจากการให้ เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ที่เกิดขึน้ ตั ้งแต่และรวมถึงวันเริ่ 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
สิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้ รับ ที่เกิดขึน้ จาก หรื อเกี่ ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึ่งก่อให้ เ กิด
รายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องที่เกิดขึ ้นจาก หรื อ
เกี่ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึ่งก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้ รับก่อนหน้ าวันเริ่ ม
ค านวณรายได้ ส าหรั บ การลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 ไม่ ว่ า 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
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1 ดังกล่าวออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่าช่วงและดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามสัญญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 นัน้ BFKT มีหน้ าที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
และการบารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ทัง้ นี ้ AWC ได้ โอน
รายได้ อนั เกิดจากการให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 หลัง
หักค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและบารุงรักษา ค่าเช่าพื ้นที่ ค่าประกันภัย และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
อันเกิดจากการดาเนินงานที่เกี่ ยวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญ ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้
ที่ 1 แล้ ว AWC มีหน้ าที่โอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
จานวน 338 เสา ให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดในสัญ ญาโอนขายทรัพย์สินและสิ ทธิ รายได้
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ซึ่งภายหลังจากนัน้ ข้ อตกลงเกี่ ยวกับการโอนสิทธิรายได้ ที่
เกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ดังกล่าวนัน้ จะสิ ้นผลลง
และกองทุนจะเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ทัง้ นี ้ กองทุนไม่สามารถ
รับรองได้ ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่ าวให้ แก่ กองทุน อย่างแน่น อน เนื่องจาก
หน้ าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน เพิ่ ม เติม ครัง้ ที่ 1 จะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่ อ
เงื่อนไขตามสัญ ญาดังกล่าวได้ สาเร็ จแล้ ว ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไขดังกล่าวนัน้ จะสาเร็ จ
หรื อไม่
(2.3) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สุทธิที่เกิดจากการให้ 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 วยเสาที่ตั ้งอยู่บนพื ้นดินจานวน 91 เสา เสาที่ตั ้งอยู่บน
ดาดฟ้ าจ านวน 49 เสา และระบบ Distributed Antenna System จ านวน 9 เสา เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จะมีทงั ้ ที่ตั ้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและใน
35 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้ อยละ 15 อยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชากร
หนาแน่น
กองทุนได้ มาซึ่งสิทธิ ในการรั บประโยชน์ จากรายได้ สุทธิที่เกิดจากการให้ เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ที่เกิดขึน้ ตั ้งแต่และรวมถึงวัน เริ่ มคานวณ
รายได้ สาหรับการลงทุนเพิ่ มเติม 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
สิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้ รับ ที่เกิดขึน้ จาก หรื อเกี่ ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึ่งก่อให้ เกิด
รายได้ ดงั กล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องที่เกิดขึน้ จาก หรื อ

17

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
เกี่ยวกับรายได้ หรื อสัญญาซึ่งก่อให้ เกิดรายได้ ดงั กล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้ รับก่อนหน้ าวันเริ่ ม
ค านวณรายได้ ส าหรั บ การลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 ไม่ ว่ า AWC จะได้ ด าเนิ น การใช้ สิท ธิ
เรี ยกร้ องหรื อได้ รับชาระตามสิทธิหรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวก่อนหน้ าหรื อภายหลังวัน
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 ทัง้ นี ้ 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 ค่าเช่าพืน้ ที่ ค่าประกันภัย และ
ค่าใช้ จ่า ยอื่ นๆ อันเกิ ดจากการดาเนิ น งานที่ เ กี่ ย วกับ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ล งทุน
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 สินและสิทธิรายได้
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ซึ่งภายหลังจากนัน้ ข้ อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ ที่
เกี่ยวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ดังกล่าวนัน้ จะสิ ้นผลลง
และกองทุนจะเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ทัง้ นี ้ กองทุนไม่สามารถ
รับรองได้ ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่ าวให้ แก่ กองทุน อย่างแน่น อน เนื่องจาก
หน้ าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 จะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่ อ
เงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวได้ สาเร็จ ครบถ้ วนแล้ ว ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไขดังกล่าวนันจะ
้
สาเร็จหรื อไม่
(ข)

ใยแก้ วนาแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด

กองทุนเข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ รับสิทธิในการรับประโยชน์ จากรายได้ สทุ ธิจากการ
ให้ เช่า FOC รวมระยะทาง 47,250 กม. (680,400 คอร์ กิโลเมตร) รวมทัง้ อุปกรณ์ ระบบสื่อ
สัญญาณรวม 9,169 links ตามสัญญา HSPA และกองทุนยังได้ นากลุ่มทรัพย์สิน (portfolio)
ประเภท FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด ที่กองทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบัน
ออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและบริหารจัดการ
หลั ก 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 ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
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กองทุนได้ นา FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัดดังต่อไปนี ้ที่กองทุนถือครอง
กรรมสิทธิ์อยู่ในปั จจุบนั ออกจัดหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงและ
บริ หารจัดการหลักเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการจานวนรวมทัง้ สิ ้น 48,900 กิโลเมตร (2,094,558
คอร์ กิโลเมตร)
(1.1)

ระบบ FOC หลัก อันประกอบด้ วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร (122,974 คอร์ กิโลเมตร)
และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้ อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด ซึ่ง
สามารถรองรับผู้ใช้ บริการบรอดแบนด์ได้ จานวนประมาณ 1.2 ล้ านพอร์ ต
โดยทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
เบือ้ งต้ นที่กองทุน ซื ้อจาก TICC ซึ่งทรัพย์ สินทัง้ สองรายการตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ต่างจังหวัด โดย
กองทุน เป็ นผู้รับ ผิด ชอบค่าสิท ธิ แห่ งทาง (ตามจ านวนที่ ระบุไว้ ในสัญ ญา) และค่าใช้ จ่ าย
เกี่ยวกับการประกันภัย ส่วน TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักภายใต้ สัญญาเช่า
ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใน
การด าเนิ น การและบ ารุ ง รั ก ษาระบบ FOC หลั ก 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 งความประสงค์ที่จะใช้ 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
และบริหารจัดการ 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 ลงทุ น
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 กองทุนได้ มาซึ่ง (ก) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การ
โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ในเขตพื น้ ที่ ต่ า งจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรื อ 62,594 คอร์
กิโลเมตร) ที่ซือ้ จาก TUC โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC ของ TUC ที่ ลงทุน เพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 2 (ข)
กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์ 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
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และ (ค) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปั จจุบันใช้ รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ตและบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เน็ ต ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรื อ 80,014 คอร์ กิโลเมตร) ที่
เช่าจาก TICC โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
2 โดยกองทุนมีสิทธิในการซื ้อ FOC ดังกล่าว (call option) เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะ
ยาว ทังนี
้ ้ โดยกองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่ จะใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2
ปี ก่อนครบกาหนดอายุการเช่ าระยะยาวตามที่กาหนดไว้ ในสัญ ญาเช่า FOC ระยะยาวที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยมีราคาใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซือ้ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้ านบาท โดยกองทุนได้ นา FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 บางส่วนออก
ให้ เช่า/เช่าช่วงแก่ TUC และ TICC ซึง่ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่
ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในส่วนที่เกี่ ยวกับสิทธิแห่งทาง
(ตามวิธี ก ารค านวณที่ ร ะบุ ในสัญ 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 สิน
ตามสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ รายได้ เบื อ้ งต้ น ที่ ก องทุ น ได้ เข้ า ท ากั บ BFKT นัน้
กองทุ น มี สิท ธิ ในการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุท ธิ จ ากการให้ เช่ า FOC รวมระยะทาง 47,250 กม.
(680,400 คอร์ กิโลเมตร) รวมทังอุ
้ ปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณรวม 9,169 links ตามสัญญา HSPA
นอกจากการจัดหาผลประโยชน์ด้วยวิธีการให้ ผ้ อู ื่นเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินและการ
ได้ รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากการให้ 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 วกั บ งานด้ านธุ ร การและการตลาดกั บ กองทุ น
นอกจากนี ้ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมยังมีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการจัดหาผู้เช่าและบริ หาร
จัดการพืน้ ที่ร่วมรายอื่นๆ ที่จะเช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมในส่วนที่สามารถทาการ
รองรับการใช้ เพิ่มเติมได้ และกองทุนได้ ประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่าเพิ่มเติมนัน้ หักด้ วยค่าธรรมเนียม
เพิ่มเติมที่ต้องชาระให้ กบั ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
2.1.2.2 ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
ภายใต้ สัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น ของ TUC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 และ ครั ง้ ที่ 3 สัญ ญาซื อ้ ขาย
ทรัพย์สินของ 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 ลงทุน 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 จุบั น ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ในเขตพื น้ ที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรื อ ประมาณ 252,006 คอร์ กิโลเมตร) ที่ จะซือ้ จาก TUC
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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 ทรูมฟู โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC หลักของ ทรูมฟู ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 (ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปั จจุบันใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 220,428 คอร์ กิโลเมตร) ที่จะซื ้อจาก ทรูมฟู โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู 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 ดังกล่ าว เมื่ อ ครบกาหนดอายุก ารเช่ าระยะยาว ทัง้ นี ้ โดย
กองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิ ดังกล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกาหนดอายุการเช่ า
ระยะยาว ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ ครัง้ ที่ 3 โดยมีราคาใช้
สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้ านบาท
กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการคานวณที่ระบุ
ในสัญญา) และค่าใช้ จ่ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัย ต่างๆ ในขณะที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลัก ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
ตามสัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น ของ TUC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 และ ครั ง้ ที่ 3 กองทุ น จะซื อ้ เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ในส่วนของค่าใช้ จ่ายนัน้ กองทุนจะเป็ นผู้รับผิด ชอบค่าเช่าที่ดิน
รวมถึงภาษี โรงเรื อนและที่ดินที่เกี่ยวข้ องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 (ตามวิธีการ
คานวณที่ระบุในสัญญา) โดยชาระเป็ นรายเดือนให้ แก่ TUC นอกเหนือจากนัน้ กองทุนยังจะเป็ นผู้รับผิดชอบใน
ค่าใช้ จ่ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ สาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม 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 องกับทรัพย์สินโทรคมนาคม HSPA ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความสาเร็จ
ของธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 TUC และ TICC ตก
ลงจะเช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA บางส่วน ซึง่ ทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้ วยเสา
โทรคมนาคมของ BFKT ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยกองทุนจะรับโอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวจาก BFKT และ AWC ภายหลังจากข้ อตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิรายได้ ที่เกี่ยวเนือ่ งกับทรัพย์สิน
ดังกล่าวสิ ้นผลลงตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ทเี่ กี่ยวข้ องระหว่าง BFKT และ AWC ทังนี
้ ้
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ระยะเวลาเช่าของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA ที่เกี่ยวข้ องจะสิ ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน
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ซึง่ คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องจะดาเนินการเจรจาและตกลงจานวนทรัพย์สินที่จะเช่า

ตลอดจนเงื่อนไขและ

ข้ อกาหนดในการเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จานวนเงินสุทธิที่เกิดขึ ้นจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าจานวนที่
กองทุนได้ รับจาก BFKT และ AWC ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ทเี่ กี่ยวข้ อง กับกองทุน ในส่วน
ทีเ่ กี่ยวข้ องกับทรัพย์สินดังกล่าว
โดยก่อนการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 นัน้ กองทุน
ได้ จดั ให้ มีการสุ่มตรวจสอบทรัพย์สินโครงสร้ 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 นและเหมาะสมกับคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ภายหลังจากที่กองทุนได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน

เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 แล้ วนัน้ กองทุนจะจัดให้ มีการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวทังทางด้
้
านเทคนิคและทางด้ าน
กฎหมายอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยหากกองทุนพบประเด็นปั ญหาใดๆ กองทุนสามารถที่จะใช้ สทิ ธิที่กองทุนมี
ตามทีก่ าหนดไว้ ในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
2.1.2.3 ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 และสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ เรียลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 กองทุนได้ มาซึง่
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ซึง่ ประกอบไปด้ วย (ก) กรรมสิทธิ์ในเสา
โทรคมนาคมสาหรับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่จานวน 788 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื่นที่เกี่ยวข้ อง ทีซ่ ื ้อจาก TUC โดยรวมเรี ยกเป็ น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (ข)
กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในเขตพืน้ ทีต่ ่างจังหวัด ระยะทางประมาณ
1,795 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 107,694 คอร์ กิโลเมตร) ทีซ่ ื ้อจาก TUC โดยรวมเรียกเป็ น FOC ของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริการ
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด รวม
ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามลาดับ ทีซ่ ื ้อจาก เรี ยลมูฟ โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx ของ
เรี ยลมูฟ ที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4 และ (ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้ บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

ระยะทางประมาณ

2,797

กิโลเมตร (หรื อประมาณ 109,704 คอร์ กิโลเมตร) ทีซ่ ื ้อจาก TICC โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
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กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จา่ ยในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการคานวณที่ระบุ
ในสัญญา) และค่าใช้ จ่ายสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ในขณะที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลัก ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ตามสัญญาแก้ ไข
เพิ่มเติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก ครัง้ ที่ 2 จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเ่ กี่ยวกับ
ดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
ตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ในส่วนของค่าใช้ จา่ ยนัน้ กองทุนจะ
เป็ นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่ดินรวมถึงภาษีโรงเรื อนและที่ดินที่เกี่ยวข้ องกับเสาโทรคมนาคมของ

TUC

ที่ลงทุน

เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (ตามวิธีการคานวณที่ระบุในสัญญา) โดยชาระเป็ นรายเดือนให้ แก่ TUC นอกเหนือจากนัน้
กองทุนยังจะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จา่ ยสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ สาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 โดย TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักตาม สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ตามสัญญาแก้ ไขเพิม่ เติมสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก
ครัง้ ที่ 2 จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับดาเนินงานและบารุงรักษาสาหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 กองทุนซื ้อกรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่
ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื ้นทีต่ ่างจังหวัด จาก เรี ยลมูฟ โดยเข้ าทาสัญญากับ เรี ยลมูฟ ใน
ฐานะผู้ขาย และ TUC ในฐานะผู้ที่จะเข้ ารับสิทธิและหน้ าทีข่ อง เรี ยลมูฟ ในฐานะผู้ขายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว
เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ TUC ตกลงจะเข้ ารับสิทธิและหน้ าที่ต่าง ๆ ที่ เรี ยลมูฟ มีอยู่ต่อกองทุน
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 เมื่อการโอนกิจการทังหมดของ
้
เรี ยลมูฟ
ให้ แก่ TUC เกิดขึ ้นแล้ วโดยเสร็จสมบูรณ์ โดย TUC ตกลงจะปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ขาย ซึง่ ยังคงมีอยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญา
ซื ้อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ณ วันที่การโอนกิจการทังหมดของ
้
เรี ยลมูฟ ให้ แก่ TUC
เสร็จสมบูรณ์แทนที่ เรี ยลมูฟ ทุกประการ
โดยก่อนการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 นัน้ กองทุน
ได้ จดั ให้ มีการตรวจสอบทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ทังทางด้
้
านเทคนิคและ
ทางด้ านกฎหมาย เช่น การวิเคราะห์ความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม ความสามารถในการใช้ งาน การ
วิเคราะห์การทับซ้ อนกันของเสาโทรคมนาคม รวมถึงประเด็นทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์
ในการเจรจาตกลงเพื่อกาหนดข้ อตกลงต่าง ๆ ที่จาเป็ นและเหมาะสมกับคู่สญ
ั ญาทีเ่ กี่ยวข้ องต่อไป โดยในส่วน
ของการวิเคราะห์การทับซ้ อนนัน้ หากพบว่ามีการทับซ้ อนกันของเสาโทรคมนาคมก่อนการเข้ าลงทุน กองทุนและ
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องจะทาความตกลงกันเกี่ยวกับการดาเนินการที่จาเป็ นและเหมาะสมและกาหนดระยะเวลาใน
การดาเนินการดังกล่าวต่อไป นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่กองทุนได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้ าง
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พื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 แล้ วนัน้ กองทุนจะจัดให้ มีการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวทัง้
ทางด้ านเทคนิคและทางด้ านกฎหมายอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยหากกองทุนพบประเด็นปั ญหาใด ๆ กองทุน
สามารถทีจ่ ะใช้ สิทธิที่กองทุนมีตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องได้
2.1.3 การลงทุนในทรัพย์ สินหลัก - ทรัพย์ สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเบือ้ งต้ น ทรัพย์ สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 และ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน เพิ่ มเติม ครั ง้ ที่ 3 บริ ษั ทจัด การอาจจัดการให้
กองทุนลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นโดยการได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์ให้ กระทาได้ และเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน เช่น ทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
นอกจากนี ้ บริ ษั ทจัดการอาจจัด การให้ ก องทุนลงทุน เพิ่ มเติ ม ในทรั พ ย์ สิน ที่เป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมอื่ น และ/หรื อ สิ ท ธิ ในการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ ที่ เกิ ด จากทรั พ ย์ สิน ดังกล่ าว นอกเหนื อ จาก
ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมโดยกองทุนอาจรวมถึงการลงทุนในทรัพย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุนเพิ่ มเติ ม ครั ง้ ที่ 4 และการใช้ สิท ธิ ในการได้ รับ ค าเสนอก่ อน (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 าหนดว่ า ในกรณี ที่ ก ลุ่ม ทรู จ ะขายทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมอื่น ๆ ของกลุ่มทรูและ/หรื อรายได้ ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวที่นอกเหนือจากทรัพ ย์สินโครงสร้ าง
พื น้ ฐานโทรคมนาคมเบื อ้ งต้ น ทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 ทรัพ ย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ให้ แก่บุคคลภายนอก นิติบุคคลผู้โอนตกลงให้ สิทธิกองทุนในการได้ รับคาเสนอก่อนในการซื ้อ
ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว และ/หรื อ รายได้ ที่ เกิ ด จากทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว ทั ง้ นี ้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมอื่ น ดังกล่ าวอาจมี ทัง้ ส่วนที่ เป็ นทรัพ ย์ สินซึ่งเป็ นโครงการที่ แล้ วเสร็ จ และ/หรื อ ทรัพ ย์ สินซึ่ง เป็ น
โครงการที่ไม่แล้ วเสร็จ (แล้ วแต่กรณี)
การลงทุนหรื อการได้ มาเพิ่มเติมใด ๆ ซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานใดๆ อันมีมลู ค่าเกินกว่า 100
ล้ านบาท หรื อตั ้งแต่ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้ มาดังกล่าวจะต้ องอยู่
ภายใต้ ข้อกาหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น (เช่น
ข้ อกาหนดการสอบทานธุรกิจ (due diligence) การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็ นต้ น) และจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้ วแต่ กรณี) เว้ นแต่ได้ มีการระบุไว้ ใน
โครงการจัด การกองทุ น แล้ วว่ า กองทุ น ไม่ ต้ อ งขอมติ จ ากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยการคานวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุนหรื อได้ มาเพิ่มเติมดังกล่าวข้ างต้ น
ให้ พิจารณาจากมูลค่าทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีการลงทุนหรื อได้ มาเพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
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อย่างไรก็ดี หากเป็ นการได้ มาเพิ่มเติมซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ 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 เงิน ทุน
เพิ่มเติมโดยการกู้ยื มและ/หรื อการเพิ่มเงินทุน จดทะเบียน กองทุนจะต้ องปฏิบัติตามขัน้ ตอนเกี่ยวกับการกู้ยืม
ตามที่กาหนดไว้ และการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (หากต้ องมี) นอกจากนี ้ กองทุนจะต้ องเข้ าทา
สัญญากับผู้ประกอบการบุคคลที่สามเพื่อให้ เช่า หรื อให้ ผ้ ูประกอบการบุคคลที่สามดาเนิ นการบริ หารจัดการ
ทรัพย์ สิน ดังกล่าว หรื อเพื่อมอบหมายให้ บุคคลดังกล่าวดาเนินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน เพื่อให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต.
2.1.4 การลงทุนในทรัพย์ สินรอง - การลงทุนในทรัพย์ สินหรือทรัพย์ สินอื่นที่กองทุนลงทุนได้
นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ ระบุไว้ ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทจัดการอาจจัดการให้
กองทุนลงทุนในทรัพย์สินรองดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้
ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรั พย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)
(ฌ)

พันธบัตรรัฐบาล
ตัว๋ เงินคลัง
พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น เป็ นผู้ออกและมี
กระทรวงการคลังเป็ นผู้ค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ทัง้ นี ้ หากเป็ นบัตรเงินฝากที่เข้ าลักษณะ
ของตราสารที่ มี ลัก ษณะของสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว 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
ลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ าแฝง ต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อ
กองทุนรวมอื่น ซึ่งจัดตั ้งภายใต้ กฎหมายที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ หรื อเงิน
ฝาก
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานอื่น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1)
เป็ นหน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมในต่ างประเทศที่อ ยู่ภายใต้ ก ารก ากับ ดูแลของ
หน่ วยงานก ากับ ดูแลด้ านหลักทรัพ ย์ และตลาดซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ ที่เป็ นสมาชิ ก
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สามั ญ ของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
หรื อเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)
(2)
กองทุนรวมในต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สิ นประเภทและชนิด
เดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ
(3)
กองทุนรวมในต่างประเทศนันจั
้ ดตั ้งขึ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ญ)
หุ้นที่ออกโดยบริษัท (ไม่ว่าจะเป็ นบริษัทจากัดหรื อบริษัทมหาชนจากัด) ที่เป็ นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
(1)
บริ ษัทนัน้ มีการลงทุนในทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานรวมกันไม่น้อ ยกว่าร้ อย
ละ 75 ของมูลค่ าทรั พ ย์ สิน รวมของบริ ษั ท ดังกล่ าว 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 กิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน”
(ฎ)
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึ่งการเข้ าทาสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ของกองทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัดการสงวนสิ ทธิ์ ในการเข้ าลงทุนในอนาคตในทรั พ ย์ สิน หรื อ การลงทุนชนิด อื่น ตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้ ความเห็นชอบ หรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภท
หรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
2.1.5 อัตราส่ วนการลงทุน
เมื่อสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี กองทุนจะต้ องดารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลักไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนโดยคานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลักจากมูลค่าตามบัญชี
ของราคาการได้ มาหรื อราคาอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ดังนัน้ กองทุนจะต้ องไม่ลงทุนในการลงทุนใน
ทรัพย์สินรองเกินกว่าร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
บริ ษั ทจัดการมีห น้ าที่ที่จะต้ องควบคุมดูแลให้ อัตราส่วนการลงทุน ในการลงทุนในทรัพย์ สิน รองต่ อ
ทรัพย์สินของกองทุนทังหมดเป็
้
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 อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท
หรื อตัง้ แต่ร้อยละ 30 ขึน้ ไปของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการจาหน่ายดังกล่าว จะต้ องอยู่
ภายใต้ ข้อกาหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้ าลงทุนในทรั พย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น (เช่น
ข้ อกาหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็ นต้ น) และจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต้ องได้ รับความ
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เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่ได้ มีการระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนแล้ วว่า กองทุนไม่
ต้ องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยการคานวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่จาหน่ายไปดังกล่าวนัน้ ให้ พิจารณาจากมูลค่าทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินดัง กล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบ
ระยะเวลาหกเดือน
อย่างไรก็ดี หากเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิ นกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้ าน
บาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการจาหน่ายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ในกรณีเช่นนี ้ไม่จาต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานภายใต้ 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 บริษัทจัดการเชื่อว่า 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 จัด การเชื่ อ ว่ า กองทรั พ ย์ สิ น อัน ประกอบด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ มี
ลักษณะเฉพาะของกองทุนเป็ นกองทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายที่สดุ ของประเทศไทย และทา
ให้ กองทุนสามารถให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ 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 กองทุนจะมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิจากเสาโทรคมนาคมจานวน 15,271 เสา ทีต่ ั ้งอยู่ใน
77 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้ อยละ 16.5 ของเสาดังกล่าวอยู่ในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลซึ่งมีประชากรหนาแน่น โดยอ้ างอิงจากรายงานตลาดผู้วิเคราะห์ข้อมูลอิสระโดย Analysys Mason
บริษัทจัดการเชื่อว่ากองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมนี ้จะทาให้ กองทุนสามารถนาเสนอเสาโทรคมนาคมที่มีความ
ครอบคลุมทัว่ ทังประเทศกว่
้
าร้ อยละ 98 ของประชากรในประเทศไทยแก่ผ้ ูเช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุน
ได้ โดย FOC ของกองทุนในขณะนี ้มีความยาวประมาณ 62,668 กิโลเมตร และเป็ นที่คาดหมายว่าจะมีความยาว
ของ FOC เพิ่มขึ ้นเป็ นประมาณ 90,036 กิโลเมตรหลังจากการได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ซึ่งระยะทางรวมที่เพิ่มขึน้ มาทัง้ หมดประมาณ 27,368 กิโลเมตรของ FOC FOC หลัก
และ FOC รองรับระบบ FTTx จะทาให้ การกระจายตัวของทรัพย์สินของกองทุนทัว่ 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 นส่ ว นหนึ่ ง ของทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 3 จะทาให้ ทรัพย์สินของกองทุนมีความครอบคลุมและสมบูรณ์ มากยิ่งขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการขยายกองทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องของ
กองทุนในปั จจุบนั ช่วยให้ กองทุนมีความได้ เปรี ยบทางกลยุทธ์ในด้ านการกระจายทรัพย์สินและความสามารถใน
การรองรับเทคโนโลยีใหม่ ซึง่ รวมถึง Internet of Things (“IoT”) รถยนต์ที่ส่งสัญญาณเชื่อมต่อกัน (Connected
Car) เครื่ อ งเล่ น เสมื อ นจริ ง แบบพกพา (Mobile Virtual Reality) และโดรน (Drones) เป็ นต้ น และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถสร้ างประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมได้ ด้วย
จากการที่กองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมรายแรกและรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศ
ไทย ประกอบกับอุปสรรคหลายประการของการเข้ าสู่ภาคอุตสาหกรรมนี ้ กองทุนจึงมีข้อได้ เปรี ยบที่มีนัยสาคัญ
ในฐานะผู้บุกเบิก การก่อสร้ างเสาโทรคมนาคมใหม่และระบบ FOC backhaul ที่เชื่อมต่อกับเสาโทรคมนาคม
ต้ องใช้ เงินลงทุนสูงและใช้ เวลานาน อีกทังผู
้ ้ ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้ าสู่ตลาดนี ้ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เข้ มงวด และกระบวนการขออนุญาตเพื่อก่อสร้ างเสาโทรคมนาคมและ FOC backhaul ก็ใช้
ระยะเวลายาวนาน ผู้ประกอบการรายอื่นที่ต้องการเข้ ามาในตลาดอาจมีค่าใช้ จ่ายทางการเงินและความเสี่ยงใน
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 ว ยเสา
โทรคมนาคมที่มีขนาดใหญ่และมี การกระจายทางภูมิศาสตร์ 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
รัฐวิสาหกิจ หากผู้ป ระกอบการเหล่านัน้ พยายามที่จะปรับ โครงสร้ าง (spin-off) ทรัพ ย์ สิน โครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมที่มีอยู่ของตน ดังนัน้ กองทุนจึงมีความโดดเด่นด้ วยการเป็ นทางเลือกที่มีต้นทุนที่เหมาะสมในการ
ขยายโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ประกอบการรายใหม่พร้ อมกับช่วยลดเวลาในการเข้ าสู่ตลาด
(ข)

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

ปั จจุบันกลุ่มทรู มีสัญ ญาเช่าทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมระยะยาวอยู่กับกองทุน ซึ่งจะ
สิ ้นสุดประมาณปี พ.ศ. 2576 ซึ่งระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักอยู่ที่ประมาณ 18.5 ปี หลังจาก
การได้ มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาเช่า
FOC ไปอีก 10 ปี หลังจากปี พ.ศ. 2576 ตามที่กองทุนมีสิทธิขอต่อสัญญาเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าในปั จจุบนั ที่ได้ มี
การแก้ ไขและแทนที่) ซึง่ เป็ นกระแสรายได้ ที่ยาวนานของกองทุน
รายได้ ของกองทุนจากสัญญาเช่าระยะยาวประกอบด้ วยค่าเช่าคงที่ รวมถึงค่าเช่าซึง่ มีอตั ราการเพิ่มขึ ้น
รายปี ที่ ค งที่ เท่ า กับ ร้ อยละ 2.7 และมี ปั จ จัย การเพิ่ ม ขึ น้ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ดัช นี ร าคาผู้บ ริ โภค นอกจากนัน้
ค่าใช้ จ่ายโดยหลักเกือบทัง้ หมดมีอตั ราคงที่หรื อมีการกาหนดอัตราการเพิ่มไว้ แล้ ว ดังนัน้ บริษัทจัดการจึงเชื่อว่า
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
รูปแบบธุรกิจของกองทุนจะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่ยงั่ ยืนและมีอตั ราการเติบโตอย่า ง
ต่อเนื่อง
(ค)

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

นอกเหนื อ ไปจากกระแสรายรั บ ที่ มั่น คงแล้ ว กองทุน ยังได้ รับ ประโยชน์ จากการที่ ค่ าใช้ จ่า ยในการ
ดาเนินงานจานวนมากของกองทุน ได้ มีการระบุไว้ แล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนได้ รับประโยชน์จากข้ อตกลง
ทางการค้ าในสัญญาต่างๆ ที่สาคัญ ของกองทุน เนื่องจากการแก้ ไขเพิ่มเติมบางประการในสัญญาที่มีการตกลง
กันในระหว่างการได้ มาซึ่ง ทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยในประการแรก
กองทุนได้ รับประโยชน์จากค่าใช้ จ่ายที่มีการตกลงไว้ แล้ วในการย้ ายเสาโทรคมนาคมในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าพื ้นที่ตั ้ง
เสาที่เกี่ยวข้ องนันไม่
้ สามารถทาการตกลงกันใหม่หรื อไม่สามารถต่อสัญญาได้ ในกรณีเช่นนัน้ กองทุนตกลงที่จะ
จ่ายค่าชดเชยรายปี คงที่เป็ นจานวนประมาณ 79 ล้ านบาทให้ TUC ซึง่ เป็ นผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก เพื่อเป็ น
การรับผิดชอบการย้ ายเสาที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินซึ่งเป็ นเสาโทรคมนาคมของทรู และเสาโทรคมนาคมของ TUC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 โดยที่ค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสา
นันจะเพิ
้
่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 2.7 ต่อปี ตั ้งแต่เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้ นไป ประการที่สอง กองทุนได้
ประโยชน์จากสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ ซึง่ จากัดต้ นทุนค่าใช้ จ่าย
ที่กองทุนต้ องรับผิดชอบเกี่ยวกับการนาสาย FOC ลงใต้ ดินและค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึน้ เกี่ยวกับสิทธิแห่งทางที่
จาเป็ น ทังนี
้ ้ TUC และ TICC ได้ ตกลงและจะตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่จะเกิดขึ ้นในการนา FOC ลงใต้
ดิน สาหรับ FOC จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ FOC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 (เมื่อกองทุนชดเชยค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสาจานวนประมาณ 79 ล้ านบาทต่อปี ให้ TUC
ตามข้ อตกลงของสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ ห ารจั ด การหลั ก ได้ มี ก ารแก้ ไขและแทนที่ ส าหรั บ เสา
โทรคมนาคม) ทัง้ นี ้ TUC และ TICC ยังได้ ตกลงรับผิดชอบส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิทธิแห่งทาง
สาหรับเสาไฟฟ้ า และค่าธรรมเนียมเกี่ย วกับสิทธิแห่งทางในส่วนของ FOC ที่จะถูกย้ ายลงใต้ ดิน และ ประการ
สุดท้ าย กองทุนได้ รับประโยชน์จากการจ่ายค่าเช่าที่ดนิ และค่าภาษีโรงเรื อนและที่ดินคงที่สาหรับเสาโทรคมนาคม
ภายใต้ กรรมสิทธิ์ของกองทุน เว้ นแต่จะได้ ตกลงเป็ นอย่างอื่น
จากการประมาณการงบการเงินของกองทุน การให้ เช่าทรัพย์สินและสิทธิในการรับรายได้ สทุ ธิรวมกัน
คาดว่าจะนามาซึง่ รายได้ ตามสัญญาจานวน 14,122.95 ล้ านบาท สาหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั ้งแต่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 และสิ ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเพิ่มจาก 12,973.79 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 8.9 จาก
รายรับตามสัญญาทีป่ ระมาณการไว้ สาหรับระยะเวลาเดียวกัน ในกรณีที่ยงั ไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 รายได้ จากการประมาณการดังกล่าวคาดว่าจะทาให้ กองทุนมี
กระแสเงินสดสาหรับจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน จานวน 11,116.66 ล้ านบาท สาหรับระยะเวลา 12
เดือ นสิน้ สุด 30 กัน ยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเพิ่ มจาก 10,061.87 บาท หรื อเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 10.5 จากรายรั บตาม
สัญญาที่ประมาณการไว้ ในกรณี ที่ยังไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 4 โดย
กฎหมายหลักทรัพย์และโครงการจัดการกองทุน กาหนดให้ กองทุนต้ องจ่ายเงินปั นผลรายปี แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
อย่างน้ อยร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ ว ซึ่งเป็ นการสร้ างความมั่นใจแก่ผ้ ูถือหน่ว ยลงทุนว่าจะได้ รับ
ประโยชน์จากอัตรากาไรที่ ประมาณการไว้ นี ้ นอกจากนีก้ องทุนอาจคืนสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากเงินสดที่
ได้ รับเพิม่ เติมในอัตราอย่างน้ อยร้ อยละ 90 ในรูปแบบของเงินลดทุน
(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 รกิ จ ซึ่ ง มี
ความสามารถในการทากาไรจากยอดขายส่ วนเพิ่มที่สูง (operating leverage)

ภายหลังจากการได้ มาซึ่งทรัพ ย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 4 บริ ษั ท
จัด การเชื่ อ ว่ ากองทุ น จะมี ท รั พ ย์ สิน ที่ ห ลากหลายและครอบคลุม พื น้ ที่ ทั่ว ประเทศ ซึ่ ง จะช่ วยให้ ผ้ ูให้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเข้ าถึงโครงข่ ายได้ โดยไม่ต้องมีรายจ่ ายลงทุนที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พืน้ ที่ในเขต
ต่างจังหวัดของประเทศไทยที่มีการเติบโตสูง และพื ้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทังนี
้ ้ FOC อีกประมาณ 295,726 คอร์ กิโลเมตรที่จะได้ มาเพิ่มเติมซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมที่ ลงทุน เพิ่ ม เติม ครั ง้ ที่ 4 จะท าให้ เครื อข่ าย FOC ทัง้ หมดของกองทุน อยู่ที่ ป ระมาณ 101,674
กิโลเมตร ซึ่งจะทาให้ ความครอบคลุมของ FOC ของกองทุนทั่วประเทศเพิ่มมากขึน้ โดยมี FOC ในเขตพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑลประมาณร้ อยละ 44.5 ของ FOC ทัง้ หมด ภายหลังจากการได้ มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4 (ซึง่ ไม่รวมระบบ FOC ของ BFKT และระบบบรอดแบนด์
ต่างจังหวัด) นอกจากนี ้ การได้ มาซึง่ เสาโทรคมนาคมอีกประมาณ 788 เสาที่เป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 จะทาให้ กองทรัพย์สินในส่วนเสาโทรคมนาคมของกองทุนมีจานวน
ประมาณ 16,059 เสา โดยประมาณร้ อยละ 16.5 ของกองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทุนตัง้ อยู่ในเขต
พื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ มีการรับส่งข้ อมูลผ่านโครงข่ายสูงสุด
การได้ มาซึ่งเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 จะทาให้ จานวนเสาโทรคมนาคมที่แบ่งใช้ ได้ ของกองทุนเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 8.8 จากที่มีอยู่
8,939 เสาในปั จจุบนั เป็ นประมาณ 9,727 เสา โดยกองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทุนในปั จจุบนั มีอตั รา
การใช้ งานเฉลี่ยจากกลุ่มทรู อยู่ที่ 2.36 พืน้ ที่ (slots) ต่อเสา หลังจากการได้ มาซึ่งทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 อัตราการใช้ งานเฉลี่ยจากกลุ่มทรูจ ะกลายเป็ น 2.33 พื ้นที่ (slots) ต่อเสา
ซึ่งคาดการณ์ ว่าจะก่อ รายได้ เฉลี่ย สุท ธิ อนึ่ ง รายได้ เพิ่ ม เติ ม จากบุคคลภายนอกที่ ม าจากกองทรั พ ย์ สินเสา
โทรคมนาคมของกองทุนได้ เพิ่ม ขึ ้นอย่างสม่าเสมอจากต้ นปี พ.ศ. 2559 และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง อัน
เป็ นผลมาจากการให้ เช่ าเสาโทรคมนาคมเพิ่ ม เติ ม แก่ผ้ ูเช่ าที่ เป็ นบุค คลภายนอก หลังจากการได้ ม าซึ่งเสา
โทรคมนาคมเพิ่มเติมจานวนประมาณ 788 เสา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 นอกจากนัน้ ในขณะนีห้ นึ่งในผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมรายใหญ่ ของประเทศไทยได้ เช่า
พื ้นที่ (slots) ที่ว่าง บนเสาโทรคมนาคมเป็ นจานวนประมาณ 1,500 พื ้นที่
ในขณะเดียวกัน หลังจากการได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
เครื อข่าย FOC ของกองทุนจะมีความสามารถในการรองรับการใช้ เพิ่มเติมคงเหลือประมาณร้ อยละ 16.2 สาหรับ
การเช่าใช้ พื ้นที่ร่วม (คิดเป็ นประมาณ 498,300 คอร์ กิโลเมตร) ซึง่ จะทาให้ กองทุนอยู่ในสถานะที่ดที ี่จะตอบสนอง
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ต่อความต้ องการเช่าใช้ FOC ในระยะกลางถึงระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากการได้ มาซึ่งทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 4 นั น้ เครื อ ข่ า ย FOC ของกองทุ น ในเขตพื น้ ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ เป็ นพื ้นที่เมืองที่มีความเจริญมากที่สดุ ของประเทศ และเป็ นพื ้นที่ที่มีการรับส่ง
ข้ อมูลผ่านเครื อข่ายมากที่สดุ จะคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 45 (ซึ่งเป็ น FOC ความยาว 975,841 คอร์ กิโลเมตร)
ของเครื อข่าย FOC รวมของกองทุน (ซึ่งไม่รวมถึง ระบบ FOC ของ BFKT และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ ที่
ต่างจังหวัด) ดังนัน้ บริษัทจัดการเชื่อว่ากองทุนจะอยู่ในสถานะที่ดีที่จะตอบสนองต่อลูกค้ าหลากหลายประเภทได้
ในอนาคต รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็ นผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต (ISP Player) และลูกค้ าองค์กรด้ ว ย ทัง้ นี ้
รัฐบาลได้ ประกาศแผนการรื อ้ ถอนสายไฟฟ้ าและสายโทรคมนาคมเหนือศีรษะ (overhead cable) ในเขตพืน้ ที่
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลภายในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งกลุ่ม ทรู ต กลงรั บ ผิด ชอบค่ า ใช้ จ่ ายเพิ่ ม เติ ม ใด ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการนาสาย FOC ลงใต้ ดิน และค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิแห่งทางในกรณีที่ต้องนาสาย
FOC ลงใต้ ดิน สาหรับส่วนที่เกินกว่าที่ได้ ตกลงกันตามสัญญาที่เกี่ยวข้ อง ข้ อมูลจาก Analysys Mason ชี ้ให้ เห็น
ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อสภาวะการแข่งขันในตลาด เนื่องจากเป็ น
ข้ อกาหนดที่ใช้ บงั คับกับผู้ประกอบการทุกราย และผู้ประกอบการไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากนี ้ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึน้
จากการย้ ายสายลงใต้ ดินส่วนหนึ่ งจะได้ รับชดเชยโดยรายจ่ายด้ านทุ นที่ลดลงจากค่าซ่อมบารุงโครงข่าย ในแง่
ของการให้ บริ ก าร ข้ อก าหนดย้ ายสายลงใต้ ดิ น อาจจะเพิ่ ม โอกาสการใช้ สายเคเบิ ล ใต้ ดิ น ร่ ว มกั น ของ
ผู้ประกอบการที่ไม่ประสงค์จะวางสายใหม่เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและเวลาในการเข้ าสู่ตลาด ซึ่งกองทุน
เชื่อว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาของกองทุนในที่สดุ
นอกจากนี ้ เนื่องจากผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ต่าง ๆ มุ่งเน้ นการติดตัง้ 4G และ 5G ผู้ให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะทาการตัดสินใจเลือกคลื่นความถี่ได้ ลาบากขึน้ เนื่องจากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมต่างๆ ใน
ประเทศไทย เป็ นเจ้ าของคลื่นความถี่ ในช่วงความถี่ ที่แตกต่างกัน ทัง้ นีค้ ลื่นความถี่ ต่า (ต่ากว่า 1GHz) จะมี
คุณสมบัติในการส่งสัญญาณที่ดี กว่า และทาให้ สถานีฐาน (Base Transceiver Station หรื อ BTS) หนึ่งสถานี
สามารถครอบคลุมพืน้ ที่ได้ มากกว่าสถานีฐาน (BTS) สาหรับคลื่นความถี่สูงกว่ า การไม่สามารถเข้ าถึงคลื่ น
ความถี่ที่ต่ากว่า 1 GHz ได้ ทาให้ ความครอบคลุมของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และความสามารถในการรองรับ
ความจุของสัญญาณดังกล่าวในพื ้นที่ขนาดใหญ่เป็ นไปได้ ยากขึ ้น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมในการเพิ่มผู้เช่าและบริ หารจัดการพืน้ ที่ร่วมสาหรับกองทรัพย์ สิน ของกองทุนจะมี
จานวนค่อนข้ างต่า ทาให้ กองทุนสามารถเปลี่ยนรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจากการมีผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการพื ้นที่ร่วมเป็ น
ผลกาไรและกระแสเงินสดได้ มากขึน้ นอกจากนี ้ ผู้เช่าและบริ หารจัด การหลักซึ่งมีหน้ าที่ที่จะต้ องบารุ งรักษา
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมจะมีค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษาที่ค่อนข้ างต่า ซึง่ เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริมให้ ผ้ ู
เช่าและบริหารจัดการหลักดังกล่าวทาการต่อสัญญาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและ
แทนทีก่ บั กองทุนเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าของสัญญาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการเชื่อว่ารูปแบบทางธุรกิจ
ของกองทุนมี ความสามารถในการทากาไรจากยอดขายส่วนเพิ่ มที่สูง (operating leverage) อีกทัง้ มีโอกาส
เติบโตได้ ในอนาคต
(จ)

การมีความสัมพันธ์ ท่ีดีกับกลุ่ม ทรู ซึ่งเป็ นหนึ่งในผู้ให้ บริ การกิจการโทรคมนาคมที่
ครอบคลุมทั่วประเทศและครบวงจรในประเทศไทย รวมถึงประสบการณ์ ของบริษัท
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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
ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนเป็ นบริ ษัทย่อยของทรู ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ราย
ใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทยและเป็ นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
กลุ่มทรู ซึง่ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอยู่ร้อยละ 28.902 ของหน่วยลงทุนที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็ นบริษัทในเครื อเจริญโภคภัณฑ์ ซึง่ เป็ นหนึ่งในเครื อบริษัทเอกชนที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย และเป็ นหนึ่งในเครื อบริ ษัทที่ใหญ่ ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มทรู เป็ นผู้
ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับสองในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้ อยละ 32
จากรายได้ จากการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วง ไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2562 และเป็ นผู้นาตลาดธุรกิจ
บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต ด้ วยส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 38 ในช่วงไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2562
บริ ษัทจัดการคาดว่าการสนับสนุนและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ของกลุ่มทรูจะยังทาให้ กองทุนมีข้อได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขันในการบริหารจัดการทรัพย์สินและการขยายกอง
ทรัพย์สินของกองทุนได้ ต่อไป โดยกองทุนจะได้ รับประโยชน์จากความรู้ทางด้ านเทคนิคในเชิงลึกจากกลุ่มวิศวกร
และผู้บริหารระดับแนวหน้ าของอุตสาหกรรมของกลุ่มทรูผ่านผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึ่งจะให้ บริ การใน
ด้ านงานธุรการ การให้ บริ การ การจัดการด้ านการขาย และการตลาดกับกองทุน นอกจากนี ้ กองทุนจะยังได้ รับ
ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของกลุ่มทรูกบั ผู้แทนของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ ของประเทศไทย โดยผ่าน
ทางการเข้ าด ารงต าแหน่ ง ในคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น ของกองทุ น ซึ่ ง สมาชิ ก แต่ ล ะรายของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนซึ่งมาจากกลุ่มทรู นี ้เป็ นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย
มากว่า 20 ปี โดยเฉลี่ย
กองทุนจะยังได้ รับประโยชน์จากความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัท
หลักทรัพ ย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด เป็ นบริ ษั ทจัดการชัน้ นาของประเทศและเป็ นหนึ่ งในผู้จัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐานชันน
้ าของประเทศไทย
(ฉ)

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

มีการคาดการณ์ ว่าอัตราจานวนผู้ใช้ บริการ 4G LTE ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศ
ไทยจะมีอตั ราการเติบโตสูง โดย Analysys Mason ประมาณการว่าจะมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของ
จานวนผู้ใช้ บริ การ 4G LTE ที่ร้อยละ 25 และเพิ่มขึน้ ถึงร้ อยละ 76 ในปี พ.ศ. 2565 โดยเป็ นผลจากการเข้ าถึง
สมาร์ ทโฟนที่เพิ่มขึ ้น ค่าบริ การข้ อมูลที่ลดลงและการเข้ าถึงจานวนแอปพลิเคชัน่ และข้ อมูลที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่
อัตราการเข้ าถึงสมาร์ ทโฟนคาดว่าจะเติบโตจากร้ อยละ 78 ในปี พ.ศ. 2559 เป็ นร้ อยละ 106 ในปี พ.ศ. 2565
โดยเป็ นผลจากการมีผ้ ูใช้ บริ การที่เปลี่ยนมาใช้ บริ การ 4G เพิ่มขึน้ และความต้ องการใช้ บริ การข้ อมูลเคลื่อนที่
รวมถึงการที่สมาร์ ทโฟนมีราคาถูกลง นอกจากนี ้ Analysys Mason ยังได้ ทาการประมาณการว่า ปริ มาณการ
รับส่งข้ อมูลรวมถึงอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่จะเติบโตด้ วยอัตราเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 9.2 ระหว่างปี พ.ศ.
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2560 ถึงปี พ.ศ. 2565 นอกจากนี ้ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ ม จากัด ซึ่งได้ จดั ตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 6
มกราคม 2560 เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ อิ น เทอร์ เน็ ต (สื่ อ ดิ จิ ทัลออนไลน์ ) บนเว็บ ไซต์ แ ละเครื่ อ งมื ออุป กรณ์
โทรคมนาคม จะช่วยเพิ่มอัตราการใช้ บริการข้ อมูลบนเครื อข่ายของกองทุนมากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
บริษัทจัดการเชื่อว่าการมีผ้ ใู ช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและระบบบรอดแบนด์ประจาที่เพิ่มขึ ้นจากในปั จจุบนั
(ซึ่งต่ากว่าค่ าเฉลี่ยของ APAC ที่ ร้อยละ 40 (ซึ่งอ้ างอิงจากค่าเฉลี่ยของ 8 ประเทศในกลุ่ ม 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 าถึงระบบบรอดแบนด์ในประเทศไทยจะเพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 34 ในปี พ.ศ.
2559 เป็ นร้ อยละ 53 ในปี พ.ศ. 2565
นอกจากนี ้ การติดตั ้งระบบ 5G จะต้ องมีการติ ดตั ้งเครื อข่าย FOC ที่มีการกระจุกตัวอย่างหนาแน่น
เพื่อให้ สามารถมัน่ ใจได้ ว่าจะมีแบนด์วิธเพียงพอในการรองรับผู้ใช้ บริ การทังต้
้ นสายและปลายสาย โดยมุ่งเน้ นที่
ระบบเสาขนาดเล็ก การติดตั ้ง 5G จะต้ องใช้ โครงข่ายที่หนาแน่นเพื่อรองรับการรับส่งของข้ อมูลในปริ มาณมาก
ซึ่งคาดว่าจะมาจากผู้ใช้ บ ริ การเครื อข่า ยไร้ สาย ทัง้ นี ้ รัฐบาลกาลังเตรี ยมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของ
ประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของแนวคิดริ เริ่มเพื่อพัฒนาประเทศให้ ทนั สมัยผ่าน
ระบบโครงสร้ างพื น้ ฐานและเครื อ ข่ ายโทรคมนาคมที่ พัฒ นาแล้ ว ภายใต้ แ ผน “โครงข่ ายหลัก 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 เกิดความต้ องการใช้ เสาโทรคมนาคม โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive และ FOC เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับอีกด้ วย
ในฐานะที่กองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมรายแรกในประเทศไทย และเป็ น
รูปแบบการประกอบธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่เป็ นอิสระ (Independent Telecom Infrastructure
Platform) กล่าวคือ กองทุนไม่ได้ ประกอบธุรกิจที่เป็ นการแข่ งขันกับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมซึ่งเป็ นผู้ที่มีโอกาส
เช่า ซึ่งอาจทาให้ กองทุนมีความน่าสนใจมากขึ ้นสาหรับการให้ บุคคลภายนอกเช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมจากกองทุน โดยมีข้อได้ เปรี ยบที่ สาคัญ ในมุม มองของผู้เช่า คือ (ก) ลดภาระการลงทุน (ข) ใช้
ระยะเวลาที่สั ้นกว่าในการเข้ าถึงตลาด และ (ค) มีความยืดหยุ่นสูงกว่า จากการที่กองทุนมีเครื อข่ายที่ครอบคลุม
กว้ า งขวาง นอกจากนี ้ บริ ษั ท จัด การเชื่ อ ว่ า กองทุน อยู่ในสถานะที่ ดี ที่ จ ะได้ รับ ประโยชน์ จ ากแนวโน้ ม ของ
อุตสาหกรรมในทางบวก โดยจะสามารถตอบสนองต่อความต้ องการในการใช้ ข้อมูลจานวนมากที่เกิ ดขึน้ ของ
ผู้ใช้ งานที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วนี ้ได้ ต่อไป
2.1.7.2 กลยุทธ์ ของกองทุนฯ
บริษัทจัดการเชื่อว่าแนวโน้ มในทางบวกของธุรกิจของกองทุนได้ รับการสนับสนุนจากกลยุทธ์ดงั ต่อไปนี ้
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(ก) การสร้ างผลก าไรจากการได้ ใช้ ป ระโยชน์ ในการด าเนิ น การ (operating leverage) ซึ่ ง
เป้าหมายคือการสร้ างรายได้ โดยมุ่งเน้ นที่การรักษาความสัมพันธ์ ท่ีดีกับกลุ่มทรู และการ
หาผู้เช่ าพืน้ ที่ร่วมเพิ่มเติมบนทรั พย์ สิน เสาโทรคมนาคมจานวนประมาณ 8,939 เสา ที่
สามารถรองรั บ การใช้ เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง กองทุ น จะได้ รั บ ภายหลั ง การได้ มาซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
กลยุทธ์ของกองทุนจะมุ่งเน้ นการเพิ่มการใช้ ประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนของทรั พย์สินเสา
โทรคมนาคมเพิ่มเติมจากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ซึ่งจะ
รวมเป็ น กลุ่มทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน โดยมีเป้าหมายที่จะทาการเพิ่มจานวนผู้เช่า
และบริหารจัดการพื ้นที่ร่วมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มนี ้ให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อที่จะสร้ างรายได้ เพิ่มเติม
ต่อเสาโทรคมนาคม ทังนี
้ ้ ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมจะทางานร่วมกับทีมงานด้ านการวางแผนและวิศวกรรม
โครงข่ ายของผู้ให้ บ ริ การโทรคมนาคมของไทยรายอื่น ๆ เพื่ อที่ จะหาโอกาสในการตอบสนองความต้ องการ
ทางด้ านโครงข่ายของผู้ประกอบการเหล่านันจากการใช้
้
พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมของกองทุน ปั จจุบนั หนึ่งในผู้ให้
บริ ก ารโทรคมนาคมรายใหญ่ ในประเทศไทยได้ เช่า พื น้ ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมประมาณ 1,500 พื น้ ที่
(slots) ของเสาโทรคมนาคมจานวน 8,939 เสา ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการได้ ม าซึ่งทรัพ ย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 4 กองทุนมีจานวนเสาโทรคมนาคมที่แบ่งใช้ ได้ เพิ่มมากขึน้ เป็ นประมาณ
9,727 เสา และกองทุนจะทาการนาเสาโทรคมนาคมออกให้ เช่าแก่ผ้ ใู ห้ บริการโทรคมนาคมรายอื่น ๆ ต่อไป
การเพิ่มผู้เช่าและบริ หารจัดการพื ้นที่ร่วมรายใหม่จะทาให้ กองทุนสามารถกระจายฐานลูกค้ า อีกทัง้
บริ ษัทจัดการเชื่อว่าจะเพิ่มความมัน่ คงของรายได้ และการสร้ างเสถียรภาพของกระแสเงินสดในระยะยาวของ
กองทุนได้ โดยปกติ การเพิ่มผู้เช่าพื ้นที่ร่วมนี ้จะช่วยเพิ่มอัตรากาไรจากการดาเนินงาน (operating margin) ต่อ
เสาได้ อย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากการเพิ่ มจานวนผู้ เช่าพื น้ ที่ (slots) บนทรัพ ย์ สินเสาโทรคมนาคมเพิ่ มเติม มี
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่ต่า
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมที่ได้ มาเพิ่มเติมนี ้จะเพิ่มความครอบคลุมของโครงข่ายเสาโทรคมนาคมของ
กองทุนซึ่งตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และจะทาให้ ผ้ ูให้ บริ ก ารโทรคมนาคมสามารถให้ บริ การครอบคลุม
จานวนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยบนคลื่นความถี่ 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz และ ใน
อนาคต บนคลื่นความถี่ 2300 MHz และ 2600 MHz ได้ ทาให้ การเช่าเสาโทรคมนาคมเหล่านี ้เป็ นทางเลือกทาง
หนึ่งที่น่าสนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื อข่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับการสร้ างเสาโทรคมนาคมใหม่
นอกจากนี ้ กองทุนมีความตั ้งใจที่จะดารงความสัมพันธ์กบั กลุ่มทรูเพื่อขยายฐานทรัพย์สินของกองทุน
ซึง่ กองทุนเชื่อว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ทงสองฝ่
ั้
าย ด้ วยกลยุทธ์ดงั กล่าวนี ้กองทุนจะมี พื ้นที่ (slots) บนทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมเพิ่มเติมเพื่อเร่ งการเติบโตของกองทุนในอนาคต โดยขณะเดียวกันก็ เป็ นแนวทางที่ค้ ุมค่าสาหรับ
กลุ่มทรูในการขยายบริ การระบบ 4G-LTE ระบบ 5G และระบบซึ่งทันสมัยอื่นใดในอนาคตด้ วยรายจ่ายลงทุนที่
ค่อนข้ างต่า
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(ข) การขยายขนาดกองทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมอย่ างต่ อเนื่องของกองทุน
โดยกลยุทธ์ การจัดหามาซึ่งทรัพย์ สินที่สามารถใช้ ร่วมกันได้ จากกลุ่มทรู หรื อผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมรายอื่น
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนเป็ นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ ตามประมาณการงบการเงินที่ปรากฏในเอกสารฉบับ
นี ้ รายได้ จากเงินลงทุนของกองทุนหลังจากได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 4 จะเพิ่มขึน้ จาก 12,973.79 ล้ านบาท เป็ น 14,122.95 ล้ านบาท สาหรับ ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งคาดการณ์ ว่าประมาณการเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วยของกองทุนไม่
น้ อยกว่าเดิม ที่ประมาณ 1.044 บาทต่อหน่วย สาหรับระยะเวลาประมาณการเดียวกัน
นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการสร้ างการเติบโตของรายได้ และเงินปั นผลแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน กองทุนจะหา
โอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมต่ อไป โดยในฐานะผู้ให้ บริ การที่มีรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่เป็ นอิสระ (Independent Telecom Infrastructure Platform)
กองทุนจะมุ่งเน้ นการจัดหาทรัพย์สินเพิ่มเติมจากกลุ่มทรูและบุคคลอื่นๆ ที่มีมลู ค่าในเชิงกลยุทธ์ ปราศจากภาระ
ผูกพัน และสามารถรองรับการใช้ พื ้นที่ร่วมกันได้ กบั ผู้ประกอบการหลายราย
โดยการลงทุนในทรัพย์สินที่มีข้อตกลงทัง้ ในด้ านรายรับและรายจ่ายที่สาคัญล่วงหน้ านัน้ เป็ นรูปแบบ
การลงทุนที่จะลดความเสี่ยงในด้ านการปฏิบตั ิการ (execution risk) และความไม่แน่นอนของผลประกอบการ
สาหรับทรัพย์สินหรื อ รายได้ สทุ ธิอื่นในอนาคตที่กองทุนจะได้ รับจากกลุ่มทรู กองทุนจะจัดให้ มีการทา
รายงานการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินเพื่อให้ มั่นใจว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าโดยปกติ
ทัว่ ไป (arm’s length) และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
(ค) การเลือกลงทุนในส่ วนปรับปรุ งทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการรองรับ (Capacity) ให้ ตอบสนองกับอุปสงค์
กองทุนมีความประสงค์จะลงทุนในส่วนปรับปรุงในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน
เมื่อมีโอกาสเพื่อที่จะเพิ่มจานวนพืน้ ที่บนเสาโทรคมนาคม (slots) ของกองทุน และปรับปรุ งประสิทธิภาพและ
เพิ่ ม แบนด์ วิด ธ์ บ น FOC และระบบบรอดแบนด์ ในต่ างจังหวัด ของกองทุน ตลอดจนเพื่ อ ให้ ก้ าวทัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางด้ านเทคโนโลยีในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนปรับปรุงในอนาคตดังกล่าวอาจรวมถึง
การเพิ่ มความแข็ งแรงทางด้ านโครงสร้ า งของเสาโทรคมนาคมบางเสา และ การปรับ ปรุ งอุป กรณ์ ระบบสื่ อ
สัญ ญาณและอุปกรณ์ โครงข่ายหลัก ทัง้ นี ้ กองทุนมีแผนที่จะลงทุนในส่วนปรับปรุ งก็ต่อเมื่อผู้เช่ าและบริ หาร
จัดการหลักหรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการพืน้ ที่ร่วมได้ ตกลงล่วงหน้ าที่จะเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการส่วน
ปรับปรุงเพิ่มเติมหรื ออุปกรณ์ ที่จะมีการปรับปรุง ภายใต้ การตกลงค่าเช่าล่วงหน้ าในระยะยาว และการลงทุน
ปรับปรุงทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามหลักการในการเข้ าลงทุนของกองทุน
ซึง่ เป็ นผลให้ เงินปั นส่วนแบ่งกาไรของกองทุนเพิ่มขึ ้นได้
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(ง) การมุ่งเน้ น การบริ หารเงินทุนอย่ างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุ นการเติบโตในระยะยาว
และการจัดสรรผลตอบแทนให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนได้ อย่ างต่ อเนื่อง
บริ ษั ท จัด การวางแผนที่ จ ะใช้ แ นวทางการรั ก ษาวิ นัย ทางการเงิน ในการบริ ห ารจัด การงบดุล โดย
กฎหมายหลักทรัพย์และโครงการจัดการกองทุนกาหนดให้ กองทุนต้ องดารงอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (debt to
equity) มิให้ สงู กว่าสามต่อหนึ่ง (3:1) และตามข้ อตกลงตามสัญญาเงินกู้ของกองทุนกาหนดให้ กองทุนต้ องดารง
อัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ ทัง้ นี ้ หลังจากการได้ มาซึ่ง ทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (debt to equity) ของกองทุนถูกคาดการณ์ว่าจะไม่เกินประมาณ 0.20 เท่า ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการตั ้งเป้าที่จะดูแลให้ กองทุนมีสภาพคล่องที่กาหนดไว้ ล่วงหน้ าเพียงพอต่อการดาเนินตามกลยุทธ์การ
ขยายธุรกิจของกองทุน และดารงความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ในระยะยาว
บริ ษั ทจัด การเชื่ อว่าแนวทางการบริ ห ารเงินทุน อย่า งรอบคอบ และด้ วยความเสี่ย งในระดับ ต่ า ณ
ปั จจุบนั ของกองทุนจะทาให้ กองทุนสามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนทังในรู
้ ปแบบทุนและการกู้ยืมเงินได้ อย่างเพียงพอ
ในอนาคต ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับสภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนในขณะนัน้ และมีความสามารถที่จะขยายและปรับปรุง
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนได้

2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
2.2.1 กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม 2558
กองทุนฯ ได้ ลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติ ม โดยทรัพย์สินดังกล่าว
ประกอบด้ วย (1) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิด จากการให้ เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ประเภทโทรคมนาคมของ บริ ษั ท เอเชี ย ไวร์ เลส คอมมิ ว นิ เคชั่ น จ ากั ด (“AWC”) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย เสา
โทรคมนาคมของ AWC จานวนประมาณ 338 เสา และโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้ อง (หากมี) ของ AWC โดยเป็ นรายได้ สทุ ธิที่เกิดขึ ้นตั ้งแต่และรวมถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 (หรื อวัน
อื่นตามที่กองทุนฯ และ AWC จะตกลงกัน) จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม
ระหว่าง AWC และ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม (“สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC”) รวมทัง้ กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม และโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้ องของ AWC ดังกล่าว (หากมี) ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และ
เป็ นไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่จะได้ กาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ โดยกองทุนฯ ได้ เข้ าทา
สัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้ กับ AWC และ (2) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งประกอบด้ วย ใยแก้ วนาแสง (fiber optic
cable หรื อ FOC) ระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 303,453 คอร์ กิโลเมตร) รวมทัง้ สิทธิใน
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
ทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้ านบาท โดยกองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวกับ AWC
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2.2.2 กองทุนฯ ได้ บรรลุข้อตกลงการลงนามในสัญญาเช่ าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติม กับบริ ษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จากัด เมื่อเดือนมกราคม ปี 2559 ที่ผ่านมา
ในเดือนมกราคม ปี 2559 ทางกองทุนฯ ได้ ลงนามในสัญญาเช่า เสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมกับบริ ษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จากัด (“DTN”) ซึง่ เป็ นบริษัทในเครื อของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) หรื อ DTAC
โดยในสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่ม เติมนี ้ 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 ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมที่ DTN เช่า จะทยอยรับรู้เป็ นรายได้ ค่าเช่าตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า ใน
งบกาไรขาดทุน อันจะส่งผลให้ กองทุนฯ มีรายได้ จากเงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพิ่ม
สูงขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2558 ความร่ วมมือดังกล่าวนับเป็ นอีกก้ าวที่สาคัญของประเทศไทยในการใช้ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ
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 ที่ผ่านมา ทางกองทุนฯ ได้ มีการเจรจากับกลุ่มทรูเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้ อมูล
จานวนเสาที่ได้ รับมอบจริ ง กับจานวนเสาตามแผนการส่งมอบ จากการเจรจาดังกล่าว ทาให้ กองทุนฯ ได้ รับ
รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมสุทธิ (รายได้ ค่าเช่าเสา หักด้ วยค่าเช่าที่ดิน) เพิม่ ขึ ้นอันเนื่องมาจากค่าเช่าที่ดินเพื่อ
ติดตั ้งเสาโทรคมนาคมที่ลดลง เนื่องจากทางทรูจดั ส่งเสาโทรคมนาคมประเภท Ground Base มากกว่าที่ระบุไว้
ในสัญญา ซึง่ ค่าเช่าที่ดินของเสาประเภทนีม้ ีอตั ราต่ากว่าค่าเช่าที่ดินของเสาประเภท Roof Top ทาให้ ต้องมีการ
ปรับปรุงค่าเช่าที่ดินสุทธิดงั กล่าวขึ ้น
2.2.4 กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายน 2560
กองทุนฯ ได้ ลงทุนในทรัพ ย์ สินกิจการโครงสร้ างพื น้ ฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2 โดยทรัพ ย์ สิน
ดังกล่าวประกอบด้ วย (1) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พืน้ ฐานประเภทโทรคมนาคมของ บริ ษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชั่น จากัด (“AWC”) ซึ่งประกอบด้ วย เสา
โทรคมนาคมของ AWC จานวนประมาณ 149 เสา และโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้ อง (หากมี) ของ AWC โดยเป็ นรายได้ สทุ ธิที่เกิดขึ ้นตัง้ แต่และรวมถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (หรื อวัน
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อื่นตามที่กองทุนฯ และ AWC จะตกลงกัน) จนถึงวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม
ระหว่าง AWC และ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม (“สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC”) รวมทัง้ กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม และโครงสร้ า งพืน้ ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เกี่ยวข้ องของ AWC ดังกล่าว (หากมี) ภายหลังจากวันครบกาหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และ
เป็ นไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่ จะได้ กาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ โดยกองทุนฯ ได้ เข้ าทา
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั AWC
(2) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 350 เสา ของบริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอม
มิวนิเคชัน่ จากัด (“TUC”)
(3) กรรมสิ ท ธิ์ ใน FOC ซึ่ง ในปั จ จุ บัน ใช้ ในธุ รกิ จ ให้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ใ นเขตพื น้ ที่
ต่างจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรื อ 62,594 คอร์ กิโลเมตร) ของTUC
(4) กรรมสิ ท ธิ์ ใ น FOC หลั ก ซึ่ ง ในปั จจุ บั น ใช้ ในธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ แ ละ
อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรื อ 117,147 คอร์ กิโลเมตร) ของ
บริษัท 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 ปอเรชัน่ จากัด (“TICC”)
รวมทังสิ
้ ทธิในการซื ้อ (call option) FOC ดังกล่าว เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวและเป็ นไปตามเงื่อนไข
อื่นตามที่จะได้ กาหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวโดยมี ราคาในการใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื ้อกรรม
สิทธ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้ านบาท โดยกองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวกับ TICC
2.2.5 กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม 2561
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ประกอบด้ วย
(ก)

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวนประมาณ 2,589 เสาและโครงสร้ างพื น้ ฐาน

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 บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่

ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (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 ซึ่งในปั จจุบันใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และ

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

กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การ

อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 220,428 คอร์ กิโลเมตร) ที่จะซื ้อจาก ทรูมฟู โดยรวมเรี ยกเป็ น FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และ
(จ)

สิทธิการเช่าระยะยาว 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 ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 3 รวมทัง้ สิท ธิ ในการซื อ้ (call
option) FOC ซึ่งใช้ รองรับ เทคโนโลยี ระบบ FTTx ดังกล่ าว เมื่ อ ครบกาหนดอายุก ารเช่ าระยะยาว ทัง้ นี ้ โดย
กองทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่ จะใช้ สิทธิดังกล่าวให้ แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปี ก่อนครบกาหนดอายุการเช่า
ระยะยาวตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 โดยมีราคาใช้ สิทธิ
(Exercise Price) เพื่อซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 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 ้นที่ต่างจังหวัด จานวนประมาณ
1.2 ล้ านพอร์ ต
2.2.6 กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม 2562
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ประกอบด้ วย
(ก)

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมใช้ งานจานวน 788 เสา และโครงสร้ าง

พื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้ อง จาก บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
(ข)

กรรมสิ ท ธิ์ ใ นใยแก้ วน าแสง (fiber optic cable หรื อ FOC) ซึ่ ง ในปั จจุ บั น ใช้ ในธุ ร กิ จ ให้ บริ ก าร

โทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ในเขตพืน้ ที่ ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 107,694 คอร์
กิโลเมตร) จาก บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
(ค)

กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ Fibre to the X (“FTTx”) ในธุรกิจให้ บริการ

อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลและในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด รวม
ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 40,823 คอร์ กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 37,505 คอร์ กิโลเมตร) ตามลาดับ จาก บริษัท เรี ยล มูฟ จากัด
(ง)

กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและ
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บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 109,704
คอร์ กิโลเมตร) จากบริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

สรุ ปเหตุการณ์ สาคัญตัง้ แต่ วนั ที่ 27 ธันวาคม 2556 (วันที่กองทุนฯ เข้ าจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ )
ถึงในรอบปี 2562 (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

ทรูประกาศ
เพิ่มทุน

ทรูประกาศ
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 ีประชุมผู้ถือหน่ 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

เหตุการณ์ สาคัญในรอบปี 2559
ลงนามในสัญญาเช่ าเสา
โทรคมนาคมเพิ่มเติมกับ
ทาง DTAC

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2375 บาท)

XD สาหรั บจ่ 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
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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 งมติท่ปี 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

เหตุการณ์ สาคัญในรอบปี 2562

XD สาหรับจ่ ายปั น
ผล (0.2600 บาท)

แจ้ งมติท่ปี ระชุม
สามัญผู้ถือหน่ วย
กองทุนรวม ประจาปี
2562

12 กุมภาพันธ์ 2562

4 เมษายน 2562

แจ้ งมติท่ ีประชุมวิสามัญผู้
ถือหน่ วยลงทุนครัง้ ที่
1/2562 เกี่ยวกับการอนุมตั ิ
การลงทุนในทรัพย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
21 มิถนุ ายน 2562

แจ้ งราคาเสนอขาย
หน่ วยลงทุน (Offering
Price) และวิธีการจอง
ซือ้ หน่ วยลงทุนใหม่ ของ
กองทุน
25 กรกฎาคม 2562

แจ้ งรายชื่อประเทศ
ของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่
ถูกจากัดสิทธิการจอง
ซือ้ หน่ วยลงทุน

8 สิงหาคม 2562

แจ้ งผลการจัดสรร
หน่ วยลงทุน และ
รายงานการลงทุน
ในทรัพย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4
28 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ สาหรับการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับรอบปี 2562 สามารถดูเพิ่มเติมได้ ท่หี ัวข้ อ 7.3 (2) ประวัติการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง

2.3 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริการอสังหาริมทรั พย์ หรื อของผู้ถือหน่ วยรายใหญ่
ก) บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด (“TAM”) ในฐานะผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึง่ มีหน้ าที่
ให้ บริ การงานด้ านธุรการและบริ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องแก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ
ตามประกาศฯ ทน. 38/2562 เนื่ อ งจาก TAM มี ท รู เป็ นผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ (ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ โดย
ทางอ้ อม) ซึ่งในขณะเดียวกัน ทรูเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน ฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ
10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
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ข) บริษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด หรื อ AWC ซึง่ เป็ นผู้ที่ขาย/โอนสิทธิรายได้ และทรัพย์สินและผู้ที่
ให้ เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุน แก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลที่ เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั ้ง และ
จัด การกองทุ น ฯ โครงสร้ างพื น้ ฐาน ลงวัน ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 (ตามที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม )
(“ประกาศฯ ทน. 38/2562”) เนื่ อ งจาก AWC มี ท รู เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ (ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ โดย
ทางอ้ อม) ซึ่งในขณะเดียวกัน ทรูเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน ฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ
10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
ค) บริ ษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด หรื อ BFKT ซึ่งเป็ นผู้ที่ขาย/โอนสิทธิรายได้ และทรัพย์สินและผู้ที่ให้
เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ ลงทุน แก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั ้ง และ
จัด การกองทุ น ฯ โครงสร้ างพื น้ ฐาน ลงวัน ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 (ตามที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม )
(“ประกาศฯ ทน. 38/2562”) เนื่ อ งจาก BFKT มี ท รู เป็ นผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ (ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ โดย
ทางอ้ อม) ซึ่งในขณะเดียวกัน ทรูเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ
10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
ง) บริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน่ จากัด หรื อ TICC ซึง่ เป็ นผู้เช่า/ และผู้เช่าช่วงและบริ หารจัดการภายใต้
สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลัก FOC และ สัญญาแก้ ไขและแทนที่
สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC บริหารจัดการภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการและบริหาร
จัดการหลักของทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ ลงทุน แก่กองทุนฯ ถื อเป็ นบุคคลที่ เกี่ ยวข้ อ งของ
กองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 38/2562 เนื่องจาก TICC มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
โดยทางอ้ อม) ซึ่งในขณะเดียวกันทรูเป็ นผู้ถื อหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อย
ละ 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
บริหารจัดการหลักของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุน (ประเภทเสาโทรคมนาคม) ถือเป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 38/2562 เนื่องจาก TUC มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม) ซึ่งในขณะเดียวกัน ทรูเป็ 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 าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ 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

นิติบคุ คลที่เข้ 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
นิติบคุ คลที่เข้ 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 ฐานโทรคมนาคมของกองทุน ฯ ภายหลังกองทุนฯ เข้ าลงทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3

รู ปแบบการลงทุน
ทรัพย์ สิน/ผู้โอน

เสาโทรคมนาคม

สิทธิในการรับรายได้ สุทธิ +
สิทธิซอื ้ ก่ อน
AWC
BFKT
บริษัท เอเชีย บริษัท บีเอฟเคที
ไวร์ เลส คอม
(ประเทศไทย)
มิวนิเคชัน่
จากัด
จากัด
4,847 เสา
1,485เสา

กรรมสิทธิ์
TRUE
บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
6,000 เสา

สัญญาเช่ าระยะยาว + สิทธิซอื ้ ก่ อน

TICC
บริษัท ทรู
อินเทอร์ เน็ต
คอร์ ปอเรชัน่
จากัด
-

TUC
บริษัท ทรู มูฟ
เอช ยูนิเวอร์ แซล
คอมมิวนิเคชัน่
จากัด
2,939 เสา

TMV
บริษัท ทรู มูฟ
จากัด

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

FOC หลัก
จานวน 7,021
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ
455,446 คอร์
กิโลเมตร)

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)

ระบบบรอดแบนด์
ในเขตพืน้ ที่
ต่ างจังหวัด

-

-

-

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

AWC
บริษัท เอเชีย ไวร์
เลส คอมมิวนิ
เคชัน่ จากัด

TICC
บริษัท ทรู
อินเทอร์ เน็ต คอร์
ปอเรชัน่ จากัด

-

-

15,271 เสา

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)

-

-

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

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
ตารางที่ 5 ทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ภายหลังกองทุนฯ เข้ าลงทุนในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
รูปแบบการลงทุน
ทรัพย์ สิน/ผู้โอน

กรรมสิทธิ์

สิทธิในการรับรายได้ สุทธิ +
สิทธิซือ้ ก่ อน
AWC

BFKT

บริษัท เอเชีย บริษัท บีเอฟเคที
ไวร์ เลส คอม (ประเทศไทย)
มิวนิเคชัน่
จากัด
จากัด

จานวนทรัพย์ สิน
รวม

สัญญาเช่ าระยะยาว + สิทธิซอื ้ ก่ อน

TRUE

TICC

TUC

TMV

RMV

AWC

TICC

บริษัท ทรู
คอร์ ปอเรชัน่
จากัด
(มหาชน)

บริษัท ทรู
อินเทอร์ เน็ต
คอร์ ปอเรชัน่
จากัด

บริ ษัท ทรู มูฟ
เอช ยูนิเวอร์ แซล
คอมมิวนิเคชัน่
จากัด

บริษัท ทรู มูฟ
จากัด

บริษัท
เรียล มูฟ
จากัด

บริษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิ
เคชัน่ จากัด

บริษัท ทรู
อินเทอร์ เน็ต
คอร์ ปอเรชัน่
จากัด

-

-

16,059 เสา

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

FOC จานวน
13,542
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ
700,000 คอร์
กิโลเมตร)

9,169 ลิ ้งค์ และ ใย
แก้ วนาแสง จานวน
ประมาณ 95,560
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 2,872,599
คอร์ กิโลเมตร)

-

-

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

เสาโทรคมนาคม

4,847 เสา

1,485เสา

6,000 เสา

-

3,727 เสา

ระบบใยแก้ วนา
แสง (FOC) และ
อุปกรณ์ ระบบสื่อ
สัญญาณ

-

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

-

FOC จานวน
7,909
กิโลเมตร
(232,678 คอร์
กิโลเมตร)

FOC จานวน
10,925
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ
422,294 คอร์
กิโลเมตร)

ระบบบรอดแบนด์
ในเขตพืน้ ที่
ต่ างจังหวัด

-

-

-

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

FOC หลัก
จานวน 7,021
กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ
455,446 คอร์
กิโลเมตร)

FOC
จานวน
932
กิโลเมตร
(78,328
คอร์
กิโลเมตร)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ข. รายละเอียดทรัพย์ สินของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้
กองทุนฯ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
(บาท)
(บาท)
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
210,743,566,915.23 172,746,003,459.26
โทรคมนาคม ดิจทิ ัล

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิต่อ
หน่ วยลงทุน (บาท)
16.2482

การประเมินค่ าทรัพย์ สินที่กองทุนลงทุนครั ง้ แรกและลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
ชื่อโครงการ

ประเภท

บริษัท 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

บริษัท เอเซีย ไวร์เลส
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)

กรรมสิทธิใ์ นเสาโทรคมนาคมจานวน 6,000
บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่
เสา และโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)
ประเภท Passive อืน่ ที่เกี่ยวข้ องทีใ่ ช้ สาหรับ
(“TRUE”)
การให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

มูลค่ าตลาดที่
ได้ รับจากการ
บริษัทประเมิน
ประเมินมูลค่ า
ค่ าทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สิน
(ล้ านบาท)

วันที่
ประเมิน
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน

ระยะเวลาที่
ใช้ ในการ
คานวณ

วิธีการ
ประเมิน
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน

ตังแต่
้ วนั ที่ 1

4,841

มกราคม
2563 ถึงวันที่

22,133

15 กันยายน
2576 สาหรับ

14,929

ทรัพย์สิน
ประเภทเสา
โทรคมนาคม

1,252

และ ถึงวันที่
15 กันยายน วิธีประเมิน/

10,605

บริษัท สีลม
แอ๊ ดไวเซอรี่
จากัด

28,098

2586 สาหรับ

สอบทาน

31 ธันวาคม

ทรัพย์สิน

มูลค่าจาก

2562

FOC อุปกรณ์

รายได้

ระบบสื่อ

(Income

สัญญาณ

Approach)

และระบบ
บรอดแบนด์
ในเขตพื ้นที่
ต่างจังหวัด

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก อุปกรณ์ระบบสื่อ
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด สัญญาณที่เกีย่ วข้ อง และระบบบรอดแบนด์
(“TICC”)
ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

โดยมีการ
27,124

คานวณ
มูลค่าสุดท้ าย
(Terminal
Value)

รวม

108,982
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
การประเมินค่ าทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
มูลค่ าตลาดที่
ได้ รับจากการ
บริษัทประเมิน/
ประเมิน/สอบ
สอบทานมูลค่ า
ทานมูลค่ า
ทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สิน
(ล้ านบาท)

ชื่อโครงการ

ประเภท

บริษัท เอเซีย ไวร์เลส
คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
(“AWC”)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่
เกิดขึ ้นจากเสาโทรคมนาคม

556

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 350
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เสา
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่
กรรมสิทธิ์ใน FOC
จากัด(“TUC”)
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด
กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก
บริษัท ทรู มูฟ จากัด
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการ
(“TMV”)
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์ เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต
30 ปี ใน FOC ประเภท FTTx Access
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
รวมทังสิ
้ ทธิในการซื ้อ (call option)FOC
(“TICC”)
ดังกล่าว เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะ
ยาว

1,031

รวม

13,591

2,798

5,515

3,691

บริษัท สีลม
แอ๊ ดไวเซอรี่
จากัด

วันที่
ประเมิน/
สอบทาน
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน

วิธีการ
ระยะเวลาที่ ประเมิน/
ใช้ ในการ สอบทาน
คานวณ
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน

ตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม
2563 ถึงวันที่
15 กันยายน
2576 สาหรับ
31 ธันวาคม ทรัพย์สิน
ประเภทเสา
2562
โทรคมนาคม
และถึงวันที่
15 กันยายน
2586
สาหรับ
ทรัพย์สิน
FOC โดยมี
การคานวณ
มูลค่าสุดท้ าย
(Terminal
Value)

วิธีประเมิน/
สอบทาน
มูลค่าจาก
รายได้
(Income
Approach)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
การประเมินค่ าทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
ชื่อโครงการ

ประเภท

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน
2,589 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐาน
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่
เกี่ยวข้ องที่ใช้ สาหรับการให้ บริการ
จากัด(“TUC”)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
กรรมสิทธิ์ใน FOC
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด
กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์ เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
บริษัท ทรู มูฟ จากัด
กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ รองรับ
(“TMV”)
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริการ
อินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตใน
เขตพื ้นที่ต่างจังหวัด
สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 30
ปี ใน FOC ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยี
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริการอินเทอร์ เน็ต
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
และบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขต
(“TICC”)
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทังสิ
้ ทธิ
ในการซื ้อ (call option) FOC ดังกล่าว เมือ่
ครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาว

รวม

มูลค่ าตลาดที่
ได้ รับจากการ
บริษัท
ประเมิน/สอบ ประเมิน/สอบ
ทานมูลค่ า
ทานมูลค่ า
ทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สนิ
(ล้ านบาท)

วันที่
ประเมิน/
สอบทาน
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน

ระยะเวลาที่
ใช้ ในการ
คานวณ

วิธีการ
ประเมิน/
สอบทาน
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน

8,941

9,861

5,491

8,745

25,803

บริษัท สีลม
แอ๊ ดไวเซอรี่
จากัด

ตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม 2563
ถึงวันที่ 15
31 ธันวาคม กันยายน 2576
2562
สาหรับ
ทรัพย์สิน
วิธีประเมิน/
ประเภทเสา
สอบทาน
โทรคมนาคม
มูลค่าจาก
และถึงวันที่ 15
รายได้
กันยายน 2586
(Income
สาหรับ
Approach)
ทรัพย์สนิ FOC
โดยมีการ
คานวณมูลค่า
สุดท้ าย
(Terminal
Value)

58,841
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
การประเมินค่ าทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
ชื่อโครงการ

ประเภท

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน
788 เสา และโครงสร้ างพื ้นฐาน
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
โทรคมนาคมประเภท Passive อืน่ ที่
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่
เกี่ยวข้ องที่ใช้ สาหรับการให้ บริการ
จากัด(“TUC”)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
กรรมสิทธิใ์ น FOC
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด
กรรมสิทธิ์ใน FOC
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx
บริษัท เรี ยล มูฟ จากัด ในธุรกิจให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและบรอด
(“RMV”)
แบนด์อนิ เทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด
กรรมสิทธิ์ใน FOC
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ในธุรกิจให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและบรอด
(“TICC”)
แบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

รวม

มูลค่ าตลาดที่
ได้ รับจากการ
บริษัท
ประเมิน/สอบ ประเมิน/สอบ
ทานมูลค่ า
ทานมูลค่ า
ทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สนิ
(ล้ านบาท)

2,695

4,765

3,563

4,830

บริษัท สีลม
แอ๊ ดไวเซอรี่
จากัด

วันที่
ประเมิน/
สอบทาน
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน

ระยะเวลาที่
ใช้ ในการ
คานวณ

ตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม 2563
ถึงวันที่ 15
กันยายน 2576
สาหรับ
ทรัพย์สิน
31 ธันวาคม ประเภทเสา
2562
โทรคมนาคม
และถึงวันที่ 15
กันยายน 2586
สาหรับ
ทรัพย์สิน FOC
โดยมีการ
คานวณมูลค่า
สุดท้ าย
(Terminal
Value)

วิธกี าร
ประเมิน/
สอบทาน
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน

วิธีประเมิน/
สอบทาน
มูลค่าจาก
รายได้
(Income
Approach)

15,853

**การประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะจัดทาปี ละ 1 ครัง้ ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ข) อัตราส่ วนมูลค่ าทรั พย์ สินที่กองทุนฯลงทุน ต่ อ มูลค่ าทรั พย์ สินของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ดังนี ้
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มูลค่ ายุติธรรม
ร้ อยละของมูลค่ า
บาท
ทรัพย์ สินสุทธิ
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน (หมายเหตุ 5)
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 6,000
เสา และโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การให้ บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่

30,096,630,000

17.42

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้ วนาแสงหลัก และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้ อง และ ระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

27,124,460,000

15.70

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 350
เสา และใยแก้ วน าแสงซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ส าหรั บ การ
ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

3,829,180,000

2.22

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 2,589
เสา และใยแก้ วน าแสงซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ส าหรั บ การ
ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

18,802,270,000

10.88

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 788
เสา และใยแก้ วน าแสงซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ใช้ ส าหรั บ การ
ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

7,460,180,000

4.32

เงิ น ลงทุ น ในกรรมสิ ท ธิ์ ใ นใยแก้ วน าแสงหลั ก ซึ่ ง ใน
ปั จจุบันใช้ สาหรับการให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และ
อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

5,515,260,000

3.19
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
เงิ น ลงทุ น ในกรรมสิ ท ธิ์ ใ นใยแก้ วน าแสงหลั ก ซึ่ ง ใน
ปั จจุบันใช้ สาหรับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และใยแก้ วนาแสงใช้ สาหรับให้ บริการอินเตอร์ เน็ตและบ
รอดแบนด์อินเตอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

14,236,200,000

8.24

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในใยแก้ วนาแสง เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ สาหรับให้ บริ การอินเตอร์ เน็ตและบรอด
แบนด์ อิ น เตอร์ เน็ ต ในเขตพื น้ ที่ ก รุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล และในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

3,562,940,000

2.06

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้ วนาแสง เพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 ซึ่งในปั จจุบันใช้ สาหรั บให้ บริ ก ารอินเตอร์ เน็ ต
และบรอดแบนด์อินเตอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด

4,830,300,000

2.80

เงินลงทุนในสิท ธิในการรับ ประโยชน์ จากรายได้ สุท ธิ ที่
เกิดจากการให้ เช่าทรั พย์สินโทรคมนาคมของบริ ษัท บี
เอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด (“BFKT”)

26,973,750,000

15.61

เงินลงทุนในสิท ธิในการรับ ประโยชน์ จากรายได้ สุท ธิ ที่
เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของบริษัท เอเซีย ไวร์
เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (“AWC”)

14,929,050,000

8.64

เงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ในการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุท ธิ
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคม
ของบริษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด ("AWC")

1,251,990,000

0.72

เงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ในการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุท ธิ
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคม
ของบริษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด ("AWC")

555,610,000

0.32

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ
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31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มูลค่ ายุติธรรม
ร้ อยละของมูลค่ า
บาท
ทรัพย์ สินสุทธิ
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแก้ ว นาแสงเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1

10,604,870,000

6.14

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแก้ วนาแสงเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2

3,690,600,000

2.14

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแก้ วนาแสงเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3

25,803,050,000

14.94

199,266,340,000

115.35

กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ

2,669,018,023

1.55

บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

3,669,018.23

0.58

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

174,559,873,887

2.12

รวมเงินลงทุน

202,935,358,023

117.48

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 6)
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน และ บัตรเงินฝาก

2.5 การจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ก) สัญญาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
กองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมและสัญญาเกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ซึง่ มีรายการดังต่อไปนี ้

47

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
(1) สัญญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิรายได้ เบือ้ งต้ น และ สัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึ่งทรั พย์ สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4
I.

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง BFKT และกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ BFKT”)

II.

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง AWC และกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC”)

III.

สัญญาโอนขายทรัพย์สินระหว่าง TICC และกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สิน TICC”)

IV.

สัญญาโอนขายทรัพย์สินระหว่างทรูและกองทุนฯ (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู”)

V.

สัญ ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ที่จะเข้ าทาระหว่างกองทุน ฯ และ AWC เกี่ ยวกับการ
ลงทุนในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 (“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1”)

VI.

สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1

VII.

สัญ ญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิ รายได้ ที่ลงทุนเพิ่ม เติม ครัง้ ที่ 2 ระหว่าง AWC และกองทุน
(“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2”)

VIII.

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาซื อ้ ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3”)

IX.

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินระหว่างทรูมฟู และกองทุน (“สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3”)

X.

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

XI.

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4”)

XII.

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินระหว่าง เรี ยลมูฟ และกองทุน (“สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ เรี ยลมูฟ ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4”)

XIII.

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินระหว่าง TICC และกองทุน (“สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินของ TICC ที่ลงทุน
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4”)
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(2) สัญญาเช่ า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก
I.

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

II.

สัญญาแก้ ไขและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักระหว่าง TICC TUC และ
กองทุน (“สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”)

III.

สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่าช่วง ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหว่าง
TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ ไขและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าช่วง ดาเนินการและบริหารจัดการ FOC")

IV.

สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ครัง้ ที่ 2
ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2")

V.

สัญญาแก้ ไขและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ครัง้ ที่ 2
ระหว่าง TUC และ กองทุน ("สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม ครัง้ ที่ 2")

(3) สัญญาบริการหลัก
I. สัญญาบริการหลักฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
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 การทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน) (“สัญญาบริการหลัก”)
(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 วนการถื อ หน่ วยลงทุ น ฉบั บ ลงวันที่ 24 ธัน วาคม พ.ศ. 2556 ระหว่ างทรู แ ละ
กองทุ น (ตามที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขโดยสั ญ ญาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระหว่ า งทรู แ ละกองทุ น ฉบั บ ลงวั น ที่ 23
สิงหาคม 2562) (“สัญญารักษาสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุน”)
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(7) สัญญาเช่ าหลัก
I.

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

II.

สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมหลักระหว่างบริ ษัทกสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (CAT) และ
กองทุน (“สัญญาเช่าโทรคมนาคมหลักของ CAT”)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากหนังสือชี ้ชวนของกองทุนฯ
(8) หนั ง สื อ ข้ อตกลงร่ วมกั น (Letter of Agreement) ที่ เ กี่ ย วข้ 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 ย วข้ องกั บ
ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม HSPA")
ข) การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานในอนาคต
หากในอนาคตกองทุนจะเข้ าทา แก้ ไขเพิ่ ม เติม หรื อยกเลิกสัญ ญาเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการหรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน และเป็ นการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อ
ตัง้ แต่ร้อยละ 30 ขึน้ ไปของมูลค่าทรัพ ย์ สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่ มีการเข้ าท า แก้ ไข หรื อยกเลิก สัญ ญา
ดังกล่าว กองทุนจะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ 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 การกู้ยืมเงิน
ก) แหล่ งเงินทุน
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาเงินกู้ยืมจากกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงิน จานวน 5
รายโดยเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินที่กองทุนฯ ตกลงกับกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินดังกล่าว เป็ นเงื่อนไขที่
ใกล้ เคีย งกับเงื่อ นไขการให้ สินเชื่อแก่ ลูกค้ าชัน้ ดี ของธนาคารพาณิ ชย์ ส่ วนใหญ่ ในประเทศ และสอดคล้ อ งกับ
ข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูช นจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s
length terms) โดยขอกู้ยืม เป็ นสกุลเงินบาท จานวน 13,100.00 ล้ านบาท โดยตามกฎเพื่อนาไปลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ลงทุนเพิ่ ม เติ มครั ง้ ที่ 1 แล้ วเมื่ อ วัน ที่ 6 มีน าคม พ.ศ. 2558 เงินกู้มี อัตราดอกเบี ย้ 2
ประเภทคือ (1) อัตราแบบแปรผัน THBFIX บวกด้ วยอัตราร้ อยละ 3 (ร้ อยละ 86 ของยอดเงินกู้ทงั ้ หมด) และ (2)
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 5.5 (ร้ อยละ 14 ของยอดเงินกู้ทงหมด)
ั้
โดยมีกาหนดชาระดอกเบี ้ยเป็ นราย 6 เดือนและ
มีกาหนดชาระคืนเงินกู้ยืมทัง้ จานวนในวันสิ ้นสุดสัญญา คือ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีระยะเวลากู้ยืม 5
ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ยืมครัง้ แรก นอกจากนัน้ เพื่อกาจัดผลกระทบจากดอกเบี ้ยแปรผันซึง่ เป็ นส่วนใหญ่ของเงินกู้
ครัง้ นี ้ กองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยจากอัตราแบบลอยตัวให้ เป็ นอัตราแบบคงที่ ทาให้ อตั รา
เงินกู้เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักสุทธิซงึ่ รวมผลกระทบจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย้ มีอตั ราเท่ากับร้ อยละ 5.46 โดย
ส่วนต่างที่จะต้ องจ่ายหรื อที่จะได้ รับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยรับรู้ เป็ นส่วนประกอบของดอกเบี ้ยจ่าย
หรื อรายได้ ดอกเบีย้ ตลอดอายุของสัญ ญา และมี การบัน ทึกรายการกาไร(ขาดทุน ) ที่ยังไม่เกิดขึน้ จากสัญ ญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย ซึง่ เกิดจากการตีมลู ค่าสัญญาให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรมในแต่ละเดือน (Mark-to-Market)
นอกจากนัน้ เมื่อครบกาหนดชาระหนีเ้ งินกู้คืนในปี ที่ 5 นับจากวันเบิกถอนเงินกู้ กองทุนฯ จะพิจารณาหาแหล่ง
เงินทุน 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
หาแหล่งเงินทุนต่ างๆ เพื่ อน ามาใช้ ชาระหนี เ้ งินกู้ได้ ครบถ้ วน บริ ษั ทจัด การอาจนากระแสเงินสดที่ได้ จากการ
ดาเนินงานมาชาระหนีเ้ งินกู้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับในช่วงเวลาที่
ต้ องจ่ายคืนหนี ้
ในปี 2560 กองทุนได้ เข้ าทาสัญ ญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กับ ธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอื่นๆ
ตามที่ประกฎในสัญญาในฐานะกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อ สาหรับสินเชื่อเงินกู้เป็ นจานวนเงิ น 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 และค่ าใช้ จ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง
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เงินกู้นี ้เป็ นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน มีการเบิกใช้ เต็มจานวนเพียงครัง้ เดียว และจะครบกาหนดระยะเวลาชาระคืน
เงินกู้ทงจ
ั ้ านวนใน 5 ปี นับจากวันทีไ่ ด้ เบิกเงินกู้ เงินกู้นี ้มีอตั ราดอกเบี ้ยในช่วงแรกเท่ากับ THBFIX บวกร้ อยละ 3 ต่อ
ปี หรื อ อัตราดอกเบีย้ คงที่ที่ ร้อยละ 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 มีข้อกาหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปใน
สถานการณ์ เดี ย วกัน (arm’s length transaction) และเงื่อ นไขต่ า ง ๆ ของสัญ ญาเงิน 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 นจานวนเงิน 2,000,000,000 บาท เพื่อนาไปชาระราคาในการซื ้อทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ 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 มีข้อกาหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับทีว่ ิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญา
ทัว่ ไปในสถานการณ์ เดียวกัน (arm’s length transaction) และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาเงินกู้จะถูกกาหนดโดย
กลุ่มธนาคาร ซึ่งสัญญาเงินกู้ฉบับที่ 3 นีม้ ีความคล้ ายคลึงกับข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 1
และ 2 อันจะถือว่าทาให้ เกิดเหตุผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3 ด้ วย
นอกจากนัน้ กองทุนมีข้อปฏิบัติทางการเงินเรื่ องการชาระคืนเงินต้ น (Repayment Covenant) ตามที่ได้ ตกลงกับ
กลุ่มผู้ให้ สินเชื่อตามสัญญาเงิน กู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 ซึ่งจะมีผลบังคับเกี่ยวข้ องกับสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 1 ด้ วย โดย
กองทุนจะต้ องดารงอัตราส่วนทางการเงินระหว่าง (ก) หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบี ้ย และ (ข) ผลคูณของกาไรก่อนหัก
ดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา กับอายุเฉลี่ยของสัญญาเช่าถ่วงน ้าหนักด้ วยรายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกั บ
ทรั พ ย์ สิน โดยอัต ราส่ วนทางการเงิน ดังกล่ าว จะต้ องไม่เกิ น กว่า 0.25 เท่ า ทัง้ นี ้ หากไม่ เป็ นไปตามอัต ราส่ว น
ดังกล่าว กองทุนมีหน้ าที่ต้องทยอยชาระคืนเงินต้ นให้ กับกลุ่มผู้ให้ สิ นเชื่อ ซึ่งต้ องมีการทดสอบการดารงสัดส่วน
ดังกล่าวในทุกๆ 6 เดือน โดยจะเริ่มทาการทดสอบการดารงสัดส่วนตั ้งแต่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นต้ นไป
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ข) สถานะของการกู้ยืมเงิน ณ วันสิน้ รอบปี บัญชี
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ส่วนที่หมุนเวียน

-

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

27,880,228,199

รวมเงินกู้ยมื

27,880,228,199
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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
ตลาดโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ใ นประเทศไทยมี ผ้ ู ให้ บริ ก ารสื่ อ สารโทรคมนาคมในประเทศไทย มี 3 รายหลั ก
ประกอบด้ วย AIS DTAC และ TRUE โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาผู้ให้ บริการแต่ละรายต่างเร่งพัฒนาโครงข่าย 4G
เพื่อครองความเป็ นผู้นาในด้ านดาต้ า หรื อ บริการที่มิใช่เสียง (non-voice) และส่งเสริ มในด้ านการทาการตลาด
เพื่อรักษาฐานลูกค้ าเดิมและขยายฐานลูกค้ าใหม่อย่างต่อเนื่อง ทังยั
้ งคงให้ ความสาคัญกับโครงข่าย 3G เพื่อให้
การบริ การครอบคลุมการสื่อสารได้ ครบทุกแพลตฟอร์ มและเพื่ อต้ องการรักษาฐานลูกค้ าเดิม และมีการเตรี ยม
ความพร้ อมสาหรับ 5G ในอนาคต
ในช่ ว งเดื อ นมี น าคม ปี 2562 ที่ ผ่ า นมาคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ มีมติเรี ยกคืนคลื่นความถี่ 2600 MHz จาก MCOT เนื่องจากเป็ นคลื่นความถี่ที่
มีการผลิตอุปกรณ์มารองรับการให้ บริการเทคโนโลยี 5G และในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2562 กสทช. ได้ มีการจัดสรร
คลื่นความถี่ 700 MHz ให้ กับผู้ประกอบการโทรคมนาคม 3 ราย ได้ แก่ AIS, TRUE และ DTAC นัน้ แม้ จะไม่ได้
นาไปใช้ ใน 5G โดยตรง เนื่องจากคาดว่าจะเริ่มมีอปุ กรณ์สาหรับ 5G ในย่านดังกล่าวตั ้งแต่ปี 2563 เป็ นต้ นไป แต่
การจัด สรรคลื่น ความถี่ 700 MHz จะน าไปเพื่อ ให้ บ ริ ก ารในเทคโนโลยี Neutral หรื อเทคโนโลยี เป็ นกลางใน
เทคโนโลยี 4G และ 5G ในอนาคต
นอกจากนี ้ คสช.มีคาสัง่ ตามมาตรา 44 ให้ ผ้ ูประกอบการโทรคมนาคมที่ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz สามารถ
แบ่งชาระเงินค่าคลื่นความถี่จากเดิม 4 งวดเป็ น 10 งวด โดย AIS และ TRUE ที่จะจ่ายค่างวดครัง้ สุดท้ ายในปี
2563 ประมาณ 63,744 ล้ านบาท และ 64,433 ล้ านบาท ก็สามารถคานวณเบื ้องต้ นได้ ว่าในปี 2563 AIS จะ
เหลือจ่าย 23,269 ล้ านบาท และปี ต่อไปจนถึงปี 2668 จานวน 8,095 ล้ านบาทต่อปี ส่วน TRUE ที่จะจ่ายงวด
สุด ท้ า ยในปี 2563 ประมาณ 64,433 ล้ า นบาท จะเหลื อ 23,614 ล้ านบาท และจ่ า ยปี ต่ อ ไปจนถึ งปี 2568
ประมาณ 8,164 ล้ านบาทต่อปี ส่วนดีแทคจะยืดไปจนถึงปี 2570
สาหรั บ ปี 2562 ที่ ผ่านมาธุ รกิ จโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ ยังคงเติ บ โตได้ ป ระมาณร้ อยละ 4 YoY โดยเติ บโต
น้ อ ยลงกว่า ที่ EIC คาดการณ์ ไว้ โดยได้ รับ ปั จ จัย บวกจากการใช้ บ ริ ก ารด้ า นข้ อ มูลที่ เพิ่ ม ขึ น้ อย่ างต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบกับการที่ผ้ บู ริโภคหันมาใช้ บริการแบบ post-paid มากขึ ้น ยังเป็ นอีกปั จจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ รายได้ ต่อเลข
หมาย (ARPU) เพิ่มขึน้ อีกด้ วย อย่ างไรก็ตามการเติบโตของจานวนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เริ่ มอิ่มตัว โดย
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เพิ่มขึน้ เพียงร้ อยละ 2 YoY อีกทัง้ พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เริ่ มเปลี่ยนจากการใช้ งานเสียงเป็ นการใช้ งานด้ าน
ข้ อมูล จึงเป็ นปั จจัยกดดันรายได้ ของค่ายมือถือในปี 2562 ต่อเนื่องถึงระยะกลาง
ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในประเทศไทย
(1) จานวนเลขหมายโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีจานวนเลขหมายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ทั ง้ หมดประมาณ 92,030,100 เลขหมาย
เพิ่ ม ขึน้ จากไตรมาสเดี ย วกัน ในปี ก่ อ นหน้ า จ านวน 1,585,100 เลขหมายหรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.75 ทัง้ นี ้
สามารถแบ่งได้ เป็ นเลขหมายที่ใช้ บริการประเภท prepaid จานวน 68,562,400 เลขหมาย หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 74 และเลขหมายที่ใช้ บริ การประเภท postpaid จานวน 23,467,700 เลขหมาย หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 26 ของจานวนเลขหมายทัง้ หมด เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 เลขหมายที่ ใช้ บริ การประเภท postpaid มี
แนวโน้ มลดลง ในขณะที่เลขหมายที่ใช้ บริ การประเภท prepaid มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
เป็ นที่น่าสังเกตว่าในปี 2561 เลขหมายที่ใช้ บริ การ prepaid ค่อย ๆ ปรับตัวลดลง และสัดส่วนเลขหมายที่ใช้
บริ การประเภท postpaid ค่อ ยๆ ปรั บ ตัวเพิ่ มขึน้ ซึ่ง เป็ นผลมาจากการแข่งขัน ทางด้ านราคาแลการแข่งขัน
ทางด้ านการตลาดของผู้ให้ บริการ 3 รายหลักในตลาด ส่วนทางด้ านอัตราการเข้ าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สิ ้น
ไตรมาส 3 ปี 2562 จานวนเลขหมายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนใช้ บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 132 ของจานวน
ประชากร ซึง่ จะเห็นได้ ว่าอัตราการเข้ าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้ มเข้ าใกล้ จดุ อิ่มตัว
จานวนผู้ใช้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (ล้ านคน) และอัตราการเข้ าถึงบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่

ที่มา: EIC
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(2) โครงสร้ างอุตสาหกรรมโทรศัพท์ เคลื่อนที่ภายในประเทศไทย
ตลาดค้ าปลีกบริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ในประเทศไทย มีผ้ ูให้ บริ การสามารถจาแนกได้ เป็ น 2 กลุ่ม คื อ (1) ผู้
ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มี โครงข่ายหรื อมีสิทธิ์ในการใช้ โครงข่าย (Mobile Network Operators – MNOs)
จานวน 6 ราย และ (2) ผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operators –
MVNOs)
ผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ท่ีมีโครงข่ ายหรือมีสทิ ธิ์ในการใช้ โครงข่ าย (MNOs) และผู้ให้ บริการ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่บนโครงข่ ายเสมือน (MVNOs)

ที่มา: กสทช. รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ประจาไตรมาส 3 ปี 2562
(3) ส่ วนแบ่ งตลาด
ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2562 AIS ยังคงเป็ นผู้เล่นที่มีความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน โดยมีส่วนแบ่งตลาดซึง่ คานวณ
จากจานวนผู้ใช้ บริ การเป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 44 ซึง่ ยังคงเป็ นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้ า และไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน สาหรับ TRUE เห็นได้ ชดั ว่าสามารถก้ าวขึ ้นมามีส่วนแบ่งตลาดเป็ นอันดับ 2
ได้ โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 32 โดยเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสทีแ่ ล้ วร้ อยละ 0.63 และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกัน
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ของปี ก่อนร้ อยละ 2.53 ซึ่งถือเป็ นแนวโน้ มในการครองส่วนแบ่งการตลาดที่ป รับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจนก้ าว
ขึน้ มาเป็ นอันดับ 2 แซงหน้ า DTAC ส่วนอันดับที่ 3 นัน้ เป็ นของ DTAC โดยมีสัดส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 22 โดย
ลดลงจากไตรมาสที่แล้ วร้ อยละ 1.33 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 5.97 สาหรับทางกลุ่ม
CAT มีส่วนแบ่งตลาด ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 2.44 และกลุ่ม TOT มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ
0.18 ตามลาดับ
ส่ วนแบ่ งทางการตลาดตามจานวนฐานลูกค้ า (%)
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ที่มา: กสทช. และ สานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
(4) รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนต่ อเลขหมาย
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรื อ ARPU ) สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2562 ARPU ของ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยแยกตามผู้ให้ บริ การ จะเห็นได้ ว่ารายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของเลขหมายของทังประเภท
้
prepaid และ postpaid นัน้ AIS มีรายได้ เฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคื อ DTAC และ TRUE ตามลาดับ โดยหาก
แยกประเภทบริ การ บริ ก ารประเภท postpaid นัน้ AIS มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายสูงที่สุดอยู่ที่ 569
บาท ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้ า 7 บาท หรื อเพิ่มขึ น้ คิดเป็ นร้ อยละ 1.2 รองลงมาคือ DTAC ที่ 574 บาท
ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้ า 13 บาท คิดเป็ นปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.3 ในขณะที่ TRUE มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนต่อหมายเลขอยู่ที่ 462 บาท ปรับตัวลดลงจากปี ก่ อนหน้ า 6 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.3 ส่วนบริ การ
ประเภท prepaid นัน้ AIS มีค่ารายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายสูงที่สุดเช่นเดียวกัน โดยมีรายได้ 179 บาท
ปรับตัวลดลง 1 บาทจากปี ก่อนหน้ าหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.6 รองลงมาคือ DTAC 147 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี
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ก่อนหน้ า ในขณะที่ TRUE มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่อหมายเลขอยู่ที่ 115 บาท ปรับตัวลดลง 2 บาท จากปี ก่อน
หน้ า หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 1.7 จะเห็ นได้ ว่าในช่วง 3-5 ปี ที่ ผ่านมารายได้ เฉลี่ ยต่อ เดื อนประเภท postpaid มี
แนวโน้ มค่อย ๆ ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ ชัด อย่างไรก็ตามในปี 2562 เป็ นที่น่าสังเกตุว่ารายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ประเภท postpaid นัน้ ค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ ้น อันเนื่องมาจากแพคเกจการแข่งขันในด้ านราคา ที่เป็ นแรงจูงใจให้
ผู้บริ โภคเปลี่ยนจากการใช้ บริ การแบบ prepaid หันมาใช้ บริ การแบบ postpaid แทน การที่ผ้ ูให้ บริ การยังคงมี
แนวโน้ มแข่งขันทางด้ านราคาอยู่นนั ้ จะเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ รายได้ เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ARPU) มีแนวโน้ มคงที่
หรื อลดลงเล็กน้ อยในอนาคต ทังนี
้ ้เป็ นที่น่าสังเกตได้ ว่ารายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายมีแนวโน้ มค่อยๆ ปรับตัว
ลดลงนับตั ้งแต่ปี 2559 เป็ นต้ นมา อีกทัง้ รายได้ จากการให้ บริการที่มิใช่เสียง (non-voice) มีแนวโน้ มเติบโตขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
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
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(5) การคาดการณ์ และปั จจัยที่คาดว่ ามีผลกระทบต่ อการเติบโตของธุรกิจ
ในปี 2563 EIC คาดการณ์ ว่า รายได้ จากการให้ บริการของธุรกิจ mobile operator มีแนวโน้ มการเติบโตร้ อยละ
5 YoY ซึง่ อยู่ในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยปี 2015 – 2019 ที่เติบโตอยู่ทรี่ ้ อยละ 5 CAGR โดยได้ รับปั จจัยบวกจากการ
ที่ผ้ ูบริ โภคหันมาใช้ บริ การแบบ postpaid มากขึน้ และการใช้ บริ การด้ านข้ อมูลที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ที่ช่วย
กระตุ้นให้ รายได้ ต่อเลขหมาย (ARPU) เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามจานวนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เริ่ มอิ่มตัวโดย
เพิ่มขึน้ เพียงร้ อยละ 2 YoY อีกทัง้ พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เ ริ่ มเปลี่ยนจากการใข้ งานเสียงเป็ นการใช้ งานด้ าน
ข้ อมูลซึ่งมีอตั ราค่าบริ การต่ากว่าค่าบริ การโทรด้ วยเสียง จึงเป็ นปั จจัยกดดันรายได้ ของ mobile operator ในปี
2563
รายได้ จากการให้ บริการ

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช., TRUE, DTAC และ AIS
ในช่ ว งอี ก 2-3 ปี ข้ า งหน้ า EIC คาดการณ์ ว่า การเติ บ โตของรายได้ ค่ า บริ ก ารของธุ รกิจ mobile operator มี
แนวโน้ มเติบโตขึ ้นเล็กน้ อยอยู่ในระดับที่ร้อยละ 5 ซึง่ เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของ ARPU จากการเริ่มใช้ เทคโนโลยี
5G เชิงพาณิ ชย์ในปี 2021 ขณะที่ mobile operator ยังคงเผชิญแรงกดดันจากภาระค่าใบอนุญาตกว่า 1 แสน
ล้ านบาทและการลงทุนด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานและอุปกรณ์เพื่อรองรับ 5G ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตสูงกว่า 1.1 แสน
ล้ านบาทต่อปี ในช่วง 3 ปี แรก
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ทังนี
้ ้ ปั จจัยที่มีผลต่อการเติบโตธุรกิจ mobile operator ในปี 2563 นัน้ คาดการณ์ว่ายังคงเป็ นผลมากจากปั จจัย
หลัก 4 ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(5.1) อัตราการเข้ าถึงมือถือ
ในปี 2563 อัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์มือถือของไทยอยู่ที่ประมาณ 135% และคาดกาณ์ ว่าจะเติบโตไปถึง 140%
ในอีก 2-3 ปี ข้ างหน้ า ซึ่งจะกดดันการเติบโตของค่ายมือถือในอนาคต ทัง้ นี ้ GSMA ประเมินว่า เมื่ออัตราการ
เข้ าถึงโทรศัพท์มือถือสูงกว่า 90% ของจานวนประชากร การเติบโตของจานวนผู้ใช้ บริการจะเริ่มชะลอตวจากการ
เข้ าใกล้ จดุ อิ่มตัวของตลาด เช่น รัสเซีย มีจดุ อิม่ ตัวที่ราว 160%
แผนภาพแสดงการคาดการณ์ อัตราการเข้ าถึงโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของไทย

หมายเหตุ : ปี 2015 จานวนหมายเลขโทรศัพท์มือถือลดลงจากการประกาศกฎระเบียบการลงทะเบียนซิมการ์ ด
ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช., TRUE, DTAC และ AIS และ GSMA
(5.2) การเติบโตของผู้ใช้ บริการ post-paid
จานวนผู้ใช้ บริการแบบ post-paid มีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นปั จจัยหนุนให้ รายได้ เฉลี่ยต่อเลขหมาย
(ARPU) ของค่ ายมื อ ถื อมี แนวโนน้ ม เพิ่ ม ขึน้ โดยการเติ บ โตของผู้ใช้ บ ริ ก าร post-paid เป็ นผลมาจากลูก ค้ า
องค์กรมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้น และการเปลี่ยนระบบจาก pre-paid เป็ น post-paid จากการแข่งขันที่รุนแรงและความ
คุ้มค่าของแพคเกจการใช้ งานข้ อมูล
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แผนภาพแสดงสัดส่ วนผู้ใช้ บริการระบบ pre-paid และ post-paid และแผนภาพแสดงรายได้ เฉลี่ยต่ อ
เลขหมาย (ARPU)

สั ดส่ วนผู้ ใช้ บริ การระบบ pre-paid และ post-paid

รายได้ เฉลี่ ยต่ อเลขหมาย (ARPU)

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช., TRUE, DTAC และ AIS
ทังนี
้ ด้ ้ วยปั จจัยของผู้ใช้ บริ การแบบ post-paid ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ รายได้ เฉลี่ยต่อเลขหมาย ARPU
ของค่ายมือถือมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกัน โดย EIC คาดการณ์ว่า รายได้ เฉลี่ยต่อเลขหมายมีแนวโน้ มเติบโต
ร้ อยละ 4 - ร้ อยละ 7 YoY ในช่วง 5 ปี แรกหลังมีการเริ่มใช้ 5G
จากผลส ารวจของ Ericson และ KGI research พบว่ า ผู้ ใช้ บริ ก ารมื อ ถื อ ของไทยมี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะจ่ า ย
ค่าบริการเพิ่มขึ ้น 135 – 175 บาท/เดือน สาหรับการใช้ งานเทคโนโลยี 5G
(5.3) 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 ไม่ว่าจะเป็ นการทาธุรกรรมทางการเงิน การเข้ าใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่ อ ติ ด ตามข่ า วสาร หรื อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ กลุ่ม เพื่ อ น รวมถึ ง การใช้ บ ริ ก ารบัน เทิ ง ออนไลน์ ต่ า งๆ
โดยเฉพาะในรูปแบบวิดีโอออนดีมานด์ ทาให้ มี ความต้ องการใช้ โมบาย บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต ผ่านโครงข่าย
3G/4G เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนือ่ ง ทังในด้
้ านความเร็ว และปริมาณ รวมทังจ
้ านวนผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตบนมือถือต่อ
ผู้สมัครใช้ งานโทรศัพท์มือถือทังหมดซึ
้
ง่ มีแนวโน้ มในการเติบโตสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ตลาดการให้ บริการ
สื่อสารข้ อมูลเติบโตสูงขึ ้น ดังนันอั
้ ตราการเข้ าถึงสมาร์ ทโฟนของคนไทยทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ ปริมาณใช้
งานข้ อ มูลมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ น้ โดย EIC คาดการณ์ ว่า ในปี 2563 ปริ ม าณการใช้ งานข้ อมูลจะอยู่ที่ 12.5 GB/
หมายเลข/เดือน เติบโตเพิ่มจากปี 2562 ที่มีปริมาณการใช้ ข้อมูลที่ 11.2 GB/หมายเลข/เดือน คิดเป็ นการเติบโต
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12 และในอีก 2-3 ปี ข้ างหน้ า EIC คาดการณ์ ว่าปริ มาณการใช้ งานข้ อมูลมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ กว่า
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ร้ อยละ 20 นอกจากนี ้ในช่วงปี 2559 - 2561 อัตราค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่เฉลี่ยของไทยอยู่ที่ 0.15 บาท
ต่อ MB ต่ากว่าค่าบริ การเฉลี่ยประเภทเสียงที่อตั รา 0.52 บาท/นาที ทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่หนั มาใช้
การโทรผ่าน application มากขึ ้น
แผนภาพแสดงอัตราการเข้ าถึง smartphone และแผนภาพแสดงปริมาณ
การใช้ งานข้ อมูล (data usage)

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ Euromonitor, AIS, DTAC และ TRUE
(5.4) การลงทุนพัฒนาโครงข่ าย 5G ในอนาคต
ตามมาตรฐานของ ITU กาหนดให้ ค่ายมือถือต้ องถือครองคลื่นอย่างน้ อย 100 MHz ในการพัฒนาสู่ 5G ในขณะ
ที่ปัจจุบนั ผู้เล่นหลักในตลาดถือครองคลื่นเพียง 60 MHz - 70 MHz เท่านัน้ ซึง่ ปริ มาณคลื่นความถี่ของค่ายมือ
ถือในไทยยังไม่เพียงพอสาหรับการรองรับ 5G ซึง่ ความต้ องการคบื่นที่เพิ่มขึ ้นจะเป็ นปั จจัยกดดันแผนการลงทุน
ในอนาคต
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แผนภาพแสดงปริมาณคลื่นความถี่ของค่ ายมือถือในไทยโดยแบ่ งตามช่ วงคลื่น

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช.
6. ความเสี่ยงที่สาคัญของตลาดโทรคมนาคมเคลื่อนที่
(1) การแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดที่รุนแรงขึ ้น
การแข่งขันของผู้ให้ บริ การยังมีแนวโน้ มการแข่งขันทางด้ านราคาค่อนข้ างรุนแรงต่อเนื่อง จากการให้ ส่วนลดค่า
แพ็ ค แกจต่ าง ๆ ท าให้ ผ้ ู ให้ บ ริ ก ารแต่ ละรายต้ อ งแข่ งขัน กัน ออกแคมเปญโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ผูก กับ แพ็ ค เกจ
เนื่องจากยังคงมีความสาคัญในการหาลูกค้ าใหม่และเป็ นการรักษาฐานลูกค้ าเดิมไว้ ได้ นอกจากนี ้ผู้ประกอบการ
ยังจาเป็ นต้ องพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการเพิ่มรายได้ เช่นการพัฒนาแพลตฟอร์ มดิจิทลั การนาเสนอเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นปริมาณการใช้ ข้อมูลให้ สงู ขึ ้นและสร้ างความน่าสนใจให้ กบั ผู้บริโภคเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
(2) การถูกกดดันโดยผลกระทบจากต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับใบอนุญาต
จากการ AIS และ TRUE ชนะการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ (900 MHz และ 1800 MHz) ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง
กับใบอนุญาตเหล่านี ้ (ค่าตัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานโครงข่าย) จะสร้ างแรงกดดันต่อผลการ
ดาเนินงานในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของใบอนุญาตคลื่นความถี่ 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 ที่ผ่านมาก็มีภาระค่าใช้ จ่ายซึง่ จะต้ องแบ่งชาระเป็ นรายงวดตามที่
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กสทช. กาหนดเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ 3 ผู้เล่นหลัก AIS TRUE และ DTAC มีแรงกดดันในด้ า น
ภาระค่าใช้ จ่ายในส่วนของใบอนุญาตคลืน่ ความถี่ 900 MHz นัน้ คสช. ได้ ออกคาสัง่ มาตรา 44 ขยายระยะเวลา
ในการจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่นอ 900 MHz ดังกล่าว ออกไปเป็ นระยะเวลา 10 ปี โดยทัง้ 3 ผู้เล่นหลักได้ ยื่นหนังสือ
ขอใช้ สิทธิขยายระยะเวลาในการชาระค่าใบอนุญาต ซึง่ การขยายระยะเวลาในการจ่ายชาระค่าใบอนุญาตนี ้ จะ
ทาให้ ผ้ ูประกอบการโทรคมนาคม มีกระแสเงินสดหมุนเวียนเพิ่มขึน้ ในการลงทุนขยายโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ าน
โทรคมนาคมและการลงทุนด้ านเทคโนโลยี 5G และ IoT ที่สาคัญต่ออุตสาหกรรมได้ อย่างต่อเนื่อง
(3) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เนื่องจากเทคโนโลยีการสือ่ สารมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ พฤติกรรมของผู้บริโภคและความต้ 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 นแปลงในอนาคต
โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G ที่อาจเข้ ามาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และมีแนวโน้ มก้ าวเข้ ามาเป็ นตัวเปลี่ยนรูปแบบการ
ทาธุรกิจตลอดจนการลงทุนด้ านโครงข่าย ทาให้ ผ้ ูประกอบการจาเป็ นต้ องคานึงถึงค่าใช้ จ่ายในการลงทุนและ
การดาเนินงาน เพราะหากผู้ประกอบการรายใดไม่ทาการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มเติมแล้ วนัน้ ย่อมส่งผล
ให้ ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นลดลงและยังมีโอกาสสูญเสียฐานลูกค้ าเนื่องจากความ
พึงพอใจที่ลดลงได้
(4) อุตสาหกรรมการสื่อสารในประเทศไทยเป็ นธุรกิจที่อ ยู่ภายใต้ การกากับ ดูแลอย่ างเข้ มงวด ซึ่งอาจ
นาไปสู่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในการกากับดูแลด้ านกฎระเบียบ
กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยถูก กากับดูแลโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรื อ กสทช. โดยกฎระเบียบที่กากับดูแลธุรกิจโทรคมนาคมครอบคลุมถึงเรื่ องต่างๆ
เช่น ประเภทของบริการโทรคมนาคม และข้ อกาหนดการออกใบอนุญาตสาหรับบริการโทรคมนาคมแบบต่างๆ,
มาตรการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม, ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม, กฎระเบียบว่า
ด้ วยการป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม สาหรับกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคม, การ
กาหนดเพดานอัตราค่าบริการและการเรี ยกเก็บค่าบริการล่วงหน้ า เป็ นต้ น โดยเหตุที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
การออกกฎระเบียบใหม่ซึ่งกากับดูแลและควบคุมธุรกิจโทรคมนาคมคมหรื ออาจมีความเปลี่ยนแปลงในแนว
ทางการตีค วามหรื อนโยบายของ กสทช. ที่อาจนามาใช้ ในธุรกิจดัง กล่าวในอนาคต ดังนัน้ ความไม่ แน่น อน
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการได้
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7. การเปรียบเทียบคลื่นของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย
ตารางสรุ ปเปรียบเทียบคลื่นของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย
2300 MHz

60 MHz*
สิ ้นสุด 2568

2100 MHz

1800 MHz

900 MHz

850 MHz

700 MHz

รวม

15 MHz
สิ ้นสุด 2570

15 MHz
สิ ้นสุด 2576

10 MHz
สิ ้นสุด 2574

15 MHz
สิ ้นสุด 2568

10 MHz
สิ ้นสุด 2578

65 MHz

15 MHz
สิ ้นสุด 2570

5 MHz สิ ้นสุด
2576

5 MHz
สิ ้นสุด 2576

10 MHz
สิ ้นสุด 2578

(Partner with
TOT)

35 MHz
60 MHz*
(Partner with
TOT)

30 MHz**
สิ ้นสุดปี

20 MHz
สิ ้นสุด 2576

10 MHz
สิ ้นสุด 2574

10 MHz
สิ ้นสุด 2578

70 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
ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช. Telenor NTT Docomo SK Telecom และจาก AIS DTAC
TRUE
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8. แนวโน้ มการลงทุนของผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่
แผนภาพแสดงแนวโน้ มการลงทุนของค่ ายมือถือ

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ AIS, TRUE, DTAC และ JPMorgan
ภายหลังยอมรับเงื่อนไขการจัดสรรคลื่น 700 MHz ของกสทช. ทาให้ AIS และ TRUE ลดความกดดันด้ านต้ นทุน
ค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz ลง จากเดิมที่ต้องชาระในปี 2020 รายละ 6 หมื่นล้ านบาท เหลือรายละ 2 หมื่น
ล้ านบาท ทาให้ ค่ายมือถือมีโอกาสเพิ่มเงินลงทุนด้ านโครงข่ายเพื่อรองรับการใช้ งานคลื่น 700 MHz ที่คาดว่าจะ
เริ่มใช้ งานได้ ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563
ในขณะที่ในระยะกลาง (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) ซึ่งเป็ นช่วงที่คาดว่าจะเริ่ มมีการใช้ งาน 5G ในเชิงพาณิ ชย์
EIC ประเมินว่างบลงทุนของค่ายมือถือในปี 2563 คาดว่าจะเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 4 YoY มาอยู่ที่ประมาณ 8.6 หมื่น
ล้ านบาท ก่อนจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 1.1 แสนล้ านบาทต่อปี ในระยะกลาง เพื่อพัฒนาโครงข่ายสาหรับรองรับ 5G ทังนี
้ ้
Infrastructure Sharing เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการในการลด CAPEX โดย GSMA ประเมินว่าจะ
สามารถประหยัด CAPEX ลงได้ ถึงร้ อยละ 15 - 35 หากมีการใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานร่วมกัน
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แผนภาพแสดงการคาดการณ์ การประมูลคลื่นความถี่เบือ้ งต้ น

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูล กสทช., GSMA และ ITU
ตามแผนภาพแสดงการคาดการณ์ประมูลคลื่นความถี่เบื ้องต้ น ในปี 2562 ช่วงเดือนมีนาคม กสทช. มีมติเรี ยก
คืนคลื่นความถี่ 2600 MHz จาก MCOT เนื่องจากเป็ นคลื่นความถี่ที่มีการผลิตอุปกรณ์ มารองรับการให้ บริ การ
เทคโนโลยี 5G นอกจากนี ้คลื่นความถี่ที่พร้ อมให้ บริการ 5G ยังมีคลื่นความถี่ 3500 MHz ที่ บริษัทไทยคม จากัด
(มหาชน) หรื อ THCOM โดยคาดว่าจะเรี ยกคืนคลื่นในปี 2563 ขณะที่คลื่นความถี่ 26 และ 28 GHz เป็ นคลื่นที่
ไม่ได้ ใช้ งาน กสทช.สามารถนามาจัดสรรได้ โดยจะมีการจัดสรรในปี 2563 ส่วนคลื่นความถี่ 700 MHz ที่จะ
จัด สรรให้ กับ ผู้ป ระกอบการโทรคมนาคม 3 ราย ในวัน ที่ 19 มิ .ย. 2562 แม้ จะไม่ ได้ น าไปใช้ ใน 5G โดยตรง
เนื่องจากคาดว่าจะเริ่มมีอปุ กรณ์สาหรับ 5G ในย่านดังกล่าวตัง้ แต่ปี 2563 เป็ นต้ นไป แต่การจัดสรรคลื่นความถี่
700 MHz จะนาไปเพื่อให้ บริ การในเทคโนโลยี Neutral หรื อเทคโนโลยีเป็ นกลางในเทคโนโลยี 4G และ 5G ใน
อนาคต
ทังนี
้ ้ EIC คาดการณ์ ว่าเทคโนโลยี 5G คาดว่าจะเริ่ มให้ บริ การเชิงพาณิชย์ในไทยได้ ในปี 2564 ซึ่งยังล่าช้ ากว่า
ประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันอย่างประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยที่ในภูมิภาคเอเชียนัน้ ประเทศ
เกาหลีใต้ ได้ มีการเริ่มใช้ เทคโนโลยี 5G แล้ วในช่วงเดือนเมษยาน 2562 ทีผ่ ่านมา
แผนภาพแสดง Timeline 5G เบือ้ งต้ น

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูล กสทช., GSMA และ ITU
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3.1.2

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์ ประจาที่ในประเทศไทย (Fixed Broadband)
จานวนผู้ใช้ บริการธุรกิจอินเทอร์ เน็ตบ้ าน (Fixed Broadband) ในปี 2562 เติบโตได้ ประมาณร้ อยละ 12 YoY
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากกาลังซื ้อของผู้บริโภคที่มากขึ ้น การสนับสนุนจากโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการ
อินเทอร์ เน็ตชายขอบ เป็ นต้ น
ในปี 2563 EIC คาดการณ์วา่ จานวนผู้ใช้ บริการ fixed broadband มีแนวโน้ มเติบโตประมาณร้ อยละ 11 YoY
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายโครงข่าย FTTx ที่ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ประเทศมากขึ ้น การสนับสนุนจาก
โครงการภาครัฐ รวมถึงการแข่งขันด้ านราคาที่รุนแรงขึ ้นทาให้ ผ้ บู ริโภคสามารถเข้ าถึงบริการอินเทอร์ เน็ตบ้ านได้
มากขึ ้น โดยในระยะกลางในช่วง 1 - 3 ปี ข้ างหน้ า (2564 - 2566) อัตราการเติบโตของผู้ใช้ บริการมีแนวโน้ ม
ชะลอตัวลง โดยคาดการณ์ว่าจะเติบโตได้ ประมาณร้ อยละ 6 CAGR ซึง่ เป็ นผลมาจากการเปิ ดใช้ เทคโนโลยี 5G
เชิงพาณิชย์ในปี 2564 โดยคุณสมบัติของ 5G ที่เทียบเท่า fixed broadband ส่งผลให้ 5G กลายเป็ นอีกตัวเลือก
สาหรับผู้ใช้ บริการในพื ้นที่ทโี่ ครงข่าย FTTx เข้ าไม่ถงึ
แผนภาพแสดงจานวนผู้ใช้ บริการ Fixed Broadband

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช., TRUE, 3BB, TOT และ AIS
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ทังนี
้ ้ปั จจัยที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ Fixed Broadband ได้ แก่
(1)

โครงข่ าย FTTx ที่ครอบคลุมมากขึน้
ผู้ให้ บริการหลักยังคงขยายความครอบคลุมของโครงข่าย FTTx ต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์การใช้ งาน

อินเทอร์ เน็ตของผู้บริโภคที่ต้องการความเร็วสูงขึ ้น ด้ วยการแข่งขันที่สงู ขึ ้นในด้ านคุณภาพการให้ บริการส่งผลให้
ผู้เล่นหนักพัฒนาโครงข่าย FTTx ครอบคลุมพื ้นที่มากขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากในปี 2561 สัดส่วนของการให้ บริการ
ในรูปแบบของ FTTx มีสดั ส่วนสูงที่สดุ ที่คิดเป็ นร้ อยละ 42 และก้ าวขึ ้นมาแซงการให้ บริการในรูปแบบของ xDSL
และมีสดั ส่วนค่อย ๆ เพิม่ สูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ใ้ นส่วนของผู้ให้ บริการ TRUE, 3BB และ TOT ได้ ดาเนินการ
upgrade ลูกค้ าทีใ่ ช้ บริการ xDSL มาเป็ น FTTx อย่างต่อเนื่องเพือ่ รักาฐานลูกค้ าเดิมและคาดว่าบริการ
อินเทอร์ เน็ตระบบ xDSL จะเปลี่ยนเป็ นระบบ FTTx ทังหมดภายใน
้
3 - 5 ปี ทางด้ าน AIS นัน้ โครงข่ายของ AIS
Fiber เป็ นประเภท FTTx ทังหมด
้
แผนภาพสัดส่ วนการเชื่อมต่ ออินเทอร์ เน็ต ตามประเภทของการเชื่อมต่ อ

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช., TRUE, 3BB, TOT และ AIS
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(2) การสนับสนุนจากภาครัฐ
ทังโครงการอิ
้
นเทอร์ เน็ตประชารัฐเฟส 1 เพือ่ ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน และเฟส 2 ครอบคลุม
15,732 หมู่บ้าน รวมไปถึงโครงการอินเทอร์ เน็ตชายขอบครอบคลุม 3,920 หมู่บ้าน ทีค่ าดว่าจะแล้ ว
เสร็จในปี 2563 เป็ นปั จจัยบวกทีส่ ่งเสริมให้ ประชาชนในพื ้นที่ห่างไกลสามารถเข้ าถึงบริการ fixed
broadband ได้ มากขึ ้น ทังนี
้ ้ EIC คาดการณ์วา่ ในปี 2563 จานวนผู้ใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตของโครงการ
ภาครัฐคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นกว่า 5 แสนคนจากโครงการอินเทอร์ เน็ตชายขอบและโครงการประชารัฐเฟส 2
(3) การแข่ งขันทางด้ านราคา
การแข่งขันทางด้ านราคาที่รุนแรงขึ ้นส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคเข้ าถึงบริการได้ มากขึ ้น โดยหลังจากที่ผ้ เู ล่นใหม่
อย่าง AIS เข้ ามาทาตลาด fixed broadband เต็มตัวตั ้งแต่ปี 2558 ทาให้ การแข่งขันในอุตสาหกรรม
รุนแรงขึ ้น โดยสะท้ อนให้ เห็นจากรายได้ เฉลี่ยต่อผู้ใช้ งาน (ARPU) ทีม่ ีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง

แผนภาพแสดงรายได้ เฉลี่ยต่ อผู้ใช้ งาน (ARPU)

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ กสทช., TRUE, 3BB, TOT และ AIS
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อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี 5G ทีค่ าดว่าจะเริ่มให้ บริการในเชิงพาณิชย์ในไทยได้ ในปี 2564 อาจเป็ นปั จจัย
กดดั น การเติ บ โตของธุ ร กิ จ fixed broadband ในระยะกลาง ด้ วยคุ ณ สมบั ติ ที่ เ ที ย บเท่ า fixed
broadband เทคโนโลยี 5G จะกลายเป็ นตัวเลือกสาหรับผู้ต้องการใช้ อินเทอร์ เน็ตในพื ้นที่ห่างไกล

แนวโน้ มการแข่ งขันของ Fixed Braodband
ในระยะกลาง TRUE และ 3BB มีแนวโน้ มครองส่วนแบ่งการตลาดอย่างแข็งแกร่ง โดยทีค่ าดว่าผู้ให้ บริ การ
ทัง้ 2 ราย จะสามารรักษาส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 38 และร้ อยละ 32 ตามลาดับไว้ ได้ อย่างต่อเนื่องในช่วง
2563 - 2565 ในขณะที่ TOT มีโอกาสสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้ กบั AIS ดังจะเห็นได้ วา่ นับตั ้งแต่ที่ AIS
เข้ ามาเล่นในตลาด fixed broadband อย่างเต็มตัวในปี 2558 AIS มีอตั ราการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด
อย่างต่อเนื่องทุกปี จากจุดเด่นทีเ่ ป็ น FTTx ทังหมด
้
โดย EIC คาดการณ์วา่ AIS มีแนวโน้ มขยายส่วนแบ่ง
การตลาด fixed broadband ได้ มากถึงร้ อยละ 12 ในระยะกลาง
ส่ วนแบ่ งการตลาด Fixed Broadband

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของ TRUE JAS AIS และ กสทช.
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3.2 ปั จจัยต่ างๆ ที่มีผลกระทบต่ อค่ าเช่ าที่กองทุนฯ จะได้ รับ
ค่าเช่าที่กองทุนฯ จะได้ รับสามารถแบ่งได้ ตามผู้เช่าออกเป็ นสองประเภทหลัก คือ (1) ค่าเช่าที่มาจากกลุ่มทรู และ (2)
ค่าเช่าที่มาจากผู้เช่ารายอื่น ซึง่ ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อค่าเช่าทังสองแหล่
้
งอาจจะแตกต่างกันอันเนื่องมาจากเงือ่ นไขใน
สัญญาเช่าที่ทางกองทุนฯ ได้ ทากับทรู อาจจะมีเงื่อนไขบางประการที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ได้ ตกลงกับผู้เช่ารายอื่น โดย
สรุปปั จจัยที่จะทาให้ ค่าเช่าที่กองทุนฯ จะได้ รับเปลี่ยนแปลงไปมีดงั ต่อไปนี ้
I.

อัตราค่ าเช่ าและอัตราการเพิ่มขึน้ ของค่ าเช่ าตามสัญญา
-

เสาโทรคมนาคม: สาหรับค่าเช่าเสาของผู้เช่ากลุ่มทรู อัตราค่าเช่าและอัตราการขึน้ ของค่าเช่า
เสาได้ มีการกาหนดไว้ แล้ วจนถึงวันครบกาหนดเช่า โดยสาหรับ ทรัพย์ สินจากเสาโทรคมนาคม
ของทรู จะมีระยะการเช่า จนถึง ปี พ.ศ. 2576 สาหรับ ค่าเช่าเสาของผู้ เช่ารายอื่นจะขึน้ อยู่ การ
ต่อรองระหว่างกองทุนฯ และผู้เช่ ารายใหม่ โดยปั จจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าเสานันได้
้ แก่
อุปสงค์และอุปทานชองเสาโทรคมนาคมในเวลานัน้ และต้ นทุนในการสร้ างเสาโทรคมนาคมและ
ค่าเช่าที่ดิน (เนื่องจากผู้เช่าจะนาต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องจากการสร้ างเสาด้ วยตนเองรวมทังค่
้ าเช่าที่ มา
พิจารณา ร่ วมกับค่าเช่าเสา ดังนัน้ ค่าเช่าเสารายเดือน ควรจะถูกกว่าต้ นทุนต่อเดือนในกรณีที่มี
การสร้ างเสาเอง เพื่อให้ เป็ นการดึงดูดให้ ผ้ ใู ห้ บริการเช่าเสามากกว่าที่จะสร้ างเสาเอง)

-

ระบบ FOC หลัก : สาหรับอัตราค่าเช่าสาย FOC นัน้ ได้ ถูกกาหนดไว้ แล้ ว ที่ 350 บาทต่อคอร์
กิโลเมตรต่อเดือน สาหรับอัตราค่าเช่าที่กลุ่มทรูจะได้ รับ ซึง่ จะคงทีโ่ ดยไม่มีการเพิ่มขึ ้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 ้ สาหรับอัตราค่าเช่า ที่ผ้ ูเช่ารายอื่น ในหนังสือชีช้ 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 า ทากับกลุ่มทรู อัตรา
ค่าเช่าของทรัพย์สินส่วนนีอ้ ยู่ที่ประมาณ 317 ล้ านบาทในปี 2557 และจะเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ
5 ต่ อ ปี สาหรั บ ปี พ.ศ. 2558 และหลังจากนัน้ จะเพิ่ ม ขึ น้ ในอัต ราเท่ า กับ ดัช นี ร าคาผู้บ ริ โภคที่
ประกาศโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ประเทศไทย สาหรั บปี ก่อนหน้ า โดยเริ่ มคิดคานวณจากเดื อน
มกราคม พ.ศ. 2559 ทัง้ นีอ้ ัตราดังกล่า วต้ องไม่ เกินร้ อยละ 3.5 และในกรณี ที่อัตราดัชนีราคา
ผู้บริโภค (Consumer Price Index หรื อ CPI) ติดลบ จะไม่มีการปรับอัตราค่าเช่า
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II.

อัตราการเช่ าใช้
-

เสาโทรคมนาคม: กลุ่มทรูได้ ทาสัญญาเช่าพื ้นที่ขนต
ั ้ ่าไว้ ดงั นี ้
- ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซงึ่ เป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ 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 พืน้ ที่ (slots) จานวน 13,993 พืน้ ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่ มตั ้งแต่วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2559 และ
o พืน้ ที่ (slots) จานวน 15,249 พืน้ ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา เริ่ มตั ้งแต่วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2560
- ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
o พื น้ ที่ (slots) จ านวน 700 พื น้ ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 350 เสา เริ่ ม ตัง้ แต่ วัน ที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
o พืน้ ที่ (slots) จานวน 5,178 พืน้ ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 2,589 เสา เริ่ มตั ้งแต่วันที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2561
o พืน้ ที่ (slots) จานวน 1,576 พื น้ ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 788 เสา เริ่ มตัง้ แต่ วันที่ 28
สิงหาคม พ.ศ. 2562
แต่เนื่องจากพื ้นที่ทงหมดที
ั้
่มีบนเสาทัง้ 8,939 ต้ นนันมี
้ ถึง 35,095 พื ้นที่ (slots) จะเห็นได้ ว่ามี
พื ้นทีว่ ่างที่สามารถนามาให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายอื่นอยู่ถึง 13,968 พื ้นที่ (slots) ดังนัน้ ถ้ ากองทุนฯ
สามารถปล่อยเช่าส่วนที่เหลือนี ้ออกไปได้ ค่าเช่าที่กองทุนฯ จะได้ รับก็จะเพิ่มขึ ้น
-

ระบบ FOC หลัก: ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 หลังจากที่กองทุนฯ ได้ ทาการลงทุ นใน
ทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ทางกองทุนฯ มีระบบ FOC หลักทัง้ สิน้
426,427 คอร์ กิโลเมตร ซึ่งกลุ่มทรูในฐานะผู้เช่า/เช่าช่วงหลักได้ สัญญาว่าจะเช่าขัน้ ต่าเป็ น
จานวนไม่ต่ากว่า 271,980 คอร์ กิโลเมตร (ประมาณร้ อยละ 64) ในปี 2558 และจะเพิ่มขึ ้นไป
จนถึง 302,290 คอร์ กิโลเมตรในปี สุดท้ ายชองสัญญาเช่าซึ่งคือปี 2569 (ประมาณร้ อยละ 71)
และ ณ วัน ที่ 28 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 กองทุ น ฯ ได้ ท าการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิน กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ใน FOC เพิ่มเติมทังสิ
้ ้น 259,754 คอร์ กิโลเมตร ซึ่งกลุ่ม
ทรูในฐานะผู้เช่า/ผู้เช่าช่วงหลักได้ สญ
ั ญาว่าจะเช่าขันต
้ ่าเป็ นจานวนไม่ต่ากว่า 207,803 คอร์
กิโลเมตร (ประมาณร้ อยละ 80) นับตั ้งแต่วนั ที่เข้ าลงทุน จนถึง ปี พ.ศ. 2576 และกองทุนฯ
ได้ ท าการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานเพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 3 เพิ่ ม เติ ม ทั ง้ สิ น้
73

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
1,210,291 คอร์ กิโลเมตร และครัง้ ที่ 4 ใน FOC 295,726 คอร์ กิโลเมตร ซึ่งกลุ่ม ทรูในฐานะผู้
เช่า/ผู้เช่าช่วงหลักได้ สญ
ั ญาว่าจะเช่าขันต
้ า่ เป็ นจานวนไม่ต่ากว่า 968,233 คอร์ กิโลเมตร และ
236,581 คอร์ กิโลเมตร (ประมาณร้ อยละ 80) นับตั ้งแต่วนั ที่เข้ าลงทุน จนถึง ปี พ.ศ. 2576
สาหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ในครั ง้ ที่ 3 และครั ง้ ที่ 4 ตามลาดับ ดังนัน้ ถ้ ากองทุน ฯ
สามารถหาผู้เช่ารายอื่นมาเช่าในส่วนที่กลุ่มทรู ไม่ได้ เช่าได้ ค่าเช่าที่กองทุนฯ จะได้ รับจาก
ทรัพย์สินประเภทนี ้ก็จะเพิ่มสูงขึ ้น
-

อุปกรณ์ ส่ ือสัญญาณที่เกี่ยวช้ องกับระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่
ต่ างจังหวัดซึ่งเป็ นอุปกรณ์ ประเภท Active: ทรัพย์สินส่วนนี ้มีสญ
ั ญาเช่ากับกลุ่มทรูจนถึง
ปี 2564 โดยรายได้ จากทรัพย์สินส่วนนี ้อยู่ที่ประมาณ 316 ล้ านบาทในปี 2562 ดังนันรายได้
้
จากทรัพย์สินส่วนนีห้ ลังจากปี 2564 จะขึน้ กับว่าทางกองทุนฯ ได้ ต่อสัญญาเช่ากับกลุ่มทรู
หรื อไม่ และที่อตั ราค่าเช่าเท่าใด

3.3 นโยบายการตลาดและการแข่ งขันของโครงการ
ก)

ธุรกิจให้ เช่ าเสาโทรคมนาคม

ผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง เอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีมี
เสาโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง ผู้ให้ บริ การเหล่านีอ้ าจพิจารณาแยกทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเหล่านีอ้ อกไปเพื่อ
จัดตัง้ บริ ษัทที่ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมขึน้ ต่างหาก (Tower Co) หรื อโอนทรัพย์ สินเหล่านีไ้ ปให้ แก่บริ ษัทที่
ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมที่เป็ นอิสระ ซึ่งในกรณีดงั กล่าวอุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศไทยอาจจะ
เผชิญกับการควบรวมกิจการและการลงทุนโดยบริษทั ต่างชาติ ซึง่ จะทาให้ เกิดคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ ้น อย่างไรก็
ตาม ปั จจุบนั ยังไม่มีเจ้ าของเสาโทรคมนาคมที่เป็ นอิสระที่ให้ เช่าพื ้นทีใ่ นประเทศไทย
เนือ่ งจากพื ้นที่ตั ้งเสาโทรคมนาคมหลายแห่งของกองทุนฯ ตั ้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีประชากรหนาแน่น และเป็ น
พื ้นที่ที่ผ้ ูเช่าและบริหารจัดการหลักประสบกับสภาพที่มีอตั ราใช้ บริการของผู้ใช้ บริการสูง กองทุนฯ จึงเชื่อว่าผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลัก เช่นเดียวกันกับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายอื่นซึง่ เข้ าเป็ นผู้เช่าของกองทุนฯ มีแนวโน้ มที่
จะต่ออายุสัญ ญาเช่าเมื่อสิ น้ สุดระยะเวลาของสัญ ญา เพื่อที่จะลดการหยุดชะงักของบริ การในพืน้ ที่ดังกล่าวและ
หลีกเลี่ยงโอกาสการสูญเสียรายได้ อีกทัง้ หลีกเลี่ยงค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึน้ จากการย้ ายสายอากาศ (antenna) และ
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นที่ใช้ ในการดาเนินงาน
จะเห็นได้ ว่าในปั จจุบนั มีเพียงเสาที่กองทุนฯ มีและเสาของทีโอที และ กสท. โทรคมนาคมเท่านันที
้ ่มีการทาการตลาด
ปล่ อ ยเช่ า พื น้ ที่ ในด้ า นราคากองทุ น ฯ มี น โยบายการตลาดที่ จ ะไม่ แ ข่ ง ขัน ทางด้ า นราคากั บ ที โอที และ กสท.
โทรคมนาคม โดยตรง แต่จะเน้ นการตั ้งราคาที่ต่า กว่าต้ นทุนที่ผ้ เู ช่าจะต้ องจ่ายถ้ าผู้เช่าตัดสินใจสร้ างเสาด้ วยตนเอง
เพื่อเป็ นการดึงดูดให้ ผ้ เู ช่าตัดสินใจที่จะเช่ามากกว่าสร้ างเอง
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ข) ธุรกิจให้ เช่ าระบบ FOC
ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่ อนที่รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีมี
ระบบ FOC เป็ นของตนเอง ผู้ ด าเนิ น งาน FOC ประเภทขายส่ ง เท่ า นัน้ เช่ น กฟภ. และ กฟผ. ได้ ใ ห้ เช่ าความจุ
ช่องสัญญาณใยแก้ วนาแสงบนระบบ FOC ของตนด้ วย ผู้ประกอบธุรกิจระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ ที่ต่างจั งหวัด
รวมถึง ทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริ ษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จากัด บริ ษัท ยูไนเต็ด บรอดแบนด์ เทคโนโลยี
จากัด บริษัท แอดวานส์ ดาต้ าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จากัด และบริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
นอกจากนี ้ บริ ษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิ เคชัน่ จากัด (มหาชน) ยังเป็ นคู่แข่งทางธุรกิจที่สาคัญอีกรายหนึ่งในอุตสาหกรรม
ระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์
ด้ านธุรกิจให้ เช่ าระบบ FOC ในปั จ จุบันทางกองทุนฯ มีคู่แข่งที่เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเช่นเดียวกันคื อ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื น้ ฐานบรอดแบนด์ อิน เทอร์ เน็ ต จัส มิน ที่มี เครื อข่า ยระบบ FOC ที่ ค รอบคลุม ทัง้ ประเทศ
เช่นเดียวกับทรัพย์ สินที่ก องทุนฯ มี ดังนัน้ ทางกองทุนฯ จึงต้ องหาจุดที่จะทาให้ สามารถแข่งขันได้ ด้วยจุดเด่ นของ
ผลิตภัณฑ์และบริการอันได้ แก่
I.

ความครบครันของทรัพย์สินโทรคมนาคม (One-Stop Solution) กล่าวคือ กองทุนฯ ไม่ได้ มีเพียงสาย
FOC ทีใ่ ห้ เช่าเหมือนกับคู่แข่ง แต่กองทุนฯ มีทงระบบ
ั้
FOC และเสาโทรคมนาคมซึง่ สามารถใช้ ในธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Moblle business) และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การบรอดแบนด์แบบไร้ สาย
(Wireless boardband) ส่ ว นประเภทของสาย FOC ที่ ก องทุ น 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 ูเช่า
ต้ องการได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นกับการตกลงไปรายกรณีไป

ค) ธุรกิจให้ เช่ าระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด (Upcountry Broadband Network)
เนื่องจากกลุ่มทรู ได้ ท าสัญ ญาเช่ากับ กองทุนฯ โดยกองทุนฯ ได้ ให้ สิทธิ ในการเช่ าใช้ แต่เพี ยงผู้เดียว (Exclusivity
Right) แก่กลุ่มทรูเป็ นระยะเวลา 5 ปี และให้ สิทธิแก่กลุ่มทรู ในการเลือกที่จะคงสิทธินี ้ไว้ ได้ เพิ่ม อีก 5 ปี ทางกองทุนฯ
จึงไม่ได้ มีแผนการตลาดและการแข่งขันสาหรับทรัพย์สินตรงส่วนนี ้
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3.4 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริ การ
ลักษณะผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทของทรั พย์สินและตัวเลขเชิงสถิติ (Operational Statistics) เป็ นดังตาราง
สรุปดังต่อไปนี ้
ก) รายละเอียด จานวนพืน้ ที่รองรับและอัตราการเช่ าใช้ ของเสาโทรคมนาคม
โดยทัว่ ไป เสาโทรคมนาคมทังที
้ ่ตั ้งอยู่บนพื ้นดินและมีความสูงเกิ น 32 เมตร และเสาโทรคมนาคมที่ตั ้งอยู่บนดาดฟ้ า
สามารถรองรับผู้เช่าได้ ตั ้งแต่สองรายขึ ้นไป ทังนี
้ ้ เสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ของกองทุนสามารถรองรั บผู้เช่าได้ ตั ้งแต่
สองรายขึน้ ไป ทัง้ นี ้ เมื่ อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้ องบางประการกับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 สิ ้นสุดลง
พื ้นที่ที่เสาโทรคมนาคมซึ่งอยู่ในทรัพย์สินของกองทุนจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลี่ยต่อเสาอยู่ที่ 3.70 (โดย
เป็ นตัวเลขที่ได้ จากการนาจานวนพื ้นที่รองรับมาหารด้ วยจานวนรวมของเสาโทรคมนาคม) และ หลังจากการได้ มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 กองทุนจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลี่ยต่อ
เสาอยู่ที่ 3.70 โดยอัตราส่วนการเช่าใช้ พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.80 พื ้นที่ (slots) ต่อ
เสา ก่อนการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 และประมาณ 1.81 พื ้นที่ (slots) ต่อเสา หลังการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 (ทังนี
้ ้ บน
สมมติฐานที่ว่าอัตราการใช้ พื ้นที่เท่ากับ 1 พื ้นที่ต่อเสา สาหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT ตามข้ อตกลงเกี่ยวกับสิทธิ
แต่เพียงผู้เดียวที่มีกบั กสท. โทรคมนาคม)
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ตารางดังต่ อ ไปนี แ้ สดงความสามารถในการรองรั บ การใช้ พื น้ ที่ บ นเสา (hosting capacity) และจ านวนพื น้ ที่ ซึ่ง
สามารถให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่า ที่เป็ นบุคคลภายนอกได้ โดยไม่รวมถึงจานวนพืน้ ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมเป็ นจานวน
ประมาณ 1,500 พืน้ ที่ ซึ่งมี การเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม สาหรับ เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน
(portfolio) ของกองทุนในปั จจุบนั
ก่ อนการเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

จานวน
(เสา)

จานวน
พืน้ ที่
รองรับ(1)

การเช่ า
ใช้ (2)

การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

จานวน
พืน้ ที่
รองรับ
ซึ่ง
สามารถ
ให้ เช่ า
แก่ ผ้ เู ช่ า
รายอื่น

จานวน
(เสา)

จานวน
พืน้ ที่
รองรับ

ภายหลังการเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

การเช่ า
ใช้ (2)

จานวน
พืน้ ที่
รองรับ
ซึ่ง
สามารถ
ให้ เช่ า
แก่ ผ้ เู ช่ า
รายอื่น

จานวน
(เสา)

จานวน
พืน้ ที่
รองรับ(1)

การเช่ า
ใช้ (2)

จานวน
พืน้ ที่
รองรับ
ซึ่ง
สามารถ
ให้ เช่ า
แก่ ผ้ ูเช่ า
รายอื่น

(1)

เสาที่สามารถให้ เช่ าพืน้ ที่แก่ ผ้ เู ช่ ารายอื่น
รวม

8,939

35,095

21,127

13,968

788

2,877

1,576

1,301

9,727

37,972

22,703

15,269

- เสาที่ตั ้งอยู่บนพื ้นดิน

6,988

29,473

15,906

13,567

749

2,760

1,498

1,262

7,737

32,233

17,404

14,829

- เสาที่ตั ้งอยู่บนดาดฟ้ า

1,951

5,622

5,221

401

39

117

78

39

1,990

5,739

5,299

440

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

6,332

21,369

6,332

-

-

-

-

6,332

21,369

6,332

- เสาที่ตั ้งอยู่บนพื ้นดิน

5,205

16,690

5,205

-

-

-

-

5,205

16,690

5,205

- เสาที่ตั ้งอยู่บนดาดฟ้ า

595

1,389

595

-

-

-

-

595

1,389

595

- DAS

532

3,290

532

-

-

-

-

532

3,290

532

15,271

56,485

27,459

788

2,877

1,576

16,059

59,341

29,035

รวมทัง้ หมด

(1)

จานวนพืน้ ที่รองรับ หมายถึง จานวนช่องพื ้นที่ (slots) ทังหมดบนเสาแต่
้
ละต้ น คูณด้ วยจานวนเสาที่

กองทุนเป็ นเจ้ าของ หรื อมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกล่าว (แล้ วแต่
กรณี)
(2)

การเช่าใช้ หมายถึง จานวนช่องพื ้นที่ (slots) ทังหมดบนเสาซึ
้
ง่ มีการเช่าใช้ โดยนิติบคุ คลในกลุ่มทรู
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ตารางดัง ต่ อ ไปนี แ้ สดงอัต ราส่ ว นการเช่ า ใช้ แ ละอัต ราส่ ว นจ านวนพื น้ ที่ ร องรั บ ซึ่ง สามารถให้ เช่ า แก่ ผ้ ูเช่ า ที่ เป็ น
บุคคลภายนอกต่อจานวนพื ้นที่รองรับ โดยไม่รวมถึงจานวนพืน้ ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมเป็ นจานวนประมาณ
1,500 พืน้ ที่ ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม สาหรับ เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio)
ของกองทุนในปั จจุบนั (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

ก่ อนการเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

อัตราส่ วนการเช่ าใช้
ต่ อจานวนพืน้ ที่รองรับ
(พืน้ ที่ (slots) ต่ อเสา))

อัตราส่ วนจานวน
พืน้ ที่รองรับซึ่ง
สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ ู
เช่ ารายอื่นต่ อ
จานวนพืน้ ที่รองรั บ
(พืน้ ที่ (slots) ต่ อ
เสา))

การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

อัตราส่ วนการเช่ า
ใช้
ต่ อจานวนพืน้ ที่
รองรับ (พืน้ ที่
(slots) ต่ อเสา))

อัตราส่ วนจานวน
พืน้ ที่รองรับซึ่ง
สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ ู
เช่ ารายอื่นต่ อ
จานวนพืน้ ที่รองรั บ
(พืน้ ที่ (slots) ต่ อ
เสา))

ภายหลังการเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

อัตราส่ วนการเช่ าใช้
ต่ อจานวนพืน้ ที่
รองรับ (พืน้ ที่ (slots)
ต่ อเสา))

อัตราส่ วนจานวน
พืน้ ที่รองรับซึ่ง
สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ ู
เช่ ารายอื่นต่ อ
จานวนพืน้ ที่รองรับ
(พืน้ ที่ (slots) ต่ อ
เสา))

เสาที่สามารถให้ เช่ าพืน้ ที่แก่ ผ้ เู ช่ ารายอื่น
รวม

2.36 / 3.93

1.56 / 3.93

2.00/3.65

1.65/3.65

2.33/3.90

1.56/3.90

- เสาที่ตั ้งอยู่บนพื ้นดิน

2.28 / 4.22

1.94 / 4.22

2.00/3.68

1.68/3.68

2.25/4.16

1.91/4.16

- เสาที่ตั ้งอยู่บนดาดฟ้ า

2.68 / 2.88

0.21 / 2.88

2.00/3.00

1.00/3.00

2.66/2.88

0.22/2.88

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

1.00 / 3.37

1.00 / 3.37

- เสาที่ตั ้งอยู่บนพื ้นดิน

1.00 / 3.21

1.00 / 3.21

- เสาที่ตั ้งอยู่บนดาดฟ้ า

1.00 / 2.33

1.00 / 2.33

- DAS

1.00 / 6.19

1.00 / 6.19

รวมทัง้ หมด

1.80 / 3.70

1.81/3.70

ข) รายละเอียดและคุณสมบัติของ ธุรกิจเคเบิลใยแก้ ว และ ระบบบรอดแบนด์ ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด
ใยแก้ วนาแสงคือเส้ นใยแก้ วที่สามารถนาแสงไปตามความยาวคลื่นแสง ใยแก้ วนาแสงใช้ กนั อย่างแพร่ หลายในการสื่อ
สัญ ญาณ ซึ่งสามารถส่งสัญ ญาณได้ ในระยะทางที่ไกลกว่ าและด้ วยอัตราแบนด์ วิดท์ที่สูงกว่าระบบสื่ อสัญ ญาณ
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รูปแบบอื่นๆ นอกจากนี ้ การสื่อสารด้ วย FOC เป็ นวิธีการส่งข้ อมูลจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งด้ วยการส่ง
สัญญาณแสงผ่า นทางใยแก้ วนาแสง กระบวนการสื่อสารโดยใช้ ใยแก้ วนาแสงมีขนั ้ ตอนพืน้ ฐานซึ่งได้ แก่ การสร้ าง
สัญญาณแสงโดยการใช้ เครื่ องส่งสัญญาณ (transmitter) การถ่ายทอดสัญญาณ การตรวจสอบว่าสัญญาณไม่เกิด
การผิดเพี ้ยนหรื อมีกาลังอ่อนเกินไป การรับสัญญาณแสง และการแปลงสัญญาณแสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า
ประโยชน์ ที่ สาคัญ ของการส่ งสัญ ญาณผ่ าน FOC คื อมีก ารสูญ เสี ย ข้ อมูลที่ต่ า มากและไม่ มีก ารรบกวนของคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ า ทาให้ สามารถเว้ นระยะทางระหว่างอุปกรณ์ ขยายสัญญาณ (amplifiers) กับอุปกรณ์ ทวนสัญญาณ
(repeaters) ได้ ไกลขึน้ FOC จึ งถูกน ามาใช้ แทนสายโลหะ และไม่ มี ก ารรบกวนของคลื่ นแม่ เหล็ก 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 วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้ 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 วนาแสงทีย่ งั ไม่มีการใช้ งานจะทยอยลดลงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า ดาเนินการ
และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มี การแก้ ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้ อง เมื่อมีการใช้ งานส่วนที่สารองไว้ สาหรับ TICC เพิ่มขึน้
กองทุนสามารถให้ เช่าเส้ นใยแก้ วนาแสงที่ยงั ไม่มีการใช้ งานแก่บคุ คลภายนอกผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ประกอบ
กิ จ การสายเคเบิ ลใยแก้ ว และผู้ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ลและเสี ย งรายอื่ น ๆ ที่ เลื อ กจะติ ด ตัง้ อุ ป กรณ์ ระบบสื่ อ 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 และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้ องนัน้ กองทุนสามารถให้ เช่าเส้ นใย
แก้ วนาแสงที่ยังไม่มี การใช้ งานแก่บุคคลภายนอกผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ ว
และผู้ให้ บริการข้ อมูลและเสียงรายอื่นๆ ที่เลือกจะติดตั ้งอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ (transmission equipment) ของ
ตนเอง และเช่าใยแก้ วนาแสงที่ยงั ไม่มีการใช้ งานจากกองทุนได้ ทังนี
้ ้ภายใต้ เงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of
first refusal) ในการเช่าหรื อเช่าช่วงเส้ นใยแก้ วนาแสงที่ยังไม่มีการใช้ งานของ TUCและ TICC (แล้ วแต่กรณี ) และ
จะต้ องไม่เป็ นการรบกวนส่วนที่สารองไว้ สาหรับการใช้ งานของ TUC และ TICC
อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทัง้ ประเภท Active และ Passive ที่อยู่ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่
ต่ า งจัง หวัด รวมทั ง้ อุ ป กรณ์ ระบบสื่ อ สั ญ ญาณที่ อ ยู่ ใ นระบบ FOC หลัก จะไม่ ส ามารถน าออกให้ ผู้ ใ ห้ บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็ นบุคคลภายนอกเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อยห้ าปี นับจากวันจด
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ทะเบียนกองทุน ส่วน ระบบ FOC ของ BFKT ไม่สามารถนาออกให้ บุคคลภายนอกเช่าได้ ระหว่างที่สญ
ั ญาเช่าเครื่ อง
และอุปกรณ์ HSPA ยังมีผลใช้ บังคับ เนื่องจากตกอยู่ภายใต้ ข้อตกลงการให้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวบางส่วนแก่ กสท.
โทรคมนาคม นอกจากนี ้ ถึงแม้ กองทุนจะได้ ใช้ สิทธิในการซื ้อ (call option) ระบบ FOC ของ BFKT ภายหลังสิน้ สุด
สัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA กองทุนก็อาจไม่สามารถจัดให้ มี ผ้ ูเช่าทรัพย์ สินดังกล่าวเพิ่มเติมได้ เนื่องจาก
ข้ อจากัดภายใต้ สญ
ั ญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ ระบบ FOC ของ BFKT
ตารางดังต่อไปนีแ้ สดงข้ อมูลโดยทั่วไปของ FOC ที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปั จจุบัน (ตัวเลข
ข้ างล่างนี ้ปั ดเศษเพื่อให้ ง่ายต่อการนาเสนอ) (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

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

48,310

2,192,199

1,693,899

77.3

FOC ที่อยู่ภายใต้ สัญญา HSPA และที่อยู่ภายใต้ สิทธิในการเช่ าแต่ เพียงผู้เดียว (ยกเว้ นจะมีการตกลงเป็ นอย่ างอื่น
ในอนาคต) ซึ่งยังไม่ สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ เู ช่ ารายอื่น

รวม

(1)
(2)

53,364

878,485

878,485

100.0(1)

101,674

3,070,684

2,572,384

83.8

เป็ นอัตราร้ อยละที่ให้ เช่าของ FOC ซึง่ ปั จจุบนั ให้ เช่าอยู่กบั กลุ่มทรู
สัญ ญา HSPA จะสิน้ สุด ลงในวัน ที่ 3 สิงหาคม 2568 เว้ น แต่ มี การต่ อ อายุสัญ ญาออกไปตามเงื่อนไขที่ กาหนดไว

ทรัพย์ สินปั จจุบัน
ปริมาณความจุสาหรั บให้ เช่ าแก่ ผ้ ูเช่ ารายอื่น

รวม

ปริมาณความจุท่ี
สามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ เู ช่ า
รายอื่น
(คอร์ กิโลเมตร)

อัตราร้ อยละปริมาณความจุท่ีสามารถให้ เช่ าแก่ ผ้ เู ช่ ารายอื่นของ FOC
ทัง้ หมด

498,300

16.2
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4 ปั จจัยความเสี่ยง
4.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุน

4.1.1

ความเสี่ยงของกองทุนอันเนื่องมาจากกลุ่มทรู
(ก)

ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของ
กองทุนขึน้ อยู่กับธุรกิจของกลุ่มทรูเป็ นอย่ างมาก

กองทุ น ต้ อ งพึ่ งพากลุ่ม ทรู เป็ นอย่ า งมาก เนื่ อ งจากผู้ เช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก ซึ่ ง เป็ น
ผู้รับผิดชอบการบารุ งรักษาและการดาเนินงานของทรัพย์สิ นโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมภายใต้
สั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ ห ารจั ด การหลั ก ที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขและแทนที่ และ BFKT ซึ่ ง เป็ น
ผู้รับผิดชอบการบารุงรักษาและการดาเนินงานของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
เครื่ องและอุปกรณ์ HSPA และ TUC ซึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบการบารุ งรักษาและการดาเนินงานของเสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ
AWC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า เสาโทรคมนาคมของ AWC สั ญ ญาเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
เป็ นสมาชิกในกลุ่มทรู ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นผู้เช่าและบริ หารจัดการเสาโทรคมนาคม FOC
ระบบ FOC หลัก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัดเกือบทังหมดภายใต้
้
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มี การแก้ ไขและแทนที่ ส่วน BFKT จะยังคงจัดเก็บ
รายได้ ตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA และ BFKT (ซึง่ จะได้ รายได้ ตามสัญญาเช่าเครื่ องและ
อุปกรณ์ HSPA) และ AWC (ซึง่ จะได้ รายได้ ตาม สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2)
จะต้ องชาระเงินบางส่วนของรายได้ ดงั กล่าวให้ แก่กองทุนตามข้ อกาหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ กับ BFKT และ AWC ดังนัน้ กองทุนจึงต้ องพึ่งพาผู้เช่าและบริ 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 ูเช่าและบริ หารจัดการหลัก รวมถึงให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อนในการเช่าและบริ หาร
จัดการพืน้ ที่ (slots) บนเสาหรื อพืน้ ที่รองรับอื่นใดบนทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม การที่ผ้ ู
เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนซึ่งเป็ นสมาชิกในกลุ่มทรูใช้ สิทธิดังกล่าวอาจเป็ นอุปสรรคต่อ
ความสามารถของกองทุนที่จะดึงดูดและให้ บริการแก่ผ้ ปู ระกอบการรายอื่น ๆ ในฐานะผู้เช่าและบริหาร
จัดการ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ การขยายฐานลูกค้ าตามที่กองทุนคาดหมายและการเติบโต
ของรายได้ ในอนาคตของกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้น กองทุนไม่สามารถรับรองว่ากองทุนจะ
สามารถหาลูกค้ ารายอื่น ๆ เพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจของกองทุนได้ และถึ งแม้ ว่ากองทุนจะ
ประสบความสาเร็จในการพยายามขยายฐานลูกค้ านอกเหนือจากกลุ่มทรู กองทุนคาดว่าในอนาคตอัน
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ใกล้ กองทุนยังคงต้ องพึ่งพากลุ่มทรูเป็ นอย่างมากในการประกอบธุรกิจและได้ มาซึง่ รายได้ เกือบทังหมด
้
ของกองทุ น 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 ฐานโทรคมนาคมที่เช่ าจากกองทุนอย่างสม่าเสมอภายใต้ สัญญาเช่า ดาเนินการ และ
บริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ การที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนผิดสัญญา
ในหน้ าที่ดงั กล่าวอาจทาให้ มลู ค่าของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมลดลง ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
แม้ ว่าระยะเวลาการเช่า FOC ที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักเช่าหรื อเช่าช่วงจากกองทุนจะ
เป็ นการเช่าระยะยาว ซึง่ มีระยะเวลาการเช่าประมาณ 14 ปี (สิ ้นสุด ณ วันที่ 15 กันยายน 2576) และ
ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง กองทุนมีสิทธิในการขอต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก
10 ปี หรื อตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลักของกองทุนซึ่งเป็ นสมาชิกในกลุ่มทรู (แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสั ้นกว่า) ก็ตาม ในกรณีที่ไม่
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ภายใต้ สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง หรื อหากกลุ่มทรูไม่ได้ มีความจาเป็ นที่จะใช้
FOC ตามประมาณการเดิ ม ที่ ก ลุ่ม ทรู เช่ าอยู่ กลุ่ม ทรู อาจไม่ ต่ อ ระยะเวลาการเช่ าเมื่ อครบกาหนด
ระยะเวลาการเช่า นอกจากนี ้ แม้ ว่ากลุ่มทรูตกลงที่จะไม่ดาเนินการสร้ าง FOC ใหม่ในเส้ นทางเดียวกัน
กับ FOC ซึ่งกองทุนเข้ าหรื อจะเข้ าลงทุน และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มทรูเช่าหรื อจะเช่าในฐานะที่เป็ นส่วน
หนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบือ้ งต้ น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 FOC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 4 (หรื อที่เรี ยกว่า
“ข้ อตกลงที่จะไม่แข่งขัน”) ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและ
แทนที่ที่เกี่ยวกับ FOC เว้ นแต่จะได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากกองทุนก่อน แต่ข้อตกลงที่
จะไม่แข่งขันดังกล่าวอยู่ภายใต้ ข้อยกเว้ น บางประการ อาทิ ในขณะนันFOC
้
ซึง่ กองทุนสามารถให้ เช่า
แก่กลุ่มทรู มีปริ มาณความจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอต่อความต้ องการใช้ บริ การของบริ ษัท ในกลุ่มทรู
หรื อ ในกรณี ที่ ก ารเจรจาเงื่อ นไขสาหรั บ การเช่ าไม่ สามารถตกลงกั น ได้ ซึ่ง ในกรณี ที่ ก ลุ่ม ทรู ไม่ ต่ อ
ระยะเวลาการเช่าเมื่อครบกาหนดระยะเวลา หรื อกรณี ที่เข้ าข้ อ ยกเว้ นของข้ อตกลงที่จ ะไม่ แข่งขัน
ดังกล่าว กองทุนอาจประสบความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักรายใหม่อนั อาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนิ นงาน กระแสเงินสด และ
ฐานะทางการเงินของกองทุน
ในทานองเดียวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการต่อระยะเวลาการเช่าของ FOC ข้ างต้ น แม้ ว่า
ระยะเวลาการเช่าเสาโทรคมนาคมที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลักเช่าจากกองทุน จะเป็ นการเช่าระยะ
ยาว กล่าวคือ ระยะเวลาการเช่าอีกประมาณ 14 ปี (สิ ้นสุด ณ วันที่ 15 กันยายน 2576) กลุ่มทรูอาจไม่
ต่อระยะเวลาการเช่าเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่า หรื อในขณะนันกลุ
้ ่ มทรูอาจไม่ได้ มีอตั ราการใช้
พื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมตามประมาณการเดิมที่กลุ่มทรูเช่าอยู่ หรื อกลุ่มทรูและกองทุนอาจไม่สามารถ
ตกลงเงื่อนไขสาหรับการเช่าต่อได้ ซึ่งในกรณีดงั กล่าวกองทุนอาจประสบความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่า
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และบริ หารจัดการหลักรายใหม่อันอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทาง
ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
นอกจากนี ้ ในอนาคตหากธุรกิจของกลุ่มทรู ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรื อ
BFKT มีปัญหาในผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน อาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถ
ของบุคคลดังกล่าวที่จะปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่
ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่และสัญ ญาโอนขายทรั พย์ สินและสิทธิรายได้ ซึ่งรวมถึงการชาระเงินให้ แก่
กองทุ น ยิ่ ง ไปกว่ า นัน้ ผู้ เช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก AWC และ/หรื อ BFKT อาจขอเจรจาต่ อ รอง
ข้ อกาหนดในการทาธุรกิจใหม่กบั กองทุน อาทิ ข้ อกาหนดในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการ
หลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ และขอเสนอข้ อกาหนดและข้ อตกลงที่เอื ้อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่
ตนยิ่งขึ ้น ซึ่งอาจไม่ก่ อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดทางธุรกิจหรื อทางการเงินแก่ กองทุน เนื่องจากกลุ่มทรู มี
ความสาคัญต่อธุรกิจของกองทุน และเนื่องจากทรูถือหน่วยลงทุน ของกองทุนทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม
รวมกันเป็ นสัดส่วนที่มีนยั สาคัญ กลุ่มทรู AWC BFKT และผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจึงอาจมีอานาจ
ต่อรองทางการค้ าในการดาเนินการเจรจาดังกล่าวกับกองทุน นอกจากนี ้ ผลการดาเนินงานของกองทุน
ยังขึน้ อยู่กับผลการดาเนินการและอุปสงค์ของธุรกิจโทรคมนาคมเคลื่อนที่และธุรกิจบรอดแบนด์ของ
กลุ่มทรูอย่างมีนยั สาคัญอีกด้ วย
(ข)

กลุ่มทรูมีอิทธิพลต่ อการดาเนินการของกองทุนอย่ างมีนัยสาคัญ

ทรูเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่โดยถือหน่วยลงทุนร้ อยละ 28.902 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และสมาชิกคณะกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หาร
ระดับสูงของกลุ่มทรูได้ รับการแต่งตั ้งโดยบริษัทจัดการให้ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
ของกองทุน แม้ ว่าทรู ไม่สามารถออกเสียงลงมติในเรื่ องที่ทรู หรื อบริ ษัทย่อยของทรูมี ส่วนได้ เสียเป็ น
พิเศษ หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ แต่ทรูก็สามารถออกเสียงลงมติในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนใน
เรื่ องอื่น ๆ ที่ทรูหรื อบริ ษัทย่อยของทรูไม่ได้ มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ ดังนัน้ ทรูจึงอยู่ในฐานะที่สามารถใช้
อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญในบางเรื่ องที่ต้องได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี ้ สมาชิก
คณะกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทรูได้ รับการแต่งตั ้งโดยบริษัทจัดการให้ 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 ้ ตราบใดที่กลุ่มทรูยงั ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ทรูยงั อยู่ในฐานะที่สามารถใช้ อิทธิพล
ในการถอดถอนบริษัทจัดการได้ อีกด้ วย
นอกจากนี ้ ในวาระอื่น ๆ ที่ทรูสามารถออกเสียงได้ ในฐานะที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน ทรูมีอิสระที่
จะพิจ ารณาและลงมติ ที่ เป็ นประโยชน์ กับ ตน รวมถึงกลุ่ม ทรู และผู้เช่า และบริ หารจัดการหลักอาจ
พยายามใช้ อิทธิพลของตนภายใต้ สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและ
แทนที่ในลักษณะที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อความสามารถของกองทุนที่จะทาธุรกิจกับคู่แข่งของกลุ่มทรู ซึ่ง
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บริษัทจัดการเชื่อว่าจะมีความสาคัญต่อ การเติบโตและการพัฒนาธุรกิจของกองทุน กองทุนจึงไม่อาจ
รับรองได้ ว่าผลประโยชน์ของกลุ่มทรูจะไม่ต่างไปจากหรื อจะไม่ขดั หรื อแย้ งกับผลประโยชน์ ของกองทุน
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 ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมแก่ กองทุน

กลุ่มทรูเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมผ่านทาง TUC และ
กรรมการของกลุ่มทรูบางคนยังเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารอาวุโสของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมอีก
ด้ วย นอกจากนี ้ ภายใต้ สัญ ญาบริ การหลัก บริ ษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด ในฐานะ
ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม เป็ นผู้รับผิดชอบในการให้ บริ การด้ านธุรการบางประการและการตลาด
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 บริการตามสัญญาบริการหลัก ดังนัน้ กลุ่มทรูจึงยังคงมีอานาจควบคุม
การบริ หารจัดการทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมต่อไปอย่างมาก ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น
ทรัพย์สินซึง่ 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 และบริหารจัดการหลักที่ได้ 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 ูถือ
หน่วยลงทุน การที่ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ละเลย ล่าช้ าหรื อระงับ
การชาระเงิน ที่ต้องชาระให้ แก่กองทุนตามสัญ ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการ
แก้ ไขและแทนที่หรื อสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้ วแต่กรณี) หรื อการที่ผ้ เู ช่าและบริหาร
จัดการหลัก AWC และ/หรื อ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ผิดสัญญาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนภายใต้
ข้ อกาหนดของสัญ ญาเช่า ดาเนิ นการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ และ/หรื อ
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้ วแต่กรณี) อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ความสามารถของกองทุนที่จะทาการชาระเงินหรื อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสิทธิที่
ควรได้ รับ นอกจากนี ้ ในกรณี หากกลุ่มทรู ไม่สามารถรักษาใบอนุญ าตเพื่อใช้ ใ นการประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมและบรอดแลนด์อินเทรอ์เน็ตไว้ ได้ ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอาจต้ องบอกเลิกสัญญา
84
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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 สาคัญต่อธุรกิ จ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
นอกเหนือจากการที่ TUC ให้ การสนับสนุน ภายใต้ หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) แก่
BFKT แล้ วนัน้ กลุ่มทรูไม่ให้ การค ้าประกัน หลักประกัน หรื อการสนับสนุนด้ านเครดิตในลักษณะอื่นใด
เพื่อสนับสนุนภาระผูกพันที่กองทุนมีต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเจ้ าหนีร้ ายอื่น 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 สัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ หรื อเพื่อสนับสนุนภาระผูกพันของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมภายใต้ สญ
ั ญาบริการหลัก
ดังนัน้ การที่ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการหลักผิดนัดตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้
มีการแก้ ไขและแทนที่ หรื อการที่ BFKT AWC และ/หรื อ นิติบุคคลผู้โอนอื่นผิดนัดตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หรื อการที่ผ้ จู ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมผิดนัดตามสัญญาบริการหลักอาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และ
ฐานะการเงินของกองทุน และยังอาจเป็ นการจากัดหรื อทาให้ กองทุนไม่อาจที่จะชาระเงินหรื อจ่ายเงิน
ปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้
(จ)

กองทุนจะต้ องพึ่งพาธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูอย่ างมีนัยสาคัญ

ความสามารถของกองทุน ในการจัด หารายได้ จ ากการจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุน ขึน้ อยู่กับอุปสงค์ของบริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่และธุรกิจ
บริการบรอดแบนด์และผลการดาเนินงานของกิจการโทรคมนาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องของกลุ่มทรูซงึ่ รวมถึง
ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ ปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโทรคมนาคม
ของกลุ่มทรู และผู้เช่า และบริ หารจัดการหลักอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อธุรกิจ
โอกาสทางธุรกิ จ ผลการด าเนิ น งาน กระแสเงิน สด และฐานะทางการเงิน ของกองทุน นอกจากนี ้
แผนงานขยายธุรกิจในอนาคตของกองทุนยังมีพื ้นฐานหลักมาจากแผนการขยายธุรกิจบริการเสียงและ
ข้ อมูลผ่านโครงข่ายไร้ สายและ FOC ของกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักเป็ นหลัก อย่างไรก็
ตาม โครงการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื ออาจไม่เกิดขึ ้น แม้ ว่ากองทุนได้ ขยายธุรกิจการให้ เช่า
ดาเนินการและบริหารจัดการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนไปสู่ผ้ ใู ห้ บริการโทรคมนาคมใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยนอกเหนือจากกลุ่มทรู เช่น ตั ้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
กองทุ น ได้ ให้ ห นึ่ ง ในผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โทรคมนาคมรายใหญ่ ข องประเทศไทยเช่ า พื น้ ที่ (slots) บน
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูส่วนหนึ่งจากกองทุน อย่างไรก็ดี กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่าความ
พยายามขยายฐานรายได้ ของกองทุนจะประสบความสาเร็จโดยรวม
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
การที่กองทุนต้ องพึ่งพากลุ่มทรูซึ่งรวมถึงผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก ทาให้ กองทุนมีความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ง
รวมถึงความเสี่ยงที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
•

การที่อุปสงค์ของผู้บริ โภค และ/หรื อ ค่าใช้ บริ การสาหรับบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
และบริการโทรศัพท์พื ้นฐานที่ลดลง

•

การแข่งขัน ที่เพิ่ มสูงขึน้ ระหว่างผู้ให้ บ ริ ก ารเสียงและข้ อมูลทัง้ แบบเคลื่ อนที่และ
ประจาที่

•

ความล่าช้ าหรื อการเปลี่ ยนแปลงในการเริ่ มให้ บริ การ 4G หรื อบริ การเทคโนโลยี
เซลลูล่าร์ (cellular technology) อื่นๆ ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย

•

คดีความและข้ อพิพาทกับหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม และรัฐวิสาหกิจ
ซึง่ ยังคงดาเนินอยู่

•

สถานะของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ

•

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

กองทุนอาจไม่สามารถหาผู้เช่าและบริ หารจัดการทรัพย์สิน โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
รายใหม่ ห รื อ ผู้ ที่ จ ะเช่ า และบริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมแทนภายใต้
ข้ อกาหนดเดียวกันกับข้ อกาหนดการเช่า การดาเนินการและบริหารจัดการของผู้เช่าและบริหารจัดการ
หลัก หรื อภายใต้ ข้อกาหนดเชิงพาณิชย์ที่ยอมรับได้ ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์ อย่างหนึ่งอย่างใดข้ างต้ น
เกิดขึ ้นหรื อหากกองทุนมีข้อพิพาทใดๆ ที่กองทุนอาจมีกับกลุ่มทรู ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติ
บุคคลผู้โอน หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักไม่ว่า รายใด หรื อหากความสัมพันธ์ ระหว่างกองทุนกับ
กลุ่มทรู ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติบุค คลผู้โอน หรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักแย่ลงไม่ว่า
ด้ ว ยเหตุ ผ 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 รับอุปสรรคอันเนื่องมาจากความ
บกพร่ องหรือความล้ มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มทรู

ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ และสัญญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กองทุนต้ องอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มทรู เป็ นอย่าง
มาก เพื่อการเชื่อมต่อกิจกรรมในการประกอบธุรกิจของกองทุนผ่านทางซอฟต์แวร์ ฮาร์ ดแวร์ และระบบ
โครงข่าย กองทุน อาศัยระบบเหล่านี ใ้ นการติด ตามการปฏิบัติ การของเสาโทรคมนาคมและ FOC
รวมทังสิ
้ ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การคงมาตรฐานระบบการ
ควบคุมภายใน และการวางแผนธุรกิจ กองทุนสามารถควบคุมความล้ มเหลวของเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หรื อการสูญเสียการเชื่อมต่อ หรื อการสูญหายของข้ อมูลอันเกิดจากความล้ มเหลวของระบบนีไ้ ด้ ใน
ระดับที่จากัดเท่านัน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดาเนินงาน และฐานะการเงินของกองทุน
(ช)

เสาโทรคมนาคม FOC ระบบบรอดแบนด์ ในเขตพื น้ ที่ ต่างจั งหวัด และโครงสร้ าง
พื น้ ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งของกองทุ น อาจได้ รับ ผลกระทบจากภั ย ธรรมชาติ และความ
เสียหายที่ไม่ อาจคาดการณ์ ได้ อ่ ืนๆ โดยที่ประกันภัยของกองทุนอาจไม่ ได้ ครอบคลุม
อย่ างเพียงพอ

เสาโทรคมนาคม FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ ที่ต่างจังหวัด และโครงสร้ างพืน้ ฐานที่
เกี่ ยวข้ องของกองทุน ตกอยู่ภายใต้ ความเสี่ยงอันเกี่ ยวเนื่องกับภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย
แผ่นดินไหว ตลอดจนความเสียหายที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ อื่นๆ อาทิ อาจเกิดเหตุการณ์น ้าท่วมอย่างที่
เคยเกิดขึ ้นเมื่อเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม เช่นเดียวกับภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้ ว่ารัฐบาลจะได้
แสดงเจตจานงว่าจะปฏิรูปมาตรการการป้องกันน ้าท่วมเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์น ้าท่วมขึ ้นอีกใน
อนาคต หากแต่ไม่มีสิ่งใดสามารถยืนยันได้ ว่ามาตรการการป้องกันนา้ ท่วมของรัฐบาลจะเพียงพอต่อ
การป้องกันน ้าท่วมในบริ เวณพื ้นที่ต่า รวมถึงบริ เวณอื่นๆ ของประเทศไทย ที่ซึ่งมีทรัพย์สินของกองทุน
ตั ้งอยู่อนั อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
ความเสียหายและการถูกทาลายของเสาโทรคมนาคม FOC หรื อโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง
ที่กองทุน จะมีกรรมสิทธิ์ เช่า หรื อได้ รายได้ จากทรั พ ย์ สินดังกล่าว หรื อภาวะเศรษฐกิจ ผันผวนหรื อ
ผลกระทบในทางลบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทย อันเนื่องมาจากความเสี่ยงเหล่านี ้หรื อความ
เสี่ยงอื่นๆ 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
กรรมสิ ท ธิ์ กองทุน AWC และ BFKT ก็ อ าจไม่ ได้ รั บ การประกัน ภัย อย่ างเพี ย งพออัน จะครอบคลุม
ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมหรื อการสร้ างใหม่ได้ และ/หรื อ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจไม่ ใช่ความเสี่ยงที่
สามารถประกันได้ และรายได้ ที่อาจได้ รับจากผู้เช่าและบริ หารจัดการรายใหม่ที่อาจมีมาเพิ่มจากเสา
โทรคมนาคมหากไม่เกิดความเสียหายดังกล่า วหรื อได้ รับความเสียหายอันเป็ นผลสืบเนื่องจากความ
เสียหายดังกล่าว ถ้ ากองทุนไม่สามารถให้ บริการแก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการได้ อนั เป็ นผลมาจากความ
เสียหายของเสาโทรคมนาคม FOC และโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ ยวข้ อง ก็อาจนาไปสู่ความเสียหายต่อผู้
เช่าและบริหารจัดการ และก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบกับธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน
และฐานะการเงินของกองทุน
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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 สัญ ญาโอนขายทรัพ ย์สินและสิทธิ รายได้ กับ BFKT และ AWC นัน้ BFKT และ AWC ได้ ขาย
รายได้ ที่ได้ รับและจะได้ รับจากการให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA โดยการขายดังกล่าวอยู่
ภายใต้ บงั คับของกฎหมายไทยซึง่ มีข้อจากัดที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสาคั ญต่อการมีผลบังคับ
ของการโอนกรรมสิทธิ์ในรายได้ ในอนาคต และการขายรายได้ ดงั กล่าวอาจถูกโต้ แย้ งได้ กล่าวคือ ตามกฎหมาย
ไทย ในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สิน ต้ องสามารถกาหนดทรัพย์สินเป็ นที่แน่นอนได้ ณ เวลาที่มีก ารโอน แต่
รายได้ ที่จะมีการโอน ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กบั BFKT และ AWC เป็ นรายได้ ในอนาคต
ซึ่งยังไม่อาจกาหนดทรัพย์สินดังกล่าวให้ เป็ นที่แน่นอนได้ ณ เวลาที่มีการโอน จึงอาจทาให้ การโอนสิทธิรายได้
ดังกล่าวถูกโต้ แย้ งได้ ภายใต้ กฎหมายไทย
นอกจากนี ้ ในกรณี ที่เจ้ าหนีข้ อง BFKT และ AWC ผู้บริ หารแผน ผู้พิทักษ์ ทรัพย์ หรื อผู้ชาระบัญชีของ
BFKT และ AWC หรื อบุคคลอื่นใช้ สิทธิในการเรี ยกร้ องเงินจาก BFKT และ AWC อันอาจรวมถึงรายได้ จากการ
ให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ที่กองทุนซื ้อมาจาก BFKT และ AWC สิทธิ
ของกองทุนในอันที่จะเรี ยกร้ องมูลค่าของรายได้ ที่กองทุนซื ้อมาจาก BFKT และ AWC เอาจาก BFKT หรื อ AWC
นันอาจไม่
้
ดีไปกว่าสิทธิของเจ้ าหนี ้ไม่มีประกันรายอื่นของ BFKT หรื อ AWC ผู้บริ หารแผน ผู้พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อผู้
ชาระบัญชี และหากการโต้ แย้ งการโอนรายได้ ในอนาคตที่กองทุนซื ้อมาจาก BFKT และ AWC ตามลาดับ ตาม
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หรื อการมีผลใช้ บงั คับได้ ของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เป็ นผลสาเร็จ จะทาให้ กองทุนสูญเสียแหล่งรายได้ ของกองทุนไป อันอาจทาให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ
โอกาสทางธุรกิจของกองทุน ฐานะทางการเงินผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะทางการเงิน รวมถึงสิทธิ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้ รับเงินจากกองทุน
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นัน้ BFKT มีเจ้ าหนี ้ทางการค้ า เป็ นจานวน 6,999 ล้ านบาท ทังนี
้ ้
สิทธิของกองทุนอยู่ในลาดับเดียวกันกับเจ้ าหนี ้ทางการค้ าดังกล่าว
นอกจากนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นัน้ AWC มีเจ้ าหนีท้ างการค้ า เป็ นจานวน 16 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ สิทธิของกองทุนอยู่ในลาดับเดียวกันกับเจ้ าหนี ้ทางการค้ าดังกล่าว

4.1.3

สัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้ ก่ อให้ เกิดความเสี่ยงทางการค้ าบางประการแก่ กองทุน
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กับ BFKT และ AWC กาหนดไว้ ว่า หาก BFKT หรื อ AWC ไม่
ส่งมอบรายได้ ให้ แก่กองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ติดต่อกันสามงวด BFKT และ AWC
(แล้ วแต่ก รณี ) จะต้ องชาระมูลค่าปั จ จุบัน สุท ธิ ของรายได้ ในอนาคตซึ่งจะต้ อ งชาระภายใต้ สัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ รวมถึงมูลค่าสุดท้ าย (terminal value) ของทรัพย์สินให้ แก่กองทุน การชาระเงินจานวน
ดังกล่าวโดย BFKT หรื อ AWC ภายหลังจากการไม่ปฏิ บัติตามสัญ ญา หรื อเกิดเหตุการณ์ ใดๆ ตามที่ระบุไว้
อาจจะไม่สะท้ อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้ จ ริ งของการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT
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เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 นัน้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อมูลค่าการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของผู้ ลงทุน ในกรณี ที่ เกิ ด เหตุผิ ด สัญ ญาหรื อ มี ก ารเรี ย กร้ องให้ ส่ งมอบรายได้ ก่ อ นก าหนด (acceleration)
ดังกล่า ว กองทุ น ไม่ สามารถรับ รองได้ ว่ า BFKT หรื อ AWC จะมี สภาพคล่อ งเพี ยงพอหรื ออยู่ในสถานะที่ จ ะ
สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนได้ นอกจากนี ้ ศาลอาจมีดลุ ยพินิจในการพิจารณาปรับลดเงินจานวนที่ทรู
BFKT หรื อ AWC มี ภ าระต้ อ งช าระให้ แ ก่ ก องทุ น เมื่ อ เกิ ด เหตุผิ ด สัญ ญาหรื อ เมื่ อ เกิ ด เหตุก ารณ์ ที่ ก าหนดไว้
นอกจากนี ้ ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญ ญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิ รายได้ กับ BFKT และ AWC
BFKT และ AWC ตกลงที่จะชาระค่าเช่ารายเดือนให้ แก่กองทุน จนกว่าสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA จะ
หมดอายุลง กล่าวคือวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หากไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญา อย่างไรก็ดี BFKT หรื อ AWC อาจ
ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันซึ่งกาหนดให้ BFKT หรื อ AWC ส่งมอบรายได้ ให้ แก่กองทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ รายได้
ประจาของกองทุนลดลง การปรับลดค่าเสียหายที่กาหนดไว้ ล่วงหน้ าหรื อ การลดลงของรายได้ ตามสัญญาที่
คาดการณ์ ว่าจะได้ รับจาก BFKT หรื อ AWC อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทาง
ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
กลยุทธ์การเติบโตและรายได้ ของกองทุนในอนาคตขึ ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่กองทุนมีสิทธิได้ รับภายใต้
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เ ป็ นอย่างมาก จึงขึ น้ อยู่กับ ความสามารถของนิติบุคคลผู้โอนในการ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันและข้ อกาหนดบางประการภายใต้ สัญญาดังกล่าว กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่านิติ
บุคคลผู้โอนจะสามารถปฏิบตั ิต ามภาระผูกพันและข้ อกาหนดทุกข้ อภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวได้ การที่นิติบุคคลผู้
โอนไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันและข้ อกาหนดภายใต้ ข้อกาหนดของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่กองทุนมีสิทธิได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวและผลประโยชน์ที่กองทุน
จะได้ รับจากการให้ เช่าพื ้นที่ร่วมแก่บุคคลอื่นในเวลาที่กองทุนคาดหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
4.1.4

กองทุนต้ อ งพึ่ 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 ท่ีผ้ ูเช่ าและบริ หารจัดการหลั ก
เหล่ านี ้ AWC หรือ BFKT ล้ มละลายหรือประสบปั ญหาทางการเงินอย่ างร้ ายแรง
กองทุนให้ เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมส่วนที่สาคัญแก่ผ้ ู
เช่าและบริหารจัดการหลัก เงินค่าเช่าที่มาจากผู้เช่าและบริหารจัดการหลักเหล่านี ้และรายได้ ที่มาจาก AWC และ
BFKT ถือเป็ นแหล่งรายได้ ที่สาคัญของกองทุน ดังนัน้ ผลตอบแทนทางการเงินของทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคม และความเป็ นไปได้ ของรูปแบบการดาเนินธุรกิจของกองทุนขึน้ อยู่กับความมั่นคงทางธุรกิจและ
การเงินของผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC และ BFKT อย่างมีนยั สาคัญ
ในกรณีที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลัก หรื อ AWC หรื อ BFKT ประสบปั ญหาทางการเงินอย่างร้ ายแรง
กองทุนอาจมีความยากลาบาก หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าเช่า หรื อรายได้ ที่ต้องชาระให้ แก่กองทุนตาม
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ หรื อสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ (แล้ วแต่กรณี) ภายในกาหนดเวลา หรื ออาจจะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้ เลย ซึง่ จะมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อกระแสเงิ นสดและผลการดาเนิน งานของกองทุน นอกจากนี ้ ถ้ าผู้เช่าและบริ หาร
จัดการหลักรายใด หรื อ AWC หรื อ BFKT ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้ สญ
ั ญาข้ างต้ น กองทุนอาจ
ต้ องรับภาระค่าใช้ จ่ายจานวนมากในการรักษาสิทธิของกองทุน และ/หรื อ การหาผู้เช่าและบริหารจัดการรายใหม่
เพื่อให้ เช่าและบริหารจัดการพื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ว่างลง
ถ้ าศาลมี ค าสั่ง พิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ ข องผู้เช่ า และบริ ห ารจัด การหลัก AWC หรื อ BFKT กองทุน อาจจะไม่
สามารถเรี ยกเก็บยอดเงินค้ างชาระตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่
หรื อสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ตามกฎหมายล้ มละลายไทย ถ้ าผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC
หรื อ BFKT ถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ ทรัพย์ ยอดเงินที่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT ค้ างชาระต่อ
กองทุนเมื่อศาลมีคาสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์จะกลายเป็ นสิทธิเรี ยกร้ องสามัญที่ไม่มีประกันในคดีล้มละลาย ซึง่ กองทุนจะ
ได้ รับชาระก็ต่อเมื่อผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT ได้ ชาระหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องที่มีบุริมสิทธิบาง
รายการแล้ ว รวมทังจะได้
้
รับชาระคืนตามสัดส่วนระหว่างเจ้ าหนี ้ไม่มีประกันด้ วยกัน ในกรณี ที่สิทธิเรี ยกร้ องของ
เจ้ าหนี ้ของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT อาจมีบุริมสิทธิเหนือสิทธิเรี ยกร้ องที่กองทุนมีต่อผู้เช่า
และบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT ในส่วนของหนีท้ ี่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการหลัก AWC หรื อ BFKT มีต่อ
กองทุนภายใต้ สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ หรื อสัญ ญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้ วแต่กรณี ) กองทุนอาจได้ รับ ยอดเงินค้ างชาระตามสัญ ญาเช่า ดาเนินการ และ
บริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ และสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เพียงบางส่วน หรื อไม่
ได้ รับเลย นอกจากนี ้ กองทุนอาจจะไม่ได้ รับชาระจานวนเงินในอนาคตใดๆ ที่กองทุนพึงจะมีสิทธิได้ รับตาม
สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ และจะไม่ได้ รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของสั ญ ญาดั ง กล่ า วอย่ า งสมบู ร ณ์ ในขณะเดี ย วกั น การที่ กสท. โทรคมนาคม ผิ ด นั ด ช าระค่ า เช่ า หรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรื อชาระเงินล่าช้ า หรื อหยุดชาระเงินดังกล่าวให้ แก่ BFKT ภายใต้ สัญ ญาเช่าเครื่ องและ
อุปกรณ์ HSPA อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ AWC และ BFKT ในการส่งมอบรายได้ ให้ แก่
กองทุน ฐานะทางการเงินของ AWC และ BFKT และความสามารถของ AWC และ BFKT ในการปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันของตนภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หากมีเหตุการณ์ ใดๆ ดังกล่าวเกิดขึ ้นอาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญ ต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะ
การเงินของกองทุน
4.1.5

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้ เสาร่ วมกันและผู้เช่ าและบริ หารจัดการพืน้ ที่ร่วมบนเสาโทรคมนาคม
และ FOC ของกองทุน อาจไม่ ได้ เป็ นไปในลักษณะที่กองทุนคาดหมาย
รู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกองทุ น อยู่บ นหลัก การว่ า จะมี ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมใช้ ทรั พ ย์ สิ น
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมมากขึ ้น เนื่องจากการเพิ่มจานวนผู้ประกอบการในเสาโทรคมนาคมและ FOC ที่มี
อยู่จะส่งผลให้ การใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวดียิ่งขึ ้นโดยมีรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ ้นค่อนข้ างต่า อันเป็ นการ
เพิ่มประสิทธิ ภาพทางด้ านต้ นทุนและการดาเนินงานของกองทุน การเพิ่มอัตราการใช้ พืน้ ที่ร่วมของทรัพย์สิน
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม เป็ นปั จจัยหลักอย่างหนึ่ งของกลยุทธ์การเติบโตของกองทุน ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นใน
การสร้ างเสาโทรคมนาคม และเวลาที่จะนาเสาโทรคมนาคมดังกล่ าวออกสู่ตลาด อาจเป็ นสิ่งจูงใจให้ ลูกค้ า
เป้าหมายพึ่งพาการใช้ เสาโทรคมนาคมที่มี อยู่แล้ ว อย่างไรก็ตาม ความสาเร็ จของรู ปแบบการดาเนินธุรกิจนี ้
ขึน้ อยู่กับ ปั จ จัย หลายประการ ซึ่งรวมถึ งแต่ ไม่ จ ากัด เฉพาะ คุณ ภาพของทรั พ ย์ สิน ของกลุ่ม ทรู (เช่ น ความ
ครอบคลุมทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเสาโทรคมนาคม อัตราค่าเช่าที่สามารถแข่งขันกับรายอื่นได้ และปั จจัย
อื่ น ๆ) ภู มิ ป ระเทศ ความหนาแน่ น ของประชากรในพื น้ ที่ เมื อ งและชนบท สภาวะการเงิน ที่ มี ผ ลกระทบ ต่ อ
ผู้ประกอบการและรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคอันเป็ นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และข้ อจากัด
ทางกฎหมาย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมบางอย่างของกองทุนไม่ได้ พร้ อม
สาหรับการใช้ ร่วมกันได้ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA ซึ่งกองทุนซื ้อรายได้ สทุ ธิจากทรัพย์สิน
เหล่านัน้ อยู่ภายใต้ ข้อตกลงการให้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ กสท. โทรคมนาคม ในการใช้ ทรัพย์สินเหล่านัน้ การจัด
ให้ มีผ้ เู ช่าและบริหารจัดการเพิ่มเติมบนทรัพย์สินดังกล่าวนันถู
้ กจากัดจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่
กองทุนภายหลังวัน ครบกาหนดสัญ ญา HSPA ตามข้ อกาหนดของสัญ ญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้
อย่างไรก็ดี ระบบ FOC ของ BFKT อาจไม่พร้ อมสาหรับการใช้ งานร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่นหลังจากสัญญา
เช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA หมดอายุลงและมีการโอนทรัพย์สินส่วนดังกล่าวให้ แก่กองทุน เนื่องจากข้ อจากัด
ภายใต้ สญ
ั ญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบสื่อสัญญาณของ BFKT ดังนี ้ แม้ ว่า กสท. โทรคมนาคม จะยินยอมสละ
สิทธิในการใช้ แต่เพียงผู้เดียว การใช้ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมบางประการร่ วมกัน อาจอยู่ภายใต้
ข้ อจากัดทางด้ านเทคโนโลยีและกฎระเบียบด้ วย และความไม่แน่นอนนีก้ ็อาจเป็ นการจากัดความสามารถของ
กองทุนที่จะหาผู้เช่าและบริหารจัดการพื ้นที่ร่วมยิ่งขึ ้นไปอีก
กองทุนไม่สามารถรับรองว่าผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมจะพยายามลดค่าใช้ จ่ายด้ วยการเพิ่มการพึ่ งพา
การใช้ เสาโทรคมนาคมหรื อ FOC ร่ วมกัน ไม่ว่ากับผู้ให้ บริการโทรคมนาคมไร้ สายรายอื่ นๆ หรื อกับผู้ดาเนินงาน
เสาโทรคมนาคมและ FOC อิสระเช่นกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมอาจไม่ยินดีที่จะเช่า
ดาเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมหรื อ FOC จากบุคคลภายนอก เนื่องจากไม่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ หรื อเชื่อว่าการเป็ นเจ้ าของโครงข่ายของตนเองจะเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันมากกว่า หรื อไม่
ว่าด้ วยเหตุผลอื่นใด ในกรณีที่การใช้ เสาโทรคมนาคมหรื อ FOC ร่วมกันไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่กองทุน
คาดหมาย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะ
การเงินของกองทุน
4.1.6

บริ ษัทจัดการอาจไม่ สามารถดาเนินกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนได้ อย่ างประสบผลสาเร็ จ ต่ อเนื่อง
และอาจตกลงแก้ ไขแปลี่ ยนแปลงเอกสารธุ รกรรม สละสิทธิ หรื อให้ ความยิน ยอมโดยไม่ ขอความ
ยินยอมจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการเป็ นผู้บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day management) ของกองทุน และควบคุม
การด าเนิ น ธุ รกิ จ ของกองทุ น โดยอยู่ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของผู้ดู แ ลผลประโยชน์ กองทุ น ต้ อ งพึ่ ง พาการ
ดาเนินงานของบริ ษัทจัดการและความสามารถของบริ ษัทจัดการในการดาเนิ นงานและบริ หารจัดการกองทุน
การที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนได้ อย่า งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรื อไม่ปฏิบัติตาม
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถ
ของกองทุนในการจ่ายเงินปั นผล รวมไปถึงผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษั ท จัดการแต่ งตัง้ ผู้จัด การทรั พ ย์ สินโทรคมนาคมให้ เ ป็ นผู้รับผิด ชอบการบริ การด้ านธุรการบาง
ประการ การจัด หาผลประโยชน์ แ ละการตลาดเกี่ ย วกับ การให้ เช่ า ด าเนิ น การและบริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมกับผู้เช่า และบริ หารจัดการรายอื่นๆ ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจไม่มีโอกาสที่จะ
ประเมิ น การตัดสิ น ใจของบริ ษั ท จัด การเกี่ ย วกับ กลยุท ธ์ ที่ บ ริ ษั ท จัด การน ามาใช้ หรื อ การลงทุน ของกองทุน
ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุน ดังกล่าว การที่บ ริ ษัท จัดการไม่สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์ ของกองทุนให้
เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน
และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
นโยบายการลงทุนของกองทุนอนุญาตให้ กองทุนลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานได้ อย่างหลากหลาย
โดยไม่จาเป็ นต้ องเกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ/หรื อ ไม่จาเป็ นต้ องตั ้งอยู่ในประเทศไทย ตราบใดที่
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานนันเป็
้ นประโยชน์หรื อเป็ นการให้ บริการประชาชนในวงกว้ างของประเทศไทย ซึง่ กองทุน
อาจไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนหรื อดาเนินงานกิจการเหล่านันมาก่
้
อน ทังนี
้ ้ แม้ ว่ากิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ นนรวมไปถึ
ั้
งกิจการไฟฟ้ า ประปา ทางพิเศษ หรื อทางสัมปทาน ท่าอากาศยาน ท่าเรื อน ้า
ลึก การขนส่งมวลชน พลังงานทางเลือก ระบบบริหารจัดการน ้าหรื อชลประทาน และระบบป้องกันภัยธรรมชาติ
และกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานอื่นใดซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์อาจให้ เข้ าไปลงทุนได้ ในอนาคต กองทุนก็ คาดว่าจะ
ลงทุน ในโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเป็ นหลัก นอกจากนี ้ หากกองทุนจะเข้ าไปลงทุนในกิจการดังกล่ าว
กองทุน คาดว่ากองทุนจะต้ องว่าจ้ างผู้ให้ บ ริ ก ารภายนอกเพื่ อ ด าเนิ นงาน และ/หรื อ ให้ บ ริ การสาหรั บ กิจ การ
ดังกล่าว ซึ่งกองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่าจะสามารถว่าจ้ างผู้ให้ บริ การหรื อผู้ดาเนินงานภายนอกที่เหมาะสมซึ่ง
มีประสบการณ์ที่จาเป็ นด้ วยข้ อตกลงทางการค้ าที่ยอมรับได้ หรื ออาจไม่สามารถหาผู้ให้ บริการหรื อผู้ดาเนินงาน
ภายนอกได้ เลย
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการยังมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ สิทธิหรื อยินยอมให้ มีการใช้ สิทธิและการ
เยียวยาบางประการเกี่ยวกับผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมหรื อ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคม หรื อให้ ความยินยอมในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารธุรกรรม เอกสารธุรกรรมสาหรับการ
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 และเอกสารธุ รกรรมส าหรั บ การลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 (นอกเหนื อ จากการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงที่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน) หรื อผ่อนผันเงื่อนไขใดๆ ในเอกสารธุรกรรม ซึ่งอาจ
ไม่สอดคล้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยการดาเนินการดังกล่าวของบริษัทจัดการจะผูกพัน
ผู้ถือหน่วยลงทุนและอาจไม่ใช่ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
4.1.7

กองทุนอาจไม่ สามารถซือ้ ทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมภายใต้ เงื่อนไขที่ยอมรั บได้
หรื อไม่ สามารถรวมทรั พ ย์ สิน เหล่ านั ้น ได้ อ ย่ างประสบผลส าเร็ จ หรื อกองทุ นอาจจะไม่ สามารถหา
ทรั พย์ สินเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมที่เหมาะสมได้ หรื อกลยุทธ์ การเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของ
กองทุนอาจจะไม่ ประสบผลสาเร็จ
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
กลยุทธ์การเติบโตของกองทุนขึ ้นอยู่กบั ความสามารถของกองทุนในการซื ้อหรื อได้ มา หรื อการลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมเพิ่ ม เติ ม จากนิ ติ บุ ค คลผู้ โอน บริ ษั ท อื่ น ๆ ในกลุ่ม ทรู หรื อ
บุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น การจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
โปรดพิ จ ารณาหัว ข้ อ 5.1.11 “จ านวนเงิน ที่ ค าดว่ าจะได้ รั บ จากการเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ครั ง้ นี ้ อาจได้ รั บ
ผลกระทบจากสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนัน้ และกองทุนอาจไม่สามารถระดมเงินทุนจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ นี ้อย่างเพียงพอที่จะเป็ นค่าใช้ จ่ ายในการซื ้อทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 และการดาเนินการที่จะต้ องแล้ วเสร็ จก่ อนและหลังการโอนทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 4 ให้ แก่กองทุนอาจล่าช้ าหรื อไม่สามารถกระทาได้ ทัง้ นี ้ หากกองทุนไม่
สามารถเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด
บริษัทจัดการจะต้ องดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชกั ช้ า ” กลยุทธ์นี ้สะท้ อนความเสี่ยงในส่วน
ของการประเมินมูลค่า จุดแข็งและจุดอ่อนของการเข้ าซื ้อหรื อได้ ม าและโอกาสการลงทุน การรวมและบริ หาร
จัดการทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ได้ มาใหม่ และการเพิ่มหรื อปรั บปรุ งประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของทรัพย์สินเหล่านัน้ นอกจากนี ้ กองทุนอาจต้ องจัดสรรทรัพยากรและฝ่ ายบริ หารจัดการ และอาจ
ต้ อ งใช้ เวลาอย่ างมากในการด าเนิ น การเพื่ อ การเข้ าซื อ้ หรื อ ได้ ม าซึ่งทรั พ ย์ สิน จากการลงทุน ดังกล่ า ว ทัง้ นี ้
ความสามารถในการดาเนินกลยุทธ์การเติบโตของกองทุนได้ อย่างประสบผลสาเร็จจะขึ ้นอยู่กับปั จจัยต่าง ๆ อาทิ
ความสามารถของกองทุนในการเฟ้ นหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ การลงทุนของ
กองทุน การจัดหาเงินทุน และ/หรื อการกู้ยืมเงินได้ อย่างเพียงพอบนเงื่อนไขที่ยอมรับได้ และการปฏิบตั ิตามคา
รับรองของกองทุนที่ระบุอยู่ในตราสารหนี ้ใดซึง่ กองทุนอาจมีอยู่ ณ เวลานัน้
กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่าการเข้ าซื ้อหรื อการลงทุนของกองทุนจะสามารถทาได้ ในเวลาที่เหมาะสม
หรื อเป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขซึ่งเป็ นที่ยอมรับได้ ของกองทุน และไม่สามารถรับรองได้ ว่าทรัพย์สินที่เป็ น
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนสามารถเข้ าซื ้อหรื อได้ มาหรื อลงทุนจากนิติบุ คคล ผู้โอน บริ ษัทอื่น ๆ ใน
กลุ่มทรู หรื อบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในอนาคตจะเป็ นที่น่าสนใจและสามารถสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนจากการ
จัดหาผลประโยชน์ อย่างที่ คาดการณ์ ไว้ กองทุน คาดว่าในอนาคตอัน ใกล้ ทรัพ ย์ สิน ที่เป็ นโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้ าซื ้อหรื อได้ มาเกือบทัง้ หมด จะมาจากนิติบุคคลผู้โอนหรื อนิติบุคคลอื่น ๆ ในกลุ่มทรู
ซึ่งถือว่าเป็ นบุคคลที่ เกี่ยวข้ องของกองทุน แม้ ว่าตามกฎหมาย ทรู และเรี ยลมูฟไม่สามารถออกเสียงในวาระ
เกี่ยวกับธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องในกรณีที่การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วย
ลงทุน หรื อถูกจากัดโดยข้ อจากัดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ ยวข้ องอื่นใด เนื่องจากทรู และเรี ยลมูฟถื อเป็ น
บุคคลที่ เกี่ ย วข้ องของกองทุน เพราะทรู ถื อหน่ ว ยลงทุน จานวนเกิ น ร้ อยละ 10 ของหน่ วยลงทุน ทัง้ หมด และ
เรี ยลมูฟเป็ นบริษัทย่อยของทรู (โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทรูถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม)
ในเรี ยลมูฟ ในสัดส่วนร้ อยละ 99.74) จึงถือเป็ นบุคคลที่ถกู ควบคุมโดยทรู อย่างไรก็ดี ทรูหรื อกลุ่มทรูก็อาจยังคงมี
อิทธิพลเหนือกว่าในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขในการเข้ าซื ้อทรัพย์สินในอนาคตจากนิติบคุ คลผู้โอนหรื อบริษัทอื่น ๆ
ในกลุ่มทรู นอกจากนี ้ ถึงแม้ ว่าตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กองทุนจะได้ สิทธิ ในการได้ รับคา
เสนอก่ อ น (right to receive a first offer) ในการซื อ้ ทรั พ ย์ สิน ที่ เป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive บางอย่างจากกลุ่มทรูที่กลุ่มทรูประสงค์จะขายก็ตาม กลุ่มทรูอาจตัดสินใจไม่ขายทรัพย์สินโครงสร้ าง
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
พื ้นฐานเพิ่มเติมใด ๆ หรื ออาจตัดสินใจลดจานวนทรั พย์สินที่จะขายลง นอกจากนี ้ ภายหลังจากวันครบกาหนด
ของการใช้ สิทธิในการได้ รับคาเสนอก่อน (right to receive a first offer) ซึง่ จะครบกาหนดในวันครบห้ าปี นับจาก
วันที่การได้ มาในทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ลงทุนเพิ่ มเติมครัง้ ที่ 4 เสร็ จสิน้ หรื อวันที่การเสนอขาย
สาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 เสร็ จสิ ้น แล้ วแต่วันใดจะครบกาหนดทีหลัง กลุ่มทรูจะสามารถขายทรัพย์สินที่เป็ น
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ให้ แก่บุคคลที่สาม ซึ่งจะทาให้ กองทุนไม่สามารถซื ้อทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้ จากกลุ่มทรูในอนาคต นอกจากนี ้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่ากองทุนจะได้ รับประโยชน์ในการคัด
สรรและเข้ าซือ้ หรื อ ได้ ม าซึ่งทรั พ ย์ สิน ที่เป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมตามที่ค าดว่าจะเป็ นการส่งเสริ ม
เป้าหมายกลยุทธ์ของกองทุน หรื อได้ มาซึง่ ทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมในอัตราที่จาเป็ นต่อการ
บรรลุแผนการขยายธุรกิจที่ต้องการ และกองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่ากองทุนจะสามารถดาเนินตามแผนการ
ขยายธุรกิจหรื อสามารถได้ รับผลประโยชน์จากกลยุทธ์การเติบโตของกองทุนในอนาคตได้ อย่างประสบผลสาเร็ จ
ต่อเนื่อง ซึ่งไม่ว่ากรณีใดดังกล่าวย่อมอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผล
การดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
4.1.8

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 นและเกี่ย วข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์ จากกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
บริษัทจัดการเป็ นผู้บริหารจัดการกองทุน และบริษัทจัดการต้ องพึ่งพาผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมใน
การบริการด้ านธุรการบางประการ รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดสาหรับการเช่าและบริ หารจัดการ
พื ้นที่ร่วมกันบนทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมให้ แก่ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการเพิ่มเติม ผู้เช่าและบริหาร
จัดการหลักเป็ นผู้รับผิดชอบการดาเนินงานและการบารุ งรักษาทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม และ
BFKT เป็ นผู้รับผิดชอบการดาเนินงานและการบารุงรักษาทรัพย์สิน โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม HSPA ทัง้ นี ้
บริ ษัทจัดการและกองทุนไม่มีประสบการณ์หรื อความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคม และอาจไม่สามารถควบคุ มดูแลการดาเนินงานของผู้ จัดการทรัพย์ สินโทรคมนาคม ผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลัก และผู้เช่าและบริ หารจัดการรายอื่นๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ หากผู้จดั การทรัพย์สิ น
โทรคมนาคมไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
อย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ ของกองทุน และหากบริ ษัทจัดการไม่สามารถควบคุมดูแล
ให้ ผ้ จู ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม ผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก และผู้เช่าและบริหารจัดการรายอื่นๆ ดาเนินงาน
เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม และ/หรื อ บริ ษัทจัดการไม่ สามารถบริ หารจัดการกองทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของกองทุน ตลอดจนความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและการ
ชาระคืนหนี ้ที่ถึงกาหนดชาระ การเปลี่ยนแปลงในทางลบใดๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทจัดการกับผู้จดั การ
ทรัพ ย์ สิน โทรคมนาคมอาจเป็ นอุป สรรคต่ อ ความสามารถของบริ ษั ท จัด การในการจัด หาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม นอกจากนี ้ หากผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ตามสัญญาบริการหลัก กองทุนอาจไม่สามารถแต่งตั ้งบุคคลอื่นเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์
จากทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมและการจัด หาผลประโยชน์ แ ละการตลาดเกี่ ย วกับ การให้ เช่ า
ดาเนินการและบริ หารจัดการพื ้นที่ตั ้งร่ วมกันบนทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ากับ ที่ผ้ ูจัดการทรัพย์ สินโทรคมนาคมต้ องปฏิบัติตามสัญญาบริ การหลัก หรื ออาจไม่สามารถแต่งตัง้
บุคคลอื่นได้ เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทุน
4.1.9

การด าเนิ น งาน ให้ บ ริ ก าร บ ารุ ง รั ก ษา และซ่ อ มแซม FOC และระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื น้ ที่
ต่ างจังหวัดมีค่าใช้ จ่ายสูงและมีความเสี่ยง
ระบบต่างๆ ของกองทุนนันมี
้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นตามปกติตามลักษณะของ FOC และระบบบรอด
แบนด์ขนาดใหญ่ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัดที่มีความซับซ้ อน อันรวมถึง (ก) อุปกรณ์ชารุดเสียหาย (ข) การให้ บริการ
ได้ รับการรบกวน (ค) ไฟฟ้ าดับ (ง) ซอฟต์แวร์ บ กพร่ อง (จ) การละเมิ ดความปลอดภัย (ฉ) access line และ
อุปกรณ์เสียหาย และ (ช) ภัยธรรมชาติ เนื่องจาก FOC ส่วนใหญ่ของกองทุนเป็ นโครงข่ายแบบพาดบนเสา จึงมี
ความเสี่ยงที่จะได้ รับความเสียหายจากสภาพอากาศ และ FOC ที่เหลือซึง่ เป็ นโครงข่ายแบบลอดท่อใต้ ดินก็อาจ
ได้ รับความเสียหายจากอุบัติเหตุได้ ซึ่งความเสียหายในทัง้ สองกรณี อาจทาให้ การให้ บริ การลดน้ อยลงหรื อ
หยุดชะงักชัว่ คราว การดาเนินงาน และบารุงรักษา FOC ซึง่ เป็ นความรับผิดชอบของผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก
ของกองทุนและ BFKT (แล้ วแต่กรณี) ต้ องการการประสานงานและการรองรับระหว่างกันเองของเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ขนั ้ สูงที่ตั ้งอยู่ทั่วประเทศไทย และยังต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและ
ต้ นทุนที่สูงมาก การที่ TUC TICC และ BFKT ผิดสัญ ญาไม่ปฏิบัติตามภาระผู กพันของตนในการดาเนินการ
บารุงรักษา FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัดอาจส่งผลให้ มลู ค่าของทรัพย์สินดังกล่าวลดลง ซึง่
อาจส่งกระทบในทางลบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน นอกจากนี ้ ยังอาจส่งผลให้ ระบบของกองทุนไม่
สามารถดาเนินงานตามที่คาดการณ์ โดยใช้ ต้นทุ นอย่างมีประสิทธิภาพได้ เช่น เมื่ ออุปกรณ์ สื่อสัญญาณของ
กองทุนล้ าสมัยหรื อหมดอายุการใช้ งาน กองทุนอาจมีรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับ
ลักษณะและขอบเขตของส่วนที่จาเป็ นต้ องได้ รับการซ่อมแซมหรื อทดแทน การที่ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ไม่
สามารถด าเนิ นการได้ ตามที่ ค วรหรื อตามที่ คาดการณ์ อาจท าให้ ระบบเคเบิ ลไม่สามารถปฏิ บัติก ารได้ ตาม
ลักษณะเฉพาะของการออกแบบ (design specification) หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิการได้ เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่ อ ธุ รกิ จ ผลการด าเนิ น งาน และฐานะทางการเงิ น ของกองทุ น นอกจากนี ้ เนื่ อ งจากบริ ก ารของกองทุ น มี
ความสาคัญเป็ นอย่างสูงต่อการประกอบกิจการของผู้เช่าและบริหารจัดการของกองทุน การที่บริการของกองทุน
ได้ รับการรบกวนจึงอาจทาให้ ผ้ เู ช่าและบริ หารจัดการดังกล่าวสูญเสียกาไร หรื อความสูญเสียอื่นๆ ต่อผู้เช่าและ
บริหารจัดการดังกล่าว หรื อก่อให้ เกิดความเสียหายอื่นๆ แก่ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน และอาจก่อให้ เกิดความรับผิดทางกฎหมายต่อกองทุน

4.1.10 การไม่ ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของที่ดินผู้ให้ เช่ าและการอนุญาตหรื ออนุมัติจากผู้ให้ สิทธิแห่ งทาง
หรื อการไม่ สามารถคุ้มครองสิทธิของกองทุนในที่ดินซึ่งเป็ นที่ตัง้ ของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจมี
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงิน
ของกองทุน
ที่ดินและทรัพย์สินเกือบทังหมดซึ
้
่งเสาโทรคมนาคมซึง่ กองทุนให้ เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการแก่ผ้ ู
เช่าและบริหารจัดการของกองทุนตั ้งอยู่นนเป็
ั ้ นที่ดินและทรัพย์สินที่เช่ามาจากเจ้ าของที่ดินหรื อผู้ครอบครองที่ดิน
ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน และการวาง FOC เกือบทังหมดซึ
้
่งกองทุนได้ มาจาก TUC AWC TICC และทรูมฟู นัน้
เป็ นไปตามสิทธิแห่งทางโดยนิติกรรมสัญญาที่หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคมอบให้ แก่ TUC หรื อ TICC ซึง่ เป็ นผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมในกลุ่มทรูและเป็ นหรื อจะเป็ นผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของทรัพย์สินโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน นิติบุคคลผู้โอนที่เกี่ยวข้ องภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และ
TICC และ TUC ในฐานะผู้ เช่ า และบริ ห ารจัด การหลั ก ของ FOC บางส่ ว นของกองทุ น ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า
ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้ อง ตกลงดาเนินการหรื อจะดาเนินการให้
กองทุนและผู้เช่าและบริหารจัดการของกองทุนมีสิทธิใช้ และเข้ าถึงสถานที่เช่าและอาศัยสิทธิแห่งทางได้ (แล้ วแต่
กรณี ) ทัง้ นี ้ แม้ ว่าสัญ ญาเช่าที่ดินส่วนมากซึ่งนิติบุคคลผู้โอนที่เกี่ย วข้ องเป็ นผู้เช่าจะมีข้อสัญ ญามาตรฐานที่
อนุญาตให้ นิติบุคคลผู้โอนที่เกี่ยวข้ องในฐานะผู้เช่านาพื ้นที่เช่าออกให้ บุค คลใดๆ ใช้ ประโยชน์ หรื อเช่าช่วงได้ โดย
ไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบ รวมถึงอนุญาตให้ นิติบุคคลผู้โอนที่เกี่ยวข้ องในฐานะผู้เช่าโอนสิทธิและ/หรื อหน้ าที่
ตามสัญ ญาเช่าให้ แก่ บุค คลอื่น โดยไม่ ต้องขอความยิน ยอมจากผู้ให้ เช่า (เพี ยงแต่ ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่าทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร) อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าบางส่วนที่อาจไม่ได้ มีข้อสัญญาดัง กล่าว นิติบุคคลผู้
โอนที่เกี่ยวข้ องก็ยงั คงมีหน้ าที่ต้องดาเนินการขอความยินยอมจากเจ้ าของที่ดินหรื อผู้ครอบครองที่ดินซึ่งเป็ นผู้ให้
เช่าเพื่อให้ สิทธิแก่กองทุนในการเข้ าใช้ ที่ดิน ดังนี ้ กองทุนไม่สามารถรับรองว่าเจ้ าของที่ดินหรื อผู้ครอบครองที่ดิน
จะไม่คดั ค้ านการให้ สิทธิดงั กล่าวหรื อห้ ามไม่ให้ ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการที่ต้องร่วมใช้ สถานที่เช่าติดตั ้งอุปกรณ์บน
เสาโทรคมนาคมหรื อเข้ าถึงสถานที่ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้น และนิติบุคคลผู้โอนไม่สามารถดาเนินการให้
บุค คลภายนอกได้ รั บ ความยิ น ยอมในการใช้ ส ถานที่ ห รื อ หากพื น้ ที่ ตัง้ (site) ที่ ท รั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมตั ้งอยู่ ไม่สามารถใช้ หรื อเข้ าถึงได้ เนื่องจากข้ อบกพร่องหรื อข้ อจากัดทางกฎหมายบางประการ นิติ
บุ ค คลผู้ โอนมี ห น้ า ที่ ต ามสัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ร ายได้ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ในการย้ า ยสถานที่ ตัง้ เสา
โทรคมนาคมหรื อหาเสาโทรคมนาคมทดแทน หรื อหากไม่สามารถย้ ายสถานที่ตัง้ เสาหรื อหาเสาโทรคมนาคม
ทดแทนได้ ภายในระยะเวลาที่ กาหนด นิติบุคคลผู้โอนมี หน้ าที่ที่ จะต้ องซือ้ เสาโทรคมนาคมดังกล่าวคื นจาก
กองทุน ราคาซื ้อคืนเสาโทรคมนาคมที่นิติบุคคลผู้โอนจะต้ องชาระคือจานวนเท่ากับมูลค่าสุดท้ ายของทรัพย์สินที่
ได้ รับผลกระทบดังกล่าว รวมทัง้ ดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี คิดคานวณตั ้งแต่วนั ที่โอนทรัพย์สิ นดังกล่าว
เสร็ จสิ ้น หักด้ วยค่าเช่าที่กองทุนได้ รับจากการให้ เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าว
รวมถึงดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี คิดคานวณตั ้งแต่วนั ที่กองทุนรับเงิ นค่าเช่าจากผู้เช่าและบริหารจัด การ
หลักแต่ละครัง้ สาหรับทรัพย์สินที่ได้ รับผลกระทบนันตามสั
้
ญญาเช่า ดาเนินการและบริหารหลักที่ได้ มีการแก้ ไข
และแทนที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง อาจจะไม่ ใ ช่ ร าคาที่ ส ะท้ อนถึ ง มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ (economic value) ของเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวในกรณีที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมตลอดอายุการใช้ งาน นอกจากนี ้ หากมีการ
ซื ้อคืนเสาโทรคมนาคมใดๆ กองทุนจะเสียประโยชน์ในกระแสรายได้ จากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมในอนาคต ซึง่
อาจส่งผลให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนลดลง
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ทังนี
้ ้ กฟภ. ได้ มีหนังสือถึงกลุ่มทรูยืนยันว่าการวางพาดทรัพย์สินบางส่วนที่เกี่ยวกับ FOC นอกเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด และระบบ FOC ของ BFKT เป็ นไป
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ บังคับ โดย ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ กฟภ. ได้ ทยอยออกเอกสารเพื่อเรี ยก
ชาระค่าพาดสายสาหรับสิทธิแห่ งทางสาหรับทรัพย์สินดังกล่าว หากในอนาคต กฟภ. ไม่ให้ สิทธิแห่งทางและ
คัดค้ านการเข้ าถึงและการใช้ งานทรัพย์สินดังกล่าว ความสามารถของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของกองทุน
และ BFKT ในการดาเนินงานในส่ว นของทรัพย์สินเหล่านัน้ อาจหยุดชะงักลง หากเกิดกรณี ดังกล่าวและระบบ
FOC ของ BFKT ได้ รับผลกระทบ กองทุนหรื อ BFKT อาจจะต้ องทาการย้ ายทรัพย์ สินส่วนที่ได้ รั บ ผลกระทบ
ออกไป โดยเสียค่าใช้ จ่ายและอาจก่อให้ เกิดความล่าช้ าขึ ้น
การวางพาดหรื อการติดตั ้ง FOC ส่วนใหญ่ในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑลของกองทุนส่วน
ใหญ่ เป็ นไปตามการอนุญ าตของ กสทช. ตามพรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมอย่างไรก็ดี กฟน. และ
หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคอื่นยังไม่ได้ มีการให้ สิทธิแห่งทางซึ่งทาให้ การวางพาดหรื อการติดตั ้ง FOC อาจเข้ า
ข่ายเป็ นการกระทาละเมิด กฟน. หรื อหน่วยงานด้ านสาธารณูป โภคอื่นอาจมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะฟ้ องให้
กองทุนรื อ้ ถอน FOC บางส่วน ดังกล่าว และ/หรื อ เรี ยกร้ องค่าเสียหายได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้ สัญญาเช่า ดาเนินการ
และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักตกลง
รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การย้ า ย FOC และรั บ ผิ ด ชอบและจะชดใช้ ค วามเสี ย หายให้ แ ก่ ก องทุ น ส าหรั บ ต้ น ทุ น
ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหาย ความสูญเสีย การเรี ยกร้ อง และความรับผิดใดๆ ทีก่ องทุนต้ องรับผิดอันเกี่ยวเนื่องกับ FOC
ซึง่ กองทุนได้ เข้ าลงทุนซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 อันเกิดขึ ้นจากหรื อเป็ นผลมาจากการที่
ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนไม่สามารถได้ มาซึ่งสิทธิแห่งทางตามกฎหมายและตามสัญญาที่จาเป็ น
ซึง่ รวมถึงข้ อเรี ยกร้ องใดๆ จากหน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคใดๆ ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่ามีการปฏิบตั ิตามหน้ าที่
และเงื่อนไขบางประการตามที่ กาหนดในสัญ ญา อนึ่ง การไม่ป ฏิบัติ ตามหรื อความล่าช้ าในการปฏิ บัติ ตาม
ข้ อตกลงที่เกี่ยวกับการชาระค่าเสียหายหรื อการรับผิดชดใช้ ดงั กล่าวข้ างต้ นของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักของ
กองทุนอาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกองทุนในการชาระค่าใช้ จ่ ายหรื อเงินปั น
ผลหรื อเงินใดๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้ รับ
เจ้ าของที่ดินและทรัพย์สินซึง่ เสาโทรคมนาคมของกองทุนตั ้งอยู่ในปั จจุบนั อาจคัดค้ านการที่นิติบคุ คลผู้
โอนให้ สิทธิในการใช้ และเข้ าถึงสถานที่เช่าแก่กองทุนดังกล่าว เจ้ าของเหล่านันอาจบั
้
งคับให้ นิติบุคคลผู้โ อนหรื อ
บริษัทในกลุ่มทรูนาทรัพย์สินดังกล่าวออกให้ เช่าช่วงหรื อโอนสิทธิ การเช่าให้ แก่กองทุน พร้ อมทังเรี
้ ยกร้ องอัตราค่า
เช่าที่สูงขึ ้น หรื อค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อแลกกับความยินยอมของเจ้ าของเหล่านัน้ ในการให้ เช่าช่วงหรื อโอนสิทธิ
การเช่าหรื อการจัดการให้ กองทุนเข้ าไปมีชื่อเป็ นผู้เช่าเมื่อสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ องหมดอายุลง เนื่องจากในเบื ้องต้ น
กองทุนไม่ได้ มีชื่อเป็ นคู่สญ
ั ญาในฐานะผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่า และจะมีฐานะเป็ นผู้เช่าต่อเมื่อได้ รับความยินยอม
จากเจ้ าของที่เกี่ยวข้ อง หรื อเมื่อสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ องหมดอายุลง (โดยขึ ้นอยู่กบั ความยินยอมของเจ้ าของที่ดิน)
แม้ ว่านิติบุคคลผู้โอนที่เกี่ยวข้ องและผู้เช่ าและบริ หารจัดการหลักของกองทุนจะมีหน้ าที่ภายใต้ สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และ สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารหลักที่มีการแก้ ไขและแทนที่ที่เกี่ยวข้ องในการ
จัดให้ กองทุนมีสิทธิในการใช้ สิท ธิแห่งทาง การเข้ าถึงสถานที่เช่า และสิทธิการเช่าเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ าง
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พื ้นฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้ อง สิทธิในการเยียวยาความเสียหายของกองทุนจะมีอ ยู่อย่างจากัด หากผู้ให้ เช่า
ที่ดินหรื อทรัพย์สินอันเป็ นที่ตัง้ ของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้ อง บอกเลิกสัญ ญาตาม
ระยะเวลาการบอกกล่าวที่กาหนดไว้ เนื่องจากการที่ผ้ เู ช่าค้ างชาระค่าเช่า
โดยทัว่ ไป สัญญาเช่าที่ดินและทรัพย์สินซึง่ เสาโทรคมนาคมตั ้งอยู่ส่วนใหญ่มีระยะเวลาประมาณสามปี
โดยสัญญาเช่าที่เหลือมีระยะเวลาการเช่าตั ้งแต่น้อยกว่า 3 ปี ถึง 10 ปี โดยในสัญญาเช่าส่วนใหญ่ให้ สิทธิผ้ เู ช่าใน
การต่อสัญ ญา นิติบุคคลผู้โอนหรื อบริ ษัทในกลุ่ มทรู จะดารงสิทธิการเช่าดังกล่า วในฐานะผู้เช่าต่อไปจนกว่า
เจ้ าของที่ดินที่เกี่ยวข้ องจะให้ ความยินยอมให้ กองทุนเข้ าไปเป็ นผู้เช่า และได้ ใช้ และจะใช้ ความพยายามอย่างสม
เหตุผลในทางการค้ าในการต่ออายุสิ ทธิการเช่าดังกล่าว เว้ นแต่การเช่าพื ้นที่ที่เสาโทรคมนาคมซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์
ของ BFKT และ AWC ตั ้งอยู่ ซึง่ จะยังคงเช่าอยู่ภายใต้ ชื่อนิติบุคคลผู้โอนหรื อนิติบคุ คลในกลุ่มทรูต่อไปจนกว่าจะ
มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA ให้ แก่กองทุน อย่างไรก็ตาม อาจเป็ นไป
ได้ ที่ ผ้ ูให้ เช่ า จะปฏิ เสธการต่ อ อายุห รื อ ขยายระยะเวลาการเช่ า ใดๆ ภายใต้ ชื่อ ของกองทุ น เมื่ อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
หมดอายุลง หรื อนิติบุคคลผู้โอนหรื อบริ ษัทในกลุ่มทรูอาจผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน ซึ่งกรณี
ดังกล่าวเหล่านี ้อาจทาให้ กองทุนจาเป็ นต้ องย้ า ยสถานที่ตั ้งของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ได้ รับ
ผลกระทบ ทังนี
้ ้ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่ TUC ซึ่งเป็ นผู้
เช่าและบริ หารจัดการหลักจะเป็ นผู้รับผิดชอบการย้ ายเสาโทรคมนาคมที่เป็ นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครังที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครังที่ 3 จาก
ที่ดินหรื อทรัพย์สินที่เช่าที่เสาโทรคมนาคมตั ้งอยู่เดิมไปยังสถานที่ใหม่ด้วยต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของ TUC เอง หากไม่
สามารถต่ออายุหรื อขยายระยะเวลาการเช่าดังกล่าวได้ โดยกองทุนจะชาระค่าตอบแทนสาหรับการย้ ายเสา
โทรคมนาคมให้ แก่ TUC เป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มี
การแก้ ไขและแทนที่ที่เกี่ ยวข้ อง อย่างไรก็ดี การไม่ปฏิบัติตามหรื อความล่าช้ าในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ดังกล่าวของ TUC อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อกระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
การสูญ เสีย สิท ธิ ประโยชน์ จ ากการเช่าหรื อ สิท ธิ แห่งทาง ซึ่งมี เหตุมาจากการไม่ ป ฏิบัติ หรื อการถูก
กล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดของข้ อตกลงการเช่าหรื อสัญญาให้ สิทธิแห่งทาง การบอกเลิกสิทธิการเช่า
หรื อการบอกเลิกสัญญาให้ สิทธิแห่งทางโดยผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิ แล้ วแต่กรณี หรื อการไม่สามารถดาเนินการให้
มีการต่ออายุหรื อการที่ เจ้ าของที่ดิ นหรื อ หน่ วยงานด้ านสาธารณู ป โภคปฏิ เสธที่จ ะท าการต่ ออายุให้ ภายใต้
ข้ อกาหนดที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์หรื อไม่ต่ออายุให้ เลยเมื่อครบกาหนดระยะเวลา หรื อการคัดค้ านจากเจ้ าของ
ที่ดิน หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภค กสท. โทรคมนาคม หรื อหน่วยงานท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง ต่อการเข้ าถึงหรื อการ
ใช้ สถานที่เช่าหรื อสิทธิแห่งทางดังกล่าวโดยกองทุน ซึ่งอาจเป็ นอุปสรรคขัดขวางความสามารถของผู้เช่าและ
บริ หารจัดการหลักและ BFKT ในการดาเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุน
และความสามารถของกองทุนการสร้ างรายรับจากทรัพย์สินดังกล่าว
อนึ่ง กองทุนจะได้ มาซึ่งรายได้ จากเสาโทรคมนาคมจานวนหนึ่ง ที่ตั ้งอยู่บนบริเวณที่ดินซึง่ ยังไม่มีความ
ชัดเจนในเรื่ องของความเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ หรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องกับข้ อพิพาท หรื ออาจตกอยู่ภายใต้ ข้อจากัด
เกี่ยวกับการใช้ พื ้นที่บางประการที่อาจมีผลให้ BFKT ไม่สามารถดาเนินการเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม หรื ออาจทา
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ให้ สิทธิการเช่าบนที่ดินดังกล่าวใช้ บงั คับไม่ได้ หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ ้นซึง่ กระทบต่อเสาโทรคมนาคม BFKT หรื อ
เสาโทรคมนาคมของ AWC อาจต้ องย้ ายสถานที่ตั ้งของเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ซึ่งการย้ ายสถานที่ตั ้งของเสา
บางส่ ว นอาจมี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ สูงและอาจส่ งผลให้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากเสาโทรคมนาคมของ BFKT หรื อ เสา
โทรคมนาคมของ AWC ต้ องหยุดชะงักลง หาก BFKT หรื อ AWC ไม่สามารถย้ ายสถานที่ตั ้งของเสาได้ ก็จะส่งผล
กระทบต่ อ รายได้ ข องกองทุน ที่ จ ะได้ รับ จากเสาดังกล่ าวภายใต้ สัญ ญาโอนขายทรั พ ย์ สิน และสิ ท ธิ รายได้ ที่
เกี่ยวข้ อง
หากทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานใดๆ ถูกย้ ายหรื อจะต้ องหาทรัพย์สินอื่นมาแทน การให้ บริการแก่ผ้ เู ช่า
และบริหารจัดการสถานที่ตั ้งร่ ว มกันซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกในบริเวณที่ทรัพย์สินเหล่านันตั
้ ้งอยู่อาจถูกรบกวนได้
หากนิ ติบุค คลผู้โอนที่ เกี่ ยวข้ องไม่ สามารถย้ ายทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมดังกล่ าวได้ และซื อ้
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวคืนจากกองทุนแทน สัญญาเช่า ดาเนินการ และบริ หารจัดการ
ระหว่างกองทุนและผู้เช่าและบริหารจัดการสถานที่ตั ้งร่วมกันของกองทุนซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกจะสิ ้นสุดลง ผู้เช่า
และบริหารจัดการสถานที่ตั ้งร่วมกันจะต้ องย้ ายอุปกรณ์ของตนออกจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้ กองทุนอาจถูก
เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนและดาเนินคดีเพื่อเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายในการย้ ายและติดตัง้ อุปกรณ์ ของผู้เช่าและ
บริหารจัดการใหม่ และค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกาไรในอนาคต นอกจากนี ้ การระงับการให้ บริการหรื อการ
สิ น้ สุด ของสัญ ญาเช่ า ด าเนิ น การ และบริ ห ารจัด การกับ ผู้เช่ า และบริ ห ารจัด การสถานที่ ตัง้ ร่ วมกัน ซึ่ง เป็ น
บุคคลภายนอกเนื่องจากการที่นิติบุคคลผู้โอนหรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักที่อยู่ ในกลุ่มทรูไม่ได้ รับความ
ยินยอมให้ บคุ คลภายนอกสามารถใช้ และเข้ าถึงสถานที่เช่าได้ หรื อไม่สามารถโอนสิทธิการเช่าหรื อจัดหาสิทธิแห่ง
ทางให้ แก่กองทุนหรื อเนื่องจากความบกพร่ องหรื อข้ อจากัดทางกฎหมายบางประการที่เกี่ ยวข้ องกับสถานที่
(sites) ใดๆ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ อาจมีผลกระทบทางลบต่อ
ชื่อเสียงของกองทุน ในฐานะผู้ให้ บริ การใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน และอาจทาให้ หาผู้เช่าและ
บริหารจัดการสถานที่ตั ้งร่วมกันยากขึ ้นอีกด้ วย เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
นอกจากนี ้ กองทุนอาจไม่สามารถเข้ าถึง วิเคราะห์ หรื อยืนยันข้ อมูลทัง้ หมดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ อีกทัง้
ประเด็นอื่นๆ ได้ ตลอดเวลาเกี่ยวกับสถานที่ซงึ่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนได้ เข้ าลงทุนหรื อ
จะได้ เข้ าลงทุนตัง้ อยู่ ในกรณี ที่มีความบกพร่ องใดๆ เกี่ยวเนื่องกับสิทธิแห่ งทางหรื อสิทธิในการเข้ าถึงสถานที่
ดังกล่ าวเกิ ด ขึ น้ ความสามารถของผู้เช่ าของกองทุน ที่ จ ะด าเนิ น งานต่ อไป ณ สถานที่ ดัง กล่ าวก็ อาจได้ รับ
ผลกระทบในเชิงลบ ดังนัน้ ความสูญเสียหรื อความบกพร่องแห่งสิทธิในการเช่าหรื อสิทธิแห่งทางซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสิทธิประโยชน์ของกองทุนเหนือที่ ดินหรื อทรัพย์สินอันเป็ นที่ตั ้งของทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิ จ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และ
ฐานะการเงินของกองทุน
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4.1.11 รายงานของผู้เชี่ยวชาญที่ทาการประเมินทรั พย์ สิน โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ซึ่งบริ ษัทจัดการ
อาศัยเป็ นข้ อมูลนัน้ มีขอบเขตที่จากัด อีกทัง้ อาจมีความไม่ ถกู ต้ องและมีข้อบกพร่ องอยู่
รายงานของผู้เชี่ ยวชาญที่ทาการประเมินทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมโดยเฉพาะ FOC
(รวมถึงรายงานของที่ปรึกษาทางเทคนิค และรายงานการประเมินมูลค่า) ซึง่ บริ ษัทจัดการอาศัยเป็ นข้ อมูลนันมี
้
ขอบเขตที่จากัด อีกทังอาจมี
้
ความไม่ถูกต้ องและมีข้อบกพร่ องอยู่ ตัวอย่างเช่น ผู้ประเมินมูลค่า มิได้ ยืนยันการมี
อยู่หรื อทาการตรวจสอบ FOC ทัง้ หมดที่กองทุนมีอยู่หรื อ จะเข้ าลงทุน ทัง้ นี ้ ในการตรวจสอบหรื อการประเมิน
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนนันใช้
้ วิธีการสุ่มตรวจ เนื่องจากข้ อจากัดของขอบเขตในการ
ตรวจสอบ และจานวนรวมถึงการกระจายตัวของทรัพย์สิน โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมโดยเฉพาะ FOC ซึ่งมี
จานวนมากและมีการกระจายตัวสูง นอกจากนี ้ ความชารุดบกพร่ องและความขาดตกบกพร่องบางประเภทอาจ
ไม่สามารถหรื อยากที่จะตรวจสอบพบ เนื่องจากข้ อจากัดของขอบเขตในการตรวจสอบ เทคโนโลยี หรื อเทคนิคที่
ใช้ รวมถึงปั จจัยประการอื่นๆ
นอกจากนี ้ คารับรอง (Representation) การรับประกัน (Warranty) และข้ อตกลงในการรับผิดชดใช้
(Indemnity) ซึ่งนิติบุคคลผู้โอนที่เกี่ ยวข้ องให้ ไว้ แก่กองทุน มีข้ อจากัดทัง้ ในด้ านของจานวนค่าเสียหายที่อาจ
เรี ยกร้ องได้ และในด้ านระยะเวลาการใช้ สิท ธิ เรี ย กร้ อ ง กองทุนไม่สามารถรั บ ประกัน ได้ ว่ากองทุน จะมี สิท ธิ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายได้ ตามที่นิติบุคคลผู้โอนที่เกี่ยวข้ องได้ ให้ คารับรอง การรับประกัน และข้ อตกลงในการรับผิด
ชดใช้ ไว้ สาหรับความเสียหายหรื อความรับผิดที่กองทุนได้ รับหรื อเกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม โดยความชารุดบกพร่องหรื อความขาดตกบกพร่องหรื อการไม่มีอยู่ของทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินของกองทุน และอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลกาไรและกระแสเงินสดของกองทุนตลอดจนความสามารถของกองทุนในการ
จ่ายเงินปั นผลและเงินจากการลดทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
4.1.12 กองทุนอาจเผชิญความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ การชาระหนีแ้ ละการกู้ยืมเงินเพื่อชาระหนีเ้ ดิม ในส่ วน
ของหนีท้ ่ีมีอยู่ในปั จจุบัน และหนีใ้ นอนาคต และอาจไม่ สามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็ นในอนาคตตาม
ข้ อกาหนดซึ่งเป็ นที่ยอมรับได้ หรื อไม่ สามารถจัดหาเงินทุนที่จาเป็ นดังกล่ าวได้ เลย
ในปั จจุบนั กองทุนได้ ทาการกู้ยืมเงินเพื่อการได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 นัน้ ตามเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกู้ อัตราดอกเบี ้ยส่วนหนึ่งของเงินกู้จะเป็ นอัตราไม่คงที่ โดยกองทุนได้ พิจารณาและควบคุมความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ให้ อยู่ในระดับที่เ หมาะสม ผ่านการเข้ าทาสัญ ญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี ้ย (interest rate swap) เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยซึ่งไม่คงที่บางส่วนให้ เป็ นอัตราคงที่ อย่างไรก็ดี
ความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลกาไรและกระแสเงินสดของกองทุนตลอดจน
ความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปั นผลและเงินจากการลดทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
กองทุ น อาจจ าเป็ นต้ อ งใช้ เงิ น ทุ น เพื่ อ การหาทรั พ ย์ สิ น อื่ น มาทดแทนทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมเป็ นครัง้ คราว นอกจากนี ้ กองทุนอาจต้ องการจัดหาเงินทุนหรื อกู้ยืมเงินเป็ นจานวนมากเพื่อเป็ นทุน
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
สาหรับการลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงการใช้ สิทธิของกองทุนในการซื ้อและ/หรื อ การใช้ สิทธิในการได้ รับคาเสนอขาย
(right to receive a first offer) ภายใต้ สญ
ั ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
กองทุนอาจจะไม่สามารถทาการกู้ยื มเงินใหม่ เพื่ อชาระหนีเ้ ดิม (refinancing) และจัดหาเงิ นทุนใน
รูปแบบการเพิ่มทุนหรื อกู้ยืมเงิน ได้ ในเวลาที่จาเป็ น หรื อตามข้ อกาหนดซึ่งเป็ นที่ยอมรับได้ ของกองทุน แม้ ว่า
กองทุนสามารถทาการกู้ยืมเงินเพื่อการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
และทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ข้ อกาหนดของการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อชาระ
หนี ้เดิม (refinancing) อาจเอื ้อประโยชน์ให้ กบั กองทุนน้ อยกว่าข้ อกาหนดของเงินกู้ยืมเดิม กองทุนอาจอยู่ภายใต้
บังคับของข้ อกาหนดบางอย่างซึ่งจากัดหรื อ มีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนที่จะจ่ายเงินปั น
ผลให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเข้ าทาความตกลงการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม และข้ อกาหนดดังกล่าวอาจจากัด
ความสามารถของกองทุนที่จะทาการลงทุนเพิ่มเติม หรื ออาจกาหนดให้ กองทุนต้ องกันเงินไว้ ในบัญชีเงินฝากเพื่อ
ดารงเงินฝากในบัญชีหรื อเพื่อเป็ นประกันการชาระคืนหนี ้ นอกจากนี ้ กองทุนยังอยู่ภายใต้ ข้อจากั ดการดารง
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนไม่เกินสามเท่า (3:1) หรื ออัตราส่วนตามที่สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนดเป็ นครัง้ คราว อีก
ทัง้ ภาระผูกพันในการชาระหนี ้ของกองทุนอาจเพิ่มขึ ้นในอนาคตเนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยที่สงู ขึ ้น ดังนัน้ ถ้ ากองทุน
ไม่สามารถกู้ยืมเงินใหม่เพื่อชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ยที่ถึงกาหนดชาระได้ หรื อไม่สามารถขยายระยะเวลาการ
ชาระเงินดังกล่าว หรื อไม่สามารถทาการชาระเงินดังกล่าวด้ วยเงินที่ได้ รับจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่น การออก
หน่วยลงทุนใหม่ กองทุนจะไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลในระดับที่คาดหมายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน หรื อไม่สามารถ
ชาระหนีต้ ามที่ถึงกาหนด การที่กองทุนไม่สามารถชาระหนี ้ หรื อรักษาหลักประกัน หรื อปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ภายใต้ สญ
ั ญาสินเชื่อ อาจนาไปสู่การยกเลิกสินเชื่อหนึ่งหรื อหลายรายการ หรื อทาให้ เกิ ดเหตุผิดนัดซึ่งเกิดจาก
การผิดนัดตามสัญญาอื่น (cross default) หรื อก่อให้ เกิดเบี ้ยปรับ หรื อทาให้ หนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาสินเชื่อดังกล่าวถึง
กาหนดชาระเร็ วขึน้ ซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ
ของกองทุน
4.1.13 สิทธิของกองทุนและผู้ถือหน่ วยลงทุนในการเรี ยกร้ องต่ อบริ ษัทจั ดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ มีอยู่
อย่ างจากัด
ข้ อผูก พันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการ และสัญ ญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ระหว่าง
บริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์นนได้
ั ้ จากัดความรับผิดของบริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้ วแต่
กรณี) อยู่เพียงความรับผิดที่เกิดขึ ้นจากการกระทาหรื อถูกกระทา หรื อการงดเว้ นการกระทาโดยสุจริตของบริษัท
จัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งมิได้ เกิดขึ ้นจากการฉ้ อโกง การจงใจผิดสัญญา การกระทาผิดหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมาย (breach of trust) หรื อเกิดขึ ้นในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ ใช้ ความระมัดระวัง
ตามสมควร นอกจากนี ้ ข้ อ ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และบริ ษั ท จัด การ และสัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์กาหนดให้ บริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธิได้ รับชดใช้ ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับบริษัท
จัด การและผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ในฐานะผู้จัด การและผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น โดยมี เหตุ ม าจากการ
ดาเนินคดี ค่าใช้ จ่าย การฟ้ องร้ อง ค่าเสียหาย หรื อ ข้ อเรี ยกร้ อง ซึ่งมิได้ เกิดจากการฉ้ อโกง การจงใจผิดสัญญา
การกระท าผิ ด หน้ าที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมาย (breach of trust) หรื อ เกิ ด ขึ น้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การหรื อ ผู้ ดู แ ล
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ผลประโยชน์มิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควร ดังนัน้ สิทธิเรี ยกร้ องที่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนมีต่อบริ ษัท
จัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์จึงอาจมีอยู่อย่างจากัด
4.1.14 ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่ อที่แพร่ กระจายไปทั่วโลกอาจนาไปสู่ภาวะความผันผวนของ
ตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่ างร้ ายแรงต่ อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทีเ่ กิดขึ ้นในระดับโลกในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา เช่น การระบาดของโรค
ซาร์ ส (SARS) การระบาดของไข้ หวัดนก (H5N1) เป็ นต้ น จนกระทัง่ ในปั จจุบนั ที่มีการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจในด้ านต่าง ๆ โดยอาจจะส่งผลกระทบในการ
ทางลบต่อเศรษฐกิจทัว่ โลก หรื ออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุน และอาจส่งผลให้ ตลาดทุนทัว่ โลก
เกิดความผันผวนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ การระบาดของโรคดังกล่าวยังอาจทาให้ เกิดข้ อจากัดในการเดินทาง
และการใช้ ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ รวมทังอาจท
้
าให้ ต้องมีการปิ ดสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ทางาน ทังนี
้ ้
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของตลาดทุนหรื อเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรื อระดับทัว่ โลกที่มีนยั สาคัญอันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในเรื่ องดังกล่าวนี ้ อาจจะส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุนรวมได้
ซึง่ ผลกระทบนี ้อาจส่งผลเป็ นวงกว้ างไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทย เท่านัน้

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 ้ ยังไม่ มี ค วามชัดเจนในขณะนี ว้ ่าความไม่ แน่ น อนว่ากสทช.จะออกประกาศ หรื อมี แ นว
ทางการตี ค วามกฎและระเบี ย บดั ง กล่ า วหรื อ ไม่ เมื่ อ ใด และกองทุ น จะถู ก ก าหนดให้ ต้ อ งได้ รั บ
ใบอนุญาตหรื อไม่หรื อกองทุนจะมีความสามารถหรื อคุณสมบัติที่จะขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ หรื อไม่
ดังนันแม้
้ ว่าตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. กองทุนไม่สามารถประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเองได้
แต่ก็อาจมีความเป็ นไปได้ ว่ากองทุนอาจต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต
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ในกรณีที่ประกาศหรื อแนวทางการตีความกฎและระเบียบใดๆ ดังกล่าวส่งผลให้ กองทุนหรื อ
บริ ษัทจัดการจะต้ องขอรับใบอนุญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคตไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆ
กองทุนไม่ สามารถรับ ประกันได้ ว่ากองทุน จะสามารถปฏิ บัติ ตามหรื อมี คุณ สมบัติต ามกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับการขอรับใบอนุญาตหรื อเงื่อนไขใดๆ ที่กาหนดให้ ผ้ ูรับใบอนุญ าตต้ องปฏิบัติได้ รวมถึง
กองทุนจะมีภาระต้ องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียม
USO ในอัตราที่ใช้ บังคับในขณะนัน้ โดยอัตราที่บังคับใช้ ในปั จจุบนั ประมาณร้ อยละ 1.5 และร้ อยละ
2.5 ของรายได้ รวม ตามลาดับ ดังนัน้ หากประกาศ หรื อ แนวทางการตี ความกฎและระเบี ยบใดๆ
ดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของกองทุน รวมทังความสามารถของกองทุ
้
นในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข)

อุตสาหกรรมการสื่อสารในประเทศไทยเป็ นธุรกิจที่อยู่ภายใต้ 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 นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้ รับการกากับดูแลอย่างมาก โดย กสทช.
มี อ านาจอย่ างกว้ างขวางครอบคลุม ทัง้ กิ จ การโทรคมนาคมและกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การ
โทรทัศน์ ตามอานาจที่ให้ ไว้ โดย พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และ พ.ร.บ. โทรทัศน์
กฎระเบียบที่กากับ ดูแลธุรกิจโทรคมนาคมครอบคลุมถึงเรื่ องต่างๆ อาทิ (1) ประเภทของ
บริ การโทรคมนาคม และข้ อกาหนดการออกใบอนุญ าตสาหรับบริ การโทรคมนาคมแบบต่างๆ (2)
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และขันตอนการยื
้
่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทัง้ สาม
แบบที่มีอยู่ในประเทศไทย (3) มาตรการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม (4) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม (5) การครอบงากิจการโดยคนต่างด้ าว (6) การคงสิทธิเลขหมาย (7)
กฎระเบียบว่าด้ วยการป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม สาหรับกิจการกระจายเสียง
และโทรคมนาคม (8) กฎระเบียบว่าด้ วยการเชื่อมต่อโครงข่าย (9) ขันตอนการรั
้
บและการพิจารณาการ
ร้ องเรี ยนจากผู้ใช้ บริ การ (10) มาตรฐานสัญ ญาบริ การโทรคมนาคม (11) การกาหนดเพดานอัตรา
ค่าบริการและการเรี ยกเก็บค่าบริการล่วงหน้ 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
ในการจัดสรรคลื่นความถี่ โทรคมนาคมให้ กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เว้ นแต่ในกรณี เป็ นคลื่ น
ความถี่ ที่มีเพียงพอต่อการใช้ งานหรื อนาไปใช้ ในกิจการบางประเภทที่ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหา
กาไรซึง่ อาจใช้ วิธีการอื่นได้
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พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 ให้ อานาจแก่ กสทช. ที่จะดาเนินการต่างๆ เช่น
•

จัด ท าแผนแม่ บ ทการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ตารางก าหนดคลื่ น ความถี่ แ ห่ งชาติ แผนแม่ บ ท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุและ
แผนเลขหมาย โทรคมนาคม ให้ สอดคล้ องกั บแผนระดับชาติ ว่าด้ วยการพัฒ นาดิจิทัลและ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนดังกล่าว

•

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

•

ออกใบอนุญาตและกากับดูแลการใช้ คลื่นความถี่ วิทยุในกิจการโทรคมนาคม และกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

•

กาหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการออกใบอนุ
้
ญาตให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกิจการโทรคมนาคม และ
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจ การโทรทัศน์ในประเทศไทย รวมทังข้
้ อกาหนด เงื่อนไข
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อีกทัง้ กากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกิ จการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย

•

กาหนดมาตรฐานและข้ อมูลจาเพาะทางเทคนิคในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทังหลั
้ กเกณฑ์และขันตอนการเชื
้
่อมต่อโครงข่าย
และการเข้ าถึงโครงข่าย

•

วางแผนการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม กาหนดเลขหมายโทรคมนาคมให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การ
และกาหนดหลักเกณฑ์และขันตอนส
้
าหรับการคงสิทธิเลขหมาย

•

ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

•

กาหนดมาตรการป้องกันพฤติก รรมที่ต่อต้ านการแข่งขันหรื อพฤติกรรมการแข่งขันที่ไม่เป็ น
ธรรมเรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ ที่ ไม่ ได้ ใช้ ป ระโยชน์ หรื อ ใช้ ป ระโยชน์ ไม่ ค้ ุ ม ค่ 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 มีบริการโทรคมนาคมพื ้นฐานอย่างทัว่ ถึง รวมถึงข้ อกาหนดในการ
ให้ บริการในพื ้นที่ห่างไกล และ
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•

กาหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการคุ
้
้ มครองสิทธิของผู้ใช้ บริการโทรคมนาคม และผู้ใช้ บริ การ
กระจายเสียงและบริการโทรทัศน์

โดยเหตุที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบใหม่ซึ่งกากับดูแลและควบคุมธุรกิจ
โทรคมนาคมคมหรื ออาจมีความเปลี่ยนแปลงในแนวทางการตีความหรื อนโยบายของ กสทช. ที่อาจ
นามาใช้ ในธุรกิจดังกล่าวในอนาคต กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าความไม่ แน่นอนดังกล่า วจะไม่ส่งผล
กระทบในทางลบต่อสภาพแวดล้ อมในการกากับดูแลด้ านกฎระเบียบและโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
หรื อกลุ่มทรู
(ค)

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

การตั ้งเสาโทรคมนาคมและการวาง FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด ต้ อง
ได้ รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ซึ่งรวมถึง กสทช. หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภค และ
หน่วยงานท้ องถิ่น (สาหรับใบอนุญาตก่อสร้ าง) ในกรณีของเสาโทรคมนาคม ใบอนุญาตเหล่านี ้อาจถูก
ทบทวน ตีความ แก้ ไข จากัด หรื อยกเลิกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ซึง่ ผลของการดาเนินการเหล่านัน้
ทาให้ กองทุนอาจไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมได้ ตามที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้ หลักเกณฑ์ในการให้ อนุญาตให้ ตั ้งเสาและวาง FOC มีความแตกต่างกันอย่าง
มากระหว่างหน่วยงานของรัฐส่วนกลางและหน่วยงานปกครองท้ องถิ่น แม้ ว่าจะอยู่ภายใต้ บงั คับของ
กฎหมายเดีย วกัน ดังนัน้ หน่วยงานส่วนกลางหรื อหน่ วยงานปกครองท้ องถิ่นแต่ละแห่งจึ งมักออก
นโยบายที่เฉพาะกิจและซ ้าซ้ อนกัน อันประกอบด้ วยข้ อกาหนดและเงื่อนไข ค่าธรรมเนียมรายปี ฐาน
อัตราค่าบริ การ ภาษี ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อมที่แตกต่างกัน ความไม่
แน่นอนซึ่งส่วนใหญ่ เกิดจากการขาดการวางนโยบายในระดับภูมิภาคที่สอดคล้ องกัน อาจส่งผลให้
กองทุนเข้ าไปมีส่วนพัวพันกับข้ อพิพาทเป็ นจานวนมาก
ทังนี
้ ้ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมอาจจะต้ องมีการยื่นขอ
ใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมัติจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทาง
ธุรกิจ ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน เมื่อกองทุนมีความจาเป็ นหรื อถูก
กาหนดให้ ต้องได้ รับหรื อเมื่อครบกาหนดการต่ออายุใบรับรอง ใบอนุญ าต และการอนุมัติ ดังกล่า ว
กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องจะออกใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อให้ การอนุมัติ
เหล่านี ้แก่กองทุน หรื อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องจะออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรื อการให้ การอนุมัติ
ภายในเวลาอันเหมาะสมหรื อตามที่คาดหมาย นอกจากนี ้ ใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมตั ิเหล่านี ้
อาจอยู่ภายใต้ เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งกองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่ากองทุนจะสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเหล่านี ้
ได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ อาจนาไปสู่การยกเลิก การเพิกถอน หรื อการระงับซึง่ ใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อการ
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อนุมตั ิที่เกี่ยวข้ องนันๆ
้ การที่ไม่สามารถทาการต่ออายุใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อการอนุมตั ิที่เกี่ยวข้ อง
นันๆ
้ หรื อดารงไว้ ซึ่งคุณสมบัติในการมีใบอนุญาต หรื อยื่นขอใบรับรอง ใบอนุญาต หรื อการอนุมัติที่
จาเป็ น อาจส่งผลให้ การดาเนินงานของกองทุนต้ องหยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อธุรกิ จของกองทุน กองทุนไม่ อาจรับรองได้ ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะไม่ดาเนินการหรื อ
กาหนดเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตดังกล่าว ซึง่ อาจมีผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการ
ดาเนินงานของกองทุน นอกจากนี ้ หากกองทุนไม่สามารถขอรับอนุมตั ิและขอรับใบอนุญาตบางอย่าง
ได้ กองทุนอาจมีความจาเป็ นที่ จะต้ องหาสถานที่ตั ้งอื่น ซึ่งทาให้ ต้องใช้ ความพยายามและค่าใช้ จ่าย
อย่างสูงในกรณีที่ไม่มีสถานที่ (site) อื่นที่เหมาะสม
อนึ่ง เสาซึ่งตั ้งอยู่ใ นพืน้ ที่ที่มีกฎหมายกาหนดและมีความสูง 10 เมตรขึน้ ไปจากระดับฐาน
และมี นา้ หนัก เกิน 40 กิโลกรั มขึน้ ไปนั น้ จะต้ องมี ใบอนุญ าตก่ อสร้ างจากหน่วยงานท้ องถิ่น ถึงแม้
กองทุนต้ องพึ่งพานิติบุคคลผู้โอนและผู้ใช้ ทรัพย์สินของกองทุนในการจัดหาใบรับรองหรื อการอนุ มัติ
เหล่านี ้ แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้ าที่ความรับผิดชอบนี ้ กองทุน อาจจะต้ องเป็ นผู้ทาการจัดหา
หรื อต่ออายุใบรับรองหรื อการอนุมตั ิสาหรับเสาโทรคนาคมหรื อทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
อื่นๆ ที่กองทุนอาจจะได้ มาในอนาคต หรื อเสาโทรคมนาคมที่กองทุนอาจจะต้ องทาการย้ าย ซึง่ อาจเป็ น
การเพิ่มต้ นทุนการดาเนินงานของกองทุน
นอกจากนี ้ ผลกระทบทางด้ านสุ ขอนามัย และทัศ นียภาพของการติ ดตัง้ เสาโทรคมนาคม
จานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตนครหลวงและเขตเมืองของประเทศไทย ตลอดจนความกังวลที่
สูงขึ ้นเกี่ยวกับผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีต่อร่ างกายมนุษย์ ซึ่งอาจทาให้ หน่วยงานของรัฐ
ระดับท้ องถิ่นเกิดความกังวลขึ ้นได้ ดังนั น้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง อาจมีการกาหนดเงื่อนไขหรื อ
ข้ อจากัดบางอย่างสาหรับการตั ้งเสาโทรคมนาคม ซึง่ จะเป็ นการจากัดความขีดสามารถของกองทุนใน
การขยายกิจการอย่างมีนยั สาคัญ หรื อเป็ นการบังคับให้ กองทุนต้ องย้ ายสถานที่ตั ้งของเสาเดิม ซึ่งแม้
กองทุนจะสามารถทาได้ แต่ก็ด้วยค่าใช้ จ่ายที่สงู มาก
4.2.2

การลดลงของอุปสงค์ ของทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย อาจมีผลกระทบ
ในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อผลการดาเนินงานของกองทุน
ธุรกิจของกองทุนประกอบด้ วยการถือกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิการเช่าหรื อสิทธิในการได้ รับประโยชน์จาก
รายได้ ที่เกิดจากเสาโทรคมนาคม โครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่
ต่ า งจั ง หวั ด และการให้ เช่ า เสาและ FOC และระบบบรอดแบนด์ ใ นเขตพื น้ ที่ ต่ า งจัง หวัด ให้ ผู้ ให้ บริ ก าร
โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ แ ละผู้ ให้ 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 หวั ด ในประเทศไทยโดยทั่ ว ไป และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื ้นที่บนเสา พื ้นที่รองรับของ FOC และสิทธิของกองทุนในการรับประโยชน์จากรายได้ ที่เกิด
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จากการให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม HSPA อาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ
ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุน ปั จจัยดังกล่าวอาจรวมถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้
•

อุปสงค์สาหรับการให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่และบริการบรอดแบนด์ของผู้บริ โภคลดลง
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปไม่ดีนกั หรื อปั จจัยอื่นๆ

•

การไม่สามารถจัดหาลูกค้ ารายใหม่เพิ่มเติม

•

ฐานะการเงินของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อ นที่โดยทั่วไปเสื่อมถอยลงเนื่องจากอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ ลดลง การหลอมรวมสื่อ (media convergence) หรื อปั จจัยอื่นๆ หรื อการ
เข้ าถึงเงินทุนของผู้ให้ บริการเหล่านันเอง
้

•

การควบหรื อรวมกิจการระหว่างกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ เป็ นผลให้ รายจ่ายลงทุนลดลง
และความต้ องการเสาใหม่ หรื ออุปสงค์ของพื ้นที่เพิ่มเติมในสถานที่ตั ้งเดิมลดลง

•

ความสามารถและความเต็มใจของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในการคงรายจ่ายลงทุน
ไว้ หรื อเพิ่มรายจ่ายลงทุน

•

อุปสงค์ของผู้ใช้ บริ การในบริ การข้ อมูลเคลื่อนที่หรื อการส่งข้ อมูลผ่านบรอดแบนด์ที่ ขาดการ
เติบโต

•

การลดลงของอัตราการเติบโตโดยรวมของกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ หรื อส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของภาคโทรคมนาคมเคลื่อนที่

•

การพัฒนาและใช้ เทคโนโลยีใหม่ที่ทาให้ ประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรคมนาคมดียิ่งขึ ้น ซึ่ง
รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มประสิทธิ ภาพด้ านความจุให้ กับคลื่น (spectral capacity) และ
การส่งเสริมให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานประเภท Active ร่วมกัน

•

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

•

โครงสร้ างพืน้ ฐานที่ขาดเสถียรภาพ รวมถึงการที่ไฟฟ้ าดับเป็ นประจา ซึ่งอาจกระทบต่อการ
ดาเนินงาน

•

การเพิ่มขึน้ ของการใช้ โครงข่ายร่ วมกัน ความตกลงเกี่ ยวกับการใช้ งานข้ ามโครงข่าย หรื อ
ความตกลงเกี่ยวกับการขายต่อระหว่างผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่

•

ความล่าช้ าหรื อการเปลี่ยนแปลงในการติดตั ้งระบบ 4G หรื อเทคโนโลยีโทรคมนาคมอื่นๆ

107

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
•

ความล่าช้ าของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อนุญาตให้ ผ้ ูให้ บริ การโครงสร้ างพืน้ ฐานเสา
สามารถใช้ เสาเพื่อการสร้ างรายได้ อื่นๆ

•

การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ เกี่ยวกับการเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์
ในเสาหรื อการเป็ นผู้ร่วมใช้ เสา

•

อัตราการเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหรื ออัตราการต่ออายุการเช่า ดาเนินการและ
บริ หารจัดการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ที่ต่าอุปสงค์ของทรัพย์ สิน
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมลดลงเนื่องจากการติดตัง้ network-rollout โดยผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่หรื อผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ต

•

อุปสงค์ของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่ใน FOC และโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื่นๆ ขาดการเติบโต

•

การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบเกี่ยวกับกฎระเบียบของรัฐว่าด้ วย ภาษี อากร ผังเมือง สิ่งแวดล้ อม
สุขอนามัย และอื่นๆ

•

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงทางเลือกอื่นแทนการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ เช่น
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม

•

การสูญเสียผู้บริ หารหลักและบุคลากรที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
และผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก และ

•

ปั ญหาแรงงานและความไม่สงบอันเนื่องมาจากแรงงาน

แผนธุรกิจและกลยุท ธ์ ของกองทุนบางส่วนตัง้ อยู่ บนสมมุติ ฐานที่ว่า ฐานผู้ใช้ บริ การสาหรับ บริ การ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศไทยจะเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ ว และผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศ
ไทยจะใช้ รูปแบบของการใช้ เสาร่วมกันอย่างกว้ างขวาง หากตลาดบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของประเทศไทย
ไม่เติบโต หรื อเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าที่กองทุนคาดหมาย หรื อพฤติ กรรมของผู้ที่มีบทบาทในตลาดไม่เป็ นไป
ตามที่กองทุนคาดหมายในขณะนี ้ ความต้ องการที่มีต่อทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนจะ
ได้ รับผลกระทบในทางลบ ซึ่งก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ 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 จ จัย ต่ า งๆ ซึ่ งโดยทั่ว ไปแล้ ว มี ผ ลกระทบต่ อ
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
อุตสาหกรรมนัน้ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความอ่ อนไหวต่อปั จจัยต่างๆ อาทิ อุปสงค์ของผู้บริโภค และระดับ
หนีส้ ิน ความสามารถในการชาระหนี ้ และการปฏิบัติตามภาระผูกพันอื่นๆ ของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม และ
สภาพเศรษฐกิ จ โดยทั่ว ไป นอกจากนี ้ อุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยอาจต้ อ งเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางนโยบายเพื่อตอบสนองต่อพัฒนาการของอุตสาหกรรมในช่วงไม่นานมานี ้ด้ วย ซึง่ รวมถึงการเปิ ด
เสรี อุต สาหกรรมและการออกใบอนุ ญ าตให้ ธุ รกิ จ บริ ก ารประเภทใหม่ โดยหน่ ว ยงานที่ มี อ านาจก ากับ ดู แ ล
ประกอบกับการแข่งขันที่สงู ขึ ้น อัตราการเติบโตของ ARPU ที่ลดลงและค่าใช้ จ่ายในการลงทุนที่สงู
ปั จจัยแวดล้ อมทีม่ ีผลต่ออุตสาหกรรมในทางลบและความพยายามในการลดต้ นทุนที่สงู ขึ ้นของผู้เช่า
และบริหารจัดการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักทีเ่ ช่าเสาโทรคมนาคมและ FOC และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดของกองทุน อาจทาให้ กองทุนต้ องลดค่าเช่าลงในจานวนทีเ่ กินกว่าที่ระบุ
ไว้ ในแผนธุรกิจของกองทุน และการที่ผ้ เู ช่าและบริหารจัดการมีความน่าเชื่อถือทางการเงินลดลงอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อฐานะการเงินและโอกาสการเติบโตของผู้เช่าและบริหารจัดการ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนได้
กองทุนไม่อาจรับรองได้ วา่ จะสามารถเรี ยกเก็บเงินจากผู้เช่าและบริหารจัดการได้ สาเร็จ นอกจากนี ้
ปั จจัยแวดล้ อมทีม่ ีต่ออุตสาหกรรมในทางลบและแรงกดดันทางต้ นทุนในลักษณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้ ที่กองทุนคาดว่าจะได้ รับซึง่ เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA ในกรณีที่อปุ
สงค์ของบริการโทรคมนาคมในประเทศไทยลดลงหรื 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
กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าจะมีการติดตั ้งหรื อใช้ เทคโนโลยีโทรคมนาคมแบบใหม่อื่นๆ ในประเทศไทย
อย่างรวดเร็ วตามที่กองทุนคาดหมาย หรื อเทคโนโลยี ใหม่ๆ 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 างพืน้ ฐานโทรคมนาคมในประเทศไทยเริ่มมีการแข่งขันที่
สูงขึ น้ กองทุ น ต้ อ งเผชิ ญ กับ การแข่ งขัน ในตลาดจากทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่ จัด หาโดย
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน (JASIF) ผู้ให้ บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายต่างๆ
และ ในอนาคต อาจจัดหาโดยบริษัทซึ่งประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมอิสระอีกด้ วย ผู้ให้ บริการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ซึ่งมีค วามมั่นคงแล้ วบางราย เช่น เอไอเอสและดีแทค มีกลุ่มทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมเป็ นของตนเอง และอาจเสนอบริ การในทานองเดียวกันกับกองทุน หรื ออาจพิจารณาโอนทรัพย์สิน
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เหล่านี ้ให้ แก่บริษัทซึง่ ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมอิสระ ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่อาจ
ถูกเรี ยกร้ องให้ ใช้ ทรัพย์สิน ที่เป็ นโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ซึ่งรวมถึงเสาโทรคมนาคม
ร่วมกับผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่นๆ ตามประกาศการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซึง่ อาจทาให้
อุปสงค์ของการเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนลดลง ผู้มี
หน้ าที่ให้ บริ การโทรคมนาคมของประเทศไทย เช่น กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีเองก็อาจจัดตั ้งธุรกิจโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมอิสระซึง่ สามารถแข่งขันกับกองทุนได้ โดยตรงขึ ้นมา ทังนี
้ ้ อยู่ภายใต้ การกากับดูแลและการ
ได้ รับ อนุญ าตจากภาครัฐ นอกจากนี ้ กองทุนอาจต้ องเผชิญ กับการแข่งขันในอนาคตจากบริ ษัทซึ่งประกอบ
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานอิ สระรวมทัง้ ผู้ให้ บริ ก ารโทรคมนาคม ตลอดจนการแข่งขันจากผู้ประกอบการส่งจ่าย
ไฟฟ้ า ซึง่ อาจจะอนุญาตให้ ผ้ ใู ห้ บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ทีต่ นมีอยู่ได้ กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมหรื อผู้ประกอบการส่งจ่ายไฟฟ้ าในประเทศไทยจะ
ไม่เปิ ดให้ บริการร่วมใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ตนมีอยู่เดิมและที่สร้ างใหม่เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ อาจส่งกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน
คู่แข่งบางรายของกลุ่มทรูและของผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักอาจมีความสามารถในการจัดหาเงินทุน
มากกว่ากลุ่มทรู และผู้เช่าและบริ หารจัดการหลัก หรื ออาจดาเนินการร่ วมกันในทางที่ทาให้ กองทุนเสียเปรี ยบ
นอกจากนี ้ ผู้ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมอิสระภายในประเทศอาจเริ่มประกอบกิจการในตลาดโทรคมนาคม
ซึ่งอาจนาไปสู่การควบรวมกิจการที่ ทาให้ เกิดคู่แข่งที่แข็งแกร่ งมากขึน้ เนื่องจากกองทุนดาเนินการอยู่เพียงแค่
ตลาดภายในประเทศ และมีผ้ ูเช่า และบริ หารจัดการเพียงจานวนจากัด หากกองทุ นสูญ เสียผู้เช่า และบริ หาร
จัดการรายใดไปเนื่องจากแรงกดดันดังกล่าวหรื อด้ วยเหตุผลอื่ น หรื อลูกค้ าเลือกที่จะใช้ บริ การของผู้ใ ห้ บริ การ
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมรายอื่นๆ ในการขยายโครงข่าย กองทุนอาจจะไม่สามารถจัดหาผู้เช่าและ
บริ หารจัดการรายใหม่มาเช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน
ได้ และอาจไม่ได้ รับประโยชน์จากแผนการเปิ ดให้ บริ การของผู้ที่อาจเป็ นผู้เช่าและบริหารจัดการเหล่านัน้ 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/หรือผู้ท่อี าจ
เข้ ามาเป็ นลูกค้ า และส่ งผลให้ มีรายได้ ลดลง
พัฒนาการและการใช้ เทคโนโลยีใหม่ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายต่างๆ อาจลด
การใช้ และความจาเป็ นของบริการรับส่งสัญญาณแบบไร้ 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 ส่ งสั ญ ญาณ และ FOC
ตัวอย่างเช่น การเติบโตของการให้ บริ การโทรศัพท์เ คลื่อนที่ผ่านทางดาวเทียมถ่ายทอดสัญญาณโดยตรง หรื อ
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พัฒนาการและการทาเป็ นธุรกิจของเทคโนโลยีใหม่ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงข่ายเทคโนโลยีระบบเซลลูล่า และการริ เริ่มธุรกิจให้ บริการเทคโนโลยีดงั กล่าวในเชิงพาณิชย์อาจส่งผลให้ อุป
สงค์ของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนลดลงอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ พัฒนาการและ
การใช้ เทคโนโลยีเหล่านี ้ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีในทานองเดียวกันจนถึงระดับที่มีนยั สาคัญ อาจเป็ นการลดอุปสงค์
ของบริการของกองทุนและอาจทาให้ อปุ สงค์ของบริ การของกองทุนหายไป ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของกองทุน
เพื่อตอบสนองความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่อย่างมีประสิทธิผล
กองทุนอาจจะต้ องใช้ รายจ่ายลงทุนจานวนมากเพื่อเข้ าถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องหรื อเทคโนโลยีที่มีความสามารถ
ดัง กล่ า ว ความสามารถของกองทุ น ในการสนับ สนุ น รายจ่ า ยลงทุ น เหล่ า นี ใ้ นอนาคตจะขึ น้ อยู่ กั บ ผลการ
ดาเนินงานของกองทุนในอนาคตซึ่งขึ ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ ระดับอัตราดอกเบี ้ย และปั จจัยทางการเงิน ธุรกิจ
และอื่นๆ โดยปั จจัยหลายประการเหล่านี ้อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุน อีกทัง้ ยังขึ ้นอยู่กับความสามารถ
ของกองทุนในการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกเพิ่มเติม กองทุนไม่อาจรับรองได้ ว่าจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุน
เพิ่มเติมดังกล่าวบนเงื่อนไขที่ยอมรับได้ ในเชิงพาณิ ชย์ หรื ออาจไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมได้ เลย
แม้ ว่ากองทุนมีเงินทุนเพี ยงพอสาหรั บรายจ่ายลงทุนเหล่านีไ้ ด้ แต่ก็ อาจไม่ประสบความสาเร็ จในการเข้ าถึง
เทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย ที่ สุด ได้ อ ย่ า งทัน ท่ ว งที แ ละคุ้ ม ค่ า กับ ต้ น ทุน หรื อ อาจจะไม่ ป ระสบความสาเร็ จ ในการ
ดาเนินการดังกล่าวนันเลย
้ กรณีดงั กล่าวนี ้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพของบริการ ธุรกิจ ฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุกิจของกองทุน
4.2.6

หากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเคลื่อนที่ควบรวมกิจการเข้ าด้ วยกันในระดับที่มีนัยสาคัญ รายได้ และ
ความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบ
ในอดีตมีการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่ใ นประเทศไทย และอาจยังคงมีการ
ควบรวมกิจการในลักษณะเดียวกันในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้ มีการรวมโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่และลด
รายจ่ายลงทุน เนื่องจากอาจมีความทับซ้ อนกันในส่วนพื ้นที่ให้ บริ การของโครงข่ายและแผนการขยายการบริ การ
การควบรวมกิจการที่มีนยั สาคัญระหว่างผู้เช่ าและบริ หารจัดการของกองทุนและผู้ที่อาจเช่าและบริ หารจัดการ
สถานที่ ตัง้ ร่ วมกัน อาจส่ งผลให้ รายจ่ ายลงทุน โดยรวมลดลง เนื่ อ งจากโครงข่ ายเดิ ม ของผู้ป ระกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่หลายราย รวมทัง้ แผนการขยายบริ การมีความคาบเกี่ ยวกัน เมื่อมีการควบรวมกิจการ
ดังกล่าว อาจเห็นได้ ว่าบางส่วนของโครงข่ายที่ควบรวมเข้ าด้ ว ยกันของผู้เช่า และบริ หารจัดการหรื อผู้ที่อาจเช่า
และบริ หารจัดการสถานที่ตั ้งร่ วมกันทับซ้ อนกัน และผู้เช่า และบริ หารจัดการเหล่านีอ้ าจจะพยายามขจัดความ
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 ว่าจะไม่มีการ
ควบรวมกิ จการระหว่างผู้ป ระกอบการโทรคมนาคมเคลื่ อนที่ของไทยในอนาคต ซึ่งอาจเป็ นการลดรายได้ ที่
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
กองทุนควรได้ รับจากผู้เช่า และบริ หารจัดการ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและฐานะการเงินของ
กองทุน
4.2.7

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีอาจมีผลกระทบทางลบต่ อโอกาสทางธุร กิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของกองทุน
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ องกับการดาเนิ นคดีเกี่ ยวกับ ธุรกิจโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมและทรั พย์ สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนหรื อผู้เช่าและบริหารจัดการหลักต้ องรับผิดชอบ รวมถึงค่าเสียหายที่ศาล
สั่งให้ กองทุนหรื อผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักชาระในคดีต่างๆ อาจมีจานวนสูง ภาระในการชาระค่าใช้ จ่าย
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 และยั ง อาจน าไปสู่ ข้ อ พิ พ าทในภายหน้ ากั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ผู้ เคยให้ สิ ท ธิ
ดาเนินการ
กลุ่ม ทรู เคยอาศัย สิ ท ธิ ในการประกอบกิ จ การบางส่ วนจากสัญ ญาที่ ท ากั บ ที โอที ในการให้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมแบบประจาที่และบริ การที่เกี่ยวข้ อง ขณะเดียวกั นทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม ก็เป็ นคู่แข่งราย
ใหญ่ ส องรายของกลุ่ม ทรู อี ก ด้ วย โดยที่ ที โอที เป็ นผู้ให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ อาทิ บริ การโทรคมนาคมแบบประจาที่
ภายในประเทศ บริการโทรศัพท์สาธารณะ บริการข้ อมูล บริการบรอดแบนด์ และบริ การมัลติมีเดีย รวมถึงบริการ
วงจรเช่า และอินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ระหว่างประเทศ และบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศไทย ส่วน กสท.
โทรคมนาคม เป็ นผู้ให้ บ ริ ก ารต่ างๆ อาทิ บริ การโทรศัพ ท์ ระหว่างประเทศ บริ ก ารข้ อ มูล และบริ ก ารสื่ อ สาร
เคลื่อนที่ในประเทศไทย
การแข่งขันกับทีโอที และ กสท. โทรคมนาคมซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้ สิทธิในการประกอบกิจการกับ
กลุ่มทรู ทาให้ เกิดหรื ออาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่สาคัญจนนาไปสู่ข้อพิพาทระหว่างกัน โดยข้ อ
พิพาทเหล่านี ้อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของกลุ่มทรูในหลายด้ าน นอกจากนี ้ ข้ อพิพาทที่มีกบั ทีโอทีและ
กสท. โทรคมนาคม สร้ างความไม่แน่นอนอันอาจเป็ นอุปสรรคอย่ างมีนยั สาคัญ ต่อการวางแผนและดาเนินกล
ยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มทรู และการพยายามระงับข้ อพิพาทเหล่านี ้จะเป็ นการเบี่ยงเบนการบริ หารและทรัพยากร
อื่นๆ ไปอย่างมีนัยสาคัญ กลุ่มทรูมีข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณากับ ทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม ใน
หลายเรื่ อง
กองทุ น ไม่ อ าจรั บ รองได้ ว่ า ข้ อ พิ พ าทที่ เกิ ด ขึ น้ นี ห้ รื อ ที่ อ าจมี ขึ น้ ในภายหน้ า จะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มทรูกับทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม อีกทังไม่
้ อาจรับรองได้ ว่าข้ อพิพาทเหล่านี ้จะได้ รับคาชี ้
ขาดในทางที่เป็ นคุณ แก่กลุ่มทรู และหากกลุ่มทรูไม่ประสบความสาเร็ จดังกล่าว ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทรูก็อาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ ถึงแม้ ว่ากลุ่มทรูจะได้ รับคาชี ้
ขาดอนุญ าโตตุลาการหรื อคาพิพ ากษาจากศาลที่เป็ นที่สุดซึ่งเป็ นคุณ แก่กลุ่มทรู แต่กลุ่มทรู ก็อาจไม่ประสบ
ความสาเร็จในการบังคับตามสิทธิเพื่อเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อทางแก้ ไขเยียวยาอื่นๆ ที่มีให้ แก่ตนได้ อย่างเต็มที่
หรื อครบถ้ วน หรื ออาจไม่สามารถบังคับตามสิทธิดงั กล่าวได้ เลย หรื อภายในเวลาที่เหมาะสม
4.3.2

การที่ กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการชาระเงินตามสัญญาเช่ า เครื่ องและอุปกรณ์ HSPA หรื อการใช้
สิทธิบางประการที่ กสท. โทรคมนาคมมีอยู่ อาจส่ งผลกระทบต่ อกิจการของกองทุน
การที่ กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชาระเงินให้ แก่ BFKT ตามสัญญาเช่าเครื่ องและอุปกรณ์ HSPA
อาจทาให้ BFKT และ AWC ไม่สามารถนาส่งรายได้ ที่เกิดจากการให้ เช่าหรื อให้ ใช้ ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ
BFKT และการให้ เช่าหนึ่งพื ้นที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ให้ แก่กองทุนได้ ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ กับ BFKT และ AWC ตามลาดับ นอกจากนี ้ การที่ กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชาระเงินหรื อการ
รับชาระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายอืน่ ๆ อาจทาให้ กสท. โทรคมนาคม ต้ อง
เสียดอกเบี ้ยผิดนัดสะสม และ กสท. โทรคมนาคม อาจเรี ยกร้ องให้ เรี ยลมูฟต้ องชาระเงินคืน การปฏิเสธไม่ชาระ
เงินตามสัญญาใด ๆ ที่ กสท. โทรคมนาคม และ BFKT หรื อเรี ยลมูฟเป็ นคู่สญ
ั ญา หรื อการที่ กสท. โทรคมนาคม
พยายามเรี ยกร้ องให้ เรี ยลมูฟต้ องชาระเงินคืนย่ อมมีผลกระทบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน
กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
นอกจากนี ้ กสท. โทรคมนาคม ยังมีสิทธิในการซื ้อเสาโทรคมนาคมของ BFKT จานวน 667 เสา และ
ระบบ FOC ของ BFKT ซึ่ง BFKT ได้ ขายสิทธิในรายได้ ที่เกิดจากทรัพย์ สินดังกล่าวตามสัญญาเช่าเครื่ องและ
อุปกรณ์ HSPA ให้ กับกองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ่งกองทุนเข้ าทากับ BFKT โดยการ
ใช้ สิท ธิ ซือ้ ดังกล่ าว กสท. โทรคมนาคม จะต้ อ งช าระราคาซื อ้ สาหรับ ต้ น ทุนที่ แ ท้ จ ริ งของเสาและ FOC และ
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยตามอัตราเฉลี่ยดอกเบี ้ยขันต
้ ่าของสี่ธนาคารใหญ่ของไทยสาหรับ
กรณี ที่ ใช้ สิทธิ ซือ้ ในระหว่างหกเดื อนแรกนับ จากวัน ที่เช่าเสาโทรคมนาคม และ FOC และอุป กรณ์ ระบบสื่ อ
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 สิทธิในการซื ้อเพื่อซื ้อเสาโทรคมนาคมและ FOC และอุปกรณ์สื่อสัญญาณ
ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของและใช้ ดาเนินงานอยู่โดย BFKT BFKT มีหน้ าที่ภายใต้ สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ ในการจัดหาทรัพย์ สิน อื่น มาทดแทนก่อนที่สัญ ญาเช่าเครื่ องและอุป กรณ์ HSPA จะหมดอายุลง หาก
BFKT ไม่สามารถจัดหาทรัพย์สินอื่นทดแทนได้ BFKT จะชาระมูลค่าสุดท้ าย (terminal value) ให้ แก่กองทุน ซึ่ง
อาจจะไม่ใช่มลู ค่าสะท้ อนถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic value) ของทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที่กองทุน
มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตลอดอายุการใช้ งาน
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4.3.3

กลุ่ มทรู มี ค วามเสี่ ย งจากกรณี ท่ีก 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 ากั ด (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 นบริษัทย่อยของทรูต้องนาส่งเงินรายได้ จากการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน
1800 MHz ในช่วงคุ้มครอง ผู้ใช้ บริ การ นับตัง้ แต่วนั ที่เข้ าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ ใช้ บริ การเป็ นการชัว่ คราว ตาม
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 แก่บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) อัน
เนื่องมาจากกรณี พิพาทที่ทีโอทียื่นต่ออนุญ าโตตุลาการ ว่าทรู ละเมิดข้ อตกลงในสัญญาร่ วมการงานและร่ วม
ลงทุน ขยายบริ การโทรศัพท์ โดยให้ บริ การหรื อยิ น ยอมให้ ผ้ ูอื่นนาอุปกรณ์ ในระบบไปให้ บ ริ การอินเทอร์ เน็ ต
ความเร็วสูง (ADSL) และเรี ยกค่าเสียหายจากการขาดรายได้ จากการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง (ADSL)
โดยทรูได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าทรูไม่เห็นด้ วยกับทัง้ มติของ กสทช. และคาชี ้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและจะ
ดาเนินการตามกฎหมายต่อไปเพื่อโต้ แย้ งกรณีดงั กล่าว โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ทรูได้ ยื่นคาร้ องต่อศาล
ปกครองกลางเพื่ อขอให้ ศ าลเพิ กถอนค าชีข้ าดของคณะอนุญ าโตตุลาการดังกล่ าวแล้ ว ทัง้ นีจ้ ะต้ อ งรอศาล
ปกครองตัดสินชี ้ขาดซึง่ คาดว่าจะใช้ เวลา 3 - 5 ปี
กองทุ น ไม่ อ าจรั บ รองได้ ว่ า ข้ อพิ พ าทที่ เกิ ด ขึ น้ นี ห้ รื อ ที่ อ าจมี ขึ น้ ในภายหน้ า จะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มทรูกับทีโอที อีกทังไม่
้ อาจรับรองได้ ว่าข้ อพิพาทเหล่านี ้จะได้ รับคาชี ้ขาดในทางที่เป็ นคุณ
แก่กลุ่มทรู และหากกลุ่มทรูไม่ประสบความสาเร็จดังกล่าว ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทาง
ธุรกิจของกลุ่มทรูก็อาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ

4.4

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน

4.4.1

ราคาซือ้ ขายหน่ วยลงทุนอาจผันผวนอย่ างมีนัยสาคัญ และผู้ลงทุนอาจไม่ สามารถขายหน่ วยลงทุนได้
ในราคาเท่ ากับหรือมากกว่ าราคาเสนอขายหน่ วยลงทุน
ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้อาจมีการซื ้อขายกันในราคาที่ ต่า
กว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี ้ ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ขึน้ อยู่กับ
หลายปั จจัย ซึง่ รวมถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้
•

มุม มองต่ อ ศัก ยภาพในการด าเนิ น งานและการลงทุ น ของกองทุ น รวมถึ งอุ ต สาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทย

•

ความแตกต่างระหว่างฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนที่เกิดขึ ้นจริงกับที่มีการ
คาดการณ์โดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์
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•

การออกบทวิเคราะห์ ใหม่ หรื อการเปลี่ยนแปลงเกี่ ย วกับคาแนะนาหรื อประมาณการของ
นักวิเคราะห์

•

การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรื อสภาวะตลาดโดยทัว่ ไป

•

ราคาตลาดของทรัพย์สินของกองทุน

•

ความน่ า สนใจของหน่ ว ยลงทุ น เปรี ย บเที ย บกั บ หลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภททุ น อื่ น ๆ รวมถึ ง
หน่วยลงทุนอื่นที่ไม่อยู่ในธุรกิจโทรคมนาคม

•

ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของหน่วยลงทุน

•

การขายหรื อความประสงค์ที่จะขายหน่วยลงทุนจานวนมากโดยผู้ถือหน่วยลงทุน

•

ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยหรื อกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานอื่น

•

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้ านกฎหมายและระเบียบวิธีบงั คับ รวมถึงระบบภาษี ทังใน
้
กรณีทวั่ ไปและโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานในประเทศไทย และ
การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

•

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

•

คดีความและการสอบสวนโดยหน่วยงานราชการ

•

ความผันผวนของตลาด ซึ่งรวมถึงความอ่อนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบี ้ยที่เพิ่มสูงขึ ้น
และ

•

การที่กองทุนไม่สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนและการขยายธุรกิจ

จากปั จจัยทังหลายข้
้
างต้ นประกอบกับปั จจัยอื่นๆ อาจทาให้ ราคาตลาดและอุปสงค์ของหน่วยลงทุนมี
ความผันผวนอย่างมีนยั สาคัญ หรื ออาจทาให้ มีการซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาที่สงู กว่าหรื อต่ากว่า
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนมีการกันสารองกาไรบางส่วนเป็ นเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การลงทุนเพิม่ เติม เพื่อสารองเป็ นเงินทุนหมุนเวียน หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ถึงแม้ จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนมีมากกว่ามูลค่าทรั พย์สินสุทธิของกองทุนในกรณีที่ไม่มีการกันเงิ นกาไรไว้ เป็ นเงินทุนสารอง ก็อาจ
ไม่ได้ ทาให้ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ ตามไปด้ วย การที่กองทุนไม่สามารถดาเนิ นการให้ เป็ นไปตาม
ความคาดหวังของตลาดในด้ านรายได้ ในอนาคตและเงินปั นผลอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาด
ของหน่วยลงทุน ซึง่ อาจจากัดหรื อทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนอย่างทันท่วงที และอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุน นอกจากนี ้ ในอดีต เมื่อราคาตลาดของหุ้นมี
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ความผันผวน ผู้ถือหุ้นได้ ดาเนินการฟ้ องร้ องบริ ษัท หรื อนิติบุคคลผู้ออกหลักทรัพย์ ในคดีหลักทรัพย์ แบบกลุ่ม
(Class action) หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดดาเนินการฟ้ องร้ องกองทุน อาจทาให้ กองทุนต้ องมีค่าใช้ จ่ายจานวน
มากในการแก้ ต่างคดี หรื อหากกองทุนแพ้ คดี กองทุนอาจต้ องจ่ายเงินค่าเสียหายในจานวนมาก และการฟ้ องร้ อง
คดีดงั กล่าวอาจเบี่ยงเบนเวลาและความสนใจของบริษัทจัดการจากธุรกิจของกองทุน
ยิ่งไปกว่านัน้ การที่หน่วยลงทุนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการคุ้มครองเงินต้ น ทาให้ บริ ษัทจัดการ
ไม่สามารถรับรองได้ ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินลงทุนคืนทังจ
้ านวน และในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนหรื อมี
การชาระบัญชีกองทุ น ก็มีความเป็ นไปได้ ที่ผ้ ูลงทุนอาจสูญ เสียเงิ นลงทุนของตนในหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อ
ทังหมด
้
นอกจากนี ้ ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยในปั จจุบนั กองทุนรวม ซึง่ รวมถึงกองทุน ไม่มีภาระภาษี
เงินได้ นิติบุคคล หากมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี หรื อกฎหมายหรื อกฎระเบียบอื่นๆ ซึ่งทาให้ กองทุน
และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระภาษีเงินได้ ภาระภาษี ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน รวมทัง้ การลงทุนในกองทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และอาจทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับเงินจากกองทุนน้ อยลง และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีภาระ
ภาษีเพิ่มขึ ้น ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาของหน่วยลงทุน
4.4.2

กองทุนอาจต้ 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 ้นฐานของกองทุนและบริษัทจัดการนาเงินไปลดเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุน จนทาให้ กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนต่ากว่า 2,000 ล้ านบาทเมื่อคานวณจาก
มูลค่าที่ตราไว้ (par value) ของหน่วยลงทุน

•

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

•

กองทุนไม่สามารถแต่งตั ้งบริษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งการลาออกจาก
การปฏิบตั ิหน้ าที่โดยบริษัทจัดการ

•

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกกองทุน

•

เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่ เลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
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หากมี ก ารเลิ กกองทุน ซึ่งขึน้ อยู่กับ เหตุก ารณ์ ที่ ท าให้ ต้ อ งเลิก กองทุน และข้ อก าหนดเกี่ ยวกับ การ
จาหน่ายทรัพย์สินของกองทุน กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินที่ลงทุนไปทังหมดหรื
้
อ
บางส่วนคืน เนื่องจากกองทุนต้ องดาเนินการชาระบัญชี ซึ่งค่าใช้ จ่ายต่างๆ รวมถึงค่ าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ทังหลายในการจั
้
ดตั ้งและจัดการกองทุนจะถูกหักออกก่อนที่จะชาระคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
4.4.3

การขายหน่ วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่ วยลงทุนเพื่อการขายเป็ นจานวนมาก อาจส่ งผลกระทบ
ในทางลบต่ อราคาซือ้ ขายของหน่ วยลงทุน
ทรู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จ านวนประมาณร้ อยละ 28.902 ของจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ทัง้ หมด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 ภายใต้ สญ
ั ญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ทรูและกองทุนได้ ตกลงร่ วมกันว่า กลุ่มทรูจะถือ
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 18 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ ทัง้ หมดในการเสนอขายครัง้ แรกเป็ น
ระยะเวลาห้ าปี นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน ทังนี
้ ้ ภายใต้ ข้อยกเว้ นบางประการ นอกจากนี ้ ตามสัญญาแก้ ไข
เพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุ นและสัญ ญาแก้ ไขเพิ่มเติ มสัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุนครัง้ ที่ 2 ทรูตกลงว่า กลุ่มทรูจะถือหน่วยลงทุนและรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไว้ ตลอดเวลา (1) นับแต่
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุน จนถึงวันที่ครบสามปี นับจากวันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครัง้ แรก สาหรับ
หน่วยลงทุน ที่ออกใหม่ ภายใต้ การเสนอขายสาหรับ การเพิ่ม ทุนครั ง้ แรก ในส่วนที่ไม่ เกินกว่าร้ อยละ 18 ของ
จานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ แรก และ (2) นับแต่วันจด
ทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุน จนถึงวันที่ครบหนึ่งปี นับจากวันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครัง้ แรก สาหรับหน่วย
ลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ แรก ในส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ 18 ของจานวนหน่วย
ลงทุนทังหมดที
้
่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายครัง้ นี ้ และภายใต้ สญ
ั ญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญารักษาสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุน ครัง้ ที่ 3 ทรูตกลงว่า กลุ่มทรูจะถือหน่วยลงทุนและรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไว้ ตลอดเวลา (1)
นับแต่วนั จดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนครัง้ ที่ 2 จนถึงวันที่ครบสามปี นับจากวันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุน
ครัง้ ที่ 2 สาหรับหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 ในส่วนที่ไม่เกินร้ อยละ 18
ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 และ (2) นับแต่วนั จด
ทะเบียนเพิ่ม ทุนของกองทุนครัง้ ที่ 2 จนถึงวันที่ครบหนึ่งปี นับจากวัน จดทะเบี ยนเพิ่ มทุนของกองทุนครั ง้ ที่ 2
สาหรับหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 ในส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ 18 ของ
จานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ออกใหม่ภายใต้ การเสนอขายสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2
หลังจากครบก าหนดการรั ก ษาสัด ส่ วนการถื อ หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ าว การขายหน่ ว ยลงทุ น อย่ า งมี
นัยสาคัญโดยทรู หรื อโดยผู้ลงทุนสถาบันรายเดียวหรื อหลายราย หรื อความเข้ าใจที่ว่าอาจมีการขายหน่วยลงทุน
อย่ างมี นัย สาคัญ เกิ ด ขึ น้ อาจส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ ราคาซื อ้ ขายของหน่ ว ยลงทุน กองทุน ไม่ สามารถ
คาดการณ์ ได้ ถึงผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรื อการมีหน่วยลงทุนเพื่อการขายในอนาคต ที่จะมีต่อราคา
ตลาดของหน่วยลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การขายหน่วยลงทุนเป็ นจานวนมากในตลาดหลักทรัพย์ภายหลังครบ
กาหนดการรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรื อความเข้ าใจที่ว่าการขายหน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวอาจ
เกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ นอกจากนี ้ การขาย

117

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
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 นัน้ มิได้ มีผลผูกพันตามกฎหมายและ
การให้ ห นังสื อ สนับ สนุน (Letter of Support) ดังกล่ าวมิ ได้ เป็ นการค า้ ประกัน โดย TUC อี ก ทัง้ มิ ได้ เป็ นการ
สนับสนุนด้ านเครดิตเพื่อสนับสนุน ภาระผูกพันของ BFKT ภายใต้ สัญญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิรายได้ ที่
กองทุนทากับ BFKT แต่อย่างใด ดังนัน้ กองทุนจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่า TUC จะให้ ความสนับสนุนแก่ BFKT
ตามรายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ใ นหนัง สื อ สนั บ สนุ น (Letter of Support) นอกจากนี ้ หนั ง สื อ สนั บ สนุ น (Letter of
Support) ไม่ได้ ก่อให้ เกิดหน้ าที่แก่ TUC ในการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ BFKT ไม่ว่าเพื่อสนับสนุนการ
ชาระหนีข้ อง BFKT โดยทั่วไปหรื อเพื่อการชาระหนี ภ้ ายใต้ สัญ ญาโอนขายทรัพย์ สินและสิทธิ รายได้ ที่ท ากับ
BFKT นอกจากนี ้ กองทุน บริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน และ BFKT ต่างไม่มีสิทธิที่จะดาเนินการใดๆ เพื่ อให้
TUC ดาเนินการต่างๆ ตามที่ระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support)

4.4.5

กองทุ น ไม่ อ าจรั บ รองได้ ว่ าจะสามารถจ่ ายเงิน ปั น ผลในหน่ วยลงทุ น หรื อ สามารถรั ก ษาระดั บ การ
จ่ ายเงินปั นผลได้
รายได้ ที่กองทุนได้ รับขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัย ซึง่ รวมถึงรายได้ ที่ได้ รับและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและ
ค่าใช้ จ่ ายอื่น ๆ ที่ เกิ ดขึน้ จากการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพ ย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม ในกรณี ที่
ทรัพย์ สินโครงสร้ 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

ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนให้ แก่ บริษัทจัดการได้
เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิ ด) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของตนให้ แก่บริษัทจัดการได้ ดังนัน้ กองทุนจึงไม่อาจรับรองได้ ว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ เท่ากับราคาที่ได้ ซื ้อมา หรื อที่ราคาใดๆ หรื อรับรองว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจทาได้ เพียงการขายหน่วย
ลงทุนของตนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ หรื อการทารายการนอกตลาดหลักทรัพย์
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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 ทรูซึ่งเป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนจานวนประมาณร้ อยละ 28.902 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ส่งผลให้ กลุ่มทรู 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 ทจัดการไม่ ดาเนิน การแก้ ไขให้ ถูกต้ องตามค าสั่งของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อ (2) บริ ษัท จัดการขาด
คุณสมบัติการเป็ นบริษัทจัดการกองทุนรวม

4.4.8

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

4.4.9

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจดทะเบียนและซือ้ ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 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 ชาระค่ าหน่ วยลงทุน การอนุมัติดังกล่ าวอาจล่า ช้ าออกไปด้ วยปั จจัยที่ กองทุน ไม่
สามารถควบคุมได้ ทังนี
้ ้ตามกฎหมายไทย สถานะของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนระหว่างระยะเวลาหลังจากผู้ลงทุน
ได้ ชาระเงินซื ้อหน่วยลงทุนจนถึงเวลาที่การเพิ่มทุนของกองทุนได้ รับการอนุมัติจากสานักงาน กลต. มีความไม่
แน่นอน โดยในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจยังไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน แต่เป็ นเพียงเจ้ าหนีไ้ ม่มี
ประกันของกองทุนเท่านัน้
นอกจากนี ้ แม้ ว่ากองทุนคาดว่าจะได้ รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ให้ จดทะเบียนหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายในเวลาไม่นานหลังจากกองทุนได้ รับชาระค่าหน่วยลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์มีอานาจพิจารณาคาขอจดทะเบียนดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวันหลังจาก
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
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ตลาดหลักทรัพย์ได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ โดยการทารายการนอกตลาดหลักทรัพย์
เท่านัน้
4.4.10 ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาอาจไม่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี สาหรั บเงินปั นผลที่ได้ จาก
กองทุน เมื่อได้ มีการยื่นเสีย ภาษี เว้ นแต่ จะได้ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ท่ีกาหนดและผู้ถือหน่ 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 บริษัทจัดการและกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐานจะต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขบางประการ อีกทังจะต้
้ องแจ้ งข้ อมูลส่วนบุคคลบางอย่างต่อ
กรมสรรพากรเพื่อให้ บคุ คลธรรมดาที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาสาหรับเงินปั นผลที่ได้ จาก
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นระยะเวลา 10 ปี ภาษีนบั แต่ปีภาษีที่มกี ารจดทะเบียนจัดตั ้งกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
ดังกล่าว กองทุนและบริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ นเท่าทีก่ องทุนและบริษัทจัดการจะสามารถทาได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะต้ องให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเองตามที่
กล่าวถึงข้ างต้ นเพื่อที่กองทุนและบริษัทจัดการจะปฏิบตั ติ ามตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ หากกองทุนหรื อบริษัทจัดการ
ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ นได้ หรื อไม่ได้ รับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาอาจต้ องเสียภาษีเงินได้ เต็มจานวนสาหรับเงินปั นผลที่ได้ รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนเมื่อมี
การยื่นเสียภาษีเงินได้ และประโยชน์ทางภาษีทคี่ าดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาจะได้ รับจากการลงทุนใน
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 ว่าทรูและบริ ษัทในเครื อจะชนะคดีหรื อข้ อ
พิพาทใดข้ อพิพาทหนึ่งเป็ นการเฉพาะ และกลุ่มทรูก็ไม่อาจคาดการณ์ผลแห่งคดีหรื อข้ อพิพาท รวมถึงผลกระทบทางด้ าน
การเงินของคดีและข้ อพิพาทต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ หากผลแห่งคดีหรื อข้ อพิพาทออกมาในเชิงลบก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทรู ซึง่ อาจกระทบต่อความสามารถของทรูหรื อของบริษัทใน
เครื อแล้ วแต่กรณี ที่จะชาระเงินให้ แก่กองทุนตามสัญญาเช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก อนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากรายงานประจาปี 2562 ของทรู
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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 หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุนฯ เป็ นผู้ออก
7.1 หน่ วยลงทุน หลักทรั พย์ ตราสารที่กองทุนฯ เป็ นผู้ออก
I.

ข้ อมูลหน่วยลงทุน
จานวนเงินทุนโครงการ

106,316,537,450.00 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน

หน่วยละ 10.00 บาท

จานวนหน่วยลงทุน

10,631,653,745 หน่วย

ประเภทหน่วยลงทุน

ระบุชื่อผู้ถือ

ราคาเสนอขายวันแรก

หน่วยละ 10.00 บาท

ราคาเสนอขายในการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3

หน่วยละ 13.90 บาท

ราคาเสนอขายในการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

หน่วยละ 15.90 บาท

จานวนเงินทุนจดทะเบียนปั จจุบนั

106,316,537,450.00 บาท

มูลค่าต่อหน่วย ณ ปั จจุบนั (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562) หน่วยละ 16.2482 บาท
II.

ข้ อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาปิ ด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หน่วยละ 16.40 บาท

ราคาสูงสุดของปี 2562

หน่วยละ 18.00 บาท

ราคาต่าสุดของปี 2562

หน่วยละ 14.30 บาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

174,359,124,418 บาท

มูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อปี (AOM Value)

55,422.52

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

NAV ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

16.2482

บาท/หน่วย
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7.2 ข้ อมูลผู้ถือหน่ วย
ภาพรวมข้ อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 ประเภทการปิ ดสมุดทะเบียน: XM
(1)

กลุ่มผู้ถือหน่วยที่ถือหน่วยสูงสุด 10 รายแรก
ลาดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.

บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2.

จานวนหุ้น
(หุ้น)

% หุ้น

3,072,764,534

28.902

สานักงานประกันสังคม

252,352,925

2.374

3.

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)

210,000,000

1.975

4.

กองทุนเปิ ด ทหารไทย พร็อพเพอร์ ตี ้ อินคัม พลัส

183,310,193

1.724

5.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED

181,490,142

1.707

6.

THE BANK OF NEW YORK MELLON

157,445,480

1.481

7.

STATE STREET EUROPE LIMITED

135,381,599

1.273

8.

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

125,000,000

1.176

9.

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

114,213,194

1.074

10.

กองทุนเปิ ด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

92,493,608

0.870

(2)

ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั ้งแต่ร้อยละ 10 ขึ ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)
จานวนหุ้น
ลาดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(หุ้น)

1.

บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

3,072,764,534

% หุ้น
28.902

(3)
กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนที่โดยพฤติการณ์ มีอิท ธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อ
การจัดการหรื อการดาเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนยั สาคัญ
จานวนหุ้น
ลาดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
% หุ้น
(หุ้น)
1.

บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

3,072,764,534

28.902
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7.3 การจ่ ายผลตอบแทนของกองทุนฯ (Total Payout Summary)
(1)

นโยบายที่จะจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละสองครัง้ ในกรณี ที่กองทุนมีกาไรเพียงพอ เพื่อ
ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสุทธิในปี นัน้ ๆ และไม่มียอดขาดทุน
สะสม กองทุนจะจ่ายเงินปั นผลเมื่อรวมแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 (หรื ออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรั พย์อนุญาตเป็ น
ครัง้ คราว) ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของปี นัน้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุ น บริษัทจัดการจะคานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว
โดยหักรายการดังต่อไปนี ้ออกจากกาไรสุทธิของกองทุน
ก. กาไรที่ยังไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของ
กองทุน รวมทัง้ การปรับปรุงด้ วยรายการอื่นตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับสถานะเงินสดของกองทุน
ข. เงินสารองที่กันไว้ ในจานวนที่เพียงพอเพื่อซ่ อมแซมบารุงรักษาหรื อปรับปรุ งกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ของกองทุน ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม 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 อที่ บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
ง. เงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้ สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนหรื อการคืนเงินทุนในลาดับแรก (หากมี)
ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้ จ่ายทยอยตัดจ่า ยหรื อผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้ (unrealized loss)
เป็ นต้ น กองทุนจะกันสารองตามรายการตามข้ อ (ข) และ (ค) ข้ างต้ นได้ ในจานวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจานวนเงินที่มี
ภาระตามข้ อ (ข) และ (ค) ข้ างต้ น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนจากกาไรสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
จัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิที่ปรับปรุงข้ างต้ น หรื อจากกาไรสะสมในกรณี ที่กองทุนยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่
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(2)

ประวัติการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง
2562

2561

2560
(ที่ประกาศ
จ่ าย)

2559
(ที่ประกาศ
จ่ าย)

2558
(ที่ประกาศ
จ่ าย)

2557
(ที่ประกาศ
จ่ าย)

(ที่ประกาศ
จ่ าย)

(ที่ประกาศ
จ่ าย)

(1) เงินปั นผลต่ อหน่ วย
(บาท)

1.0355

1.0155

0.9750

0.9560

0.9460

0.9384

- ประกาศจ่ายจากผล
ประกอบการไตรมาสที่ 1

0.2600

0.3375/1

0.2420

0.2380

0.2350

0.2643*

- ประกาศจ่ายจากผล
ประกอบการไตรมาสที่ 2

0.3469/3

0.1580/2

0.2460

0.2390

0.2365

0.1938

- ประกาศจ่ายจากผล
ประกอบการไตรมาสที่ 3

0.1656/4

0.2600

0.2420

0.2390

0.2370

0.2603

- ประกาศจ่ายจากผล
ประกอบการไตรมาสที่ 4

0.2610

0.2600

0.2450

0.2400

0.2375

0.2200

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

10.34%

10.16%

9.75%

9.56%

9.46%

9.38%

หมายเหตุ: * เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายครั ง้ แรกได้ รวมเงินปั นผลที่มาจากผลประกอบการของ
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 (จานวน 90 วัน) และของปี 2556 เริ่มจากวันที่จดั ตั ้งกองทุนจนถึงวัน
สิ ้นปี จานวน 9 วัน ดังนัน้ ถ้ าคิดจานวนเงินปั นผลที่ไม่รวมจานวนวันของปี 2556 จะได้ เงินปั น
ผลชองไตรมาสที่ 1 เท่ากับ 0.2403 บาทต่อหน่วย
/1 เป็ นการจ่ายเงินปั นผลตามผลประกอบการงวดมกราคม - เมษายน 2561
/2 เป็ นการจ่ายเงินปั นผลตามผลประกอบการงวดพฤษภาคม - มิถนุ ายน 2561
/3 เป็ นการจ่ายเงินปั นผลตามผลประกอบการงวดเมษายน - กรกฎาคม 2562
/4 เป็ นการจ่ายเงินปั นผลตามผลประกอบการงวดสิงหาคม - กันยายน 2562
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8.

โครงสร้ างการจัดการ

8.1 บริษัทจัดการ
I.

II.

ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
ชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ทีอ่ ยู่

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

เลขทะเบียนบริษัท

0105535048398

โทรศัพท์

0-2949-1500

โทรสาร

0-2949-1501

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

http://www.scbam.com

โครงสร้ างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถอื หุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จดั การกองทุน
อนึ่ง โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทซึ่งมีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ร้ อยละ 100) ไม่ส่งผลต่ออานาจในการควบคุมของบริ ษัทแต่อย่างไร เนื่อ งจากบริ ษัทมีคณะกรรมการ
บริ ษั ท ทาหน้ าที่ค วบคุม การบริ ห าร โดยมีอานาจเป็ ดเสร็ จเด็ ดขาดในการบริ ห ารงาน และไม่ มีก 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 สระและถู ก แยกออกมาจากกลุ่ม งานอื่ น โดยกลุ่ม การลงทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพืน้ ฐานมีขนั ้ ตอน และระเบียบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงอยู่
ภายใต้ การกากับดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง กลุ่มกากับ และควบคุม
(Compliance) และตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหารของบริ ษัท
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพื่อป้องกันการทุจริตหรื อความบกพร่องในหน้ าที่ของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) นางกิตติยา

โตธนะเกษม

ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

2) นางสาลินี

วังตาล

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3) ดร.ยรรยง

ไทยเจริญ

กรรมการ

4) นางสาวศลิษา

หาญพานิช

กรรมการ

5) นายปฏิภาณ

เลิศประเสริฐศิริ กรรมการ

6) นายชลิตติ

เนื่องจานงค์

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

7) นายณรงค์ศกั ดิ์

ปลอดมีชยั

กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1) นายณรงค์ศกั ดิ์

ปลอดมีชยั

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

2) นางนันท์มนัส

เปี่ ยมทิพย์มนัส

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารการลงทุน สายการลงทุน

3) นายอาชวิณ

อัศวโภคิน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารการตลาด
สายการตลาดและช่องทางการขาย

4) นางปิ่ นสุดา

ภู่วิภาดาวรรธน์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารปฏิบตั ิการ สายวางแผนเทคโนโลยี
และปฏิบตั ิการ และรักษาการผู้บริหาร กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน

5) นางสาวจารุภทั ร ทองลงยา

ผู้บริหาร กลุ่มการจัดการลงทุนตราสารทุน สายการลงทุน

6) ดร.พูนศักดิ์

ผู้บริหาร กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning สายการลงทุน

โล่ห์สนุ ทร

สายการตลาดและช่องทางการขาย
7) นายยุทธพล

วิทยพาณิชกร

ผู้บริหาร กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี ้ สายการลงทุน
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8) นายศุภกร

ตุลยธัญ

ผู้บริหาร กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
สายการลงทุน

9) นายพรเทพ

ชูพนั ธุ์

10) นางสาวพิณแก้ ว ทรายแก้ ว

ผู้บริหาร กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน สายการลงทุน
ผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจลูกค้ าลูกค้ าบุคคลและสถาบัน
สายการตลาดและช่องทางการขาย

11) นายก่อคิด

ศรี น้อย

ผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจตัวแทนจาหน่าย
สายการตลาดและช่องทางการขาย

12) นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์

ผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
สายการตลาดและช่องทางการขาย

13) นางสาวศุภรัตน์ อารี ย์วงศ์

ผู้บริหาร กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
สายการตลาดและช่องทางการขาย

14) นายสมพงษ์

หิรัญขจรโรจน์

ผู้บริหาร กลุ่มบัญชีและปฏิบตั ิการกองทุนสายวางแผน
เทคโนโลยีและปฏิบตั ิการ

15) นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล

ผู้บริหาร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สายวางแผน
เทคโนโลยีและปฏิบตั ิการ

16) นางทิพาพรรณ

ภัทรวิกรม

ผู้บริหาร กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน

17) นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์

ผู้บริหาร กลุ่มทรัพยากรบุคคล

18) นางสาปุณยนุช

ผู้บริหาร กลุ่มบริหารความเสี่ยง

คลังทรัพย์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) นายณรงค์ศกั ดิ์

ปลอดมีชยั

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) นางทิพาพรรณ

ภัทรวิกรม

2) นางสาวพีรญา

วรรณคีรี

3) นายนวบูลย์

ทององอาจ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารสภาพคล่ องของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
131

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
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 เจริญสุข

10.

นางสาวพิมพ์ประพนธ์ ทองประเสริฐ

11.

นางสาวกมลรัตน์ ตั ้งธนะวัฒน์*

12.

นางสาวสินีนาถ ปอแก้ ว

13.

นายพฤทธิ์ มงคลโกศล

หมายเหตุ: *ผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้บริ หารของบริ ษั ท จัดการและกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารจัดการได้ ที่
website ของบริษัทจัดการที่ http://www.scbam.com
III.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน
หน้ าที่และความรับผิดชอบหลักของบริ ษั ทจัดการและผู้จัดการกองทุน คือจะต้ องบริ หารและจัดการ
กองทุน รวมทัง้ ทรัพ ย์ สินและหนีส้ ินของกองทุน ด้ วยความรั บผิ ดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ตเพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริ หารและจั ดการกองทุนให้ เป็ นไปตาม
โครงการจัด การกองทุน ข้ อ ผูกพัน ระหว่า งผู้ถื อ หน่ วยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ มติ ผ้ ูถื อหน่ วยลงทุ น
หนังสือชี ้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนหรื อบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์
ในการบริหารจัดการกองทุน) หรื อทังกองทุ
้
นและบริษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบที่จะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) การบริหารและจัดการกองทุน
ในการบริหารและจัดการกองทุน บริษัทจัดการและผู้จดั การกองทุน ต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
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ก) จัดการกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้ รับอนุมัติ จากสานักงาน ก.ล.ต. ข้ อ
ผูกพันระหว่า งผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษั ทจัดการ มติผ้ ูถือหน่วยลงทุน หนั งสือชีช้ วน กฏหมาย
หลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุ นเข้ าเป็ นคู่สัญ ญาอย่ างเคร่ งครัด รวมถึ งปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
ข) จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ
หนังสือชีช้ วน ที่มี สาระไม่ต่างจากข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษั ทจัดการ สัญ ญา
แต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ และหนังสือชี ้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ค) จัดให้ กองทุนมีลกั ษณะไม่ต่างไปจากสาระสาคัญที่แสดงไว้ ล่าสุดต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุ
ของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุนฯ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการ
ให้ กองทุนมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 38/2562
ง) แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจัด การกองทุ น หรื อ แก้ ไขวิ ธี ก ารจัด การตามข้ อ ก าหนด เงื่อ 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 ช้ วน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
1) บริษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยร่างหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้ วย
วิธีการที่ผ้ ูลงทุนสามารถเข้ าถึงได้ ก่อนวันเริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่ างหนังสื อชี ้
ชวนดังกล่าวต้ องมีข้อ มูลที่ ครบถ้ วน ถูกต้ อง เพียงพอ และไม่ ก่อ ให้ เกิดความเข้ าใจ
คลาดเคลื่อน
2) บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือชี ้ชวนที่มีสาระสาคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้ แก่สานักงาน
ก.ล.ต. ไม่น้ อยกว่าหนึ่ งวันท าการก่อนการเริ่ มจัด ส่ง หรื อแจกจ่ ายหนังสือชีช้ วนแก่ ผ้ ู
ลงทุ น และจัด ส่ งหนังสื อ ชี ช้ วนดั งกล่ าวผ่า นระบบเผยแพร่ ข้อ มูลหนั งสื อ ชี ช้ วนและ
รายงานกองทุน (Mutual Fund Report and Prospectus System ("MRAP")) และ
3) บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนแก่ผ้ ูลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วย
ลงทุน โดยให้ มีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผ้ ูลงทุนจะศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วน
ก่อ นการตัด สิน ใจลงทุน ในหน่ วยลงทุน ทัง้ นี ้ เมื่อ รวมกับ ระยะเวลาการเปิ ดเผยร่ า ง
หนังสือชี ้ชวนตาม (1) ต้ องไม่น้อยกว่า 14 วัน
ฉ) ในการเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้ องให้ ข้อ มูลที่ถูกต้ อง
และไม่มีลักษณะที่ทาให้ ผ้ ลู งทุนสาคัญผิด และการโฆษณาต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับ
การโฆษณาเพือ่ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
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ช) ในกรณี ที่บ ริ ษัท จัดการประสงค์จะตัง้ บริ ษั ทจัด จาหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทาหน้ าที่ในการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน บริ ษัท จัดจาหน่ายหน่วยลงทุนดัง กล่าวต้ องไม่มีความสัมพันธ์ กับผู้ที่จะ
จาหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ กองทุนจะลงทุนใน
ลักษณะของการเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื่อให้ มีการกระจายข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานและในการควบคุมการจัดการดังกล่าว บริ ษัท
จัด การต้ อ งด าเนิ น การและควบคุ ม ดูแ ลให้ ก ารจัด การเป็ นไปตามสาระสาคัญ ที่ ได้ ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุน และบริษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อกาหนดในเอกสารสัญญาที่เข้ าทาหรื อจะ
เข้ าทาเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน เพือ่ ให้ ผ้ เู ช่า ผู้รับสิทธิ หรื อผู้รับจ้ างที่
นาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้ าที่รายงานข้ อเท็จจริง
และเหตุผลต่อบริ ษัทจัดการโดยไม่ชักช้ า เมื่อมีเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ญ) ได้ มาเพิ่มเติมและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิ นกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดใน
โครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน บริ ษัทจัดการต้ องทาให้ มนั่ ใจได้
ว่ากองทุนจะไม่ป ระกอบกิจการโครงสร้ างพื น้ ฐานเอง แต่จะจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพ ย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวโดยการให้ เช่า ให้ สิทธิ หรื อให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการเท่านัน้ และบริษัท
จัดการต้ องดาเนินการให้ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ 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 อกลุ่มบุคคลเดียวกัน ใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง รวมกันเกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนฯ
ฐ) ดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อควบคุมดูแลและให้ มนั่ ใจได้ ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ไม่เกินสัดส่วนที่บงั คับใช้
ฑ) เพิ่มหรื อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนและ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 38/2562 ตลอดจนหลักเกณฑ์ 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 รวมทัง้ เป็ นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์
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ณ) จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนจะได้ มา และการประเมินค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวในครัง้ ถัด ๆ มาให้ เป็ นไปตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่าง
กองทุนและนิติบุคคลผู้โอนหรื อบุคคลอื่น ๆ รวมทังการประเมิ
้
นค่ าทรัพย์สินดังกล่าวในครัง้ ถัด ๆ
มาอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
และตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ กาหนดไว้
ด) ดาเนินการเลิกกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์
ต) จัดให้ มีและคงไว้ ซึ่งระบบงานที่ เหมาะสมสาหรับการบริ ห ารและจัดการกองทุนฯ อย่างน้ อยใน
เรื่ องดังต่อไปนี ้
1) การคัดเลือกและแต่งตั ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนฯ ให้ มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริ หารและจัดการกองทุนและดาเนินการให้ มนั่ ใจได้
ว่าบุคลากรที่แต่งตั ้งดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อบริหารและจัดการ
กองทุนฯ
2) การวิ เคราะห์ แ ละศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ที่ ส มบู ร ณ์ ข องการจัด ตัง้ กองทุ น ฯ ทัง้ การ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทา due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่
จะลงทุน ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับการจัดตัง้ กองทุนและทรั พย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ถกู ต้ อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
3) การก ากั บ ดูแ ลบริ ห ารและจัด การความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ าง
พื ้นฐาน เพื่อให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
ถ) บริ ษัทจัดการจะต้ องบริหารจัดการกองทุนฯ ด้ วยตนเอง และไม่มอบหมายอานาจให้ บคุ คลอื่นใด
เว้ นแต่บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นบริ หารจัดการกองทุนฯ เฉพาะในส่วนที่เ กี่ยวกับการ
ลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานและการ
ปฏิบัติการด้ านงานสนับสนุน ทัง้ นีก้ ารมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้ องเป็ นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์
ท) ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงเสาโทรคมนาคม
และโครงสร้ างพื ้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โครงสร้ างใยแก้ ว
นาแสง (fiber optic cable) และระบบบรอดแบรนด์ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด ที่จะโอนไปให้ กองทุน
ตามสัญ ญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ที่จะเข้ าทาระหว่างกองทุนฯ และนิติ บุคคลผู้โอน
รวมทัง้ ต้ องกาหนดอัตราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรื อ ค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดในเงื่อนไขตาม
สัญญาจัดหาผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทุนฯ และมีลกั ษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
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ธ) ในส่วนของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนในรูปของสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้ ในอนาคตหรื อสิทธิ ตามสัญ ญาแบ่งรายได้ อันรวมถึ ง (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 และผู้ ป ระกอบกิ จ การ
โครงสร้ างพืน้ ฐานที่เป็ นคู่สญ
ั ญารายอื่นใด จัดให้ มีกลไกให้ บริ ษัทจัด การหรื อผู้ที่บริษัท
จัดการมอบหมายสามารถเข้ าตรวจสอบหรื อสอบยันของส่วนแบ่งรายได้ ที่ กองทุน ฯ
ได้ รับตามข้ อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต่อบริษัทจัดการเพื่อใช้
ในการติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ดงั กล่าว และ
2) บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่ง
รายได้ ที่กองทุนฯ ได้ รับอย่างสม่าเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่ องที่
อาจท าให้ ก องทุน ฯ ไม่ ได้ รับ ส่ ว นแบ่ งรายได้ ที่ ถู ก ต้ องครบถ้ ว นตามข้ อตกลง บริ ษั ท
จัดการต้ องดาเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญดาเนินการให้ BFKT และ AWC
และผู้ป ระกอบกิ จ การโครงสร้ า งพื น้ ฐาน (แล้ ว แต่ ก รณี ) ปรับ ปรุ งแก้ ไขข้ อ ผิ ด พลาด
ดังกล่าว
น) ดาเนินการอื่น ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนฯ และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของบริษัทจัดการ เป็ นต้ น
แต่ทงนี
ั ้ ้ การดาเนินการดังกล่าวต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2) การลงทุน
บริษัทจัดการและผู้จดั การกองทุน ต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก) เข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื น้ ฐานในนามของกองทุนฯ ภายในหก
เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนฯ โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ
ข) ดารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนฯ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
บัญชีประจาปี โดยให้ มีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ
(เว้ นแต่รอบระยะเวลาบัญชีสดุ ท้ ายของอายุกองทุนฯ หรื อตามที่สานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ
ค) ด ารงมูลค่ า การลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน โดยมี มูลค่ า รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปี หลังจากการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ง) ดาเนินการให้ กองทุนฯ ไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน เว้ นแต่
ทรัพย์สินอื่นที่ 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 องเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนฯ
บริษัทจัดการ ต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก) จัดให้ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน.
28/2562 และแต่งตัง้ บุคคลเข้ าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน โดยแต่งตั ้ง
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็ นไปตามข้ อเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ข) จัดให้ มีการแต่งตัง้ บุค ลากรที่มี คุณ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ งซึ่งออกตาม
พ.ร.บ. หลักทรั พย์ และได้ รับ ความเห็ นชอบจาก ก.ล.ต. หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. เป็ นผู้จัด การ
กองทุนเพื่อปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตั ้งและจัดการกองทุนฯ ที่ใช้
บังคับกับบริษัทจัดการ และปฏิบตั ิหน้ าที่โดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพที่ได้ รับความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานการแต่งตั ้งและ
การสิ ้นสุดการแต่งตั ้งผู้จัดการกองทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องซึ่งออกโดย
สานักงาน ก.ล.ต. รวมทังเปิ
้ ดเผยรายชื่อผู้จดั การกองทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิ ดเผย
ไว้ ในรายงานหรื อเอกสารที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ และเปิ ดเผยไว้ บน
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล ให้ บริษัทจัดการปรับปรุงข้ อมูล
ให้ เป็ นปั จจุบนั ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ค) แต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ราย
ใหม่ (โดยอานาจของมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน) ซึง่ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดและ
เป็ นไปตามข้ อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ง) แต่ ง ตัง้ นายทะเบี ย น และเปลี่ย นตัวนายทะเบี ย นโดยการแต่ งตัง้ นายทะเบี ย นรายใหม่ ซึ่ง มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด และแจ้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องถึงการแต่งตั ้งนาย
ทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้ าที่ของนายทะเบียนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามประกาศของส านั ก งาน ก.ล.ต. ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้ อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญา
แต่งตั ้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
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จ) แต่งตั ้งนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่า ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื น้ ฐานเป็ นผู้ป ระเมิ น ค่ าซึ่งจะประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
ฉ) แต่งตั ้งที่ปรึกษา (หากมี) เพื่ อปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรื อของกองทุนฯ
หรื อบุคคลอื่น ๆ เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อปฏิบัติห น้ าที่เกี่ยวกับกองทุนฯ อาทิ ที่ป รึกษาทางการ
เงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
ช) แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีข องกองทุนฯ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญ ชีที่อยู่ในบัญ ชีที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซงึ่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ซ) แต่งตัง้ ผู้ชาระบัญ ชีของกองทุน ฯ โดยความเห็น ชอบของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่ อท าหน้ าที่ เก็ บ
รวบรวมและแบ่ งทรัพ ย์ สิน ของกองทุน ฯ ให้ แ ก่ ผ้ ูถือ หน่ ว ยลงทุน รวมถึ งปฏิ บัติ ห น้ าที่ อื่น ๆ ที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดาเนินการอย่างอื่นเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ การชาระบัญชีเสร็ จ
สิ ้นเมื่อมีการเลิกกองทุนฯ
ฌ) จัดให้ มีผ้ ูติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้ รับความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทาหน้ าที่ขายหน่วย
ลงทุนหรื อให้ คาแนะนากับผู้ลงทุนรายย่อย
5) หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ
บริษัทจัดการ 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 านาจแห่ ง กฎหมาย
ดังกล่าว
ข) จัด ให้ มี การยื่ น คาขอจดทะเบี ย นหน่ วยลงทุน เป็ นหลักทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์
ภายใน 30 วัน นับ แต่ วัน จดทะเบี ย นกองทุน ฯ หรื อนับ แต่ วัน สิ น้ สุ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อการเพิม่ เงินทุนของกองทุนฯ
ค) ดูแลให้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนฯ เป็ นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
หรื อโครงการจัดการกองทุนฯ ขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศ
กฎ และ/หรื อ คาสัง่ นัน้ ให้ บริษัทจัดการดาเนินการเพื่อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรื อ โครงการจัดการกองทุนฯ โดยไม่ชกั ช้ า
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ง) เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ
ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จัด การ โครงการจัด การกองทุ น ฯ และกฎหมาย
หลักทรัพย์
จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องแสดงข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้
ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึง่ รวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ในเรื่ อง
ที่ขอมติ และผลกระทบที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจได้ รับจากการลงมติในเรื่ องดังกล่าว เป็ นต้ น
ฉ) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ บริ ษัทจัดการต้ องให้ ความเห็ นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง
ความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน และในเรื่ องที่ จะต้ อง
ได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ช) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ ออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริ ษัท จัดการจะจัด ให้ มี การออกใบหน่ วยลงทุน หรื อหลั กฐานแสดงสิทธิ ในหน่ วยลงทุน ที่เป็ น
ปั จจุบนั โดยมีข้อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุ คคลอื่นได้ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
ซ) ดาเนินการกากับดูแลและทาให้ มั่นใจได้ ว่าบุคลากรของบริ ษัทจัด การปฏิบัติงานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทัง้ จรรยาบรรณและมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ฌ) อานวยความสะดวกแก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วสามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องตนในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ กองทุ น ฯ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ญ) จัดทาบัญ ชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยแยกไว้ ต่ างหากจากทรัพย์สินของบริ ษัทจัดการ
และนาทรัพย์สินของกองทุนฯ และผลประโยชน์ที่ได้ จากการนาทรัพย์สินของกองทุนฯ ไปลงทุนไป
ฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ฎ) จัดทาและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฏ) จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฐ) จัดทารายงานการลงทุนของกองทุนฯให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ทราบ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฑ) คานวณมูลค่ าทรัพ ย์ สิน มูลค่ าทรั พ ย์ สิน สุท ธิ และมูลค่า ของหน่ ว ยลงทุน และเปิ ดเผยข้ อ มูล
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฒ) จัดทางบการเงินของกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ ที่ กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์และนาส่งงบ
การเงินดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
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ณ) จัดทารายงานประจาปี ของกองทุนฯ โดยมีข้อมูลตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ทุกรอบ
ระยะเวลาสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ และส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน สานักงาน ก.ล.ต.
และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ
ด) รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชกั ช้ าเมื่อปรากฏเหตุการณ์ หรื อการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมี ผลกระทบต่อมูลค่าทรั พย์ สิ นกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ก องทุน ฯ
ลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ยวข้ อง
ต) จัดทา จัดให้ มีการทา จัดส่ ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
ถ) ติดตาม ดาเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่าง ๆ อาทิ ผู้
ประเมิน ค่าทรั พย์ สิน ผู้จัดการกองทุน ที่ป รึ กษา และผู้ติดต่ อกับ ผู้ลงทุนตามสัญ ญาแต่งตัง้ ที่
เกี่ยวข้ อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว
ภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องและการปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงดาเนินการตามที่ระบุไว้
ในสัญญาแต่งตั ้ง และ/หรื อ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ และ
ท) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดว่าเป็ นหน้ าที่ของบริษัทจัดการ

8.2 ผู้บริหารทรั พย์ สิน
I.

II.

ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซด์ ของผู้บริหารทรัพย์ สิน
ชื่อ

บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้ นท์ จากัด

ทีอ่ ยู่

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เลขทะเบียนบริษัท

0105556107920

โทรศัพท์

0-2699-2582

โทรสาร

0-2699-4321

หน้ าที่และความรับผิดชอบ ของบริษัทจัดการและผู้บริหารทรัพย์ สิน
ก)

ติดต่อ เจรจา ประสานงาน ยื่นข้ อเสนอ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ดาเนิ นการใดๆ
ที่เกี่ ยวข้ อ งและจาเป็ นเพื่ อ ให้ มี การด าเนิน การด้ านธุรการสาหรั บ ทรั พ ย์ สิน ที่ เป็ นโครงสร้ า ง
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 ากั ด เพี ย ง การจัด การ ติ ด ต่ อ เจรจา
ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ดาเนินการ (ก) เพื่อให้
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มีการเข้ าใช้ และ/หรื อ เข้ าชม สถานที่ตัง้ ทรัพย์ สินที่เป็ นโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของ
กองทุนฯ (ข) เพื่อให้ มีการเข้ าทาสัญญา หรื อ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรื อให้ ใช้ สถานที่ตั ้งทรัพย์สินที่
เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ระหว่างกองทุนฯ กับเจ้ าของหรื อผู้ให้ เช่าหรื อผู้
ยิ น ยอมให้ ใช้ สถานที่ และจัด การเพื่ อ ให้ มี ก ารจดทะเบี ย นสัญ ญาดังกล่ า วกับ เจ้ า หน้ า ที่ ที่
เกี่ ยวข้ อง (หากจาเป็ น) (ค) ที่เกี่ ยวกับ การชาระค่าเช่าตามสัญ ญาเช่าหรื อให้ ใช้ สถานที่ตัง้
ทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ให้ แก่เ จ้ าของหรื อผู้ให้ เช่าหรื อผู้
ยินยอมให้ ใช้ สถานที่ (ง) ที่ เ กี่ ยวกับ การประกัน ภัย (จ) เพื่ อให้ ได้ ม าซึ่งสิ ทธิ แห่ งทางสาหรั บ
ทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ รวมถึงการชาระค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายสาหรับสิทธิแห่งทางดังกล่าว (ฉ) ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ ติดตาม และ/หรื อ ทวงถามค่า
เช่าเป็ นรายเดือนจากบุคคลที่ เช่าทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมจากกองทุนฯ
(ทัง้ ตามสัญญาเช่า ดาเนิ นการและบริ หารจัดการหลักและสัญญาเช่าอื่น ๆ ระหว่างกองทุนฯ
กับผู้เช่า) และ (ช) ที่เกี่ ยวกับการจัดการเกี่ยวกับใบแจ้ งหนีแ้ ละใบเสร็ จรับเงินสาหรับค่าเช่า
ทรัพย์สินที่เป็ 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 อเสนอ และ/หรื อ ลงนามใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อนาพืน้ ที่ (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 และบริหารจัดการ ระหว่างผู้เช่าดังกล่าวกับกองทุนฯ

ค)

ติดต่อ ประสานงาน ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และ/หรื อ ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ น
เพื่อให้ บุคคลที่กองทุนฯ ทาสัญ ญาแต่งตั ้งหรื อมอบหมายให้ ดาเนินการบริ หารจัดการ จั ดหา
ผลประโยชน์ หรื อให้ บริการแก่กองทุนฯ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ของกองทุนฯ ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตั ้งหรื อมอบหมายดังกล่าว

ง)

บอกกล่าว ติดตามทวงถาม ร้ องทุกข์ กล่าวโทษ เจรจา เรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ แจ้ งความ
ดาเนินคดีกบั คู่สญ
ั ญาของกองทุนฯ ที่กระทาละเมิด หรื อปฏิบตั ิผิดข้ อสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อ
บุคคลอื่นใดในเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับการเช่ า ดาเนินการและบริ หารจัดการทรัพย์ สินโครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ตลอดจนให้ ถ้อยค า ลงนาม ส่ งมอบ รั บมอบ และ/หรื อ
รับรองเอกสารต่าง ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวข้ อง เพื่อสาเร็จผลตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ ระบุไว้ ใน
ข้ อ (ก) ข้ อ (ข) และ ข้ อ (ค) ข้ างต้ น
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จ)

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

ฉ)

แต่งตั ้งตัวแทนช่วงคนหนึ่งคนใดหรื อหลายคน รวมทังการแต่
้
งตั ้ง การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก
เพิกถอนการแต่ง ตั ้ง เพื่อให้ บรรลุซึ่งประโยชน์ และวัตถุประสงค์อันได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นทุก
ประการ

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

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (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 รวมถึงสถานที่จัดเก็บรักษาทรั พย์ สิน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้
ก) ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ล
ผลประโยชน์
ข) ลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
ค) รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน และให้ การสนับสนุน การจัดตัง้ และการจดทะเบียนจัดตัง้
กองทุนฯ กับสานักงาน ก.ล.ต.
ง) ก ากั บ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท จั ด การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และโครงการจัด การกองทุ น ฯ
ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่ งครัด
จ) จัดทารายงานโดยละเอีย ดเสนอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการกระทาการ หรื องดเว้ น
กระทาการ จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนฯ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้
ภายในห้ าวันนับตั ้งแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
ฉ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ ดูแลผลประโยชน์ หรื อทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่นซึง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับฝากไว้
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ช) ควบคุมและดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนฯ
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สัญญา
เช่า ดาเนินการและบริหารจัดการหลัก และสัญญาบริการหลัก
ซ) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนฯ
ฌ) ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
หรื อเมื่อได้ รับ
คาสัง่ จากสานักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดีดงั กล่าว ให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สิน
ของกองทุนฯ ได้
ญ) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตั ิงานในการบริ หารจัดการกองทุนฯ ของบริษัทจัดการโดยเคร่ งครัด ด้ วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและด้ วยความระมัดระวัง โดยใช้ ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ฎ) พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน
ที่มีมลู ค่ามากกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่
มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯและกฎหมายหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึง่ ได้ รับการแต่งตั ้งโดยค่าใช้ จ่ายของกองทุนฯ (ถ้ ามี)
ฏ) พิจารณาอนุมัติหรื อไม่อนุมัติ การเข้ าทาสัญ ญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิกสัญ ญาที่เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าของสัญญา
มากกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้ า
ทาสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ
และกฎหมายหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ โดยคานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้ รับการแต่งตั ้งโดย
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนฯ)
ฐ) แจ้ งให้ บริษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรื อ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ ้น อันมี ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพ ย์สินของกองทุนฯ อย่างมีนัยสาคัญ หรื อ
เมื่อเห็นว่าจาเป็ นต้ องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุนฯ
ฑ) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องได้ รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเรื่ องที่ต้องได้ รับมติ
จากผู้ถือหน่วยด้ วย
ฒ) ดาเนินการให้ มีการรับหรื อชาระเงิ นจากบัญ ชีของกองทุนฯ ภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการร้ องขอ
อย่างสมเหตุสมผล ทังนี
้ ้ โดยต้ องเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และ/หรื อ ข้ อกาหนดของเอกสาร
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง (ตามแต่กรณี)
ณ) ไม่กระทาการอันเป็ นการขัด กับประโยชน์ ของกองทุนฯ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทน
ในการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผย
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ข้ อมูลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าว
มิได้ แสดงการคัดค้ าน
ด) ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ดาเนินการขอมติ ให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ต) มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ และสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ
ถ) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์

8.4 คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายณรงค์ศกั ดิ์

ปลอดมีชยั

ประธานกรรมการ

2) นางทิพาพรรณ

ภัทรวิกรม

กรรมการ

3) นางสาวพีรญา

วรรณคีรี

กรรมการ

หน้ าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุน
ก) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื ้อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จาหน่าย โอน หรื อรับโอนซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
โครงการโครงสร้ างพืน้ ฐาน ตามที่ผ้ ูจัดการกองทุนฯ ได้ นาเสนอต่ อคณะกรรมการลงทุน 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 องงบประมาณที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการทรัพย์สินที่กองทุนฯ ตามที่ผ้ ดู ูแล
ทรัพย์สินนาเสนอแก่กองทุนฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
ง) พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุ มตั ิกลยุทธ์ การลงทุนในโครงการโครงสร้ างพืน้ ฐาน กลยุทธ์การบริ หาร
ความเสี่ยงในการลงทุน แผนการบริ หารสภาพคล่อง และอื่นๆ ตามที่ผ้ ูจัดการกองทุนฯ นาเสนอ รวมทัง้
พิจารณากาหนดเงื่อนไขและข้ อจากัดในการลงทุนให้ ผ้ ูจดั การกองทุนฯ นาไปปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิ และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
จ) กากับดูแลให้ กลยุทธ์การลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ ตามกรอบที่
ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อ สัญญาการบริ หารจัดการกองทุนฯ รวมทังก
้ ากับดูแลให้ การลงทุน
เป็ นไปตามกรอบที่ ระบุไ ว้ ในโครงการจัดการกองทุน ฯ รวมทัง้ กากับ ดูแลให้ การลงทุน ให้ เป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
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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 นไปตามนโยบายและหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยเคร่งครัด
ฌ) ด าเนิ น การเรื่ อ งอื่ น ใดตามมติ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น 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 และอนุ มัติ สั่งการตามที่ จ าเป็ นและเห็ น สมควร และไม่ ขัด หรื อ แย้ งกั บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ฎ) พิจารณาแต่งตั ้งกรรมการที่เป็ นผู้แทนกลุ่มงาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีที่กรรมการท่านเดิมมิได้
ปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานนันๆ
้ แล้ ว

8.5 ชี่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลดังต่ อไปนี ้
1) ผู้สอบบัญชี
ชื่อ

บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

ที่อยู่

อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 15 เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์

0-2286-9999 และ 0-2344-1000

หมายเลขโทรสาร

0-2286-5050

2) นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื่อ

บริษัท 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

บริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด

ทีอ่ ยู่

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

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

บริษัท 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 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ
I.

ข้ อมูลประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ ของบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนในช่ วง 5
ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบั ญญัติหลักทรั 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
เงิน ฝาก บัต รเงิ น ฝาก ตั๋วแลกเงิน หรื อ ตั๋ว สัญ ญาใช้ เงิน 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

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด (บลจ.ไทยพาณิชย์ )
มิได้ จัด การกองทุน เปิ ดไทยพาณิ ชย์ ตราสารหนี ้ เอเอส 6M4 (กองทุน
SCBAS6M4) และกองทุ น 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 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม (NAV)

มาตรา 126 (ข้ อห้ ามบริษัทหลักทรัพย์ ในการจัดการกองทุนรวม)
ไม่มี
มาตรา 129 (การดาเนินการและแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม)
ไม่มี
II.

ข้ อมูลประวัติการถูกลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรั บ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทจัดการในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
ไม่มี
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คาสัง่ หรื อหนังสือเวียนตามที่ได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด และมีการ
จัดตั ้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และคณะกรรมการลงทุน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการ
ลงทุน และมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์คอยสอบทานการทางานของบริษัทจัดการอีกด้ วย
โดยทางบริ ษัทจัดการ ได้ กาหนดให้ มีนโยบายการกากับดูแลทางด้ านต่างๆ เช่น การจัดทารายงานความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิ บัติงานด้ านธุรกิจจัดการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัด การ
ลงทุน เป็ นต้ น

9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
I.

คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น ประกอบด้ ว ยกรรมการซึ่ง มี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎหมายหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ บุคคลต่อไปนี ้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการ
ลงทุน
1) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ ไพโรจน์

กรรมการและรองประธานคณะผู้บริหารของทรู

2) นายนพปฎล เดชอุดม

รองประธานคณะผู้บริหารของทรู

3) นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั

ประธานกรรมการ บลจ ไทยพาณิชย์ จากัด

4) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
ก) ให้ คาปรึ กษา คาแนะนาแก่บริ ษัท จัดการเกี่ ยวกับการลงทุนของกองทุนฯ ในทรัพ ย์ สิน กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน รวมถึงการบริ หารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนฯ ลงทุ น
เมื่อได้ รับการร้ องขอโดยบริษัทจัดการ
ข) แจ้ งแก่ บ ริ ษั ท จัด การให้ ท ราบถึ งการที่ ก รรมการรายใดมี ส่ว นได้ เสี ย (ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อ ม) ในเรื่ องที่ต้องให้ คาปรึ กษาหรื อค าแนะนา ทัง้ นี ้ กรรมการผู้ที่ มีส่วนได้ เ สียในเรื่ องที่
พิจารณา (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) จะต้ องไม่เข้ าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาในเรื่ องดังกล่าว
II.

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั

ประธานกรรมการ

2) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

กรรมการ

3) นางสาวพีรญา วรรณคีรี

กรรมการ
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หน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบหลัก ของคณะกรรมการลงทุ น สามารถดู ได้ จากหัวข้ อ 8.4 ของรายงาน
ประจาปี

9.3 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
ทางบริษัทจัดการ 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 ยบระหว่างกั น และ
จะต้ องดาเนินงานด้ วยความซื่อสัตย์ สจุ ริตและยุติธรรม เพื่อให้ การจัดการกองทุนภายใต้ การบริหาร เป็ นไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ผลประโยชน์ ข องลูก ค้ า โดยผลประโยชน์ ข องลู ก ค้ า ต้ อ งมาก่ อ น
ผลประโยชน์ ของบริษัทฯ หรื อผลประโยชน์ส่วนตัวกรรมการ หรื อพนักงานของบริษัทฯ
บริ ษัทจัดการอนุญ าตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่ อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่าง ๆ ที่สานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด รวมทัง้ กฎ ระเบี ยบ ข้ อบังคับของ
บริ ษัทจัดการ และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะสามารถกากับ
ดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

9.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนฯ
กลุ่มการลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐาน จะเข้ าทาการตรวจสอบและสอบทาน (การทา due diligence) วิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื อ้ ทรัพย์สินเข้ ากองทุนฯ ตลอดจนตัดสินใจลงทุนหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์ สินของกองทุนฯ โดยมีขนั ้ ตอนตามขัน้ ตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็ นกระบวนการ ทัง้ ยังมี
คณะกรรมการการลงทุนช่วยกลัน่ กรองการพิจารณาเพือ่ หลีกเลี่ยงการขัดแข้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น โดย
มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี ้
เกณฑ์ในการพิจารณา
1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ผ่า นมาของเจ้ าของสินทรัพย์ เพื่อพิจาณา
ถึงความสามารถปฏิ บัติหน้ าที่เมื่อเป็ นคู่สัญญาในการเข้ าธุรกรรมการลงทุนและการบริ หารงานของ
กองทุนฯ
2) ทาเลและศักยภาพของสินทรัพย์ สภาพที่ตั ้ง ทางเข้ าออก
3) โอกาสในการจัดหารายได้
4) ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของสินทรัพย์ที่จะเข้ าลงทุน
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5) ความเป็ นไปได้ ทางการตลาด และสภาวะการแข่งขันของสินทรัพย์ที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุน

9.5 การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์ สิน
ผู้จดั การกองทุนคัดเลือกบุคคากรอื่นในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ บริษัทจัดการให้ ความสาคัญกับ
การคัดเลือกบุคลากรผู้มารับหน้ าที่ผ้ บู ริหารทรัพย์สิน โดยจะจัดให้ มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม ความพร้ อม
ในการดาเนินงานของผู้บริหารสินทรัพย์ บริษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสินทรัพย์ และเสนอต่อ
คณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณารายที่เหมาะสมก่อนดาเนินการแต่งตั ้ง
เกณฑ์ในการพิจาณาผู้บริหารทรัพย์สิน มีดงั ต่อไปนี ้
1) ประสบการณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือในการปฏิบตั ิงาน
2) ความคุ้นเคยกับทรัพย์สิน หรื อทีต่ ั ้งของทรัพย์สิน
3) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้เช่าและผู้ใช้ บริการทรัพย์สิน
4) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้ าของที่ดิน
5) ความสัมพันธ์อนั ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ
6) ระบบการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายใน
7) อัตราค่าตอบแทน
8) เกณฑ์อื่นๆ ที่กรรมการการลงทุนและหรื อผู้เชี่ยวชาญอาจเสนอเพิ่มเติม

9.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรั พย์ สิน
การให้ บริ การของผู้บ ริ หารทรัพย์ สิน จะมีการประเมินผลโดยการใช้ ดัชนีป ระเมินผลงาน ตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาบริการหลัก ดัชนีวดั ผลประกอบด้ วยดัชนีตา่ ง ๆ รวมถึงการควบคุมการใช้ จ่ายและรายได้ ตามงบประมาณ
ที่คาดการณ์ และการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าสถานที่ตั ้งทรัพย์สิน หากการให้ บริการไม่เป็ นไปตามดัชนีวดั ผลที่กาหนด
ไว้ จะมีการลดค่าบริการ โดยจะพิจารณาและปรับปรุงดัชนีวดั ผลเป็ นรายปี โดยตกลงร่วมกันตามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาบริการหลัก
ผู้จดั การกองทุนอาจจะมอบอานาจในการบริหารจัดการให้ แก่ผ้ บู ริหารทรัพย์สิน โดยจะกากับดูแลการบริหารของ
ผู้บริ หารทรัพย์สินตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็ นที่ยอมรับ พร้ อมทัง้ ติดตาม ควบคุมผลประกอบการ
เป็ นไปตามงบประมาณประจาปี ของสินทรัพย์ที่จดั ทาร่วมกันทุกปี เพื่อดารงซึง่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นหลัก นอกจากผลประกอบการของทรัพย์สินที่ผ้ จู ดั การกองทุนพึงดูแลแล้ ว ผู้บริหารสินทรัพย์จะต้ องดู แลให้

150

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ทรัพย์สินของกองทุนฯ ให้ อยู่ในสภาพดี พร้ อมจัดหาผลประโยชน์ และดาเนินการให้ มีการจัดทาประกันภัยที่
พอเพียงและเป็ นไปตามที่เปิ ดเผยในโครงการจัดการกองทุนฯ

9.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนฯ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับแต่งตั ้งจากบริษัทจัดการ ซึง่ ได้ แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) มีหน้ าที่โดยตรง
ในการควบคุม และดูและดู แลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิ น เอกสาร หรื อทรัพย์ สินต่ างๆ ของ
กองทุนฯ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สัญญา
เช่า ดาเนินการและบริ หารจัดการหลัก และสัญญาบริ การหลัก และจัดทาบัญชีแ สดงการรับจ่ายทรัพย์สิ นของ
กองทุนฯ
ลักษณะการเข้ าตรวจสอบสภาพทรัพย์สินมี 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 - ผู้จัดการทรัพย์ สินโทรคมนาคมจะอานวยความสะดวกให้ กับกองทุนฯ และผู้ดู แล
ผลประโยชน์ หรื อผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิ คที่กองทุนฯ จะแต่งตั ง้ ในการสารวจและตรวจสอบสภาพ
ทรัพย์สินที่กองทุนฯ เข้ าลงทุน
ความถี่และกาหนดการของการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน 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 รับปรุงแล้ ว
0- 30,000 ล้ านบาท
ส่วนที่มากกว่า 30,000 ล้ านบาท ถึง 50,000 ล้ านบาท
ส่วนที่เกิน 50,000 ล้ านบาท

อัตราร้ อยละของมูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิท่ปี รับปรุงแล้ ว
ร้ อยละ 0.11
ร้ อยละ 0.075
ร้ อยละ 0.005

หมายเหตุ: มูลค่าสิ นทรัพย์สทุ ธิ ที่ปรับปรุงแล้ว คือ มูลค่าสิ นทรัพย์ทงั้ หมดของกองทุนรวมหักด้วยหนีส้ ิ นที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย
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อัตราดังกล่าวยังไม่ได้ รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม โดยในปี 2562 ทางกองทุนฯ ได้ ชาระค่าธรรมเนี ยมการจัดการเป็ น
จานวน 115.59 ล้ านบาท

9.9 การเปิ ดเผยข้ อมูล/สารสนเทศต่ อผู้ถือหน่ วย
บริษัทจัดการ 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 ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศที่เกี่ยวข้ อง ก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ต่อผู้ถือหน่วย
อาทิเช่น
1) การคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า ของหน่วยลงทุน เป็ นรายไตร
มาสภายใน 45 วันนับแต่วันสิ ้นไตรมาส บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลข้ างต้ นในหนังสื อพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อยหนึ่งฉบับและปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสานักงาน
ใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยต้ องมีการเปิ ดเผยชื่อ ประเภท และที่ตั ้งทรัพย์สินของกองทุนฯ
2) บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดเตรี ยมและเปิ ดเผยการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ รวมทัง้ งบ
การเงิน (ทัง้ รายไตรมาสและรายปี ) รายงานประจาปี เหตุการณ์ สาคัญ ที่ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรั พย์ สิน ฐานะทางการเงิน หรื อผลประกอบการของกองทุนฯ และเหตุการณ์ อื่น ใดตามที่ ก.ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) กาหนด

9.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่ วย
บริษัทจัดการ 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 ผู้ดูแลผลประโยชน์เ ป็ นผู้รับรองความถูกต้ องและรับรองว่า ได้ กระทา
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ก่อนการเปิ ดเผยและจัดประชุมต่างๆ กับผู้ถือหน่วย
โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะต้ 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
บริษัทจัดการจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ านับจากวันที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ เข้ าชื่อกันทาหนังสือ
ขอให้ บริษัทจัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
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หากบริษัทจัดการไม่เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอภายในระยะเวลา
ที่กาหนดข้ างต้ น ผู้ถือ หน่วยลงทุนซึ่งถื อหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ อาจเรี ยกประชุมเองก็ได้
หลักเกณฑ์ และวิธีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
และมีสิทธิได้ รับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะต้ 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 อนายทะเบียนกาหนดก่อ นวันปิ ดสมุดทะเบียนตามที่เคย
แจ้ งไว้ นนั ้
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่ง หนังสือขอมติ หรื อหนังสื อนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่ อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นบันทึกข้ อมูลที่ถูกต้ องและเป็ นจริง ดังนัน้ การจ่ายหรื อ
การแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
สิทธิในการได้ รับหรื อข้ อจากัดสิทธิใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซงึ่ มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ให้ ถือว่าเป็ นการที่บริษัทจัดการกระทาไปโดยชอบ
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 อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมด โดยมีหน่วยลงทุน
นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุ นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
เว้ นแต่ที่กาหนดไว้ ในข้ อ (ข) ท้ ายนี ้
(ข) องค์ ป ระชุม ที่ กาหนดไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ น มิ ให้ น ามาใช้ บังคับ กั บ การขอมติ เพื่ อ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โครงการจัดการกองทุนฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ซึง่ จะต้ องกระทาตามที่กาหนดไว้
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II.

สิทธิออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมในเรื่ องที่จะลงมติใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องที่จะลงมตินนั ้
(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อจากัดที่กาหนดไว้ จะต้ องงดออกเสียงสาหรับ
หน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานัน้

III.

ข้ อกาหนดในการออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่วยลงทุนที่ตนถือ
(ข) เว้ นแต่กรณี ที่กาหนดไว้ ในข้ อ (ค) และข้ อ (ง) ท้ ายนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
(ค) เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (ร้ อยละ 75 หรื อมากกว่า) ของจานวนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
(1) การได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า
100 ล้ านบาท หรื อตัง้ แต่ร้อยละ 30 ขึน้ ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มี
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว หรื อการตกลง การยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสี ยงเพื่อให้
บริษัทที่กองทุนฯ เป็ นผู้ถือหุ้น
(2) การเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิ กสัญญาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรื อจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโดยกองทุนฯ ที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท
หรื อตั ้งแต่ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข
หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว
(3) การเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อการตกลงยินยอม หรื อใช้ สิ ทธิออกเสียงเพื่อให้
บริษัทที่กองทุนฯ เป็ นผู้ถือหุ้น
(4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
(6) การควบหรื อรวมกับกองทุนอื่น
(ง) มติเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในหัวข้ อ 7.1.4.1 “วิธีแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน” ตามหนังสือชี ้ชวนเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ
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9.11 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ทางกองทุนฯ ได้ ชาระค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ให้ กับบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ตั ้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึง 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงินรวม 1,680,000 บาท

10 ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ในปี 2562 ทางกองทุ น ฯ ไม่ มี ก ารตัง้ งบประมาณส าหรั บ การท ากิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้ อม
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการให้ บริ การเป็ นผู้ จัดการกองทุน ทางบริ ษัทจะบริ หารจัดการ ตลอดจนควบคุมและติดตามความเสี่ยงที่
สาคัญ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
(1) เพือ่ ให้ มีการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่สาคัญในการทาหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทุน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเข้ าใจถึงความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยง รวมทัง้ ตระหนักในหน้ าที่ความรับผิดชอบใน
การบริหารความเสี่ยงในการดาเนินงานในทุกกิจกรรม
บริษัทใช้ กรอบการกากับดูแลแบบ "แนวป้องกัน 3 ชัน"้ ในการบริหารความเสี่ยง
(1) แนวป้องกันชันที
้ ่ 1 ได้ แก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้ อง จะรับผิดชอบในการบริ หาร
ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นในการให้ บริการเป็ นผู้จดั การกองทุน
(2) แนวป้องกันชันที
้ ่ 2 ได้ แก่ หน่วยงานกลาง เช่น หน่วยงานบริหารความเสี่ย ง หน่วยงานกากับและควบคุม
จะดูแลและควบคุมความเสี่ยง ซึง่ จะเป็ นผู้ให้ คาแนะนา สนับสนุน และทดสอบวิธีการที่หน่วยงานธุรกิจและ
หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ บริหารความเสีย่ งด้ านการดาเนินงาน
(3) แนวป้องกันชันที
้ ่ 3 ได้ แก่ หน่วยงานบริ หารงานตรวจสอบ จะทาการทดสอบกระบวนการและขันตอนทาง
้
ธุรกิ จ (รวมถึงกระบวนการบริ ห ารความเสี่ย ง) เพื่ อให้ ค วามมั่นใจแก่ คณะกรรมการบริ ษั ท ว่ าบริ 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 ซึ่ งถือหุ้นร้ 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 นผู้ดูแลผลประโยชน์ข องกองทุนฯ และในปี 2562 กองทุนฯ มีการชาระ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ เป็ นจานวน 29.22 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 เพื่อจัดตั ้งเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประเภท
ไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการกาหนดอายุโครงการ กองทุนฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และ
เริ่มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั ้งแต่วนั ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2562: 154,682 ล้ านบาท พ.ศ. 2561: 139,002
ล้ านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2562: 3,664 ล้ านบาท และ พ.ศ. 2561: 1,530 ล้ าน
บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี ้
จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
จากค่าเช่า
จากดอกเบี ้ย
ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอขอคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

199,266,340,000

173,020,855,760

3,669,018,023

1,539,018,127

480,583,706

1,959,774,384

312,503,970
1,883,200
6,504,717
5,713,912,561
1,292,820,738
210,743,566,915

313,389,030
453,144
4,669,470,633
770,366,862
182,273,327,940
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หนีส้ นิ
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อเงินลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
เงินกู้ยืมระยะยาว
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 10,631,653,745 หน่วยมูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(พ.ศ. 255 (พ.ศ. 2561: หน่วยลงทุน 9,637,943,054 หน่วย มูลค่า
หน่วยละ 110 บาท)
ทุนจดทะเบียนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิ ต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุน

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

622,247,279
5,828,553,534
273,126,358
3,162,228,711
27,880,228,199
133,214,110
97,565,264
37,997,563,455
172,746,003,460

491,766,134
4,731,194,660
269,062,726
2,690,914,295
27,803,788,468
154,576,904
62,435,669
36,203,738,856
146,069,589,084

106,316,537,450

96,379,430,540

127,116,208,438
45,629,795,022
172,746,003,460
16.2482
10,631,653,745

111,316,208,451
34,753,380,633
146,069,589,084
15.1556
9,637,943,054
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งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

3,104,261,796
9,834,195,893

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

36,895,350

11,302,262

14,921

40,025,424

12,975,367,960

10,490,562,157

115,594,923

100,682,967

29,222,185

23,915,731

5,043,470

5,076,790

43,839,537

60,269,563

5,173,724

1,644,823

886,456,043

399,701,464

43,067,178

16,841,917

1,451,655,919

1,415,068,234

444,877

-

2,580,497,856

2,023,201,489

10,394,870,104

8,467,360,668

13,650,506

9,987,830

10,562,252,206

1,241,626,298

21,362,794

135,571,411

รวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน

10,597,265,506

1,387,185,539

การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน

20,992,135,610

9,854,546,207

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
รายได้ คา่ เช่า
รายได้ ดอกเบี ้ย
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายการ(ขาดทุน)กาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย
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13.2

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนที่สาคัญ

ปี 2562

ปี 2561

อัตราส่วนของรายได้ จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้ รวม
อัตราส่วนของรายได้ จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ย
ระหว่างปี /งวด
อัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่าง
ปี /งวด
รายได้ จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี
มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน ณ
วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี

80.11%

80.71%

8.27%

8.39%

1.65%

1.62%

6.63%

6.77%

94.55%

94.92%

รายได้ จากการลงทุนทังหมดในปี
้
2562 เพิม่ ขึ ้นจากปี 2561 เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี ้
(1) รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ ้นตามสัญญาเช่าที่มีอยู่ระหว่างกองทุนฯ กับกลุ่ม ทรู
(2) รายได้ ค่าเช่าเพิ่มเติมจากสัญญาเช่าระหว่างกองทุนฯ กับ บริ ษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (DTN) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทในเครื อของบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) ซึ่งในปี 2562 ทาง DTN ได้ มี
การเช่าพื ้นที่บนเสาโทรคมนาคมเพิ่มจานวนมากขึ ้นกว่าในปี 2561
(3) รายได้ ค่าเช่าและสิทธิในการรับรายได้ จากทรัพย์สิน ที่กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่
17 พฤษภาคม 2561 ซึ่ งทางกองทุ น ได้ รั บ รายได้ เต็ ม ทัง้ ปี ในปี 2562 และที่ ก องทุน ฯ ได้ เข้ า ลงทุ น
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จึงทาให้ มีรายได้ รวมทังปี
้ เพิ่มขึ ้นในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี
2561
โดยสรุ ป รายได้ จากการลงทุนในปี 2562 อยู่ท่ี 12,975.37 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 23.69 จากปี 2561
ในขณะที่ ค่าใช้ จ่ายหลักในปี 2562 ที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ได้ แก่
(1) ค่ า ใช้ จ่ ายในการด าเนิ น งาน 886.46 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ จาก -399.70 ล้ า นบาทในปี 2561 โดย
เพิ่มขึ ้น 486.75 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 121.78 ซึ่งประกอบไปด้ วย ค่าสิทธิแห่งทาง ค่าใช้ จ่ายในการย้ าย
เสาโทรคมนาคม และค่าเช่าที่ดินรวมถึงภาษี โรงเรื อน ทัง้ นีม้ ีสาเหตุหลัก มาจากการที่กองทุนได้ เข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 และ ครัง้ ที่ 4 และ
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(2) ต้ นทุนทางการเงิน 1,415.66 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 1,415.07 ล้ านบาทจากในปี 2561 โดยเพิ่มขึ ้น
36.59 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.59 โดยสาเหตุหลักมาจากดอกเบีย้ จ่ายเพิ่มเติมภายใต้ สัญญากู้ยืมเงิน
ฉบับที่ 3 ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 และ
(3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งประกอบด้ วยค่ าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ รวม 198.87
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 191.59 ล้ านบาทในปี 2561 โดยเพิ่มขึ ้น 7.28 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 3.80 เนื่องจาก
การที่กองทุนได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 และ ครัง้ ที่ 4
(4) ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ประกอบด้ วยที่เกี่ยวข้ องในการจัดงานประชุมสามัญประจาปี 2562 และ งานประชุม
วิสามัญ ครัง้ ที่ 1/2562 ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ ที่ 4 รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการพิมพ์
เอกสารเชิญประชุมต่างๆ รวม 43.07 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจาก 16.84 ล้ านบาทในปี 2561
โดยสรุ ป ค่ าใช้ จ่ายรวมในปี 2562 อยู่ท่ี 2,580.50 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 27.55 จากปี 2561
ทังนี
้ ้ในปี 2562 มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถัวเฉลี่ย อยู่ที่ 156,804.35 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.41 จากปี 2561 เมื่อ
พิจารณารวมกับรายได้ รวมที่เพิ่มขึ ้นและค่าใช้ จ่ายรวมที่เพิ่มขึ ้นตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น ทาให้ อตั ราส่วนรายได้ จาก
การลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 8.27 ลงลงจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อย
ละ 8.39 และทาให้ อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถั วเฉลี่ยระหว่างปี ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.65
เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึง่ อยู่ที่ ร้ อยละ 1.62
จากปั จจั ย ที่ ไ ด้ กล่ า วไปข้ างต้ นท าให้ รายได้ จากการลงทุ น สุ ท ธิ (Net Investment income) ในปี 2562
อยู่ที่ 10,394.87 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22.76 จากปี 2561 ซึง่ อยู่ที่ 8,467.36 ล้ านบาท โดยอัตรารายได้ จาก
การลงทุนสุทธิต่อรายได้ รวม (Net Investment Income Margin) ซึง่ ไม่นบั รวมรายการกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงิน
ลงทุน รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน และรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ ้นจากสัญญา
แลกเปลี่ ย นอัต ราดอกเบี ย้ (นับ เฉพาะรายได้ ที่ เกิ ด ขึ น้ จากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานเท่ า นั น้ ) ในปี 2562
อยู่ที่ร้อยละ 80.11 ลดลงจาก ในปี 2561 ซึง่ อยู่ที่ร้อยละ 80.71 อันเป็ นผลมาจากการทีร่ ายได้ รวมเพิ่มขึ ้นคิดเป็ น
ร้ อยละ 23.69 ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายรวมเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 27.55
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมมีรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนรวม ในปี 2562 อยู่ที่ 10,597.27 ล้ านบาท เพิ่มขึน้
ร้ อยละ 663.94 จากปี 2561 ซึง่ อยู่ที่ 1,387.19 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากรายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
เงิ น ลงทุ น ในปี 2562 จ านวน 10,562.25 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 750.68 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2561 ซึ่ ง อยู่ ที่
1,241.63 ล้ านบาท เนื่องจากในช่วงไตรมาส 4/2562 กองทุนฯ ได้ จดั ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ
โดยผู้ประเมินอิสระได้ มีการปรับสมมติฐานบางรายการเพื่อให้ มีความใกล้ เคียงกับข้ อมูลในปั จจุบนั อาทิเช่น ซึง่ มี
สาเหตุหลักมาจากผู้ประเมินอิสระได้ มีการปรับสมมติฐานในด้ านอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ซึ่ง
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อ้ างอิงกับต้ นทุนทางการเงินของกองทุ น (WACC) ให้ สอดคล้ องกับ ปั จจุบัน รวมถึงมีการปรับ สมมติฐานบาง
รายการเพื่อให้ มีความใกล้ เคียงกับที่ระบุไว้ ตามสัญญาและการดาเนินงานของกองทุนฯ

ทังนี
้ ต้ ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั ้งและ
จัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน ซึ่งระบุไว้ ว่า กองทุนฯ จะต้ องดารงสัดส่วนมูลค่าการลงทุนในทรัพ ย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนฯ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี โดยให้ มีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 75 ของมูลค่ าทรั พ ย์ สิน รวมของกองทุ น ฯ โดย ณ สิ น้ ปี 2562 สัด ส่ วนการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิน กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนฯ มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 94.55 และ ณ สิ ้นปี 2561 มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 94.92
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14

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discussion and
Analysis)

14.1 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
รายได้ รวม
รายได้ รวมของกองทุน เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 23.69 จาก 10,490.56 ล้ านบาท สาหรั บปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561
เพิ่มขึ ้นเป็ น 12,975.37 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ รายได้ รวมของกองทุนประกอบด้ วย (1)
รายได้ จากการลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ จานวน 12,938.46 ล้ านบาท และ (2) รายได้ ดอกเบี ้ยและ
รายได้ อื่ น ๆ จ านวน 36.90 ล้ า นบาท โดยรายได้ จ ากการลงทุ น ที่ เพิ่ ม ขึ น้ มี ส าเหตุ ห ลัก มาจาก ก) รายได้ ค่ า เช่ า เสา
โทรคมนาคมที่เพิ่มขึ ้นตามสัญญาเช่าที่มีอยู่ระหว่างกองทุน กับกลุ่มทรู ข) รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่เพิ่มขึน้ ตาม
สัญญาเช่าระหว่างกองทุน กับ ผู้เช่ารายอื่น และ ค) รายได้ ค่าเช่ าจากทรัพย์สินโครงสร้ า งพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 3 และ ครัง้ ที่ 4 รวมถึงรายได้ ดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นอันเนื่องมาจากทางกองทุนลงทุนในเงินฝากประจามากขึ ้นเมื่อ
เทียบกับปี ก่อนหน้ า ในขณะที่รายได้ อื่น ๆ ลดลง โดยสาเหตุหลักมาจากในปี 2561 มีรายได้ อื่นจากเงินชาระคืนจาก TUC
TMV และ TICC สาหรับค่าธรรมเนียมบางส่วนในการจัดหาเงินกู้ยืมที่เกี่ ยวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สิน โครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และค่าธรรมเนียมการตลาด
ค่ าใช้ จ่ายรวม
ค่าใช้ จ่ายรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27.55 จาก 2,023.20 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพิ่มขึน้ เป็ น
2,580.50 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทังนี
้ ้ค่าใช้ จ่ายสามารถแบ่งออกได้ เป็ น (1) ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ที่ชาระให้ แก่บริ ษัทจัดการลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ผู้จัดการทรัพย์สิ นโทรคมนาคม ที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาอื่น ๆ เป็ นจานวน 198.87 ล้ านบาท (2) ค่าสิทธิแห่งทาง ค่าใช้ จ่ายในการย้ ายเสา
รวมทังค่
้ าเช่าที่ดินและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่าง ๆ คิดเป็ นจานวน 886.46 ล้ านบาท (3) ดอกเบี ้ยจ่ายและค่าใช้ จ่าย
ทยอยตัดจาหน่ายที่รับรู้ในปี 2562 จากการเข้ าทาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน (Front-end fee) รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้
ประสานงานสินเชื่อ (Facility Agent) จานวนรวม 1,415.66 ล้ านบาท และ (4) ค่าใช้ จ่ายอื่น จานวน 43.51 ล้ านบาท โดย
ค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4 ซึง่ ได้ แก่ ก) ค่าสิทธิแห่งทาง และค่าเช่าที่ดินรวมถึงภาษีโรงเรื อน และ ข) ดอกเบี ้ยจ่าย
ภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3 ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
รวมถึงในค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องในการจัดงานประชุมสามัญประจาปี 2562 และ งานประชุมวิสามัญ ครัง้ ที่ 1/2562
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รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายได้ จากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 22.76 จาก 8,467.36 ล้ านบาท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เพิ่มขึ ้นเป็ น 10,394.87 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นใน
รายได้ ค่าเช่าตามสัญญาเช่า ดาเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้ มีการแก้ ไขและแทนที่กบั กลุ่มทรู หักด้ วยค่าใช้ จา่ ยรวม
ที่เพิ่ มขึน้ ตามที่ ได้ ก ล่าวข้ างต้ น (ซึ่งรวมทรั พ ย์ สินโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคมซึ่ง กองทุนฯ ลงทุนครัง้ แรกเบือ้ งต้ น
ทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4)
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนเท่ากับ 10,597.27 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เปรี ยบเทียบกับ
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึง่ เท่ากับ 1,387.19 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการเปลี่ย นแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพ ย์ สินของกองทุน ฯ อันเกิด จากการประเมิน มูลค่าทรัพย์ สิน โดยผู้
ประเมินอิสระ โดยใน ปี 2562 มีการเพิ่มขึ ้นจากการประเมินมูลค่าดังกล่ าว จานวน 10,562.25 ล้ านบาท ในขณะที่ในปี
2561 มีการเพิ่มขึ ้นจากการประเมินมูลค่าดังกล่าวจานวน 1,241.63 ล้ านบาท ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากผู้ประเมินอิสระได้ มี
การปรั บ สมมติ ฐ านในด้ า นอัต ราคิ ด ลดกระแสเงิ น สด (Discount Rate) ซึ่ง อ้ า งอิ งกับ ต้ น ทุ น ทางการเงิน ของกองทุ น
(WACC) ให้ สอดคล้ องกับปั จจุบนั รวมถึงมีการปรับสมมติฐานบางรายการเพื่อให้ มีความใกล้ เคียงกับที่ระบุไว้ ตามสัญญา
และการดาเนินงานของกองทุนฯ
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ จาก 9,854.55 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2561 เป็ น 20,992.14 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรายได้ สทุ ธิที่
เพิ่มขึ ้นรวมถึง รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
การจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน
การจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และ
กาไรสะสม เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 22.25 จาก 8,494.73 ล้ านบาท เป็ น 10,384.73 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่ อนในช่วงเวลา
เดียวกัน โดยสาเหตุหลักเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นในรายได้ จากการลงทุนสุทธิอนั เป็ นผลมาจากการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
และ ครัง้ ที่ 4 และนโยบายการบริ ห ารสภาพคล่องส่ วนเกิน โดยการจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเป็ นส่วนที่เหลือ
หลังจากการสารองเงินสดเพื่อการจ่ายดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องสารองไว้ เพื่อ จ่ายในอนาคต อย่างไรก็
ตามในระหว่างปี 2562 กองทุนมีหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นจากเดิม 9,637.94 ล้ านหน่วย เป็ น 10,631.65 ล้ านหน่วย ส่งผลให้
เมื่ อ พิ จ ารณาการจ่ ายปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ูถื อหน่ ว ยต่ อ 1 หน่ วย จากผลการด าเนิ น งานและก าไรสะสมของระหว่ างวัน ที่ 1
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
มกราคม 2562 ถึ ง 31 ธั น วาคม 2562 และก าไรสะสม เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 1.77 อยู่ที่ 1.0355 บาทต่ อ หน่ วย เพิ่ ม ขึ น้ จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนซึง่ อยู่ที่ 1.0155 บาทต่อหน่วย
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
ตารางดังต่ อไปนีส้ รุ ปงบกาไรขาดทุน งบดุล และ สรุ ปงบกระแสเงินสด ประจาปี 2562 (เปรียบเทียบกับปี 2561)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิ จิทลั
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

ส่วนต่าง

3,104,261,796
9,834,195,893
36,895,350
14,921

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

(15,954,372)
7,319,018,303
11,302,262
(40,010,503)

12,975,367,960

10,490,562,157

2,484,805,803

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การทรัพย์สนิ โทรคมนาคม
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้

115,594,923
29,222,185
5,043,470
43,839,537
5,173,724
886,456,043
43,067,178
1,451,655,919
444,877

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
-

14,911,956
5,306,454
-33,320
-16,430,026
3,528,901
486,754,579
26,225,261
36,587,685
444,877

รวมค่าใช้จ่าย

2,580,497,856

2,023,201,489

557,296,367

10,394,870,104

8,467,360,668

1,927,509,436

13,650,506
10,562,252,206

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

3,662,676
9,320,625,908

21,362,794

135,571,411

(114,208,617)

รวมรายการกาไรสุทธิ จากเงิ นลงทุน

10,597,265,506

1,387,185,539

9,210,079,967

การเพิ่ มขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงาน

20,992,135,610

9,854,546,207

11,137,589,403

หมายเหตุ
รายได้จากการลงทุน

14

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิรายได้
รายได้ค่าเช่า
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อ่ืน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

12, 14

รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิ จากเงิ นลงทุน
รายการกาไรสุทธิท่เี กิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิท่ยี งั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิท่ยี งั ไม่เกิดขึ้นจาก
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ย

บาท

6

13, 14
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิ จิทลั
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
สินทรัพย์

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

สว่ นต่าง

บาท

บาท

บาท

199,266,340,000 173,020,855,760

26,245,484,240

14

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานตามมูลค่ายุตธิ รรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2562 : 154,682 ล้านบาท
และ พ.ศ. 2561 : 139,002 ล้านบาท)

5

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิ รรม
(ราคาทุน พ.ศ. 2562 : 3,664 ล้านบาท
และ พ.ศ. 2561 : 1,530 ล้านบาท)

6

3,669,018,023

1,539,018,127

2,129,999,896

7

480,583,706

1,959,774,384

(1,479,190,678)

8

312,503,970

313,389,030

(885,060)

จากค่าเช่า

1,883,200

-

1,883,200

จากดอกเบี้ย

6,504,717

453,144

6,051,573

ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอขอคืน

5,713,912,561

4,669,470,633

1,044,441,928

สินทรัพย์อ่ืน

1,292,820,738

770,366,862

522,453,876

210,743,566,915 182,273,327,940

28,470,238,975

เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้

รวมสินทรัพย์
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิ จิทลั
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
หนี้ สิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
เงินกูย้ มื ระยะยาว
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ย
หนี้สนิ อื่น

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

ส่วนต่าง

622,647,279
5,828,553,534
273,126,358
3,162,228,711
27,880,228,199
133,214,110
97,565,264

491,766,134
4,731,194,660
269,062,726
2,690,914,295
27,803,788,468
154,576,904
62,435,669

130,881,145
1,097,358,874
4,063,632
471,314,416
76,439,731
(21,362,794)
35,129,595

37,997,563,455

36,203,738,856

1,793,824,599

172,746,003,460

146,069,589,084

26,676,414,376

บาท

14

9
13

รวมหนี้ สิน
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 10,631,653,745 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
(พ.ศ. 2561 : หน่วยลงทุน 9,637,943,054 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

10

106,316,537,450

96,379,430,540

9,937,106,910

ทุนที่ได้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กาไรสะสม

10
10

127,116,208,438
45,629,795,022

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

15,799,999,987
10,876,414,389

172,746,003,460

146,069,589,084

26,676,414,376

16.2482
10,631,653,745

15.1556
9,637,943,054

1.0926
993,710,691

สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมด (หน่วย)
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิ จิทลั
งบกระแสเงิ นสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

ส่วนต่าง

20,992,135,610

9,854,546,207

11,137,589,403

(15,679,581,424)
(10,232,859,278)
8,117,000,000
(4,140,722)
885,060
(1,883,200)
(6,051,573)
(1,044,441,928)
(522,453,876)
130,881,145
1,097,358,874
4,063,632
471,314,416
35,129,595
(13,650,506)
(10,562,252,206)

(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)

39,558,204,336
(6,332,859,278)
4,662,000,000
(4,140,722)
26,730
(1,883,200)
(5,819,745)
2,794,275,305
236,765,836
(83,294,905)
(2,769,175,717)
41,997,635
(335,693,409)
10,645,587
(3,662,676)
(9,320,625,908)

(21,362,794)
76,439,731

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

114,208,617
1,860,973

(7,163,469,444)

(46,863,888,306)

39,700,418,862

15,799,999,987
(10,115,721,221)

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

(1,975,000,000)
(37,436,208,464)
(2,704,125,114)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

5,684,278,766

47,799,612,344

(42,115,333,578)

เงินฝากธนาคาร(ลดลง)เพิม่ ขึน้ - สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี

(1,479,190,678)
1,959,774,384

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

(2,414,914,716)
935,724,038

480,583,706

1,959,774,384

(1,479,190,678)

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
รายการปรับกระทบยอดการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิ
จากการดาเนินงานให้เป็ นเงินสดสุทธิท่ไี ด้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน :
การซื้อเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐาน
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การจาหน่ ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ส่วนต่ามูลค่าตราสารหนี้ตดั บัญชี
การลดลงในลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
การเพิม่ ขึน้ ในลูกหนี้จากค่าเช่า
การเพิม่ ขึน้ ในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
การเพิม่ ขึน้ ในภาษีมลู ค่าเพิม่ รอขอคืน
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์อ่นื
การเพิม่ ขึน้ ในเจ้าหนี้การค้า
การเพิม่ ขึน้ ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
การเพิม่ ขึน้ ในรายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า
การเพิม่ ขึน้ ในหนี้สนิ อื่น
รายการกาไรสุทธิท่เี กิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิท่ยี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิท่ยี งั ไม่เกิดขึน้ จาก
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
การตัดจาหน่ ายต้นทุนการกูย้ มื

5
6

6

9

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับจากการกูย้ มื สุทธิจากต้นทุนการกูย้ มื
การเพิม่ ขึน้ ของทุนที่ได้ร บั จากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
การแบ่งปนั ส่วนทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน

เงิ นฝากธนาคาร ณ วันสิ้ นปี

9
10
11

บาท
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รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
14.1.1 ภาพรวมของการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
โดยภาพรวม รายได้ หลักของกองทุนฯ ที่เพิ่ มขึ ้นในปี 2562 นันเป็
้ นผลมาจาก ก) รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่เพิ่มขึน้
ตามสัญ ญาเช่าที่มีอยู่ระหว่างกองทุน กับกลุ่ม ทรู ข) รายได้ ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่เพิ่มขึน้ ตามสัญญาเช่าระหว่าง
กองทุน กับผู้เช่ารายอื่น ค) รายได้ ค่าเช่าจากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4
สาหรับค่าใช้ จ่ายหลักที่เพิ่มขึ น้ ในปี 2562 นัน้ โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4 ได้ แก่ ค่าสิทธิแห่งทาง และค่า เช่าที่ดินรวมถึงภาษี
โรงเรื อน ดอกเบี ้ยจ่ายภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 3 ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 รวมถึงในค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องในการจัดงานประชุมสามัญประจาปี 2562 และ งานประชุมวิสามัญ
ครัง้ ที่ 1/2562
นอกจากนีใ้ นไตรมาส 4/2562 ทางกองทุนฯ มีการว่าจ้ างผู้ประเมินอิสระ เพิ่ มเติมจากในไตรมาส 1/2562 เพื่อประเมิน
มูลค่าของทรัพย์ สินของกองทุนฯ ทัง้ หมด ตัง้ แต่ตอนเริ่ มจัดตัง้ กองทุนฯ ในไตรมาส 4/2556 และหลังจากมีการลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในไตรมาส 1/2558 การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ในไตรมาส 4/2560 การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ในไตรมาส
2/2561 การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ในไตรมาส 3/2562 โดยผู้ประเมินอิสระได้ มีการปรับสมมติฐานบางรายการเพื่อให้ มี
ความใกล้ เคียงกับที่ระบุไว้ ตามสัญญาและการดาเนินงานของกองทุนรวม อาทิเ ช่น การปรับเปลี่ยนอัตราคิดลดกระแสเงิน
สด (Discount Rate) ) ซึ่งอ้ างอิงกับต้ นทุน ทางการเงินของกองทุน (WACC) ให้ สอดคล้ องกับปั จจุบัน รวมถึงมีการปรับ
สมมติฐานบางรายการเพื่อให้ มีความใกล้ เคียงกับที่ระบุไว้ ตามสัญญาและการดาเนินงานของกองทุนฯ ส่งผลให้ มีรายการ
กาไรสุท ธิ ที่ ยังไม่ เกิ ด ขึน้ จากการประเมิ น มูลค่ า ทรั พ ย์ สิน ในปี 2562 เป็ นจ านวน 10,562.25 ล้ า นบาท อย่ า งไรก็ ต าม
การเพิ่มขึน้ ของกาไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่นามาพิจารณาจ่ายเงินปั นผล แต่อย่างใด
นอกจากนันโดยปกติ
้
กองทุนรวมจะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ปี ละ 1 ครัง้ เว้ นแต่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สินของ
กองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญและการปรับเปลี่ยนประมาณการรายการค่าใช้ จ่ายบางรายการ
รวมถึงกองทุนฯได้ มีการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้
แสดงในงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ซึ่งเป็ นสาเหตุหลักทาให้ มูลค่าของสินทรั พย์ สุทธิ
(NAV) ในปี 2562 มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ น้ จ านวน 26,676.41 ล้ านบาท จากเดิ ม 146,069.59 ล้ านบาท ในปี 2561 เป็ น
172,746.00 ล้ านบาท ในปี 2562 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.26

14.1.2 ความสามารถในการทากาไร
เนื่องจากรายได้ จากเงินลงทุนที่กองทุนฯ ได้ รับส่วนใหญ่ถูกกาหนดไว้ แล้ วตามสัญญาต่าง ๆ ที่ทางกองทุนฯ ได้ ทากับกลุ่ม
ทรู ความสามารถในการหาผลประโยชน์ จากสภาพคล่องที่มี การจัดการค่าใช้ จ่ายดาเนินงานและค่าใช้ จ่ายของกองทุนฯ
จึงมีส่วนสาคัญกับความสามารถในการทากาไรของกองทุนฯ
โดยภาพรวม รายได้ จากการลงทุนสุทธิของกองทุนฯ ในปี 2562 เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 เป็ นจานวน 1,927.51 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 22.76 และเมื่ อ รวมรายการก าไรสุท ธิ จ ากเงิน ลงทุน จะเห็ น ว่ า รายการการเพิ่ ม ขึ น้ ในทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ จ ากการ
ดาเนินงานในปี 2562 เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 เป็ นจานวน 11,137.59 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 113.02 โดยสาเหตุหลักเกิดมา
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จากรายการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ ใน ปี 2562 ตามที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น แต่รายการกาไรสุทธิจาก
เงินลงทุนที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว ไม่ได้ เป็ นรายการกาไรที่เป็ นตัวเงิน ซึง่ ไม่เกี่ยวข้ องกับผลการดาเนินงานของกองทุนฯ อีกทังทาง
้
กองทุนฯ มีรายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นในปี 2562 จานวน 21.36 ล้ าน
บาท ด้ วยปั จจัยที่กล่าวมาข้ างต้ นจึงส่งผลให้ การเพิ่มขึ ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดาเนินงานในปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี 2561
ในด้ านการหาผลประโยชน์จากเงินสดในมือนัน้ กองทุนฯ ได้ นาสภาพคล่องที่มี ไปลงทุนไว้ ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ
เงินฝากประจา โดยในปี 2562 มีรายได้ ดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้น จานวน 36.90 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ที่มีจานวน 11.30
ล้ านบาท นอกจากนัน้ ในปี 2562 กองทุนฯ ยังคงมีการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั ้นที่มีความเสี่ยงต่า แต่ให้ ผลตอบแทนสูง
กว่าการฝากเงิน ซึ่งกาไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั ้นดังกล่าวจะถูก บันทึกอยู่ในส่วนกาไรสุทธิจากเงินลงทุน ไม่ได้
ถูกบันทึกอยู่ในรายได้ ดอกเบี ้ยภายใต้ รายได้ จากการลงทุน จะเห็นได้ ว่าในปี 2561 กองทุนฯ มีกาไรจากการจาหน่ายหน่วย
ลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั ้นดังกล่าว เป็ นจานวน 13.65 ล้ านบาท นอกจากนัน้ กองทุนฯ ยังมีการบันทึกรายการกาไรและ
ขาดทุนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ซึง่ จะไม่ส่งผลกับความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล ได้ แก่ (1) รายการขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
การตีราคามูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) หลักทรัพย์ระยะสั ้นที่มีความเสี่ยงต่า เป็ นจานวน 3.65 ล้ านบาท (2) รายการ
กาไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย ที่เกิดขึ ้นจากการที่กองทุนฯ ได้ เข้ าทาสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี ้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี ้ย ตั ้งแต่ในช่วงไตรมาส 1/2558 และช่วงไตรมาส
4/2560 และผลจากการตี มูลค่ าสัญ ญานี ใ้ ห้ เป็ นมูล ค่ ายุติ ธรรม (Mark-to-Market) ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ท าให้
กองทุนฯ บันทึกรายการกาไรที่ยังไม่เกิดขึน้ จากสัญญาแลกเปลี่ย นอัตราดอกเบี ้ยเป็ นจานวน 21.36 ล้ านบาท และ (3)
ในช่วงไตรมาส 4/2562 กองทุนฯ ได้ จดั ทาการประเมินมูลค่าทรั พย์สินของกองทุนฯ โดยผู้ประเมินอิสระตามนโยบายของ
กองทุนฯ ที่จะจัดให้ มี การประเมินทรัพย์สินของกองทุนฯ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ยกเว้ น มีเหตุการณ์ ที่อาจส่งให้ ผลการ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ปกติ โดยจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุ นฯ ทาให้ มีการเพิ่มขึ ้นของ
กาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน เป็ นจานวน 10,565.90 ล้ านบาท โดยรวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนในปี 2562
อยู่ที่ 10,597.27 ล้ านบาท

14.1.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน
ในไตรมาส 4/2562 ทางกองทุนฯ มีการว่าจ้ า งผู้ประเมินอิสระ เพิ่มเติมจากในไตรมาส 1/2562 เพื่อประเมินมูลค่าของ
ทรัพย์สินของกองทุนฯ ทังหมด
้
ตั ้งแต่ตอนเริ่มจัดตั ้งกองทุนฯ ในไตรมาส 4/2556 และหลังจากมีการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
ในไตรมาส 1/2558 การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ในไตรมาส 4/2560 การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ในไตรมาส 2/2561 การ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ในไตรมาส 3/2562 โดยผู้ประเมินอิสระได้ มีการปรับสมมติฐานบางรายการเพื่อให้ มีความใกล้ เคียง
กับที่ระบุไว้ ตามสัญญาและการดาเนินงานของกองทุนรวม อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount
Rate) ) ซึ่งอ้ างอิงกับต้ นทุนทางการเงินของกองทุน (WACC) ให้ สอดคล้ องกับปั จจุบัน รวมถึงมีการปรับสมมติฐานบาง
รายการเพื่อให้ มีความใกล้ เคียงกับที่ระบุไว้ ตามสัญญาและการดาเนินงานของกองทุนฯ ส่งผลให้ มีรายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้นจากการเงินลงทุนในปี 2562 เป็ นจานวน 10,562.25 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักทาให้ มลู ค่าของสินทรัพย์สทุ ธิในปี
2562 มีมลู ค่าเพิ่มขึน้ จานวน 26,676.41 ล้ านบาท จากเดิม 146,069.59 ล้ านบาท ในปี 2561 เป็ น 172,746.00 ล้ านบาท
ในปี 2562 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.26
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิ จิทลั
งบประกอบรายละเอี ยดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดของเงิ นลงทุนจัดกลุ่มตามประเภทของเงิ นลงทุน มี ดงั นี้
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันครบอายุ

ราคาทุน
บาท

มูลค่ ายุติธรรม
บาท

ร้อยละ
ของมูลค่ า
ยุติธรรม

16,390,555,464

30,096,630,000

14.83

3,630,408,025

3,829,180,000

1.89

17,002,190,457

18,802,270,000

9.26

7,423,958,425

7,460,180,000

3.68

15,384,010,040

27,124,460,000

13.37

5,312,841,346

5,515,260,000

2.72

13,466,972,168

14,236,200,000

7.01

3,552,933,046

3,562,940,000

1.75

4,702,689,953

4,830,300,000

2.38

15,241,063,842

26,973,750,000

13.29

10,748,870,704

14,929,050,000

7.36

806,897,620

1,251,990,000

0.62

545,788,653

555,610,000

0.27

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

10,604,870,000
3,690,600,000
25,803,050,000

5.23
1.82
12.71

154,681,648,067

199,266,340,000

98.19

2,663,991,226

2,669,018,023

1.32

1,000,000,000

1,000,000,000

0.49

3,663,991,226

3,669,018,023

1.81

158,345,639,293

202,935,358,023

100.00

เงิ นลงทุนในธุรกิ จ โครงสร้างพื้นฐาน (หมายเหตุ 5)
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ โครงสร้างพื้นฐาน
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 6,000 เสา
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืน่ ทีเ่ กี่ย วข้อง
ทีใ่ ช้สาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 350 เสา
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืน่ ทีเ่ กี่ย วข้อง
ทีใ่ ช้สาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ และใยแก้วนาแสง
ั บนั ใช้สาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นเขตพื้นทีต่ ่างจังหวัด
ซึง่ ในปจจุ
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 2,589 เสา
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืน่ ทีเ่ กี่ย วข้อง
ทีใ่ ช้สาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ และใยแก้วนาแสง
ั บนั ใช้สาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นเขตพื้นทีต่ ่างจังหวัด
ซึง่ ในปจจุ
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ ์ในเสาโทรคมนาคมจานวน 788 เสา
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืน่ ทีเ่ กี่ย วข้อง
ทีใ่ ช้สาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ และใยแก้วนาแสง
ั บนั ใช้สาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นเขตพื้นทีต่ ่างจังหวัด
ซึง่ ในปจจุ
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ ์ในระบบใยแก้วนาแสงหลัก และ
อุปกรณ์ ระบบสือ่ สัญญาณทีเ่ กี่ย วข้อง และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นทีต่ ่างจังหวัด
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ ์ในใยแก้วนาแสงหลัก เพิม่ เติม ครังที
้ ่2
ั บนั ใช้สาหรับให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ซึง่ ในปจจุ
และอินเตอร์เน็ตในเขตพื้นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ ์ในใยแก้วนาแสงหลัก เพิม่ เติม ครังที
้ ่3
ั บนั ใช้สาหรับให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ ละอินเตอร์เน็ต
ซึง่ ในปจจุ
ในเขตพื้นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล และใยแก้วนาแสงใช้สาหรับให้บริการ
อินเตอร์เน็ตและบรอดแบนด์อนิ เตอร์เน็ตในเขตพื้นทีต่ ่างจังหวัด
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ ์ในใยแก้วนาแสง เพิม่ เติม ครังที
้ ่4
ั บนั ใช้สาหรับให้บริการอินเตอร์เน็ตและบรอดแบนด์อนิ เตอร์เน็ต
ซึง่ ในปจจุ
ในเขตพื้นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล และในเขตพื้นทีต่ ่างจังหวัด
ั บนั ใช้สาหรับ
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ ์ในระบบใยแก้วนาแสง เพิม่ เติม ครังที
้ ่ 4 ซึง่ ในปจจุ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตและบรอดแบนด์อนิ เตอร์เน็ตในเขตพื้นทีต่ ่างจังหวัด
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุ ธิ
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุ ธิ
ทีเ่ กิดจากการให้เช่าทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ
บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุ ธิ
ทีเ่ กิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ
บริษทั เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั ่น จากัด
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุ ธิ เพิม่ เติม ครังที
้ ่1
ทีเ่ กิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ
บริษทั เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั ่น จากัด
เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุ ธิ เพิม่ เติม ครังที
้ ่2
ทีเ่ กิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ
บริษทั เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั ่น จากัด
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในทรัพย์สนิ โครงสร้างพื้นฐาน
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแก้วนาแสง เพิม่ เติม ครังที
้ ่1
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแก้วนาแสง เพิม่ เติม ครังที
้ ่2
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแก้วนาแสง เพิม่ เติม ครังที
้ ่3
รวมเงิ นลงทุนในธุรกิ จ โครงสร้างพื้นฐาน
เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 6)
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
บัตรเงินฝาก
บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
รวมเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์
รวมเงิ นลงทุน

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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14.1.4 ความสามารถในการชาระหนี ้
กองทุน ได้ เข้ าทาสัญญาสินเชื่อหลักทังหมด
้
3 ฉบับกับกลุ่มธนาคาร ซึง่ รวมเป็ นมูลค่าเงินกู้ทงหมด
ั้
27,998,000,000 บาท
ซึ่งได้ มีการเบิกใช้ เงินกู้เต็มจานวนแล้ วทัง้ หมดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และวันที่
17 พฤษภาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี ้
กองทุนได้ เข้ าทาสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวัน ที่ 5 มีนาคม 2558 กับ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอื่น ๆ ตามที่ปรากฎในสัญญาในฐานะกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อ สาหรับสินเชื่อเงินกู้
เป็ นจานวนเงิน 13,100,000,000 บาท เพื่อนาไปชาระราคาในการซื ้อทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุ น
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 สินเชื่อแต่ละรายได้ เลือกกาหนด โดยสัญญากู้ยืม
เงินดังกล่าวมีข้อกาหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึ งกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เ ดียวกัน
(arm’s length transaction) และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญากู้ยืมเงินจะถูกกาหนดโดยกลุ่มธนาคาร รวมถึงแต่ไม่จาจัด
เพียงข้ อกาหนดดังต่อไปนี ้
ข้ อปฏิบตั ิทวั่ ไป: กองทุนต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และต้ องให้ ข้อมูลอันเกี่ยวข้ องกับสถานะทางการเงิน ธุรกิจและ
การดาเนินกิจการของกองทุนแก่กลุ่มผู้ให้ สินเชื่อ
• ข้ อปฏิบตั ิทางการเงิน: กองทุนต้ องดารงอัตราส่วนทางการเงิน ระหว่างหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย ต่อกาไรก่อนหัก
ดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (debt to EBITDA) ไม่เกินกว่า 4 เท่า ซึง่ ต้ องมีการคานวณและดารงสัดส่วนดังกล่าวทุกๆ
ไตรมาส
• ข้ อปฏิบตั ิเกี่ยวกับประกันภัย: กองทุนต้ องทาประกันภัยที่เพียงพอและเหมะสมกับบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียง
เป็ นที่ยอมรับ บนทรัพย์สินและการประกอบธุรกิจของกองทุน ตามมาตรฐานอันเป็ นที่ยอมรับในตลาดเป็ นการทัว่ ไป
• เหตุการณ์ในการชาระเงินกู้ก่อนกาหนด: เหตุการณ์ที่ทาให้ กองทุนมีหน้ าที่ต้องชาระเงินกู้คงค้ างก่อนกาหนด
รวมถึง (1) การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอันมีผลทาให้ การให้ สินเชื่อของผู้ให้ สินเชื่อไม่ถูกต้ องตามกฎหมาย และ/หรื อ (2)
การที่ทรัพย์สินทัง้ หมดหรื อส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของกองทุนได้ รับ ความ
เสียหายหรื อถูกทาลาย ซึ่งในปั จจุบนั กองทุนยังคงมีภาระสินเชื่อเงินกู้เต็มจานวนที่ 13,100,000,000 บาท ภายใต้ สญ
ั ญา
กู้ยืมเงิน
กองทุนได้ เข้ าทาสัญ ญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กับ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอื่นๆ ตามที่ปรากฎในสัญญา
ในฐานะกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อ 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 เสร็จสิ ้น อัตราดอกเบี ้ยจะเท่ากับ THBFIX บวกร้ อยละ 2.75 ต่อปี หรื ออัตราดอกดอกเบี ้ยคงที่ที่ร้อยละ 5.07 ต่อปี ตามที่
ผู้ให้ สินเชื่อแต่ละรายได้ เลือกกาหนด โดยสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 มีข้อกาหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length transaction) และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาเงินกู้จะ
ถูกกาหนดโดยกลุ่มธนาคาร 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 าท าสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ฉบั บ ที่ 3 ลงวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2561 กั บ ธนาคารกรุ ง เทพ จ ากั ด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอื่นๆ ตามที่ปรากฎในสัญญา
ในฐานะกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อ 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 มีข้อกาหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกั น
(arm’s length transaction) และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาเงินกู้จะถูกกาหนดโดยกลุ่มธนาคาร ซึง่ สัญญาเงินกู้ฉบับที่ 3 นี ้
มีความคล้ ายคลึงกับข้ อกาหนดและเงื่ อนไขของสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 อันจะถือว่าทาให้ เกิดเหตุผิดนัด
ภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินฉบับที่ 3 ด้ วย
นอกจากนัน้ กองทุนมีข้อปฏิบตั ิทางการเงินเรื่ องการชาระคืนเงินต้ น (Repayment Covenant) ตามที่ได้ ตกลงกับกลุ่มผู้ให้
สินเชื่อตามสัญญาเงินกู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ซึ่งจะมีผลบังคับเกี่ย วข้ องกับสัญญากู้ยื มเงินฉบับที่ 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 กับกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อ เพื่อดารงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวให้ ไม่เกินกว่า 0.25 เท่า ซึ่งต้ องมีการ
ทดสอบการดารงอัตราดังกล่าวในทุกๆ 6 เดือน
ภาระหนีท้ ่สี าคัญในปี พ.ศ. 2562
ทางกองทุนไม่ได้ มีการเข้ าทาสัญญากู้ยืมเงินเพิ่มเติมในปี 2562 เนื่องจากการเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ใช้ แหล่งเงินทุน
จากการออกขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
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สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจ กรรมดาเนินงานของกองทุนเท่ากับ 7,163.47 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ซึ่ ง ลดลง 39,700.42 ล้ า นบาท เมื่ อ เที ย บกั บ เงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไปจากกิ จ กรรมด าเนิ น งานจ านวน
46,863.89 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยสาเหตุหลักมาจากการลงทุนทรัพย์ สิ น
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 จานวน 15,679.58 ล้ านบาท โดยใช้ แหล่งเงินทุนจากการออกขาย
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 จานวน 55,237.79 ล้ านบาท โดยใช้ แหล่งเงินทุนจากการออกขายหน่วยลงทุน
เพิม่ เติม และเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดได้ มาสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 5,684.28 ล้ านบาท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ซึง่ ลดลง 42,115.33 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 47,799.61 ล้ านบาท
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็ นผลจากการเพิ่มของทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและเงิน
กู้ยืมสุทธิจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 และการแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงู ขึ ้น
รายจ่ ายลงทุน (Capital Expenditure):
เนื่องจากทรัพย์สินที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนค่ อนข้ างใหม่ ในปี 2562 จึงยังไม่มีรายจ่ายลงทุนแต่อย่างใด ซึ่งในอนาคต
ถ้ าต้ องมีรายจ่ายลงทุนทางกองทุ นฯ จะใช้ แหล่ งเงิน ทุน จากรายได้ จ ากเงินลงทุน สุทธิ ที่ มีอยู่ และในกรณี ที่ไม่
เพียงพอ ทางกองทุนฯ สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้

14.1.5 ผลตอบแทนของกองทุนฯ
สาหรับการจ่ายเงินปั นผล ทางกองทุนฯ ได้ ประกาศจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 เป็ นจานวน 1.0335
บาทต่อหน่วย หรื อ 10,384.73 ล้ านบาท (โดยเงินปั นผลของไตรมาสที่ 4 ปี 2562 จะจ่ายในไตรมาส 1 ปี 2563) สูงกว่าที่
ประกาศจ่ายในปี 2561 ที่ 1.0155 บาทต่อหน่วย หรื อ 8,494.73 ล้ านบาท อยู่ถึง 1,890.00 ล้ านบาท โดยการจ่ายเงินปั น
ผลที่สูงขึ ้นนัน้ เป็ นผลมาจากการที่ กองทุนรวมมีรายได้ เพิ่มเติมจากเติบโตของรายได้ จากค่าเช่าตามสัญญาที่มีอยู่ และ
รายได้ จากการที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4
จะเห็นได้ ว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลสาหรับปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคา IPO (10.00 บาทต่อหน่วย) และ
ราคาตลาด ณ สิ ้นปี 2562 (16.40 บาทต่อหน่วย) อยู่ที่ร้อยละ 10.34 และ 6.30 ตามลาดับ

177

รายงานประจาปี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั

14.2 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท่ อี าจมีผลกระทบในอนาคต (Forward Looking Statement)
-ไม่มี-
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทั ง้ หมดที่บริ ษัท หลักทรั พย์ จัด การกองทุนเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทัล
สาหรับรอบบัญชี ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ อง

ร้ อยละของมูลค่ำทรั พย์ สนิ สุทธิ

จำนวนเงินที่เก็บจริ ง
(ล้ ำนบำท)

ร้ อยละ 0.02 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม
O ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ในส่วนทีไ่ ม่เกิน 50,000 ล้ านบาท
และร้ อยละ 0.018 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม ในส่วนทีเ่ กินกว่า 50,000 ล้ านบาท
ร้ อยละ 0.023 ต่อปี ของมูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ค่าธรรมเนียมต้ องไม่ต่ากว่า 3.2
ล้ านบาทต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้ านบาทต่อปี

29.22

5.04

(1) ค่าบริการสาหรับบริการด้ านธุรการ
(1.1) 18.3 ล้ านบาท สาหรับปี พ.ศ. 2557 ทังนี
้ ้นับแต่ปี พ.ศ. 2558 จะมีการปรับอัตราค่าบริการ
เพิ่มขึ ้นรายปี ในอัตราเท่ากับ CPI ทีป่ ระกาศโดยกระทรวงพาณิชย์
(1.2) ร้ อยละ 0.15 ของรายได้ สุทธิ รายเดือนของกองทุนรวมทีเ่ กิดจากทรัพย์สินทีใ่ ห้ บริการด้ านธุรการ
(2) ค่าบริการสาหรับบริการด้ านการตลาด
O ค่าธรรมเนียมผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม

(2.1) ร้ อยละ 2 ของรายได้ รายเดือนทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สินทีใ่ ห้ บริการด้ านการตลาดทีก่ องทุนรวมได้ รบั
จากผู้เช่ารายอืน่

43.84

(2.2) จานวน 20 ล้ านบาท ซึง่ จะชาระทุกวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2559 ทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สินทีใ่ ห้ บริการด้ านการตลาดทีเ่ พิ่มขึ ้นซึง่ เป็ นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วน
เพิ่มทีก่ องทุนรวมให้ ผ้ จู ดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมทาการตลาดโดยเริ่มในปี พ.ศ. 2558 และพ.ศ.
2559
O ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน

ค่าสิทธิ แห่งทางตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาและข้ อตกลงทีเ่ กีย่ วข้ อง

886.46

O ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

จ่ายตามจริง ตามทีไ่ ด้ เปิ ดเผยไว้แล้ วในหนังสือชี ้ชวนข้ อ 8.2.13

5.17

ตามสัญญาเงินกู้ยมื กับกลุ่มสถาบัญการเงินและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย

1,374.41

O ต้ นทุนทางการเงิน
- ดอกเบี ้ยจ่าย
- การตัดจาหน่ายต้ นทุนการกู้ยมื
O ค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ

ตามระยะเวลาสัญญาเงินกู้ยมื กับกลุ่มสถาบันการเงิน

76.44

จ่ายตามจริง ตามทีไ่ ด้ เปิ ดเผยไว้แล้ วในหนังสือชี ้ชวนข้ อ 8.2.13

44.33

ร้ อยละของมูลค่ำทรั พย์ สนิ สุทธิท่ปี รั บปรุ งแล้ ว

จำนวนเงินที่เก็บจริ ง
(ล้ ำนบำท)

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

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

115.59

ร้ อยละ 0.00050 (ส่วนทีเ่ กิน 50,000 ล้ านบาท)
หมายเหตุ: มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ทีป่ รับปรุงแล้ว คื อ มูลค่าสิ นทรัพย์ทงั้ หมดของกองทุนรวมหักด้วยหนีส้ ิ นทีไ่ ม่มีภาระดอกเบีย้
รวมค่ำใช้ จ่ำย

2,580.50

*ด้ วยปั จจุบนั กองทุน รวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล(“DIF”) มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 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 จ่ายประกาศต่างๆ เวปไซด์
สื่อสิ่งพิมพ์ ที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน) ซึ่งจะถูกจัดรวมเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ทัง้ นีค้ ่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

15. รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2562
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ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะบริษัทจัดการ ของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อ มูลประจาปี ฉบับนี แ้ ล้ ว ด้ วยความ
ระมัดระวัง โดยบริ ษัทจัดการ ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่
ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ” นอกจากนี ้ บริษัทจัดการรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ของกองทุน รวมได้ แสดงข้ อมูล
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของกองกองทุนรวมแล้ ว
(2) บริ ษัทจัดการได้ จัดให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุน
รวมในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทจัดการได้ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุ มดูแลให้ มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว และบริ ษัทจัดการได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบ
บัญ ชีของกองทุนรวมแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของกองกองทุนรวม
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการได้ รับรองความ
ถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทจัดการได้ มอบหมายให้ นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม และนางสาวพีรญา วรรณคีรี เป็ นผู้ลงลายมือชื่อ
กากับเอกสารนีไ้ ว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม และนางสาวพีรญา วรรณ
คีรี กากับไว้ บริษัทจัดการจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทจัดการได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
1. ………………………………

Executive Direcotr
………………………………………

…………………………………

นางสาวพีรญา วรรณคีรี
2. ………………………………

Senior Associate
……………………………………...

…………………………………

ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF)

230

