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2549 

กสท. ............................................................. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ที)จัดตั �งขึ �นตาม 
พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื)นความถี)ฯ 2553 

กสท. โทรคมนาคม .................................................. บ ริ ษั ท  ก ส ท  โ ท ร ค ม น า ค ม  จํ า กั ด  (ม ห า ช น ) เ ดิ ม คื อ 
การสื)อสารแหง่ประเทศไทย 

กสทช.. .......................................................... คณะกรรมการก ิจการกระจายเส ียง ก ิจการโทรทศัน์และก ิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ที)จดัตั �งขึ �นตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื)นความถี)ฯ 
2553 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ........................ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื)อสาร 

กลุม่ทรู .......................................................... ทรู และบริษัทยอ่ยของทรู  

กลุม่ทรูโมบาย ................................................ บริษัทย่อยบางบริษัทของทรูซึ)งประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเคลื)อนที) ซึ)ง
ประกอบไปด้วยเรียลฟิวเจอร์และบริษัทย่อยที)เรียลฟิวเจอร์ถือหุ้ นทั �ง
ทางตรงและทางอ้อม 

กลุม่บคุคลเดียวกนั......................................... ให้มีความหมายตามที)กําหนดไว้ในประกาศ ทน.1/2554 

กองทนุ .......................................................... กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

การประเมินคา่ ............................................... การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเพื)อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการ
เปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุโดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบที)ต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของกองทุน
รวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท และรายละเอียดอื)นที)
เกี)ยวข้อง รวมทั �งการสาํรวจทรัพย์สนิตามสภาพที)เป็นอยู ่
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กา ร จัด ห า ผลป ร ะ โย ช น์ จ า ก ท รั พ ย์ สิน
โครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม  .......................

การให้เช่าหรือให้ผู้ อื)นดําเนินการและบริหารจัดการพื �นที) เครื) องมือ 
อปุกรณ์ หรือส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม หรือการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิที)เ กิดขึ �นจากการให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าว 
(แล้วแต่กรณี) หรือการจดัหาประโยชน์ในรูปแบบอื)นใดที)กองทุนสามารถ
ทําได้ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื)น
ความถี)และกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และกฎหมายอื)นที)ใช้บงัคบั 

การลงทนุในทรัพย์สนิรอง ............................... การลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินใด ๆ หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใด
อย่างหนึ)งหรือหลายอย่าง ที)นอกเหนือไปจากการลงทนุในทรัพย์สินหลกั 
ทั �งนี � ตามที) ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ หรือสํานกังาน ก.ล.ต. 
จะอนญุาตหรือประกาศให้ลงทนุได้ 

การลงทนุในทรัพย์สนิหลกั .............................. การลงทนุในกิจการโครงสร้างพื �นฐานของกองทนุโดยการได้มาซึ)งทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพื �นฐาน 

การเสนอขายครั �งแรก ..................................... การเสนอขายหนว่ยลงทนุเป็นครั �งแรกแก่ประชาชนทั)วไป 

กิจการโครงสร้างพื �นฐาน ................................ กิจการโครงสร้างพื �นฐานตามที)ได้นิยามไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ)ง
ประกอบไปด้วย (ก) ระบบขนส่งทางราง (ข) ไฟฟ้า (ค) ประปา (ง) ถนน 
ทางพิเศษ หรือทางสมัปทาน (จ)  ท ่าอากาศยาน หรือสนามบิน  
(ฉ) ท่าเรือนํ �าลึก (ช) โทรคมนาคม (ซ) พลังงานทางเลือก (ฌ) ระบบ
บริหารจดัการนํ �า หรือการชลประทาน และ (ญ) ระบบป้องกนัภยัธรรมชาติ 
ซึ)งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพื)อลดความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติที)เกิดขึ �นด้วย หรือกิจการอื)นใดตามที)คณะกรรมการกํากบัตลาด
ทุนจะได้กําหนดแก้ไขเพิ)มเติมเป็นครั �งคราว ซึ)งเป็นกิจการที)มีการ
ดําเนินการเพื)อประโยชน์หรือให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้างของประเทศ
ไทย ไม่ว่ากิจการนั �นจะตั �งอยู่ที)ใดหรือมีเขตอํานาจในการประกอบกิจการ
อยูที่)ใด หรือเพื)อประโยชน์อื)นใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ ...........................................................

ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการซึ)งกําหนดความสมัพนัธ์ 
สทิธิ หน้าที)และความรับผิดชอบระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ซึ)งจะได้ทําขึ �นระหว่างบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ในนามของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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คณะกรรมการ กทช. ....................................... คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิที)จดัตั �งขึ �นตาม พ.ร.บ. องค์กร
จดัสรรคลื)นความถี)ฯ 2543 

คณะกรรมการ กสช. ....................................... คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์แหง่ชาติ ที)จดัตั �งขึ �น
ตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื)นความถี)ฯ 2543 

คณะกรรมการที)ปรึกษาการลงทนุ .................... คณะบุคคลซึ)งทําหน้าที)ให้คําปรึกษาและคําแนะนําต่อบริษัทจัดการ
เกี)ยวกับการลงทุนและการบริหารจัดการในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื �นฐาน 

เครือเจริญโภคภณัฑ์ ....................................... บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 

โครงการจดัการกองทนุ ................................... โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ที)
ได้รับอนมุตัิจาก สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนโครงการจดัการกองทนุที)แก้ไข
เพิ)มเติม 

เงินทนุจดทะเบียน .......................................... จํานวนทนุที)บริษัทจดัการระดมทนุได้เพื)อการจัดตั �งกองทนุ และนําไปจด
ทะเบียนเป็นกองทรัพย์สนิไว้กบัสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ดีแทค  ........................................................... บริษัท โทเทิ)ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั)น จํากดั (มหาชน) 

ตลาดหลกัทรัพย์ ............................................ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน ................... ให้มีความหมายตามที)กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ)ง ณ ปัจจุบนั 
รวมถึง การลงทนุในกิจการโครงสร้างพื �นฐานโดยการได้มาซึ)ง 

(ก) กรรมสิทธิJ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่าในที)ดิน อาคาร สิ)งปลกู
สร้าง เครื)องจกัร อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินอื)นใดที)เกี)ยวข้องเพื)อใช้
ในการประกอบกิจการโครงสร้างพื �นฐาน  

(ข) สทิธิสมัปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพื �นฐาน  

(ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสญัญา
แบ่งรายได้ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื �นฐานหรือที)เกิดขึ �นจาก
การบริหารจัดการกิจการโครงสร้างพื �นฐาน หรือการบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิอื)นใดที)ได้จากการประกอบกิจการโครงสร้างพื �นฐาน  

(ง) สทิธิเรียกร้องตามสญัญาซื �อขายติดตั �งเครื)องจกัรอปุกรณ์ หรือสญัญา
ก่อสร้าง หรือสัญญาซื �อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของกิจการ
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โครงสร้างพื �นฐาน  

(จ) หุ้นหรือตราสารแห่งหนี �ที)ออกโดยบริษัทซึ)งจัดตั �งขึ �นในประเทศไทย 
(ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด) ที)มีลักษณะ
ดงัตอ่ไปนี � 

(1) มีการลงทนุในทรัพย์สินตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) รวมกนัไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของบริษัทดงักลา่ว หรือมี
รายได้จากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตาม (ก) (ข) (ค) 
หรือ (ง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละปีบญัชี 
และ  

(2) มีกองทุนเป็นผู้ ถือหุ้ นเกินกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้ นที)
จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของบริษัทนั �นและเกินกวา่ร้อยละ 75 ของ
จํานวนสทิธิออกเสยีงทั �งหมดของบริษัทนั �น และ 

(ฉ) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานอื)นตามที) ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และ/หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. จะได้ประกาศกําหนด
แก้ไขเพิ)มเติมในอนาคต 

ทรัพย์สนิของกองทนุ....................................... ทรัพย์สนิที)กองทนุลงทนุครั �งแรกและทรัพย์สนิที)กองทนุลงทนุเพิ)มเติม 

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม .......... (ก) กรรมสิทธิJ ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา และโครงสร้าง
พื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื)นที)เกี)ยวข้องที)ใช้สําหรับการ
ให้บริการโทรศพัท์เคลื)อนที) ซึ)งทรูจะสง่มอบหรือดําเนินการให้มีการสง่มอบ
เสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ให้แก่กองทนุภายในวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 และเสาโทรคมนาคมที)เหลอื 3,000 เสา ให้แก่กองทนุภายในวนัที) 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 (ข) กรรมสทิธิJในระบบใยแก้วนําแสงหลกั (core fiber 
optic cable grid) และอุปกรณ์ระบบสื)อสัญญาณ (transmission 
equipment) ที)เกี)ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจังหวัด 
และ (ค) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดขึ �นตั �งแต่และรวมถึง
วนัเริ)มคํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ที)เกิดจากการให้
เช่าทรัพย์สินดงัต่อไปนี �ของ BFKT และ AWC (1) เสาโทรคมนาคมและ
โครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื)นที)เกี)ยวข้องที) BFKT 
เป็นเจ้าของและที) AWC เป็นเจ้าของ และ (2) ระบบใยแก้วนําแสงและ
อุปกรณ์ระบบสื)อสญัญาณบางส่วนที)อยู่นอกเขตพื �นที)กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที) BFKT เป็นเจ้าของ (รวมถึงเงินที)ได้รับจากการใช้สิทธิ
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เรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที)ตดัสินให้แก่ BFKT และ AWC 
รวมทั �งการดําเนินการหรือสิทธิอื)นใดซึ)ง BFKT และ AWC มีสิทธิได้รับ ที)
เกิดขึ �นจาก หรือเกี)ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ)งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว 
(โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที)ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที)เกิดขึ �นจาก 
หรือเกี)ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ)งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ)ง BFKT หรือ 
AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวนัเริ)มคํานวณรายได้ ไม่ว่า BFKT หรือ AWC 
จะได้ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ)มคํานวณรายได้ก็ตาม)) 
รวมทั �งกรรมสิทธิJในทรัพย์สินดงักลา่วจํานวนหนึ)งของ BFKT และ AWC 
ภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ซึ)งกองทุนจะซื �อ หรือรับโอน
ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที)จะเข้าทําระหว่างกองทุน
และนิติบคุคลผู้ โอน 

ทรัพย์สนิที)กองทนุลงทนุครั �งแรก ...................... ทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมซึ)งกองทนุจะได้รับมาในเบื �องต้น 

ทรัพย์สนิที)กองทนุลงทนุเพิ)มเตมิ ..................... ทรัพย์สินที)กองทุนอาจได้มาหรือลงทุนเพิ)มเติมหลังจากการได้มาหรือ
ลงทุนในทรัพย์สินที)กองทุนลงทุนครั �งแรกไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลกัหรือการลงทนุในทรัพย์สินรอง ตามที)กําหนดไว้ในโครงการ
จดัการกองทนุ 

ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)ม .................. เสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา และโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม
ป ร ะ เ ภ ท  Passive อื) น ที) เ กี) ย ว ข้ อ ง  ซึ) ง ก อ ง ทุน จ ะ ซื �อ จ า ก 
ทรู โดยทรูจะส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคม 
3,000 เสา ให้แก่กองทนุภายในวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และเสา
โทรคมนาคมที)เหลือ 3,000 เสา ให้แก่กองทุนภายในวนัที) 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 

ทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT .................... (ก) เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ (ข) ระบบ FOC และอปุกรณ์ระบบ
สื)อสญัญาณของ BFKT  

ทรู ................................................................ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั)น จํากดั (มหาชน) 

ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ........................................... บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จํากดั 

ทรูมฟู ............................................................ บริษัท ทรู มฟู จํากดั 

ที)ปรึกษาทางการเงิน....................................... ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ซึ)งบริษัทจดัการได้แต่งตั �งให้เป็นที)
ปรึกษาทางการเงินสาํหรับการเสนอขายครั �งแรก 



รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

หน้าที) 7 

ทีโอที ............................................................. บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) เดิมคือ องค์การโทรศพัท์แหง่ประเทศไทย  

เทเลคอม โฮลดงิส์ .......................................... บริษัท เทเลคอม โฮลดิงส์ จํากดั 

ธปท. ............................................................. ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

นายทะเบียน .................................................. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที)มีชื)อปรากฏอยู่ในหวัข้อ 1.4 
“นายทะเบียนหน่วยลงทุน” และได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

นิติบคุคลผู้ โอน ............................................... (ก) ทรู (ข) BFKT (ค) TUC และ (ง) AWC 

บริษัทจดัการ.................................................. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ซึ)ง เป็นบริษัท
หลักทรัพย์ที)ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จดัการกองทนุรวม และมีหน้าที)บริหารจดัการกองทนุ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขสัญญา 
HSPA ...........................................................

บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบบัวนัที) 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ระหว่าง 
BFKT กบั กสท. โทรคมนาคม และบนัทึกตกลงความร่วมมือฉบบัวนัที) 4 
ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ระหวา่ง เรียลมฟู กบั กสท. โทรคมนาคม ตามลําดบั 
เพื)อที)จะแก้ไขเปลี)ยนแปลงสญัญา HSPA ตามคําสั)งของ กทค. เพื)อให้
สอดคล้องกบั พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื)นความถี)ฯ 2553 

บคุคลที)เกี)ยวข้อง ............................................ ให้มีความหมายตามที)กําหนดไว้ใน ประกาศ ทน.1/2554  

ใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหนว่ยลงทนุ ........ ใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทนุสําหรับผู้จองซื �อทั)วไป และ/หรือ 
ใบคําขอเปิดบัญชีและจองซื �อหน่วยลงทุนสําหรับผู้ จองซื �อพิเศษหรือ
ผู้สนบัสนนุ (แล้วแตก่รณี) 

ใบคําขอเปิดบัญชีและจองซื �อหน่วยลงทุน
สาํหรับผู้จองซื �อทั)วไป .....................................

ใบคําขอเปิดบัญชีและใบจองซื �อหน่วยลงทุน (ซึ)งอยู่ในฉบับเดียวกัน) 
สําหรับผู้ จองซื �อทั)วไป พร้อมทั �งแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า 
(KYC) และแบบประเมินระดบัความเสี)ยงของผู้ลงทนุ (Risk Profile) ตาม
แบบฟอร์มที)บริษัทจดัการกําหนดหรือยอมรับ 

ใบคําขอเปิดบัญชีและจองซื �อหน่วยลงทุน
สาํหรับผู้จองซื �อพิเศษหรือผู้สนบัสนนุ ..............

ใบคําขอเปิดบัญชีและใบจองซื �อหน่วยลงทุน (ซึ)งอยู่ในฉบับเดียวกัน) 
สําหรับผู้ จองซื �อพิเศษหรือผู้ สนับสนุน พร้อมทั �งแบบตรวจสอบความมี
ตัวตนของลูกค้า (KYC) และแบบประเมินระดับความเสี)ยงของผู้ ลงทุน 
(Risk Profile) ตามแบบฟอร์มที)บริษัทจดัการกําหนดหรือยอมรับ 
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ประกาศ กสทช. เรื)องข้อห้ามการกระทําที)มี
ลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่าง
ด้าวฯ 2555 ....................................................

ประกาศ กสทช. เรื)อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที)มีลกัษณะเป็นการ
ครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงวนัที) 23 กรกฎาคม พ.ศ. 
2555 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื)อวนัที) 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

ประกาศ ทน. 1/2554  .................................... ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที) ทน. 1/2554 เรื)อง หลกัเกณฑ์ 
เงื)อนไข และวิธีการจดัตั �งและจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐาน ลงวนัที) 
10 มกราคม พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื)อวันที) 18 
มกราคม พ.ศ. 2554  

ประกาศ สน. 29/2549.................................... ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที) ส.น.29/2549 เรื) อง การกระทําที)อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและ
หลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ลงวนัที) 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษา เมื)อวนัที) 9 สงิหาคม พ.ศ. 2549  

ป ร ะ ก า ศ ก า ร ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง พื �น ฐ า น
โทรคมนาคมร่วมกนั .......................................

ประกาศ กสทช. เรื)อง การใช้โครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมร่วมกนัสําหรับ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื)อนที) พ.ศ. 2556 ลงวันที) 24 เมษายน พ.ศ. 2556 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื)อวนัที) 29 เมษายน พ.ศ. 2556  

ประกาศขายสง่ขายตอ่บริการ ......................... ประกาศ กทช. เรื)อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายสง่
บริการและบริการขายตอ่บริการ ลงวนัที) 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 ประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษา เมื)อวนัที) 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2549  

ประกาศควบรวม ............................................ ประกาศ กทช. เรื)อง หลกัเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้
ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ลงวนัที) 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื)อวนัที) 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  

ประกาศป้องกนัการผกูขาด ............................. ประกาศ กทช. เรื)อง มาตรการเพื)อป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการ
ผูกขาดหรือก่อให้เ กิดความไม่ เ ป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ลงวนัที) 8 กนัยายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราช
กิจจานเุบกษา เมื)อวนัที) 25 กนัยายน พ.ศ. 2549  

ประกาศวิธีการจดัเก็บรายได้เพื)อนําไปใช้ใน
การจดัให้มีบริการ USO ..................................

ประกาศ กสทช. เรื)อง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัเก็บรายได้เพื)อนําไปใช้ใน
การจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื �นฐานโดยทั)วถึงและบริการเพื)อสงัคม ลง
วนัที) 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื)อวนัที) 
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  
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ประกาศเรื)องสทิธิแหง่ทาง ............................... ประกาศ กทช. เรื)อง หลกัเกณฑ์และวิธีการเกี)ยวกบัการใช้สิทธิในการปัก
หรือตั �งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั �งอุปกรณ์ประกอบใดในการ
ให้บริการโทรคมนาคม ลงวนัที) 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 ประกาศในราช
กิจจานเุบกษา เมื)อวนัที) 17 มีนาคม พ.ศ. 2552  

ผู้จองซื �อทั)วไป ................................................ ให้มีความหมายตามที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 8.1 “ประเภทและคณุสมบตัิของ
ผู้ลงทนุ” 

ผู้จองซื �อพิเศษ ................................................ ให้มีความหมายตามที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 8.1 “ประเภทและคณุสมบตัิของ
ผู้ลงทนุ”  

ผู้จดัการกองทนุ.............................................. ผู้ จัดการกองทุนตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที) สน. 31/2554 เรื)อง 
หลกัเกณฑ์ เงื)อนไข และวิธีการในการแต่งตั �งและการปฏิบัติหน้าที)ของ
ผู้ จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื �นฐาน ลงวันที) 25 สิงหาคม พ.ศ. 
2554 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื)อวนัที) 23 กนัยายน พ.ศ. 2554 ซึ)ง
มีหน้าที)ตดัสนิใจลงทนุหรือจําหน่ายไปซึ)งทรัพย์สินของกองทนุ นอกจากนี � 
ผู้ จัดการกองทุนยังมีหน้าที)อื)นและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที)กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื)นที)
เกี)ยวข้อง 

ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ .........................................................

ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไทยและผู้ จัดจําหน่าย
หนว่ยลงทนุอื)นที)บริษัทจดัการอาจแต่งตั �งเพิ)มเติมในภายหลงั (หากมี) ซึ)ง
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์หรือการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจากกระทรวงการคลงัซึ)งทํา
หน้าที)จดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในการเสนอขายครั �งแรก 

ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม ........................ บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากดั ซึ)งเป็นบริษัทยอ่ยที)ทรูถือหุ้น 
(ทางอ้อม) ทั �งหมด 

ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ............................ ผู้ เช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื �นฐานภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัซึ)งมีสิทธิที)จะ
ได้รับส่วนลดจากการเป็นผู้ เช่าและบริหารจัดการดั �งเดิม และมีหน้าที)ใน
การดํา เ นินงานและการบํา รุง รักษาทรัพย์สินนั �น  ตามสัญญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั โดยในเบื �องต้นประกอบไปด้วย เรียลฟิว
เจอร์ และ TUC 
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ผู้ดแูลผลประโยชน์ ......................................... ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ)งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศ สํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมและที)ได้แก้ไขเพิ)มเติม 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ............................................. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายยอ่ย ................................ ให้มีความหมายตามที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4 “ข้อกําหนดการจดทะเบียน
หนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน” 

ผู้ลงทนุตา่งด้าว .............................................. ผู้ลงทนุซึ)งเป็นคนตา่งด้าว ซึ)งรวมถึง  

(ก) บคุคลธรรมดาซึ)งไมม่ีสญัชาติไทย  

(ข) นิติบคุคลซึ)งไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย  

(ค) นิติบุคคลซึ)งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ)งมีหุ้ นอันเป็นทุนตั �งแต่กึ)ง
หนึ)งของนิติบคุคลนั �นถือโดยบคุคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบคุคลซึ)ง
มีบคุคลตาม (1) หรือ (2) ลงทนุมีมลูค่าตั �งแต่กึ)งหนึ)งของทนุทั �งหมด
ในนิติบคุคลนั �น  

(ง) ห้างหุ้นสว่นจํากดัหรือห้างหุ้นสว่นสามญั ที)จดทะเบียนในประเทศไทย 
ซึ)งหุ้นสว่นผู้จดัการหรือผู้จดัการเป็นบคุคลตาม (1) หรือ  

(จ) นิติบุคคลซึ)งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ)งมีหุ้นอนัเป็นทุนตั �งแต่กึ)ง
หนึ)งของนิติบคุคลนั �นถือโดยบคุคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) หรือนิติ
บคุคลซึ)งมีบคุคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ลงทนุมีมลูคา่ตั �งแต่กึ)งหนึ)ง
ของทนุทั �งหมดในนิติบคุคลนั �น 

ผู้สนบัสนนุ ..................................................... ทรู และ/หรือนิติบุคคลผู้ โอนอื)น และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรูหรือ 
นิติบคุคลผู้ โอนอื)น ที)จะทําการจองซื �อหนว่ยลงทนุในการเสนอขายครั �งแรก 

ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ ....................... บุคคลหรือนิติบุคคลที)บริษัทจัดการมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที)จําหน่าย
หนว่ยลงทนุ 

ผู้สอบบญัชี .................................................... ผู้สอบบญัชีของกองทนุซึ)งเป็นผู้สอบบญัชีที)อยูใ่นบญัชีรายชื)อที)ได้รับความ
เห็นชอบจาก สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. วา่ด้วยการ
ให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี และที)ได้แก้ไขเพิ)มเติม 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม .......... พระราชบญัญตัิการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  
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พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวฯ ...... พระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542  

พ.ร.บ. โทรทศัน์ .............................................. พระราชบญัญตัิการประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 
2551 

พ.ร.บ. บริษัทลงทนุของสหรัฐฯ ........................ พระราชบญัญตัิบริษัทจดัการการลงทนุของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940  

พ.ร.บ. ร่วมทนุฯ 2535 .................................... พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535 

พ.ร.บ. วิทยคุมนาคม ...................................... พระราชบญัญตัิวิทยคุมนาคม พ.ศ. 2498  

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ .......................................... พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ .......................... พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื)นความถี)ฯ 2543 ......... พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ อ ง ค์ ก ร จัด ส ร ร ค ลื) น ค ว า ม ถี) แ ล ะ กํ า กับ กิ จ ก า ร
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื)อวนัที) 7 มีนาคม พ.ศ. 2543 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื)นความถี)ฯ 2553 ......... พระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื)นความถี)และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื)อวนัที) 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

มลูคา่ของหนว่ยลงทนุ .................................... มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทั �งหมดที)จําหน่ายได้ ณ 
สิ �นสดุวนัคํานวณมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ............................. มลูคา่ทรัพย์สินทั �งหมดของกองทนุหกัด้วยหนี �สิน ซึ)งคํานวณตามวิธีการที)
กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ  

มู ล ค่ า ท รั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ที) ป รั บ ป รุ ง แ ล้ ว 
(Adjusted NAV) ...............................................

มลูคา่ทรัพย์สนิทั �งหมดของกองทนุหกัด้วยหนี �สนิที)ไมม่ีภาระดอกเบี �ย  

รัฐบาล........................................................... รัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

รัฐวิสาหกิจ .................................................... หน่วยงานที)มีสถานะเ ป็น รัฐวิสาหกิจตามหลัก เณฑ์ที) กําหนดใน
พระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 เช่น กสท. โทรคมนาคม 
และทีโอที 
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ระบบ Distributed Antenna System หรือ
DAS ..............................................................

อปุกรณ์ระบบสายอากาศ (antenna) เพื)อกระจายสญัญาณสําหรับสถานี
ฐานภายในอาคาร ประกอบด้วยสายนําสญัญาณ (Feeder Cables) และ
ระบบสายอากาศ (Antenna System) โดยเป็นจุดเชื)อมต่อสายอากาศ 
(antenna) ที)แยกจากกันโดยตําแหน่งภายในอาคารซึ)งถูกใช้โดยผู้
ให้บริการโทรคมนาคมโทรศพัท์เคลื)อนที)เพื)อที)จะส่งเสริมการครอบคลุม
ของสญัญาณภายในอาคาร 

ระบบ FOC ของ BFKT ................................... ระบบใยแก้วนําแสงและอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณบางสว่นที)อยู่นอกเขต
พื �นที)กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที) BFKT เป็นเจ้าของ และนําออกให้ 
กสท. โทรคมนาคม เช่าใช้ตามสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA 

ราคาจองซื �อหนว่ยลงทนุ ................................ ให้มีความหมายตามที)กําหนดไว้ในหัวข้อ 1.8 “มูลค่าที)ตราไว้ จํานวน 
ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนขั �นตํ)าในการ
จองซื �อ”  

รายงานการประเมินมลูค่ายตุิธรรมทรัพย์สิน
โครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ........................

รายงานการประเมินมูลค่ายุติ ธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคมของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั)น จํากดั (มหาชน) บริษัท บีเอฟเคที 
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั)น จํากัด บริษัท 
ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากดั จัดทําโดยบริษัท แคปปิตอล พลสั 
แอดไวซอรี) จํากดั หรือบริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอรี) จํากดั (แล้วแตก่รณี) 

เรียลฟิวเจอร์ .................................................. บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จํากดั 

เรียลมฟู ......................................................... บริษัท เรียล มฟู จํากดั 

วนัครบกําหนดสญัญา HSPA ......................... วนัที)สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA ครบกําหนดอายขุองสญัญา 

วนัจดทะเบียนกองทนุ ..................................... วนัที)มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมโดยชอบกบั สํานกังาน 
ก.ล.ต. และมีการจดัตั �งกองทนุตามข้อกําหนดเกี)ยวกบัการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมซึ)งกําหนดในหวัข้อ 8.3 “การจดทะเบียนกองทนุ” 
ซึ)งจะเกิดขึ �นเมื)อหรือหลงัจากการเสนอขายครั �งแรกเสร็จสิ �น 

วนัทําการ....................................................... วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ 

วนัที)การเสนอขายครั �งแรกเสร็จสิ �น ................... วนัที)มีการดําเนินการตา่ง ๆ  ที)เกี)ยวข้องกบัการเสนอขายครั �งแรกเสร็จสิ �น 
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วนัที)กองทนุลงทนุ ........................................... วนัที)ไมช้่ากวา่วนัทําการวนัแรกภายหลงัจากวนัที)กองทนุมีหนงัสอืยืนยนัวา่
เงื)อนไขบังคับก่อนทั �งหมดที)ระบุไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ได้มีการดําเนินการให้เสร็จสิ �น (หรือได้รับการผ่อนผัน) (เว้นแต่
เงื)อนไขบงัคบัก่อนซึ)งจะมีการดําเนินการให้เสร็จสิ �นในวนัที)กองทนุลงทนุ) 
และเป็นวนัเดียวกนักบัวนัที)สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั
มีผลบงัคบัใช้ หรือวนัอื)นที)กองทนุและนิติบคุคลผู้ โอนตกลงกนั 

วนัเริ)มคาํนวณรายได้ ...................................... (ก) ในสว่นของ AWC คือวนัที) 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 

(ข) ในสว่นของ BFKT คือวนัที) 1 ตลุาคม พ.ศ. 2556 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ .................................... บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สญัญา HSPA................................................ สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA และสญัญาขายสง่บริการ HSPA 

สญัญาขายสง่บริการ HSPA  .......................... สญัญาบริการขายสง่บริการบนโครงข่ายโทรศพัท์เคลื)อนที)ในระบบ HSPA 
ลงวนัที) 27 มกราคม พ.ศ. 2554 ระหวา่ง เรียลมฟู และ กสท. โทรคมนาคม 
รวมทั �งที)แก้ไขเพิ)มเติม 

สญัญาเชา่เครื)องและอปุกรณ์ HSPA ............... สัญญาเช่ า เค รื) อ งและอุปกรณ์วิ ทยุ โทร คมนาค มเ พื) อ ใ ห้บ ริกา ร
โทรศพัท์เคลื)อนที)ในระบบ HSPA ลงวนัที) 27 มกราคม พ.ศ. 2554 ระหวา่ง 
BFKT และ กสท. โทรคมนาคม รวมทั �งที)แก้ไขเพิ)มเติม 

สญัญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC ............. สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ลงวันที) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
ระหวา่ง BFKT และ AWC รวมทั �งที)แก้ไขเพิ)มเติม 

สัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
หลกั ..............................................................

สญัญาที)จะเข้าทําระหว่างกองทนุและผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัพร้อม
กบัสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เกี)ยวกับการเช่า ดําเนินการ 
บํารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมที)
เกี)ยวข้อง ภายหลงัจากการขาย และโอนทรัพย์สินดงักลา่ว ภายใต้สญัญา
โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เสร็จสิ �น 

สญัญาแตง่ตั �งนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ........... สัญญาแต่งตั �งนายทะเบียนที)จะทําขึ �นระหว่างบริษัทจัดการและนาย
ทะเบียน 

สญัญาแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ .................... สญัญาแต่งตั �งผู้ ดูแลผลประโยชน์ที)จะทําขึ �นระหว่างบริษัทจัดการและ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ก่อนการเสนอขายครั �งแรก 



รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

หน้าที) 14 

สญัญาบริการหลกั ......................................... สญัญาจ้างบริการสาํหรับการให้บริการด้านธุรการ การจดัหาผลประโยชน์
และการตลาด ให้แก่กองทุน ที)จะเข้าทําระหว่างกองทุนและผู้ จัดการ
ทรัพย์สนิโทรคมนาคม 

สญัญาร่วมการงานฯ ...................................... สญัญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรทศัน์พื �นฐานระหว่าง 
องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย และ บริษัท ซี.พี. เทเลคอมมิวนิเคชั)น 
จํากดั ลงวนัที) 2 สงิหาคม พ.ศ. 2534 รวมทั �งที)แก้ไขเพิ)มเติม 

สญัญาให้ดาํเนินการฯ .................................... สญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ Digital PCN 
1800 ระหว่าง การสื)อสารแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไวร์เลส คอมมู
นิเคชั)นส์ เซอร์วิส จํากดั ลงวนัที) 20 มิถุนายน พ.ศ. 2539 รวมทั �งที)แก้ไข
เพิ)มเติม 

สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ .......... สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
(แล้วแต่กรณี) ที)จะเข้าทําระหว่างกองทุนและนิติบุคคลผู้ โอนแต่ละราย 
เกี)ยวกบัการขายและโอนทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม 

สาํนกังาน ก.ล.ต. ........................................... สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สทิธิแหง่ทางโดยกฎหมาย ............................... สทิธิในการปักหรือตั �งเสา หรือเดินสาย วางทอ่ หรือติดตั �งอปุกรณ์ประกอบ
ใดในการให้บริการโทรคมนาคม ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที)กําหนดโดย
ประกาศเรื)องสทิธิแหง่ทาง 

สทิธิแหง่ทางโดยนิติกรรมสญัญา ..................... สทิธิในการปักหรือตั �งเสา หรือเดินสาย วางทอ่ หรือติดตั �งอปุกรณ์ประกอบ
ใดในการให้บริการโทรคมนาคม ซึ)งเกิดจากการทําสญัญากับอีกบุคคล
หนึ)ง 

เสา หรือ เสาโทรคมนาคม ............................... เสาโทรคมนาคม ซึ)งรวมทั �งเสาที)ตั �งบนพื �นดิน เสาที)ตั �งบนดาดฟ้า และ
ระบบ Distributed Antenna System 

เสาโทรคมนาคมของ AWC ............................. เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื)น
ที)เกี)ยวข้องที) AWC เป็นเจ้าของ 

เสาโทรคมนาคมของ BFKT............................. เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื)น
ที)เกี)ยวข้องที) BFKT เป็นเจ้าของ และนําออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่าใช้
ตามสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA 
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หนว่ยงานของรัฐ ............................................ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เช่น 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื)อสาร และกระทรวงการคลงั และ
หน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ)น เช่น สํานักงานเขต องค์การบริหารส่วน
จังหวดั องค์การบริหารส่วนตําบล หน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาค และ
เทศบาล 

หนว่ยงานด้านสาธารณปูโภค .......................... กฟภ. กฟผ. และ กฟน. 

หนว่ยงานที)มีอํานาจกํากบัดแูล ....................... หน่วยงานที)มีอํานาจกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคมของประเทศ
ไทย เช่น คณะกรรมการ กทช. ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื)นความถี)ฯ 
2543 และ กสทช.โดย กทค. ตาม พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลื)นความถี)ฯ 2553  

หนว่ยงานอิสระ .............................................. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ สาํนกังานอยัการ
สงูสดุ สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน 

หนว่ยลงทนุ หรือ หนว่ย .................................. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

หนงัสอืชี �ชวน ................................................. หนงัสอืชี �ชวนสาํหรับการเสนอขายครั �งแรกของหนว่ยลงทนุ  

อปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณ .............................. อุปกรณ์ที)ใช้สําหรับระบบสื)อสญัญาณผ่านระบบ FOC และ/หรือ ระบบ
จานไมโครเวฟที)ใช้คลื)นความถี) 

เอกสารธุรกรรม .............................................. (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

(ข) สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั  

(ค) สญัญาบริการหลกั 

(ง) หนงัสือข้อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) ระหว่างเรียล
ฟิวเจอร์ BFKT และกองทนุ และ 

(จ) สญัญารักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุระหวา่งทรูและกองทนุ 

เอไอเอส ........................................................ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
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1. ข้อมูลทั,วไป 

1.1 กองทุน 

ชื,อโครงการจัดการ (ไทย)  กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

ชื,อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)  TRUE Telecommunications Growth Infrastructure Fund 

ชื,อย่อกองทุน  TRUEIF 

1.2 บริษัทจัดการ 

ชื,อ  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

ที,อยู่  ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 3 ชั �น 21-22  
เลขที) 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท์  0-2949-1500 

โทรสาร  0-2949-1510 

1.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื,อ  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

ที,อยู่  เลขที) 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140  

โทรศัพท์  0-2470-3201 

โทรสาร  0-2470-1996-7 

1.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื,อ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ที,อยู่  เลขที) 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์  0-2229-2800 

โทรสาร  0-2359-1259 
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1.5 ที,ปรึกษาทางการเงนิสาํหรับการเสนอขายครั�งแรก 

ชื,อ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ที,อยู่  เลขที) 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์  0-2544-7097 

โทรสาร  0-2544-2185 

1.6 ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุน 

ประเภทกองทุน เป็นกองทุนรวมชนิดที)เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ ลงทุนเป็นการทั)วไป
ประเภทไม่รับซื �อคืนหน่วยลงทุน ซึ)งบริษัทจัดการจะยื)นขอจดทะเบียน
หนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

วัตถุประสงค์ของกองทุน เพื)อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทั �งในประเทศและตา่งประเทศ โดยนําเงินที)ได้
จากการเสนอขายหนว่ยลงทนุไปลงทนุในกิจการโครงสร้างพื �นฐานเป็นหลกั
ซึ)งมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื)อเป็นรายได้ให้แก่กองทนุ เพื)อให้
กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว  
โดยจะเป็นการลงทนุในกิจการโครงสร้างพื �นฐานประเภทโทรคมนาคม 

อายุกองทุน ไมม่ีกําหนดอาย ุ

1.7 จาํนวนเงนิทุนโครงการ 

จาํนวนเงนิทุน 58,080,000,000 บาท 

1.8 มูลค่าที,ตราไว้ จาํนวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน และจาํนวนหน่วยลงทุนขั �นตํ,าในการจองซื �อ 

มูลค่าที,ตราไว้ของหน่วยลงทุน หนว่ยละ 10.00 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุน 5,808,000,000 หนว่ย 

ประเภทหน่วยลงทุน ระบชืุ)อผู้ ถือ 

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หนว่ยละ 10.00 บาท 

จํานวนหน่วยลงทุนขั �นตํ, าของ
การจองซื �อ 

5,000 หนว่ย และเพิ)มเป็นจํานวนทวีคณูของ 1,000 หนว่ย 
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1.9 ชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการคืนเงนิลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน มีชนิดเดียว ซึ)งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนเท่าเทียมกันทุก
ประการ 

สิทธิประโยชน์และ นโยบาย
การจ่ายเงินปันผลและการ
คืนเงนิลงทุน 

การจ่ายเงินแบง่ปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถกระทําได้
เป็นครั �งคราวในรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทนุด้วย
การลดทนุตามที)โครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ให้
กระทําได้ 

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่าง
น้อยปีละสองครั �งในกรณีที)กองทนุมีกําไรเพียงพอ โดยเมื)อรวมแล้ว
ในแต่ละรอบปีบญัชี จ่ายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไร
สทุธิที)ปรับปรุงแล้ว (หรืออตัราส่วนอย่างอื)นที)กฎหมายหลกัทรัพย์
อนญุาตให้กองทนุสามารถจ่ายได้) 

ในกรณีที)กองทนุมีกําไรสะสม กองทนุอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะไม่
จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิที)ปรับปรุงข้างต้น 
หรือจากกําไรสะสมในกรณีที)กองทนุยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ 

กองทนุมีนโยบายที)จะคืนสภาพคลอ่งสว่นเกินใด ๆ (ถ้ามี) รวมถึง
สภาพคลอ่งสว่นเกิน ซึ)งเกิดจากการได้รับคา่เช่าหรือเงินจํานวนใด ๆ 
ล่วงหน้าตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั และ/
หรือ สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ด้วยการลดทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 2.9 
“นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ” และหวัข้อ 7.3.2 “แผนการลดเงินทนุจดทะเบียนที)
กําหนดไว้ลว่งหน้า” 

1.10 ลักษณะของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นกัลงทนุใด ๆ ไมว่า่จะเป็นบคุคลสญัชาติไทยหรือบคุคลต่างชาติ 
อาจลงทนุในหน่วยลงทนุได้ และไม่ว่าจะเป็นนกัลงทนุรายย่อย (หรือนกัลงทนุที)มิใช่นกัลงทนุสถาบนั) หรือนกั
ลงทนุสถาบนั แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามที)กําหนดไว้ในข้อ 8.6 “ข้อจํากดัการถือหน่วย
ลงทนุ” และกฎหมายที)จํากดัความสามารถในการลงทนุในหนว่ยลงทนุของบคุคลนั �น ๆ (หากมี) 
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ทั �งนี � หนว่ยลงทนุของกองทนุมิได้มีการจดทะเบียนและจะไมม่ีการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ 
หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ในรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี � กองทนุมิได้จดและจะไม่มีการจดทะเบียนเป็น
บริษัทจดัการการลงทนุตาม พ.ร.บ. บริษัทลงทนุของสหรัฐฯ และผู้ลงทนุจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ. 
บริษัทลงทนุของสหรัฐฯ ดงักลา่ว การเสนอขาย จําหนา่ย หรือสง่มอบหนว่ยลงทนุ ในสหรัฐอเมริกา หรือให้บคุคล
ผู้มีสญัชาติอเมริกนั หรือผู้มีภมูิลาํเนาในสหรัฐอเมริกาหรือพลเมืองของสหรัฐอเมริกาไมส่ามารถดําเนินการได้แต่
อย่างใด เว้นแต่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ นอกจากนั �น การเสนอขาย หรือขายหน่วยลงทนุในสหรัฐอเมริกา 
หรือเพื)อบญัชีหรือเพื)อประโยชน์ของ “บคุคลอเมริกนั” ตามที)นิยามไว้ในกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์
ของสหรัฐฯ ก็ไมส่ามารถดําเนินการได้เว้นแตก่ารเสนอขายหรือขายหน่วยลงทนุให้แก่ (1) บคุคลซึ)งเป็นทั �ง “ผู้ซื �อ
สถาบนัที)มีคณุสมบตัิ” ตามที)นิยามไว้ในกฎ 144 A ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ และ “ผู้ซื �อที)มีคณุสมบตัิ” 
ตามความหมายที)กําหนดไว้ในมาตรา 2(เอ)(51) ของ พ.ร.บ. บริษัทลงทนุของสหรัฐฯ และ (2) บคุคลที)มิใช่คน
สหรัฐอเมริกาโดยเป็นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศยักฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของ
สหรัฐฯ  

หนว่ยลงทนุสามารถโอนได้ ตราบเทา่ที)ไมข่ดัตอ่ข้อจํากดัที)กําหนดไว้ในหวัข้อ  8.6 “ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ” 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการโอนหน่วยลงทนุที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 8.4 “วิธีการโอนหน่วยลงทนุ” และผู้ซื �อหน่วย
ลงทนุแตล่ะรายจะต้องให้ หรือถือวา่ได้ให้การยอมรับคํารับรอง และให้ความตกลงบางประการ 

1.11 วันที,ได้รับอนุมัติให้จัดตั �งและจัดการกองทุน 

วนัที) 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
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2. กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการจ่ายผลตอบแทน  

2.1 ภาพรวมของกองทุน 

กองทนุจะจดัตั �งขึ �นเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานซึ)งมีการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุเป็นการทั)วไปซึ)ง
เป็นช่องทางให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ได้มีโอกาสลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมของกองทุน 
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุคือการลงทนุในกิจการโครงสร้างพื �นฐาน ซึ)งมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื)อ
เป็นรายได้ให้แก่กองทนุเพื)อให้กองทนุสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ในระยะยาว 

บริษัทจดัการจะดําเนินการให้กองทนุนําเงินที)ได้จากการเสนอขายครั �งแรกไปลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคม ซึ)งโดยหลกัจะประกอบด้วย (ก) กรรมสิทธิJในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา และโครงสร้าง
พื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื)นที)เกี)ยวข้องที)ใช้สําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื)อนที) ที)เป็นทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มซึ)งทรูจะสง่มอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา 
ภายในวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ เสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ภายในวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 (ข) กรรมสทิธิJในระบบใยแก้วนําแสงหลกั (core fiber optic cable grid) และอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณที)
เกี)ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ตา่งจงัหวดั และ (ค) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดขึ �น
ตั �งแต่และรวมถึงวันเริ)มคํานวณรายได้จนถึงวันครบกําหนดสัญญา HSPA ที)เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ดงัต่อไปนี � (1) เสาโทรคมนาคมจํานวนหนึ)งและ
โครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื)นที)เกี)ยวข้อง (กลา่วคือ เสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสา
โทรคมนาคมของ AWC) และ (2) ระบบใยแก้วนําแสง (กลา่วคือ ระบบ FOC ของ BFKT และอปุกรณ์ระบบสื)อ
สญัญาณที)เกี)ยวข้อง) (รวมถึงเงินที)ได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที)ตดัสินให้แก่ 
BFKT และ AWC รวมทั �งการดําเนินการหรือสิทธิอื)นใดซึ)ง BFKT และ AWC มีสิทธิได้รับ ที)เกิดขึ �นจาก หรือ
เกี)ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ)งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไมร่วมถึงสทิธิและเงินที)ได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้อง
ที)เกิดขึ �นจาก หรือเกี)ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ)งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ)ง BFKT หรือ AWC มีสิทธิได้รับก่อน
หน้าวนัเริ)มคํานวณรายได้ ไมว่า่ BFKT หรือ AWC จะได้ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเริ)มคํานวณรายได้ก็ตาม)) รวมทั �งกรรมสิทธิJในทรัพย์สิน
ดงักลา่วจํานวนหนึ)งของ BFKT และ AWC ภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ทั �งนี � กองทนุจะเข้าทํา
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับนิติบุคคลผู้ โอน เพื)อซื �อทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม
ดงักลา่ว 

2.2 นโยบายการลงทุน 

2.2.1 การลงทุนในทรัพย์สินที,กองทุนลงทุนครั�งแรก 

ทรัพย์สินที)กองทุนลงทุนครั �งแรกคือทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม โปรดพิจารณา
รายละเอียดเกี)ยวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมเพิ)มเติมในหวัข้อ 2.3.2 “ข้อมลูสรุปเกี)ยวกับการ
ประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมซึ)งเป็นทรัพย์สนิที)กองทนุจะลงทนุครั �งแรก” กองทนุจะจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมด้วยการรับรายได้สุทธิ (ในกรณีของทรัพย์สิน
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โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC) และการให้ผู้ อื)นเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน โดยในช่วงแรกจะเป็นการให้เรียลฟิวเจอร์ และ TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัเป็นผู้ เช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สนิดงักลา่ว 

กองทนุจะตกลงเข้าทําสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กบั TUC ทรู BFKT และ AWC แยก
ต่างหากรายละฉบบั เพื)อให้ได้มาซึ)ง (ก) ระบบ FOC หลกั และอุปกรณ์ระบบสื)อสญัญาณที)เกี)ยวข้อง และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ตา่งจงัหวดัจาก TUC (ข) ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มจากทรู และ (ค) สิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคม
ของ AWC รวมทั �งกรรมสิทธิJในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ)ง 
ภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญา HSPA (ตามลําดบั) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 2.7.1(ก) 
“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”  

ตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายหลกัทรัพย์ กองทุนต้องเข้าทําสญัญาเพื)อให้ได้มาซึ)งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื �นฐาน ซึ)งคิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุภายในหก
เดือนนบัแต่วันที)จดทะเบียนกองทุน ด้วยเหตุนี � กองทุนจึงจะเข้าทําสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เพื)อให้ได้มาซึ)งทรัพย์สินที)กองทนุลงทุนครั �งแรกภายในระยะเวลาเดียวกัน โดยบริษัทจัดการคาดว่าจะเข้าทํา
สญัญาดังกล่าวในวันที)จดทะเบียนกองทุนหรือภายในช่วงระยะเวลาอันสั �นภายหลงัจากวันดังกล่าว โปรด
พิจารณารายละเอียดเกี)ยวกบัตารางกําหนดการเกี)ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุในหวัข้อ 8.2 “การเสนอขาย
หนว่ยลงทนุ” และบริษัทจดัการต้องดําเนินการให้มีการจดทะเบียนกองทนุภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัสิ �นสดุ
ระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุของการเสนอขายครั �งแรก 

ภายหลงัจากมีการเข้าทําสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้กบั BFKT และ AWC แล้ว BFKT จะ
ยงัคงใช้ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และจะใช้ประโยชน์และดูแลรักษาเสา
โทรคมนาคมของ AWC ซึ)ง AWC ให้เช่าแก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ต่อไป โดย BFKT 
นําทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ไปให้เช่าแก่ กสท. โทรคมนาคม รวมทั �ง
ดําเนินการดูแล จัดการ และบํารุงรักษาทรัพย์สินดงักล่าว ภายใต้สญัญาเช่าเครื)องและอุปกรณ์ HSPA และ 
กสท. โทรคมนาคม มีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการใช้ทรัพย์สนิดงักลา่ว ทั �งนี � BFKT และ AWC จะโอนรายได้สทุธิใน
อตัราที)กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ โดยเป็นอตัราหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายโดยตรงที)
เกี)ยวข้องกบัทรัพย์สนินี �แล้ว (รวมถึง คา่เช่าที)ดิน ภาษีโรงเรือนและที)ดิน คา่ใช้จ่ายสาํหรับสทิธิผา่นทาง คา่ใช้จ่าย
ในการบริหารจดัการและบํารุงรักษา และคา่ประกนัภยั เป็นต้น) ที)เกิดขึ �นตั �งแต่และรวมถึงวนัเริ)มคํานวณรายได้
จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา HSPA จากการให้เช่าดงักลา่ว (รวมถึงเงินที)ได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้อง คําตดัสนิ 
คําพิพากษา คดีความที)ตดัสนิให้แก่ BFKT และ AWC รวมทั �งการดําเนินการหรือสิทธิอื)นใดซึ)ง BFKT และ AWC 
มีสิทธิได้รับ ที)เกิดขึ �นจาก หรือเกี)ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ)งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวที)เกิดจากทรัพย์สิน
โครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที)ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที)เกิดขึ �นจาก หรือ
เกี)ยวกบัสญัญาซึ)งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วของ BFKT หรือ AWC ก่อนหน้าวนัเริ)มคํานวณรายได้ ไม่ว่า BFKT 
หรือ AWC จะได้ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้า
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หรือภายหลงัวนัเริ)มคํานวณรายได้ก็ตาม)) ให้แก่กองทนุตามข้อกําหนด เงื)อนไข และวิธีการที)ระบใุนสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที)ทํากบั BFKT และ AWC ทั �งนี � กองทนุจะไม่มีสิทธิในรายได้ใด ๆ ที)จะเกิดจากการ
ให้บริการดําเนินงานและการบํารุงรักษาโดย BFKT ตามสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA ในสว่นที)เกี)ยวกบั
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC และกองทนุจะไม่มีสิทธิในรายได้ใด ๆ ที)เกิด
จากการให้เช่าโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Active อนัรวมถึง Node B ซึ)งใช้ในการให้บริการ 3G ของ 
กสท. โทรคมนาคม บนคลื)นความถี)ในย่านความถี) 850 MHz ยกเว้นอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ)มเติมเกี)ยวกับการดําเนินงานระหว่างกองทุน BFKT AWC และ กสท. โทรคมนาคม ในหวัข้อ 
2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”  

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที)กองทุนจะเข้าทํากับ BFKT นั �น BFKT จะให้สิทธิแก่
กองทนุในการซื �อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 1,435 เสา และระบบ FOC ของ BFKT โดยมี
ราคาใช้สิทธิจํานวน 10 ล้านบาท โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ เมื)อสญัญาเช่าเครื)องและอุปกรณ์ HSPA 
สิ �นสดุลง (ซึ)งปัจจบุนักําหนดไว้เป็นวนัที) 3 สงิหาคม พ.ศ. 2568 แตอ่าจมีการขยายกําหนดระยะเวลาได้อีกอย่าง
น้อยห้าปี) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมเกี)ยวกบัสทิธิในการซื �อ (call option) และข้อปฏิบตัิของ BFKT เพื)อ
ประโยชน์ของกองทนุในหวัข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” โดยกองทนุมีความประสงค์
จะใช้สทิธิในการซื �อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT และระบบ FOC ของ BFKT ดงักลา่ว เมื)อถึงเวลา
ที)สามารถใช้สทิธิในการซื �อดงักลา่วได้ ซึ)งเมื)อมีการใช้สทิธิซื �อดงักลา่วแล้ว BFKT จะโอนทรัพย์สินดงักลา่วให้แก่
กองทนุ และข้อตกลงในการโอนรายได้ที)เกี)ยวข้องกบัทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ที)มีการโอนไปยงักองทนุ
แล้วนั �นจะสิ �นสดุลง โดยภายหลงัจากที)มีการโอนกรรมสิทธ์ กองทุนจะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที)เกี)ยวกับ
ทรัพย์สินตามจริงเองทั �งหมด ทั �งนี � สิทธิในการซื �อ (call option) ดงักลา่ว ไม่ครอบคลมุถึงเสาโทรคมนาคมของ 
BFKT จํานวนประมาณ 50 เสา (ตามที)ได้ระบใุนสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้) ที)ตั �งอยูบ่ริเวณที)ดินซึ)ง
ไมม่ีความชดัเจนในเรื)องของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิJหรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจํากดัเกี)ยวกบัการใช้พื �นที)บาง
ประการ และจะยงัอยูภ่ายใต้ข้อตกลงเกี)ยวกบัการโอนสทิธิรายได้ระหว่างกองทนุกบั BFKT ต่อไปเป็นระยะเวลา 
10 ปีหลงัจากวันครบกําหนดสญัญา HSPA นอกจากนี � ตามข้อกําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ที)กองทนุทํากบั BFKT ยงักําหนดให้คู่สญัญาสามารถตกลงซื �อขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน
ดงักล่าว โดยอ้างอิงราคาที)ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที)คู่สญัญาร่วมกันแต่งตั �ง ทั �งนี � กองทุนไม่
สามารถรับรองได้ว่ากองทนุจะได้ใช้สิทธิในการซื �อ (call option) ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT อย่างแน่นอน
เนื)องจากกองทนุจะมีสทิธิในการซื �อ (call option) ทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT ก็ตอ่เมื)อเงื)อนไขตามสญัญา
ดงักลา่วได้สาํเร็จแล้วซึ)งยงัไมแ่นน่อนวา่เงื)อนไขดงักลา่วนั �นจะสําเร็จหรือไม่ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติม
ในหวัข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” ทั �งนี � การที)กองทนุใช้สิทธิในการซื �อ (call option) 
ทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT ดงักลา่วในอนาคต หรือการที)กองทนุตกลงซื �อขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT 
จํานวนประมาณ 50 เสาโดยอ้างอิงราคาที)ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที)กองทนุและ BFKT  ร่วมกนั
แตง่ตั �งดงักลา่ว หรือการที)กองทนุมีสทิธิได้รับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สนิโทรคมนาคม
ของ BFKT ที)เหลอือยู่ ภายหลงัวนัครบกําหนดสญัญา HSPA จะไม่ถือเป็นการได้มาเพิ)มเติมหรือจําหน่ายไปซึ)ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานของกองทุน ดงันั �น กองทุนจึงไม่ต้องดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และขั �นตอน
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เกี)ยวกบัการได้มาเพิ)มเติมหรือจําหน่ายไปซึ)งทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานรวมทั �งหลกัเกณฑ์และขั �นตอนเกี)ยวกบั
การขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ การทําธุรกรรมระหว่างกองทุนกับ
บคุคลที)เกี)ยวข้องและการประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานอีกครั �ง 

ในสว่นของเสาโทรคมนาคมของ AWC นั �น เมื)อครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC (ซึ)งปัจจุบนักําหนดไว้เป็นวนัที) 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่อาจมีการขยายกําหนดระยะเวลาได้อีก
อยา่งน้อยห้าปี) AWC จะมีหน้าที)ต้องโอนกรรมสิทธิJในเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้แก่กองทนุตามข้อกําหนด
ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้กบั AWC จํานวนอยา่งน้อย 3,968 เสา ซึ)งภายหลงัจากนั �น ข้อตกลง
เกี)ยวกับการโอนสิทธิรายได้ที)เกี)ยวเนื)องกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC จะสิ �นผลลง ทั �งนี � เสาโทรคมนาคมของ 
AWC จํานวนประมาณ 392 เสา ตามที)ได้ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที)ตั �งอยู่บริเวณที)ดิน
ซึ)งไม่มีความชดัเจนในเรื)องของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิJหรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจํากดัเกี)ยวกบัการใช้พื �นที)
บางประการจะไม่ถกูโอนมาให้แก่กองทนุภายหลงัจากที)กําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC และจะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี)ยวกบัการขายสิทธิรายได้ระหว่างกองทนุกบั AWC เป็นระยะเวลา 10 ปี
หลงัจากวนัครบกําหนดสญัญา HSPA นอกจากนี � ตามข้อกําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที)
กองทุนจะเข้าทํากบั AWC ยงักําหนดให้คู่สญัญาสามารถตกลงซื �อขายเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน
ดงักล่าว โดยอ้างอิงราคาที)ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที)คู่สญัญาร่วมกันแต่งตั �ง โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้” ทั �งนี � กองทนุไมส่ามารถรับรอง
ได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้แก่กองทุนอย่างแน่นอนเนื)องจากหน้าที)ในการโอนเสา
โทรคมนาคมของ AWC จะเกิดขึ �นก็ต่อเมื)อเงื)อนไขตามสญัญาดงักลา่วได้สําเร็จแล้วซึ)งยงัไม่แน่นอนว่าเงื)อนไข
ดงักล่าวนั �นจะสําเร็จหรือไม่ ทั �งนี � การโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC อย่างน้อย 3,968 เสา ให้แก่กองทนุใน
อนาคต หรือการที)กองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
AWC ที)เหลอือยู ่หลงัครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA แล้ว ตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที)ทํากับ AWC หรือการที)กองทุนตกลงซื �อขายเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน
ประมาณ 392 เสาโดยอ้างอิงราคาที)ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที)กองทนุและ AWC ร่วมกนัแต่งตั �ง
ดงักลา่วจะไม่ถือเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ)งทรัพย์สินของกองทนุ ดงันั �น กองทนุจึงไม่ต้องดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และขั �นตอนเกี)ยวกับการได้มาเพิ)มเติมหรือจําหน่ายไปซึ)งทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานรวมทั �ง
หลกัเกณฑ์และขั �นตอนเกี)ยวกบัการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ การทํา
ธุรกรรมระหวา่งกองทนุกบับคุคลที)เกี)ยวข้องและการประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานอีกครั �ง 

ตามหนงัสอืข้อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) นั �น เรียลฟิวเจอร์จะชําระเงินหรือดําเนินการ
ให้มีการชําระเงินให้แก่กองทนุจํานวนเทา่กบัรายได้สทุธิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที)กองทนุทํา
กบั BFKT ในช่วงก่อนที) กสท. โทรคมนาคม จะเริ)มชําระเงินให้แก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเครื)องและอุปกรณ์ 
HSPA และเมื)อ กสท. โทรคมนาคม เริ)มชําระเงินให้แก่ BFKT หนังสือข้อตกลงกระทําการ (Letter of 
Undertaking) จะสิ �นผลลง  และเรียลฟิวเจอร์จะให้หนงัสือสนบัสนนุ (Letter of Support) แก่ BFKT แทน ทั �งนี � 
หนงัสือสนบัสนุน (Letter of Support) จะไม่มีผลผกูพนัตามกฎหมายและมิได้เป็นการคํ �าประกันโดยเรียลฟิว
เจอร์ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหัวข้อ 2.7.1(ง) “หนังสือข้อตกลงกระทําการ (Letter of 
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Undertaking) ระหว่างเรียลฟิวเจอร์ BFKT และกองทุน” และหวัข้อ 2.7.1(จ) หนงัสือสนบัสนุน (Letter of 
Support) ของเรียลฟิวเจอร์ที)ให้แก่ BFKT”  

BFKT ได้ให้สทิธิในการซื �อ (call option) แก่ กสท. โทรคมนาคม ในการซื �อเสาโทรคมนาคมของ BFKT 
จํานวนประมาณ 667 เสา และระบบ FOC ของ BFKT ซึ)ง BFKT ประสงค์จะขายสิทธิในรายได้ที)เกิดจาก
ทรัพย์สนิดงักลา่วให้กบักองทนุ ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ)งกองทนุจะเข้าทํากบั BFKT ทั �งนี � 
ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที)กองทนุจะเข้าทํากบั BFKT หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซื �อ
ทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT ส่วนที)สร้างใหม่ BFKT ตกลงที)จะยงัคงสง่มอบรายได้สทุธิให้แก่กองทนุตาม
จํานวนที)ได้ตกลงไว้จนสิ �นสดุสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ รวมทั �งจดัหาทรัพย์สนิมาทดแทนทรัพย์สิน
ใด ๆ ที) กสท. โทรคมนาคม ใช้สทิธิซื �อก่อนที)สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA จะหมดอาย ุซึ)งหาก BFKT ไม่
สามารถดําเนินการจดัหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที) กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซื �อได้ BFKT จะต้องชําระ
เงินเป็นจํานวนเท่ากับมูลค่าสดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่กองทุน โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้” ทั �งนี � BFKT อาจนําเงินที)ได้รับ
จากการที) กสท. โทรคมนาคม ใช้สทิธิในการซื �อ (call option) มาใช้เป็นสว่นหนึ)งในการปฏิบตัิตามหน้าที)ที) BFKT 
มีต่อกองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการสง่มอบรายได้สทุธิหรือการชําระเงิน
เป็นจํานวนเทา่กบัมลูคา่สดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สนิดงักลา่วให้แก่กองทนุ  

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมยงัรวมถึงโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมจํานวนหนึ)งที)กองทนุ
จะซื �อจาก TUC อนัได้แก่ (ก) ระบบ FOC หลกั อนัประกอบด้วย FOC ความยาวประมาณ 5,112 กิโลเมตร และ
อปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณที)เกี)ยวข้อง และ (ข) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจังหวดั ซึ)งสามารถรองรับ
ผู้ ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จํานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ตจาก TUC ซึ)งทรัพย์สินทั �งสองรายการตั �งอยู่ในพื �นที)
ตา่งจงัหวดั โดยหลงัจากที)กองทนุได้รับโอนกรรมสิทธิJจาก TUC แล้ว กองทนุจะรับผิดชอบค่าสิทธิแห่งทาง และ
คา่ใช้จ่ายเกี)ยวกบัการประกนัภยั สว่น TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลกั จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบ FOC หลกัและ
ระบบบรอดแบรนด์ในเขตพื �นที)ตา่งจงัหวดัที)กองทนุรับโอนมาจาก TUC เอง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติม
ในหวัข้อ 2.3 “ชื)อ ที)ตั �ง ลกัษณะ ข้อมูลสรุปเกี)ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม 
ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมที)กองทุนจะลงทุน” และหวัข้อ 2.7.1(ก) 
“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”   

ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มซึ)งกองทนุจะซื �อจากทรูตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้
ที)ทํากับทรูอาจยงัไม่มีการก่อสร้างแต่จะถูกรวมเป็นสว่นหนึ)งของทรัพย์สินที)กองทนุลงทนุครั �งแรก ตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ทรูจะมีหน้าที)ต้องส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ)มให้แก่กองทนุ โดยต้องสง่มอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ภายในวนัที) 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมสว่นที)เหลอือีกจํานวน 3,000 เสา ภายในวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กองทนุ
จะชําระราคาคา่ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มเต็มจํานวนในวนัที)กองทนุทําการลงทนุ และตามสญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที)กองทนุจะเข้าทํากบัเรียลฟิวเจอร์นั �น เรียลฟิวเจอร์ในฐานะผู้ เช่าและบริหาร
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จดัการหลกัในสว่นของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มนี �จะมีหน้าที)ต้องชําระค่าเช่าสําหรับการเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการพื �นที) (slots) บนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มในจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวน
ขั �นตํ)าที )ตกลงกันนับตั �งแต่วันที)กองทุนทําการลงทุน โดยเป็นการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าหนึ)งปีสําหรับเสา
โทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ที)ครบกําหนดส่งมอบภายในวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และจ่ายค่าเช่า
ลว่งหน้าสองปีสําหรับเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ที)ครบกําหนดสง่มอบภายในวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 ทั �งนี � ในวนัที) 31 ธนัวาคมของแต่ละปีภายในช่วงตั �งแต่วนัที)ครบกําหนดสง่มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
สว่นเพิ)มแต่ละครั �งจนกระทั)งวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หากไม่มีการสง่มอบหรือดําเนินการให้มีการสง่มอบ
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มให้แก่กองทุนให้ครบตามจํานวน ทรูจะต้องชําระค่าสินไหมทดแทนให้แก่
กองทนุเป็นจํานวนเทา่กบัจํานวนเงินที)กองทนุจะต้องชําระเงินคืนให้แก่เรียลฟิวเจอร์ตามสญัญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการหลกัที)กองทนุทํากบัเรียลฟิวเจอร์อนัเนื)องมาจากการที)ไม่มีทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)ม
ในสว่นนั �นให้เรียลฟิวเจอร์เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ บวกด้วยจํานวนเท่ากบัร้อยละ 15 ต่อปีของจํานวน
เงินดงักลา่ว โดยเป็นไปตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที)กองทนุทํากบัทรู นอกจากนี � ในวนัที) 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 หากยังไม่มีการส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มให้แก่
กองทนุให้ครบตามจํานวน ทรูจะมีหน้าที)ต้องชําระเงินให้แก่กองทนุเป็นจํานวนเท่ากบั 12 เท่าของจํานวนเงินที)
กองทุนจะต้องชําระเงินคืนให้แก่เรียลฟิวเจอร์ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัที)กองทุนทํา
กับเรียลฟิวเจอร์อันเนื)องมาจากการที)ไม่มีทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มในส่วนนั �นให้เรียลฟิวเจอร์เช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการในปี พ.ศ. 2563 ในสว่นของคา่ใช้จ่ายที)เกี)ยวกบัทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)ม 
ได้แก่ คา่เช่าที)ดินสาํหรับการเช่าที)ดินที)ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มตั �งอยู ่และคา่ประกนัภยักองทนุจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว ทั �งนี � ในช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั 
เรียลฟิวเจอร์จะเป็นผู้ ชําระค่าเช่าที)ดินสําหรับการเช่าที)ดินที)ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มตั �งอยู่ ซึ)งจะ
สะท้อนอยูใ่นคา่เช่าลว่งหน้าสทุธิที)เรียลฟิวเจอร์ต้องจ่ายให้แก่กองทนุ และเรียลฟิวเจอร์ในฐานะผู้ เช่าและบริหาร
จดัการหลกัภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
และบํารุงรักษาทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)ม และพื �นที)ที)ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มตั �งอยู่เอง โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”   

ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มจะประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมที)สร้างขึ �นใหม่โดยหรือสร้างเพื)อสง่
มอบให้ทรู โดยทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มจะตั �งอยู่ในบริเวณเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนักบับริเวณที)ตกลง
กนัในสญัญา และมีคุณสมบตัิและสภาพตามที)กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที)ทํากับทรู 
ทั �งนี � สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที)กองทนุทํากบัทรูจะกําหนดว่าทรูจะต้องมีกรรมสิทธิJโดยชอบด้วย
กฎหมายในทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)ม และทรัพย์สินดงักล่าวจะต้องเป็นทรัพย์สินที)ปราศจากภาระ
ผกูพนัใด ๆ ณ เวลาที)จะมีการสง่มอบให้แก่กองทนุ ดงันั �น กองทนุจึงเชื)อวา่ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มจะ
ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมที)ทรูเป็นเจ้าของโดยสมบรูณ์ตามกฎหมายและไมอ่ยูภ่ายใต้ข้อพิพาททางกฎหมาย
ใด ๆ ที)เกี)ยวข้องกบัเรื)องกรรมสทิธิJทั �งสิ �น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมเกี)ยวกบัหน้าที)ของทรูในการสง่มอบ
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มในหวัข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”    
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ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ หากผู้ เช่าและบริหารจดัการไมส่ามารถเข้าถึง ดําเนินการ 
และ/หรือใช้ทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมไมว่า่สว่นใดเนื)องมาจากประเด็นตา่ง ๆ เกี)ยวกบัสทิธิการเช่า
หรือสิทธิในการใช้หรือเข้าถึงที)ดินหรือทรัพย์สินซึ)งทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมตั �งอยู่ (“ทรัพย์สินที)
ได้รับผลกระทบ”) ภายในห้าปีนบัตั �งแตส่ทิธิการเช่าที)เกี)ยวข้องได้เปลี)ยนมาอยู่ในชื)อของกองทนุ นิติบคุคลผู้ โอน
รายที)เกี)ยวข้องจะทําการย้ายหรือเปลี)ยนทดแทนทรัพย์สินที)ได้รับผลกระทบดงักลา่วที)นิติบคุคลผู้ โอนได้ขายแก่
กองทุนด้วยค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลผู้ โอนเอง หากนิติบุคคลผู้ โอนรายที)เกี)ยวข้องไม่สามารถย้ายหรือเปลี)ยน
ทดแทนทรัพย์สนิที)ได้รับผลกระทบได้ภายในระยะเวลาที)กําหนด นิติบคุคลผู้ โอนจะต้องชําระคืนเงินให้แก่กองทนุ
เป็นจํานวนเทา่กบัมลูคา่สดุท้ายของทรัพย์สนิที)ได้รับผลกระทบดงักลา่ว รวมทั �งดอกเบี �ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี
คิดคํานวณตั �งแตว่นัที)กองทนุลงทนุหรือวนัที)โอนทรัพย์สินดงักลา่วเสร็จสิ �น (แล้วแต่กรณี) โดยจํานวนที)ชําระคืน
พร้อมดอกเบี �ยให้แก่กองทนุดงักลา่วต้องหกัด้วยคา่เช่าทั �งหมดที)กองทนุได้รับไปแล้วจากผู้ เช่าและบริหารจดัการ
หลกัสาํหรับทรัพย์สนิที)ได้รับผลกระทบซึ)งนิติบคุคลผู้ โอนไมส่ามารถย้ายหรือเปลี)ยนทดแทนได้นั �น และดอกเบี �ยที)
อตัราร้อยละ 7.5 คิดคํานวณตั �งแต่วนัที)กองทนุรับเงินค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัแต่ละครั �งสําหรับ
ทรัพย์สินที)ได้รับผลกระทบนั �นตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ)มเติมในหัวข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้”  และหัวข้อ 2.7.1(ข) “สญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั” อนึ)ง การย้าย การเปลี)ยนทดแทน และ/หรือการชําระคืนราคาค่าซื �อโดยนิติ
บคุคลผู้ โอนดงักล่าว จะไม่ถือเป็นการได้มาเพิ)มเติมหรือจําหน่ายไปซึ)งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานของ
กองทนุ ดงันั �น กองทนุจึงไมต้่องดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และขั �นตอนเกี)ยวกบัการได้มาเพิ)มเติมหรือจําหนา่ยไป
ซึ)งทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานรวมทั �งหลกัเกณฑ์และขั �นตอนเกี)ยวกับการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือความ
เห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ การทําธุรกรรมระหวา่งกองทนุกบับคุคลที)เกี)ยวข้องและการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื �นฐานอีกครั �ง  

ทรัพย์สนิที)กองทนุลงทนุครั �งแรกจะไมร่วมถึงสว่นปรับปรุงของทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม
ที)ดําเนินการเพื)อเพิ)มศกัยภาพของทรัพย์สินดงักลา่วโดยผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุ และ BFKT ใน
สว่นของทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT รวมทั �ง AWC ในสว่นของเสาโทรคมนาคมของ AWC ยกตวัอย่างเช่น 
การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบสื)อสญัญาณ เว้นแต่เป็นการปรับปรุงด้านโครงสร้างเพื)อเพิ)มความแข็งแรงของเสา
โทรคมนาคม ทั �งนี � ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ นิติบคุคลผู้ โอนจะให้สทิธิแก่กองทนุในการได้รับ
คําเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพื)อซื �อทรัพย์สนิเพิ)มเติม ซึ)งรวมถึงสว่นปรับปรุงดงักลา่ว และ/หรือ
รายได้ที)จะเกิดจากส่วนปรับปรุงเพิ)มเติมของทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมนั �น ในกรณีที)กลุ่มทรู
พิจารณาจะขายทรัพย์สินหรือรายได้ที)จะเกิดจากทรัพย์สินเพิ)มเติมดงักล่าวนั �นให้แก่บุคคลภายนอกกลุ่มทรู 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลกั – ทรัพย์สินที)กองทนุลงทุน
เพิ)มเติม” นอกจากนี � ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ กองทนุจะให้สทิธิแก่นิติบคุคลผู้ โอนในการทํา
คําเสนอก่อน (right of first offer) เพื)อซื �อทรัพย์สนิอื)นใดที)กองทนุซื �อจากกลุม่ทรูหากกองทนุจะขายหรือจําหน่าย
โดยประการอื)นใดซึ)งทรัพย์สนิดงักลา่ว 

กองทนุจะเข้าทําสญัญาบริการหลกักบับริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการ
ทรัพย์สนิโทรคมนาคม โดยผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะให้บริการเกี)ยวกบังานด้านธุรการและการตลาดกบั
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กองทุน นอกจากนี � ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะมีหน้าที)รับผิดชอบเกี)ยวกับการจัดหาผู้ เช่าและบริหาร
จดัการพื �นที)ร่วมรายอื)น ๆ ที)จะเช่าทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมในสว่นที)สามารถทําการรองรับการใช้
เพิ)มเติมได้ และกองทุนจะได้ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าเพิ)มเติมนั �น หกัด้วยค่าธรรมเนียมเพิ)มเติมที)ต้องชําระ
ให้กบัผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 2.7.1(ค) “สญัญาบริการหลกั”  

ทั �งนี � ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกันั �น ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัจะมีหน้าที)
รับผิดชอบเกี)ยวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม รวมทั �งเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายเกี)ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สินดงักลา่ว ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั
จะต้องปฏิบัติหน้าที)ให้เป็นไปตามมาตรฐานที)กําหนดไว้ในสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก 
นอกจากนี � BFKT ยงัคงเป็นผู้ดําเนินงานและบํารุงรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ภายใต้สญัญาเช่า
เครื)องและอปุกรณ์ HSPA และเสาโทรคมนาคมของ AWC ตอ่ไป ซึ)งบริษัทจดัการเชื)อวา่จะทําให้มีการดําเนินงาน
และการบํารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมที)เหมาะสม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติม
เกี)ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมในหวัข้อ 2.3.2(ข)(13) “การ
ดําเนินงานและบํารุงรักษา” หวัข้อ 2.3.2(ค)(8) “การดําเนินงานและการบํารุงรักษา” หวัข้อ 2.7.1(ข) “สญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั” และหวัข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”   

แผนภูมิดังต่อไปนี �แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้ โอน ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายอื)น ภายหลงัการจดทะเบียนจดัตั �งกองทนุและหลงัจากที)มีการดําเนินการเกี)ยวกบัธุรกรรมที)กําหนดใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้และสญัญาอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้องเสร็จสิ �น  
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แผนภูมิข้างต้นถูกจัดทําขึ �นเพื)อแสดงข้อมูลโดยสงัเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั �งหมดเกี)ยวกับ
โครงสร้างของกองทนุและความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติม
เกี)ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดงักล่าวข้างต้นในหวัข้อ 2.3 “ชื)อ ที)ตั �ง 
ลกัษณะ ข้อมลูสรุปเกี)ยวกบัการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียด
ของทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมที)กองทนุจะลงทุน” หวัข้อ 5. “การทําธุรกรรมกบับคุคลที)เกี)ยวข้อง
และหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล” และหวัข้อ 10. “การจัดการกองทุน” ทั �งนี � ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียด
ทั �งหมดในเอกสารฉบบันี �ก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมเกี)ยวกบัมลูค่าของทรัพย์สินที)กองทนุลงทนุครั �งแรกในภาคผนวก 1 
“รายงานการประเมินมลูค่ายตุิธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท แคปปิตอล พลสั 
แอดไวซอรี) จํากดั (ฉบบัย่อ)” และภาคผนวก 2 “รายงานการประเมินมลูค่ายตุิธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอรี) จํากดั (ฉบบัยอ่)”  

2.2.2 วัตถุประสงค์การใช้เงนิที,ได้รับจากการเสนอขายครั�งแรก 

จํานวนเงินทั �งหมดโดยประมาณที)กองทนุจะได้รับจากการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุจากการเสนอ
ขายครั �งแรกจํานวน 5,808,000,000 หน่วย จะเท่ากบั 58,080  ล้านบาท โดยบริษัทจดัการคาดว่าจะจดัการให้
กองทุนใช้เงินสทุธิหลงัหกัค่าใช้จ่ายทางธุรกรรมที)เกี)ยวข้องกับการจัดตั �งกองทุนและการนําหน่วยลงทนุไปจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และภาษีมลูคา่เพิ)มที)เกี)ยวข้องกบัการเสนอขายครั �งแรกแล้ว เพื)อลงทนุในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม และเงินสว่นที)เหลอื (หากมี) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทนุสําหรับงานด้าน
ธุรการเกี)ยวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม และใช้เป็นเงินทนุสาํรอง รวมทั �งลงทนุในทรัพย์สนิกิจการ
โครงสร้างพื �นฐานเพิ)มเติม 

แผนการใช้เงินสทุธิที)ได้จากการการเสนอขายครั �งแรกที)กล่าวไปข้างต้น เป็นไปตามความตั �งใจ ณ 
ปัจจบุนัของบริษัทจดัการ และตามประมาณการของการจดัสรรจํานวนเงินสทุธิที)จะได้รับที)จดัทําอยา่งดีที)สดุของ
บริษัทจดัการตามแผนงานและประมาณการรายจ่ายปัจจบุนัของกองทนุ 

2.2.3 การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที,กองทุนลงทุนเพิ,มเติม 

นอกเหนือจากการลงทุนของกองทนุในทรัพย์สินที)กองทนุลงทนุครั �งแรก บริษัทจดัการอาจจดัการให้
กองทนุลงทนุในกิจการโครงสร้างพื �นฐานอื)นโดยการได้มาซึ)งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานตามที)กฎหมาย
หลกัทรัพย์ให้กระทําได้และเป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ 

นอกจากนี � บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนลงทุนเพิ)มเติมในทรัพย์สินที)เป็นโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคมอื)น และ/หรือสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที)เกิดจากทรัพย์สนิดงักลา่ว นอกเหนือจากทรัพย์สนิ
ที)กองทนุลงทนุครั �งแรก ซึ)งการลงทนุเพิ)มเติมโดยกองทนุอาจรวมถึงการใช้สทิธิในการได้รับคําเสนอก่อน (right to 
receive first offers) ตามที)กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เป็นต้น ทั �งนี � ตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ มีข้อกําหนดว่า ในกรณีที)กลุ่มทรูจะขายทรัพย์สินที)เป็นโครงสร้างพื �นฐาน
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โทรคมนาคมอื)น ๆ ของกลุ่มทรูและ/หรือรายได้ที)เกิดจากทรัพย์สินดงักล่าวที)นอกเหนือจากทรัพย์สินที)กองทุน
ลงทนุครั �งแรกให้แก่บคุคลภายนอกกลุม่ทรู นิติบคุคลผู้ โอนตกลงให้สิทธิกองทนุในการได้รับคําเสนอก่อนในการ
ซื �อทรัพย์สินดังกล่าว และ/หรือรายได้ที)เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว ทั �งนี � ทรัพย์สินที)เป็นโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคมอื)นดังกล่าวอาจมีทั �งส่วนที)เป็นทรัพย์สินซึ)งเป็นโครงการที)แล้วเสร็จและ/หรือทรัพย์สินซึ)งเป็น
โครงการที)ไม่แล้วเสร็จ (แล้วแต่กรณี) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”   

การลงทนุหรือการได้มาเพิ)มเติมใด ๆ ซึ)งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานใด ๆ อนัมีมลูค่าเกินกว่า 
100 ล้านบาท หรือตั �งแต่ร้อยละ 30 ขึ �นไปของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุ ณ เวลาที)มีการได้มาดงักลา่ว
จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดเช่นเดียวกนักับเมื)อกองทนุเข้าลงทนุในทรัพย์สินที)กองทุนลงทนุครั �งแรก (เช่น ข้อ
กําหนดการสอบทานธุรกิจ (due diligence) การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนมุตัิของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณาข้อกําหนดเกี)ยวกบัการของมติผู้ ถือหน่วยลงทนุในหวัข้อ 9.3 “การประชุมและ
สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่
ได้มีการระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่า กองทุนไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือความเห็นชอบ
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ทั �งนี � บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)มีการลงทนุหรือได้มาเพิ)มเติม
โดยพิจารณาจากมลูคา่การลงทนุภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

อยา่งไรก็ดี หากเป็นการได้มาเพิ)มเติมซึ)งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)มีมลูค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที)มีการได้มาดงักลา่ว ซึ)งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี �ไมจํ่าต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที)การลงทุนหรือได้มาเพิ)มเติมซึ)งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน จําเป็นต้องใช้เงินทุน
เพิ)มเติมโดยการกู้ยืมและ/หรือการเพิ)มเงินทนุจดทะเบียน กองทนุจะต้องปฏิบตัิตามขั �นตอนเกี)ยวกบัการกู้ยืม
ตามที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 3. “นโยบายการกู้ยืมเงิน” และ/หรือการเพิ)มทนุ ตามที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.2 “การเพิ)ม
เงินทนุจดทะเบียน” และการแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทนุ (หากต้องมี) 

นอกจากนี � ในกรณีที)การลงทนุเพิ)มเติมดงักลา่วกระทําโดยวิธีการในข้อ (ก) หรือ (ข) ของนิยามคําว่า 
“ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน” (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี)ยวกบันิยามคําวา่ “ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พื �นฐาน” ในหวัข้อ “คําจํากดัความ”) กองทนุจะต้องเข้าทําสญัญากบัผู้ประกอบการบคุคลที)สามเพื)อให้เช่า หรือ
ให้ผู้ประกอบการบคุคลที)สามเพื)อการดําเนินการบริหารจดัการทรัพย์สินดงักลา่ว หรือเพื)อมอบหมายให้บคุคล
ดงักลา่วดําเนินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน เพื)อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. ตามที)ได้กําหนดไว้ในหวัข้อ 
2.6 “การบริหารจดัการและใช้ทรัพย์สนิของกองทนุรวมและการประกนัรายได้” 
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2.2.4 การลงทุนในทรัพย์สินรอง - การลงทุนในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื,นที,กองทุนลงทุนได้ 

นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลกัตามที)ได้ระบุไว้ในหวัข้อ 2.2.1 “การลงทุนในทรัพย์สินที)กองทุน
ลงทนุครั �งแรก” และหวัข้อ 2.2.3 “การลงทนุในทรัพย์สินหลกั - ทรัพย์สินที)กองทนุลงทนุเพิ)มเติม” ข้างต้นแล้ว 
บริษัทจดัการอาจจดัการให้กองทนุลงทนุในทรัพย์สินรองดงัต่อไปนี � เว้นแต่ในกรณีที) ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. 
หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ)มเติมประเภทหรือลกัษณะของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื)นที)กองทนุสามารถลงทนุได้ 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล 

(ค) ตั�วเงินคลงั 

(ง) พนัธบตัรหรือหุ้นกู้ ที)รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุคลที)มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น เป็นผู้ออกและมี
กระทรวงการคลงัเป็นผู้คํ �าประกนัต้นเงินและดอกเบี �ยเต็มจํานวนแบบไมม่ีเงื)อนไข 

(จ) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเชื)อที)อยูอ่าศยั 

(ฉ) บตัรเงินฝากที)ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ทั �งนี � หากเป็นบตัรเงินฝากที)เข้าลกัษณะ
ของตราสารที)มีลกัษณะของสัญญาซื �อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

(ช) ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที)ธนาคาร บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทนุ
เพื)อการฟื�นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัโอน
ประเภทมีสิทธิไลเ่บี �ย หรือผู้คํ �าประกนั ทั �งนี � หากเป็นตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที)เข้า
ลกัษณะของตราสารที)มีลกัษณะของสญัญาซื �อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

(ซ) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิที)จะซื �อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี � หรือ
กองทนุรวมอื)น ซึ)งจดัตั �งภายใต้กฎหมายที)มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนี � หรือเงินฝาก 

(ฌ) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานอื)น 

(ญ) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศ โดยต้องเป็นไปตามเงื)อนไขดงัตอ่ไปนี � 

(1) เป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศที)อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงาน
กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื �อขายหลักทรัพย์ที) เป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็นหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที)มีการซื �อขายในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ที)เป็น
สมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 
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(2) กองทนุรวมในตา่งประเทศนั �นมีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิประเภทและชนิดเดียวกบั
ทรัพย์สนิที)กองทนุสามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(3) กองทนุรวมในตา่งประเทศนั �นจดัตั �งขึ �นเพื)อผู้ลงทนุทั)วไป 

(ฎ) หุ้นที)ออกโดยบริษัท (ไมว่า่จะเป็นบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั) ที)เป็นไปตามเงื)อนไข
ดงัตอ่ไปนี � 

(1) บริษัทนั �นมีการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของบริษัทดงักลา่ว หรือมีรายได้จากการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานดงักลา่วรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวม
ในแตล่ะปีบญัชี และ 

(2) บริษัทนั �นมิใช่บริษัทภายใต้ข้อ (จ) ของนิยามคําวา่ “ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน” 

(ฏ) สญัญาซื �อขายลว่งหน้า ซึ)งการเข้าทําสญัญาดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพื)อป้องกนัความเสี)ยง
ของกองทนุ 

ทั �งนี � บริษัทจัดการสงวนสิทธิJในการเข้าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรือการลงทุนชนิดอื)นตามที) 
ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ)มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื)น 

2.2.5 อัตราส่วนการลงทุน 

เมื)อสิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี กองทนุจะต้องดํารงมลูคา่การลงทนุในทรัพย์สนิหลกัไมน้่อยกว่า
ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุโดยคํานวณมลูคา่การลงทนุในทรัพย์สินหลกัจากมลูค่าตามบญัชี
ของราคาการได้มาหรือราคาอื)นใดตามที)สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด ดงันั �น กองทนุจะต้องไมล่งทนุในการลงทนุใน
ทรัพย์สนิรองเกินกวา่ร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ 

บริษัทจดัการมีหน้าที)ที)จะต้องควบคมุดแูลให้อตัราสว่นการลงทนุในการลงทนุในทรัพย์สินรองเป็นไป
ตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ที)กําหนดไว้ในประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. ที) สน. 24/2552 เรื)อง การลงทนุและ
มีไว้เพื)อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัที) 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที)แก้ไขเพิ)มเติม) 

2.2.6 การจาํหน่ายไปซึ,งทรัพย์สินของกองทุน 

การจําหน่ายไปซึ)งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานของกองทนุ อนัมีมลูค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท 
หรือตั �งแต่ร้อยละ 30 ขึ �นไปของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุ ณ เวลาที)มีการจําหน่ายดงักลา่ว จะต้องอยู่
ภายใต้ข้อกําหนดเช่นเดียวกนักบัเมื)อกองทนุเข้าลงทนุในทรัพย์สินที)กองทนุลงทนุครั �งแรก (เช่น ข้อกําหนดการ
ประเมินคา่ทรัพย์สนิ เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนมุตัิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โปรดพิจารณาข้อกําหนดเกี)ยวกบั
การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนในหวัข้อ 9.3 “การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุน” หรือต้องได้รับ
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ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่า 
กองทนุไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ทั �งนี � บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินดงักลา่วโดยพิจารณาจากมลูค่าการลงทุนภายในรอบ
ระยะเวลาหกเดือน 

อย่างไรก็ดี หากเป็นการจําหน่ายไปซึ)งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)มีมลูค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาท แตน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม ณ เวลาที)มีการจําหนา่ยดงักลา่ว ซึ)งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี �ไมจํ่าต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

การจําหน่ายไปซึ)งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานภายใต้เอกสารธุรกรรม บริษัทจัดการสามารถ
ดําเนินการได้โดยไมจํ่าต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์  

2.3 ชื,อ ที, ตั �ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี,ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม 
ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมที,กองทุนจะลงทุน  

2.3.1 ความเป็นมา 

กองทุนจะจัดตั �งขึ �นเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานซึ)งมีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเป็น
การทั)วไปซึ)งเป็นช่องทางให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ได้มีโอกาสลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม 
ทรูซึ)งเป็นบริษัทมหาชนที)จดทะเบียนจดัตั �งในประเทศไทย จะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุ โดยจะ
ถือหนว่ยลงทนุจํานวนประมาณร้อยละ 18 ของจํานวนหนว่ยลงทนุทั �งหมด ณ เวลาที)การเสนอขายครั �งแรกเสร็จ
สิ �น ในอนาคตกองทนุอาจจะลงทนุ หรือได้มาเพิ)มเติมซึ)งทรัพย์สินที)เป็นโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมและ/หรือ
ได้มาซึ)งสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที)เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่ว โดยอาจจะได้มาจากกลุม่ทรูและบคุคล
อื)น บริษัทจดัการมีวตัถุประสงค์จะบริหารกิจการของกองทนุ โดยมีเป้าหมายหลกัคือการสร้างรายได้และอตัรา
ผลตอบแทนที)เหมาะสมตอ่สภาวะการแขง่ขนัในตลาดทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในระยะยาว 

บริษัทจัดการเชื)อว่าทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมของกองทุนจะเป็นหนึ)งในกลุ่มทรัพย์สิน 
(portfolio) ชั �นนําและมีความหลากหลายของทรัพย์สินมากที)สดุในประเทศไทยในเชิงของการมีสว่นได้เสียใน
กิจการประเภทเสาโทรคมนาคมและประเภทของโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคมโดยหลกัจะประกอบด้วย  

(ก)  กรรมสทิธิJในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา กลา่วคือ ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)ม 
และโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื)นที)เกี)ยวข้องกับการให้บริการ
โทรศพัท์เคลื)อนที) ซึ)งทรูจะส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 
3,000 เสาให้แก่กองทนุ ภายในวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ เสาโทรคมนาคมจํานวน 
3,000 เสาให้แก่กองทนุ ภายในวนัที) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
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(ข)  กรรมสิทธิJในระบบ FOC หลกั และอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณที)เกี)ยวข้อง และระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื �นที)ตา่งจงัหวดั  

(ค)  สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดขึ �นตั �งแต่และรวมถึงวนัเริ)มคํานวณรายได้จนถึง
วนัครบกําหนดสญัญา HSPA ที)เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี �ของ BFKT และ AWC  

(1)  เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื)นที)
เกี)ยวข้องของ BFKT และ AWC และ  

(2)  ระบบใยแก้วนําแสงของ BFKT และอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณ (รวมถึงเงินที)ได้รับ
จากการใช้สทิธิเรียกร้อง คําตดัสนิ คําพิพากษา คดีความที)ตดัสินให้แก่ BFKT และ 
AWC รวมทั �งการดําเนินการหรือสิทธิอื)นใดซึ)ง BFKT และ AWC มีสิทธิได้รับ ที)
เกิดขึ �นจาก หรือเกี)ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ)งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว (โดยไม่
รวมถึงสทิธิและเงินที)ได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้องที)เกิดขึ �นจาก หรือเกี)ยวกบัรายได้
หรือสญัญาซึ)งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ)ง BFKT หรือ AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้า
วนัเริ)มคํานวนรายได้ ไม่ว่า BFKT หรือ AWC จะได้ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือ
ได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเริ)ม
คํานวณรายได้ก็ตาม)) และ  

(ง)  BFKT ยงัให้สิทธิในการซื �อทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนหนึ)งเป็นเงินจํานวน 10 
ล้านบาท เมื)อสิ �นสดุระยะเวลาของสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA ในขณะที) AWC จะมี
หน้าที)ต้องโอนกรรมสิทธิJในเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ)งมาให้กองทนุเมื)อสิ �นสดุ
ระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ด้วยเช่นกนั 

ทั �งนี � กองทุนจะเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที)เกิดจากการให้เช่า เสา
โทรคมนาคมรวม 11,845 เสา ซึ)งประกอบด้วยเสาที)ตั �งอยู่บนพื �นดินจํานวน 9,088 เสา เสาที)ตั �งอยู่บนดาดฟ้า
จํานวน 2,255 เสา และ ระบบ Distributed Antenna System จํานวน 502 เสา (ทั �งนี � ในจํานวนดงักลา่ว มีเสาที)
ตั �งอยูบ่นพื �นดินจํานวน 461 เสา เสาที)ตั �งอยูบ่นดาดฟ้าจํานวน 13 เสา และระบบ Distributed Antenna System 
จํานวน 86 เสา ซึ)งอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง โดยเป็นข้อมลู ณ วนัที) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แต่จะแล้วเสร็จก่อน
วนัที)กองทนุลงทุน) FOC ที)มีความยาวกว่า 52,362 กิโลเมตร ซึ)งประกอบด้วย FOC ที)มีความยาว 5,112 
กิโลเมตร และ 47,250 กิโลเมตร ของ TUC และ BFKT ตามลําดบั (ทั �งนี � ในจํานวนดงักลา่ว มี FOC ความยาว 
9,971 กิโลเมตร ซึ)งอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง โดยเป็นข้อมลู ณ วนัที) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แตจ่ะแล้วเสร็จก่อน
วนัที)กองทนุลงทนุ)  

ทรัพย์สนิประเภทเสาโทรคมนาคมของกองทนุจะครอบคลมุทั)วประเทศไทย โดยมีการกระจกุตวัของเสา
โทรคมนาคมมากที)สุดในเขตพื �นที) ที)มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นในกรุง เทพมหานครและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ด้วยเสาโทรคมนาคมจํานวน 2,532 เสา และ 2,411 เสา ตามลาํดบั ซึ)งกองทนุคาด
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ว่าในพื �นที)ดังกล่าวยังมีความต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคลื)อนที)แบบใหม่ซึ)งต้องอาศัยการใช้พื �นที)บนเสา
โทรคมนาคมอยู่เป็นจํานวนมากในขณะที)เป็นพื �นที)ที)มีขีดจํากดัในการเพิ)มเสาโทรคมนาคมใหม่มากที)สดุ ซึ)งจะ
นําไปสู่โอกาสสําคญัในการจูงใจให้มีผู้มาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการพื �นที)บนเสาโทรคมนาคมร่วมกัน 
เรียลฟิวเจอร์ และ TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกั จะเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื)นที)เกี)ยวข้อง และ/หรือระบบ FOC หลกั และอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณที)เกี)ยวข้องและระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจงัหวดั ของกองทนุต่อไป นอกจากนี � กองทนุคาดว่าในช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนสิ �นสดุ
วนัที) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 กองทนุจะได้รับรายได้คา่เช่าสทุธิตามข้อกําหนดของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ซึ)งเกี)ยวข้องกบัสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทั �งสิ �นประมาณ 1,900 ล้านบาท และ 1,151 ล้านบาท (ตามลําดบั) 
และกองทนุคาดวา่ในช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนสิ �นสดุวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กองทนุจะได้รับรายได้ค่า
เช่ารวมค่าเช่าล่วงหน้าตามสญัญาจากการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้สญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั รวมทั �งสิ �น 2,510.1 ล้านบาท โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 
2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” และหวัข้อ 2.7.1(ข) “สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกั” 

นโยบายการลงทุนของกองทุน คือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื �นฐาน ซึ)งในเบื �องต้นจะได้แก่ 
ทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม กองทุนมีแผนที)จะสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคมโดยการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดจากทรัพย์สินดงักล่าว หรือการให้เช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการ ซึ)งในระยะแรกจะเป็นการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการกับผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั 
ตามสญัญาที)กองทนุจะได้เข้าทําข้อตกลงกบันิติบคุคลผู้ โอนหรือผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั (แล้วแตก่รณี) และ
กองทุนจะมอบหมายให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ ทําหน้าที)ให้บริการเกี)ยวกับงานด้านธุรการ และ
การตลาดให้แก่กองทนุ และตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกันั �น ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั
จะเป็นผู้ รับผิดชอบเกี)ยวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม โปรด
พิจารณารายละเอียดในหวัข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้” และหวัข้อ 2.7.1(ข) “สญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั”   

กองทนุมีแผนที)จะแสวงหาประโยชน์จากสิ)งที)บริษัทจดัการเชื)อว่าจะเป็นแนวโน้มใหม่ของอตุสาหกรรม
โทรคมนาคมไทย คือการรวมและใช้โครงสร้างพื �นฐานร่วมกนั (infrastructure integration and sharing) รวมทั �ง
การใช้โครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมจากบคุคลภายนอกที)เป็นอิสระ โดยกองทนุจะเสนอการร่วมใช้โครงสร้าง
พื �นฐานตอ่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายตา่ง ๆ บนหลกัการของการใช้พื �นที)ร่วมกนั นอกจากนี � บริษัทจดัการเชื)อวา่
ภาคอตุสาหกรรมนี �มีศกัยภาพที)แข็งแกร่งในการที)จะเติบโตต่อไปในด้านการก่อสร้างเสาโทรคมนาคมและ FOC 
ใหม่ โดยถกูผลกัดนัจากการเปิดใช้ระบบโทรคมนาคมเคลื)อนที) 3G 4G และระบบโทรคมนาคมเคลื)อนที)ระบบ
ใหม่อื)น ๆ ในประเทศไทย รวมทั �งความต้องการใช้บริการไร้สาย และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (หรือ
บริการบรอดแบนด์) ของผู้บริโภคที)คาดการณ์วา่จะมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื)อง นอกจากนี � เงื)อนไขของใบอนญุาต
ให้ใช้คลื)นความถี)ในยา่นความถี) 2100 MHz ที)ออกให้กบัผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื)อนที)รายใหญ่แต่ละรายใน
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ประเทศ ซึ)งรวมถึงกลุม่ทรู กําหนดเป้าหมายให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื)อนที)ต้องสามารถให้บริการครอบคลมุ
จํานวนประชากรได้ถึงร้อยละ 80 ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ)งจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในการใช้เสา
โทรคมนาคมใหม่และพื �นที)ติดตั �งอปุกรณ์ (slots) บนเสาเดิม ทั �งนี � ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มที)ทรูจะ
ดําเนินการสร้างหรือจดัหามาเพื)อสง่มอบให้แก่กองทนุในช่วงปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 นั �นจะตั �งอยูใ่นพื �นที)
เป้าหมายเพื)อตอบสนองความต้องการเรื)องอตัราความครอบคลมุโครงข่ายและจํานวนประชากรเป้าหมายของ
กลุม่ทรูและผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื)น ๆ เช่น ผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื)นความถี)ในยา่นความถี) 2100 MHz 
และผู้ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื)นความถี)ในย่านความถี) 1800 MHz และคลื)นความถี)ในย่านความถี)อื)น ๆ ที)จะมี
การนําออกให้ประมลูในอนาคต รวมถึงแผนการขยายการให้บริการของกลุม่ทรู บริษัทจดัการเชื)อวา่ทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ)มจะทําให้กองทนุสามารถนําเสนอกองทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมในเขตพื �นที)ที)มีการวางแผน
จดัวางที)เหมาะสมแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการและรองรับกบัแผนการขยายความครอบคลมุโครงข่ายและความ
ต้องการด้านคณุภาพในการให้บริการของผู้ เช่าและบริหารจดัการได้ดียิ)งขึ �น นอกจากนี � กองทนุคาดว่าทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มจะเป็นสว่นสําคญัในแผนการขยายโครงข่ายของกลุม่ทรู ในขณะเดียวกนัยงัช่วยเสริม
กองทรัพย์สินของกองทุนด้วยการเป็นทรัพย์สินที)กองทุนสามารถนําออกให้กลุ่มทรู รวมทั �งผู้ เช่าและบริหาร
จดัการรายอื)น ๆ สามารถเช่าและบริหารจัดการเพิ)มเติมได้ อนึ)ง กองทนุมีแผนที)จะหาผู้ เช่าและบริหารจัดการ
เพิ)มเติมสําหรับเสาโทรคมนาคมของกองทุน เนื)องจากการมีผู้ เช่าและบริหารจัดการเพิ)มเติมจะเป็นการเพิ)ม
กระแสเงินสดของกองทุน และค่าใช้จ่ายเพิ)มเติมในการเพิ)มผู้ เช่าและบริหารจัดการรายใหม่ให้กับเสา
โทรคมนาคมที)มีอยูน่ั �นอยูใ่นระดบัคอ่นข้างตํ)า นอกจากนี � ระบบ FOC หลกับางสว่นที)กองทนุจะซื �อมาจาก TUC 
ยงัมี dark fiber เพียงพอที)พร้อมให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการเหลา่นั �น 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กลุ่มทรูจะให้สิทธิแก่กองทุนในการได้รับคําเสนอก่อน 
(right to receive a first offer) เพื)อซื �อทรัพย์สินที)เป็นโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมและ/หรือสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ที)เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่วเพิ)มเติมถ้ากลุม่ทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สินหรือสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ที)เกิดจากทรัพย์สินเหลา่นั �นให้แก่บุคคลภายนอก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมใน
หวัข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”   

รายได้ของกองทุนจะมาจากการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ และสิทธิในการรับประโยชน์
รายได้จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมตา่ง ๆ เป็นสว่นใหญ่ (แล้วแต่กรณี) โดยรายได้ค่าเช่าต่อปีของ
ทรัพย์สนิจะแตกตา่งกนัไปขึ �นอยูก่บัปัจจยัตา่ง ๆ  ซึ)งรวมถึงที)ตั �งของเสาโทรคมนาคม จํานวนอปุกรณ์ของผู้ เช่าและ
บริหารจดัการที)อยูบ่นเสาโทรคมนาคม ที)วา่งบนพื �นดิน (ground space) ที)ผู้ เช่าและบริหารจดัการต้องการ พื �นที)
วา่งบนเสาที)เหลอือยู ่และสว่นลดที)คํานวณจากจํานวนทรัพย์สนิที)เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหรือปัจจยัอื)น 
เป็นต้น โดยปกติคา่ใช้จ่ายหลกัของกองทนุจะได้แก่ คา่เช่าพื �นที)และทรัพย์สนิ ค่าธรรมเนียมสําหรับสิทธิแห่งทาง 
ค่าเบี �ยประกันภัย ภาษีโรงเรือนและที)ดิน ค่าธรรมเนียมสําหรับงานด้านธุรการ และการตลาดซึ)งชําระให้แก่
ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม และค่าใช้จ่ายอื)น ๆ ที)ชําระให้แก่ผู้ ให้บริการรายอื)น ๆ ในสว่นของสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้จากทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC นั �น จํานวนรายได้ที)
กองทนุจะได้รับจะขึ �นอยูก่บัการเช่าทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT และการเช่าช่วงเสาโทรคมนาคมของ AWC 
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โดย กสท. โทรคมนาคม ภายใต้สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA และหน้าที)ของ BFKT และ AWC ในการ
นําสง่รายได้ดงักลา่วให้แก่กองทนุตามข้อกําหนดของสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

ณ วนัที)จดัเตรียมเอกสารฉบบันี � กลุม่ทรูเป็นผู้ ให้บริการสื)อสารโทรคมนาคมครบวงจรทั)วประเทศเพียง
รายเดียวของประเทศไทย โดย ณ วนัที) 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีจํานวนผู้ ใช้บริการประมาณ 28 ล้านราย 
กลุม่ทรูได้ช่วยให้การดําเนินชีวิตของผู้ใช้บริการง่ายยิ)งขึ �น ด้วยการผสมผสานบริการทางเสียง (ทั �งแบบประจําที)
และแบบเคลื)อนที)) บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก บริการข้อมูล บริการเนื �อหา และบริการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์เข้าด้วยกนั ทําให้กลุม่ทรูพร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการที)เพิ)มขึ �น ผ่านยทุธศาสตร์
คอนเวอเจนซ์ เพราะเป็นการผสมผสานรูปแบบการดําเนินชีวิตที)หลากหลายเข้าด้วยกัน (convergence 
lifestyle) โดยยทุธศาสตร์คอนเวอเจนซ์นี �และเชื)อวา่เป็นเอกลกัษณ์หนึ)งเดียวในตลาดโทรคมนาคมของไทยทําให้
ลูกค้าสามารถผสมผสานเนื �อหาและบริการต่าง ๆ ที)ตรงตามความต้องการบนระบบเดียวกัน (integrated 
platform) ของกลุม่ทรูได้ ทั �งนี � ในด้านของบริการโทรศพัท์เคลื)อนที) กลุ่มทรูดําเนินธุรกิจผ่านกลุม่ทรูโมบาย ซึ)ง
ประกอบด้วย (1) ทรูมฟู ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื)อนที)ภายใต้สญัญาให้ดําเนินการฯ รายใหญ่อนัดบัที)สาม
ของประเทศไทย โดยวดัจากจํานวนผู้ ใช้บริการทั �งสิ �น ณ วนัที) 30 มิถนุายน พ.ศ. 2556 (2) เรียลมฟู ผู้ขายต่อ
บริการ 3G HSPA ของ กสท. โทรคมนาคม บนคลื)นความถี)ในย่านความถี) 850 MHz ภายใต้ชื)อการค้า ทรูมฟู 
เอช และ (3) เรียลฟิวเจอร์ ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื)อนที)ซึ)งได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื)นความถี)ในยา่นความถี) 2100 
MHz จาก กสทช. ทั �งนี � ณ วนัที) 30 มิถนุายน พ.ศ. 2556 กลุม่ทรูโมบายมีฐานผู้ ใช้บริการจํานวน 22.1 ล้านราย 
หรือเทา่กบัร้อยละ 25 ของตลาดโทรศพัท์เคลื)อนที)ของไทยโดยคิดจากจํานวนผู้ ใช้บริการ (ไม่รวมผู้ ใช้บริการของ 
กสท. โทรคมนาคม ทีโอที และ MVNO รายอื)น ๆ ของ กสท. โทรคมนาคม และทีโอที) ทรูก่อตั �งขึ �นใน พ.ศ. 2533 
โดยเริ)มจากเป็นผู้ ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมแบบประจําที) ทรูเติบโตขึ �นทั �งด้วยการเข้าซื �อกิจการและการ
เติบโตจากภายในบริษัทเอง จนกลายเป็นหนึ)งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที)สดุของประเทศไทย ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ที)สดุของทรูได้แก่ เครือเจริญโภคภณัฑ์ ซึ)งเป็นกลุม่ธุรกิจด้านอตุสาหกรรมเกษตรรายใหญ่ของไทย และ
เป็นผู้ก่อตั �งทรู ทรูเป็นบริษัทที)มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ สําหรับระยะเวลาสิบสองเดือน
สิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 กลุม่ทรูมีรายได้รวม (consolidated revenues) 89,382 ล้านบาท และกําไร
จากการดําเนินงานก่อนดอกเบี �ย ภาษี คา่เสื)อมราคาและคา่ใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 16,738 ล้านบาท 

นิติบคุคลผู้ โอนเป็นบริษัทย่อยโดยตรงและโดยอ้อมของทรู ซึ)งประกอบด้วย (ก) BFKT ผู้ ให้เช่าและ
ให้บริการดําเนินงานและบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมและอปุกรณ์โครงขา่ยแก่ กสท.โทรคมนาคมตามสญัญาเช่า
เครื)องและอปุกรณ์ HSPA ซึ)งจะโอนขายรายได้สทุธิที)เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจํานวน 1,485 เสา รวม
เป็น “เสาโทรคมนาคมของ BFKT” และ FOC ความยาว 47,250 กิโลเมตร และอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณที)
เกี)ยวข้อง รวมเป็น “ระบบ FOC ของ BFKT” ให้แก่กองทนุ รวมถึงการให้สิทธิซื �อทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
BFKT จํานวนหนึ)ง เมื)อครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA (ข) AWC ผู้ ให้บริการ
ก่อสร้างและให้เช่าเสาโทรคมนาคมแก่บริษัทในเครือรายอื)น ๆ ของทรู ซึ)งจะขายสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สทุธิ ที)เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจํานวน 4,360 เสา ให้แก่ BFKT ให้แก่กองทนุ และกรรมสิทธิJใน
เสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ)งให้แก่กองทุนเมื)อครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเครื)องและ
อปุกรณ์ HSPA (ค) TUC ผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบประจําที) บริการบรอดแบนด์และบริการข้อมลูทั)วประเทศ
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แก่ผู้ ใช้บริการปลายทาง ซึ)งจะขาย (1) ระบบ FOC หลกัให้แก่กองทนุ อนัประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 
กิโลเมตร และอปุกรณ์รับสง่สญัญาณที)เกี)ยวข้อง ซึ)งอยูใ่นเขตพื �นที)ตา่งจงัหวดั และ (2) ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื �นที)ตา่งจงัหวดั ซึ)งสามารถรองรับผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จํานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต โดย TUC จะยงัคง
ใช้โครงสร้าง FOC และอปุกรณ์รับสง่สญัญาณและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจงัหวดัต่อไปในฐานะผู้ เช่า
และบริหารจดัการหลกั และ (ง) ทรู ในฐานะหนึ)งในนิติบคุคลผู้ โอน จะขายเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา 
ซึ)งรวมเป็น “ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)ม” ให้แก่กองทนุโดยจะสง่มอบหรือดําเนินการให้มีการสง่มอบเสา
โทรคมนาคม 3,000 เสา ให้แก่กองทนุภายในวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมที)เหลือ 3,000 
เสา ให้แก่กองทุนภายในวันที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ)งเรียลฟิวเจอร์จะใช้และดําเนินการต่าง ๆ บนเสา
โทรคมนาคมในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั  

แผนภูมิดังต่อไปนี �แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้ โอน ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายอื)นที)ไมใ่ช่ทรู ภายหลงัการจดทะเบียนจดัตั �งกองทนุและหลงัจากที)มีการดําเนินการเกี)ยวกบัธุรกรรมที)
กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้และสญัญาอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้องเสร็จสิ �น  

 

แผนภูมิข้างต้นถูกจัดทําขึ �นเพื)อแสดงข้อมูลโดยสงัเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั �งหมดเกี)ยวกับ
โครงสร้างของกองทนุและความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติม
เกี)ยวกับโครงสร้างของกองทุนและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ดงักล่าวข้างต้นในหวัข้อ 2.3 “ชื)อ ที)ตั �ง 
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ลกัษณะ ข้อมลูสรุปเกี)ยวกบัการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียด
ของทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมที)กองทนุจะลงทนุ” หวัข้อ 5. “การทําธุรกรรมกบับคุคลที)เกี)ยวข้อง
และหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล”  และหวัข้อ 10. “การจัดการกองทุน” ทั �งนี � ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียด
ทั �งหมดในเอกสารฉบบันี �ก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

2.3.2 ข้อมูลสรุปเกี,ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมซึ,งเป็นทรัพย์สินที,
กองทุนจะลงทุนครั�งแรก 

(ก) บททั,วไป 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กองทุนคาดว่าจะได้มาซึ)งทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคมซึ)งบริษัทจดัการเชื)อวา่เป็นหนึ)งในกลุม่ทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม (portfolio) ชั �นนําที)
มีความหลากหลายของทรัพย์สินที)เป็นโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมมากที)สดุในประเทศไทย โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ)มเติมเกี)ยวกบัการเข้าซื �อทรัพย์สินในหวัข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” 
ทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมโดยหลกัจะประกอบด้วย (ก) กรรมสิทธิJในเสาโทรคมนาคมจํานวน 
6,000 เสา และโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื)นที)เกี)ยวข้องที)ใช้สําหรับการให้บริการ
โทรศพัท์เคลื)อนที) ซึ)งทรูจะสง่มอบหรือดําเนินการให้มีการสง่มอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ภายในวนัที) 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ เสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ภายในวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ข) 
กรรมสิทธิJในระบบ FOC หลกั และอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณที)เกี)ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)
ตา่งจงัหวดัของ TUC และ (ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดขึ �นตั �งแต่และรวมถึงวนัเริ)มคํานวณ
รายได้จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ที)เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี �ของ BFKT และ AWC (1) เสา
โทรคมนาคมและโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื)นที)เกี)ยวข้องของ BFKT และ AWC และ (2) 
ระบบใยแก้วนําแสงและอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณของ BFKT (รวมถึงเงินที)ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คํา
ตดัสนิ คําพิพากษา คดีความที)ตดัสนิให้แก่ BFKT และ AWC รวมทั �งการดําเนินการหรือสทิธิอื)นใดซึ)ง BFKT และ 
AWC มีสิทธิได้รับ ที)เกิดขึ �นจาก หรือเกี)ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ)งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไม่รวมถึงสิทธิ
และเงินที)ได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้องที)เกิดขึ �นจาก หรือเกี)ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ)งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว
ซึ)ง BFKT หรือ AWC มีสทิธิได้รับก่อนหน้าวนัเริ)มคํานวณรายได้ ไม่ว่า BFKT หรือ AWC จะได้ดําเนินการใช้สิทธิ
เรียกร้องหรือได้รับชําระตามสทิธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเริ)มคํานวณรายได้ก็
ตาม)) อนึ)ง Analysys Mason ระบวุ่าเสาโทรคมนาคมของกองทุนอยู่ในสภาพที)ดี สว่นระบบ FOC หลกัและ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ตา่งจงัหวดัของกองทนุมีคณุภาพและอยูใ่นสภาพที)ดี และอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณ
อื)นที)เกี)ยวข้องก็มีความทนัสมยัและได้รับการบํารุงรักษาเป็นอย่างดี (Analysys Mason เป็นผู้ เชี)ยวชาญด้านการ
สื)อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีระดับโลก และได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในต่างประเทศ  มีความน่าเชื)อถือเนื)องจากเป็นการศึกษาถึงพฒันาการและแนวโน้มเปลี)ยนแปลง
อตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที)เปรียบเทียบกบัประสบการณ์และพฒันาการของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมใน
ตา่งประเทศ) ทั �งนี � ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั เรียลฟิวเจอร์ และ TUC ในฐานะผู้ เช่าและ
บริหารจัดการหลกัจะยังคงใช้เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื)นที)
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เกี)ยวข้อง และ/หรือ ระบบ FOC หลกัและอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณอื)นที)เกี)ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื �นที)ต่างจังหวัด ของกองทุนต่อไป โดยผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัจะทําหน้าที)ดําเนินงานและบํารุงรักษา
ทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ)มเติมเกี)ยวกับการเช่า และหน้าที)ในการดําเนินงานและบํารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคมโดยผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัในหวัข้อ 2.7.1(ข) “สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั” 
หัวข้อ 2.3.2(ข)(13) “การดําเนินงานและบํารุงรักษา” และหัวข้อ 2.3.2(ค)(8) “การดําเนินงานและการ
บํารุงรักษา” รายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมหลกัของกองทุนภายหลงัจากการเข้าซื �อ
จากนิติบคุคลผู้ โอน สรุปได้ดงันี � 

(ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

ในวนัที)กองทุนลงทนุ กองทุนจะเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดจาก
กลุม่ทรัพย์สิน (portfolio) ซึ)งได้แก่เสาโทรคมนาคมจํานวนประมาณ 11,845 เสา ประกอบด้วยเสาที)ตั �งอยู่บน

พื �นดินจํานวน 9,088 เสา เสาที)ตั �งอยู่บนดาดฟ้าจํานวน 2,255 เสา และระบบ Distributed Antenna System 
จํานวน 502 เสา (รวมเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา ซึ)งเป็นทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มที)จะมีการสง่
มอบในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558) เสาโทรคมนาคมของกองทนุจะตั �งอยู่ทั)วประเทศไทย โดยมีเสาตั �งอยู่ใน
แตล่ะจงัหวดัทั �ง 77 จงัหวดัของประเทศ และประมาณร้อยละ 21.4 อยูใ่นเขตพื �นที)กรุงเทพมหานครซึ)งมีประชากร
หนาแนน่ ด้วยเสาจํานวน 2,532 เสา ทั �งนี � ณ วนัที) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เสาโทรคมนาคมจํานวนประมาณ
กึ)งหนึ)งถูกสร้างขึ �นภายในช่วงสามปีก่อนหน้า BFKT และเรียลฟิวเจอร์ได้ใช้หรือจะใช้เสาโทรคมนาคมเพื)อ
ให้บริการโทรคมนาคมเคลื)อนที)โดยเป็นส่วนหนึ)งของกลยุทธ์ของกลุ่มทรูที)จะให้บริการโครงข่าย (multiple 
network offerings) ทั)วประเทศไทย ซึ)งรวมถึงการให้บริการผ่านเรียลมฟู (โดยร่วมกบั กสท. โทรคมนาคม) ใน
ฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุน และเรียลฟิวเจอร์ จะยังคงใช้เสาโทรคมนาคมต่อไปเพื)อ
ตอบสนองความต้องการโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื)อนที)ในปัจจุบนัของตน รวมทั �งเพื)อการพฒันาโครงข่าย 3G 
และ 4G ของบริษัทดงักลา่ว ซึ)งเป็นโครงข่ายใหม่และกําลงัขยายตวั และระบบโทรคมนาคมเคลื)อนที)ระบบใหม่
ในประเทศไทย นอกจากนี � ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มที)ทรูมีหน้าที)ต้องสง่มอบหรือดําเนินการให้มีการสง่
มอบให้แก่กองทนุจะยงัมีพื �นที) (slots) ที)สามารถรองรับผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื)อนที)ได้หลายราย ซึ)งทําให้
สามารถเพิ)มผู้ เช่าและบริหารจัดการพื �นที)ร่วมได้ และบริษัทจัดการเชื)อว่าจะเป็นการเพิ)มรายได้ให้กับกองทุน 
ในขณะที)ต้นทนุหรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุตามสญัญาบริการหลกัจะเพิ)มขึ �นในสดัสว่นที)เลก็น้อยเทา่นั �น 

(1) การใหเ้ช่าเสาและพื�นที� (slots) บนเสาโทรคมนาคม 

เสาโทรคมนาคมในกองทรัพย์สินของกองทนุจะมีความสามารถในการรองรับโครงข่ายได้หลากหลาย
ทั �งคลื)นความถี)ในย่านความถี) 850 MHz 1800 MHz 2100 MHz และย่านความถี)อื)น ๆ เสาโทรคมนาคมของ
กองทุนไม่ได้มีคุณลกัษณะเฉพาะที)จะจํากัดการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในระบบ 2G 3G หรือ 4G เท่านั �น 
และกองทุนคาดว่าเสาโทรคมนาคมของกองทนุจะสามารถรองรับผู้ประกอบการที)ใช้เทคโนโลยีเคลื)อนที)ในเชิง
พาณิชย์เพิ)มเติมในอนาคต ในเชิงโครงสร้างนั �น เสาโทรคมนาคมของกองทุนมีความสามารถที)จะรองรับคลื)น
ความถี)ในย่านความถี) 2100 MHz ได้ ปัจจุบนันี � กลุ่มทรู (โดยผ่านเรียลฟิวเจอร์) และผู้ ให้บริการโทรคมนาคม
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เคลื)อนที)รายใหญ่อื)น ๆ ในประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื)นความถี)ในย่านความถี) 2100 MHz และ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที)สามซึ)งโครงขา่ย 2100 MHz ต้องการเสาที)อยูใ่นระยะใกล้กนัมาก
ขึ �น ดงันั �น โดยทั)วไปกองทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการเสาสําหรับการให้บริการโทรคมนาคมเคลื)อนที)
สาํหรับโครงขา่ย 2100 MHz มากกวา่โครงขา่ยที)ทํางานบนคลื)นความถี)ในยา่นความถี)ที)ตํ)ากว่า กองทนุจึงเชื)อว่า
กองทุนอยู่ในสถานะที)เอื �ออํานวยต่อการตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื �นฐานใหม่ของผู้ เช่าและบริหาร
จดัการหลกั และผู้ประกอบกิจการโทรศพัท์เคลื)อนที)รายใหญ่รายอื)น ๆ ในฐานะบคุคลที)อาจเข้ามาเป็นผู้ เช่าและ
บริหารจดัการพื �นที)ร่วม โดยในเบื �องต้นอาจมีการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการร่วมบนเสาโทรคมนาคมซึ)ง
กองทนุจะซื �อจากทรู 

(2) การกระจายทางภูมิศาสตร์ 

กลุ่มทรัพย์สินของกองทุนซึ)งประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมประมาณ 11,845 เสา และโครงสร้าง
พื �นฐานและอปุกรณ์ที)เกี)ยวข้อง จะตั �งอยูบ่นพื �นที)ในทกุ 77 จงัหวดั การกระจายทางภมูิศาสตร์ไปทั)วประเทศนี �ทํา
ให้การบริการทรูมูฟ เอช โมบาย 3G ของเรียลมูฟเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายประมาณร้อยละ 95 ของ
ประชากรทั �งหมดของประเทศ โดยจะมีการกระจกุตวัของเสาโทรคมนาคมมากที)สดุในเขตพื �นที)กรุงเทพมหานคร
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ด้วยจํานวน 2,532 เสา และ 2,411 เสา ตามลาํดบั ซึ)งเป็นพื �นที)ที)กองทนุคาดวา่ยงั
มีความต้องการใช้บริการโทรศพัท์เคลื)อนที)แบบใหมซ่ึ)งต้องอาศยัการใช้พื �นที)บนเสาของโทรคมนาคมเป็นจํานวน
มากในขณะที)เป็นพื �นที)ที)มีขีดจํากัดในการเพิ)มเสาโทรคมนาคมใหม่มากที)สดุ ทําให้เกิดโอกาสอย่างมากที)จะ
ดงึดดูผู้ เช่าและบริหารจดัการพื �นที)ร่วม ตารางดงัตอ่ไปนี �แสดงถึงการกระจายทางภมูิศาสตร์โดยทั)วไป และในแต่
ละภาค โดยคิดเป็นร้อยละของจํานวนเสาโทรคมนาคมทั �งหมดที)กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับ
ประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่วภายหลงัจากที)มีการสง่มอบ อย่างไรก็ตาม จํานวน
เสาโทรคมนาคมในแตล่ะภมูิภาคอาจมีการเปลี)ยนแปลง ทั �งนี � การเปลี)ยนแปลงจํานวนเสาโทรคมนาคมในแต่ละ
พื �นที)จะไม่กระทบจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคมที)กองทุนจะเป็นเจ้าของ และรายได้หรือค่าเช่าที)กองทุนจะ
ได้รับจากผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที)กองทนุทํากบั BFKT และ 
AWC และสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที)กองทนุทํากบัเรียลฟิวเจอร์ 

พื �นที, 
 

เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคม

ของ AWC 

ทรัพย์สิน 
เสาโทรคมนาคม

ส่วนเพิ,ม 
จาํนวนเสารวม 

ร้อยละของ
จาํนวนเสา

ทั �งหมด 
(โดยประมาณ) 

เ ข ต พื � น ที,
กรุงเทพมหานคร 

738 1,794 2,532 21.4 

ภ า ค ก ล า ง แ ล ะ
ภาคตะวันตก(1) 

898 886 1,784 15.1 

ภาคตะวันออก 716 562 1,278 10.8 
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พื �นที, 
 

เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคม

ของ AWC 

ทรัพย์สิน 
เสาโทรคมนาคม

ส่วนเพิ,ม 
จาํนวนเสารวม 

ร้อยละของ
จาํนวนเสา

ทั �งหมด 
(โดยประมาณ) 

ภาคอีสาน 1,281 1,130 2,411 20.3 

ภาคเหนือ 1,257 835 2,092 17.7 

ภาคใต้ 955 793 1,748 14.7 

รวม 5,845 6,000 11,845 100.0 

(1) ไมร่วมเขตพื �นที)กรุงเทพมหานคร 

(3) อายเุสาโทรคมนาคม 

กลุ่มทรูเป็นหนึ)งในสามผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื)อนที)รายใหญ่ของประเทศไทยซึ)งได้เข้า
ประกอบการในเชิงพาณิชย์เป็นรายล่าสดุ ดงันั �น กองทุนจึงเชื)อว่าเสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ที)กองทุนจะเป็น
เจ้าของ หรือมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่วภายหลงัจากที)มีการสง่
มอบเป็นหนึ)งในกลุม่ที)ใหม่ที)สดุในประเทศไทย ทั �งนี � เสาโทรคมนาคมจํานวนมากถกูสร้างขึ �นไม่เกินหนึ)งปีก่อน
วันที)กองทุนลงทุน ซึ)งบริษัทจัดการเชื)อว่าจะทําให้ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทุนมีค่าใช้จ่ายการ
บํารุงรักษาคอ่นข้างตํ)ากวา่ที)ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกันั �นจะมีหากทรัพย์สินเหลา่นี �มีอายมุากกว่านี � และอาจ
ลดความจําเป็นที)ต้องเปลี)ยนเสาโทรคมนาคมก่อนกําหนด โดยทั)วไปเสาโทรคมนาคมมีอายกุารใช้งานเกิน 30 ปี 
และอายเุฉลี)ยของเสาโทรคมนาคมของกองทนุจะขยายออกไปได้โดยไม่จํากดัด้วยการดแูลและบํารุงรักษาเป็น
ประจําซึ)งจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัและ BFKT ตารางดงัต่อไปนี �แสดงอายขุองเสา
โทรคมนาคมที)อยูใ่นกลุม่ทรัพย์สนิ (portfolio) ของกองทนุ 

 เสาโทรคมนาคมจาํแนกตามอายุ(1) 

ตํ,ากว่า 1 ปี 1-3 ปี 3-10 ปี รวม 

เ ส าที, ตั �ง อ ยู่ บ น
พื �นดิน 

2,504 1,890 533 4,927 

เ ส าที, ตั �ง อ ยู่ บ น
ดาดฟ้า 

129 45 242 416 

DAS 462 0 40 502 

รวม 3,095 1,935 815 5,845 
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(1) รวมถึงเสาโทรคมนาคมของ AWC และเสาโทรคมนาคมของ BFKT ซึ)งกองทุนจะมีสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว แตไ่มร่วมทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)ม ซึ)งจะ
มีการสง่มอบให้แก่กองทนุจํานวน 3,000 เสา ในปี พ.ศ. 2557 และจํานวน 3,000 เสา ในปี พ.ศ. 2558 

(4) อปุกรณ์ประกอบของเสาโทรคมนาคม (Tower Facilities) 

เสาโทรคมนาคมของกองทุนส่วนใหญ่เป็นเสาสี)ขาชนิดติดตั �งบนพื �นและมีสายสลิงขึง (four-legged 
and guyed mast ground-based towers) และโดยทั)วไปจะมีความสงูที) 32 ถึง 65 เมตร นอกจากนี �ยงัมีเสาที)
ตั �งอยู่บนดาดฟ้าและเสายึดอุปกรณ์ แผนภูมิดังต่อไปนี �แสดงอุปกรณ์มาตรฐานซึ)งอยู่บนเสาสี)ขาชนิดตั �งบน
พื �นดิน (four-legged ground-based towers) 

 

แผนภมูิข้างต้นใช้สาํหรับการอธิบายประกอบเทา่นั �น และไม่ได้เป็นการยืนยนัรายละเอียดของเสาที)อยู่
ในกลุม่ทรัพย์สนิ (portfolio) ของกองทนุ 

โครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ซึ)งรวมถึงสายอากาศ (antenna) และจานรับส่ง
ไมโครเวฟในแผนภมูิข้างต้น และอปุกรณ์ซึ)งอยูใ่นอาคารสิ)งปลกูสร้างจะเป็นของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัและ
บํารุงรักษาโดยผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั นอกจากเสาโทรคมนาคมแล้ว กองทนุจะเป็นเจ้าของ หรือผู้มีสิทธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดจากโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื)น ซึ)งรวมถึง (หากมี) 
อาคารสิ)งปลูกสร้าง (shelter) ตู้ คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี)สํารอง เครื)องปรับอากาศและเครื)องกําเนิดไฟฟ้า
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พลงังานดีเซล ซึ)งในสว่นนี � กองทนุจะมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิตามสญัญาโอนทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้หรือให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั ทั �งนี � ภายใต้
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั ผู้ เช่าของกองทุนและ BFKT จะชําระค่าไฟฟ้าให้กบัผู้ จําหน่าย
ไฟฟ้าในภูมิภาคโดยตรง และจะรับผิดชอบในการเชื)อมต่อไฟฟ้ากับผู้ จําหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาค รวมทั �งค่า
เชื �อเพลงิและคา่ใช้จ่ายอื)น ๆ สาํหรับไฟฟ้าสาํรอง 

(5) ทรพัย์สิน 

ปัจจุบนั นิติบคุคลผู้ โอนรายที)เกี)ยวข้องเช่าที)ดินและทรัพย์สินเกือบทั �งหมดซึ)งเป็นหรือจะเป็นที)ตั �งของ
เสาโทรคมนาคมจากเจ้าของที)ดินเอกชนและภาครัฐ โดยประมาณกึ)งหนึ)งของที)ดินและทรัพย์สินที)เช่ามี
ระยะเวลาของการเช่าประมาณสามปีหรือน้อยกวา่นั �น สว่นที)เหลอืมีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี และสญัญาเช่าที)ดิน
และทรัพย์สนิทกุฉบบัให้สทิธิในการตอ่อายกุารเช่า ตามข้อกําหนดของข้อตกลงเกี)ยวกบัการเช่าเกือบทั �งหมดนั �น 
นิติบุคคลผู้ โอนรายที)เกี)ยวข้อง ในฐานะผู้ เช่าสามารถให้สิทธิในการใช้และการเข้าถึงสถานที)เช่าแก่
บคุคลภายนอกได้ และนิติบคุคลผู้ โอนรายที)เกี)ยวข้องจะให้สิทธิดงักลา่วแก่กองทนุและผู้ เช่าและบริหารจดัการ
ทรัพย์สินของกองทนุภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ทั �งนี �  หลงัจากการปิดการ
เสนอขายครั �งแรก นิติบุคคลผู้ โอนรายที)เกี)ยวข้องจะยังคงเป็นผู้ เช่าภายใต้สัญญาเช่าที)ดินและทรัพย์สินที)
เกี)ยวข้องจนกว่าสญัญาเช่าที)ดินและทรัพย์สินปัจจุบนัจะหมดอายุลงและจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตผุล
ในทางการค้าเพื)อให้กองทนุได้เป็นผู้ เช่าแทนที)นิติบคุคลผู้ โอนรายที)เกี)ยวข้อง เว้นแต่กรณีของเสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ)งนิติบคุคลผู้ โอน หรือนิติบคุคลในกลุม่ทรูจะยงัคงเป็นผู้ เช่าภายใต้
สญัญาเช่าที)ดินและทรัพย์สนิที)เกี)ยวข้องจนกวา่จะมีการโอนกรรมสทิธิJในเสาโทรคมนาคมดงักลา่วให้แก่กองทนุ 

(6) ประเภทของเสาโทรคมนาคม 

ตารางดังต่อไปนี �สรุปจํานวนและอัตราส่วนการกระจายตัวของเสาโทรคมนาคมซึ)งกองทุนจะเป็น
เจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดจากเสาโทรคมนาคม โดยแยกตามประเภทของเสา
โทรคมนาคม อยา่งไรก็ตาม จํานวนเสาโทรคมนาคมแตล่ะประเภทอาจมีการเปลี)ยนแปลง ทั �งนี � การเปลี)ยนแปลง
จํานวนเสาโทรคมนาคมแต่ละประเภทดงักล่าวจะไม่กระทบจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคมที)กองทนุจะเป็น
เจ้าของ ทั �งนี � ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินที)กองทนุจะเข้าทํากบัทรูจะมีข้อกําหนดเกี)ยวกบัการให้คู่สญัญาชดใช้
สว่นตา่งของมลูคา่ของทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มที)มีการสง่มอบจริง 

ประเภท
ของเสา 

ความสูง 

เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคม

ของ AWC 

ทรัพย์สิน 
เสาโทรคมนาคม

ส่วนเพิ,ม 
จาํนวนเสารวม 

อัตราร้อยละ
ของเสา 

ตั � ง อ ยู่ บ น
พื �นดิน 

>50 เมตร 3,455 515 3,970 33.5 
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ประเภท
ของเสา 

ความสูง 

เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคม

ของ AWC 

ทรัพย์สิน 
เสาโทรคมนาคม

ส่วนเพิ,ม 
จาํนวนเสารวม 

อัตราร้อยละ
ของเสา 

ตั � ง อ ยู่ บ น
พื �นดิน 

32-50 เมตร 1,445 3,055 4,500 38.0 

ตั � ง อ ยู่ บ น
พื �นดิน 

<32 เมตร 27 591 618 5.2 

ตั � ง อ ยู่ บ น
ดาดฟ้า 

<32 เมตร 416 1,839 2,255 19.1 

DAS N/A 502 - 502 4.2 

รวม  5,845 6,000 11,845 100.0 

นอกจากเสาโทรคมนาคมที)ตั �งอยู่บนพื �นดินและบนดาดฟ้า กองทนุจะซื �อสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สทุธิที)เกิดจากระบบ Distributed Antenna System หรือ DAS ภายในอาคารจํานวนประมาณ 502 ซึ)ง
ปัจจบุนั AWC หรือ BFKT เป็นเจ้าของ โดยทั)วไป DAS ของกองทนุจะตั �งอยู่ในศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน 
ซึ)งทําให้ BFKT สามารถเพิ)มความครอบคลมุของโครงข่ายเข้าไปภายในอาคารได้ ทั �งนี � สิทธิที)จะติดตั �งและ
ดําเนินการ DAS ตามข้อกําหนดของสญัญาเช่าที)ทํากบัเจ้าของตึกอนัเป็นที)ตั �งของ DAS ดงักลา่วอยู่ในชื)อของ 
BFKT 

(7) จํานวนพื�นที�รองรบัและอตัราการเช่าใช้ 

โดยทั)วไป เสาโทรคมนาคมที)ตั �งอยูบ่นพื �นดินและมีความสงูเกิน 32 เมตร และเสาโทรคมนาคมที)ตั �งอยู่
บนดาดฟ้า สามารถหรือจะสามารถรองรับผู้ เช่าได้ตั �งแต่สองรายขึ �นไป ทั �งนี � เสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ของ
กองทนุสามารถรองรับผู้ เช่าได้ตั �งแต่สองรายขึ �นไป ทั �งนี � หากมีการสง่มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)ม
เสร็จสิ �นและสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที)เกี)ยวข้องกบัเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ได้
สิ �นสดุลงแล้ว พื �นที)ที)เสาโทรคมนาคมซึ)งอยูใ่นกองทรัพย์สนิของกองทนุจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลี)ย
ตอ่เสาอยูที่) 3.6 (โดยเป็นตวัเลขที)ได้จากการนําจํานวนพื �นที)รองรับมาหารด้วยจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคม)  

ณ วนัที)กองทุนลงทุน อตัราส่วนการเช่าใช้พื �นที)บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนเฉลี)ยอยู่ที)ประมาณ 
1.00 พื �นที) (slots) ต่อเสา ทั �งนี � ภายหลงัที)มีการสง่มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มทั �งหมดและนบัรวม
การเช่าพื �นที) (slots) บนเสาตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที)กองทนุทํากบัเรียลฟิวเจอร์แล้ว 
กองทุนคาดว่าอัตราส่วนการเช่าใช้พื �นที)บนเสาโทรคมนาคมของกองทุน จะเฉลี)ยอยู่ที)ประมาณ 1.78 พื �นที) 
(slots) ต่อเสา ตารางดงัต่อไปนี �แสดงความสามารถในการรองรับการใช้พื �นที)บนเสา (hosting capacity) และ
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การเช่าใช้ ณ วนัที)กองทนุลงทนุสาํหรับเสาโทรคมนาคมที)กองทนุจะซื �อหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
สทุธิที)เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่วตามเอกสารธุรกรรมที)เกี)ยวข้อง 

นิติบุคคลผู้โอน เสา จาํนวนพื �นที,
รองรับ(1) 

การเช่าใช้ อัตราส่วนการเช่าใช้  
(พี �นที, (slots)  

ต่อเสา) 

ทรู(2) 6,000 22,541(3) 15,249(4) 2.54(5) 

AWC(6) 4,360 13,641 4,360 1.00 

BFKT(7) 1,485 6,450 1,485 1.00 

รวม 11,845 42,632 21,094 1.78 

(1) จํานวนพื �นที)รองรับ หมายถึง จํานวน ช่องพื �นที) (slots) ทั �งหมดบนเสาแตล่ะต้น คณูด้วยจํานวนเสาที)
กองทนุจะเป็นเจ้าของ หรือมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว (แล้วแต่
กรณี) 

(2) รวมถึงทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)ม ซึ)งจะมีการส่งมอบให้แก่กองทุนจํานวน 3,000 เสา ในปี 
พ.ศ. 2557 และจํานวน 3,000 เสา ในปี พ.ศ. 2558 

(3) ประมาณการความสามารถในการรองรับรวมในช่วงคณุสมบตัิ (specification range) ที)กําหนดไว้
ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

(4) ประมาณการการเช่าใช้พื �นที)บนเสา ณ วนัที) 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ภายหลงัจากที)มีการส่งมอบ
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มและการจดัสรรพื �นที) (slots) บนเสาตามที)กําหนดในสญัญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการหลกัที)กองทนุทํากบัเรียลฟิวเจอร์ 

(5) ประมาณการอตัราการเช่าใช้พื �นที)บนเสา ณ วนัที) 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ภายหลงัจากที)มีการส่ง
มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มและการจัดสรรพื �นที) (slots) บนเสาตามที)กําหนดในสัญญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที)กองทนุทํากบัเรียลฟิวเจอร์ 

(6) รวมถึงเสาโทรคมนาคมซึ)งเป็นของ AWC ซึ)งกองทนุจะมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิด
จากเสาโทรคมนาคมดงักลา่วและอยูภ่ายใต้สทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวของ กสท. โทรคมนาคม  

(7) รวมถึงเสาโทรคมนาคมของ BFKT ซึ)งกองทนุจะมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดจาก
เสาโทรคมนาคมดงักลา่วและอยูภ่ายใต้สทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวของ กสท. โทรคมนาคม  
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(8) การขยายจํานวนเสาโทรคมนาคม 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ นิติบคุคลผู้ โอนจะให้สิทธิแก่กองทนุในการได้รับคําเสนอ
ก่อน (right to receive a first offer) เพื)อซื �อทรัพย์สนิโทรคมนาคมเพิ)มเติม ซึ)งรวมถึงเสาโทรคมนาคม ในกรณีที)
กลุ่มทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สินเหล่านี �ให้แก่บุคคลภายนอก กองทุนคาดว่ากลุ่มทรูจะยังคงขยายบริการ
โทรคมนาคมเคลื)อนที)และขยายฐานลกูค้าของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ)ง เรียลฟิวเจอร์ ซึ)งเป็นหนึ)งในผู้ ได้รับ
ใบอนญุาตสาํหรับคลื)นความถี)ในยา่นความถี) 2100 MHz รายใหม่ จะต้องดําเนินการตามเงื)อนไขในใบอนญุาต
ให้มีอตัราความครอบคลมุจํานวนประชากรที)ร้อยละ 80 ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ)งจะช่วยกระตุ้นให้
อปุสงค์ของเสาโทรคมนาคมใหมแ่ละพื �นที) (slots) บนเสาโทรคมนาคมเดิมเพิ)มขึ �น เพื)อตอบสนองตอ่การขยายตวั
ด้านอปุสงค์นี � เรียลฟิวเจอร์หรือบริษัทอื)นในกลุม่ทรูอาจทําการสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่หรือพยายามจดัหาเสา
โทรคมนาคมใหม่โดยวิธีการอื)น ซึ)งจะทําให้กองทนุมีโอกาสในเชิงพาณิชย์ที)จะใช้สิทธิในการได้รับคําเสนอก่อน
หากกลุม่ทรูเลอืกที)จะขายเสาโทรคมนาคมดงักลา่วให้กบับคุคลภายนอก การได้มาซึ)งเสาโทรคมนาคมเพิ)มเติม
อาจเพิ)มรายได้ให้แก่กองทนุผา่นทางสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัและการเช่าพื �นที)ร่วม และลด
คา่ใช้จ่ายเกี)ยวกบังานด้านธุรการและคา่ใช้จ่ายอื)น ๆ โดยเฉลี)ยภายใต้สญัญาบริการหลกั  

ณ วนัที) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน 530 เสา และเสาโทรคมนาคม
ของ BFKT จํานวน 30 เสา ยงัอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ)งกองทนุคาดว่าการก่อสร้างดงักลา่วจะแล้วเสร็จก่อน
วนัที)กองทนุลงทนุ ในขณะที)ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มอาจยงัสร้างไม่แล้วเสร็จจนกว่าจะถึงกําหนดสง่
มอบหรือจดัหามาเพื)อสง่มอบโดยทรูให้แก่กองทนุ จํานวน 3,000 เสา ภายในวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ
สว่นที)เหลอือีก 3,000 เสา ภายในวนัที) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

โดยทั)วไป ในการก่อสร้างเสาใหม ่จะมีขั �นตอนดงันี � 

• การคดัเลอืกพื �นที)ตั �งเสา 

• การสาํรวจทางวิศวกรรม 

• การเจรจาตอ่รองการเช่าหรือการซื �อที)ดินจากผู้ ถือกรรมสทิธิJ 

• การยื)นขอความเห็นชอบและใบอนญุาตจากหนว่ยงานราชการ 

• การก่อสร้างเสา และ 

• การซื �อและติดตั �งอปุกรณ์สนบัสนนุ 

ระยะเวลาที)ใช้สาํหรับการติดตั �งเสาใหมโ่ดยปกติจะขึ �นอยู่กบัประเภทของเสาโทรคมนาคม (บนพื �นดิน
หรือบนดาดฟ้า) และสถานที)ตั �งเสา (ในเมืองหรือชนบท) การสํารวจที)ตั �งและการออกแบบใช้เวลาประมาณห้า
สปัดาห์ การได้มาซึ)งพื �นที)ใช้เวลาประมาณสี)สปัดาห์ การขอความเห็นชอบและใบอนุญาตจากทางการใช้เวลา
ประมาณ 10 สปัดาห์ และการก่อสร้างเสาใช้เวลาประมาณแปดสปัดาห์สําหรับเสาที)ตั �งอยู่บนพื �นดิน และ
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ประมาณสี)สปัดาห์สาํหรับเสาที)ตั �งอยู่บนอาคาร การขอความเห็นชอบและใบอนญุาตจากทางการหลกัที)จําเป็น
สาํหรับการติดตั �งเสาใหม ่เช่น ใบอนญุาตก่อสร้างจากหนว่ยงานราชการท้องถิ)น ความเห็นชอบจาก กสทช. ทั �งนี � 
ในบางพื �นที)ของประเทศไทย ยงัจําเป็นต้องมีการจดัทําการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื �นที) 

นอกจากการจดัหาเสาโทรคมนาคมเพิ)มเติม ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทุนจะมีหน้าที)ตาม
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที)จะต้องปรับปรุงเสาโทรคมนาคมที)เป็นของกองทนุตั �งแต่แรก เพื)อ
เพิ)มความแข็งแรงด้านโครงสร้างและเพิ)มความสามารถในการรองรับของเสาโทรคมนาคมดงักลา่วเมื)อมีการบอก
กล่าวโดยกองทุน กองทุนคาดว่าจะส่งคําบอกกล่าวนั �นต่อเมื)อผู้ เช่าและบริหารจัดการพื �นที)ร่วมกันได้ตกลง
ลว่งหน้าที)จะเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการสว่นที)เพิ)มขึ �นมานั �น และกองทนุอาจเลือกที)จะชําระราคาต้นทุน
และดอกเบี �ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัสําหรับส่วนปรับปรุงดังกล่าว จากเงินทุนสํารองหรือ
กระแสเงินสดของกองทนุ หรืออาจให้ส่วนลดสําหรับค่าเช่าที)ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัจะต้องชําระเป็นช่วง
ระยะเวลาหนึ)ง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 2.7.1(ข) “สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ
หลกั”  

ในกรณีที)กองทนุต้องการลงทนุเสาโทรคมนาคมเพิ)มเติม กองทนุอาจจะต้องจดัหาเงินทุนเพิ)มเติมใน
การดําเนินการดงักล่าว ซึ)งในกรณีดงักล่าวกองทุนอาจจะต้องดําเนินการตามขั �นตอนเกี)ยวกับการกู้ ยืม ตาม
รายละเอียดในหวัข้อ 3. “นโยบายการกู้ยืมเงิน” และ/หรือขั �นตอนเกี)ยวกบัการเพิ)มทนุ ตามรายละเอียดในหวัข้อ 
7.2 “การเพิ)มเงินทนุจดทะเบียน” และในบางกรณี กองทนุอาจจําเป็นต้องแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทนุ 
กองทนุไมส่ามารถรับรองวา่กองทนุจะมีโอกาสในอนาคตที)จะใช้สทิธิในการได้รับคําเสนอก่อน (right to receive 
a first offer) เพื)อซื �อเสาโทรคมนาคมอื)น ๆ เพิ)มเติม เสาโทรคมนาคมอื)นใดที)กองทุนจะได้มาเพิ)มเติมจะอยู่
ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ซึ)งจะมีสิทธิตามสญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที)จะเช่าพื �นที) (slots) บนเสานั �นจากกองทนุก่อนหากมีบคุคลภายนอกขอ
เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการเสาโทรคมนาคมดงักลา่วจากกองทนุ  

(9) ผูเ้ช่าและบริหารจดัการหลกัและผูเ้ช่าและบริหารจดัการพื�นที�ร่วม 

ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั (ภายหลงัจากที)มีการสง่มอบทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ)มในสว่นแรก) เรียลฟิวเจอร์จะยงัคงใช้พื �นที) (slots) บนเสาโทรคมนาคมของกองทนุใน
ฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั โดยในเบื �องต้น ค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั รวมทั �งสทิธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดขึ �นจากเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จะถือเป็น
แหล่งรายได้จากธุรกิจเสาโทรคมนาคมของกองทุนเกือบทั �งหมด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 
2.7.1(ข) “สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั” หวัข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้”   

กองทุนมีแผนการที)จะหาผู้ เช่าพื �นที) (slots) บนเสาโทรคมนาคมร่วมที)เป็นบุคคลภายนอก สําหรับ
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)ม และเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC (ในกรณีที)
เสาโทรคมนาคมดังกล่าวถูกโอนมาให้กองทุนเมื)อครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเครื)องและอุปกรณ์ 
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HSPA หรือสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (แล้วแต่กรณี)) ซึ)งการมีผู้ เช่าที)เพิ)มขึ �นจะช่วยเพิ)มกระแสเงิน
สดของกองทุนเนื)องจากค่าใช้จ่ายที)เพิ)มขึ �นจากการมีผู้ เช่าและบริหารจัดการรายใหม่สําหรับเสาที)มีอยู่แล้วมี
อตัราค่อนข้างตํ)า บริษัทจัดการเชื)อว่าผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื)อนที)รายอื)น ๆ ที)กําลงัพัฒนาบริการใหม ่
(โดยเฉพาะอยา่งยิ)ง บริการ 3G และ 4G บนคลื)นความถี)ในยา่นความถี) 2100 MHz ซึ)งจําเป็นต้องมีเสามากกว่า
การให้บริการสาํหรับโครงขา่ยซึ)งทําบนคลื)นความถี)ที)ตํ)ากว่าเพื)อให้มีพื �นที)บริการของโครงข่ายในระดบัเดียวกนั) 
จะจําเป็นต้องติดตั �งโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Active บนเสาจํานวนมากขึ �น เพื)อให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดเกี)ยวกับพื �นที)บริการของโครงข่ายภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทั �งนี � เพื)อที)จะ
ควบคมุรายจ่ายลงทนุสาํหรับกิจกรรมที)มิใช่กิจกรรมหลกั (non-core activities) กองทนุคาดว่าผู้ ให้บริการจะหา
โอกาสในการร่วมใช้เสาโทรคมนาคม ซึ)งจะเป็นโอกาสของกองทนุในการให้เช่าพื �นที)บนเสาแก่ผู้ เช่าและบริหาร
จดัการพื �นที)ร่วม ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะมีหน้าที)ภายใต้สญัญาบริการหลกัในการจดัหาผลประโยชน์
และการตลาดสาํหรับพื �นที)ให้เช่าที)ยงัวา่ง 

เสาโทรคมนาคมประมาณ 5,845 เสาของกองทุน (ซึ)งรวมถึงเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสา
โทรคมนาคมของ AWC) อยูภ่ายใต้สทิธิในการใช้แต่เพียงผู้ เดียวซึ)ง BFKT ให้กบั กสท. โทรคมนาคม ตามความ
ตกลงนี � BFKT จึงต้องได้รับความยินยอมจาก กสท. โทรคมนาคม ก่อนที)จะมีการให้เช่าพื �นที)ว่างบนเสาที)เหลือ
ให้กบับคุคลอื)นได้  

โครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางอย่างที)เสาโทรคมนาคมของกองทนุ ซึ)งรวมถึง
อาคารสิ)งปลกูสร้าง (shelter) หรือตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี)สํารอง เครื)องปรับอากาศและเครื)องกําเนิดไฟฟ้า
พลงังานดีเซล (ถ้ามี) ซึ)งเมื)อมีการโอนกรรมสิทธิJให้แก่กองทุนแล้วโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive เหลา่นี � ได้ถกูสงวนไว้ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั เพื)อการใช้โดยผู้ เช่าและบริหาร
จดัการหลกัรายเริ)มต้นเทา่นั �น และโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive เหลา่นี �จะไม่สามารถนําออก
ให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ แก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการพื �นที)ร่วมรายอื)น ๆ บนเสาของกองทนุได้ โดยผู้
เช่าและบริหารจดัการเหลา่นี �ต้องรับผิดชอบในการจดัหาโครงสร้างพื �นฐานเหลา่นี �เอง 

(10) ทรพัย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�ม  

กองทนุจะซื �อเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสาจากทรูมาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุซึ)งนบัเป็นทรัพย์สนิ
เสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)ม โดยทรูจะต้องสง่มอบหรือดําเนินการให้มีการสง่มอบให้แก่กองทนุจํานวน 3,000 เสา 
ภายในวนัที) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และสว่นที)เหลอือีก 3,000 เสา ภายในวนัที) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กองทนุ
จะให้เรียลฟิวเจอร์เช่าพื �นที) (slots) บนเสาโทรคมนาคมดังกล่าว และจะจัดหาผู้ เช่าและบริหารจัดการร่วม
เพิ)มเติมสาํหรับพื �นที) (slots) ที)เหลอือยูบ่นเสาผา่นทางผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม  

ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มจะประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมที)สร้างขึ �นใหม่โดยหรือสร้างเพื)อทรู 
โดยทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มจะตั �งอยู่ในบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับบริเวณที)ตกลงกันใน
สญัญาและมีคุณสมบตัิและสภาพตามที)กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที)ทํากับทรู โปรด
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พิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมเกี)ยวกับหน้าที)ของทรูในการส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มในหวัข้อ 
2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”   

(11) เสาโทรคมนาคมของ BFKT 

เสาโทรคมนาคมของ BFKT ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจํานวน 1,485 เสา และโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื)นที)เกี)ยวข้อง โดยกองทนุจะได้มาซึ)งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)
เกิดขึ �นตั �งแต่และรวมถึงวันเริ)มคํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ที)เกิดจากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ BFKT ซึ)งเป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี (รวมถึงเงินที)ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คําตดัสิน 
คําพิพากษา คดีความที)ตดัสินให้แก่ BFKT รวมทั �งการดําเนินการหรือสิทธิอื)นใดซึ)ง BFKT มีสิทธิได้รับ ที)เกิดขึ �น
จาก หรือเกี)ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ)งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที)ได้รับจากการใช้
สทิธิเรียกร้องที)เกิดขึ �นจาก หรือเกี)ยวกบัรายได้หรือสญัญา ซึ)งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ)ง BFKT มีสทิธิได้รับก่อน
หน้าวนัเริ)มคํานวณรายได้ไม่ว่า BFKT จะได้ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ)มคํานวณรายได้ก็ตาม)) โดยขณะนี � BFKT ได้ให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ BFKT แก่ กสท. โทรคมนาคม รวมถึงดําเนินงานตา่ง ๆ ที)เกี)ยวข้อง ซึ)งเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว
รองรับโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ที)ใช้ในการให้บริการในย่านความถี) 850 MHz ภายหลงั
จากวนัที)กองทนุลงทนุ BFKT จะยงัคงใช้และทําหน้าที)บํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ BFKT และยงัคงให้เช่า
และให้บริการเกี)ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษาแก่ กสท. โทรคมนาคม แต่เพียงผู้ เดียว BFKT จะโอน
รายได้สุทธิที)เกิดจากการให้เช่าดังกล่าว ให้แก่กองทุนตามข้อกําหนดและเงื)อนไขที)ระบุในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ)งจะได้เข้าทํากับ BFKT กองทุนจะไม่ได้รับรายได้ใด ๆ ที)เกิดจากการให้บริการ
ดําเนินงานและการบํารุงรักษาในสว่นที)เกี)ยวกบัทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT จาก BFKT โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ)มเติมเกี)ยวกับการดําเนินการระหว่างกองทนุ BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ในหวัข้อ 2.7.1(ก) 
“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”   

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT จะให้สิทธิในการซื �อ (call option) เสา
โทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 1,435 เสาและระบบ FOC ของ BFKT แก่กองทนุโดยมีราคาใช้สิทธิจํานวน 10 
ล้านบาท โดยสามารถใช้สิทธิดงักล่าวได้เมื)อสญัญาเช่าเครื)องและอุปกรณ์ HSPA สิ �นสดุลง โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ)มเติมเกี)ยวกบัสทิธิในการซื �อ (call option) ใน 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้” 
และหวัข้อ 2.2.1 “การลงทนุในทรัพย์สินที)กองทนุลงทนุครั �งแรก” ทั �งนี � กองทนุไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทนุจะ
ได้ใช้สทิธิในการซื �อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT อย่างแน่นอนเนื)องจากกองทนุจะมีสิทธิในการซื �อ 
(call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT ก็ตอ่เมื)อเงื)อนไขตามสญัญาดงักลา่วได้สําเร็จแล้วซึ)งยงัไม่แน่นอนว่า
เงื)อนไขดงักลา่วนั �นจะสาํเร็จหรือไม่ อนึ)ง เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนหนึ)งตามที)ได้ระบไุว้ในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที)ตั �งอยูบ่ริเวณที)ดินซึ)งไมม่ีความชดัเจนในเรื)องของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิJหรือ
อาจตกอยูภ่ายใต้ข้อจํากดัเกี)ยวกบัการใช้พื �นที)บางประการจะไมถ่กูโอนมาให้แก่กองทนุภายหลงัจากที)กองทนุใช้
สทิธิในการซื �อ (call option) และจะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี)ยวกบัการขายสิทธิรายได้ระหว่างกองทนุกบั BFKT 
ตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี 
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สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA มีข้อกําหนดที)สาํคญัตา่ง ๆ เช่น (1) สตูรการคิดราคาโดยคํานวณ
จากจํานวนของสถานีฐานที)พร้อมสําหรับการให้บริการ และค่าเช่าและค่าบริการในอตัราคงที) (fixed leasing 
and service fees) สําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ NSS เสา และอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณ ซึ)งคํานวณตาม
ประเภทของ Node B (โดยใช้เกณฑ์ carrier configuration) ที)ติดตั �งและใช้อยูบ่นเสาแตล่ะต้น (2) การแจ้งความ
ต้องการ (rollout requirement procedures) โดยที) กสท. โทรคมนาคม จะสง่ประมาณการความต้องการความจุ
ระบบในขณะเปิดใช้บริการและเพิ)มเติมสาํหรับปีตอ่ไปทั �งของ กสท. โทรคมนาคม เองและผู้ขายต่อบริการรายใด ๆ 
และ BFKT จะจดัทําแผนการเปิดใช้บริการ (rollout plan) ตามประมาณการดงักลา่วเพื)อการยืนยนัโดย กสท. 
โทรคมนาคม และผู้ขายตอ่บริการของ กสท. โทรคมนาคม และ (3) ข้อกําหนดให้สทิธิในการซื �อ (call option) ซึ)ง 
BFKT ให้แก่ กสท. โทรคมนาคม โดย กสท. โทรคมนาคม มีสิทธิที)จะซื �อเสาโทรคมนาคมบางสว่น และระบบสื)อ
สญัญาณซึ)ง BFKT เป็นเจ้าของและใช้ดําเนินงานตามสญัญาเช่าเครื)องและอุปกรณ์ HSPA เป็นต้น ถ้า กสท. 
โทรคมนาคม ใช้สิทธิในการซื �อของตนตามสญัญาเช่าเครื)องและอุปกรณ์ HSPA BFKT ก็จะต้องโอนเสา
โทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 667 เสา และระบบ FOC ของ BFKT ซึ)ง BFKT ประสงค์จะขายสิทธิในรายได้ที)
เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่วให้กบักองทนุ ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ)งได้ทําไว้กบั BFKT ไป
ให้แก่ กสท. โทรคมนาคม อย่างไรก็ดี เพื)อที)จะใช้สิทธิในการซื �อเสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ BFKT 
กสท. โทรคมนาคม จะต้องชําระราคาซื �อตามมลูค่าที)แท้จริงของเสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ BFKT 
บวกดอกเบี �ยตามอตัราดอกเบี �ย ดงัตอ่ไปนี � (ก) อตัราดอกเบี �ยสาํหรับเงินให้กู้ยืมขั �นตํ)าโดยเฉลี)ยของธนาคารไทย
แห่งใหญ่สี)แห่ง ในกรณีที)มีการใช้สิทธินั �นในระหว่างหกเดือนแรกหลงัจากวนัที)มีการเช่าทรัพย์สินดงักล่าว หรือ 
(ข) อตัราดอกเบี �ยร้อยละหนึ)งต่อเดือนถ้ามีการใช้สิทธินั �นภายหลงัจากระยะเวลาหกเดือนดงักล่าว นอกจากนี � 
กสท. โทรคมนาคม ในฐานะรัฐวิสาหกิจ อาจจะต้องได้รับการพิจารณาและความเห็นชอบจากหน่วยงานอิสระ 
หนว่ยงานของรัฐ รวมทั �งคณะรัฐมนตรี ก่อนที)จะใช้สทิธิซื �อเสาโทรคมนาคม FOC และอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณ
จาก BFKT ด้วย  

(12) เสาโทรคมนาคมของ AWC  

เสาโทรคมนาคมของ AWC ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจํานวน 4,360 เสา และทรัพย์สินโครงสร้าง
พื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางสว่นในกลุม่ทรัพย์สนิ (portfolio) ของกองทนุจดัเป็นเสาโทรคมนาคม
ของ AWC และกองทุนจะได้มาซึ)งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดขึ �นตั �งแต่และรวมถึงวนัเริ)ม
คํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ที)เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ BFKT ซึ)งเป็น
ระยะเวลาประมาณ 12 ปี (รวมถึงเงินที)ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที)ตดัสิน
ให้แก่ AWC รวมทั �งการดําเนินการหรือสิทธิอื)นใดซึ)ง AWC มีสิทธิได้รับ ที)เกิดขึ �นจาก หรือเกี)ยวกบัรายได้หรือ
สญัญาซึ)งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไมร่วมถึงสทิธิและเงินที)ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที)เกิดขึ �นจาก หรือ
เกี)ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ)งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ)ง AWC มีสทิธิได้รับก่อนหน้าวนัเริ)มคํานวณรายได้ ไม่ว่า 
AWC จะได้ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือ
ภายหลงัวนัเริ)มคํานวณรายได้ก็ตาม)) โดยขณะนี � AWC ได้ให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามสญัญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC โดยที) BFKT ได้นําเสาโทรคมนาคมของ AWC ดังกล่าวออกให้ กสท. 
โทรคมนาคม เช่าช่วงและดําเนินงานต่าง ๆ ที)เกี)ยวข้อง ซึ)งเสาโทรคมนาคมดงักล่าวรองรับโครงสร้างพื �นฐาน
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โทรคมนาคมประเภท Active ที)ใช้ในการให้บริการในยา่นความถี) 850 MHz ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC นั �น BFKT มีหน้าที)เกี)ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ทั �งนี � AWC จะ
โอนรายได้อนัเกิดจากการให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC หลงัหกัค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและ
บํารุงรักษา ค่าเช่าพื �นที) ประกนัภยั และอื)น ๆ อนัเกิดจากการดําเนินงานที)เกี)ยวกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ให้แก่กองทุนตามข้อกําหนดและเงื)อนไขที)ระบุในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ)งจะได้เข้าทํากับ 
AWC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมเกี)ยวกับการดําเนินการระหว่างกองทุน AWC BFKT และ กสท. 
โทรคมนาคม ใน 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”  

เมื)อครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แล้ว AWC จะมีหน้าที)ต้องโอน
กรรมสิทธิJในเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน 3,968 เสา ให้แก่กองทนุตามข้อกําหนดในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ)งภายหลังจากนั �น ข้อตกลงเกี)ยวกับการโอนสิทธิรายได้ที)เกี)ยวเนื)องกับเสา
โทรคมนาคมของ AWC ดังกล่าวนั �นจะสิ �นผลลง และกองทุนจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิJในเสาโทรคมนาคม
ดงักลา่ว ทั �งนี � กองทนุไม่สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดงักลา่วให้แก่กองทนุอย่างแน่นอน
เนื)องจากหน้าที)ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จะเกิดขึ �นก็ต่อเมื)อเงื)อนไขตามสญัญาดงักลา่วได้สําเร็จ
แล้วซึ)งยงัไมแ่นน่อนวา่เงื)อนไขดงักลา่วนั �นจะสาํเร็จหรือไม ่อนึ)ง เสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ)งตามที)ได้
ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที)ตั �งอยู่บริเวณที)ดินซึ)งไม่มีความชดัเจนในเรื)องของความเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิJหรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจํากดัเกี)ยวกบัการใช้พื �นที)บางประการจะไม่ถกูโอนมาให้แก่กองทุน
ภายหลงัวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และจะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี)ยวกบัการขาย
สทิธิรายได้ระหว่างกองทนุกบั AWC ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมเกี)ยวกบั
หน้าที)ของ AWC ภายใต้สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA ในหวัข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้” และหวัข้อ 2.2.1 “การลงทนุในทรัพย์สนิที)ลงทนุครั �งแรก”  

ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC นั �น BFKT ทําการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จาก 
AWC ซึ)งเป็นการเช่าเสาโทรคมนาคมทั �งเสาและ BFKT มีสทิธิในการเช่าเสาโทรคมนาคมดงักลา่วแตเ่พียงผู้ เดียว 
โดย BFKT จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินงานและดแูลรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC และจะชําระค่าเช่า
ลว่งหน้าเป็นรายเดือนทุก ๆ วนัที) 7 ของแต่ละเดือนหรือวนัทําการวนัแรกถัดจากวนัดงักล่าว หรือวนัอื)นใดที)
คู่สญัญาจะได้ตกลงกนัในภายหลงั นอกจากนี � BFKT จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการชําระค่าเช่าที)ดินและสิ)งปลกู
สร้างซึ)งเสาโทรคมนาคมของ AWC ตั �งอยู ่คา่เช่าซึ)ง AWC จะได้รับจาก BFKT จะเป็นจํานวนที)เท่ากบัค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ซึ)ง BFKT จะได้รับภายใต้สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA ภายหลงัหกัค่าใช้จ่าย
บางรายการแล้ว ทั �งนี � สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จะสิ �นสดุลงเมื)อวนัที) 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่
อาจจะต้องมีการตอ่อายสุญัญาดงักลา่วหาก กสท. โทรคมนาคม ตอ่อายสุญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA 

(13) การดําเนินงานและบํารุงรกัษา 

ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
เกี)ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมที)ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัรายนั �นเช่า และ BFKT 
จะเป็นผู้ รับผิดชอบเกี)ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคม
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ของ AWC ภายใต้สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA การดําเนินการเหลา่นี �จะรวมถึงการดแูลและบํารุงรักษา
เสาโดยทั)วไป การตรวจสอบความมั)นคงของเสาเป็นระยะ การจดัหาและบํารุงรักษาระบบแจ้งเตือนอคัคีภยัและ
บริการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี � ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักต้องรับผิดชอบการดําเนินงานและ
บํารุงรักษาโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางอยา่งที)เป็นของกองทนุและกองทนุได้ให้เช่าแก่ผู้
เช่าและบริหารจัดการหลกันั �น และผู้ เช่าและบริหารจัดการรายอื)น ๆ ของกองทุนมีหน้าที)ต้องรับผิดชอบการ
ดําเนินงานและบํารุงรักษาโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ที)เป็นของผู้ เช่านั �นเอง เช่น อาคารสิ)ง
ปลกูสร้าง (shelter) และ/หรือตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี)สํารอง เครื)องปรับอากาศและเครื)องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 
(ถ้ามี) เป็นต้น ทั �งนี � ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัจะต้องปฎิบตัิตามมาตรฐานบางอย่างที)กําหนดในสญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัซึ)งบริษัทจดัการเชื)อว่าจะทําให้มีการดําเนินงานและบํารุงรักษาสําหรับเสา
โทรคมนาคมและโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื)นที)เกี)ยวข้องที)เหมาะสม นอกจากนี � กองทนุ
จะเข้าทําสญัญาบริการหลกักบัผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมซึ)งผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะต้องให้บริการ
ทางด้านธุรการ การตลาด และบริการอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้องแก่กองทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมใน 2.7.1(
ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้” และหวัข้อ 2.7.1(ค) “สญัญาบริการหลกั”   

(14) การจดัหาผลประโยชน์และการตลาด 

ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะรับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดสําหรับเสา
โทรคมนาคมตามข้อกําหนดของสญัญาบริการหลกั 

(15) การประกนัภยั 

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มจะยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของทรู
จนกระทั)งทรูสามารถจดัหากรมธรรม์ประกนัภยัที)เหมาะสมสําหรับเสาโทรคมนาคมในชื)อของกองทนุได้ ในช่วง
เวลาดังกล่าว กองทุนจะเป็นผู้ เอาประกันร่วมและผู้ รับประโยชน์ร่วมและจะชดเชยค่าใช้จ่ายสําหรับความ
คุ้มครองดงักลา่วให้แก่ทรู แต่ในสว่นของ BFKT และ AWC นั �น BFKT และ AWC จะยงัคงเป็นผู้จดัหากรมธรรม์
ประกนัภยัสาํหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จนกระทั)งกองทนุใช้สิทธิซื �อ (call 
option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT หรือ AWC ได้ส่งมอบเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้แก่กองทนุ เมื)อครบ
กําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA หรือสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (แล้วแต่
กรณี) อนึ)ง กรมธรรม์ประกนัภยัที) BFKT และ AWC จะจดัหาให้ในชื)อของกองทนุจะคุ้มครองสินค้าคงคลงั ธุรกิจ
หยุดชะงัก ความเสียหายของทรัพย์สิน และความรับผิดต่อสาธารณะ กองทุนพิจารณาว่าความคุ้ มครอง
ประกนัภยัดงักลา่วมีความเพียงพอ และเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิในอตุสาหกรรม 

(16) การแข่งขนั 

ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื)อนที)รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ)งรวมถึง เอไอเอส ดีแทค กสท. 
โทรคมนาคม และทีโอทีมีเสาโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ผู้ ให้บริการเหล่านี �อาจพิจารณาแยกทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมเหล่านี �ออกไปเพื)อจัดตั �งบริษัทที)ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมขึ �นต่างหาก หรือโอนทรัพย์สิน
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เหลา่นี �ไปให้แก่บริษัทที)ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมที)เป็นอิสระ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ยงัไม่มีเจ้าของเสา
โทรคมนาคมที)เป็นอิสระที)ให้เช่าพื �นที)ในประเทศไทย อตุสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศไทยอาจเผชิญกบั
การควบรวมกิจการและการลงทนุโดยบริษัทตา่งชาติ ซึ)งจะทําให้เกิดคูแ่ขง่ที)มีความแข็งแกร่งยิ)งขึ �น 

เนื)องจากพื �นที)ตั �งเสาโทรคมนาคมหลายแห่งของกองทุนตั �งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ)งมีประชากร
หนาแน่น และเป็นพื �นที)ที)ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัประสบกับสภาพที)มีอัตราใช้บริการของผู้ ใช้บริการสูง 
กองทนุจึงเชื)อว่าผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั เช่นเดียวกนักบัผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื)อนที)รายอื)นซึ)งเข้า
เป็นผู้ เช่าและบริหารจัดการของกองทนุมีแนวโน้มที)จะต่ออายสุญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการของตน
เมื)อสิ �นสดุระยะเวลาของสญัญา เพื)อที)จะลดการหยดุชะงกัของบริการในพื �นที)ดงักลา่วและหลีกเลี)ยงโอกาสการ
สญูเสยีรายได้ อีกทั �งหลกีเลี)ยงคา่ใช้จ่ายที)จะเกิดขึ �นจากการย้ายสายอากาศ (antenna) และทรัพย์สินโครงสร้าง
พื �นฐานอื)นที)ใช้ในการดําเนินงาน 

(ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที,ต่างจังหวัด 

ในวันที)กองทุนลงทุน ธุรกิจ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจังหวัดของกองทุนจะ
ประกอบด้วย (1) กรรมสทิธิJในระบบ FOC หลกัและอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณที)เกี)ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์
ในเขตพื �นที)ตา่งจงัหวดัซึ)งจะได้มาจาก TUC และ (2) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดจากการให้เช่า
ระบบ FOC (ซึ)งรวมถึง FOC และอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณที)เกี)ยวข้อง) ของ BFKT ซึ)งรวมเป็น “ระบบ FOC 
ของ BFKT” รวมทั �งกรรมสทิธิJในทรัพย์สนิดงักลา่วภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ทั �งนี � TUC ซึ)งเป็นผู้
เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุจะใช้ระบบ FOC หลกัและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ตา่งจงัหวดัเพื)อให้
บริการเสียง ข้อมลู ภาพ และการรับสง่ข้อมลูวิดีโอแก่ผู้ ใช้บริการของ TUC สว่น BFKT ให้เช่าและให้บริการแก่ 
กสท. โทรคมนาคม แตเ่พียงผู้ เดียวในสว่นที)เกี)ยวกบัระบบ FOC ของ BFKT เพื)อใช้เชื)อมต่อกบัเสาโทรคมนาคม
เพื)อรองรับโครงข่าย 3G HSPA 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม แต่เพียงผู้ เดียว ทั �งนี � TUC และ BFKT จะ
ยังคงดูแลระบบเหล่านี �โดยผ่านระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนของตนซึ)งอํานวยความสะดวกต่อการ
บํารุงรักษาระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจงัหวดั โดยระบบ FOC ของ BFKT ประกอบด้วย
สายเคเบิลใยแก้วระยะทางประมาณ 47,250 กิโลเมตร สว่นระบบ FOC หลกัซึ)งจะได้มาจาก TUC ประกอบด้วย 
FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร และอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณ DWDM และอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณอื)น ซึ)ง
อยูใ่น 250 ที)ตั �งใน 59 จงัหวดัทั)วประเทศไทย ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจงัหวดัประกอบด้วยโครงสร้าง
โทรคมนาคมประเภท Active และโครงสร้างโทรคมนาคมประเภท Passive หลายประการ รวมถึง อปุกรณ์สื)อ
สญัญาณ อปุกรณ์ IP หลกั และสายนําสญัญาณเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ ใช้ปลายทางรวมทั �ง FOC สายทองแดง 
(copper cable) และสายโคแอคเชียล (coaxial cable) ซึ)งสามารถรองรับผู้ ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จํานวน
ประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต  

ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที)กองทนุทํากบั TUC โดยเบื �องต้นกองทนุจะให้ TUC 
ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเช่า (1) ใยแก้วนําแสงที)ยงัไมม่ีการใช้งาน (dark fiber) จํานวน 73,275 คอร์
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของใยแก้วนําแสงที)ยงัไม่มีการใช้งานทั �งหมดบนระบบ FOC หลกั นับแต่วนัที)
กองทนุลงทนุถึงปี พ.ศ. 2569 ทั �งนี � TUC ตกลงที)จะเช่าใช้เพิ)มเติมให้ถึงจํานวน 88,472 คอร์กิโลเมตรหรือคิดเป็น
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ประมาณร้อยละ 72 ของระบบ FOC หลกั ภายในปี พ.ศ. 2569 (2) อปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณที)เกี)ยวข้องกบั
ระบบ FOC หลกัแต่เพียงผู้ เดียว นบัแต่วนัที)กองทนุลงทนุถึงปี พ.ศ. 2561 (3) โครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Active ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจงัหวดัแต่เพียงผู้ เดียวนบัจากวนัที)กองทนุลงทุนจนถึงปี 
พ.ศ. 2561 และ (4) โครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)
ตา่งจงัหวดัแตเ่พียงผู้ เดียวนบัจากวนัที)กองทนุลงทนุจนถึงปี พ.ศ. 2569 เว้นแต่ TUC ตกลงที)จะสละสิทธิในการ
เช่าแตเ่พียงผู้ เดียวดงักลา่วหลงัจากปี พ.ศ. 2561 ทั �งนี � เป็นไปตามเงื)อนไขของสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกั นอกจากนี � ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ กองทนุมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้
สทุธิที)เกิดจากการให้เช่าระบบ FOC ของ BFKT แก่ กสท. โทรคมนาคม ภายใต้สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ 
HSPA และ กองทนุยงัมีสิทธิให้เช่าใยแก้วนําแสงที)ยงัไม่มีการใช้งาน (dark fiber) ที)เหลือบนระบบ FOC หลกั
ของ TUC แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมซึ)งเป็นบคุคลภายนอกรายอื)น ๆ เนื)องจากพื �นที)ตา่งจงัหวดัของประเทศไทย
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที)รวดเร็ว และมีความต้องการบริการบรอดแบนด์และบริการข้อมูลเพิ)มขึ �น บริษัท
จดัการเชื)อว่าระบบ FOC หลกัของกองทนุจะอยู่ในสถานะที)ดีที)จะดึงดดูผู้ เช่าเพิ)มเติมที)ต้องการขยายโครงข่าย
การส่งสญัญาณภายนอกเขตพื �นที)กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 
2.7.1(ข) “สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั” และหวัข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิ
รายได้”   

(1) รายละเอียดและคณุสมบติัของ FOC 

ใยแก้วนําแสงคือเส้นใยแก้วที)สามารถนําแสงไปตามความยาวคลื)นแสง ใยแก้วนําแสงใช้กันอย่าง
แพร่หลายในการสื)อสญัญาณ ซึ)งสามารถสง่สญัญาณได้ในระยะทางที)ไกลกวา่และด้วยอตัราแบนด์วิดท์ที)สงูกวา่
ระบบสื)อสญัญาณรูปแบบอื)น ๆ นอกจากนี � การสื)อสารด้วย FOC เป็นวิธีการสง่ข้อมลูจากสถานที)หนึ)งไปยงัอีก
สถานที)หนึ)งด้วยการสง่สญัญาณแสงผ่านทางใยแก้วนําแสง กระบวนการสื)อสารโดยใช้ใยแก้วนําแสงมีขั �นตอน
พื �นฐานซึ)งได้แก่ การสร้างสญัญาณแสงโดยการใช้เครื)องสง่สญัญาณ (transmitter) การถ่ายทอดสญัญาณ การ
ตรวจสอบวา่สญัญาณไมเ่กิดการผิดเพี �ยนหรือมีกําลงัอ่อนเกินไป การรับสญัญาณแสง และการแปลงสญัญาณ
แสงเป็นสญัญาณไฟฟ้า 

ประโยชน์ที)สาํคญัของ FOC คือการสญูเสยีข้อมลูที)ตํ)ามากและไม่มีการรบกวนของคลื)นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ทําให้สามารถเว้นระยะทางระหวา่งอปุกรณ์ขยายสญัญาณ (amplifiers) กบัอปุกรณ์ทวนสญัญาณ (repeaters) 
ได้ไกลขึ �น  FOC จึงถกูนํามาใช้แทนสายโลหะ และไม่มีการรบกวนของคลื)นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการเชื)อมต่อด้วย
สายไฟฟ้าหลายพนัเส้นสามารถนํามาแทนแทนเส้นใยแก้วนําแสงที)มีแบนด์วิดท์สงูได้เพียงเส้นเดียว  

(2) รายละเอียดและความครอบคลมุของระบบ FOC หลกั 

ระบบ FOC หลกัของกองทนุซึ)งจะได้มาจาก TUC โดยหลกัจะประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 12 
ถึง 60 แกน (core) ซึ)งสามารถสื)อสญัญาณดิจิตอลแบบหลายช่อง (dense wave digital multiplex หรือ 
DWDM) ด้วยความเร็วที)อตัรา 1600 GB/s อปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณในระบบ FOC หลกั (รวมถึงอปุกรณ์ที)อยู่
ระหวา่งการติดตั �ง) จะประกอบด้วยอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณ DWDM และอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณ SDH ซึ)ง
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ติดตั �งอยูป่ระมาณ 250 ตําแหนง่ใน 59 จงัหวดัของประเทศไทย ระบบ FOC หลกัประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้ว
ความยาวประมาณ 5,112 กิโลเมตร สายเคเบิลใยแก้วในระบบ FOC หลกัได้ผา่นการใช้งานมาอยู่ในช่วงหนึ)งถึง
เจ็ดปี โดยสายเคเบิลใยแก้วมีอายกุารใช้งานสงูถึง 50 ปี ระบบ FOC หลกัสว่นใหญ่เป็นแบบพาดเหนือพื �นดิน ทํา
ให้เข้าถึงและบํารุงรักษาได้ง่าย รวมทั �งสามารถก่อสร้างและเดินสายเคเบิลใหม่ได้รวดเร็ว สายเคเบิลใยแก้ว
บางสว่นวางอยู่ในท่อใต้พื �นดิน เพื)อการป้องกนัเพิ)มเติม ทั �งนี � ระบบ FOC หลกัของกองทนุที)ได้มาจาก TUC จะ
ไมร่วมเครือขา่ยสง่ตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) ในเขตพื �นที)กรุงเทพมหานคร 

ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที)กองทุนทํากบั TUC นั �น TUC จะเช่า dark fiber 
ของระบบ FOC หลกัในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั โดยในเบื �องต้น ค่าเช่าจาก TUC จะเป็นแหลง่รายได้
ทั �งหมดที)มาจากระบบ FOC หลกัจนกว่าจะมีผู้ เช่าและบริหารจดัการรายอื)น ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิล และผู้
ให้บริการข้อมลูและเสยีงรายอื)น ๆ มาเช่า dark fiber ของระบบ FOC หลกัสว่นที)เหลอืของกองทนุเพิ)มเติม โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 2.7.1(ข) “สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั” และหวัข้อ 
2.3.2(ค)(5) เส้นใยแก้วนําแสงที)ยงัไมม่ีการใช้งาน (dark fiber capacity)” 

(3) รายละเอียดและความครอบคลมุของระบบบรอดแบนด์ในเขตพื�นที�ต่างจงัหวดั (Upcountry 
Broadband Network) 

นอกจากระบบ FOC หลกัแล้ว กองทนุจะเข้าซื �อระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ตา่งจงัหวดั จาก TUC ซึ)ง
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจังหวัดของกองทุนจะทําให้ TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั 
สามารถเสนอบริการการเข้าถึงโครงขา่ยตา่ง ๆ ให้แก่ลกูค้าองค์กรและลกูค้าทั)วไป เพื)อตอบสนองความต้องการ
บริการเสียง ข้อมลู ภาพ และการรับสง่ข้อมลูวิดีโอ ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง MPLS, DOCSIS, xDSL, 
DDN, WiFi และ FTTx ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจงัหวดัของกองทุนประกอบด้วยโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Active และ Passive เพื)อเข้าถึงผู้ ใช้ปลายทางได้จํานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต โดย
ระบบสง่ตรงถึงผู้ ใช้ปลายทาง (last mile) ประกอบด้วย สายใยแก้วนําแสง (fiber optic cable) สายโคแอคเชียล 
(coaxial cable) และสายทองแดง (copper cable) ซึ)งมีความยาวโดยรวมประมาณ 20,750 กิโลเมตร ทั �งนี � 
FOC มีความยาวครอบคลมุ 6,114 กิโลเมตรของระบบสง่ตรงถึงผู้ ใช้ปลายทาง (last mile) และมีจํานวนรวม
ทั �งสิ �น 234,455 คอร์กิโลเมตร 

(4) รายละเอียดและความครอบคลมุของระบบ FOC ของ BFKT 

กองทนุจะเข้าซื �อสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที)เกิดขึ �นตั �งแตแ่ละรวมถึงวนัเริ)มคํานวณรายได้
จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ที)เกิดจากการให้เช่าระบบ FOC ของ BFKT เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี 
(รวมถึงเงินที)ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที)ตดัสินให้แก่ BFKT รวมทั �งการ
ดําเนินการหรือสิทธิอื)นใดซึ)ง BFKT มีสิทธิได้รับ (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที)ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที)
เกิดขึ �นจาก หรือเกี)ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ)งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ)ง BFKT มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวนัเริ)ม
คํานวณรายได้ไม่ว่า BFKT จะได้ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
ดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเริ)มคํานวณรายได้ก็ตาม)) โดยในปัจจุบนั BFKT ให้เช่าและให้บริการเกี)ยวกบั
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การดําเนินงานแก่ กสท. โทรคมนาคม ในสว่นที)เกี)ยวกบัระบบสื)อสญัญาณเพื)อใช้เชื)อมต่อ (backhaul) กบัเสา
โทรคมนาคม เพื)อใช้รองรับโครงข่าย 3G HSPA 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม ระบบ FOC ของ BFKT โดย
หลกัประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้ว ขนาด 12 ถึง 60 แกน (core) ซึ)งสามารถสื)อสญัญาณดิจิตอลแบบหลายช่อง 
(dense wave digital multiplex หรือ DWDM) ด้วยความเร็วที)อตัรา 1-10 GB/s DWDM ระบบ FOC ของ BFKT 
ยงัประกอบไปด้วยอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณซึ)งติดตั �งอยูป่ระมาณ 5,000 ตําแหนง่ แตจ่ะไมร่วมเครือข่ายสง่ตรง
ถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) ใด ๆ ที)อยู่ในเขตพื �นที)กรุงเทพมหานครและประกอบด้วยใยแก้วความยาวประมาณ 
47,250 กิโลเมตร สายเคเบิลใยแก้วได้ผ่านการใช้งานมาประมาณสองปี โดยมีอายกุารใช้งานสงูถึง 50 ปี และ
เช่นเดียวกบัระบบ FOC หลกัที)กองทนุจะได้มาจาก TUC กลา่วคือ ระบบ FOC ของ BFKT สว่นใหญ่เป็นแบบ
พาดเหนือพื �นดิน ทําให้เข้าถึงและบํารุงรักษาได้ง่าย รวมทั �งสามารถก่อสร้างและเดินสายเคเบิลใยแก้วใหม่ได้
รวดเร็ว สายเคเบิลใยแก้วบางสว่นวางอยูใ่นทอ่ใต้พื �นดินเพื)อการป้องกนัเพิ)มเติม  

ภายหลงัวนัที)กองทนุลงทนุ BFKT จะยงัคงใช้และบํารุงรักษาระบบ FOC ของ BFKT ทั �งหมดและให้เช่า 
และให้บริการด้านการดําเนินงานและการบํารุงรักษาระบบสื)อสญัญาณแก่ กสท. โทรคมนาคม แต่เพียงผู้ เดียว
ตามสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA ตอ่ไป โดย BFKT จะโอนรายได้สทุธิที)เกิดจากการให้เช่าดงักลา่วให้แก่
กองทนุตามข้อกําหนดและเงื)อนไขในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ กองทนุจะไมม่ีสทิธิได้รับรายได้ใด ๆ 
ที)เกิดจากการให้บริการเกี)ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษาที)เกี)ยวข้องกบัระบบ FOC ของ BFKT โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมเกี)ยวกบัการดําเนินการระหว่างกองทนุ BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ในหวัข้อ  
2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”  

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT จะให้สิทธิแก่กองทนุในการซื �อ (call option) เสา
โทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 1,435 เสา และระบบ FOC ของ BFKT โดยมีราคาใช้สิทธิจํานวน 10 ล้านบาท 
โดยสามารถใช้สทิธิดงักลา่วได้เมื)อเงื)อนไขตามสญัญาดงักลา่วได้สาํเร็จลลุว่งไปแล้ว โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ)มเติมเกี)ยวกบัสทิธิในการซื �อ (call option) ในหวัข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” และ
หวัข้อ 2.2.1 “การลงทนุในทรัพย์สนิที)กองทนุลงทนุครั �งแรก” ทั �งนี � กองทนุไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทนุจะได้ใช้
สิทธิในการซื �อ (call option) ระบบ FOC ของ BFKT อย่างแน่นอนเนื)องจากกองทนุจะมีสิทธิในการซื �อ (call 
option) ระบบ FOC ของ BFKT ก็ต่อเมื)อเงื)อนไขตามสญัญาดงักลา่วได้สําเร็จแล้วซึ)งยงัไม่แน่นอนว่าเงื)อนไข
ดงักลา่วนั �นจะสาํเร็จหรือไม ่

(5) เสน้ใยแก้วนําแสงที�ยงัไม่มีการใช้งาน (dark fiber capacity) 

ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที)กองทนุทํากบั TUC กองทนุจะให้ TUC ในฐานะผู้
เช่าและบริหารจดัการหลกั เช่าใยแก้วนําแสงที)ยงัไมม่ีการใช้งาน (dark fiber) บนระบบ FOC หลกั สาํหรับเส้นใย
แก้วนําแสงที)ยงัไม่มีการใช้งานส่วนที)เหลือบนระบบ FOC หลกัที)กองทุนจะซื �อมาจาก TUC นั �น กองทุนจะ
สามารถให้เช่าแก่บุคคลภายนอกผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื)อนที) ผู้ ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ว และผู้
ให้บริการข้อมลูและเสยีงรายอื)น ๆ ที)เลอืกจะติดตั �งอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณของตนเอง และเช่าใยแก้วนําแสงที)
ยงัไมม่ีการใช้งานจากกองทนุได้ ทั �งนี �ภายใต้สทิธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ของ TUC และจะต้อง
ไม่เป็นการรบกวนสว่นที)สํารองไว้สําหรับการใช้งานของ TUC โดยในเบื �องต้นเส้นใยแก้วนําแสงที)ยงัไม่มีการใช้
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งานสว่นที)เหลอืบนระบบ FOC หลกัจะมีจํานวนประมาณ 49,415 คอร์กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 40 และจะ
ทยอยลดลงตามระยะเวลาของสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัเมื)อมีการใช้งานส่วนที)สํารองไว้
สาํหรับ TUC เพิ)มขึ �น 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมทั �งประเภท Active และ Passive ที)อยู่ในระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื �นที)ตา่งจงัหวดั รวมทั �งอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณที)อยูใ่นระบบ FOC หลกัจะไมส่ามารถนําออกให้
ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื)อนที)ที)เป็นบคุคลภายนอกเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการเป็นระยะเวลาอยา่งน้อยห้าปี 
สว่นระบบ FOC ของ BFKT ไมส่ามารถนําออกให้บคุคลภายนอกเช่าได้ระหว่างที)สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ 
HSPA ยังมีผลใช้บังคับเนื)องจากตกอยู่ภายใต้ข้อตกลงการให้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวแก่ กสท. โทรคมนาคม 
นอกจากนี � ถึงแม้กองทนุจะได้ใช้สทิธิในการซื �อ (call option) ระบบ FOC ของ BFKT ภายหลงัสิ �นสดุสญัญาเช่า
เครื)องและอปุกรณ์ HSPA กองทนุก็อาจไม่สามารถจดัให้มีผู้ เช่าทรัพย์สินดงักลา่วเพิ)มเติมได้เนื)องจากข้อจํากดั
ภายใต้สญัญาตา่ง ๆ ที)เกี)ยวข้องกบัระบบ FOC ของ BFKT  

ตารางดงัต่อไปนี �แสดงข้อมลูโดยทั)วไปของระบบ FOC และจํานวนคอร์กิโลเมตรที)ใช้ในปัจจุบนัของ
ระบบ FOC หลกัที)กองทนุจะซื �อมาจาก TUC และระบบ FOC ของ BFKT (ตวัเลขข้างลา่งนี �ปัดเศษเพื)อให้ง่ายต่อ
การนําเสนอ) 

ระบบ FOC หลักของ TUC  

 ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จาํนวนคอร์
กิโลเมตร 

อัตราร้อยละของ 
FOC ทั �งหมด 

FOC ทั �งหมด  5,112 122,690 100.0 

จํานวนที)ใช้ในปัจจบุนั(1)  N/A 73,275 59.7 

(1) ประมาณการจํานวนที)ใช้ของ TUC ภายหลังจาก FOC ส่วนที)อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีการ
ดําเนินการเสร็จสิ �น 

ระบบ FOC ของ BFKT 

 ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จาํนวนคอร์
กิโลเมตร 

อัตราร้อยละของ 
FOC ทั �งหมด 

FOC ทั �งหมด  47,250 680,400 100.0 

จํานวนที)ใช้ในปัจจบุนั(1)  N/A 302,400 44.4 

(1) ประมาณการจํานวนที)ใช้ของ BFKT สาํหรับให้ กสท. โทรคมนาคม เช่า ภายหลงัจาก FOC สว่นที)อยู่
ระหวา่งการก่อสร้างมีการดําเนินการเสร็จสิ �น 
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(6) การขยาย FOC และบรอดแบนด์ 

นิติบคุคลผู้ โอนได้ให้สิทธิแก่กองทนุในการได้รับคําเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพื)อซื �อ
โครงสร้างพื �นฐาน FOC อปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณ หรือระบบบรอดแบนด์ในพื �นที)ต่างจงัหวดัเพิ)มเติม หาก
กลุม่ทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สนิเหลา่นี �ให้แก่บคุคลภายนอก กองทนุคาดว่า อาจมีการจดัหาโครงสร้างพื �นฐาน 
FOC อุปกรณ์ระบบสื)อสญัญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจังหวดัเพิ)มเติมเนื)องจาก TUC และ
บริษัทอื)น ๆ ในกลุม่ทรูอยูร่ะหวา่งการขยายโครงขา่ยและเพิ)มฐานลกูค้าของตนออกไปอีก ดงันั �น จึงเป็นโอกาสที)
นา่สนใจในการลงทนุของกองทนุเพราะจะทําให้กองทนุมีผลตอบแทนเพิ)มขึ �นจากการนําทรัพย์สนิออกให้เช่า 

หากกองทุนตดัสินใจจะซื �อโครงสร้างพื �นฐาน FOC หรืออุปกรณ์ระบบสื)อสญัญาณ หรือระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื �นที)ตา่งจงัหวดัเพิ)มเติม มีความเป็นไปได้ที)กองทนุจะต้องการเงินทนุเพิ)มเติม ซึ)งกองทนุอาจจะต้อง
ดําเนินการตามขั �นตอนที)เกี)ยวกับการกู้ ยืมตามที)ระบุไว้ในหวัข้อ 3. “นโยบายการกู้ยืมเงิน” และ/หรือขั �นตอนที)
เกี)ยวกบัการเพิ)มทนุตามที)ระบไุว้ในหวัข้อ 7.2 “การเพิ)มเงินทนุจดทะเบียน” ในบางกรณี กองทนุอาจจําเป็นต้อง
แก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทนุ กองทนุไมส่ามารถรับรองได้วา่ ในอนาคตกองทนุจะมีโอกาสใช้สิทธิในการ
ได้รับคําเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพื)อการซื �อโครงสร้างพื �นฐาน FOC หรืออปุกรณ์ระบบสื)อ
สญัญาณ หรือระบบบรอดแบนด์ในพื �นที)ตา่งจงัหวดัเพิ)มเติม  

ทั �งนี � หากมีแผนการลงทนุโครงสร้างพื �นฐาน FOC หรือระบบบรอดแบนด์เพิ)มเติมในอนาคต กองทนุ
คาดวา่จะอยูใ่นพื �นที)หลกัดงัตอ่ไปนี � 

• พื �นที)ตา่งจงัหวดัของประเทศไทยซึ)งยงัได้รับการบริการไม่เพียงพอ และมีแนวโน้มการเติบโต
อยา่งมีนยัสาํคญั  

• เส้นทางให้บริการเดิมซึ)งต้องการความมั)นคงเพิ)มเติมเนื)องจากมีอตัราการรับสง่ข้อมลูสงู และ 

• เขตเมืองที)สาํคญัตา่ง ๆ ของประเทศไทย 

(7) สิทธิแห่งทางและการติดตั�งอปุกรณ์ (Right of Way and Equipment Access) 

ระบบ FOC หลกัเกือบทั �งหมดและ last mile and access ของระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)
ตา่งจงัหวดัที)กองทนุจะเข้าซื �อจาก TUC ใช้สทิธิแหง่ทางโดยนิติกรรมสญัญาที)หนว่ยงานด้านสาธารณปูโภคได้ให้
สทิธิไว้ในชื)อของ TUC สว่นระบบ FOC ของ BFKT ใช้สิทธิแห่งทางโดยนิติกรรมสญัญาของ กสท. โทรคมนาคม 
อปุกรณ์ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจงัหวดัและอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณ FOC หลกัสว่นใหญ่ตั �งอยู่บน
สถานที)ซึ)งเป็นของหรือเช่าในนามของกลุ่มทรูรวมถึง TUC ทั �งนี � ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
TUC จะให้หรือจดัหามาให้แก่กองทนุหรือผู้ เช่าและบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทนุซึ)งสิทธิในการเข้าถึงและ
ใช้สิทธิแห่งทางที) TUC หรือบริษัทอื)น ๆ ในกลุม่ทรูถืออยู่ในสว่นของระบบ FOC หลกั สิทธิแห่งทางในสว่นของ
ระบบ FOC ของ BFKT จะยงัคงอยู่ในชื)อของ กสท. โทรคมนาคม และหากกองทนุใช้สิทธิในการซื �อระบบ FOC 
ของ BFKT ในอนาคต ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะจดัหาหรือดําเนินการให้มีการจดัหามาให้แก่กองทนุหรือ
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ผู้ เช่าและบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุซึ)งสิทธิในการเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทาง ทั �งนี � กฟภ. ได้มีหนงัสือถึง
กลุม่ทรูยืนยนัวา่การวางพาดทรัพย์สนิที)เกี)ยวกบัระบบ FOC หลกั และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจงัหวดั
บางสว่นของ TUC และระบบ FOC ของ BFKT เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที)ใช้บงัคบั โดย ณ วนัที)ของ
เอกสารฉบบันี � กฟภ. ได้ทยอยออกเอกสารเพื)อเรียกชําระค่าพาดสายสําหรับสิทธิแห่งทางสําหรับทรัพย์สิน
ดงักลา่ว  

(8) การดําเนินงานและการบํารุงรกัษา 

BFKT มีหน้าที)ตามสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA และ TUC มีหน้าที)ตามสญัญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการหลกัในการดําเนินการและการบํารุงรักษาระบบ FOC ของ BFKT และระบบ FOC หลกัและ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ตา่งจงัหวดั ตามลาํดบั การให้บริการเหลา่นี �จะรวมถึงการเฝ้าติดตามโครงข่ายและ
ระบบแบบเรียลไทม์ ณ ศนูย์ปฏิบตัิการโครงข่ายของ BFKT และ TUC ในกรุงเทพมหานคร ศนูย์นี �จะมีบคุลากร
ประจําการทกุวนัตลอด 24 ชั)วโมง นอกจากนี � ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที)สําคญัของ BFKT และ TUC ได้ถกู
ออกแบบมาเพื)อการเฝ้าติดตามการทํางานของอุปกรณ์ระบบสื)อสัญญาณแบบเรียลไทม์เพื)อให้สามารถ
ตอบสนองต่อการขดัข้องทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว ทั �งนี � TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัจะต้อง
ปฎิบตัิตามมาตรฐานที)กําหนดในสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัซึ)งบริษัทจดัการเชื)อว่าจะทําให้มี
การดําเนินงานและบํารุงรักษาสาํหรับระบบ FOC หลกัและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจงัหวดัที)เหมาะสม 
นอกจากนี � กองทุนจะเข้าทําสญัญาบริการหลกักับบริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะ
ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมซึ)งผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะต้องให้บริการงานด้านธุรการและบริการอื)น ๆ  
ที)เกี)ยวข้องแก่กองทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 2.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้” และหวัข้อ 2.7.1(ค) “สญัญาบริการหลกั” 

(9) การจดัหาผลประโยชน์และการตลาด 

ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะรับผิดชอบในการจดัหาผลประโยชน์และการตลาดสําหรับระบบ FOC 
หลกัรวมถึงระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ตา่งจงัหวดัเมื)อสิ �นสดุระยะเวลาของสทิธิการเช่าแตเ่พียงผู้ เดียว  

(10) การประกนัภยั 

ก่อนวนัที)กองทนุลงทนุ กรมธรรม์ประกนัภยัสําหรับอปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณทั �งในระบบ FOC ของ 
BFKT ระบบ FOC หลกั และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจังหวดัของ TUC ครอบคลมุธุรกิจหยุดชะงัก 
ความเสียหายของทรัพย์สิน และความรับผิดต่อสาธารณะ ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยของ BFKT และ TUC 
สําหรับใยแก้วนําแสงรวมทั �งสายเคเบิลอื)น ๆ (ถ้ามี) ที)อยู่ในระบบ FOC ของ BFKT ระบบ FOC หลกั และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ตา่งจงัหวดัของ TUC จะครอบคลมุเพียงความรับผิดตอ่สาธารณะเทา่นั �น ซึ)งบริษัท
จดัการเชื)อวา่เป็นหลกัปฏิบตัิในภาคอตุสาหกรรมระบบ FOC และ ภายหลงัจากที)มีการโอนระบบดงักลา่วมายงั
กองทุน ทรัพย์สินเหล่านั �นจะยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัของเจ้าของทรัพย์สินเดิม
จนกระทั)ง TUC หรือ BFKT (แล้วแตก่รณี) สามารถจดัหากรมธรรม์ประกนัภยัที)เหมาะสมในชื)อของกองทนุได้ ใน
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ระหว่างนี � กองทนุจะเป็นผู้ เอาประกนัร่วมและจะชดเชยค่าใช้จ่ายสําหรับความคุ้มครองดงักล่าวให้แก่เจ้าของ
ทรัพย์สนิเดิมตามที)ได้ตกลงกนั  

(11) การแข่งขนั 

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื)อนที)รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ)งรวมถึงเอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม 
และทีโอทีมีระบบ FOC เป็นของตนเอง ผู้ดําเนินงาน FOC ประเภทขายสง่เทา่นั �น เช่น กฟภ. และ กฟผ. ได้ให้เช่า
ความจุช่องสญัญาณใยแก้วนําแสงบนระบบ FOC ของตนด้วย ผู้ประกอบธุรกิจระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)
ต่างจงัหวดัรวมถึง ทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชั)น ไฮเวย์ จํากดั บริษัท ยูไนเต็ด บรอด
แบนด์ เทคโนโลยี จํากดั บริษัท แอดวานส์ ดาต้าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชั)นส์ จํากัด และบริษัท จสัมิน อินเตอร์
เนชั)นแนล จํากดั (มหาชน) นอกจากนี � บริษัท ซิมโฟนี) คอมมนิูเคชั)น จํากัด (มหาชน) ยงัเป็นคู่แข่งทางธุรกิจที)
สาํคญัอีกรายหนึ)งในอตุสาหกรรมระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ 

2.4 ราคาและวิธีการกําหนดราคาของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน และส่วนต่างระหว่างราคา
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานและราคาประเมิน 

ราคาซื �อขายของทรัพย์สนิที)กองทนุลงทนุครั �งแรกจะไมส่งูกวา่จํานวนเงินที)กองทนุจะได้รับจากการออกและเสนอ
ขายหน่วยลงทนุจากการเสนอขายครั �งแรก ซึ)งกําหนดมลูค่าเสนอขายที)ประมาณ 58,080 ล้านบาท โดยราคา
เสนอขายนี �ตํ)ากว่าราคาประเมินตํ)าสดุ ทั �งนี � ราคาสดุท้ายจะเป็นราคาที)กองทนุและนิติบคุคลผู้ โอนจะตกลงกัน
โดยพิจารณาถึงสภาวะของตลาดก่อนเข้าทําสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

2.5 การประเมินค่าทรัพย์สินที,กองทุนลงทุนครั�งแรก 

2.5.1 การประเมินค่าทรัพย์สินที,กองทุนลงทุนครั�งแรก 

ราคาประเมินทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุลงทนุครั �งแรกแยกตามผู้ประเมินและประเภททรัพย์สิน 
ได้ดงันี � 

บริษัท 
ประเภททรัพย์สนิที,

กองทุนลงทุนครั�งแรก 

ราคาประเมินตามโครงสร้างของกองทุน 
(ล้านบาท)1 

มูลค่าที,กองทุน
เข้าลงทุน 

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) บริษัท แคปปิตอล พลัส 

แอดไวซอรี,  จาํกดั2 
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี,  

จาํกัด3 

BFKT 
 

เสาโทรคมนาคม 3,875 4,428 3,918 4,258 3,357 

ระบบ FOC 13,655 15,097 14,669 15,784 12,200 

 
รวม 17,530 19,525 18,587 20,042 15,557 

AWC เสาโทรคมนาคม 12,493 14,192 12,461 13,508 10,749 
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บริษัท 
ประเภททรัพย์สนิที,

กองทุนลงทุนครั�งแรก 

ราคาประเมินตามโครงสร้างของกองทุน 
(ล้านบาท)1 

มูลค่าที,กองทุน
เข้าลงทุน 

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) บริษัท แคปปิตอล พลัส 

แอดไวซอรี,  จาํกดั2 
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี,  

จาํกัด3 

TRUE เสาโทรคมนาคม 18,868 21,826 19,184 20,951 16,391 

TUC 
ระบบ FOC หลกัและ 
บรอดแบนด์ในพื �นที)
ตา่งจงัหวดั 

18,422 21,261 17,291 18,846 15,384 

รวม 67,313 76,804 67,523 73,347 58,080 

หมายเหต:ุ   

1. ผู้ประเมินทั �งสองรายประเมินมลูค่าตามวิธีรายได้ (income approach) ตามโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์
ของกองทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 2.2.1 “การลงทนุในทรัพย์สนิที)กองทนุลงทนุครั �งแรก”  

2. วนัที)ประเมินราคา คือ 18 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยระยะเวลาประมาณการเริ)มตั �งแตว่นัที) 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
- 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570 

3. วนัที)ประเมินราคา คือ 18 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยระยะเวลาประมาณการเริ)มตั �งแตว่นัที) 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
- 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570 

2.5.2 สรุปสมมติฐานที, ผู้ประเมินใช้ในการประเมินค่า 

 บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี,  
จาํกัด 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี,  จํากัด 

วิธีที,ใช้ในการประเมินมูลค่า 
 

วิธีรายได้ (income approach) ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) ของทรัพย์สินที)กองทนุจะเข้าลงทนุ และ
คิดลด (Discount) กลบัมาด้วยอัตราคิดลดที)สะท้อนถึงผลตอบแทนสําหรับ
ความเสี)ยงที)เกี)ยวข้อง 

ระยะเวลาประมาณการกระแสเงิน
สด 

ช่วงเวลาตั �งแต ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 โดยกําหนดให้
วนัจดัตั �งกองทนุเป็นวนัที) 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

กระแสเงนิสดจากเสาโทรคมนาคม
ของ BFKT  

 
 

 
 

1. ในช่วงที)สัญญาเช่า เครื) องและ

อปุกรณ์ HSPA มีผลใช้บงัคบั  

อตัราค่าเช่าเสาโทรคมนาคมสทุธิ อตัราค่าเช่าภายหลงัหกัค่าใช้จ่าย ที)กองทุน
ได้รับเป็นไปตามตารางการชําระค่าเช่าตามที)ระบุในสญัญาโอนทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ BFKT  



รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

หน้าที) 62 

 บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี,  
จาํกัด 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี,  จํากัด 

อตัราการเช่าเสาโทรคมนาคม เทา่กบั 1 พื �นที) (slots) บนเสาโทรคมนาคม 

2. ภ า ย ห ลั ง จ า ก ค ร บ กํ า ห น ด

ระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื)อง

และอปุกรณ์ HSPA  

- กําหนดให้กองทุนใช้สิทธิการซื �อ 

(call option) ในเสาโทรคมนาคม

ตามเงื)อนไขที)ระบุในสัญญาโอน

ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เมื)อ

สิ �น สุด สัญ ญ า เ ช่ า เ ค รื) อ ง แ ล ะ

อปุกรณ์ 

อัตราค่าเช่าเสาโทรคมนาคมเฉลี)ย 
ปรับเป็นราคาตลาดตามประเภทของ
เสาโทรคมนาคม และปรับเปลี)ยน
อตัราค่าเช่าตามส่วนลด (ส่วนลดจาก
การเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการดั �งเดิม
และสว่นลดจากจํานวน แล้วแต่กรณี) 
และอตัราคา่เช่าปรับเพิ)มขึ �นตามอตัรา
เงินเฟ้อที)ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 
อัตราการเช่าเสาโทรคมนาคม อยู่ที)
ประมาณ 2.0 เท่าต่อเสา สําหรับ
ระยะเวลาประมาณการที)เหลอื 
ค่าใช้จ่าย  ได้แก่ ค่าเช่าที)ดิน ภาษี
โ ร ง เ รื อ น แ ล ะ ที) ดิ น  แ ล ะ ค่ า เ บี �ย
ประกนัภยั คิดเป็นร้อยละประมาณ 37 
ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ เ ช่ า เ ส า
โทรคมนาคมของ BFKT ทั �งหมด ทั �งนี � 
ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่บํารุงรักษา  

อัตราค่าเช่าเสาโทรคมนาคมเฉลี)ย 
ปรับเป็นราคาตลาดตามประเภทของ
เสาโทรคมนาคม และปรับเปลี)ยน
อตัราค่าเช่าตามสว่นลด (สว่นลดจาก
การเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการดั �งเดิม
และสว่นลดจากจํานวน แล้วแต่กรณี) 
และอตัราคา่เช่าปรับเพิ)มขึ �นตามอตัรา
เงินเฟ้อที)ร้อยละ 2.7 ตอ่ปี 
อัตราการเช่าเสาโทรคมนาคม อยู่ที)
ประมาณ 2.1 เท่าต่อเสา สําหรับ
ระยะเวลาประมาณการที)เหลอื 
ค่าใช้จ่าย ได้แก่  ค่าเช่าที)ดิน ภาษี
โ ร ง เ รื อ น แ ล ะ ที) ดิ น  แ ล ะ ค่ า เ บี �ย
ประกนัภยั คิดเป็นประมาณร้อยละ 36 
ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ เ ช่ า เ ส า
โทรคมนาคมของ BFKT ทั �งหมด ทั �งนี � 
ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่บํารุงรักษา  

กระแสเงินสดจากระบบ FOC ของ 
BFKT 

  

1. ในช่วงที)สัญญาเช่า เครื) องและ

อปุกรณ์ HSPA มีผลใช้บงัคบั 

อตัราคา่เช่าระบบ FOC สทุธิ อตัราค่าเช่าภายหลงัหกัค่าใช้จ่าย ที)กองทนุได้รับ
เป็นไปตามตารางการชําระค่าเช่าตามที)ระบุในสญัญาโอนทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT  

2. ภ า ย ห ลั ง จ า ก ค ร บ กํ า ห น ด

ระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื)อง

และอปุกรณ์ HSPA 

- กําหนดให้กองทุนใช้สิทธิการซื �อ 

(call option) ในระบบ FOCตาม

เงื)อนไขที)ระบุในสัญญาโอนขาย

อัตราค่าเช่าระบบ FOC  ปรับเป็น
ราคาตลาด และปรับเพิ)มขึ �นตามอตัรา
เงินเฟ้อที)ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี)ยวกับ
สิทธิแห่งทาง ค่าเบี �ยประกันภัย และ
ค่าใช้จ่ายอื)น คิดเป็นร้อยละประมาณ 
22 ของรายได้จากการให้เช่าระบบ 
FOC ของ BFKT ผู้ เช่าและบริหาร

อัตราค่าเช่าระบบ FOC  ปรับเป็น
ราคาตลาด และปรับเพิ)มขึ �นตามอตัรา
เงินเฟ้อที)ร้อยละ 2.7 ตอ่ปี 
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี)ยวกับ
สิทธิแห่งทาง ค่าเบี �ยประกันภัย และ
ค่าใช้จ่ายอื)น คิดเป็นประมาณร้อยละ 
22 ของรายได้จากการให้เช่าระบบ 
FOC ของ BFKT ผู้ เช่าและบริหาร
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 บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี,  
จาํกัด 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี,  จํากัด 

ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เมื)อสิ �นสดุ

สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ 

จัดการหลักจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่า
บํารุงรักษา 

จัดการหลักจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่า
บํารุงรักษา 

กระแสเงนิสดจากเสาโทรคมนาคม
ของ AWC 

  

1. ในช่วงที)สัญญาเช่า เครื) องและ

อปุกรณ์ HSPA มีผลใช้บงัคบั  

อตัราค่าเช่าเสาโทรคมนาคมสทุธิ อตัราค่าเช่าภายหลงัหกัค่าใช้จ่าย ที)กองทุน
ได้รับจะเป็นไปตามตารางการชําระคา่เช่าตามที)ระบใุนสญัญาโอนทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ AWC  
อตัราการเช่าเสาโทรคมนาคม เทา่กบั 1 พื �นที) (slots) บนเสาโทรคมนาคม 

2. ภ า ย ห ลั ง จ า ก ค ร บ กํ า ห น ด

ระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื)อง

และอปุกรณ์ HSPA 

- กําหนดให้ AWC โอนกรรมสิทธิJใน

เสาโทรคมนาคมให้กบักองทนุตาม

เงื)อนไขที)ระบุในสัญญาโอนขาย

ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เมื)อสิ �นสดุ

สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ 

อัตราค่าเช่าเสาโทรคมนาคมเฉลี)ย 
ปรับเป็นราคาตลาดตามประเภทของ
เสาโทรคมนาคม และปรับเปลี)ยน
อตัราค่าเช่าตามส่วนลด (ส่วนลดจาก
การเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการดั �งเดิม
และสว่นลดจากจํานวน แล้วแต่กรณี) 
และอตัราคา่เช่าปรับเพิ)มขึ �นตามอตัรา
เงินเฟ้อที)ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 
อัตราการเช่าเสาโทรคมนาคม อยู่ที) 
1.9 เท่าต่อเสา สําหรับระยะเวลา
ประมาณการที)เหลอื 
ค่าใช้จ่าย ได้แก่  ค่าเช่าที)ดิน ภาษี
โ ร ง เ รื อ น แ ล ะ ที) ดิ น  แ ล ะ ค่ า เ บี �ย
ประกนัภยั คิดเป็นร้อยละประมาณ 26 
ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ เ ช่ า เ ส า
โทรคมนาคมของ AWC ทั �งหมด ทั �งนี � 
ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่บํารุงรักษา 

อตัราคา่เช่าเสาโทรคมนาคมเฉลี)ยปรับ
เป็นราคาตลาดตามประเภทของเสา
โทรคมนาคม และปรับเปลี)ยนอตัราค่า
เช่าตามสว่นลด (สว่นลดจากการเป็นผู้
เช่าและบริหารจัดการดั �ง เดิมและ
สว่นลดจากจํานวน แล้วแต่กรณี) และ
อตัราค่าเช่าปรับเพิ)มขึ �นตามอตัราเงิน
เฟ้อที)ร้อยละ 2.7 ตอ่ปี 
อัตราการเช่าเสาโทรคมนาคม อยู่ที) 
2.0 เท่าต่อเสา สําหรับระยะเวลา
ประมาณการที)เหลอื 
ค่าใช้จ่าย ได้แก่  ค่าเช่าที)ดิน ภาษี
โ ร ง เ รื อ น แ ล ะ ที) ดิ น  แ ล ะ ค่ า เ บี �ย
ประกนัภยั คิดเป็นร้อยละประมาณ 25 
ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ เ ช่ า เ ส า
โทรคมนาคมของ AWC ทั �งหมด ทั �งนี � 
ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่บํารุงรักษา 

กระแสเงนิสดจากเสาโทรคมนาคม
ที,ทรูจะส่งมอบ 

อัตราค่าเช่าเสาโทรคมนาคม อัตราค่า
เช่าเริ)มต้นจะเป็นไปตามที)ระบใุนสญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก

อัตราค่าเช่าเสาโทรคมนาคม อัตราค่า
เช่าเริ)มต้นจะเป็นไปตามที)ระบใุนสญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก
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 บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี,  
จาํกัด 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี,  จํากัด 

ของเรียลฟิวเจอร์ และปรับเปลี)ยนอตัรา
ค่าเช่าตามสว่นลด (สว่นลดจากการเป็น
ผู้ เช่าและบริหารจัดการดั �งเดิมและ
ส่วนลดจากจํานวน แล้วแต่กรณี) และ
อัตราค่าเช่าปรับเพิ)มขึ �นเป็นรายปีใน
อตัราคงที)ที)ร้อยละ 2.7 ตอ่ปี 
อัตราการเช่าเสาโทรคมนาคม อยู่
ในช่วง 2.3 – 2.7 เทา่ตอ่เสา 
ค่าใช้จ่ายที)กองทุนจะรับผิดชอบใน
ระหว่างที)สญัญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลกัของเรียลฟิวเจอร์มี
ผลใช้บังคับ ได้แก่ ค่าเบี �ยประกันภัย 
และค่าใช้จ่ายในการจัดการและอื)นๆ 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 4 
ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ เ ช่ า เ ส า
โทรคมนาคมที)ทรูจะสง่มอบทั �งหมด  
ทั �งนี � ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบคา่บํารุงรักษา  

ของเรียลฟิวเจอร์ และปรับเปลี)ยนอตัรา
ค่าเช่าตามสว่นลด (สว่นลดจากการเป็น
ผู้ เช่าและบริหารจัดการดั �งเดิมและ
ส่วนลดจากจํานวน แล้วแต่กรณี) และ
อัตราค่าเช่าปรับเพิ)มขึ �นเป็นรายปีใน
อตัราคงที)ที)ร้อยละ 2.7 ตอ่ปี 
อัตราการเช่าเสาโทรคมนาคม อยู่
ในช่วง 2.5 – 2.8 เทา่ตอ่เสา 
ค่าใช้จ่ายที)กองทุนจะรับผิดชอบใน
ระหว่างที)สญัญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลกัของเรียลฟิวเจอร์มี
ผลใช้บังคับ ได้แก่ ค่าเบี �ยประกันภัย 
และค่าใช้จ่ายในการจัดการและอื)นๆ 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 
ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ เ ช่ า เ ส า
โทรคมนาคมที)ทรูจะสง่มอบทั �งหมด  
ทั �งนี � ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบคา่บํารุงรักษา 

กระแสเงนิสดจากระบบ FOC หลัก
และระบบอุปกรณ์บรอดแบนด์ใน
เขตพื �นที,ต่างจังหวัดของ TUC 

อัตราค่าเช่าระบบ FOC หลัก และ
ร ะ บ บ บ ร อ ด แ บ น ด์ ใ น เ ข ต พื �น ที)
ต่างจังหวัดอัตราค่า เช่ าคงที)ตาม
เงื)อนไขที)ระบใุนสญัญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการหลกัของ TUC  
อตัราค่าเช่าอุปกรณ์รับส่งสญัญาณที)
เกี)ยวข้องกบัระบบ FOC หลกั อตัราค่า
เช่าคงที)ตามเงื)อนไขที)ระบุในสัญญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั
ของ TUC ปรับเพิ)มขึ �นร้อยละ 5 ต่อปี
ในปี พ.ศ. 2558 จากนั �นปรับเพิ)มขึ �น
ตามอตัราเงินเฟ้อที)ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 
อตัราการปลอ่ยเช่า กําหนดให้มีผู้ เช่า
และบริหารจัดการรายอื)นเข้ามาเช่า
และบริหารจดัการระบบ FOC ที)เหลือ

อัตราค่าเช่าระบบ FOC หลัก และ
ร ะ บ บ บ ร อ ด แ บ น ด์ ใ น เ ข ต พื �น ที)
ต่างจังหวัด  อัตราค่าเช่าคงที)ตาม
เงื)อนไขที)ระบใุนสญัญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการหลกัของ TUC  
อตัราค่าเช่าอุปกรณ์รับส่งสญัญาณที)
เกี)ยวข้องกบัระบบ FOC หลกั อตัราค่า
เช่าคงที)ตามเงื)อนไขที)ระบุในสญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั
ของ TUC ปรับเพิ)มขึ �นร้อยละ 5 ต่อปี
ในปี พ.ศ. 2558 จากนั �นปรับเพิ)มขึ �น
ตามอตัราเงินเฟ้อที)ร้อยละ 2.7 ตอ่ปี 
อตัราการปล่อยเช่า กําหนดให้มีผู้ เช่า
และบริหารจัดการรายอื)นเข้ามาเช่า
และบริหารจดัการระบบ FOC ที)เหลือ
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 บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี,  
จาํกัด 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี,  จํากัด 

จากสว่นที)กองทนุรวมฯ มีการตกลงให้ 
TUC เช่าและบริหารจัดการตาม
สัญญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการหลัก ในแต่ละ ปี  ประมาณ 
1,800 – 11,000 คอร์กิโลเมตร ในช่วง
ระยะเวลาประมาณการ (2556F – 
2570F) 
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี)ยวกับ
สิทธิแห่งทาง ค่าเบี �ยประกันภัย และ
ค่าใช้จ่ายอื)น คิดเป็นประมาณร้อยละ 
4 ของรายได้จากการให้เช่าระบบ 
FOC หลัก อุปกรณ์รับส่งสัญญาณที)
เกี)ยวข้องกับระบบ FOC หลกั และ
ร ะ บ บ บ ร อ ด แ บ น ด์ ใ น เ ข ต พื �น ที)
ต่างจังหวัด  ทั �งหมด ทั �งนี � ผู้ เช่าและ
บริหารจัดการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่บํารุงรักษา 

จากสว่นที)กองทนุรวมฯ มีการตกลงให้ 
TUC เช่าและบริหารจัดการตาม
สัญญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการหลักในแต่ละ ปี  ประมาณ 
1,800 – 11,000 คอร์กิโลเมตร ในช่วง
ระยะเวลาประมาณการ (2556F – 
2570F) 
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี)ยวกับ
สิทธิแห่งทาง ค่าเบี �ยประกันภัย และ
ค่าใช้จ่ายอื)น คิดเป็นประมาณร้อยละ 
4 ของรายได้จากการให้เช่าระบบ 
FOC หลัก อุปกรณ์รับส่งสญัญาณที)
เกี)ยวข้องกับระบบ FOC หลกั และ
ร ะ บ บ บ ร อ ด แ บ น ด์ ใ น เ ข ต พื �น ที)
ต่างจังหวัด  ทั �งหมด ทั �งนี � ผู้ เช่าและ
บริหารจดัการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่บํารุงรักษา 

อัตราคิดลด ร้อยละ 8.64  โดยทําการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวโดยการเปลี)ยนแปลง
อัตราคิดลดระหว่างร้อยละ 8.14 – 
9.14 

ร้อยละ 9.37 โดยทําการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวโดยการเปลี)ยนแปลง
อตัราคิดลดระหว่างร้อยละ  8.87 – 
9.87 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในภาคผนวก 1 “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้าง
พื �นฐานโทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี)  จํากดั (ฉบบัย่อ)” และภาคผนวก 2 “รายงานการ
ประเมินมลูคา่ยตุิธรรมทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอรี) จํากดั (ฉบบัยอ่)”  

2.5.3 ความเห็นของบริษัทจัดการและที,ปรึกษาทางการเงนิ 

บริษัทจดัการและที)ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมลูตา่ง ๆ  ในรายงานการประเมินราคา รวมไป
ถึงการสมัภาษณ์ผู้ประเมินทั �งสองราย ได้แก่ บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี) จํากดั และบริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอรี) จํากดั 
ซึ)งเป็นผู้ประเมินอิสระที)มีประสบการณ์และความเชี)ยวชาญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดการและที)ปรึกษา
ทางการเงิน มีความเห็นว่ารายงานการประเมินของผู้ประเมินทั �งสองรายมีความสมเหตสุมผล เนื)องจากถกูจดัทําขึ �นด้วย
วิธีการประเมินมลูค่าที)เหมาะสมกบัโครงสร้างการลงทนุของกองทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม กลา่วคือ 
เป็นวิธีการคํานวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow method) ซึ)งคํานึงถึงผลการดําเนินงานและ
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ความสามารถในการทํากําไรของทรัพย์สินที)ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต  ซึ)งวิธีดังกล่าวจะสะท้อนมูลค่าที)แท้จริงของ
ทรัพย์สนิที)กองทนุจะเข้าลงทนุได้  

ทั �งนี � สมมติฐานที)ผู้ประเมินทั �งสองรายใช้ในการประมาณการรายได้ คา่ใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายสว่นทนุซึ)งได้รับมา
จากฝ่ายบริหารของกลุ่มทรู เป็นวิสยัทศัน์และแผนการดําเนินการของฝ่ายบริหารที)น่าจะเป็นไปได้มากที)สุด  โดยการ
ประมาณการรายได้อ้างอิงตามเงื)อนไขในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุและนิติบคุคลผู้ โอน และ
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัระหว่างกองทนุกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ซึ)งสญัญาดงักลา่วมีความ
ชดัเจนและแน่นอนสงู  ในขณะที)ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายส่วนทนุประมาณการจากข้อมลูในอดีต นอกจากนี � ข้อมลูภาวะ
อตุสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตของประเทศไทยที)ผู้ประเมินทั �งสองรายใช้อ้างอิงในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที)จดัทํา
โดย  Analysys Mason ซึ)งเป็นผู้ เชี)ยวชาญด้านการสื)อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีระดบัโลก และได้รับความไว้วางใจ
อยา่งกว้างขวางในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมในตา่งประเทศ  มีความน่าเชื)อถือเนื)องจากเป็นการศึกษาถึงพฒันาการและ
แนวโน้มเปลี)ยนแปลงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที)เปรียบเทียบกับประสบการณ์และพัฒนาการของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในตา่งประเทศ    

บริษัทจดัการและที)ปรึกษาทางการเงิน มีความเห็นว่า อตัราคิดลดที)ผู้ประเมินทั �งสองรายกําหนด เป็นอตัราที)
สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจุบนั รวมไปถึงค่าความเสี)ยงและสดัส่วนหนี �สินต่อทุนในระยะยาวเมื)อ
เทียบเคียงกบับริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ที)ประกอบกิจการประเภทเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั 

ทั �งนี � ความเห็นดงักล่าวของบริษัทจัดการและที)ปรึกษาทางการเงิน ตั �งอยู่บนปัจจัยสภาพแวดล้อมการดําเนิน
ธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั  หากมีการเปลี)ยนแปลงใด ๆ ในอนาคตซึ)งอาจมิได้เป็นไปตามที)คาดการณ์ไว้ ผล
ประกอบการที)เกิดขึ �นจริงอาจจะแตกต่างจากสมมติฐานดงักล่าว และอาจส่งผลให้ความเห็นของบริษัทจัดการและที)
ปรึกษาทางการเงินมีการเปลี)ยนแปลงได้ในอนาคต  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมเกี)ยวกับการประเมินค่าในหัวข้อ 5.5. “มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื �นฐาน” 

2.6 การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้ 

เนื)องจากทรัพย์สินที)กองทนุจะลงทนุครั �งแรก คือ ทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมซึ)งผู้ เช่าและบริหาร
จดัการหลกัจะเป็นผู้ ทําหน้าที)การบริหารจดัการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการหลกัและ BFKT จะทําหน้าที)ดงักลา่วตามสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA ในสว่นที)เกี)ยวข้อง
กบัทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทําให้กองทุนไม่มีความจําเป็นที)จะต้อง
มอบหมายให้ผู้ประกอบการบคุคลที)สามรายอื)น ๆ ดําเนินกิจการเกี)ยวกบัทรัพย์สนิที)กองทนุลงทนุครั �งแรก อยา่งไร
ก็ตาม กองทนุจะมอบหมายให้ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ ทําหน้าที)ให้บริการเกี)ยวกบังานด้านธุรการ 
การจดัหาผลประโยชน์และการตลาดในสว่นที)เกี)ยวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทั �งนี � หลงัจากที)
กองทุนลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมแล้ว กองทุนต้องรับความเสี)ยงเกี)ยวกับทรัพย์สิน
โครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมเอง โดยไมม่ีการประกนัรายได้ที)เกี)ยวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม 
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นอกจากนี � ในกรณีที)มีการลงทนุในทรัพย์สินที)กองทนุลงทนุเพิ)มเติมอนัเข้าลกัษณะเป็นทรัพย์สินภายใต้ข้อ (ก) 
หรือ (ข) ของนิยามคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน” กองทนุจะต้องเข้าทําสญัญากบัผู้ประกอบการ
บคุคลที)สามเพื)อให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการเกี)ยวกบัทรัพย์สนิดงักลา่วแก่ผู้ประกอบการบคุคลที)สามเพื)อ
การดําเนินงานและบํารุงรักษา หรือเพื)อมอบหมายให้บุคคลดงักล่าวดําเนินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน ทั �งนี � 
เนื)องจากข้อจํากดัตามประกาศ ทน. 1/2554 ซึ)งห้ามมิให้กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานประกอบกิจการโครงสร้าง
พื �นฐานเอง ในกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 2.7.2 
“การบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื �นฐานในอนาคต” 

2.7 สัญญาเกี,ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื �นฐาน 

2.7.1 สาระสาํคัญของสัญญาที,ทาํให้ได้มาซึ,งทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญา
เกี,ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม 

กองทนุจะเข้าทําสญัญาที)ทําให้ได้มาซึ)งทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมและสญัญาเกี)ยวกบัการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ดงัที)ระบไุว้ในหวัข้อ 3.7.1 นี � และเอกสารอื)นใดที)จําเป็นเพื)อให้
การลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่วสําเร็จลลุว่ง ทั �งนี � 
สาระสําคัญของสัญญาที)ทําให้ได้มาซึ)งทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมและร่างสัญญาเกี)ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 

(1) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และกองทุน (“สญัญาโอนขาย
ทรพัย์สินและสิทธิรายได ้BFKT”) 

คู่สัญญา .......................................................• BFKT ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ซื �อ 

ทรัพย์สินที,ซื �อขาย ................................ • ภายใต้เงื)อนไขความสําเร็จครบถ้วนของเงื)อนไขบงัคบัก่อน
ทั �งหมดที)กําหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT BFKT จะต้องขายและโอนรายได้ที)คาดว่าจะ
ได้รับของ BFKT จาก  

(ก)  ค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ซึ)งประกอบ
ไปด้วยเสาโทรคมนาคมจํานวน 1,485 เสาและระบบ 
FOC รวมทั �งอุปกรณ์ระบบสื)อสญัญาณรวม 9,169 
links ตามสัญญาเช่าเครื) องและอุปกรณ์ HSPA 
(รวมถึงสิทธิเรียกร้อง และสิทธิอื)นทั �งหมดที)เกิดจาก
รายได้ดังกล่าวตามที)ระบุไว้ในสัญญาโอนขาย
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ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที)เกี)ยวข้อง) นับแต่วันเริ)ม
คํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา และ  

(ข)  คา่เช่าเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนไม่เกิน 50 
เสา นบัแตว่นัถดัจากวนัครบกําหนดสญัญาหรือวนัที)
สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA ถกูยกเลิกก่อน
ครบกําหนดระยะเวลาหรือครบกําหนดระยะเวลาที)
ได้มีการขยาย (“วันยกเลิกสัญญา HSPA”) แล้วแต่
กรณีใดจะเกิดขึ �นก่อน จนถึงวนัครบรอบ 10 ปีนบัแต่
วันถัดจากวันครบกําหนดสัญญาหรือวันยกเลิก
สญัญา HSPA ดงักลา่ว  

ในแต่ละกรณีหักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรับ
การดําเนินงานและซอ่มบํารุง เงินคา่เช่าตามสญัญาเช่าที)ดิน 
(รวมถึงภาษีโรงเรือน) และเบี �ยประกันภยั และค่าใช้จ่ายใน
การให้ได้มาซึ)งสิทธิแห่งทาง (“ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ 

BFKT”) โดยต้นทนุค่าใช้จ่ายของ BFKT จะมีการปรับอตัรา
เพิ)มขึ �นรายปี (annual escalation) (รวมเรียกว่า “รายได้

สุทธิของ BFKT”) ให้แก่กองทนุ และกองทนุจะต้องซื �อและ
รับโอนรายได้สทุธิของ BFKT ในวนัที)ทําการซื �อขายเสร็จสิ �นที)
กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT 
(“วันที,ทาํการซื �อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ �น”)  

เงื,อนไขบังคับก่อน ................................ • เงื)อนไขบงัคบัก่อนที)ต้องสําเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที)
ทําการซื �อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ �น รวมถึง (แต่ไม่จํากัด
เพียง) (ก) BFKT ได้รับอนุมัติและได้รับมอบอํานาจให้
ดําเนินการทั �งหมดที)เกี)ยวข้องที)ต้องได้รับสําหรับการเข้าทํา
และปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT แล้ว (ข) มีการลงนามและทํา
ให้สมบรูณ์ซึ)งเอกสารธุรกรรม (ค) กองทนุได้รับการจดัตั �งและ
จดทะเบียนตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (ง) ไม่มีเหตกุารณ์ที)
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ �นนับจากวันทํา
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

• หากมิได้มีการปฏิบตัิตามเงื)อนไขบงัคบัก่อนให้สําเร็จ หรือ
มิได้มีการยกเว้นเงื)อนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันทําการ
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หลังจากวันทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
BFKT BFKT หรือกองทุนอาจ บอกเลิกสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT (ทั �งนี � การที)เงื)อนไขบงัคบั
ก่อนที)เกี)ยวข้องไม่สําเร็จครบถ้วนได้ต้องมิได้เกิดจากการทํา
ผิดภาระผูกพนัของคู่สญัญาฝ่ายนั �นแต่เพียงฝ่ายเดียว) โดย 
BFKT หรือกองทนุต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญาอีกฝ่าย
ตามสญัญาดงักล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที)เกิดขึ �นจากการ
กระทําผิดภาระผกูพนัในการปฏิบตัิตามเงื)อนไขบงัคบัก่อนที)
เกี)ยวข้องและการทําให้ธุรกรรมตามสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ BFKT สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซื �อขาย .................................................• ราคาซื �อขายรายได้สทุธิของ BFKT (“ราคาซื �อขาย BFKT ”) 
เป็นไปตามจํานวนที)ระบุไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ BFKT ซึ)งกองทนุต้องชําระโดยเต็มจํานวนในวนัที)
ทําการซื �อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ �น 

• BFKT จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที)เกี)ยวข้อง
ทั �งหมดจากธุรกรรมขายและการโอนรายได้ให้แก่กองทนุเต็ม
จํานวน 

สิทธิในการซื �อทรัพย์สนิของ
กองทุน ........................................................

• BFKT ตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้แก่กองทุนในการซื �อ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT บางส่วน (“ทรัพย์สิน 

BFKT หลัก”) ในราคา 10 ล้านบาท (“ราคาใช้สิทธิ”) ซึ)ง
กองทุนสามารถใช้สิทธิได้ในวนัครบกําหนดสญัญาหรือวัน
ยกเลกิสญัญา HSPA แล้วแตก่รณี (“สิทธิในการซื �อ”)  

• ทรัพย์สิน BFKT หลกั ณ วนัที)ของสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ BFKT ประกอบด้วย 

• เสาโทรคมนาคมจํานวน 1,435 เสา และ 

• ระบบ FOC และอุปกรณ์ระบบสื)อสญัญาณจํานวน 
9,169 links โดยความยาวของระบบ FOC อยู่ที) 47,250 
กิโลเมตร 

• เมื)อกองทนุใช้สทิธิในการซื �อและชําระราคาใช้สทิธิแล้ว หากมี
ทรัพย์สิน BFKT หลกัสว่นใดที)ยงัไม่สามารถโอนและสง่มอบ
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ให้แก่กองทนุได้ในวนัที)กําหนดไว้ให้เป็นวนัที)ทําการโอนและ
สง่มอบทรัพย์สิน BFKT หลกั (“วันโอนทรัพย์สิน BFKT 

หลัก”) BFKT จะชําระเงินให้กองทุนเป็นมูลค่าสุดท้าย 
(terminal value) ของทรัพย์สนิ BFKT หลกัสว่นดงักลา่ว เมื)อ 
BFKT ชําระมลูค่าสดุท้าย (terminal value) ดงักล่าวจน
ครบถ้วนแล้ว BFKT จะหมดภาระผูกพนัต่อกองทุนในการ
โอนและสง่มอบทรัพย์สนิ BFKT หลกัสว่นดงักลา่ว 

• มลูค่าสดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน BFKT หลกัที)
เกี)ยวข้อง คือ จํานวนที)เท่ากับ 18 เท่าของรายได้ค่าเช่า 
BFKT รายเดือนสําหรับระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้าเดือนที)
มีวนัโอนทรัพย์สนิ BFKT หลกั (“มูลค่าสุดท้ายของ BFKT”) 

ทรัพย์สิน BFKT ส่วนที,เหลือ .......................• ในหรือก่อนวันครบกําหนดสัญญาหรือวันยกเลิกสัญญา 
HSPA แล้วแต่กรณี BFKT จะเข้าทําสญัญาเช่ากบันิติบคุคล
ในกลุ่มทรูเพื)อให้เช่าพื �นที)  (slots) หนึ)งพื �นที)บนเสา
โทรคมนาคมของ BFKT อื)นที)เหลือซึ)งไม่ใช่ทรัพย์สิน BFKT 
หลกั (“สัญญาเช่าทรัพย์สิน BFKT ส่วนที, เหลือ”) ซึ)ง
รวมถึงเสาโทรคมนาคมจํานวนไม่เกิน 50 เสา (“ทรัพย์สิน 

BFKT ส่วนที,เหลือ”) โดยมีระยะเวลาการเช่าอย่างน้อย 10 
ปีนับถัดจากวันครบกําหนดสัญญาหรือวันยกเลิกสัญญา 
HSPA แล้วแต่กรณี (“วันครบกําหนดการขายรายได้ 

BFKT ขั �นสุดท้าย”) และจดัหาและสง่มอบรายได้สทุธิราย
เดือนที)เกิดจากค่าเช่าทรัพย์สิน BFKT สว่นที)เหลือ จนถึงวนั
ครบกําหนดการขายรายได้ BFKT ขั �นสดุท้าย หรือ จนถึงวนัที)
มีการโอนทรัพย์สิน BFKT สว่นที)เหลือ ให้แก่กองทนุหากเกิด
กรณีดงักล่าวขึ �นก่อน ทั �งนี � ตามข้อกําหนดและเงื)อนไขของ
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

• ภายใต้ข้อกําหนดและเงื)อนไขในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ BFKT หากในระหว่างระยะเวลาของสญัญา
เช่าทรัพย์สิน BFKT ส่วนที)เหลือ BFKT ได้รับหลกัฐาน
เกี)ยวกับสิทธิในที)ดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าโดยชอบด้วย
กฎหมายของสถานที)ตั �ง และ/หรือ สิทธิแห่งทางที)เป็นที)ตั �ง
หรือใช้ดําเนินงานของทรัพย์สิน BFKT สว่นที)เหลือ BFKT จะ
โอนและขายทรัพย์สิน BFKT สว่นที)เหลือดงักลา่วให้กองทนุ 
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และกองทนุจะรับโอนและซื �อทรัพย์สิน BFKT สว่นที)เหลือนั �น
ตามราคาที)กองทนุและ BFKT จะตกลงกนั (“ราคาซื �อขาย

ทรัพย์สิน BFKT ส่วนที,เหลือ”) โดยเป็นไปตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

กรรมสิทธิ]และความเสี,ยง ............................• กรรมสทิธิJและความเสี)ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหายใน
รายได้สทุธิของ BFKT ทรัพย์สิน BFKT หลกัและทรัพย์สิน 
BFKT ส่วนที)เหลือจะเป็นของกองทุนในวันที)ธุรกรรมที)
เกี)ยวข้องเสร็จสิ �น เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอย่างอื)นในสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

• สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT เป็นธุรกรรม
การซื �อขายรายได้สทุธิของ BFKT ที)สมบรูณ์และแท้จริง โดย
มิได้เป็นการก่อหลักประกันสําหรับภาระผูกพันใด ๆ ของ 
BFKT กองทนุจะได้รับกรรมสิทธิJและผลประโยชน์ในรายได้
สทุธิของ BFKT โดยครบถ้วนสมบรูณ์นบัจากวนัที)ทําการซื �อ
ขายรายได้ BFKT เสร็จสิ �น และมีสิทธิที)จะจําหน่ายจ่ายโอน
รายได้สทุธิของ BFKT นั �นต่อไป และมีสิทธิโดยสมบรูณ์ที)จะ
ได้รับและเก็บไว้ซึ)งรายได้สทุธิของ BFKT เพื)อประโยชน์ของ
กองทนุ  

การชาํระรายได้สุทธิของ BFKT ..................• BFKT จะจัดหาและส่งมอบรายได้ดงัต่อไปนี �ให้แก่กองทุน
ภายในวนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือนปฏิทิน โดยเริ)มจาก
เดือนที)เกิดวนัที)ทําการซื �อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ �น 

• รายได้สทุธิของ BFKT ที)ต้องสง่มอบที)เกี)ยวกบัสญัญา
เช่าเครื) องและอุปกรณ์ HSPA จนถึงวันที)มีการชําระ
รายได้สทุธิของ BFKT ที)เกี)ยวกบัสญัญาเช่าเครื)องและ
อปุกรณ์ HSPA ที)ต้องสง่มอบจนครบถ้วน และ 

• รายได้สทุธิของ BFKT ที)ต้องสง่มอบที)เกี)ยวกบัสญัญา
เช่าทรัพย์สิน BFKT ส่วนที)เหลือ นับจากวันโอน
ทรัพย์สนิ BFKT หลกัจนถึง (ก) ในกรณีที)ไมไ่ด้มีการโอน
ทรัพย์สิน BFKT ส่วนที)เหลือให้กองทุนก่อนวันครบ
กําหนดการขายรายได้ BFKT ขั �นสดุท้าย ได้แก่ วนัที)มี
การสง่มอบรายได้สทุธิของ BFKT ที)เกี)ยวกบัสญัญาเช่า
ทรัพย์สิน BFKT สว่นที)เหลือจนครบถ้วน หรือ (ข) ใน
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กรณีที)ได้มีการขายและโอนทรัพย์สิน BFKT สว่นที)เหลือ
ให้กองทนุก่อนวนัครบกําหนดการขายรายได้ BFKT ขั �น
สดุท้าย ได้แก่ วนัที) BFKT ขายและโอนทรัพย์สิน BFKT 
สว่นที)เหลอืให้แก่กองทนุ (สาํหรับทรัพย์สนิในสว่นนั �น) 

ทั �งนี � ตามจํานวนดงัต่อไปนี � (“รายได้ค่าเช่า BFKT ราย

เดือน”)  

• รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนที)เกี)ยวกับสญัญาเช่า
เครื)องและอุปกรณ์ HSPA จะคํานวณจากค่าเช่าระบบ 
FOC และอุปกรณ์ระบบสื)อสญัญาณจํานวน 9,169 
links บนระบบ FOC และเสาโทรคมนาคมจํานวน 
1,485 เสา (เว้นแต่ ในช่วงเดือนตุลาคม และเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จะเป็นการซื �อรายได้ค่าเช่า 
BFKT รายเดือนซึ)งคํานวณจากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมจํานวน 1,455 เสา) ในอตัราดงัตอ่ไปนี � 

 

 

ปี พ.ศ. 

รายได้ค่าเช่า BFKT 
รายเดือนสาํหรับเสา
โทรคมนาคมต่อเสา 

(บาท/เดือน)  

รายได้ค่าเช่า BFKT ราย
เดือนสาํหรับระบบ FOC 
และอุปกรณ์ระบบสื,อ

สัญญาณ ต่อ link  
(บาท/เดือน) 

2556 
(3 เดือน) 

19,565 14,100 

2557 19,565 14,100 
2558 19,301 14,100 
2559 19,028 14,100 
2560 18,748 14,100 
2561 18,459 14,100 
2562 18,161 14,100 
2563 17,855 14,100 
2564 17,539 14,100 
2565 17,214 14,100 
2566 16,879 14,100 
2567 16,534 14,100 
2568  

(7 เดือน) 
16,179 14,100 

 หมายเหตุ  

1. กองทุนฯ ซื �อรายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนสําหรับเดือน



รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

หน้าที) 73 

ตลุาคม พ.ศ. 2556 และ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ)ง 
BFKT จะนําส่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 และเดือน
มกราคม 2557 ตามลําดับ และรายได้ค่าเช่า BFKT ราย
เดือนสําหรับเดือนธันวาคม 2556 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2568 ที)คาดว่า BFKT จะได้ รับจาก กสท. ในเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ถึง เดือนตลุาคม พ.ศ. 2568  

2. รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนข้างต้นเป็นไปตามกําหนด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื)องและอุปกรณ์ HSPA ซึ)ง
ปัจจบุนัจะครบกําหนดในวนัที) 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ทั �งนี � 
กสท.โทรคมนาคมมีสิทธิขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป
อย่างน้อยห้าปี ในกรณีที)มีการขยายกําหนดระยะเวลาของ
สญัญาเชา่เครื)องและอปุกรณ์ HSPA ดงักลา่ว รายได้ค่าเช่า 
BFKT รายเดือนต่อเสาและจํานวน links ของระบบ FOC 
ในช่วงระยะเวลาที)มีการขยายจะสอดคล้องกับค่าเช่าที)
เกี)ยวข้องภายใต้สญัญาเชา่เครื)องและอปุกรณ์ HSPA ที)คาด
ว่าจะได้รับจาก กสท.โทรคมนาคมในช่วงระยะเวลาที)มีการ
ขยายดงักลา่ว 

 • รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนที)เกี)ยวกับสญัญาเช่า
ทรัพย์สิน BFKT สว่นที)เหลือ จะคํานวณจากค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมซึ)งเป็นทรัพย์สิน BFKT สว่นที)เหลือที)ยงั
ไมไ่ด้มีการขายและโอนให้กองทนุ ในอตัราดงัตอ่ไปนี � 

 

 

ปีที, 
รายได้ค่าเช่า  BFKT รายเดือน ใน
อัตรา 1 พื �นที, (slot) ต่อเสา (บาท/

เดือน)  
หนึ)ง 5,277 
สอง 5,393 
สาม 5,512 

สี) 5,633 
ห้า 5,757 
หก 5,884 
เจ็ด 6,013 
แปด 6,146 
เก้า 6,281 
สบิ 6,419 

 หมายเหตุ: รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนสําหรับทรัพย์สิน 
BFKT ส่วนที)เหลือจะนําส่งให้กองทนุภายใน 60 วนั นับจากสิ �น
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เดือนนั �น ๆ 

เหตุผิดนัดและผลแห่งการผิดนัด ................• ก่อนวนัโอนทรัพย์สิน BFKT หลกั หากเกิดเหตุผิดนดัใดที)
กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT 
กองทนุอาจเรียกให้ BFKT ชําระเงินเป็นมลูค่าปัจจุบนัสทุธิ  
(Net Present Value) ของรายได้สทุธิของ BFKT ตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที)เหลือทั �งหมด รวมกับ
มลูค่าสดุท้ายของ BFKT (terminal value) ของทรัพย์สิน 
BFKT หลกั (“รายได้สุทธิ BFKT คงค้าง”) และอาจบงัคบั
ใช้สทิธิของกองทนุไมว่า่ทั �งหมดหรือบางสว่นตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

• ตวัอยา่งของเหตผิุดนดั เช่น กรณี BFKT ไม่สง่มอบรายได้ค่า
เช่า BFKT รายเดือนเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน กรณี 
BFKT ไมส่ง่มอบรายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนเป็นเวลาสอง
เดือนติดต่อกันหากอัตราส่วนหนี �สินสทุธิที)มีดอกเบี �ย (Net 
Interest Bearing Debt) ต่อ EBITDA ของ BFKT เกินกว่า 5 
ต่อ 1 กรณี BFKT ไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนับางประการ
ตามที)กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
BFKT และไมด่ําเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วตามระยะเวลาที)
กําหนด กรณี BFKT ผิดนดัชําระหนี �การเงินในยอดเงินต้น
รวมมากกวา่หนึ)งพนัล้านบาท กรณีได้มีการริเริ)มกระบวนการ
เกี)ยวกบัการมีหนี �สนิล้นพ้นตวัหรือกระบวนการของเจ้าหนี �กบั 
BFKT และกรณีสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA สิ �นสดุ
ลงหรือมีเหตุผิดนัดภายใต้สัญญาเช่าเครื)องและอุปกรณ์ 
HSPA เนื)องจากเหตุการณ์ตามที)กําหนดไว้ในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

• ในกรณีที) BFKT ไมส่ง่มอบรายได้คา่เช่า BFKT รายเดือนเป็น
จํานวนสามเดือนติดต่อกนัหรือสองเดือนติดต่อกนัในกรณีที)
ไม่สามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินได้ หากกรณีดงักลา่ว
เกิดจากการที) กสท. โทรคมนาคม ไมชํ่าระคา่เช่าตามสญัญา
เช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA และไม่ได้เกิดจากการผิดภาระ
ผกูพนัของเรียลมูฟตามสญัญาขายส่งบริการ HSPA แล้ว 
กองทนุไมม่ีสทิธิในการเรียกเหตผิุดนดัและเรียกให้ BFKT สง่
มอบรายได้สทุธิ BFKT คงค้างให้แก่กองทนุ นอกจากนี � การที) 
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กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซื �อทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
BFKT ตามสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA (“สิทธิซื �อ

ของกสท. โทรคมนาคม”) ไมถื่อเป็นเหตผิุดนดั 

ภาระหน้าที,หลกัอื,น ๆ ของ BFKT ..............• นบัจากวนัที)ทําการโอนทรัพย์สิน BFKT หลกัหรือทรัพย์สิน 
BFKT สว่นที)เหลือเสร็จสิ �น (“วันโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จ

สิ �น”) BFKT จะดําเนินการตอ่ไปนี �โดยคา่ใช้จ่ายของ BFKT เอง 

• ในกรณีที)ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญา
เกี)ยวกบัสทิธิการเช่าในที)ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินสําหรับ
สถานที)ตั �งให้กับกองทุนได้ BFKT จะดําเนินการให้
กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สิน BFKT หลกัหรือทรัพย์สิน BFKT 
สว่นที)เหลอื ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม และบคุคลที)
ได้ รับการแต่งตั �งมีสิทธิ เ ข้าไปและใช้สถานที)ตั �ง ที)
เกี)ยวข้องกบัทรัพย์สนินั �น 
หมายเหตุ: ในกรณีของสิทธิแห่งทาง คู่สัญญาตกลงกันว่า 
ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เช่า
ทรัพย์สิน BFKT หลกั และบุคคลที)ได้รับการแต่งตั �งมีสิทธิเข้าไป
และใช้สิทธิแห่งทางที)เกี)ยวกับทรัพย์สินดงักล่าวโดยกองทนุเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยตามสญัญาบริการหลกั 

• ในกรณีของสญัญาอื)น ๆ ที)เกี)ยวกับทรัพย์สิน BFKT 
หลกั หรือ ทรัพย์สิน BFKT สว่นที)เหลือ ซึ)งไม่สามารถ
โอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญาให้แก่กองทนุได้ BFKT จะ
ดําเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ 
BFKT ตามสญัญาอื)น ๆ นั �น 

• BFKT จะดําเนินการต่อไปนี �เป็นระยะเวลาเก้าเดือน
หลงัจากวนัโอนทรัพย์สนิ BFKT เสร็จสิ �นแตล่ะครั �ง 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที)กองทุน
ต้องการตามสมควรเกี)ยวกับทรัพย์สิน BFKT 
หลกัหรือทรัพย์สิน BFKT ส่วนที)เหลือที)ได้ส่ง
มอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้ว (“ทรัพย์สิน 

BFKT ที,โอนแล้ว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพื)อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที)กองทุนต้องการตามสมควร 
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(โดยค่าใช้จ่ายของ BFKT) เพื)อให้กองทุน
สามารถใช้งานทรัพย์สิน BFKT ที)โอนแล้วได้ใน
สาระสําคัญในลกัษณะเดียวกับที)มีการใช้ก่อน
วนัโอนทรัพย์สนิ BFKT เสร็จสิ �น และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี)ยวกบัทรัพย์สิน BFKT ที)โอน
แล้ว และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสารนั �น
ตามสมควร  

• นบัจากวนัโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จสิ �นแต่ละครั �ง หาก (ก) 
สถานที)ตั �งของทรัพย์สิน BFKT ที)โอนแล้วไม่ว่าทั �งหมดหรือ
บางส่วนซึ)งได้มีการโอนให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญาเป็น
กองทุนแล้วถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกดําเนินการโดย
ประการอื)นใดทําให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอัน
เนื)องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที)ไม่ว่าทั �งหมดหรือ
บางส่วนนั �นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกองทุนหรือผู้ซึ)งเช่าใช้
ทรัพย์สนิ BFKT ที)โอนแล้วซึ)งไมใ่ช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไมไ่ด้มี
สว่นในการนั �น หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ หรือ 
แปลงคู่สัญญาให้กองทุน มีการคัดค้านความสมบูรณ์ 
ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสิทธิในการใช้สถานที)ตามสิทธิ
การเช่าของทรัพย์สนิ BFKT ที)โอนแล้วใด ๆ โดยกองทนุหรือผู้
ซึ)งเช่าใช้ทรัพย์สิน BFKT ที)โอนแล้วซึ)งไม่ใช่นิติบุคคลใน
กลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการนั �น หรือ (ค) BFKT ไม่สามารถ
ดําเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่า ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
และบุคคลที)ไ ด้ รับการแต่งตั �ง เ ข้าถึงหรือใช้สถานที) ไ ด้ 
(“สถานที,  BFKT ที, ได้รับผลกระทบ”) ทําให้ผู้ เช่าหรือ
กองทุนไม่สามารถเข้าถึง ดําเนินงาน และ/หรือใช้ทรัพย์สิน 
BFKT ที)โอนแล้วได้ BFKT จะต้องดําเนินการดงัต่อไปนี � ด้วย
คา่ใช้จ่ายของ BFKT เอง 

• จดัหาหรือได้มาซึ)งสถานที)ใหม่ตามที)คู่สญัญาตกลงกัน
ว่าเทียบเท่ากบัสถานที) BFKT ที)ได้รับผลกระทบ (โดย
คู่สัญญาจะต้องดําเนินการโดยสมเหตุสมผล) โดย
พิจารณาถึง 

(ก) สถานที)ตั �ง 
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(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที)จะได้
จากสถานที)ใหมน่ั �น 

(ค) ความจุและขนาดพื �นที)สําหรับติดตั �งทรัพย์สิน 
BFKT ที)โอนแล้ว และอปุกรณ์โทรคมนาคมอื)น ๆ 
ของผู้ เช่า ณ สถานที)ใหมน่ั �น และ 

• ย้ายทรัพย์สนิที)โอนแล้วที)ตั �งอยูใ่นสถานที) BFKT ที)ได้รับ
ผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที)มี
คณุภาพ ลกัษณะจําเพาะ และความจุอย่างน้อยเท่ากบั
ทรัพย์สินที)โอนแล้ว ที)จะติดตั �งในสถานที)ใหม่ และ
ดําเนินการให้แน่ใจว่ามีสมรรถนะ ความจุ และขนาด
พื �นที)เพียงพอสําหรับทรัพย์สิน BFKT ที)โอนแล้ว หรือ
อุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที)จะย้ายมาและติดตั �งใน
สถานที)ใหม่นั �น ให้เหมือนกับที)เคยตั �งอยู่ในสถานที) 
BFKT ที)ได้รับผลกระทบก่อนที)สถานที)นั �นจะกลายเป็น
สถานที) BFKT ที)ได้รับผลกระทบ 

• ในกรณีที) BFKT ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน BFKT ที)โอนแล้ว
หรือเปลี)ยนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขตามที)กองทุนต้องการตามสมควรภายใน
ระยะเวลาที)กําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT BFKT จะต้องดําเนินการดงันี � 

• ซื �อ และ/หรือ จดัให้มีการซื �อทรัพย์สนิ BFKT ที)โอนแล้วที)
เกี)ยวข้องซึ)งตั �งอยู่หรือติดตั �งในสถานที) BFKT ที)ได้รับ
ผลกระทบ (“ทรัพย์สิน BFKT ที,ได้รับผลกระทบ”) ใน
ราคาที)เท่ากบั (ก) มลูค่าสดุท้ายของ BFKT (terminal 
value) สําหรับทรัพย์สิน BFKT ที)ได้รับผลกระทบที)เป็น
ทรัพย์สิน BFKT หลกั หรือ (ข) ราคาซื �อขายทรัพย์สิน 
BFKT ส่วนที)เหลือสําหรับทรัพย์สิน BFKT ที)ได้รับ
ผลกระทบที)เป็นทรัพย์สิน BFKT ส่วนที)เหลือ แล้วแต่
กรณี (“ราคาซื �อขายทรัพย์สิน BFKT ที, ได้รับ

ผลกระทบ”) พร้อมทั �งชําระดอกเบี �ยในอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จสิ �นในแต่ละ
กรณีจนกระทั)งและรวมถึงวนัที) BFKT ชําระราคาซื �อขาย 
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สําหรับทรัพย์สิน BFKT ที)ได้รับผลกระทบดงักลา่วแก่
กองทนุ 

• ชําระต้นทนุและค่าใช้จ่ายทั �งหมดเกี)ยวกบัการขายและ
โอนทรัพย์สิน BFKT ที)ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน 
รวมถึงเงินรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน BFKT ที)ได้รับ
ผลกระทบซึ)งผู้ เช่าทรัพย์สินที) BFKT ได้รับผลกระทบนั �น
ไมชํ่าระให้แก่กองทนุ เนื)องจากผู้ เช่าดงักลา่วไม่สามารถ
ใช้ทรัพย์สิน BFKT ที)ได้รับผลกระทบนั �นได้ จนถึงวนัที) 
BFKT ชําระราคาซื �อขายทรัพย์สิน BFKT ที)ได้รับ
ผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

• ชําระเงินซึ)งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สญูเสยี สทิธิเรียกร้อง และภาระผกูพนัทั �งหมดที)เกิดหรือ
จะเกิดกบักองทนุอนัเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการใช้
ทรัพย์สิน BFKT ที)ได้รับผลกระทบ การเช่าและย้าย
สถานที)ของทรัพย์สิน BFKT ที)ได้รับผลกระทบ และสิทธิ
เรียกร้องของผู้ เช่าที)เรียกเอากบักองทนุเนื)องจากผู้ เช่าไม่
สามารถใช้ทรัพย์สนิ BFKT ที)ได้รับผลกระทบนั �นได้ 

• ภายใต้บงัคบัของการที) BFKT ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตน
เกี)ยวกบัการซื �อคืนทรัพย์สิน BFKT ที)ได้รับผลกระทบตามที)
อธิบายมาข้างต้น กองทุนจะชําระเงินค่าเช่าทั �งหมดที)
เกี)ยวกับทรัพย์สิน BFKT ที)ได้รับผลกระทบที)กองทุนได้รับ
จากผู้ เช่า ที) เ ป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรูตามสัญญาเช่า ที)
เกี)ยวข้องระหว่างนิติบคุคลดงักลา่วและกองทนุให้แก่ BFKT 
พร้อมด้วยดอกเบี �ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที)
กองทนุรับเงินคา่เช่าจากผู้ เช่าที)เป็นนิติบคุคลในกลุม่ทรูแตล่ะ
ครั �งตามสญัญาเช่าที)เกี)ยวข้องระหวา่งนิติบคุคลดงักลา่วและ
กองทนุ จนกระทั)งและรวมถึงวนัที)กองทนุชําระคืนเงินค่าเช่า
นั �นให้แก่ BFKT ทั �งนี � จะต้องไม่เกินราคาซื �อขายทรัพย์สิน 
BFKT ที)ได้รับผลกระทบที)เกี)ยวข้อง 

• ภาระผกูพนัของ BFKT เกี)ยวกบัการย้ายสถานที)และซื �อคืน
ทรัพย์สิน BFKT ที)ได้รับผลกระทบที)ตั �งอยู่ในสถานที)ซึ)งได้มี
การโอนให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญาเป็นกองทุนแล้ว ซึ)ง
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ทรัพย์สิน BFKT ที)โอนแล้วแต่ถกูยึดไป ถกูควบคมุ หรือถูก
ดําเนินการโดยประการอื)นใดทําให้ไมส่ามารถใช้งานได้โดยผู้
เช่าอนัเนื)องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที)นั �นไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายให้กําหนดไว้เพียงห้าปีหลงัจากวนัที)มีการโอน
สทิธิหรือแปลงคูส่ญัญาที)เกี)ยวกบัสถานที)ที)เกี)ยวข้องดงักลา่ว
เป็นกองทนุ 

• หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้สทิธิซื �อของกสท. โทรคมนาคมใน
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT (“ทรัพย์สินตามสิทธิ

ซื �อ”) BFKT จะดําเนินการดงันี � 

• ยงัคงชําระรายได้สทุธิของ BFKT ตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

• จัดหาทรัพย์สินใหม่ที)อย่างน้อยมีคุณภาพ ลักษณะ
จําเพาะและความจุเดียวกบัทรัพย์สินตามสิทธิซื �อ และ
ส่งมอบและโอนทรัพย์สินใหม่ที)นํามาแทนที)ทรัพย์สิน 
BFKT หลกัที)ระบุให้กองทุนในวนัโอนทรัพย์สิน BFKT 
หลกัที)ระบ ุและ 

• หาก BFKT ไม่จัดหาทรัพย์สินใหม่แทนทรัพย์สินตาม
สิทธิซื �อซึ)งเป็นทรัพย์สิน BFKT หลกั BFKT จะชําระ
มูลค่าสดุท้ายของ BFKT (terminal value) ของ
ทรัพย์สนิตามสิทธิซื �อนั �นให้แก่กองทนุจนครบถ้วนในวนั
โอนทรัพย์สนิ BFKT หลกั 

• หาก กสท. โทรคมนาคม ไม่ชําระค่าเช่าแก่ BFKT ตาม
สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA หรือ สญัญาเช่าเครื)อง
และอปุกรณ์ HSPA ถกูยกเลิกเนื)องจาก กสท. โทรคมนาคม
ผิดสัญญา เมื)อกองทุนได้มีการร้องขอ BFKT จะต้อง
พยายามอย่างเต็มที)เพื)อให้มีการดําเนินการเรียกร้องที)
สามารถทําได้และมีผลโดยชอบด้วยกฎหมายต่อ กสท. 
โทรคมนาคม กองทนุตกลงรับผิดชอบในต้นทนุและคา่ใช้จ่าย
ที)เกิดขึ �นในการดําเนินการเรียกร้องดงักลา่ว เมื)อ BFKT ได้รับ
ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จาก กสท. โทรคมนาคม 
BFKT จะชําระค่าชดเชยหรือจํานวนเงินที)ได้รับดังกล่าว 
ให้แก่กองทุนตามเงื)อนไขและข้อกําหนดตามที)ได้ระบุไว้ใน
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สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ทั �งนี � BFKT 
มีสิทธิหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายที)เกิดขึ �นในการดําเนินการ
เรียกร้องดังกล่าวจากค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ จาก 
กสท. โทรคมนาคมก่อนการชําระเงินดงักลา่วให้แก่กองทนุใน
กรณีที)กองทุนยังมิได้ชําระค่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเรียกร้องดงักลา่วให้แก่ BFKT 

สิทธิในการซื �อเป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน .............................

• นบัจากวนัที)ทําการซื �อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ �น BFKT ให้
สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที)จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรก
ในการซื �อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุน
เกี)ยวกบัทรัพย์สนิที)เป็นโครงสร้างพื �นฐานกิจการโทรคมนาคม
ของ BFKT หรือนิติบคุคลอื)นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และทรัพย์สินอื)นบางส่วน) ซึ)ง
กองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน BFKT เพิ,มเติม”) จนถึงวนัดงัต่อไปนี �
แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปีนบัจากวนัที)ทําการ
ซื �อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ �น (ข) วนัที) ทรู ซึ)งเป็นนิติบคุคลที)
จองซื �อหนว่ยลงทนุในการเสนอขายครั �งแรก ถือหนว่ยลงทนุที)
กองทุนออกน้อยกว่าร้อยละ 18 ของหน่วยลงทุนทั �งหมดที)
ออกโดยกองทุนในการเสนอขายครั �งแรก และ (ค) วันที)ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื)นถือหน่วยลงทนุที)กองทนุ
ออกมากกว่าที)ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ขั �นตอนดงัตอ่ไปนี � 

(1) หาก BFKT และ/หรือ นิติบคุคลอื)นในกลุม่ทรู (“ผู้ขาย

ทรัพย์สินเพิ,มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน BFKT 
เพิ)มเติมแก่บคุคลภายนอก BFKT ต้องดําเนินการและ
จัดการให้นิติบุคคลอื)นในกลุ่มทรูนั �นต้องทําหนังสือ
ข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที)กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิรายได้ BFKT ทั �งนี � รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
เงื)อนไขและข้อกําหนดของการเช่าทรัพย์สิน BFKT 
เพิ)มเติม (หากมี)  

(2) หากกองทุนต้องการซื �อทรัพย์สิน BFKT เพิ)มเติมนั �น 
ภายใน 10 วนัทําการนบัจากวนัที)กองทุนได้รับหนงัสือ
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ข้อเสนอหรือระยะเวลานานกวา่นั �นตามที)ผู้ขายทรัพย์สนิ
เพิ)มเติมอาจตกลง กองทุนต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ)มเติมเป็นลายลกัษณ์อักษรว่าต้องการซื �อทรัพย์สิน 
BFKT เพิ)มเติมดงักลา่ว (“ทรัพย์สิน BFKT ที,จะโอน”) 
ตามข้อกําหนดที)ระบใุนหนงัสอืข้อเสนอ (“หนังสือตอบ

รับ”) จากนั �น ภายในสามเดือนนบัจากวนัที)ของหนงัสือ
ตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที)เพื)อให้ได้รับ
อนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุที)จําเป็นในการซื �อทรัพย์สิน 
BFKT ที)จะโอน และ BFKT ต้องดําเนินการ และ/หรือ 
จัดการให้นิติบุคคลอื)นในกลุ่มทรูรายที) เ กี) ยวข้อง
พยายามอย่างเต็มที)ให้ได้รับความยินยอมหรือการ
อนุมตัิทั �งหมดที)จําเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
สญัญาสําหรับการขายทรัพย์สิน BFKT ที)จะโอน เมื)อ
ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที)เกี)ยวข้องทั �งหมด
แล้ว กองทุนและผู้ ขายทรัพย์สินเพิ)มเติมจะเข้าทํา
สญัญาและทําการซื �อขายและโอนทรัพย์สินที) BFKT จะ
โอนให้เสร็จสิ �นภายในสามเดือนหลงัจากกองทุนและ
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ)มเติมได้รับความยินยอมและการ
อนมุตัิดงักลา่วทั �งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทนุไม่สง่หนงัสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ)มเติมภายในเวลาที)กําหนด (ข) กองทุนหรือผู้ ขาย
ทรัพย์สนิเพิ)มเติมไมไ่ด้รับความยินยอมและการอนมุตัิที)
จําเป็นทั �งหมดที)เกี)ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดอืนนบั
จากวันที)ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญาไม่
สามารถดําเนินการให้การซื �อขายและโอนทรัพย์สิน 

BFKT ที)จะโอนเสร็จสิ �นภายในระยะเวลาสามเดือนนบั
จากวันที)ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที) จําเป็น
ทั �งหมดที)เกี)ยวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ)มเติมมีสิทธิขาย
ทรัพย์สิน BFKT ที)จะโอนให้บุคคลภายนอกใน
ข้อกําหนดและเงื)อนไขเดียวกนัหรือดีกว่า (สําหรับผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ)มเติม) ที)กําหนดในหนงัสือข้อเสนอภายใน
ระยะเวลาหกเดือนหลังจากนั �น หากผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ)มเติมยงัไม่สามารถขายทรัพย์สิน BFKT ที)จะโอนให้
บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว 
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และตอ่มาผู้ขายทรัพย์สินเพิ)มเติมต้องการขายทรัพย์สิน 

BFKT ที)จะโอนอีกครั �งให้กองทุนมีสิทธิในการซื �อเป็น
รายแรกอีกครั �ง  โดยให้ดําเนินการตามขั �นตอนใน
ลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื �อเป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของ BFKT ..............................

• หากกองทุนได้ซื �อทรัพย์สิน BFKT ที)จะโอนและภายหลงั
ต้องการขายทรัพย์สิน BFKT ที)จะโอนดังกล่าวแก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องทําหนังสือข้อเสนอส่งให้ 
BFKT โดยต้องระบุ (ก) ราคาที)กองทุนเสนอขาย และ (ข) 
เงื)อนไขและข้อกําหนดของการขายทรัพย์สิน BFKT ที)จะโอน
ดงักลา่วที)กองทนุเสนอ โดยเมื)อ BFKT ได้รับหนงัสือดงักลา่ว
แล้ว BFKT จะมีสิทธิในการซื �อทรัพย์สิน BFKT ที)จะโอนเป็น
รายแรกโดยมีเ งื)อนไขและข้อกําหนดตามที)ได้ระบุไว้ใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT 

• BFKT อาจโอนสิทธิในกาซื �อทรัพย์สิน BFKT ที)จะโอน
ดงักล่าวให้แก่นิติบุคคลอื)นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จําเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกดัความรับผิดของ  BFKT................ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ความรับผิด
ของ BFKT จะมีอยูอ่ยา่งจํากดัตามกรณีทั)วไปซึ)งรวมถึงกรณีดงัตอ่ไปนี � 

• BFKT ต้องรับผิดตอ่สทิธิเรียกร้องใดเกี)ยวกบัทรัพย์สิน BFKT 
ที)โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ
ภายในสองปีนับจากวนัโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จสิ �นที)
เกี)ยวข้องแตล่ะครั �ง เว้นแตส่ทิธิเรียกร้องที)เกิดจากเรื)องสาํคญั
บางเรื)องที)กําหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT ซึ)งไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ �นสดุในการบอก
กล่าวเรียกร้องสิทธิ(นอกจากที)กฎหมายกําหนด) เรื) อง
ดงักลา่วรวมถึงคํารับรองของ BFKT ในเรื)องอํานาจหน้าที) 
กรรมสิทธิJของ BFKT ในทรัพย์สิน BFKT ที)โอนแล้ว และการ
ไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงกระทําการที)สาํคญั 

• ความรับผิดโดยรวมของ BFKT เกี)ยวกบั (ก) รายได้สทุธิของ 
BFKT ที)เกี)ยวกบัสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA ต้อง
ไม่เกินรายได้สทุธิ BFKT คงค้าง (ข) ทรัพย์สิน BFKT หลกัที)
โอนให้แก่กองทุนต้องไม่เกินมูลค่าสุดท้ายของ BFKT 
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(terminal value) ของทรัพย์สินนั �น (ค) ทรัพย์สิน BFKT สว่น
ที)เหลือที)โอนให้กองทุนต้องไม่เกินราคาซื �อที)กองทุนชําระ
สําหรับทรัพย์สิน BFKT สว่นที)เหลือดงักลา่ว (ง) รายได้สทุธิ
ของ BFKT ที)เกี)ยวกบัสญัญาเช่าทรัพย์สนิ BFKT สว่นที)เหลือ 
ต้องไม่เกินมูลค่าสุทธิปัจจุบันของรายได้ค่าเช่าสุทธิที)ค้าง
ชําระ และ (จ) การทําผิดสญัญาอื)นใดทั �งหมด ความรับผิด
รวมของ BFKT จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื �อขาย 
BFKT ทั �งนี � BFKT ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมลูค่าเพิ)ม) อากรแสตมป์ ภาระ
ผกูพนั และต้นทนุค่าใช้จ่ายที)เกี)ยวข้อง ที)เกิดขึ �นหรือเป็นผล
จากการเข้าทํา การใช้สิทธิ การบงัคบัสิทธิตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

ประกันภยั ....................................................BFKT ตกลงที)จะ 

• ดําเนินการให้กองทุนมีชื)อเป็นผู้ เอาประกันภยัร่วมและผู้ รับ
ผลประโยชน์ร่วมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูที)
เกี)ยวกบัทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ภายใน 45 วนันบั
แตว่นัที)ทําการซื �อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ �น 

• จัดให้มีการประกันภยัที)เกี)ยวกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
BFKT ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรู ตาม
ข้อกําหนดที)กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT  

• ในวันโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จสิ �นแต่ละครั �งที)เกี)ยวข้อง 
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยในนามของกองทุนสําหรับ
ทรัพย์สิน BFKT ที)โอนแล้ว โดยกองทนุจะรับผิดชอบในเบี �ย
ประกนัภยัสาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

• ไมเ่ปลี)ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรู
เกี)ยวกับทรัพย์สิน BFKT ที)โอนแล้ว โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน โดยกองทนุจะ
ไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ และ 

• ดําเนินการให้มีการนําเงินที)ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัย
ทั �งหมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภาพ หรือเปลี)ยนทดแทน
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ทรัพย์สนิที)ได้มีการเรียกร้องให้มีการชดใช้เงินประกนัดงักลา่ว 

การชดเชยความเสียหาย .............................• BFKT ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทนุ บริษัทจดัการ และ
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที)เกิดขึ �นจริงทั �งหมด 
และต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที)เกี)ยวข้อง ซึ)งรวมถึงคา่ทนายความ
และเงินทดรองอื)นตามสมควรที)เกิดขึ �น เนื)องจากการทําผิด
ข้อตกลง สญัญา หรือคํารับประกนั หรือการผิดคํารับรองใด
ของ BFKT ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
BFKT เว้นแตเ่ป็นความผิดหรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง
หรือจงใจกระทําผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทน
ของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ทั �งนี � โดยไม่จํากัดสิทธิอื)นใด
ของกองทนุที)มีตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
BFKT หรือตามกฎหมายที)ใช้บงัคบัใด ๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ BFKT และตวัแทนของ 
BFKT ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที)เกิดขึ �นจริงทั �งหมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที)เกี)ยวข้อง ซึ)งรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอื)น
ตามสมควรที)เกิดขึ �น เนื)องจากการทําผิดข้อตกลง สญัญา 
หรือคํารับประกนั หรือการผิดคํารับรองใดของกองทนุภายใต้
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทํา
ผิดโดย BFKT และตวัแทนของ BFKT ทั �งนี � โดยไม่จํากดัสิทธิ
อื)นใดของ BFKT ที)มีตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT หรือตามกฎหมายที)ใช้บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ................................................•  BFKT และกองทนุไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกนั หรือโอน
โดยประการอื)นใดซึ)งผลประโยชน์ทั �งหมดหรือบางส่วนของ
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT โดยมิได้รับ
ความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทั �งนี � เว้นแต่สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
BFKT ยอมให้กระทําได้  

กฎหมายที,ใช้บงัคับ ................................ • สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ให้ใช้บงัคบั
ตามกฎหมายไทย 
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เขตอาํนาจศาล ............................................• ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาทที)เกิดขึ �นจากหรือเกี)ยวข้องกับสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้อกําหนดและ
เงื)อนไขหลกันี � แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

(2) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง AWC และกองทุน (“สญัญาโอนขาย
ทรพัย์สินและสิทธิรายได ้AWC”) 

คู่สัญญา ....................................................... • AWC ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ซื �อ 

ทรัพย์สินที,ซื �อขาย ................................ • ภายใต้เงื)อนไขความสําเร็จครบถ้วนของเงื)อนไขบังคบัก่อน
ทั �งหมดที)กําหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC AWC จะต้องขายและโอนรายได้สุทธิของ 
AWC ให้แก่กองทนุ และกองทนุจะต้องซื �อและรับโอน 

• รายได้ที)คาดวา่จะได้รับของ AWC จาก 

(ก)  ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน 4,360 
เสาตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
(รวมถึงเงินที)ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง และ
สทิธิอื)นทั �งหมดที)เกิดจากรายได้ดงักลา่วตามที)ระบุ
ไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที)
เกี)ยวข้อง) นบัแต่วนัเริ)มคํานวณรายได้จนถึงวนัที)
ครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
(“วันครบกาํหนดสัญญา AWC”) และ  

(ข)  ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนไม่เกิน 
392 เสา นบัแต่วนัถัดจากวนัครบกําหนดสญัญา 
AWC หรือวนัที)สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ถูกยกเลิกก่อนครบกําหนดระยะเวลาหรือ
กําหนดระยะเวลาที)ได้มีการขยาย (“วันยกเลิก

สัญญา AWC”) แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ �นก่อน 
จนถึงวนัครบรอบ 10 ปีนบัแต่วันถัดจากวนัครบ
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กําหนดสญัญา AWC หรือวนัยกเลิกสญัญา AWC 
ดงักลา่ว 

ในแต่ละกรณีหักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วน
สําหรับการดําเนินงานและซ่อมบํารุง เงินค่าเช่าตาม
สัญญาเช่า ที)ดิน (รวมถึงภาษีโรงเ รือน)  และเบี �ย
ประกนัภยั (“ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ AWC”) โดยต้นทนุ
ค่าใช้จ่ายของ AWC จะมีการปรับอตัราเพิ)มขึ �นรายปี 
(annual escalation)  

(รวมเรียกว่า “รายได้สุทธิของ AWC”) ในวนัที)ทําการ
ซื �อขายเสร็จสิ �นที)กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC (“วันที,ทําการซื �อขายรายได้ 
AWC เสร็จสิ �น”) และ 

• ภายหลังวันครบกําหนดสัญญา AWC หรือวันครบ
ยกเลิกสญัญา AWC แล้วแต่กรณี AWC จะต้องโอน
ให้แก่กองทนุ และกองทนุจะต้องรับโอนเสาโทรคมนาคม
ของ AWC จํานวน 3,968 เสา (“ทรัพย์สิน AWC 

หลัก”) ในวนัที)กําหนดไว้ให้เป็นวนัที)ทําการโอนและสง่
มอบทรัพย์สิน AWC หลกั (“วันโอนทรัพย์สิน AWC 

หลัก”)  

(ทั �งนี � รายได้สทุธิของ AWC และทรัพย์สิน AWC หลกั 
รวมเรียกวา่ “ทรัพย์สินที,ขายของ AWC”) 

เงื,อนไขบังคับก่อน ................................ • เงื)อนไขบงัคบัก่อนที)ต้องสําเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที)
ทําการซื �อขายรายได้ AWC เสร็จสิ �น รวมถึง (แต่ไม่จํากัด
เพียง) (ก) AWC ได้รับอนุมตัิ และได้รับมอบอํานาจให้
ดําเนินการทั �งหมดที)เกี)ยวข้องที)ต้องได้รับสําหรับการเข้าทํา
และปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC แล้ว (ข) มีการลงนามและทํา
ให้สมบรูณ์ซึ)งเอกสารธุรกรรม (ค) กองทนุได้รับการจดัตั �งและ
จดทะเบียนตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (ง) ไม่มีเหตกุารณ์ที)
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ �นนับจากวันทํา
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 
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• หากมิได้มีการปฏิบัติตามเงื)อนไขบังคับก่อนให้สําเร็จ หรือ
มิได้มีการยกเว้นเงื)อนไขบังคบัก่อนภายใน 14 วันทําการ
หลังจากวันทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC  AWC หรือกองทุนอาจบอกเลิกสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC (ทั �งนี �การที)เงื)อนไขบังคับ
ก่อนที)เกี)ยวข้องไม่สําเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการทํา
ผิดภาระผกูพนัของคู่สญัญาฝ่ายนั �นแต่เพียงฝ่ายเดียว) โดย 
AWC หรือกองทุนต่างแต่ไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญาอีก
ฝ่ายตามสญัญาดงักล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที)เกิดขึ �นจาก
การกระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเงื)อนไขบังคับ
ก่อนที)เกี)ยวข้องและการทําให้ธุรกรรมตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซื �อขาย ................................................. • ราคาซื �อขายสําหรับทรัพย์สินที)ขายของ AWC (“ราคาซื �อ

ขาย AWC”) เป็นไปตามจํานวนที)ระบไุว้ในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC โดยกองทนุต้องชําระราคาซื �อ
ขาย AWC เต็มจํานวนในวนัที)ทําการซื �อขายรายได้ AWC 
เสร็จสิ �น 

• AWC จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที)เกี)ยวข้อง
ทั �งหมดจากธุรกรรมขายและการโอนรายได้ให้แก่กองทนุเต็ม
จํานวน 

เงื,อนไขในการโอนทรัพย์สิน AWC 
หลัก .............................................................

 • ในวนัโอนทรัพย์สิน AWC หลกั AWC จะต้องโอนทรัพย์สิน 
AWC หลกัให้กับกองทุน โดยเป็นไปตามข้อกําหนดและ
เงื)อนไขของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC 
ทั �งนี � เงื)อนไขที)ต้องสําเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันโอน
ทรัพย์สิน AWC หลกั รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงรายละเอียด
และหลกัฐานเกี)ยวกบัสทิธิในที)ดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าโดย
ชอบด้วยกฎหมายของสถานที)อันเป็นที)ตั �งของทรัพย์สิน 
AWC หลกั  

• สําหรับทรัพย์สิน AWC หลกัที)ไม่สามารถโอนและสง่มอบได้
ในวนัโอนทรัพย์สิน AWC หลกั AWC จะชําระเงินให้กองทนุ
เป็นมูลค่าสดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC 
หลกัที)ไมไ่ด้มีการโอนและสง่มอบดงักลา่วในวนัโอนทรัพย์สิน 
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AWC หลกั เมื)อ AWC ชําระมลูค่าสดุท้าย (terminal value) 
ดงักล่าวจนครบถ้วนแล้ว  AWC จะหมดภาระผูกพันต่อ
กองทุนในการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน AWC หลักที)
เกี)ยวข้องดงักลา่ว 

• มลูค่าสดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC หลกัที)
เกี)ยวข้อง คือ จํานวนที)เทา่กบั 14 เทา่ของรายได้คา่เช่า AWC 
รายเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือนก่อนเดือนที)มีวันโอน
ทรัพย์สนิ AWC หลกั (“มูลค่าสุดท้ายของ AWC”) 

ทรัพย์สิน AWC ส่วนที,เหลือ ........................ • AWC ตกลงจะเข้าทําสญัญาเช่ากับนิติบุคคลในกลุ่มทรู
เพื)อให้เช่าพื �นที) (slots) หนึ)งพื �นที)บนของเสาโทรคมนาคมของ 
AWC อื)นที)เหลือซึ)งไม่ใช่ทรัพย์สิน AWC หลกั (“สัญญาเช่า

ทรัพย์สิน AWC ส่วนที, เหลือ”) ซึ)งเป็นเสาโทรคมนาคม
จํานวนไม่เกิน 392 เสา (“ทรัพย์สิน AWC ส่วนที,เหลือ”) 
โดยมีระยะเวลาการเช่าอยา่งน้อย 10 ปีนบัจากวนัถดัจากวนั
ครบกําหนดสัญญา AWC หรือ วันยกเลิกสัญญา AWC 
แล้วแต่กรณี (“วันครบกําหนดการขายรายได้ AWC ขั �น

สุดท้าย”) และจดัหาและสง่มอบรายได้สทุธิรายเดือนที)เกิด
จากค่าเช่าทรัพย์สิน AWC ส่วนที)เหลือ จนถึงวันครบ
กําหนดการขายรายได้ AWC ขั �นสดุท้ายหรือ จนถึงวนัที)มีการ
โอนทรัพย์สิน AWC ส่วนที)เหลือ หากเกิดกรณีดงักล่าวขึ �น
ก่อน ตามข้อกําหนดและเ งื) อนไขของสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

ภายใต้ข้อกําหนดและเงื)อนไขในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ AWC หากในระหว่างระยะเวลาของสัญญาเช่า
ทรัพย์สิน AWC สว่นที)เหลือ AWC ได้รับหลกัฐานเกี)ยวกบัสิทธิใน
ที)ดินและ/หรือสิทธิการเช่าโดยชอบด้วยกฎหมายของสถานที)อนั
เป็นที)ตั �งหรือใช้ดําเนินงานทรัพย์สิน AWC สว่นที)เหลือ AWC จะ
โอนและขายทรัพย์สิน AWC สว่นที)เหลือ ให้กองทนุ และกองทนุ
จะรับโอนและซื �อทรัพย์สิน AWC ส่วนที)เหลือนั �นตามราคาที)
กองทุนและ AWC จะตกลงกันโดยเป็นไปตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

กรรมสิทธิ]และความเสี,ยง ............................ • กรรมสทิธิJและความเสี)ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหายใน
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รายได้สทุธิของ AWC ทรัพย์สิน AWC หลกัและทรัพย์สิน 
AWC ส่วนที)เหลือจะเป็นของกองทุนในวันที)ธุรกรรมที)
เกี)ยวข้องเสร็จสิ �น เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอย่างอื)นในสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

• สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC เป็นธุรกรรม
การซื �อขายรายได้สทุธิของ AWC ที)สมบรูณ์และแท้จริง โดย
มิได้เป็นการก่อหลักประกันสําหรับภาระผูกพันใด ๆ ของ 
AWC กองทุนจะได้รับกรรมสิทธิJและผลประโยชน์ในรายได้
สทุธิของ AWC โดยครบถ้วนสมบูรณ์นบัจากวนัที)ทําการซื �อ
ขายรายได้ AWC เสร็จสิ �น และมีสิทธิที)จะจําหน่ายจ่ายโอน
รายได้สทุธิของ AWC นั �นต่อไป และมีสิทธิโดยสมบรูณ์ที)จะ
ได้รับและเก็บไว้ซึ)งรายได้สทุธิของ AWC เพื)อประโยชน์ของ
กองทนุเอง  

การชาํระรายได้สุทธิของ AWC ................... • AWC จะจัดหาและส่งมอบรายได้ดงัต่อไปนี �ให้แก่กองทุน
ภายในวนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือนปฏิทิน โดยเริ)มจาก
เดือนที)เกิดวนัที)ทําการซื �อขายรายได้ AWC เสร็จสิ �น 

• รายได้สทุธิของ AWC ที)ต้องชําระที)เกี)ยวกบัสญัญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC จนถึงวนัที)มีการชําระรายได้
สทุธิของ AWC ที)เกี)ยวกับสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที)ต้องชําระจนครบถ้วน และ 

• รายได้สทุธิของ AWC ที)ต้องชําระที)เกี)ยวกบัสญัญาเช่า
ทรัพย์สิน AWC ส่วนที)เหลือ นบัจากวนัโอนทรัพย์สิน 
AWC หลกัจนถึง (1) ในกรณีที)ไม่ได้มีการโอนทรัพย์สิน 
AWC สว่นที)เหลอืให้กองทนุก่อนวนัครบกําหนดการขาย
รายได้ AWC ขั �นสุดท้าย ได้แก่ วันที)มีการชําระรายได้
สทุธิของ AWC ที)เกี)ยวกับสญัญาเช่าทรัพย์สิน AWC 
สว่นที)เหลือจนครบถ้วน หรือ (2) ในกรณีที)ได้มีการขาย
และโอนทรัพย์สิน AWC สว่นที)เหลือให้กองทนุก่อนวนั
ครบกําหนดการขายรายได้ AWC ขั �นสดุท้าย ได้แก่วนัที) 
AWC ขายและโอนทรัพย์สิน AWC สว่นที)เหลือให้แก่
กองทนุ (สาํหรับทรัพย์สนิในสว่นนั �น)  

ทั �งนี � ตามจํานวนดังต่อไปนี � (“รายได้ค่าเช่า AWC ราย
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เดือน”)  

 

• รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที)เกี)ยวกบัสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC จะคํานวณจากเสาโทรคมนาคม
จํานวน 4,360 เสา ในอตัราดงัตอ่ไปนี � 

 

ปี พ.ศ. 

รายได้ค่าเช่า AWC ราย
เดือนสาํหรับเสา

โทรคมนาคมต่อเสา (บาท/
เดือน) 

2556 
(1 เดือน) 

22,000 

2557 22,000 

2558 21,837 

2559 21,668 

2560 21,495 
2561 21,317 

2562 21,314 

2563 20,944 

2564 20,750 

2565 20,549 

2566 20,342 

2567 20,130 

2568  
(7 เดือน) 

19,910 
 

 หมายเหตุ รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนข้างต้นเป็นไปตามกําหนด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ6งปัจจบุันจะ
ครบกําหนดในวันที6 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที6มีการขยาย
กําหนดระยะเวลาของสญัญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC ดงักล่าว 
รายได้คา่เชา่ AWC รายเดือนตอ่เสาในช่วงระยะเวลาที6มีการขยายจะ
สอดคล้องกับค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที6
คาดวา่จะได้รับจาก BFKT ในชว่งระยะเวลาที6มีการขยายดงักลา่ว 

 • รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที)เกี)ยวกับสญัญาเช่า
ทรัพย์สิน AWC ส่วนที)เหลือ จะคํานวณจากค่าเช่า
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ทรัพย์สนิ AWC สว่นที)เหลอืที)ยงัไม่ได้มีการขายและโอน
ให้กองทนุ ในอตัราดงัตอ่ไปนี � 

  

 

ปีที$ 
รายได้ค่าเช่า AWC ราย
เดือน ในอัตรา 1 พื 'นที$ 

(slot) ต่อเสา (บาท/เดือน)  

หนึ6ง 6,784 

สอง 6,934 
สาม 7,086 

สี6 7,242 

ห้า 7,401 

หก 7,564 

เจ็ด 7,731 

แปด 7,901 

เก้า 8,074 

สบิ 8,252 
 หมายเหตุ: รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนสําหรับทรัพย์สิน AWC 

สว่นที6เหลือจะนําสง่ให้กองทนุภายในวนัทําการสดุท้ายของเดือนนั Dน ๆ 

เหตุผิดนัดและผลแห่งการผิดนัด ................ • ก่อนวนัโอนทรัพย์สิน AWC หลกั หากเกิดเหตุผิดนดัใดที)
กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC 
กองทนุอาจเรียกให้ AWC ชําระเงินเป็นมลูค่าปัจจุบนัสทุธิ 
(Net Present Value) ของรายได้สทุธิของ AWC ที)เหลือ
ทั �งหมด รวมกับมูลค่าสดุท้ายของ AWC (terminal value) 
ของทรัพย์สิน AWC หลกั (“รายได้สุทธิ AWC คงค้าง”) 
และอาจบงัคบัใช้สิทธิของกองทนุไม่ว่าทั �งหมดหรือบางสว่น
ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

• ตวัอย่างของเหตผิุดนดั เช่น กรณี AWC ไม่สง่มอบรายได้ค่า
เช่า AWC รายเดือนเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกนั กรณี AWC 
ไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนเป็นเวลาสองเดือน
ติดตอ่กนัหากอตัราสว่นหนี �สนิสทุธิที)มีดอกเบี �ย (Net Interest 
Bearing Debt) ต่อ EBITDA ของ AWC เกินกว่า 5 ต่อ 1 
กรณี AWC ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันบางประการตามที)
กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC 
และไมด่ําเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วตามระยะเวลาที)กําหนด 
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กรณี AWC ผิดนัดชําระหนี �การเงินในยอดเงินต้นรวม
มากกว่าหนึ)งพันล้านบาท กรณีได้มีการริเริ)มกระบวนการ
เกี)ยวกบัการมีหนี �สนิล้นพ้นตวัหรือกระบวนการของเจ้าหนี �กบั 
AWC และกรณีสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สิ �นสดุ
ลงหรือมีเหตุผิดนัดภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เนื)องจากเหตกุารณ์ตามที)กําหนดไว้ในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

• ในกรณีที) AWC ไม่สง่มอบรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนเป็น
จํานวนสามเดือนติดต่อกนั หรือสองเดือนติดต่อกนัในกรณีที)
ไม่สามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินได้ หากกรณีดงักลา่ว
เกิดจากการที) BFKT ไม่ชําระรายได้สุทธิของ AWC ที)
เกี)ยวข้องใด ๆ ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ซึ)งเป็นผลมาจากการที) กสท. โทรคมนาคม ปฏิบตัิผิดสญัญา
ไม่ชําระค่าเช่าแก่ BFKT ภายใต้สัญญาเช่าเครื)องและ
อุปกรณ์ HSPA และการผิดสญัญาดังกล่าวของกสท. 
โทรคมนาคมไม่ได้เกิดจากการผิดภาระผูกพนัของเรียลมูฟ
ตามสญัญาขายส่งบริการ HSPA แล้ว กองทนุไม่มีสิทธิใน
การเรียกเหตุผิดนดัและเรียกให้ AWC ส่งมอบรายได้สทุธิ 
AWC คงค้างให้แก่กองทนุ 

ภาระหน้าที,หลกัอื,น ๆ ของ AWC ............... • นบัจากวนัที)ทําการโอนทรัพย์สิน AWC หลกัหรือทรัพย์สิน 
AWC สว่นที)เหลือเสร็จสิ �น (“วันโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จ

สิ �น”) AWC จะดําเนินการตอ่ไปนี �โดยคา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

• ในกรณีที)ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญา
เกี)ยวกับสิทธิการเช่าในที)ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กับ
กองทนุได้ AWC จะดําเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สิน 
AWC หลกั หรือทรัพย์สิน AWC สว่นที)เหลือ ผู้จดัการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที)ได้รับการแต่งตั �งมี
สทิธิเข้าไปและใช้สถานที)ตั �งที)เกี)ยวข้องกบัทรัพย์สนินั �น 

• ในกรณีของสญัญาอื)น ๆ ที)เกี)ยวกบัทรัพย์สนิ AWC หลกั 
หรือ ทรัพย์สิน AWC ส่วนที)เหลือ ซึ)งไม่สามารถโอน 
และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่กองทุนได้ AWC จะ
ดําเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ 
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AWC ตามสญัญาอื)น ๆ นั �น 

• AWC จะดําเนินการต่อไปนี �เป็นระยะเวลาเก้าเดือน
หลงัจากวนัโอนทรัพย์สนิ AWC เสร็จสิ �นแตล่ะครั �ง 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที)กองทุน
ต้องการตามสมควรเกี)ยวกับทรัพย์สิน AWC 
หลกัหรือทรัพย์สนิ AWC สว่นที)เหลือที)ได้สง่มอบ
และโอนสิทธิให้กองทุนแล้ว (“ทรัพย์สิน AWC 

ที,โอนแล้ว”) 

(ข) พยายามตามสมควรเพื)อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที)กองทนุต้องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้จ่ายของ AWC) เพื)อให้กองทนุสามารถใช้
งานทรัพย์สิน AWC ที)โอนแล้วได้ในสาระสําคญั
ในลักษณะเดียวกับที)มีการใ ช้ก่อนวันโอน
ทรัพย์สนิ AWC เสร็จสิ �นแตล่ะครั �ง และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี)ยวกบัทรัพย์สิน AWC หลกัที)
โอนแล้ว และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนั �น
ตามสมควร  

• นบัจากวนัโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จสิ �นแต่ละครั �ง หาก (ก) 
สถานที)ตั �งที)เกี)ยวกบัทรัพย์สิน AWC ที)โอนแล้วไม่ว่าทั �งหมด
หรือบางสว่นซึ)งได้มีการโอนให้แก่ และ/หรือ แปลงคู่สญัญา
เป็นกองทนุแล้วถกูยึดไป ถกูควบคมุ หรือถกูดําเนินการโดย
ประการอื)นใดทําให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอัน
เนื)องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที)ไม่ว่าทั �งหมดหรือ
บางส่วนนั �นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกองทนุหรือผู้ซึ)งเช่าใช้
ทรัพย์สนิ AWC ที)โอนแล้วซึ)งไมใ่ช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไม่ได้มี
สว่นในการนั �น หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ หรือ 
แปลงคู่สัญญาให้กองทุน มีการคัดค้านความสมบูรณ์ 
ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสิทธิในการใช้สถานที)ตามสิทธิ
การเช่าของทรัพย์สนิ AWC ที)โอนแล้วใด ๆ โดยกองทนุหรือผู้
ซึ)งเช่าใช้ทรัพย์สิน AWC ที)โอนแล้วซึ)งไม่ใช่นิติบุคคลใน
กลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการนั �น หรือ (ค) AWC ไม่สามารถ
ดําเนินการให้กองทุน ผู้ เช่า ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
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หรือบุคคลที) ไ ด้ รับการแต่งตั �ง เ ข้าถึงหรือใช้สถานที) ไ ด้ 
(“สถานที,  AWC ที, ได้รับผลกระทบ”) ทําให้ผู้ เช่าหรือ
กองทุนไม่สามารถเข้าถึง ดําเนินงาน และ/หรือใช้ทรัพย์สิน 
AWC ที)โอนแล้วได้ AWC จะต้องดําเนินการดงัต่อไปนี � ด้วย
คา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

• จดัหาหรือได้มาซึ)งสถานที)ใหม่ตามที)คู่สญัญาตกลงกัน
ว่าเทียบเท่ากับสถานที) AWC ที)ได้รับผลกระทบ (โดย
คู่สัญญาจะต้องดําเนินการโดยสมเหตุสมผล) โดย
พิจารณาถึง 

(ก) สถานที)ตั �ง 

(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที)จะได้
จากสถานที)ใหมน่ั �น และ 

(ค) ความจุขนาดพื �นที)สําหรับติดตั �งทรัพย์สิน AWC 
ที)โอนแล้ว และอปุกรณ์โทรคมนาคมอื)น ๆ ของผู้
เช่า ณ สถานที)ใหมน่ั �น และ 

• ย้ายทรัพย์สนิที)โอนแล้วที)ตั �งอยู่ในสถานที) AWC ที)ได้รับ
ผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที)มี
คณุภาพ ลกัษณะจําเพาะ และประสิทธิภาพอย่างน้อย
เท่ากับทรัพย์สิน AWC ที)โอนแล้ว ที)จะติดตั �งในสถานที)
ใหม่ และดําเนินการให้แน่ใจว่ามีความจุ ประสิทธิภาพ 
และขนาดพื �นที)เพียงพอสําหรับทรัพย์สิน AWC ที)โอน
แล้ว หรืออุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที)จะย้ายมาและ
ติดตั �งในสถานที)ใหม่นั �น ให้เหมือนกับที)เคยตั �งอยู่ใน
สถานที) AWC ที)ได้รับผลกระทบก่อนที)สถานที)นั �นจะ
กลายเป็นสถานที) AWC ที)ได้รับผลกระทบ 

• ในกรณีที) AWC ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน AWC ที)โอนแล้ว
หรือเปลี)ยนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขตามที)กองทุนต้องการตามสมควรภายใน
ระยะเวลาที)กําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC AWC จะต้องดําเนินการดงันี � 

• ซื �อ และ/หรือ จดัให้มีการซื �อทรัพย์สิน AWC ที)โอนแล้วที)
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เกี)ยวข้องซึ)งตั �งอยู่หรือติดตั �งในสถานที) AWC ที)ได้รับ
ผลกระทบ (“ทรัพย์สิน AWC ที,ได้รับผลกระทบ”) ใน
ราคาที)เท่ากับ (ก) มูลค่าสดุท้ายของ AWC (terminal 
value) สําหรับทรัพย์สิน AWC ที)ได้รับผลกระทบที)เป็น
ทรัพย์สิน AWC หลกั หรือ (ข) ราคาซื �อขายทรัพย์สิน 
AWC ส่วนที)เหลือ สําหรับทรัพย์สิน AWC ที)ได้รับ
ผลกระทบที)เป็นทรัพย์สิน AWC ส่วนที)เหลือ แล้วแต่
กรณี (“ราคาซื �อขายทรัพย์สิน AWC ที, ได้รับ

ผลกระทบ”)  พร้อมทั �งชําระดอกเบี �ยในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จสิ �นในแต่
ละกรณีจนกระทั)งและรวมถึงวนัที) AWC ชําระคืนราคา
ซื �อขายทรัพย์สนิ AWC ที)ได้รับผลกระทบแก่กองทนุ 

• ชําระต้นทนุและค่าใช้จ่ายทั �งหมดเกี)ยวกบัการขายและ
โอนทรัพย์สิน AWC ที)ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน 
รวมถึ ง เ งินรายไ ด้ค่า เช่ าท รัพย์สิน  AWC ที) ไ ด้ รับ
ผลกระทบซึ)งผู้ เช่าทรัพย์สิน AWC ที)ได้รับผลกระทบนั �น
ไม่ชําระให้แก่กองทุน เนื)องจากผู้ เช่าไม่สามารถใช้
ทรัพย์สิน AWC ที)ได้ รับผลกระทบนั �นได้ จนถึงวันที) 
AWC ชําระราคาซื �อขายทรัพย์สิน AWC ที)ได้รับ
ผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

• ชําระเงินซึ)งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สญูเสยี สทิธิเรียกร้อง และภาระผกูพนัทั �งหมดที)เกิดหรือ
จะเกิดกับกองทุนอนัเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการใช้
ทรัพย์สิน AWC ที)ได้รับผลกระทบ การเช่าและย้าย
สถานที)ของทรัพย์สิน AWC ที)ได้รับผลกระทบ และสิทธิ
เรียกร้องของผู้ เช่าที)เรียกเอากับกองทุนเนื)องจากผู้ เช่า
ดงักลา่วไมส่ามารถใช้ทรัพย์สนิ AWC ที)ได้รับผลกระทบ
นั �นได้ 

• ภายใต้บงัคบัของการที) AWC ปฏิบตัิตามภาระ
ผกูพนัของตนเกี)ยวกบัการซื �อคืนทรัพย์สิน AWC ที)
ได้รับผลกระทบตามที)อธิบายมาข้างต้น กองทนุจะ
ชําระเงินคา่เช่าทั �งหมดที)เกี)ยวกบัทรัพย์สิน AWC ที)
ได้รับผลกระทบที)กองทุนได้รับจากผู้ เช่าที)เป็นนิติ
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บคุคลในกลุม่ทรูตามสญัญาเช่าที)เกี)ยวข้องระหว่าง
นิติบคุคลดงักล่าวและกองทุน ให้แก่ AWC พร้อม
ด้วยดอกเบี �ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัที)
กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้ เช่าที)เป็นนิติบุคคลใน
กลุ่มทรูแต่ละครั �งตามสัญญาเช่า ที) เ กี) ยวข้อง
ระหว่างนิติบุคคลดังกล่าวและกองทุน จนกระทั)ง
และรวมถึง วนัที)กองทนุชําระคืนเงินคา่เช่านั �นให้แก่ 
AWC ทั �งนี � จะต้องไม่เกินราคาซื �อขายทรัพย์สิน 
AWC ที)ได้รับผลกระทบที)เกี)ยวข้อง 

• ภาระผูกพนัของ AWC เกี)ยวกับการย้ายสถานที)และซื �อคืน
ทรัพย์สิน AWC ที)ได้รับผลกระทบได้มีการโอนทรัพย์สิน 
AWC ที)โอนแล้วให้แก่ หรือ แปลงคูส่ญัญาเป็นกองทนุแล้วซึ)ง
ทรัพย์สิน AWC ที)โอนแล้ว แต่ถกูยึดไป ถูกควบคมุ หรือถูก
ดําเนินการโดยประการอื)นใดทําให้ไมส่ามารถใช้งานได้โดยผู้
เช่าอนัเนื)องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที)นั �นไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้กําหนดไว้เพียงห้าปีหลงัจากวันโอนสิทธิ
หรือแปลงคูส่ญัญาที)เกี)ยวกบัสถานที)ที)เกี)ยวข้องดงักลา่วเป็น
กองทนุ 

• หาก กสท. โทรคมนาคม ไม่ชําระค่าเช่าแก่ BFKT ตาม
สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA หรือ สญัญาเช่าเครื)อง
และอปุกรณ์ HSPA ถูกยกเลิกเนื)องจาก กสท. โทรคมนาคม
ผิดสญัญา และ BFKT ไม่ชําระค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC โดยกรณีดงักล่าวทําให้ AWC ไม่
สามารถชําระรายได้สทุธิของ AWC ให้แก่กองทนุ ซึ)งไม่ถือว่า
เป็นเหตุผิดนัดภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC เมื)อกองทุนได้มีการร้องขอ AWC ต้อง
ดําเนินการหรือจัดการให้ BFKT ต้องพยายามอย่างเต็มที)
เพื)อให้มีการดําเนินการเรียกร้องที)สามารถทําได้และมีผลโดย
ชอบด้วยกฎหมายต่อ กสท. โทรคมนาคม กองทุนตกลง
รับผิดชอบในต้นทนุและค่าใช้จ่ายที)เกิดขึ �นในการดําเนินการ
เรียกร้องดงักลา่ว เมื)อ AWC หรือ BFKT ได้รับค่าเสียหาย
หรือค่าชดเชยใด ๆ AWC ตกลงจะดําเนินการหรือจดัการให้ 
BFKT ดําเนินการชําระค่าชดเชยหรือจํานวนเงินที)ได้รับจาก 
กสท. โทรคมนาคม ให้แก่กองทนุตามเงื)อนไขและข้อกําหนด
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ตามที)ได้ระบุไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ทั �งนี � AWC หรือ BFKT ซึ)งเป็นผู้ดําเนินการเรียกร้อง
ดังกล่าว มีสิทธิหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายที) เกิดขึ �นในการ
ดําเนินการเรียกร้องดงักลา่วจากค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด 
ๆ จาก กสท. โทรคมนาคม ก่อนการชําระเงินดงักล่าวให้แก่
กองทนุในกรณีที)กองทนุยงัมิได้ชําระค่าต้นทนุและค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการเรียกร้องดงักล่าวให้แก่ AWC หรือ BFKT 
แล้วแตก่รณี 

สิทธิในการซื �อเป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน .............................

 • นบัจากวนัที)ทําการซื �อขายรายได้ AWC เสร็จสิ �น AWC ให้
สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที)จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรก
ในการซื �อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุน
เกี)ยวกบัทรัพย์สนิที)เป็นโครงสร้างพื �นฐานกิจการโทรคมนาคม
ของ AWC หรือนิติบุคคลอื)นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที)
ขายของ AWC และทรัพย์สนิอื)นบางสว่น) ซึ)งกองทนุสามารถ
ลง ทุน ไ ด้ ต า ม ก ฎห ม า ย แ ละ ก ฎร ะ เ บี ย บ ข อ ง ก . ล . ต . 
(“ทรัพย์สิน AWC เพิ,มเติม”) จนถึงวนัต่อไปนี �แล้วแต่วนัใด
จะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปีนบัจากวนัที)ทําการซื �อขายรายได้ 
AWC เสร็จสิ �น (ข) วันที) ทรูซึ)งเป็นนิติบุคคลที)จองซื �อหน่วย
ลงทนุในการเสนอขายครั �งแรกถือหน่วยลงทนุที)กองทนุออก
น้อยกว่าร้อยละ 18 ของหน่วยลงทุนทั �งหมดที)ออกโดย
กองทุนในการเสนอขายครั �งแรก และ (ค) วันที)ผู้ ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายอื)นถือหน่วยลงทุนที)กองทุนออก
มากกวา่ที)ทรูถืออยู ่โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขั �นตอน
ดงัตอ่ไปนี � 

(1) หาก AWC และ/หรือ นิติบคุคลอื)นในกลุม่ทรู (“ผู้ขาย

ทรัพย์สินเพิ, มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน AWC 
เพิ)มเติมแก่บุคคลภายนอก AWC ต้องดําเนินการและ
จัดการให้นิติบุคคลอื)นในกลุ่มทรูนั �นต้องออกหนังสือ
ข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที)กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิรายได้ AWC ทั �งนี � รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
เงื)อนไขและข้อกําหนดของการเช่าทรัพย์สิน AWC 
เพิ)มเติม (หากมี) 
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(2) หากกองทุนต้องการซื �อทรัพย์สิน AWC เพิ)มเติมนั �น 
ภายใน 10 วนัทําการนบัจากวนัที)กองทุนได้รับหนงัสือ
ข้อเสนอหรือระยะเวลานานกวา่นั �นตามที)ผู้ขายทรัพย์สนิ
เพิ)มเติมอาจตกลง กองทุนต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ)มเติมเป็นลายลกัษณ์อักษรว่าต้องการซื �อทรัพย์สิน 
AWC เพิ)มเติมดงักลา่ว (“ทรัพย์สิน AWC ที,จะโอน”) 
ตามข้อกําหนดที)ระบใุนหนงัสอืข้อเสนอ (“หนังสือตอบ

รับ”) จากนั �น ภายในสามเดือนนบัจากวนัที)ของหนงัสือ
ตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที)เพื)อให้ได้รับ
อนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที)จําเป็นในการซื �อทรัพย์สิน 
AWC ที)จะโอน และ AWC ต้องดําเนินการ และ/หรือ 
จัดการให้ นิติบุคคลอื)นในกลุ่มทรูรายที) เ กี) ยวข้อง
พยายามอย่างเต็มที)ให้ได้รับความยินยอมหรือการ
อนุมตัิทั �งหมดที)จําเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
สญัญาสําหรับการขายทรัพย์สิน AWC ที)จะโอน เมื)อ
ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที)เกี)ยวข้องทั �งหมด
แล้ว กองทุนและผู้ ขายทรัพย์สินเพิ)มเติมจะเข้าทํา
สญัญาและทําการซื �อขายและโอนทรัพย์สิน AWC ที)จะ
โอนให้เสร็จสิ �นภายในสามเดือนหลงัจากกองทุนและ
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ)มเติมได้รับความยินยอมและการ
อนมุตัิดงักลา่วทั �งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทนุไม่สง่หนงัสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ)มเติมภายในเวลาที)กําหนด (ข) กองทุนหรือผู้ ขาย
ทรัพย์สนิเพิ)มเติมไมไ่ด้รับความยินยอมและการอนมุตัิที)
จําเป็นทั �งหมดที)เกี)ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดอืนนบั
จากวันที)ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญาไม่
สามารถดําเนินการให้การซื �อขายและโอนทรัพย์สิน 
AWC ที)จะโอนเสร็จสิ �นภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
จากวันที)ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที) จําเป็น
ทั �งหมดที)เกี)ยวข้อง ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ)มเติมมีสิทธิขาย
ทรัพย์สนิ AWC ที)จะโอนให้บคุคลภายนอกในข้อกําหนด
และเงื)อนไขเดียวกนัหรือดีกว่า (สําหรับผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ)มเติม) ที)กําหนดในหนงัสือข้อเสนอภายในระยะเวลา
หกเดือนหลงัจากนั �น หากผู้ขายทรัพย์สินเพิ)มเติมยงัไม่
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สามารถขายทรัพย์สนิ AWC ที)จะโอนให้บคุคลภายนอก
ได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว และต่อมาผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ)มเติมต้องการขายทรัพย์สินที) AWC จะโอน
อีกครั �ง ให้กองทุนมีสิทธิในการซื �อเป็นรายแรกอีกครั �ง 
โดยให้ดําเนินการตามขั �นตอนในลกัษณะเดียวกันจน
ครบถ้วน 

สิทธิในการซื �อเป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของ AWC ...............................

• หากกองทุนได้ซื �อทรัพย์สิน AWC ที)จะโอนและภายหลัง
ต้องการขายทรัพย์สิน AWC ที)จะโอนดังกล่าวแก่
บคุคลภายนอก กองทนุจะต้องทําหนงัสอืข้อเสนอสง่ให้ AWC 
โดยต้องระบุ (ก) ราคาที)กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื)อนไข
และข้อกําหนดของการขายทรัพย์สิน AWC ที)จะโอนดงักลา่ว
ที)กองทุนเสนอ โดยเมื)อ AWC ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว 
AWCจะมีสทิธิในการซื �อทรัพย์สนิ AWC ที)จะโอนเป็นรายแรก
โดยมีเงื)อนไขและข้อกําหนดตามที)ได้ระบุไว้ในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

• AWC อาจโอนสิทธิในการซื �อทรัพย์สิน AWC ที)จะโอน
ดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอื)นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จําเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกดัความรับผิดของ AWC .................. ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ความรับ
ผิดของ AWC จะมีอยู่อย่างจํากดัตามกรณีทั)วไปซึ)งรวมถึงกรณี
ดงัตอ่ไปนี � 

•  AWC ต้องรับผิดตอ่สิทธิเรียกร้องใดเกี)ยวกบัทรัพย์สิน AWC 
ที)โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ
ภายในสองปีนับจากวันโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จสิ �นที)
เกี)ยวข้องแตล่ะครั �ง เว้นแตส่ทิธิเรียกร้องที)เกิดจากเรื)องสาํคญั
บางเรื)องที)กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ซึ)งไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ �นสดุในการบอก
กล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที)กฎหมายกําหนด) เรื) อง
ดงักลา่วรวมถึง คํารับรองของ AWC ในเรื)องอํานาจหน้าที) 
กรรมสิทธิJของ AWC ในทรัพย์สิน AWC ที)โอนแล้ว และการ
ไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงกระทําการที)เกี)ยวข้อง 

• ความรับผิดโดยรวมของ AWC เกี)ยวกบั (ก) รายได้สทุธิของ 
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AWC ที)เกี)ยวกบัสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ต้อง
ไม่เกินรายได้สทุธิ AWC คงค้าง (ข) ทรัพย์สิน AWC หลกัที)
โอนใ ห้แก่กองทุนต้องไม่ เ กินมูลค่าสุดท้ายของ AWC 
(terminal value) ของทรัพย์สินนั �น (ค) ทรัพย์สิน AWC สว่น
ที)เหลือที)โอนให้กองทุนต้องไม่เกินราคาซื �อที)กองทุนชําระ
สําหรับทรัพย์สิน AWC สว่นที)เหลือดงักล่าว (ง) รายได้สทุธิ
ของ AWC ที)เกี)ยวกบัสญัญาเช่าทรัพย์สิน AWC สว่นที)เหลือ 
ต้องไม่เกินมูลค่าสุทธิปัจจุบันของรายได้ค่าเช่าสุทธิที)ค้าง
ชําระ และ (จ) การทําผิดสญัญาอื)นใดทั �งหมด ความรับผิด
รวมของ AWC จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื �อขาย 
AWC ทั �งนี � AWC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ)ม) อากรแสตมป์ ภาระ
ผกูพนั และต้นทุนค่าใช้จ่ายที)เกี)ยวข้อง ที)เกิดขึ �นหรือเป็นผล
จากการเข้าทํา การใช้สิทธิ การบงัคับสิทธิตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

ประกันภยั .................................................... AWC ตกลงที)จะ 

• ดําเนินการให้กองทุนมีชื)อเป็นผู้ เอาประกันภยัร่วมและผู้ รับ
ผลประโยชน์ร่วมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูที)
เกี)ยวกบัทรัพย์สินโทรคมนาคมของ AWC ภายใน 45 วนันบั
แตว่นัที)ทําการซื �อขายรายได้ AWC เสร็จสิ �น 

• จดัให้มีการประกนัภยัที)เกี)ยวกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูทั �งหมด ตาม
ข้อกําหนดที)กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC  

• ในวนัโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จสิ �นแต่ละครั �งที)เกี)ยวข้อง 
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยในนามของกองทุนสําหรับ
ทรัพย์สิน AWC ที)โอนแล้ว โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี �ย
ประกนัภยัสาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

• ไมเ่ปลี)ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรู
เกี)ยวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน โดยกองทนุจะ
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ไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ และ 

• ดําเนินการให้มีการนําเงินที)ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัย
ทั �งหมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภาพ หรือเปลี)ยนทดแทน
ทรัพย์สนิที)ได้มีการเรียกร้องให้มีการชดใช้เงินประกนัดงักลา่ว 

การชดเชยความเสียหาย ............................. • AWC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที)เกิดขึ �นจริงทั �งหมด 
และต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที)เกี)ยวข้อง ซึ)งรวมถึงคา่ทนายความ
และเงินทดรองอื)นตามสมควรที)เกิดขึ �น เนื)องจากการทําผิด
ข้อตกลง สญัญา หรือคํารับประกนั หรือการผิดคํารับรองใด
ของ AWC ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC เว้นแตเ่ป็นความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง
หรือจงใจกระทําผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตวัแทน
ของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ทั �งนี � โดยไม่จํากัดสิทธิอื)นใด
ของกองทนุที)มีตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC หรือตามกฎหมายที)ใช้บงัคบัใด ๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ AWC และตวัแทนของ 
AWC ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที)เกิดขึ �นจริงทั �งหมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที)เกี)ยวข้อง ซึ)งรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอื)น
ตามสมควรที)เกิดขึ �น เนื)องจากการทําผิดข้อตกลง สญัญา 
หรือคํารับประกนั หรือการผิดคํารับรองใดของกองทนุภายใต้
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทํา
ผิดโดย AWC และตวัแทนของ AWC ทั �งนี � โดยไม่จํากดัสิทธิ
อื)นใดของ AWC ที)มีตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC หรือตามกฎหมายที)ใช้บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ................................................ • AWC และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือโอน
โดยประการอื)นใดซึ)งผลประโยชน์ทั �งหมดหรือบางส่วนของ
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC โดยมิได้รับ
ความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทั �งนี � เว้นแต่สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
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AWC ยอมให้กระทําได้  

กฎหมายที,ใช้บงัคับ ................................ • สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ให้ใช้บงัคบั
ตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ............................................ • ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแตเ่พียงผู้ เดียวในการพิจารณาตดัสนิ
คดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติ
ข้อพิพาทที)เกิดขึ �นจากหรือเกี)ยวข้องกับสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC  

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้อกําหนดและ
เงื)อนไขหลกันี � แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

(3) สญัญาโอนขายทรพัย์สินระหว่าง TUC และกองทนุ (“สญัญาโอนขายทรพัย์สิน TUC”) 

คู่สัญญา .......................................................• TUC ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ซื �อ 

ทรัพย์สินที,ซื �อขาย ................................ • ภายใต้เงื)อนไขความสําเร็จครบถ้วนของเงื)อนไขบังคับก่อน
ทั �งหมดที)กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน TUC ในวนัที)
ทําการโอนเสร็จสิ �นTUC จะต้องขายและโอนให้แก่กองทุน 
และกองทนุจะต้องซื �อและรับโอน  

• ระบบ FOC หลกัความยาว 5,112 กิโลเมตร (รวมทั �ง
อปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณ) ในเขตพื �นที)ตา่งจงัหวดั และ 

• ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจังหวดัซึ)งมีความจุที)
สามารถรองรับได้จํานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต 

(“ทรัพย์สินที,ขายของ TUC”) 

เงื,อนไขบังคับก่อน ................................ • เงื)อนไขบงัคบัก่อนที)ต้องสาํเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที)ทํา
การโอนเสร็จสิ �น รวมถึง (แต่ไม่จํากดัเพียง) (ก) TUC ได้รับ
อนมุตัิ และได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการทั �งหมดที)เกี)ยวข้อง
ที)ต้องได้รับสําหรับการเข้าทําและปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของ
ตนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สิน TUC แล้ว (ข) มีการลงนาม
และทําให้สมบูรณ์ซึ)งเอกสารธุรกรรม (ค) กองทุนได้รับการ
จัดตั �งและจดทะเบียนตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (ง) ไม่มี
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เหตุการณ์ที)ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ �นนับ
จากวนัทําสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC  

• หากมิได้มีการปฏิบตัิตามเงื)อนไขบงัคบัก่อนให้สาํเร็จ หรือมิได้
มีการยกเว้นเงื)อนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัทําการหลงัจาก
วนัทําสญัญาโอนขายทรัพย์สิน TUC  TUC หรือกองทนุอาจ
บอกเลิกสญัญาโอนขายทรัพย์สิน TUC (ทั �งนี � การที)เงื)อนไข
บงัคับก่อนที)เกี)ยวข้องไม่สําเร็จครบถ้วนได้ต้องมิได้เกิดจาก
การทําผิดภาระผกูพนัของคูส่ญัญาฝ่ายนั �นแต่เพียงฝ่ายเดียว) 
โดย TUC หรือกองทนุต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญาอีก
ฝ่ายตามสญัญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที)เกิดขึ �นจาก
การกระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเงื)อนไขบังคับ
ก่อนที)เกี)ยวข้องและการทําให้ธุรกรรมตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ TUC สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซื �อขาย .................................................• ราคาซื �อขายสําหรับทรัพย์สินที)ขายของ TUC (“ราคาซื �อขาย 

TUC”) เป็นไปตามจํานวนที)ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ 
TUC โดยกองทนุต้องชําระราคาซื �อขายเต็มจํานวนในวนัที)ทํา
การโอนเสร็จสิ �น 

กรรมสิทธิ]และความเสี,ยง ............................• กรรมสิทธิJและความเสี)ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหายใน
ทรัพย์สนิที)ขายของ TUC จะเป็นของกองทนุในวนัที)ธุรกรรมที)
เกี)ยวข้องกบัการขายและโอนเสร็จสิ �น เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็น
อยา่งอื)นในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC ทั �งนี � ความเสี)ยงภยั
ในความสญูเสยีหรือเสยีหายในทรัพย์สนิที)ขายของ TUC ที)อยู่
ในระหว่างก่อสร้างจะตกเป็นของกองทนุเมื)อได้มีการส่งมอบ
ทรัพย์สินที)อยู่ในระหว่างก่อสร้างนั �นตามกระบวนการที)
กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC 

การส่งมอบทรัพย์สินที, ขายของ 
TUC ที,อยู่ในระหว่างก่อสร้าง ......................

• TUC ตกลงว่าจะก่อสร้างทรัพย์สินที)ขายของ TUC ที)อยู่ใน
ระหวา่งก่อสร้างให้เสร็จสมบรูณ์และสง่มอบภายในระยะเวลา
ที)กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน TUC แต่ในทกุกรณี
ต้องไมช้่ากว่าวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (“วันส่งมอบขั �น

สุดท้ายของ TUC”) 

• หาก TUC ไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินที)ขายของ TUC ที)อยู่
ในระหว่างก่อสร้างภายในวนัสง่มอบขั �นสดุท้ายของ TUC ได้ 
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TUC จะคืนราคาซื �อขายทรัพย์สินที)ขายของ TUC ที) ไม่
สามารถก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์และส่งมอบดงักลา่วภายใน
วนัสง่มอบขั �นสดุท้ายของ TUC ให้แก่กองทนุเต็มจํานวน 

ภาระหน้าที,หลกัของ TUC ...........................• นบัจากวันที)ทําการโอนเสร็จสิ �น TUC จะดําเนินการต่อไปนี � 
โดยคา่ใช้จ่ายของ TUC เอง 

• TUC จะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เช่าทรัพย์สินที)ขายของ 
TUC ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที)ได้รับ
การแตง่ตั �งมีสทิธิเข้าถึงและใช้สทิธิแหง่ทางที)เกี)ยวข้องกบั
ทรัพย์สินนั �นตามเงื)อนไขและข้อกําหนดของสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิ TUC 

• ในกรณีของสญัญาอื)น ๆ ที)เกี)ยวกับทรัพย์สินที)ขายของ 
TUC  ซึ)งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญาให้แก่
กองทนุได้ TUC จะดําเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและ
ผลประโยชน์ของ TUC ตามสญัญาอื)น ๆ นั �น 

• TUC จะดําเนินการต่อไปนี �เป็นระยะเวลาเก้าเดือน
หลงัจากวนัที)ทําการโอนเสร็จสิ �น 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที)กองทุน
ต้องการตามสมควรเกี)ยวกับทรัพย์สินที)ขายของ 
TUC ที)ได้สง่มอบและโอนสิทธิให้กองทนุแล้วใน
วันที)ทําการโอนเสร็จสิ �น (“ทรัพย์สิน TUC ที,

โอนแล้ว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพื)อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที)กองทนุต้องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้จ่ายของ TUC) เพื)อให้กองทุนสามารถใช้
งานทรัพย์สินTUCที)โอนแล้วได้ในสาระสําคญัใน
ลกัษณะเดียวกับที)มีการใช้ก่อนวนัที)ทําการโอน
เสร็จสิ �น และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี)ยวกับทรัพย์สิน TUC ที)โอน
แล้ว และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนั �นตาม
สมควร  
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สิทธิในการซื �อเป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน .............................

• นบัจากวนัที)ทําการโอนเสร็จสิ �น TUC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิก
ถอนมิได้ ที)จะได้ รับข้อเสนอเป็นรายแรกในการซื �อสิทธิ 
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทนุเกี)ยวกบัทรัพย์สินที)
เป็นโครงสร้างพื �นฐานกิจการโทรคมนาคมของ TUC หรือนิติ
บุคคลอื)นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที)ขายของ TUC) ซึ)ง
กองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน TUC เพิ,มเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี �
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้าปีนบัจากวนัที)ทําการ
โอนเสร็จสิ �น (ข) วนัที)ทรูซึ)งเป็นนิติบคุคลที)จองซื �อหน่วยลงทนุ
ในการเสนอขายครั �งแรกถือหนว่ยลงทนุที)กองทนุออกน้อยกว่า
ร้อยละ 18 ของหน่วยลงทุนทั �งหมดที)ออกโดยกองทุนในการ
เสน อ ข า ยค รั �ง แ ร ก  แ ละ  (ค )  วัน ที) ผู้ ป ร ะ ก อบ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมรายอื)นถือหนว่ยลงทนุที)กองทนุออกมากกวา่ที)ทรู
ถืออยู ่โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขั �นตอนดงัตอ่ไปนี � 

(1) หาก TUC และ/หรือ นิติบุคคลอื)นในกลุ่มทรู (“ผู้ขาย

ทรัพย์สินเพิ, มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน  TUC 
เพิ)มเติมแก่บุคคลภายนอก TUC ต้องดําเนินการและ
จัดการให้นิติบุคคลอื)นในกลุ่มทรูนั �นต้องออกหนังสือ
ข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที)กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน 
TUC ทั �งนี � รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง เงื)อนไขและข้อกําหนด
ของการเช่าทรัพย์สนิ TUC เพิ)มเติม (หากมี) 

(2) หากกองทุนต้องการซื �อทรัพย์สิน TUC เพิ)มเติมนั �น 
ภายใน 10 วนัทําการนับจากวันที)กองทุนได้รับหนังสือ
ข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั �นตามที)ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ)มเติมอาจตกลง กองทุนต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ)มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการซื �อทรัพย์สิน 
TUC เพิ)มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน TUC ที,จะโอน”) 
ตามข้อกําหนดที)ระบุหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบ

รับ”) จากนั �น ภายในสามเดือนนบัจากวนัที)ของหนงัสือ
ตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที)เพื)อให้ได้รับ
อนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที)จําเป็นในการซื �อทรัพย์สิน 
TUC ที)จะโอน และ TUC ต้องดําเนินการ และ/หรือ 
จดัการให้นิติบคุคลอื)นในกลุม่ทรูรายที)เกี)ยวข้องพยายาม
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อยา่งเต็มที)ให้ได้รับความยินยอมหรือการอนมุตัิทั �งหมดที)
จําเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสญัญาสําหรับการ
ขายทรัพย์สนิ TUC ที)จะโอน เมื)อได้รับความยินยอมและ
การอนุมัติที)เกี)ยวข้องทั �งหมดแล้ว กองทุนและผู้ ขาย
ทรัพย์สนิเพิ)มเติมจะเข้าทําสญัญาและทําการซื �อขายและ
โอนทรัพย์สิน TUC ที)จะโอนให้เสร็จสิ �นภายในสามเดือน
หลงัจากกองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ)มเติมได้รับความ
ยินยอมและการอนมุตัิดงักลา่วทั �งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนงัสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ)มเติมภายในเวลาที)กําหนด (ข) กองทุนหรือผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ)มเติมไม่ได้รับความยินยอมและการอนุมตัิที)
จําเป็นทั �งหมดที)เกี)ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนบั
จากวันที)ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญาไม่
สามารถดําเนินการให้การซื �อขายและโอนทรัพย์สิน TUC 
ที)จะโอนเสร็จสิ �นภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที)
ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที) จําเป็นทั �งหมดที)
เกี)ยวข้อง ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ)มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน 
TUC ที)จะโอนให้บุคคลภายนอกในข้อกําหนดและ
เงื)อนไขเดียวกันหรือดีกว่า (สําหรับผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ)มเติม) ที)กําหนดในหนงัสือข้อเสนอภายในระยะเวลา
หกเดือนหลงัจากนั �น หากผู้ ขายทรัพย์สินเพิ)มเติมยังไม่
สามารถขายทรัพย์สิน TUC ที)จะโอนให้บุคคลภายนอก
ได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และต่อมาผู้ ขาย
ทรัพย์สนิเพิ)มเติมต้องการขายทรัพย์สนิ TUC ที)จะโอนอีก
ครั �ง ให้กองทนุมีสทิธิในการซื �อเป็นรายแรกอีกครั �ง โดยให้
ดําเนินการตามขั �นตอนในลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื �อเป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของ TUC ................................

• หากกองทุนได้ซื �อทรัพย์สิน TUC ที)จะโอนและภายหลัง
ต้องการขายทรัพย์สิน  TUC ที) จะโอนดังกล่าวแก่
บคุคลภายนอก กองทนุจะต้องทําหนงัสือข้อเสนอสง่ให้ TUC 
โดยต้องระบุ (ก) ราคาที)กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื)อนไข
และข้อกําหนดของการขายทรัพย์สิน TUC ที)จะโอนดงักลา่วที)
กองทุนเสนอ โดยเมื)อ TUC ได้รับหนงัสือดงักลา่วแล้ว TUC 
จะมีสิทธิในการซื �อทรัพย์สิน TUC ที)จะโอนเป็นรายแรกโดยมี
เงื)อนไขและข้อกําหนดตามที)ได้ระบุไว้ในสัญญาโอนขาย
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ทรัพย์สนิ TUC 

• TUC อาจโอนสิทธิในการซื �อทรัพย์สิน TUC ที)จะโอนดงักลา่ว
ให้แก่นิติบคุคลอื)นในกลุม่ทรูได้โดยไม่จําเป็นต้องได้รับความ
ยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกดัความรับผิดของ TUC ...................นบัจากวนัที)ทําการโอนเสร็จสิ �น 

• TUC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี)ยวกับทรัพย์สิน TUC ที)
โอนแล้ว หากกองทนุได้มีการบอกกลา่วเรียกร้องสิทธิภายใน
สองปีนบัจากวนัที)ทําการโอนเสร็จสิ �น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที)
เกิดจากเรื)องสําคัญบางเรื)องที)กําหนดไว้ในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สิน TUC ซึ)งไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ �นสดุในการบอก
กล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที)กฎหมายกําหนด) เรื) อง
ดังกล่าวรวมถึงคํารับรองของ TUC ในเรื) องอํานาจหน้าที) 
กรรมสิทธิJของ TUC ในทรัพย์สินที)ขายของ TUC และการไม่
ปฏิบตัิตามข้อตกลงกระทําการที)สาํคญั 

• ความรับผิดของ TUC เกี)ยวกบัการทําผิดสญัญาใด ๆ ภายใต้
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC ทั �งหมดรวมแล้วจะไมเ่กินราคา
ซื �อขาย TUC ทั �งนี � TUC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย 
สิทธิเรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ)ม) อากรแสตมป์ 
ภาระผกูพนั และต้นทนุคา่ใช้จ่ายที)เกี)ยวข้อง ที)เกิดขึ �นหรือเป็น
ผลจากการเข้าทํา การใช้สิทธิ การบงัคบัสิทธิตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิ TUC  

ประกันภยั .................................................... TUC ตกลงที)จะ 

• จัดให้มีการประกันภัยที)เกี)ยวกับทรัพย์สินที)ขายของ TUC 
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อกําหนดที)
กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC จนกว่ากองทนุจะ
ทําประกนัภยัที)เกี)ยวข้อง 

• จดัหากรมธรรม์ประกันภยัที)เกี)ยวข้องสําหรับทรัพย์สินที)ขาย
ของ TUC ในนามของกองทนุ โดยกองทนุจะรับผิดชอบในเบี �ย
ประกนัภยัสาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว และ 

• ไม่เปลี)ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัที)เกี)ยวข้อง
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ของกลุ่มทรูเกี)ยวกับทรัพย์สินที)ขายของ TUC โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดย
กองทนุจะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย .............................• TUC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที)เกิดขึ �นจริงทั �งหมด 
และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที)เกี)ยวข้อง ซึ)งรวมถึงค่าทนายความ
และเงินทดรองอื)นตามสมควรที)เกิดขึ �น เนื)องจากการทําผิด
ข้อตกลง สญัญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใด
ของ TUC ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สิน TUC เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทํา
ผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือ
บริษัทจดัการ ทั �งนี � โดยไมจํ่ากดัสทิธิอื)นใดของกองทนุที)มีตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สิน TUC หรือตามกฎหมายที)ใช้บงัคบั
ใด ๆ  

• กองทนุตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TUC และตวัแทนของ TUC 
ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ 
ความรับผิดที)เกิดขึ �นจริงทั �งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที)
เกี)ยวข้อง ซึ)งรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอื)นตามสมควรที)
เกิดขึ �น เนื)องจากการทําผิดข้อตกลง สญัญา หรือคํารับประกนั 
หรือการผิดคํารับรองใดของกองทุนภายใต้สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ TUC เว้นแตเ่ป็นความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่าง
ร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย TUC และตวัแทนของ TUC 
ทั �งนี � โดยไมจํ่ากดัสทิธิอื)นใดของ TUC ที)มีตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ TUC หรือตามกฎหมายที)ใช้บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ................................................• TUC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือโอน
โดยประการอื)นใดซึ)งผลประโยชน์ทั �งหมดหรือบางส่วนของ
สญัญาโอนขายทรัพย์สิน TUC โดยมิได้รับความยินยอม
ลว่งหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั �งนี � เว้น
แตส่ญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC ยอมให้กระทําได้  

ภาษีมูลค่าเพิ,ม .............................................• ราคาซื �อขาย TUC นั �นไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ)ม คู่สญัญาตกลง
ว่า TUC จะเป็นผู้ ชําระภาษีมลูค่าเพิ)มที)เกี)ยวข้องซึ)งอาจเกิด
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จากธุรกรรมภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC 

• กองทนุตกลงที)จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที)ในการที)จะขอ
คืนภาษีมูลค่าเพิ)มจากกรมสรรพากร และอาจแต่งตั �ง TUC 
หรือบคุคลที)ได้รับการแต่งตั �งให้ดําเนินการโดยสมเหตสุมผล
ทุกประการเพื)อให้มีการดําเนินการเรียกร้องที)สามารถทําได้
และมีผลโดยชอบด้วยกฎหมายต่อกรมสรรพากรในเรื) อง
เกี)ยวกบัการขอคืนภาษีมลูคา่เพิ)มดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม หาก
กองทุนได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที)ในการที)จะขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ)มจากกรมสรรพากรและเป็นที)แน่นอนจากคํา
พิพากษาที)ถึ ง ที)สุดแล้วว่ากรมสรรพากรจะไม่คืน เ งิน
ภาษีมลูคา่เพิ)มดงักลา่ว TUC ตกลงให้ถือวา่หน้าที)ของกองทนุ
ในการคืนเงินภาษีมลูคา่เพิ)มดงักลา่วให้แก่ตนหมดสิ �นไป 

• เมื)อกองทุนได้รับเงินคืนภาษีและค่าดอกเบี �ยหรือเงินจํานวน 
ใด ๆ ที)เกี)ยวข้อง (หากมี) ที)เกี)ยวกบัธุรกรรมภายใต้สญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิ TUC จากกรมสรรพากร กองทนุจะชําระจํานวน
เงินที)ได้รับคืนภาษีดงักล่าวให้แก่ TUC ภายในระยะเวลาที)
กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC 

กฎหมายที,ใช้บงัคับ ................................ • สญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ............................................• ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแตเ่พียงผู้ เดียวในการพิจารณาตดัสิน
คดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และการยตุิข้อ
พิพาทที)เกิดขึ �นจากหรือเกี)ยวข้องกบัสญัญาโอนขายทรัพย์สิน 
TUC 

สญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC ฉบบัลงนามอาจแตกตา่งไปจากสรุปข้อกําหนดและเงื)อนไขหลกันี � แต่จะ
ไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

(4) สญัญาโอนขายทรพัย์สินระหว่างทรูและกองทนุ (“สญัญาโอนขายทรพัย์สินทรู”) 

คู่สัญญา .......................................................• ทรู ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ซื �อ 

ทรัพย์สินที,ซื �อขาย ................................ • ภายใต้เงื)อนไขความสําเร็จครบถ้วนของเงื)อนไขบงัคบัก่อน
ทั �งหมดที)กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู ในวนัที)ทํา
การโอนเสร็จสิ �น ทรูจะต้องขายและกองทุนจะต้องซื �อ
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ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)ม  

เงื,อนไขบังคับก่อน ................................ • เงื)อนไขบงัคบัก่อนที)ต้องสําเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที)
ทําการโอนเสร็จสิ �นรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) (ก) ทรูได้รับ
อนมุตัิ และได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการทั �งหมดที)เกี)ยวข้อง
ที)ต้องได้รับสาํหรับการเข้าทําและปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของ
ตนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินทรูแล้ว (ข) มีการลงนาม
และทําให้สมบูรณ์ซึ)งเอกสารธุรกรรม (ค) กองทุนได้รับการ
จัดตั �งและจดทะเบียนตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (ง) ไม่มี
เหตุการณ์ที)ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ �นนบั
จากวนัทําสญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู 

• หากมิได้มีการปฏิบตัิตามเงื)อนไขบงัคบัก่อนให้สําเร็จ หรือ
มิได้มีการยกเว้นเงื)อนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัทําการนบั
จากวันทําสญัญาโอนขายทรัพย์สินทรู ทรูหรือกองทุนอาจ
บอกเลิกสัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู (ทั �งนี � การที)เงื)อนไข
บงัคบัก่อนที)เกี)ยวข้องไม่สําเร็จครบถ้วนได้ต้องมิได้เกิดจาก
การทําผิดภาระผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายนั �นแต่เพียงฝ่าย
เดียว) โดยทรูหรือกองทนุต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญา
อีกฝ่ายตามสญัญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที)เกิดขึ �น
จากการกระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเงื)อนไข
บงัคบัก่อนที)เกี)ยวข้องและการทําให้ธุรกรรมตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิทรูสมบรูณ์และมีผล 

ราคาซื �อขาย .................................................• ราคาซื �อขายทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)ม (“ราคาซื �อ

ขายทรู”) เป็นไปตามจํานวนที)ระบุไว้ในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิทรู โดยกองทนุต้องชําระราคาซื �อขายเต็มจํานวนใน
วนัที)ทําการโอนเสร็จสิ �น 

กรรมสิทธิ]และความเสี,ยง ............................• กรรมสทิธิJและความเสยีงภยัในความสญูหายหรือเสียหายใน
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มจะตกเป็นของกองทนุเมื)อ
มีการส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มแต่ละครั �ง 
(“การส่งมอบ”) ตามกระบวนการที)กําหนดไว้ในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิทรู 

• ก่อนการส่งมอบแต่ละครั �ง ทรูจะต้องให้คํารับรองและคํา
รับประกนัแก่กองทนุ โดยรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การรับรอง
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และรับประกนัวา่ทรูจะต้องมีกรรมสทิธิJโดยชอบด้วยกฎหมาย
ในทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มที)จะส่งมอบ และ
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มดงักลา่วจะต้องปราศจาก
ภาระผกูพนัใด ๆ 

ก า ร ส่ ง ม อ บ ท รั พ ย์ สิ น เ ส า
โทรคมนาคมส่วนเพิ,ม ................................

• ทรูตกลงว่าจะส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)ม
ให้แก่กองทนุ ดงัตอ่ไปนี � 

• เสาโทรคมนาคม 3,000 แห่ง ภายใน วนัที) 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 และ 

• เสาโทรคมนาคม 3,000 แห่ง ภายใน วนัที) 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558  

(แตล่ะกรณีเรียกวา่ “วันครบกาํหนดส่งมอบ”)  

• นบัจากวนัถดัจากวนัครบกําหนดสง่มอบแตล่ะครั �งจนถึงวนัที) 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (“วันส่งมอบขั �นสุดท้ายของทรู”) 
หากในวันที)  31 ธันวาคมของแต่ละปียังมีทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ)มที)ยงัไม่ได้ส่งมอบให้แก่กองทุน ทรูจะ
จ่ายค่าเสียหายจากความล่าช้าในการส่งมอบให้แก่กองทุน
เป็นจํานวนเงินเท่ากับจํานวนเงินที)กองทุนจะต้องชําระคืน
ให้แก่เรียลฟิวเจอร์ในปีดงักลา่วภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์สําหรับทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ)มที)ไม่สามารถจัดหาให้แก่เรียลฟิวเจอร์
ได้ (“ส่วนต่างค่าเช่ารายปี”) บวกด้วย ร้อยละ 15 ตอ่ปี  

• ในวันส่งมอบขั �นสุด ท้ายของท รู  หากมีท รัพย์สิน เสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ)มที)ยังไม่สามารถโอนได้ ทรูจะชดใช้
กองทนุเป็นจํานวนเงินเท่ากบัสิบสองเท่าของสว่นต่างค่าเช่า
รายปีของปี 2563 ตามข้อกําหนดและเงื)อนไขของสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิทรู  

• ในวันที)ทรูส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มให้แก่
กองทนุครบถ้วนหรือวนัสง่มอบขั �นสดุท้ายของทรู แล้วแต่วนั
ใดจะถึงก่อน หากปรากฎว่าทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วน
เ พิ) ม ที)ท รูส่งมอบให้แก่กองทุนมีลักษณะไม่ตรงตาม
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รายละเอียดที)ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินทรู คู่สญัญา
ตกลงจะชดใช้ส่วนต่างใด ๆ ที)เกิดจากการสง่มอบทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มที)มีลกัษณะไมต่รงตามรายละเอียด
ที)ระบไุว้ดงักลา่ว ทั �งนี � เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื)อนไขของ
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู 

ภาระหน้าที,หลกัของทรู ...............................• นับจากการส่งมอบแต่ละครั �ง ทรูจะดําเนินการต่อไปนี �
เกี)ยวกบัทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มที)ได้มีการสง่มอบ 
โดยคา่ใช้จ่ายของทรูเอง 

• ในกรณีที)ไม่สามารถโอน หรือ แปลงคู่สญัญาเกี)ยวกับ
สิทธิการเช่าในที)ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กบักองทนุได้ 
ท รู จ ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ ก อ ง ทุน  ผู้ เ ช่ า ท รั พ ย์ สิน เ สา
โทรคมนาคมส่วนเพิ)ม ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
และบุคคลที)ได้รับการแต่งตั �งมีสิทธิเข้าไปและใช้สถาน
ที)ตั �งที)เกี)ยวข้องกบัทรัพย์สนินั �น 

• ในกรณีของสัญญาอื)น  ๆ  ที) เ กี) ยวกับทรัพย์สิน เสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ)ม ซึ)งไม่สามารถโอน หรือ แปลง
คู่สัญญาให้แก่กองทุนได้ ทรูจะดําเนินการให้กองทุน
ได้รับสทิธิและผลประโยชน์ของทรูตามสญัญาอื)น ๆ นั �น 

• ทรูจะดําเนินการตอ่ไปนี �เป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลงัจาก
การสง่มอบแตล่ะครั �ง 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที)กองทุน
ต้องการตามสมควรเ กี) ยวกับทรัพย์สิน เสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ)มที)ได้สง่มอบและโอนสทิธิให้
ก อ ง ทุ น ใ น ก า ร ส่ ง ม อ บ แ ต่ ล ะ ค รั �ง แ ล้ ว 
(“ทรัพย์สินทรูที,โอนแล้ว”) 

(ข) พยายามตามสมควรเพื)อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที)กองทนุต้องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้จ่ายของทรู) เพื)อให้กองทนุสามารถใช้งาน
ทรัพย์สินทรูที) โอนแล้วได้ในสาระสําคัญใน
ลกัษณะเดียวกบัที)มีการใช้ก่อนการสง่มอบแต่ละ
ครั �ง และ 
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(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี)ยวกบัทรัพย์สินทรูที)โอนแล้ว 
และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสารนั �นตาม
สมควร  

นบัจากการสง่มอบแตล่ะครั �ง หาก (ก) สถานที)ตั �งที)เกี)ยวกบัทรัพย์สินทรู
ที)โอนแล้วไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วนซึ)งได้มีการโอนให้แก่ และ/หรือ 
แปลงคูส่ญัญาเป็นกองทนุแล้วถกูยดึไป ถกูควบคมุ หรือถกูดําเนินการ
โดยประการอื)นใดทําให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอนัเนื)องมาจาก
การเข้าถึงหรือการใช้สถานที)นั �นไมช่อบด้วยกฎหมายโดยกองทนุหรือผู้
ซึ)งเช่าใช้ทรัพย์สนิทรูที)โอนแล้วซึ)งไม่ใช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไม่ได้มีสว่น
ในการนั �น หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าในที)ดิน และ/หรือ 
ทรัพย์สนิที)เกี)ยวข้องให้แก่ หรือ แปลงคูส่ญัญาให้กองทนุ มีการคดัค้าน
ความสมบรูณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสิทธิในการใช้สถานที)ตาม
สิทธิการเช่าทรัพย์สินทรูที)โอนแล้วใด ๆ โดยกองทุนหรือผู้ ซึ)งเช่าใช้
ทรัพย์สนิทรูที)โอนแล้วซึ)งไมใ่ช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไมไ่ด้มีสว่นในการนั �น 
หรือ (ค) ทรูไม่สามารถดําเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่า ผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม หรือบุคคลที)ได้รับการแต่งตั �งเข้าถึงหรือใช้สถานที)ได้ 
(“สถานที,ทรูที,ได้รับผลกระทบ”) ทําให้ผู้ เช่าหรือกองทุนไม่สามารถ
เข้าถึง ดําเนินงาน หรือใช้ทรัพย์สินทรูที)โอนแล้วได้ หรือทรูจะต้อง
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี �ด้วยคา่ใช้จ่ายของตนเอง 

• จดัหาหรือได้มาซึ)งสถานที)ใหม่ตามที)คู่สญัญาตกลงกัน
ว่าเ ทียบเท่ากับสถานที)ท รูที) ไ ด้ รับผลกระทบ (โดย
คูส่ญัญาดําเนินการโดยสมเหตสุมผล) โดยพิจารณาถึง 

(ก) สถานที)ตั �ง 

(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที)จะได้
จากสถานที)ใหมน่ั �น และ 

(ค) ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ข น า ด พื �น ที) สํ า ห รั บ ติ ด ตั �ง
ทรัพย์สนิทรูที)โอนแล้ว และอปุกรณ์โทรคมนาคม
อื)น ๆ ของผู้ เช่า ณ สถานที)ใหมน่ั �น และ 

• ย้ายทรัพย์สินทรูที)โอนแล้วที)ตั �งอยู่ในสถานที)ทรูที)ได้รับ
ผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที)มี
คณุภาพ ลกัษณะจําเพาะ และประสิทธิภาพอย่างน้อย
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เท่ากบัทรัพย์สินทรูที)โอนแล้ว ที)จะติดตั �งในสถานที)ใหม ่
และดําเนินการให้แน่ใจว่ามีความจุ ประสิทธิภาพ และ
ขนาดพื �นที)เพียงพอสําหรับทรัพย์สินทรูที)โอนแล้ว หรือ
อุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที)จะย้ายมาและติดตั �งใน
สถานที)ใหม่นั �น ให้เหมือนกับที)เคยตั �งอยู่ในสถานที)ทรูที)
ได้รับผลกระทบก่อนที)สถานที)นั �นจะกลายเป็นสถานที)ทรู
ที)ได้รับผลกระทบ 

• ในกรณีที)ทรูไมส่ามารถย้ายทรัพย์สนิทรูที)โอนแล้วหรือเปลี)ยน
ทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถแก้ไขให้กองทุน
พอใจตามสมควรได้ภายในระยะเวลาที)กําหนดในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิทรู ทรูจะต้องดําเนินการดงันี � 

• ซื �อ และ/หรือ จัดให้มีการซื �อทรัพย์สินทรูที)โอนแล้วที)
เกี)ยวข้องซึ)งตั �งอยู่หรือติดตั �งในสถานที)ที)ได้รับผลกระทบ 
(“ทรัพย์สินทรูที, ได้รับผลกระทบ”) ในราคาที)กองทุน
ชําระให้แก่ทรูเพื)อซื �อทรัพย์สินที)ได้ รับผลกระทบนั �น 
(“ราคาซื �อขายทรัพย์สินทรูที, ได้รับผลกระทบ”) 
พร้อมทั �งชําระดอกเบี �ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจาก
วันที)ทําการโอนเสร็จสิ �นจนกระทั)งและรวมถึงวันที)ทรู
ชําระคืนราคาซื �อขายทรัพย์สินทรูที)ได้รับผลกระทบแก่
กองทนุ 

• ชําระต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั �งหมดเกี)ยวกับการขายและ
โอนทรัพย์สินทรูที)ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน รวมถึง
เงินรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินทรูที)ได้รับผลกระทบซึ)งผู้ เช่า
ทรัพย์สินทรูที)ได้รับผลกระทบนั �นไม่ชําระให้แก่กองทุน 
เนื)องจากผู้ เช่าดงักลา่วไม่สามารถใช้ทรัพย์สินทรูที)ได้รับ
ผลกระทบนั �นได้  จนถึงวันที)ท รู ชําระราคาซื �อขาย
ทรัพย์สนิทรูที)ได้รับผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

• ชําระเงินซึ)งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สญูเสยี สทิธิเรียกร้อง และภาระผกูพนัทั �งหมดที)เกิดหรือ
จะเกิดกับกองทุนอนัเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการใช้
สถานที)ทรูที)ได้รับผลกระทบ การเช่าและย้ายสถานที)ของ
ทรัพย์สินทรูที)ได้รับผลกระทบ และสิทธิเรียกร้องของผู้
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เช่าที)เรียกเอากับกองทุนเนื)องจากผู้ เช่าไม่สามารถใช้
ทรัพย์สนิทรูที)ได้รับผลกระทบนั �นได้ 

• ภายใต้บังคับของการที)ทรูปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน
เกี)ยวกับการซื �อคืนทรัพย์สินทรูที)ได้ รับผลกระทบตามที)
อธิบายข้างต้น กองทุนจะชําระเงินค่าเช่าทั �งหมดที)เกี)ยวกับ
ทรัพย์สินทรูที)ได้ รับผลกระทบที)กองทุนได้รับจากผู้ เช่า
ทรัพย์สินดงักลา่วซึ)งเป็นนิติบคุคลในกลุม่ทรูตามสญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลักให้แก่ทรู พร้อมด้วย
ดอกเบี �ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัที)กองทนุรับเงิน
คา่เช่าจากผู้ เช่าทรัพย์สินดงักลา่วซึ)งเป็นนิติบคุคลในกลุม่ทรู
แตล่ะครั �งตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั
จนกระทั)งและรวมถึงวนัที)กองทนุชําระคืนเงินค่าเช่านั �นให้แก่
ทรู ทั �งนี � จะต้องไม่เกินราคาซื �อขายทรัพย์สินทรูที)ได้ รับ
ผลกระทบที)เกี)ยวข้อง 

• ภาระผูกพันของทรูเกี)ยวกับการย้ายสถานที)และซื �อคืน
ทรัพย์สินทรูที)ได้รับผลกระทบที)ตั �งอยู่ในสถานที) (หรือ
บางส่วนของสถานที)) ซึ)งได้มีการโอนให้แก่ หรือ แปลง
คู่สญัญาเป็นกองทนุแล้วซึ)งทรัพย์สินทรูที)โอนแล้วนั �น แต่ถูก
ยดึไป ถกูควบคมุ หรือถกูดําเนินการโดยประการอื)นใดทําให้
ไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอนัเนื)องมาจากการเข้าถึงหรือ
การใช้สถานที)หรือสว่นหนึ)งสว่นใดของสถานที)นั �นไมช่อบด้วย
กฎหมายให้กําหนดไว้เพียงห้าปีหลงัจากวนัที)มีการโอนสิทธิ
หรือแปลงคูส่ญัญาที)เกี)ยวกบัสถานที)ที)เกี)ยวข้องดงักลา่วเป็น
กองทนุ 

สิทธิในการซื �อเป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน .............................

• นบัจากวันที)ทําการโอนเสร็จสิ �น ทรูให้สิทธิกองทุนโดยเพิก
ถอนมิได้ที)จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรกในการซื �อสิทธิ 
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทนุเกี)ยวกบัทรัพย์สินที)
เป็นโครงสร้างพื �นฐานกิจการโทรคมนาคมของทรู หรือนิติ
บุคคลอื)นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วน
เพิ)ม )  ซึ) งกองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของก.ล.ต. (“ทรัพย์สินทรูเพิ,มเติม”) จนถึงวนั
ดงัต่อไปนี �แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (1) วันครบห้าปีนับจาก
วนัที)ทําการโอนเสร็จสิ �น (2) วนัที)ทรูซึ)งเป็นนิติบคุคลที)จองซื �อ
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หนว่ยลงทนุในการเสนอขายครั �งแรกถือหนว่ยลงทนุที)กองทนุ
ออกน้อยกว่าร้อยละ 18 ของหน่วยลงทุนทั �งหมดที)ออกโดย
กองทุนในการเสนอขายครั �งแรก และ (3) วันที)ผู้ ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายอื)นถือหน่วยลงทุนที)กองทุนออก
มากกวา่ที)ทรูถืออยู ่โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขั �นตอน
ดงัตอ่ไปนี � 

(1) หากทรู และ/หรือ นิติบุคคลอื)นในกลุ่มทรู (“ผู้ขาย

ทรัพย์สินเพิ,มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สินทรูเพิ)มเติม
แก่บุคคลภายนอก ทรูต้องดําเนินการและจดัการให้นิติ
บุคคลอื)นในกลุ่มท รูนั �น ต้องออกหนังสือ ข้อเสนอ 
(“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมีรายละเอียด
ตามที)กําหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู ทั �งนี � 
รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง เงื)อนไขและข้อกําหนดของการ
เช่าทรัพย์สนิทรูเพิ)มเติม (หากมี)   

(2) หากกองทนุต้องการซื �อทรัพย์สินทรูเพิ)มเติมนั �น ภายใน 
10 วนัทําการนบัจากวนัที)กองทุนได้รับหนงัสือข้อเสนอ
หรือระยะเวลานานกวา่นั �นตามที)ผู้ขายทรัพย์สินเพิ)มเติม
อาจตกลง กองทุนต้องแจ้งผู้ขายทรัพย์สินเพิ)มเติมเป็น
ลายลักษณ์อักษรว่าต้องการซื �อทรัพย์สินทรูเพิ)มเติม
ดังกล่าว (“ทรัพย์สินทรูที,จะโอน”) ตามข้อกําหนดที)
ระบุในหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) จากนั �น 
ภายในสามเดือนนบัจากวนัที)ของหนงัสอืตอบรับ กองทนุ
ต้องพยายามอย่างเต็มที)เพื)อให้ได้รับอนุมัติจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุที)จําเป็นในการซื �อทรัพย์สินทรูที)จะโอน และ 
ทรู ต้องดําเนินการ และ/หรือ จัดการให้นิติบุคคลอื)นใน
กลุม่ทรูรายที)เกี)ยวข้องพยายามอยา่งเต็มที)ให้ได้รับความ
ยินยอมหรือการอนุมัติทั �งหมดที)จําเป็นตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และสญัญาสําหรับการขายทรัพย์สินทรูที)จะ
โอน เมื)อได้รับความยินยอมและการอนุมัติที)เกี)ยวข้อง
ทั �งหมดแล้ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ)มเติมจะเข้า
ทําสญัญาและทําการซื �อขายและโอนทรัพย์สินทรูที)จะ
โอนให้เสร็จสิ �นภายในสามเดือนหลงัจากกองทุนและ
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ)มเติมได้รับความยินยอมและการ
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อนมุตัิดงักลา่วทั �งหมดแล้ว 

• หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ)มเติมภายในเวลาที)กําหนด (ข) กองทนุหรือผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ)มเติมไมไ่ด้รับความยินยอมและการอนมุตัิที)จําเป็นทั �งหมด
ที)เกี)ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที)ของ
หนงัสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่สามารถดําเนินการให้
การซื �อขายและโอนทรัพย์สินทรูที)จะโอนเสร็จสิ �นภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที)ได้รับความยินยอมและการ
อนุมตัิที)จําเป็นทั �งหมดที)เกี)ยวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ)มเติมมี
สทิธิขายทรัพย์สนิทรูที)จะโอนให้บคุคลภายนอกในข้อกําหนด
และเงื)อนไขเดียวกันหรือดีกว่า (สําหรับผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ)มเติม) ที)กําหนดในหนงัสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหก
เดือนหลงัจากนั �น หากผู้ขายทรัพย์สินเพิ)มเติมยงัไม่สามารถ
ขายทรัพย์สินทรูที)จะโอนให้บุคคลภายนอกได้ภายใน
ระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และต่อมาผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ)มเติมต้องการขายทรัพย์สนิทรูที)จะโอนอีกครั �ง ให้กองทนุมี
สิทธิในการซื �อเป็นรายแรกอีกครั �ง โดยให้ดําเนินการตาม
ขั �นตอนในลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื �อเป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของทรู ................................

• หากกองทนุได้ซื �อทรัพย์สินทรูที)จะโอนและภายหลงัต้องการ
ขายทรัพย์สินทรูที)จะโอนดงักลา่วแก่บคุคลภายนอก กองทนุ
จะต้องทําหนงัสือข้อเสนอสง่ให้ทรู โดยต้องระบ ุ(ก) ราคาที)
กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื)อนไขและข้อกําหนดของการ
ขายทรัพย์สินทรูที)จะโอนดงักลา่วที)กองทนุเสนอ โดยเมื)อทรู
ได้รับหนงัสือดงักลา่วแล้ว ทรูจะมีสิทธิในการซื �อทรัพย์สินทรู
ที)จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเงื)อนไขและข้อกําหนดตามที)ได้
ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู 

• ทรูอาจโอนสิทธิในการซื �อทรัพย์สินทรูที)จะโอนดงักลา่วให้แก่
นิติบุคคลอื)นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จําเป็นต้องได้รับความ
ยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกดัความรับผิดของทรู .......................นบัจากวนัที)ทําการโอนเสร็จสิ �น 

• ทรูต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี)ยวกับทรัพย์สินทรูที)โอน
แล้ว หากกองทนุได้มีการบอกกลา่วเรียกร้องสิทธิภายในสอง
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ปีนบัจากการส่งมอบที)เกี)ยวข้อง เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที)เกิด
จากเรื) องสําคัญบางเรื) องที) กําหนดไว้ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิทรู ซึ)งไมม่ีกําหนดระยะเวลาสิ �นสดุในการบอกกลา่ว
เรียกร้องสิทธิ (นอกจากที)กฎหมายกําหนด) เรื)องดังกล่าว
รวมถึง คํารับรองของ ทรูในเรื)องอํานาจหน้าที) กรรมสิทธิJ

ของทรูในทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)ม และการไม่
ปฏิบตัิตามข้อตกลงกระทําการที)สาํคญั 

ความรับผิดของทรูเกี)ยวกบัการทําผิดสญัญาใดทั �งหมดรวม
แล้วจะไม่เกินราคาซื �อขายทรู ทั �งนี � ทรูต้องรับผิดต่อความ
เสยีหาย สญูเสยี สทิธิเรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมลูค่าเพิ)ม) 
อากรแสตมป์ ภาระผกูพนั และต้นทนุค่าใช้จ่ายที)เกี)ยวข้อง ที)
เกิดขึ �นหรือเป็นผลจากการเข้าทํา ใช้สิทธิ บังคับสิทธิตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู 

ประกันภยั ....................................................นบัจากการสง่มอบที)เกี)ยวข้อง ทรูตกลงที)จะ 

• จดัให้มีการประกนัภยัที)เกี)ยวกบัทรัพย์สนิทรูที)โอนแล้วภายใต้
กรมธรรม์ประกันภยัของกลุ่มทรูตามข้อกําหนดที)กําหนดไว้
ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู  จนกว่ากองทุนจะทํา
ประกนัภยัที)เกี)ยวข้อง 

• จัดหากรมธรรม์ประกันภัยสําหรับทรัพย์สินทรูที)โอนแล้วใน
นามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี �ยประกนัภยั
สาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

• ไมเ่ปลี)ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรู
เกี)ยวกบัทรัพย์สนิทรูที)โอนแล้วโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน โดยกองทนุจะไม่ให้ความ
ยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ และ 

ดําเนินการให้มีการนําเงินที)ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัย
ทั �งหมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภาพ หรือเปลี)ยนทดแทน
ทรัพย์สนิที)ได้มีการเรียกร้องให้มีการชดใช้เงินประกนัดงักลา่ว 

การชดเชยความเสียหาย .............................• ทรูตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที)เกิดขึ �นจริงทั �งหมด 
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และต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที)เกี)ยวข้อง ซึ)งรวมถึงคา่ทนายความ
และเงินทดรองอื)นตามสมควรที)เกิดขึ �น เนื)องจากการทําผิด
ข้อตกลง สญัญา หรือคํารับประกนั หรือการผิดคํารับรองใด
ของทรูภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู เ ว้นแต่เ ป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทํา
ผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือ
บริษัทจัดการ ทั �งนี � โดยไม่จํากัดสิทธิอื)นใดของกองทุนที)มี
ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรูหรือตามกฎหมายที)ใช้บงัคบั
ใด ๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อทรู และตวัแทนของทรู ใน
ความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ 
ความรับผิดที)เกิดขึ �นจริงทั �งหมด และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที)
เกี)ยวข้อง ซึ)งรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอื)นตามสมควรที)
เ กิดขึ �น  เ นื)องจากการทําผิดข้อตกลง สัญญา หรือคํา
รับประกนั หรือการผิดคํารับรองใดของกองทนุภายใต้สญัญา
โอนขายทรัพย์สินทรู เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาท
เลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดยทรู และตวัแทน
ของทรู ทั �งนี � โดยไม่จํากัดสิทธิอื)นใดของทรูที)มีตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิทรูหรือตามกฎหมายที)ใช้บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ................................................• ทรูและกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือโอนโดย
ประการอื)นใดซึ)งผลประโยชน์ทั �งหมดหรือบางส่วนของ
สัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู โดยมิได้ รับความยินยอม
ลว่งหน้าจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั �งนี � เว้น
แตส่ญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรูยอมให้กระทําได้  

ภาษีมูลค่าเพิ,ม .............................................• ราคาซื �อขายทรูนั �นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ)ม คู่สญัญาตกลงว่า 
ทรูจะเป็นผู้ ชําระภาษีมูลค่าเพิ)มที)เกี)ยวข้องซึ)งอาจเกิดจาก
ธุรกรรมภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู 

• กองทนุตกลงที)จะใช้ความพยายามอยา่งเต็มที)ในการที)จะขอ
คืนภาษีมลูค่าเพิ)มจากกรมสรรพากร และอาจแต่งตั �งทรูหรือ
บุคคลที)ได้รับการแต่งตั �งดําเนินการโดยสมเหตุสมผลทุก
ประการเพื)อให้มีการดําเนินการเรียกร้องที)สามารถทําได้และ
มีผลโดยชอบด้วยกฎหมายต่อกรมสรรพากรในเรื)องเกี)ยวกบั
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การขอคืนภาษีมลูคา่เพิ)มดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม หากกองทนุ
ไ ด้ ใ ช้ ค ว า ม พ ย า ย า ม อ ย่ า ง เ ต็ ม ที) ใ น ก า ร ที) จ ะ ข อ คื น
ภาษีมูลค่าเพิ)มจากกรมสรรพากรและเป็นที)แน่นอนจากคํา
พิพากษาที)ถึ ง ที)สุดแล้วว่ากรมสรรพากรจะไม่คืนเ งิน
ภาษีมลูค่าเพิ)มดงักลา่ว ทรู ตกลงให้ถือว่าหน้าที)ของกองทนุ
ในการคืนเงินภาษีมลูคา่เพิ)มดงักลา่วให้แก่ตนหมดสิ �นไป 

• เมื)อกองทุนได้รับเงินคืนภาษีและค่าดอกเบี �ยหรือเงินจํานวน
ใด ๆ ที)เกี)ยวข้อง (หากมี) ที)เกี)ยวกับธุรกรรมภายใต้สญัญา
โอนขายทรัพย์สินทรูจากกรมสรรพากร กองทุนจะชําระ
จํานวนเงินที)ได้รับคืนภาษีดงักลา่วให้แก่ทรู ภายในระยะเวลา
ที)กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู 

กฎหมายที,ใช้บงัคับ ................................ • สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรูให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ............................................• ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาทที)เกิดขึ �นจากหรือเกี)ยวข้องกับสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิทรู 

สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรูฉบบัลงนามอาจแตกตา่งไปจากสรุปข้อกําหนดและเงื)อนไขหลกันี � แต่จะไม่
แตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ข) สัญญาเช่า ดาํเนินการและบริหารจัดการหลัก 

(1) สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง เรียลฟิวเจอร์ และ 
กองทนุ ("สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์") 

คู่สัญญา .......................................................• เรียลฟิวเจอร์ ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการ และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่า  

ทรัพย์สินที,เช่า .............................................• ทรัพย์สินที)เรียลฟิวเจอร์เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของ
เรียลฟิวเจอร์ ได้แก่ 

• พื �นที) (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ   

• ทรัพย์สินสิ)งอํานวยความสะดวกประเภท Passive ที)
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เกี)ยวข้องกบัเสาโทรคมนาคมบางเสา 

(รวมเรียกวา่ "ทรัพย์สินที,เช่า") 

• ทรัพย์สินที)เช่า ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี �เป็น
อยา่งน้อย ("ทรัพย์สินขั �นตํ,าที,เช่า") 

o พื �นที) (slots) จํานวน 6,619 พื �นที) (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 3,000 เสา เริ) มตั �งแต่วันที)  1 
มกราคม พ.ศ. 2558  

o พื �นที) (slots) จํานวน 13,993 พื �นที) (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 6,000 เสา เริ) มตั �งแต่วันที)  1 
มกราคม พ.ศ. 2559 และ  

o พื �นที) (slots) จํานวน 15,249 พื �นที) (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 6,000 เสา เริ) มตั �งแต่วันที)  1 
มกราคม พ.ศ. 2560  

อัตราค่าเช่า .................................................• อัตราค่าเช่า สําหรับทรัพย์สินที) เช่า ซึ)งแบ่งออกเป็น 3 
ประเภทตามรายละเอียดดงัต่อไปนี � และอาจมีสว่นลด และ/
หรือ การปรับเปลี)ยนที)เหมาะสม ดงัที)ระบไุว้ด้านลา่งนี � 

o ประเภทที) 1: เสาโทรคมนาคมที)ตั �งบนพื �นดิน: 
25,400 บาท ตอ่เดือน ตอ่พื �นที) (slot) 

o ประเภทที) 2: เสาโทรคมนาคมที)ตั �งบนดาดฟ้า: 
23,200 บาท ตอ่เดือน ตอ่พื �นที) (slot) และ 

o ประเภทที) 3: โครงข่าย IBC/DAS: 39,400 บาท 
ตอ่เดือน ตอ่พื �นที) (slot)  

• ส่วนลด และ/หรือ การปรับเปลี)ยนอัตราค่าเช่า อยู่ภายใต้
เงื)อนไขด้านลา่งนี � 

o สว่นลดจากการเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการดั �งเดมิ: 
ร้อยละ 32 

o ส่วนลดจากจํานวน (โดยไม่คํานึงถึงประเภทของ
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ทรัพย์สนิที)เช่า) 

o พื �นที) (slots) จํานวน 1 - 3,000 พื �นที) (slots): 
ไมม่ีสว่นลด 

o พื �นที)  (slots) จํานวน 3,001 - 5,000 พื �นที) 
(slots): สว่นลดในอตัราร้อยละ 30 

o พื �นที) (slots) จํานวน 5,001 - 10,000 พื �นที) 
(slots): สว่นลดในอตัราร้อยละ 35 และ 

o พื �นที)  (slots) จํานวน 10,001 พื �นที)  (slots) 
เป็นต้นไป: สว่นลดในอตัราร้อยละ 40 

• หากเรียลฟิวเจอร์หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดั �งเดิมรายใด
ต้องการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการพื �นที) (slots) 
เพิ)มเติมไม่ว่าในเวลาใด ๆ เรียลฟิวเจอร์หรือผู้ เช่าและ
บริหารจัดการดั �งเดิมนั �นจะได้รับทั �งส่วนลดจากการเป็นผู้
เช่าและบริหารจัดการดั �ง เดิมและส่วนลดจากจํานวน 
สําหรับค่าเช่าพื �นที) (slots) เพิ)มเติมดังกล่าว เว้นแต่เป็น
กรณีเช่าช่วงที)ระบุในข้อ (3) ของการเช่าช่วงภายใต้หวัข้อ 
"การโอนสทิธิเรียกร้อง" ด้านลา่ง  

• การปรับอตัราเพิ)มขึ �นรายปี (annual escalation) ในอตัรา
คงที)ที)ร้อยละ 2.7 ต่อปี เริ)มคิดคํานวณจากเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2558 

การชาํระค่าเช่า ............................................• เรียลฟิวเจอร์จะชําระค่าเช่าสุทธิสําหรับทรัพย์สินที) เช่า
ลว่งหน้าตั �งแตเ่ดือน มกราคม 2557 โดยจะชําระภายในวนัที) 
7 ของทกุเดือนหรือวนัทําการถดัไป โปรดพิจารณาจํานวนคา่
เช่าสทุธิลว่งหน้ารายปีในตารางแนบท้ายสรุปข้อกําหนดและ
เงื)อนไขหลกัของสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
หลกัของเรียลฟิวเจอร์ 

• เรียลฟิวเจอร์จะชําระค่าเช่าสทุธิให้แก่กองทุนล่วงหน้าเป็น
รายเดือนสําหรับการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิขั �นตํ)าที)เช่า (Minimum Leased Properties) ซึ)งจะ
เป็นระยะเวลาหนึ)งปีลว่งหน้าสาํหรับการเช่า ดําเนินการและ
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บริหารจัดการพื �นที) (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จํานวน 3,000 เสาที)มี กําหนดส่งมอบภายในวันที)  31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 และเป็นระยะเวลาสองปีล่วงหน้า
สาํหรับการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการพื �นที) (slot) บน
เสาโทรคมนาคมกลุม่ที)สองจํานวน 3,000 เสาที)มีกําหนดสง่
มอบภายในวนัที) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

• ณ สิ �นปีของแต่ละปีนับจากปี พ.ศ. 2558 ถึง ปีพ.ศ. 2563 
กองทนุจะชําระคืนเงินคา่เช่าลว่งหน้าที)เรียลฟิวเจอร์ได้ชําระ
เ กินไปคืนใ ห้แก่ เ รียลฟิว เจอ ร์  ในกรณี ที) จํ านวนเสา
โทรคมนาคมที)เรียลฟิวเจอร์เช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการจริงภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ
หลกัของเรียลฟิวเจอร์มีจํานวนน้อยกวา่ทรัพย์สินขั �นตํ)าที)เช่า 
(Minimum Leased Properties) สําหรับปีนั �น ๆ ทั �งนี � 
กองทุนจะทําการชําระคืนเงินค่าเช่าลว่งหน้าดงักลา่วให้แก่
เ รียลฟิวเจอร์ภายในวันทําการถัดจากวันที)ทรูได้ชําระ
ค่าเสียหายจากความล่าช้าในการส่งมอบทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ)มที)เกี)ยวข้องภายใต้เงื)อนไขของสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิทรู ให้แก่กองทนุแล้ว 

• ในวนัที)ทรูส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มให้แก่
กองทุนครบถ้วนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินทรูหรือวนัที) 
31 ธันวาคม 2563 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน หากปรากฎว่า
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มที)ทรูสง่มอบให้แก่กองทนุ
มีลกัษณะไมต่รงตามรายละเอียดที)ระบไุว้ในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินทรู ทําให้ค่าเช่าล่วงหน้าที)เรียลฟิวเจอร์ได้ชําระ
ให้แก่กองทนุแตกต่างไปจากค่าเช่าที)แท้จริงที)เรียลฟิวเจอร์
ควรชําระให้แก่กองทุนสําหรับการเช่าทรัพย์สินที) เช่า 
คูส่ญัญาตกลงจะชดใช้สว่นตา่งใด ๆ  ที)เกิดจากกรณีดงักลา่ว 
ทั �งนี � เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื)อนไขของสญัญาสญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ 

ระยะเวลาของการเช่าดําเนินการและ
บริหารจัดการ ..............................................

• ระยะเวลาของการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิที)เช่ามีกําหนดอายจุนถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570  

• อย่า ง น้อยสองปี  ก่อนสิ �นสุดระยะเวลาของการ เช่ า 
ดําเนินการและบริหารจัดการในขณะนั �น เรียลฟิวเจอร์และ/
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หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดั �งเดิมอื)น ๆ จะแจ้งกองทุนใน
กรณีที)เรียลฟิวเจอร์และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดั �งเดิม
อื)น ๆ ต้องการจองสิทธิการต่ออายุสญัญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจัดการหลักของเรียลฟิวเจอร์สําหรับการเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการหนึ)งพื �นที)  (slot) บนเสา
โทรคมนาคมแตล่ะเสาภายหลงัจากสิ �นสดุระยะเวลาของการ
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2570 และเรียลฟิวเจอร์และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการ
ดั �งเดิมอื)น ๆ จะชําระค่าธรรมเนียมการจองดังกล่าวให้แก่
กองทนุเป็นรายเดือน โดยกองทนุจะต้องกันพื �นที) (slot) บน
เสาโทรคมนาคมหนึ)งพื �นที) (slot) ดงักล่าวไว้สําหรับการต่อ
อายกุารเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการโดยเรียลฟิวเจอร์
และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดั �งเดิมอื)น ๆ โดยอัตรา
คา่ธรรมเนียมการจองดงักลา่วจะมีจํานวนดงัตอ่ไปนี � 

o สําหรับปี พ.ศ. 2569 ในจํานวนที)เท่ากับค่าเช่า
สําหรับการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหนึ)ง
พื �นที) (slot) บนเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา
ในอตัราค่าเช่าสําหรับปี พ.ศ. 2569 (โดยคํานวณ
รวมส่วนลดที)เกี)ยวข้องทั �งหมดและการปรับอตัรา
เพิ)มขึ �นรายปี (annual escalation) ที)ร้อยละ 2.7% 
ตอ่ปี) และ 

o สําหรับปี พ.ศ. 2570 ในจํานวนที)เท่ากับค่าเช่า
สําหรับการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหนึ)ง
พื �นที) (slot) บนเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา
ในอตัราค่าเช่าสําหรับปี พ.ศ. 2570 (โดยคํานวณ
รวมส่วนลดที)เกี)ยวข้องทั �งหมดและการปรับอตัรา
เพิ)มขึ �นรายปี (annual escalation) ที)ร้อยละ 2.7% 
ตอ่ปี) 

• กองทนุจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเช่าที)ดินสําหรับการเช่าที)ดินที)
ทรัพย์สินที)เช่าตั �งอยู่ โดย (ก) ในระหว่างระยะเวลาการเช่า
เรียลฟิวเจอร์ จะเป็นผู้ ชําระคา่เช่าที)ดินสาํหรับการเช่าที)ดินที)
ทรัพย์สินที)เช่าตั �งอยู่ซึ)งความตกลงดงักลา่วได้สะท้อนอยู่ใน
จํานวนค่าเช่าสุทธิล่วงหน้ารายปีในตารางแนบท้ายสรุป
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ข้อกําหนดและเงื)อนไขหลกัของสญัญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ และ (ข) สาํหรับช่วงการ
ตอ่อายกุารเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ กองทนุจะเป็น
ผู้ ชําระคา่เช่าที)ดินสาํหรับการเช่าที)ดินที)ทรัพย์สนิที)เช่าตั �งอยู ่

ผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ,มเตมิ .................• ภายใต้ข้อกําหนดของสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ กองทนุมีสิทธิให้เช่าแก่บคุคล
ใด ๆ และให้บุคคลใด ๆ ดําเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินใด ๆ นอกเหนือไปจากทรัพย์สินที)เช่า หรือ พื �นที) 
(slot) และทรัพย์สินสิ)งอํานวยความสะดวกที)จดัสรรให้เรียล
ฟิวเจอร์ และผู้ เช่าและบริหารจัดการดั �งเดิมอื)น ๆ ไปแล้ว 
ทั �งนี � เป็นไปตามสทิธิของ เรียลฟิวเจอร์ ตามที)ระบดุ้านลา่งนี � 

 • หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการที)
เป็นบุคคลภายนอก และให้ผู้ เช่าและบริหารจัดการที)เป็น
บุคคลภายนอก ดํา เ นินการและบริหารจัดการ ห รือ 
ดําเนินการเจรจาตกลงเรื)องการให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหาร
จดัการที)เป็นบคุคลภายนอก และให้ผู้ เช่าและบริหารจดัการ
ที)เป็นบุคคลภายนอก ดําเนินการและบริหารจัดการพื �นที) 
(slot) ที)ยังว่างอยู่  กองทุนต้องยื)นคําเสนอในการเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการดังกล่าวให้แก่เรียลฟิวเจอร์
ก่อน และเรียลฟิวเจอร์มีสิทธิตอบรับคําเสนอในการเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการเช่นว่า โดยเงื)อนไขในการเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการที)ให้แก่เรียลฟิวเจอร์นั �นต้องไม่
เป็นเงื)อนไขที)ด้อยกว่าที)เสนอให้แก่บคุคลภายนอก (รวมทั �ง 
หากผู้ เช่าและบริหารจัดการที)เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิ
ได้รับสว่นลดใด ๆ เรียลฟิวเจอร์จะได้รับสว่นลดดงักลา่วด้วย
เช่นกนั) 

 • หากเมื)อใดก็ตามกองทุนได้เข้าทําสัญญากับผู้ เช่าและ
บริหารจดัการที)เป็นบคุคลภายนอก เพื)อเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินที)เช่า
ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของ
เรียลฟิวเจอร์ และมีเงื)อนไขที)เป็นคุณมากกว่าที)ให้แก่เรียล
ฟิวเจอร์ เรียลฟิวเจอร์ มีสิทธิให้กองทุนดําเนินการแก้ไข
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของเรียลฟิว
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เจอร์เพื)อให้เรียลฟิวเจอร์ได้รับเงื)อนไขที)เป็นคณุดงักลา่วนั �น  

การบํารุงรักษา การดําเนินการและ
บริหารจัดการ ..............................................

• กองทุนไม่มีหน้าที)ใด ๆ ในการดําเนินการบริหารจัดการ
โครงข่ายหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั �งนี � เรียลฟิวเจอร์ มี
หน้าที)ความรับผิดชอบ  (ไมว่า่จะดําเนินการด้วยตนเอง หรือ 
ผ่านบุคคลอื)นใดที)เรียลฟิวเจอร์แต่งตั �ง) ในการบํารุงรักษา 
การดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที)เช่า และเสา
โทรคมนาคม ตลอดจนพื �นที)ที)เกี)ยวข้องซึ)งทรัพย์สินที)เช่า
ตั �งอยู่ให้เป็นไปตามระดบัมาตรฐานการบริการที)ระบุไว้ใน
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของเรียลฟิว
เจอร์ และตามหลกัเกณท์ที) กสทช. กําหนด 

สิทธิในการตดิตั �งอุปกรณ์ ............................• เรียลฟิวเจอร์ มีสิทธิในการติดตั �ง คงไว้ และประกอบการที)
เกี)ยวข้องกบัอปุกรณ์ ดงัตอ่ไปนี � 

o อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active 

o ทรัพย์สนิสิ)งอํานวยความสะดวกประเภท Passive 
ไม่ว่ามีไว้ใช้เพื)อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ 
เพื)อประโยชน์ของผู้ เช่าช่วง 

o อุป ก ร ณ์ อื) น  ๆ  ที) จํ า เ ป็น ห รื อ ต้ อ งมี เ พื) อ ก า ร
บํารุงรักษาภายใต้สัญญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ 

ที)ตั �งอยูบ่นทรัพย์สนิที)เช่า หรือบนพื �นที)ซึ)งทรัพย์สินที)เช่า
ตั �งอยู่ และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื)อนไขที)ระบุใน
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของเรียล
ฟิวเจอร์ 

การใช้ทรัพย์สนิที,เช่าและพื �นที, ...................• เรียลฟิวเจอร์ตกลงว่าจะใช้ ดําเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิที)เช่าและพื �นที)ตามข้อกําหนดและเงื)อนไขที)ระบใุน
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของเรียลฟิว
เจอร์ เงื)อนไขดงักลา่ว รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การตกลงว่า
จะไมด่ําเนินการหรืออนญุาตให้มีการดําเนินการใด ๆ ซึ)งจะ
เป็นการรบกวนหรือสร้างความรําคาญต่อกองทนุหรือผู้ เช่า
และบริหารจัดการเพิ)มเติม จะรักษาพื �นที)ที)ทรัพย์สินที)เช่า
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ตั �งอยูใ่ห้สะอาดหรืออยูใ่นสภาพเหมาะสมสาํหรับการทํางาน 
จะใช้มาตรการป้องกนัที)เหมาะสมทั �งปวงเพื)อหลีกเลี)ยงการ
สร้างความเสียหายแก่พื �นที)ที)ทรัพย์สินที)เช่า อาคารหรือสิ)ง
ปลูกสร้างตั �งอยู่  จะดําเนินการให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และ
ทรัพย์สินสิ)งอํานวยความสะดวกที)ติดตั �ง และ/หรือ คงไว้ใน
ทรัพย์สินที)เช่าหรือพื �นที)ที)ทรัพย์สินที)เช่าตั �งอยู่เป็นไปตาม
กฎหมายที)เกี)ยวข้อง จะไมใ่ช้ทรัพย์สนิที)เช่าเพื)อวตัถปุระสงค์
อื)นใดนอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม  และ/หรือ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการ
อนุญาตตามกฎหมายให้ดําเนินการได้) จะแจ้งให้กองทุน
ทราบในทนัทีที)ทําได้หลงัจากรู้ว่าเกิดเหตเุพลิงไหม้ นํ �าท่วม 
กรณีฉกุเฉิน หรืออบุตัิเหตใุด ๆ ที)กระทบต่อพื �นที)ที)ทรัพย์สิน
ที)เช่าตั �งอยู ่

ประกันภยั ....................................................• ผู้ ให้เช่ามีหน้าที)ความรับผิดชอบในการจดัให้มีและคงไว้ซึ)ง
ประกนัภยัสาํหรับทรัพย์สนิที)เช่า (รวมถึง ประกนัภยัประเภท
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และความคุ้ มครองทาง
ประกันภยัอื)นใด) ที)เพียงพอและเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิใน
อตุสาหกรรมสาํหรับทรัพย์สนิที)เช่า รวมทั �งมีหน้าที)ต้องชําระ
เบี �ยประกนัภยั  

 • เรียลฟิวเจอร์ มีหน้าที)ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและ
คงไว้ซึ)งประกันภัยสําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที)เรียลฟิว
เจอร์ ติดตั �ง หรือ นําไปไว้บนทรัพย์สินที)เช่าใด ๆ (รวมถึง 
ประกนัภยัประเภทความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก และความ
คุ้มครองทางประกันภัยอื)นใด) ที)เพียงพอและเป็นไปตาม
หลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมสําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม
ประเภทเดียวกนั  

ความรับผิดชดใช้  .......................................• ผู้ ให้เช่า และ เรียลฟิวเจอร์ ต่างตกลงที)จะรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั �งปวงให้แก่อีกฝ่าย อนัเป็น
ผลมาจากการผิดคํารับรอง คํารับประกนั และข้อปฏิบตัิของ
ตนภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ
เรียลฟิวเจอร์ โดยมีข้อยกเว้นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบัติใน
อตุสาหกรรม 
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การโอนสิทธิเรียกร้อง ................................• กองทุน และ เรียลฟิวเจอร์ ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ 
หน้าที)ของตนภายใต้สัญญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการหลกัหลักนี � ให้แก่บุคคลภายนอก เมื)อได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายก่อน  

• เรียลฟิวเจอร์สามารถให้เช่าช่วงพื �นที) (slots) บนเสา
โทรคมนาคมที)ตนเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการภายใต้
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของเรียลฟิว
เจอร์โดยไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากกองทนุก่อน ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ทรัพย์สนิขั �นตํ)าที)เช่าให้แก่ บคุคลใด ๆ  

(2) พื �นที) (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินขั �นตํ)าที)เ รียลฟิวเจอร์เช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการ) ให้แก่ (ก) ผู้ เช่าและบริหารจัดการ
ดั �งเดิมอื)นใด (ข) ทรู หรือ บริษัทยอ่ยในปัจจบุนัและใน
อนาคตของทรู และ/หรือ นิติบุคคลที)ไม่ใช่กลุ่มทรู ผู้
ได้รับสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมที)ใช้
คลื)นความถี)ในย่านความถี)  1800 MHz (ค) กสท. 
โทรคมนาคม (ง) ทีโอที และ (จ) ผู้ประกอบการรายอื)น ๆ 
ที)มีการแลกเปลี)ยนการใช้ประโยชน์บนพื �นที) (slots) 
ของผู้ประกอบการรายอื)น ๆ นั �น โดยไม่มีค่าตอบแทน 
โดยไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากกองทนุก่อน 

(3) พื �นที) (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินขั �นตํ)าที)เ รียลฟิวเจอร์เช่าและดําเนินการ
บริหารจัดการ) ให้แก่ บุคคลใด ๆ นอกเหนือจาก
บุคคลตามที)ระบุใน (2) โดยอัตราค่าเช่าที)เรียลฟิว
เจอร์จะต้องชําระให้แก่กองทนุสาํหรับพื �นที) (slots) บน
เสาโทรคมนาคมดงักล่าวนั �นจะเป็นอตัราค่าเช่าที)คิด
สว่นลดตามที)ผู้ เช่าช่วงจากเรียลฟิวเจอร์รายนั �น ๆ ควร
จะได้รับจากกองทุนหากผู้ เช่าช่วงรายดังกล่าวเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินดงักล่าวจาก
กองทนุโดยตรงโดยไม่มีสว่นลดจากการเป็นผู้ เช่าและ
บริหารจดัการดั �งเดิม โดยกองทนุอาจตกลงให้สว่นลด
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เพิ)มเติมแก่เรียลฟิวเจอร์ ในการที)เรียลฟิวเจอร์ให้เช่า
ช่วงพื �นที) (slots) บนเสาโทรคมนาคม แก่บุคคลอื)น
ตามที)ระบใุนข้อ (3) นี � 

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที)เช่า
แก่ผู้ ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ลว่งหน้าจากเรียลฟิวเจอร์ก่อน (ทั �งนี � การพิจารณาให้ความ
ยินยอมดงักลา่ว จะเป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและไม่ชกัช้า) 
และกองทนุจะต้องจดัการให้ผู้ ที)ซื �อหรือรับโอนทรัพย์สนิที)เช่า
ตกลงเป็นลายลกัษณ์อักษร (โดยเป็นเงื)อนไขก่อนการขาย 
โอน หรือ จําหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ที)จะปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดและเงื)อนไขของสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ และรับไปซึ)งสิทธิ ความรับผิด
และหน้าที)ตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาดงักลา่ว    

การเสริมความสามารถ 
(Reinforcement)  .........................................

• ในกรณีจําเป็น หรือ สมควร (ไม่ว่าเป็นผลมาจากการร้องขอ
ของ เรียลฟิวเจอร์ และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจัดการที)เป็น
บุคคลภายนอก) ที)จะต้องมีการเสริมความสามารถหรือ
ปรับปรุงเสาโทรคมนาคมใด ๆ ที)กองทุนได้รับจากเรียลฟิว
เจอร์ หรือ ทรู และ/หรือ บริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้
การเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ เรียลฟิว
เจอร์จะดําเนินการเพื)อให้มีการเสริมความสามารถหรือ
ปรับปรุงดงักล่าวในทกุกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนและ
บวกด้วยสว่นเพิ)มที)สมเหตสุมผล หากกองทนุขาดเงินทนุใน
การเสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคม เรียล
ฟิวเจอร์จะสํารองจ่ายเงินไปก่อน โดยกองทุนจะชําระ
คา่ใช้จ่ายและสว่นเพิ)มคืนให้แก่เรียลฟิวเจอร์ ภายใน 30 วนั
นบัจากวนัที)เรียลฟิวเจอร์ออกใบเรียกเก็บเงิน หากกองทนุไม่
สามารถปฏิบตัิตามเงื)อนไขดงักลา่วได้ กองทนุตกลงจะชําระ
ดอกเบี �ยที)คิดบนจํานวนเงินที)ถึงกําหนดชําระแต่ยงัไม่ได้รับ
ชําระ ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที)ถึงกําหนดชําระ
จนกว่าวันที)ได้ชําระเงินดังกล่าวทั �งหมดจนครบถ้วนเต็ม
จํานวนแล้วให้แก่เรียลฟิวเจอร์ ทั �งนี � ในกรณีที)กองทุนไม่
สามารถชดใช้เงินคืนให้แก่เ รียลฟิวเจอร์ภายในเวลาที)
กําหนด เรียลฟิวเจอร์มีสทิธิหกักลบลบหนี �คา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
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และส่วนเพิ)มและดอกเบี �ยที)เกี)ยวข้อง กบัค่าเช่ารายเดือนที)
ถึงกําหนดชําระซึ)งเรียลฟิวเจอร์ต้องชําระให้แก่กองทนุได้ 

การสิ �นสุดของสัญญา ................................ • คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการในหลาย ๆ กรณี เช่น กรณีที)คู่สญัญาอีกฝ่าย
ไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที)สําคญัของตนภายใต้สญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ได้ 
ซึ)งรวมถึง (ในกรณีของเรียลฟิวเจอร์) การไมส่ามารถชําระคา่
เช่าในช่วงระยะเวลาหนึ)ง การล้มละลาย หรือกรณีที)การ
ปฏิบตัิตามหน้าที)สําคญัภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ของคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ)งจะมีผลเป็นการกระทําที)ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

• ในวนัที) 1 มกราคม พ.ศ. 2564 คูส่ญัญาตกลงจะยกเลิกการ
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการพื �นที)  (slots) บนเสา
โทรคมนาคมซึ)งเป็นส่วนหนึ)งของทรัพย์สินขั �นตํ)าที)เช่าซึ)ง
เรียลฟิวเจอร์ไมส่ามารถเช่าใช้ ดําเนินการและบริหารจดัการ
ได้ภายในวนัที) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

กฎหมายที,ใช้บงัคับ .....................................• สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของเรียลฟิว
เจอร์อยูภ่ายใต้การบงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ............................................• ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา ตดัสิน
คดีความ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ รวมถึงทําการ
ประนีประนอมยอมความซึ)งอาจเกิดขึ �นจากหรือเกี)ยวข้องกบั
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของเรียลฟิว
เจอร์ 

ค่าเช่าล่วงหนา้รายปีภายใตส้ญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ 

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปี
สําหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ่มแรกจํานวน 3,000 
เสา (ล้านบาท) 

1,006 805 906 930 955 981 1,008 1,035 1,063 1,092 1,121 1,151 1,182 – 

คา่เช่าที)ดนิรายปีสําหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จํานวน 3,000 เสา (ล้าน
บาท) 

(386) (402) (419) (427) (436) (446) (455) (465) (476) (486) (497) (508) (519) - 
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ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิราย
ปี สํ า ห รั บ เ ส า
โทรคมนาคมกลุ่มแรก
จํานวน 3,000 เสา (ล้าน
บาท) 

620 403 487 504 519 536 552 570 587 605 624 644 664 - 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปี
สําหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ่มที)สองจํานวน 3,000 
เสา (ล้านบาท) 

934 997 1,024 1,052 1,080 1,110 1,140 1,170 1,202 1,234 1,268 1,302 – – 

คา่เช่าที)ดนิรายปีสําหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มที)
สองจํานวน 3,000 เสา 
(ล้านบาท) 

(311) (324) (330) (337) (344) (352) (360) (368) (376) (384) (393) (401) - - 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิราย
ปี สํ า ห รั บ เ ส า
โทรคมนาคมกลุ่มที)สอง
จํานวน 3,000 เสา (ล้าน
บาท) 

623 673 694 715 736 757 780 803 826 850 875 901 - - 

สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุป
ข้อกําหนดและเงื)อนไขหลกันี � แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

(2) สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ระหว่าง บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล 
คอนเวอร์เจนซ์ จํากัด และ กองทุน ("สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของ 
TUC") 

คู่สัญญา .......................................................• TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการ และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่า  

ทรัพย์สินที,เช่า .............................................• ทรัพย์สินที)  TUC เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการอยู่
ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของ 
TUC ประกอบด้วย  

o ระบบ FOC หลัก ความยาวประมาณ 5,112 
กิโลเมตร โดยที)ในแตล่ะปี TUC จะเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการระบบ FOC หลกั ไม่น้อยกว่าที)
กําหนดในตารางแนบท้ายสรุปข้อกําหนดและ
เงื)อนไขหลกัของสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกัของ TUC   
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o อุปกรณ์ระบบสื)อสัญญาณที)เกี)ยวข้องกับระบบ 
FOC หลกั   

o ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจังหวัดซึ)งเป็น
อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive (สําหรับ
การใช้แต่เพียงผู้ เดียวของ TUC เว้นแต่ TUC ตก
ลงเป็นอยา่งอื)นหลงัจากระยะเวลา 5 ปีแรก) และ 

o ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจังหวัดซึ)งเป็น
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (สําหรับการ
ใช้แตเ่พียงผู้ เดียวของ TUC) 

(รวมเรียกวา่ "ทรัพย์สินที,เช่า") 

อัตราค่าเช่า .................................................• อตัราคา่เช่า สาํหรับทรัพย์สนิที)เช่า เทา่กบั 

o ระบบ FOC หลกั: 

(1)  จนถึง 76% ของระบบ FOC หลกั (93,370 
คอร์กิโลเมตร): 350 บาทต่อเดือนต่อ
กิโลเมตรหลกั และ 

(2)  ในสว่นที)เกิน 76% จนถึง 100% ของระบบ 
FOC หลกั: 1,100 บาทตอ่เดือนตอ่กิโลเมตร
หลกั 

โดยอัตราค่า เช่าสุทธิที)กองทุนจะได้ รับต่อปี
สําหรับระบบ FOC หลกัจะคํานวณจากอตัราที)
ระบุด้านบนหักด้วยค่าบํารุงรักษาระบบ FOC 
หลกัที)อตัรา 186 ล้านบาทตอ่ปี 

o  อุปกรณ์ระบบสื)อสัญญาณที)เกี)ยวข้องกับระบบ 
FOC หลกั: 38 ล้านบาทตอ่ปี  

o ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจังหวัดซึ)งเป็น
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive: 791 ล้าน
บาทตอ่ปี (ทั �งนี � อยูภ่ายใต้การปรับเปลี)ยนอตัราใน
อนาคตซึ)งจะมีการตกลงกนั ในกรณีที) TUC ตกลง
สละสทิธิในการใช้แต่เพียงผู้ เดียวของตน หลงัจาก
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ระยะเวลา 5 ปีแรก)  

o ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจังหวัดซึ)งเป็น
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active: 317 ล้าน
บาทตอ่ปี  

• การปรับเปลี)ยน/สว่นลดของอตัราค่าเช่า อยู่ภายใต้เงื)อนไข
ด้านลา่งนี � 

• การปรับอตัราคา่เช่าเพิ)มขึ �นรายปี (annual escalation) 
สําหรับอัตราค่าเช่าระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)
ต่างจังหวัด (สําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท 
Active และอปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive) 

o ในอตัราร้อยละ 5 ตอ่ปี ในปี พ.ศ. 2558 และ 

o ในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้ บริโภค (Consumer 
Price Index หรือ CPI) ที)ประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย์ ประเทศไทยสําหรับปีก่อนหน้า โดยเริ)ม
คิดคํานวณจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทั �งนี � 
อตัราดงักลา่วต้องไมเ่กินร้อยละ 3.5  

• ไมม่ีการปรับอตัราคา่เช่าเพิ)มสาํหรับการเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการระบบ FOC หลกั และอปุกรณ์ระบบ
สื)อสญัญาณ 

ระยะเวลาของการเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการ ..............................................

• ระยะเวลาของการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการมี
กําหนดอายเุป็นดงันี � 

o จนถึง ปี พ.ศ. 2569 สาํหรับระบบ FOC หลกั และ
ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจังหวดัซึ)งเป็น
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive และ 

o จนถึง ปี พ.ศ. 2561 สําหรับอุปกรณ์ระบบสื)อ
สัญญาณที)เกี)ยวข้องกับระบบ FOC หลัก และ 
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจังหวดัซึ)งเป็น
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active 

• การตอ่อายรุะยะเวลาการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ
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เป็นดงันี � 

o สําหรับการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
ระบบ FOC หลกั และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื �นที)ต่างจังหวัดซึ)งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคม
ประเภท Passive อย่างน้อยสองปี ก่อนสิ �นสุด
ระยะเวลาของการเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการในขณะนั �น TUC และ/หรือผู้ เช่าและบริหาร
จัดการและบริหารจัดการดั �งเดิมอื)น ๆ จะแจ้ง
กองทนุในกรณีที) TUC และ/หรือผู้ เช่าและบริหาร
จดัการดั �งเดิมอื)น ๆ ต้องการจองสิทธิการต่ออายุ
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ 
TUC สําหรับการเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการระบบ FOC หลกั และระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื �นที)ต่างจังหวดัซึ)งเป็นอปุกรณ์โทรคมนาคม
ประเภท Passive ทั �งหมดหรือบางส่วนที) TUC 
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการอยู่ภายใต้
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ 
TUC ในอตัราของตลาดที)จะตกลงร่วมกนั และอยู่
ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื)องส่วนลด รวมถึง
สว่นลดของผู้ เช่าและบริหารจดัการดั �งเดิม แตท่ั �งนี �
ต้องไมน้่อยกว่าที) TUC และ/หรือผู้ เช่าและบริหาร
จดัการดั �งเดิมอื)น ๆ เคยได้รับและ  

o สําหรับการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
อุปกรณ์ระบบสื)อสัญญาณที)เกี)ยวข้องกับระบบ 
FOC หลัก และ ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื �นที)
ต่างจังหวดัซึ)งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท 
Active อยา่งน้อยหนึ)งปี ก่อนสิ �นสดุระยะเวลาของ
การเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการในขณะนั �น 
TUC และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดั �งเดิมอื)น ๆ 
จะแจ้งกองทนุในกรณีที) TUC และ/หรือผู้ เช่าและ
บริหารจัดการดั �งเดิมอื)น ๆ ต้องการจองสิทธิการ
ต่ออายสุญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
หลกัของ TUC สําหรับการเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการอปุกรณ์รับสง่สญัญาณที)เกี)ยวข้อง
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กับระบบ FOC หลัก และ ระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื �นที)ต่างจังหวดัซึ)งเป็นอปุกรณ์โทรคมนาคม
ประเภท Active ทั �งหมดหรือบางสว่นที) TUC เช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการอยู่ภายใต้สญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของ TUC 
ในอัตราของตลาดที)จะตกลงร่วมกัน และอยู่
ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื)องส่วนลด รวมถึง
สว่นลดของผู้ เช่าและบริหารจดัการดั �งเดิม แตท่ั �งนี �
ต้องไมน้่อยกว่าที) TUC และ/หรือผู้ เช่าและบริหาร
จดัการดั �งเดิมอื)น ๆ เคยได้รับ 

ผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ,มเตมิ .................• กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่บุคคลใด ๆ และให้บุคคลใด ๆ 
ดําเนินการและบริหารจดัการระบบ FOC หลกั และ อปุกรณ์
ระบบสื)อสญัญาณ ที)ไม่ได้ถูกเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการโดย TUC ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกัของ TUC ให้แก่บคุคลใด ๆ ทั �งนี � อยู่ภายใต้สิทธิ
ของ TUC ตามที)ระบดุ้านลา่งนี � 

• หากกองทนุประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการ
ที)เป็นบุคคลภายนอกและให้ผู้ เช่าและบริหารจัดการที)
เป็นบุคคลภายนอกดําเนินการและบริหารจดัการ หรือ 
ดําเนินการเจรจาตกลงเรื) องการให้เช่าแก่ผู้ เช่าและ
บริหารจัดการที)เป็นบุคคลภายนอกและให้ผู้ เช่าและ
บริหารจัดการที)เป็นบุคคลภายนอกดําเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สินที)ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการโดย TUC ภายใต้สญัญา
เช่า ดํา เนินการและบริหารจัดการหลักของ TUC  
กองทุนต้องยื)นคําเสนอในการเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการดังกล่าวให้แก่ TUC ก่อน และ TUC มี
สิทธิตอบรับคําเสนอในการเช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการ โดยเงื)อนไขในการเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการที)ให้แก่ TUC นั �นต้องไม่เป็นเงื)อนไขที)ด้อยกว่าที)
เสนอให้แก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการที)เป็นบคุคลภายนอก 
( ร ว ม ทั �ง  ห า ก ผู้ เ ช่ า แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที) เ ป็ น
บคุคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใด ๆ TUC จะได้รับ
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สว่นลดดงักลา่วด้วยเช่นกนั) 

• หากเมื)อใดก็ตามกองทุนได้เข้าทําสญัญากับผู้ เช่าและ
บริหารจดัการที)เป็นบคุคลภายนอก เพื)อเช่า ดําเนินการ
และบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับ
ทรัพย์สนิที)เช่าภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกัของ TUC และมีเงื)อนไขที)เป็นคณุมากกว่าที)
ให้แก่ TUC นั �น TUC มีสิทธิให้กองทุนดําเนินการแก้ไข
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ TUC 
เพื)อให้ TUC ได้รับเงื)อนไขที)เป็นคณุดงักลา่วนั �น 

การบํารุงรักษา การดําเนินการและ
บริหารจัดการ ..............................................

• กองทุนไม่มีหน้าที)ใด ๆ ในการดําเนินการบริหารจัดการ
โครงข่ายหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั �งนี �  TUC มีหน้าที)
ความรับผิดชอบ  (ไม่ว่าจะดําเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่าน
บุคคลอื)นใดที) TUC แต่งตั �ง) ในการบํารุงรักษา การ
ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที)เช่า และ FOC ที)ยงั
วา่งอยู่ ให้เป็นไปตามระดบัมาตรฐานการบริการที)ระบไุว้ใน
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ TUC และ
ตามหลกัเกณท์ที) กสทช. กําหนด 

การใช้ทรัพย์สนิที,เช่าและพื �นที, ...................• TUC ตกลงวา่จะใช้ ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที)
เช่ าตามข้อกําหนดและเ งื) อนไขที) ระบุในสัญญาเช่ า 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ TUC เงื)อนไขดงักลา่ว 
รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง จะใช้มาตรการป้องกนัที)เหมาะสม
ทั �งปวงเพื)อหลีกเลี)ยงการสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที)
เช่ า  จะไม่ ใ ช้ท รัพย์สินที) เ ช่ า เ พื) อวัตถุประสง ค์ อื) น ใด
นอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม และ/หรือ กิจการ
วิทยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ (หากได้รับการอนญุาตตาม
กฎหมายให้ดําเนินการได้) จะแจ้งให้กองทนุทราบในทนัทีที)
ทําได้หลังจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ นํ �าท่วม กรณีฉุกเฉิน 
หรืออบุตัิเหตใุด ๆ ที)กระทบตอ่ทรัพย์สนิที)เช่า 

สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusivity)  .......................• TUC มีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการระบบบรอดแบนด์ในเขตพื �นที)ต่างจงัหวดัจากกองทนุ 
ภายหลงัจากระยะเวลา 5 ปีแรก TUC อาจตกลงสละสิทธิ
การใช้แต่ผู้ เดียว ทั �งนี � ภายใต้ข้อกําหนดและเงื)อนไขที) TUC 
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ตกลงยินยอม 

ประกันภยั ....................................................• กองทุนมีหน้าที)ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ)ง
ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอกบน
ทรัพย์สนิที)เช่า รวมทั �งมีหน้าที)ต้องชําระเบี �ยประกนัภยั  

ความรับผิดชดใช้  .......................................• กองทุน และ TUC ต่างตกลงที)จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าเสียหายทั �งปวงให้แก่อีกฝ่าย อนัเป็นผลมา
จากการผิดคํารับรอง คํารับประกัน และข้อปฏิบัติของตน
ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของ 
TUC ทั �ง นี � โดยมี ข้อยกเ ว้นต่าง  ๆ ตามหลักปฏิบัติ ใน
อตุสาหกรรม 

การโอนสิทธิเรียกร้อง ................................• กองทุน และ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที)
ของตนภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั
ของ TUC ให้แก่บคุคลภายนอก เมื)อได้รับความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาอีกฝ่ายก่อน โดย TUC อาจ
ใช้หรือให้บริการที)เกี)ยวข้องกบัทรัพย์สินที)เช่าภายใต้สญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของ TUC แก่ลกูค้า
ของ TUC หรือการเช่าช่วงอื)นใดตามที)กําหนดไว้ในสญัญา
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ TUC 

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที)เช่า
แก่ผู้ ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ลว่งหน้าจาก TUC ก่อน (ทั �งนี � การพิจารณาให้ความยินยอม
ดังกล่าว จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ชักช้า) และ
กองทนุจะต้องจดัการให้ผู้ ที)ซื �อหรือรับโอนทรัพย์สินที)เช่าตก
ลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร (โดยเป็นเงื)อนไขก่อนการขาย โอน 
หรือ จําหน่ายจ่ายโอนดงักลา่ว) ที)จะปฏิบตัิตามข้อกําหนด
และเงื)อนไขของสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
หลกัของ TUC และรับไปซึ)งสทิธิ ความรับผิดและหน้าที)ตา่ง ๆ 
ภายใต้สญัญาดงักลา่ว 

การยกระดับประสิทธิภาพ (Upgrades)  ......• ในกรณีจําเ ป็น หรือ สมควร ที)จะต้องมีการยกระดับ
ประสิทธิภาพ (upgrade) ทรัพย์สินที)เช่าใด ๆ หรือทรัพย์อื)น
ใดที)เกี)ยวข้อง ที)กองทนุได้รับจาก TUC หรือ ทรู หรือบริษัท
ย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การเช่า ดําเนินการและบริหาร
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จดัการภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั
ของ TUC นั �น TUC จะดําเนินการเพื)อให้มีการยกระดับ
ประสทิธิภาพ (upgrade) ดงักลา่วในทกุกรณี ด้วยคา่ใช้จ่าย
ของตนเอง โดยที)การยกระดบัประสิทธิภาพ (upgrade) จะ
กลายเป็นสนิทรัพย์เพิ)มเติมของ TUC ซึ)งหาก TUC ประสงค์
จะขายให้แก่บุคคลใด TUC ต้องยื)นคําเสนอในการขาย
สนิทรัพย์ดงักลา่วแก่กองทนุก่อน 

การสิ �นสุดของสัญญา ................................ • คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการในหลาย ๆ กรณี เช่น กรณีที)คู่สญัญาอีกฝ่าย
ไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที)สําคญัของตนภายใต้สญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของ TUC ได้ ซึ)ง
รวมถึง (ในกรณีของ TUC) การไม่สามารถชําระค่าเช่า
ในช่วงระยะเวลาหนึ)ง การล้มละลาย หรือกรณีที)การปฏิบตัิ
ตามหน้าที)สําคญัภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกัของ TUC ของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ)งจะมีผล
เป็นการกระทําที)ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

กฎหมายที,ใช้บงัคับ .....................................• สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ TUC อยู่
ภายใต้การบงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ............................................• ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา ตดัสิน
คดีความ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ รวมถึงทําการ
ประนีประนอมยอมความซึ)งอาจเกิดขึ �นจากหรือเกี)ยวข้องกบั
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ TUC 

ระบบ FOC หลกัขั�นตํ�าที� TUC จะเช่าในแต่ละปี 

ปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

ประมาณการระบบ 
FOC หลกัขั �นตํ)า (ร้อย
ละของระยะทางคอร์
กิโลเมตรทั �งหมด) 

60 60 61 62 63 65 66 67 68 69 69 70 71 72 

สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลักของ TUC ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุป
ข้อกําหนดและเงื)อนไขหลกันี � แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 
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(ค) สัญญาบริการหลัก 

สญัญาบริการหลกัระหว่างผูจ้ดัการทรพัย์สินโทรคมนาคมและกองทนุ (“สญัญาบริการหลกั”) 

คู่สัญญา .......................................................• ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม ในฐานะผู้ให้บริการ และ 

• กองทนุ 

บริการ..........................................................• กองทนุจะแต่งตั �งผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ ให้บริการ
ดงัตอ่ไปนี � 

o บริการด้านธุรการสําหรับทรัพย์สินที)เป็นโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคมที)เกี)ยวข้องของกองทุนตามที)กําหนดไว้ใน
สญัญาบริการหลกั (“ทรัพย์สินที,ให้บริการด้านธุรการ”) 
โดยบริการดงักลา่ว รวมถึง การจดัการการเข้าใช้สถานที)ตั �ง
ทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม การจดัการสญัญา
เช่าสถานที)ตั �งทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม การ
ติดตามผลและรายงานเกี)ยวกบังบประมาณและประมาณ
การประจําปีที) เ กี)ยวข้อง การดําเนินการเกี)ยวกับการ
ประกันภัย และการจัดเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน (ตาม
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัและสญัญา
เช่าอื)น ๆ) รวมถึงการจัดการเกี)ยวกบัใบแจ้งหนี �สําหรับค่า
เช่าเป็นรายเดือน  (“บริการด้านธุรการ”) และ 

o บริการด้านการตลาดสําหรับทรัพย์สินที)เป็นโครงสร้าง
พื �นฐานโทรคมนาคมที)เกี)ยวข้องของกองทุนที)ให้ผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมทําการตลาด ตามที)กําหนดไว้ใน
สัญญาบ ริการ หลัก  ( “ทรัพย์สินที, ใ ห้บ ริการด้าน

การตลาด”) โดยบริการดังกล่าว รวมถึง  การจัดทํา
แผนการตลาดประจําปีเพื)อนําพื �นที)  (slots) บนเสา
โทรคมนาคมหรือความจุของระบบ (capacity) ของ
ทรัพย์สินที)ให้บริการที)เกี)ยวข้องที)ยงัไม่มีการใช้งานออกให้
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ และการดําเนินการให้
ความช่วยเหลือผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใหม่ในการเข้า
ทําสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ (“บริการด้าน

การตลาด”) 
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(รวมเรียกวา่ “บริการฯ”) 

• การให้บริการฯ จะมีการประเมินผลโดยการใช้ดชันีประเมินผล
งาน (“ดัชนีวัดผล”) ตามที)กําหนดไว้ในสญัญาบริการหลกั ดชันี
วดัผลประกอบด้วยดชันีตา่ง ๆ รวมถึงการควบคมุการใช้จ่ายและ
รายได้ตามงบประมาณที)คาดการณ์ และการต่ออายสุญัญาเช่า
สถานที)ตั �งทรัพย์สนิ หากการให้บริการไมเ่ป็นไปตามดชันีวดัผลที)
กําหนดไว้จะมีการลดคา่บริการ 

• คูส่ญัญาจะพิจารณาและปรับปรุงดชันีวดัผลเป็นรายปีโดยตกลง
ร่วมกนัตามข้อกําหนดและเงื)อนไขของสญัญาบริการหลกั 

การเรียกเก็บค่าบริการ ................................การเรียกเก็บค่าบริการเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื)อนไขในสญัญา
บริการหลกั ให้เรียกเก็บคา่บริการสาํหรับการบริการฯ ดงันี � 

• คา่บริการสาํหรับบริการด้านธุรการ 

o ค่าบริการรายปี จํานวน 3 ล้านบาทสําหรับปีพ.ศ. 2556 
และจํานวน 18.3 ล้านบาท สําหรับปี พ.ศ. 2557 ทั �งนี � นบั
แต่ปี พ.ศ.2558 จะมีการปรับอตัราค่าบริการเพิ)มขึ �นรายปี
ในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที)ประกาศโดย
กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยสําหรับปีก่อนหน้า ทั �งนี � 
อตัราดงักลา่วต้องไมเ่กินร้อยละ 3.5 และ 

o ค่าบริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.15 ของรายได้สทุธิ
รายเดือนของกองทุนที)เกิดจากทรัพย์สินที)ให้บริการด้าน
ธุรการ (หลังหักค่าใช้จ่ายเกี)ยวกับสิทธิแห่งทาง การ
ประกนัภยั และเงินคา่เช่าตามสญัญาเช่าที)ดินที)เกี)ยวข้อง)  

• คา่บริการสาํหรับบริการด้านการตลาด 

o คา่บริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือนที)
เกี)ยวกบัทรัพย์สินที)ให้บริการด้านการตลาดที)กองทนุได้รับ
จากผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใด ๆ ที)เช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการท รัพย์สินที) ใ ห้บ ริการ ด้านการตลาด
นอกเหนือไปจากทรัพย์สินที)ผู้ เช่าและบริหารจดัการดั �งเดิม
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหรือตกลงว่าจะเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการในวันที)ของสัญญาเช่า 
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ดําเนินการและบริหารจัดการหลักที) เ กี)ยวข้อง โดยมี
คา่บริการรายปีเพิ)มในอตัราร้อยละ 3 ของจํานวนที)เกินกว่า
ประมาณการรายได้รายปีที)เกี)ยวกับทรัพย์สินที)ให้บริการ
ด้านการตลาดสาํหรับปีดงักลา่ว  

o ค่าบริการจํานวน 20 ล้านบาทซึ)งจะชําระทุกวันที) 1 
มกราคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 ที)เกี)ยวกบัทรัพย์สิน
ที)ให้บริการด้านการตลาดที)เพิ)มขึ �นซึ)งเป็นทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ)มที)กองทุนให้ผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมทําการตลาดโดยเริ)มในปีพ.ศ. 2558  และ
พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี ทั �ง นี � ในกรณีที)ทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ)มไม่สามารถส่งมอบให้แก่กองทุนได้
ภายในวนัครบกําหนดส่งมอบ (วันที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 และวนัที) 31 ธนัวาคมคม พ.ศ.2558) เกินกวา่ร้อยละ 
20 ให้ปรับลดอัตราค่าบริการดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มที)ยงัไมไ่ด้สง่มอบ   

ค่าบริการเพิ)มเติมซึ)งจะชําระ (ก) เมื)อผู้ เช่าและบริหารจัดการที)เป็น
บคุคลภายนอกรายใดต่อสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการที)
เกี)ยวกับทรัพย์สินที)ให้บริการด้านการตลาด (ข) เมื)อมีทรัพย์สินที)
ให้บริการด้านการตลาดที)ให้ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมทํา
การตลาด เพิ)มเติม ทั �งนี � อัตราค่าบริการเพิ)มเติมในแต่ละกรณีจะ
เป็นไปตามที)กองทนุและผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะได้ตกลงกนั  

ค่าตอบแทนเพิ,มเติม ................................ในกรณีที)รายได้รายปีของกองทนุที)เกี)ยวกบัทรัพย์สินที)ให้บริการด้าน
การตลาดในปีใด ๆ เกินกว่าจํานวนที)เท่ากับร้อยละ 110 ของ
ประมาณการรายได้รายปีระยะยาวของทรัพย์สินที)ให้บริการด้าน
การตลาดสําหรับปีดังกล่าว ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมมีสิทธิ
ได้รับคา่ตอบแทนเพิ)มเติมเป็นจํานวนที)เท่ากบัร้อยละ 10 ของรายได้
ส่วนเกินที)เกินกว่าจํานวนร้อยละ 110 ดังกล่าว ตามที)กําหนดใน
ตารางด้านลา่งนี � 

 

ปี พ.ศ. 

จาํนวนที,เท่ากับร้อยละ 110 
ของประมาณการรายได้รายปี 
ระยะยาวสาํหรับทรัพย์สินที,ได้

ให้บริการด้านการตลาด  
(ล้านบาท) 

2558 171 
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2559 440 
2560 618 
2561 750 
2562 836 
2563 867 
2564 899 
2565 934 
2566 969 
2567 1,005 
2568 1,041 
2569 1,078 
2570 1,116 

 

 หมายเหตุ 

1. ภายหลงัจากปี พ.ศ. 2570 จํานวนข้างต้นจะมีการปรับเพิ)มขึ �นรายปีใน
อัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที)ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์
ประเทศไทยสําหรับปีก่อนหน้า ทั �งนี � อตัราดงักลา่วต้องไมเ่กินร้อยละ 3.5 

2. จํานวนข้างต้นจะมีการพิจารณาและปรับปรุงเมื)อมีทรัพย์สินที)ให้บริการ
ด้านการตลาดที)ให้ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมทําการตลาดเพิ)มเติม 

การปรับอัตราค่าบริการ ..............................ภายใต้ข้อกําหนดและเงื)อนไขในสญัญาบริการหลกั จะมีการปรับ
ค่าบริการสําหรับการให้บริการฯ ตามแต่สถานการณ์ โดยรวมถึง 
กรณีที)รายได้รายปีของกองทุนที)เกิดจากทรัพย์สินที)ให้บริการด้าน
การตลาด ตํ)ากวา่ประมาณการรายได้รายปีที)กองทนุคาดว่าจะได้รับ
จากทรัพย์สินที)ให้บริการด้านการตลาด สําหรับปีดงักลา่วในอตัราที)
เท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 5 สองปีติดต่อกัน โดยจะมีการปรับลด
อตัราคา่บริการรายปีสาํหรับบริการด้านธุรการสาํหรับปีถดัไปในอตัรา
ร้อยละที)เท่ากับร้อยละเฉลี)ยของจํานวนรายได้รายปีที)ผู้ จัดการ
ทรัพย์สนิโทรคมนาคมไมส่ามารถดําเนินการได้ในช่วงระยะเวลา 2 ปี
ดังกล่าว ทั �งนี � หากผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามประมาณการรายได้รายปีสําหรับทรัพย์สินที)
ให้บริการด้านการตลาดในอตัราที)เท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 5 เป็น
ระยะเวลาสามปีติดต่อกัน กองทุนมีสิทธิในการเลิกสญัญาบริการ
หลกั 

อายุสัญญา ..................................................ระยะเวลาการให้บริการฯ เริ)มจากวันที)ทําการโอนเสร็จสิ �นและ
ตอ่เนื)องไปเป็นระยะเวลา 15 ปี (“อายุสัญญาช่วงแรก”) และให้อายุ
สญัญาตอ่ไปโดยอตัโนมตัิอีก 5 ปี (“อายุสัญญาส่วนขยาย”) เว้นแต ่
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มีการบอกเลิกสญัญาด้วยวิธีอื)นใดตามข้อกําหนดและเงื)อนไขใน
สญัญาบริการหลกั 

การเลิกสัญญา .............................................การเลกิสญัญาบริการหลกักระทําได้ในกรณีตา่ง ๆ อาทิเช่น ผู้จดัการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมหรือกองทุนผิดนัดผิดสญัญาในสาระสําคัญ 
และไมแ่ก้ไขเหตผิุดนดัผิดสญัญานั �นภายในระยะเวลาเยียวยาแก้ไขที)
กําหนด มีการฟ้องล้มละลายกับผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่ปฏิบัติตามดัชนีวัดผลที)สําคัญ
ภายในระยะเวลาที)กําหนด รวมถึงการไม่บรรลรุายได้ที)ประมาณการ
ไว้ภายในระยะเวลาที)กําหนด และกองทุนไม่ชําระค่าบริการเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันตามที)กําหนด ทั �งนี �อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและ
เงื)อนไขในสญัญาบริการหลกั 

การโอนสิทธิ ................................................คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไมส่ามารถโอนสิทธิ แปลงคู่สญัญาใหม่ หรือโอน
โดยประการอื)นใด ซึ)งสทิธิหรือภาระหน้าที)ของตนตามสญัญาบริการ
หลกัให้แก่บคุคลอื)นโดยมิได้รับคํายินยอมจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ทั �งนี �การให้คํายินยอมต้องไม่ลา่ช้าโดยไม่มีเหตอุนั
สมควร 

กฎหมายที,ใช้บงัคับ ................................สญัญาบริการหลกัให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ............................................ให้การพิจารณาตัดสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการ
พิจารณา และการยตุิข้อพิพาทที)เกิดขึ �นจากหรือเกี)ยวข้องกบัสญัญา
บริการหลกัอยูใ่นเขตอํานาจเฉพาะของศาลแหง่ประเทศไทย 

สญัญาบริการหลกัฉบบัลงนามอาจแตกตา่งไปจากสรุปข้อกําหนดและเงื)อนไขหลกันี � แต่จะไม่แตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญั 

(ง) หนังสือข้อตกลงกระทาํการ (Letter of Undertaking) ระหว่างเรียลฟิวเจอร์ BFKT และ
กองทุน 

คู่สัญญา .......................................................• เรียลฟิวเจอร์  

• BFKT และ 

• กองทนุ 
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ข้อตกลงกระทาํการ .......................... เ รียลฟิวเจอร์ตกลงว่า นับแต่วันที)กองทุนลงทุนจนถึงวันที)  กสท. 
โทรคมนาคมเริ)มชําระเงินตามสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA เรียล
ฟิวเจอร์จะชําระหรือดําเนินการให้มีการชําระรายได้สทุธิรายเดือนให้แก่
กองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและรายได้ระหว่างกองทุนและ 
BFKT  

กฎหมายที,ใช้บงัคับ ................................หนงัสอืข้อตกลงกระทําการอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายไทย  

เขตอาํนาจศาล ................................ ศาลยตุิธรรมของประเทศไทยมีเขตอํานาจศาลโดยเฉพาะที)จะรับฟังและ
พิจารณาคดี การฟ้องร้อง หรือกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงบัข้อพิพาท
ที)อาจเกิดขึ �นจาก หรือเกี)ยวเนื)องกบัหนงัสอืข้อตกลงกระทําการ 

หนงัสือข้อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) ฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้อกําหนด
และเงื)อนไขหลกันี � แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั  

(จ) หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของเรียลฟิวเจอร์ที,ให้แก่ BFKT 

คู่สัญญา .......................................................เรียลฟิวเจอร์ 

วัตถุประสงค์ของการให้ความ
สนับสนุน .....................................................

เรียลฟิวเจอร์ประสงค์ที)จะ: 

• เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที)สดุของ BFKT เมื)อนบัรวมหุ้นที)ถือโดยบริษัท
ในเครือรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั  

• ไม่กระทําการใด ๆ อันจะส่งผลทําให้ BFKT ไม่สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดํารงสถานะทางการเงินได้ และ 

• ให้ความสนับสนุนแก่ BFKT โดยวิธีการที)เหมาะสมในเชิงธุรกิจ
เพื)อให้ BFKT สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัทางการเงินหรืออื)น ๆ 
ได้ตรงตามเวลาที)กําหนด ทั �งนี � เทา่ที)ไมข่ดัตอ่กฎหมาย 

ระยะเวลาที, ห นังสือสนับสนุน 
(Letter of Support) มีผล ..............................

นบัแต่วนัที) กสท. โทรคมนาคม เริ)มชําระเงินค่าเช่าให้แก่ BFKT ตาม
สญัญาเช่าเครื)องและอุปกรณ์ HSPA จนกระทั)งภาระหน้าที)ของ BFKT 
ในการโอนรายได้สุทธิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที)
กองทนุทํากบั BFKT สิ �นสดุลง  
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ความไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
และมิได้เป็นการคํ �าประกนั .........................

หนงัสือสนบัสนนุ (Letter of Support) จะไม่มีผลผูกพนัตามกฎหมาย
และมิได้เป็นการคํ �าประกนัโดยเรียลฟิวเจอร์ (ไมว่า่จะเป็นโดยชดัแจ้งหรือ
โดยปริยาย) ที)จะ 

• ชําระหรือดําเนินการให้มีการชําระรายได้สทุธิที) BFKT มีหน้าที)ต้อง
ชําระให้แก่กองทนุ หรือ 

• ประกันการจ่ายผลตอบแทนหรือเงินจํานวนอื)นใดให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุ 

หนงัสอืสนบัสนนุ (Letter of Support) ฉบบัลงนามอาจแตกตา่งไปจากสรุปข้อกําหนดและเงื)อนไขหลกั
นี � แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ฉ) สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนระหว่างทรูและกองทุน (“สัญญารักษา
สัดส่วนการถอืหน่วยลงทุน”) 

คู่สัญญา • ทรู และ 

• กองทนุ 

ข้อตกลงที, จะต้องรักษาการถือ
หน่วยลงทุน 

• ทรูตกลงว่า ทรูจะจองซื �อหน่วยลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 18 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที)ออกโดยกองทุนในการเสนอขายครั �งแรก 
และจะถือและรักษาการถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าจํานวน
ดงักลา่วไว้ ตลอดเวลานบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุจนถึงวนัที)ครบ
ห้าปีนบัจากวนัจดทะเบียนกองทนุ 

กฎหมายที,ใช้บังคับ • สญัญารักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล • ให้การพิจารณาตัดสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการ
พิจารณา และการยุติข้อพิพาทที)เกิดขึ �นจากหรือเกี)ยวข้องกับ
สญัญารักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนอยู่ในเขตอํานาจเฉพาะ
ของศาลแหง่ประเทศไทย 

สญัญารักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้อกําหนดและเงื)อนไข
หลกันี � แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

2.7.2 การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื �นฐานในอนาคต 

หากในอนาคตกองทุนจะเข้าทํา แก้ไขเพิ)มเติม หรือยกเลิกสญัญาเกี)ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื �นฐาน และเป็นการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาใด ๆ ที)เกี)ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)มีมลูคา่ของสญัญาเกินกวา่ 100 ล้านบาท หรือตั �งแตร้่อยละ 30 ขึ �นไป
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ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที)มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักลา่ว กองทนุจะกระทําได้ต่อเมื)อ
ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เป็นการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาใดที)มีมูลค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้าน
บาท แตน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ ณ เวลาที)มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักลา่วที)
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หรือตามที)ระบุในโครงการจัดการกองทุน ทั �งนี � การคํานวณมูลค่าของ
สญัญาดงักลา่วข้างต้น ให้พิจารณาจากมลูคา่ของสญัญาทกุรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

2.8 จุดเด่นของกองทุนและกลยุทธ์การลงทุน 

บริษัทจดัการมีวตัถุประสงค์หลกัที)จะทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับเงินปันผลเพื)อการสร้างผลตอบแทน ในระยะ
ยาว โดยคํานงึถึงประโยชน์ที)ได้รับตอ่การพฒันาและเพิ)มคณุภาพของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุรวมเข้า
ลงทนุ โดยกองทนุมีจดุเดน่และมีกลยทุธ์การบริหารทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุรวมเข้าลงทนุดงันี � 

2.8.1 จุดเด่นของกองทุน 

กองทนุจะเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานในประเทศไทยที)ลงทนุในทรัพย์สินที)เป็นโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคม และให้เช่าทรัพย์สินดงักล่าว บริษัทจัดการเชื)อว่าจุดเด่นในการแข่งขนัที)เกี)ยวข้องกับธุรกิจของ
กองทนุได้แก่ 

(ก) การมีกองทรัพย์สินซึ, งประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคมอื,น ๆ (ทั �งที,เป็นกรรมสิทธิ]ในทรัพย์สินและสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สุทธิ) จาํนวนมากและกระจายอยู่ทั,วประเทศ ซึ,งกองทุนจะได้รับประโยชน์จาก
การที,เป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมซึ,งการเข้ามาในตลาดมีอุปสรรคอย่างมาก 

บริษัทจัดการเชื)อว่ากองทรัพย์สินอนัประกอบด้วยทรัพย์สินที)เป็นโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมที)มี
ลกัษณะเฉพาะของกองทนุจะเป็นหนึ)งในกองทรัพย์สินที)มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายที)สดุของประเทศ
ไทย และจะทําให้กองทนุสามารถให้บริการโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ที)มีความครบถ้วน
สมบูรณ์แก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนได้ ณ วันที)กองทุนลงทุน กองทุนจะมีสิทธิในการรับ
รายได้สุทธิจากเสาโทรคมนาคมกว่า 5,845 เสา และกองทุนจะซื �อทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มซึ)ง
ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมอีกจํานวน 6,000 เสา ทําให้กองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทนุ (ทั �งที)เป็น
กรรมสทิธิJในทรัพย์สนิและสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ) จะเพิ)มขึ �นเป็น 11,845 เสาภายในสิ �นปี พ.ศ. 
2558 โดยเสาโทรคมนาคมของกองทุนจะตั �งอยู่ในทุก 77 จังหวดัของประเทศไทย ซึ)งกองทรัพย์สินที)เป็นเสา
โทรคมนาคมนี �จะทําให้กองทนุสามารถนําเสนอเสาโทรคมนาคมที)ครอบคลมุทั)วทั �งประเทศให้แก่ผู้ เช่าและบริหาร
จดัการทรัพย์สินของกองทนุและทําให้โครงข่ายของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุสามารถครอบคลมุ
จํานวนประชากรมากกวา่ร้อยละ 90 บนคลื)นความถี)ในยา่นความถี) 850 MHz และ 2100 MHz ได้ภายในอีกสาม
ปีข้างหน้า ทั �งนี � ระบบ FOC ของ TUC และระบบ FOC ของ BFKT เมื)อรวมกนัแล้วจะมีระยะทางประมาณ 
52,362 กิโลเมตรผา่น 73 จงัหวดั  



รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

หน้าที) 147 

จากการที)กองทนุเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมรายแรกในประเทศไทย ประกอบกับ
การมีอปุสรรคอยา่งมากในการเข้าสูภ่าคอตุสาหกรรมนี � กองทนุจึงมีข้อได้เปรียบในฐานะผู้บกุเบิก โดยต้นทนุและ
ระยะเวลาจํานวนมากที)ต้องใช้ในการก่อสร้างเสาโทรคมนาคม การวาง FOC รวมถึงการซื �อและการติดตั �ง
อปุกรณ์ระบบสื)อสญัญาณและอปุกรณ์อื)น ๆ เป็นสว่นหนึ)งของอปุสรรคที)สาํคญัที)สดุในการเข้าสูต่ลาด ซึ)งอาจลด
แรงจงูใจในการเข้าแขง่ขนั นอกจากนี � ผู้ ที)ต้องการเข้ามาในตลาดยงัจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่าง ๆ 
ที)มีความเข้มงวด และต้องผ่านขั �นตอนการยื)นขออนญุาตที)ใช้เวลานานในสว่นที)เกี)ยวกบัการก่อสร้างโครงสร้าง
พื �นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย นอกจากนี � ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื)อนที)รายสําคญัอื)น ๆ ของไทยยงัอาจจะ
เผชิญกบัความไม่แน่นอนทางกฎหมายที)มีนยัสําคญั การใช้เวลาที)ยาวนาน และการเจรจาต่อรองที)ซบัซ้อนกับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้วย หากผู้ ประกอบการเหล่านั �นพยายามที)จะปรับโครงสร้าง (spin-off) ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมที)มีอยูข่องตน 

(ข) กองทุนอยู่ในสถานะที,ดีที,จะได้รับประโยชน์จากการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื,อนที,
อย่างรวดเร็วจากการเปลี,ยนไปใช้บริการระบบ 3G และ 4G LTE ในประเทศไทย 

ในฐานะที)ประเทศไทยเป็นหนึ)งในตลาดเอเชียแห่งสุดท้ายที)เปิดให้บริการ 3G จึงเป็นที)คาดว่า
อตุสาหกรรมโทรศพัท์เคลื)อนที)ของไทยจะมีการเติบโตของจํานวนผู้ ใช้บริการ 3G และ 4G LTE ที)สงูขึ �นมาก โดย 
Analysys Mason ได้ประมาณการวา่อตัราการเติบโตเฉลี)ยต่อปีของผู้ ใช้บริการ 3G จะอยู่ที)ร้อยละ 34 นบัตั �งแต่
ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 ทั �งนี � มีการคาดการณ์วา่การใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนที)เพิ)มขึ �น ซึ)งคิดเป็นร้อยละ 35 
ของยอดขายโทรศพัท์เคลื)อนที)ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 โดยประมาณ ประกอบกบัการเปลี)ยนไปใช้ระบบ 
3G และ 4G LTE จะเป็นปัจจยักระตุ้นอปุสงค์สาํหรับการใช้บริการข้อมลูเคลื)อนที) เนื)องจากจะมีผู้บริโภคของไทย
ที)ใช้แอพพลิเคชั)นสําหรับโทรศพัท์เคลื)อนที)และบริการอินเทอร์เน็ตเคลื)อนที)เพิ)มมากขึ �น โดยAnalysys Mason 
ประมาณการว่าผู้ ใช้บริการข้อมลูเคลื)อนที)จะเติบโตขึ �นในอตัราการเติบโตเฉลี)ยต่อปีที)ร้อยละ 46 ตั �งแต่ปี พ.ศ. 
2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 และจํานวนการรับสง่ข้อมลูผา่นโครงขา่ยทั �งหมดจะเติบโตขึ �นในอตัราการเติบโตเฉลี)ยต่อ
ปีที)ร้อยละ 23 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยผู้บริโภคจะมีความคาดหวงัในบริการที)มีคณุภาพสงูขึ �นทั �งในด้าน
ของพื �นที)ครอบคลมุของบริการประเภทเสียงที)ไร้รอยต่อ และการดาวน์โหลดข้อมูลที)รวดเร็วและราบรื)นเมื)อ
เปลี)ยนไปใช้เทคโนโลยีในยคุถดัไป 

การเปลี)ยนแปลงนี �และอุปสงค์สําหรับการใช้บริการข้อมูลเคลื)อนที)ซึ)งมีคุณภาพสูงจะส่งผลให้ผู้
ให้บริการโทรศพัท์เคลื)อนที)ของไทยต้องติดตั �ง Node B และอปุกรณ์โครงขา่ยอื)น ๆ เพิ)มขึ �น อนัจะทําให้เกิดความ
ต้องการโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive เพิ)มเติมด้วย การเปลี)ยนแปลงนี �ยงัรวมถึงการให้บริการ 
3G บนคลื)นความถี) 2100 MHz ซึ)งจะเพิ)มความจําเป็นที)จะต้องมีเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื)น ๆ เพิ)มเติม เนื)องจากความถี)ที)สงูขึ �นทําให้จําเป็นต้องมี Node B ในจํานวนที)
มากขึ �นและตั �งอยู่ในระยะที)ใกล้กนัยิ)งขึ �น รวมทั �งระบบ FOC เพื)อการสง่ต่อสญัญาณ ซึ)งแตกต่างไปจากระบบ
ไมโครเวฟ นอกจากนี � ใบอนุญาตสําหรับคลื)นความถี)ในย่านความถี) 2100 MHz กําหนดให้ผู้ ให้บริการ
โทรศพัท์เคลื)อนที)ของไทยจําต้องมีความครอบคลมุโครงขา่ยขั �นตํ)าร้อยละ 80 ของจํานวนประชากรภายในปี พ.ศ. 
2559 ซึ)งเป็นการเพิ)มอปุสงค์สําหรับโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ยิ)งขึ �นไปอีก ในฐานะที)
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กองทนุเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมรายแรกในประเทศไทย บริษัทจดัการเชื)อว่ากองทนุจะอยู่
ในสถานะที)ดีที)จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มของอตุสาหกรรมในทางบวกเหลา่นี � 

(ค) การจาํกัดความเสี,ยงจากการพึ,งพาการเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศ
ไทยจากรายได้จากสัญญาระยะยาวและสิทธิในการได้รับรายได้สุทธิ ซึ,งเป็นฐานใน
การจัดสรรผลตอบแทนการลงทุนที,ต่อเนื,องให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในระยะยาว 

ด้วยรายได้สว่นใหญ่ของกองทนุจะมาจากสญัญาระยะยาวซึ)งมีการกําหนดค่าเช่าตั �งต้นคงที)และการ
กําหนดปัจจัยสําหรับการปรับค่าเช่าดงักลา่วไว้ บริษัทจดัการเชื)อว่ารูปแบบทางธุรกิจของกองทนุจะช่วยจํากัด
ความเสี)ยงของผู้ลงทุนที)เกี)ยวเนื)องกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทย ซึ)งคาดว่าจะมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื)อง ทั �งนี � จากข้อมลูของ Economist Intelligence Unit นั �น มีการประมาณการว่าผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศที)แท้จริงตอ่ประชากรของไทยจะมีอตัราการเติบโตเฉลี)ยตอ่ปีที)ร้อยละ 4.5 ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 
2560 และรายได้ที)ใช้จ่ายได้จริง (disposable income) ตอ่ประชากรจะมีอตัราการเติบโตเฉลี)ยตอ่ปีที)ร้อยละ 6.7 
ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซึ)งอาจจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคสําหรับบริการต่าง ๆ เช่น โทรคมนาคม 
ความต้องการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้บริโภคที)เพิ)มขึ �น จะสง่ผลให้ปริมาณการรับสง่ข้อมลูบนโครงข่ายของผู้
ให้บริการโทรคมนาคมเพิ)มสงูขึ �นไปด้วย ซึ)งจะผลกัดนัให้ผู้ ให้บริการมีความต้องการใช้สถานีฐาน และ Node B 
เพิ)มเติม ซึ)งจะส่งผลในทางบวกกับความต้องการเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทั �งนี � 
Analysys Mason ประเมินว่าการรับสง่ข้อมูลบนโครงข่ายทั �งหมดจะมีอตัราการเติบโตเฉลี)ยต่อปีร้อยละ 30 
ตั �งแตปี่ พ.ศ. 2556 จนถึงปี พ.ศ. 2560 

รายได้ของกองทุนจะเกิดขึ �นต่อเนื)องตามสญัญาระยะยาวและสิทธิในการรับรายได้สทุธิบนทรัพย์สิน
บางสว่นของกลุม่ทรู ซึ)งเป็นหนึ)งในผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ)งบริษัทจดัการเชื)อว่าอยู่
ในสถานะที)ดีที)จะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการใช้จ่ายที)เพิ)มขึ �นของผู้บริโภคในประเทศไทยดังที)ได้กล่าว
ข้างต้น กองทุนจะมีสิทธิได้รับค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักบนเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มที)เป็น
กรรมสิทธิJของกองทุน โดยกําหนดระยะเวลาผูกพนัถึงปี พ.ศ. 2570 ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกักบัเรียลฟิวเจอร์ โดยมีอตัราคา่เช่าตั �งต้นที)คงที)ซึ)งจะมีการปรับเพิ)มขึ �นเป็นรายปีโดยเริ)มตั �งแต่ปี พ.ศ. 
2558 ในอตัราคงที)ซึ)งจะสะท้อนถึงแนวโน้มการเพิ)มขึ �นของดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) และค่าครองชีพที)เพิ)มสงูขึ �น 
ทั �งนี � อตัราค่าเช่าที)ปรับขึ �นจริงนั �นอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ก็ได้ และอาจเข้าทํา
ข้อตกลงที)เทียบเคียงกนัได้กบัผู้ เช่าและบริหารจดัการพื �นที)ร่วมเพิ)มเติมบนทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มของ
กองทนุ และจะมีการผูกพนัระยะยาวจากผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทนุ ซึ)งกําหนดค่าเช่าไว้ลว่งหน้า
และมีการปรับเพิ)มขึ �นเป็นรายปีในลกัษณะเดียวกันกับกรณีการเช่าระบบ FOC หลกัและระบบบรอดแบนด์ใน
ต่างจังหวัดบางส่วนของกองทุนด้วย และสิทธิของกองทุนที)จะได้รับรายได้สุทธิจากการให้เช่าทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จะถกูเชื)อมโยงกบัอตัราค่าเช่าตามที)กําหนดไว้ใน
สญัญาที)มีอยูแ่ล้ว เช่น สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA ซึ)งจะครบกําหนดอายขุองสญัญาในปี พ.ศ. 2568 
อีกทั �งบริษัทจัดการเชื)อว่ากองทุนจะมีอตัราการเปลี)ยนตวัผู้ เช่าและบริหารจัดการสําหรับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื �นฐานโทรคมนาคมในระดบัที)ตํ)า เนื)องจากผู้ เช่าและบริหารจดัการจําเป็นที)จะต้องลดความขดัข้องของบริการ 
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รักษาความครอบคลมุของโครงขา่ยในพื �นที)สําคญั และหลีกเลี)ยงการสญูเสียรายได้และค่าใช้จ่ายเพิ)มเติมซึ)งจะ
เป็นผลมาจากการปรับตั �งคา่โครงขา่ยใหม ่

การให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการและสิทธิที)จะได้รับรายได้เหลา่นี �จะทําให้กองทนุมีรายได้สทุธิ
ตามสญัญาสําหรับระยะเวลาหนึ)งเดือนสิ �นสดุวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นจํานวนทั �งสิ �น 359.9 ล้านบาท 
(ไม่รวมเงินรับลว่งหน้าบางรายการและลกูหนี �การค้า) และ 4,318.3 ล้านบาท สําหรับระยะเวลาสิบสองเดือน
สิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ดงันั �นเมื)อคํานงึถึงโครงสร้างคา่ใช้จ่ายของกองทนุ กองทนุคาดว่ากองทนุจะ
มีการแปลงผนัรายได้เป็นกระแสเงินสด (conversion of revenue to cash flow) ในช่วงเวลาประมาณการที)
คอ่นข้างสงู นอกจากนั �น กองทนุยงัจะได้เงินรับค่าเช่าลว่งหน้าเป็นรายเดือนจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่น
เพิ)มของกองทนุสาํหรับปี พ.ศ. 2557 จํานวน 1,242.9 ล้านบาท ซึ)งจะทําให้มีกระแสเงินสดทั �งหมดที)สามารถจ่าย
เป็นผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจํานวนประมาณ 332.3 ล้านบาท สําหรับระยะเวลาหนึ)งเดือน
สิ �นสุดวันที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ 5,357.5 ล้านบาท สําหรับระยะเวลาสิบสองเดือนสิ �นสุดวันที) 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 นอกจากนี � กฎหมายหลกัทรัพย์และโครงการจดัการกองทนุกําหนดให้กองทนุต้องจัดสรร
จํานวนเงินไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที)ปรับปรุงแล้วของกองทนุเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุใน
แต่ละปี เพื)อให้เป็นที)มั)นใจว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับประโยชน์จากส่วนต่างกําไรที)ประมาณการไว้เหล่านี � 
กองทนุจะยงัทําการจ่ายเงินไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของสภาพคลอ่งสว่นเกินจากเงินสดเพิ)มเติมที)ได้รับโดยการลด
ทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 2.9.1 “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”   

(ง) เสาโทรคมนาคมของกองทุนมีพื �นที,รองรับเพิ,มเติมจาํนวนมากและอยู่ในสถานที,ตั �งที,
ดีที,จะเติบโตได้จากการเพิ,มการเช่าพื �นที, ร่วม ทําให้สามารถมีรูปแบบทางธุรกิจที,
พร้อมเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีความสามารถในการรักษาระดับของต้นทุนในการ
ดาํเนินการ (operating leverage)  

จํานวนเสาโทรคมนาคมเริ)มต้นทั �งสิ �น 5,845 เสา ที)กองทุนจะมีสิทธิในรายได้สุทธิแบ่งเป็น เสา
โทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 1,485 เสา และเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน 4,360 เสา เสาโทรคมนาคม
สว่นนี �จะถกูนําออกให้เช่าโดย BFKT แก่ กสท. โทรคมนาคม แตเ่พียงผู้ เดียวตามระยะเวลาที)กําหนดไว้ในสญัญา
เช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA โดยค่าเช่าในสว่นที)เป็นเสาโทรคมนาคมของ BFKT จะเป็นค่าเช่าคงที)หลงัหกั
คา่ใช้จ่ายในอตัราเริ)มต้นที) 19,565 บาทต่อเสาต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 และในสว่นที)เป็นเสา
โทรคมนาคมของ AWC ในอัตราเริ)มต้นที) 22,000 บาทต่อเสาต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 
นอกจากนี � ทรูได้ตกลงที)จะสง่มอบหรือดําเนินการให้มีการสง่มอบเสาโทรคมนาคมเพิ)มเติมให้แก่กองทนุจํานวน 
6,000 เสา ซึ)ง เสาโทรคมนาคม 3,000 เสาในจํานวนนั �นจะสง่มอบให้แก่กองทนุภายในวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 และเสาโทรคมนาคมที)เหลอื 3,000 เสาจะสง่มอบให้แก่กองทนุภายในวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั �งนี � 
เรียลฟิวเจอร์ซึ)งเป็นบริษัทในกลุม่ทรูที)ได้ใบอนญุาตให้ใช้คลื)นความถี)ในยา่นความถี) 2100 MHz จะเป็นผู้ เช่าและ
บริหารจดัการหลกัสาํหรับทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มจํานวน 6,000 เสานี � และตกลงที)จะเช่าพื �นที) (slots) 
บนเสาเพิ)มเติม โดยเริ)มตั �งแต่ปี พ.ศ. 2560 รวมทั �งสิ �น 15,249 พื �นที) (slots) บนเสาโทรคมนาคมเหล่านี �
โดยประมาณ โดยคาดว่าภายในต้นปี พ.ศ. 2560 อตัราการใช้พื �นที) (occupancy rate) โดยเฉลี)ยของทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มจํานวน 6,000 เสานี �จะเท่ากับ 2.54 ต่อเสา โดยประมาณ เปรียบเทียบกับพื �นที)ที)
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ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลี)ยตอ่เสาโทรคมนาคมที) 3.76 และเมื)อ
คํานวณเฉลี)ยกับพื �นที)บนเสาโทรคมนาคมทั �งหมดที)อยู่ในกองทรัพย์สินของกองทุนจะอยู่ที) 3.6 (ทั �งนี � บน
สมมติฐานที)วา่ความตกลงเกี)ยวกบัสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวบนเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ 
AWC สิ �นสดุแล้ว) ทั �งนี � ภายหลงัจากที)มีการสง่มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มจํานวน 6,000 เสาแล้ว 
ทรัพย์สนิดงักลา่วจะเป็นเสาโทรคมนาคมที)สามารถนําออกให้เช่ากบัผู้ เช่าและบริหารจดัการร่วมเพิ)มเติมรายอื)น
ได้ทนัที นอกจากนี � เสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคม AWC จะสามารถนําออกให้ผู้ อื)นเช่า 
ดําเนินการ และบริหารจดัการเพิ)มเติมได้เมื)อครบกําหนดสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA และกองทนุใน
เวลาดงักลา่วกองทนุจะสามารถใช้สทิธิในการซื �อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT ได้ ดงันั �น กองทนุจึง
คาดว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิJในเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคม AWC เมื)อครบกําหนด
สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA และกองทนุจะได้รับประโยชน์จากผู้ อื)นซึ)งเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ
เสาโทรคมนาคมเพิ)มเติม ในขณะที)ยงัคงให้เช่าพื �นที) (slots) บนเสาโทรคมนาคมจํานวนหนึ)งแก่กลุม่ทรูที)เป็นผู้
เช่าและบริหารจัดการหลกั นอกจากนี � ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี)ยที)จะเกิดขึ �นกับผู้ เช่าและบริหารจัดการและกองทุน
สําหรับการเพิ)มพื �นที)บนเสาโทรคมนาคม เพื)อที)จะรองรับอปุกรณ์เพิ)มเติม อยู่ในระดบัที)ตํ)าเมื)อเปรียบเทียบกับ
อตัราค่าเช่ารายปีโดยเฉลี)ยต่อพื �นที) (slots) บนเสา จึงทําให้กองทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุได้
เพิ)มขึ �น นอกจากนี � ระบบ FOC หลกัของกองทนุจะมีใยแก้วนําแสงที)ยงัไม่มีการใช้งาน (dark fiber) ซึ)งสามารถ
ให้เช่าใช้ร่วมได้ 

บริษัทจดัการเชื)อวา่เสาโทรคมนาคมและระบบ FOC หลกัของกองทนุตั �งอยูใ่นพื �นที)ซึ)งมีการรับสง่ข้อมลู
ผา่นโทรศพัท์เคลื)อนที)อยูใ่นอตัราที)สงูและมีการเติบโต และให้โอกาสแก่ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื)อนที)ที)จะสามารถ
ครอบคลมุโครงข่ายเป้าหมายได้โดยไม่ต้องมีรายจ่ายลงทุนที)สงู โดยเฉพาะอย่างยิ)ง ในพื �นที)ต่างจังหวดัของ
ประเทศไทยที)มีการเติบโตสงู ทั �งนี � ประมาณร้อยละ 21.4 ของกองทรัพย์สนิที)เป็นเสาโทรคมนาคมของกองทนุจะ
ตั �งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ซึ)งมีการรับสง่ข้อมลูผา่นโครงขา่ยสงูสดุ 

คา่ใช้จ่ายเพิ)มเติมในการเพิ)มผู้ เช่าและบริหารจดัการพื �นที)ร่วมสําหรับเสาโทรคมนาคมหรือระบบ FOC 
ของกองทนุจะมีจํานวนค่อนข้างตํ)า ทําให้กองทุนสามารถรับรู้รายได้เพิ)มเติมจากการมีผู้ เช่าและบริหารจดัการ
พื �นที)ร่วมเป็นผลกําไรและกระแสเงินสดได้ง่ายยิ)งขึ �น รูปแบบทางธุรกิจที)พร้อมเติบโตได้นี �ทําให้กองทุนมี
ความสามารถในการรักษาระดบัของต้นทนุในการดําเนินการ (operating leverage) ที)สงู อีกทั �งมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนที)สงูขึ �น (potential upside) นอกจากนี � ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุซึ)งมีหน้าที)ที)จะต้อง
บํารุงรักษาทรัพย์สินของกองทนุจะมีระดบัรายจ่ายลงทนุเพื)อการบํารุงรักษาที)ค่อนข้างตํ)า โดยค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาโดยเฉลี)ยต่อเสาโทรคมนาคมอยู่ที) 300 ถึง 400 บาทต่อเดือนโดยประมาณ (ไม่รวมค่าเช่าที)ดิน) ซึ)ง
เป็นปัจจยัที)สง่เสริมให้ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัดงักลา่วทําการต่อสญัญาเช่า  ดําเนินการและบริหารจดัการ
กบักองทนุเมื)อครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาดงักลา่ว 
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(จ) กระแสเงนิสดของกองทุนมีพื �นฐานที,ดีจากสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามสัญญา ในการรับ
รายได้สุทธิที,เกิดจากทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ตามที,กาํหนดไว้ในสัญญาเช่า
เครื,องและอุปกรณ์ HSPA ซึ,งเป็นสัญญาระยะยาว และเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ตามที,กาํหนดไว้ในสัญญาเช่าระยะยาวระหว่าง BFKT กับ AWC 

กองทุนจะเป็นเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการรับรายได้สุทธิที)เ กิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC โดย BFKT มีสิทธิได้รับรายได้สทุธิที)เกิดจากทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT จาก กสท. โทรคมนาคม ตามสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA ในสว่นที)มีการขาย
ให้กองทนุปีละประมาณ 1,900 ล้านบาท และ AWC มีสิทธิได้รับรายได้สทุธิจาก BFKT ตามสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ปีละประมาณ 1,151 ล้านบาท ทั �งนี � กองทนุมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวบนรายได้สทุธิที)เกิด
จากทรัพย์สนิเหลา่นี � ซึ)งหกัคา่ใช้จ่ายโดยตรงที)เกี)ยวข้องกบัทรัพย์สนินี �แล้ว (รวมถึง คา่เช่าที)ดิน ภาษีโรงเรือนและ
ที)ดิน ค่าใช้จ่ายสําหรับสิทธิผ่านทาง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการและบํารุงรักษา และค่าประกนัภยั เป็นต้น) 
กองทนุจะมีกระแสรายได้ที)ตอ่เนื)องและมีความแนน่อนนี �จนถึงปี พ.ศ. 2568 เป็นอยา่งน้อย กลา่วคือจนถึงเวลาที)
สญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA ครบกําหนดอายขุองสญัญา และตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ที)ทํากบั BFKT และ AWC นั �น กองทนุจะมีสทิธิในการบงัคบัสญัญาตอ่ BFKT และ AWC หาก BFKT และ 
AWC ไม่โอนรายได้สทุธิดงักลา่วให้แก่กองทนุ บริษัทจดัการเชื)อว่ารายได้สทุธิตามสญัญานี �จะทําให้กองทนุมี
กระแสเงินสดอิสระสทุธิที)ชดัเจน ซึ)งจะกลายเป็นเงินปันผลระยะยาวที)มีความตอ่เนื)องสาํหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ฉ) การมีความสัมพันธ์ที, ดีกับฝ่ายบริหารของกลุ่มทรูซึ, งอยู่ ในระดับแนวหน้าของ
อุตสาหกรรม และการลงทุนของกลุ่มทรู ซึ,งเป็นผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมที,
ครอบคลุมทั,วประเทศและครบวงจรเพียงรายเดียวของประเทศไทย  

ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุได้แก่บริษัทยอ่ยของทรู ซึ)งเป็นผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื)อนที)ราย
ใหญ่รายหนึ)งของไทย และ ณ วันที)ของเอกสารฉบบันี �เป็นผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมที)ครอบคลมุทั)ว
ประเทศและครบวงจรเพียงรายเดียวของไทย เมื)อเสร็จสิ �นการเสนอขายครั �งแรก ทรูจะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุราย
ใหญ่ที)สุดของกองทุน และจะมีผู้บริหารของทรูเข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการที)ปรึกษาการลงทุนของกองทุน 
นอกจากนี � กลุม่ทรูได้แสดงความมุง่มั)นตอ่ความสาํเร็จของกองทนุด้วยการตกลงที)จะสง่มอบหรือดําเนินการให้มี
การสง่มอบทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มให้แก่กองทนุภายในปี พ.ศ. 2558 และการให้สิทธิในการได้รับคํา
เสนอก่อนแก่กองทนุในการซื �อโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมเพิ)มเติมในกรณีที)กลุม่ทรูมีความต้องการที)จะขาย
ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

กองทนุคาดหมายวา่การสนบัสนนุและความเชี)ยวชาญในอตุสาหกรรมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม
ของกลุ่มทรูจะทําให้กองทุนมีข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขนัในการบริหารจัดการทรัพย์สินและการขยายกอง
ทรัพย์สินของกองทนุ โดยกองทนุจะพึ)งพาความเชี)ยวชาญของกลุ่มวิศวกรและผู้บริหารของกลุม่ทรูซึ)งมีความรู้
ทางด้านเทคนิคในเชิงลกึและอยู่ในระดบัแนวหน้าของอุตสาหกรรมในด้านงานธุรการ การให้บริการ การจดัหา
ผลประโยชน์ และการตลาด นอกจากนี � กองทุนจะได้รับประโยชน์จากความสมัพนัธ์กับผู้แทนของผู้ ให้บริการ
โทรศพัท์เคลื)อนที)รายอื)น ๆ ของประเทศไทย โดยผ่านทางการเข้าดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการที)ปรึกษาการ
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ลงทุนของกองทุน ซึ)งสมาชิกแต่ละรายของคณะกรรมการที)ปรึกษาการลงทุนนี �เป็นผู้ มีประสบการณ์ใน
อตุสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยเป็นเวลาถึง 21 ปีโดยเฉลี)ย 

2.8.2 กลยุทธ์ของกองทุน 

บริษัทจดัการเชื)อวา่แนวโน้มในทางบวกของธุรกิจของกองทนุได้รับการสนบัสนนุจากกลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) การสร้างผลกําไรจากความสามารถในการรักษาระดับต้นทุนในการดําเนินการ 
(operating leverage) ด้วยการสร้างยอดขายตามที,ตั �งเป้าหมายไว้ โดยมุ่งเน้นที,การ
รักษาความสัมพันธ์ที,ดีกับกลุ่มทรูและการหาผู้เช่าและบริหารจัดการพื �นที, ร่วม
เพิ,มเติมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ,ม ซึ,งทรูจะส่งมอบหรือดําเนินการให้มี
การส่งมอบให้แก่กองทุนจาํนวน 3,000 เสาภายในปี พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคม
ที,เหลือจาํนวน 3,000 เสาภายในปี พ.ศ. 2558 

กลยุทธ์ของกองทุนจะมุ่งที)การเพิ)มการใช้ประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทนุของทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ)ม โดยกําหนดให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมตั �งเป้าหมายที)จะทําการเพิ)มจํานวนผู้ เช่า
และบริหารจดัการพื �นที)ร่วมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มนี �ให้ได้มากที)สดุ เพื)อที)จะสร้างรายได้ต่อเสา
โทรคมนาคมที)เพิ)มขึ �น ทั �งนี � ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะทํางานร่วมกับทีมงานด้านการวางแผนและ
วิศวกรรมโครงขา่ยของผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื)อนที)ของไทยรายอื)น ๆ เพื)อที)จะหาโอกาสในการตอบสนองความ
ต้องการทางด้านโครงขา่ยของผู้ประกอบการเหลา่นั �นจากการใช้พื �นที)บนเสาโทรคมนาคมของกองทนุ การเพิ)มผู้
เช่าและบริหารจัดการพื �นที)ร่วมรายใหม่จะทําให้กองทุนสามารถกระจายฐานลูกค้า อีกทั �งปรับปรุงความ
นา่เชื)อถือทางการเงิน (credit profile) และการสร้างกระแสเงินสดในระยะยาวของกองทนุได้ โดยปกติ การเพิ)มผู้
เช่าและบริหารจดัการพื �นที)ร่วมนี �จะช่วยปรับปรุงอตัรากําไรจากการดําเนินงาน (operating margin) ต่อเสาได้
อยา่งมีนยัสาํคญั เนื)องจากคา่ใช้จ่ายเพิ)มเติมของกองทนุในการเพิ)มผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใหม่ในสว่นของ
คา่ใช้จ่ายและรายจ่ายลงทนุอยูใ่นระดบัที)ตํ)า 

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มนี �จะตั �งอยู่ในพื �นที)ต่าง ๆ ทั)วประเทศ และจะทําให้ผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคมสามารถครอบคลมุจํานวนประชากรสว่นใหญ่ของประเทศไทยบนคลื)นความถี) 850 MHz 1800 
MHz และ 2100 MHz ได้ จึงทําให้เสาโทรคมนาคมเหลา่นี �เป็นทางเลือกทางหนึ)งที)น่าสนใจในการเพิ)มจํานวน 
Node B เมื)อเปรียบเทียบกบัการสร้างเสาโทรคมนาคมใหม ่

นอกจากนี � กองทุนมุ่งที)จะดํารงความสมัพันธ์กับกลุ่มทรูและบริษัทย่อยของกลุ่มทรู โดยผ่านทาง
ข้อตกลงร่วมกนัที)จะดําเนินกลยทุธ์ในการขยายกองทรัพย์สนิ ซึ)งกองทนุคาดวา่จะเป็นประโยชน์ร่วมกนั เนื)องจาก
แผนดังกล่าวจะทําให้กองทุนมีพื �นที)รองรับเพิ)มเติมเพื)อสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของกองทุน ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นแนวทางที)คุ้มคา่สาํหรับกลุม่ทรูในการขยายโครงขา่ยโดยมีรายจ่ายลงทนุที)คอ่นข้างตํ)า 

(ข) การขยายขนาดกองทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมของกองทุนโดยกลยุทธ์
การจัดหามาซึ, งทรัพย์สินที, สามารถใช้ร่วมกันได้จากกลุ่มทรู หรือผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมรายอื,น เช่น ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ,มซึ,งทรูจะส่งมอบหรือ



รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

หน้าที) 153 

ดาํเนินการให้มีการส่งมอบให้แก่กองทุนจํานวน 3,000 เสาภายในปี พ.ศ. 2557 และ
เสาโทรคมนาคมที,เหลือจาํนวน 3,000 เสาภายในปี พ.ศ. 2558 

ในอีกสองปีข้างหน้า กองทุนจะได้รับมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มซึ)งประกอบด้วยเสา
โทรคมนาคมอีกประมาณ 6,000 เสา รวมทั �งโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื)นที)เกี)ยวข้อง
จากทรู ตามแผนของกลุ่มทรูในการขยายพื �นที)รองรับและพื �นที)บริการบนโครงข่ายคลื)นความถี)ในย่านความถี) 
2100 MHz และโครงข่ายคลื)นความถี)ในย่านความถี) 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม นอกจากนี � เมื)อครบ
กําหนดสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA กองทนุจะได้กรรมสิทธิJในเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ)ง
และจะมีสิทธิในการซื �อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT อีกบางสว่น โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ)มเติมในหวัข้อ 2.3.2(ข)(11) “เสาโทรคมนาคมของ BFKT” และหวัข้อ 2.3.2(ข)(12) “เสาโทรคมนาคมของ 
AWC” นอกจากนี � กองทนุยงัมีสทิธิในการได้รับคําเสนอก่อนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ในการ
ซื �อทรัพย์สนิหรือรายได้สทุธิเพิ)มเติมซึ)งกลุม่ทรูเลอืกที)จะขาย ทรัพย์สนิเพิ)มเติมใด ๆ ที)กองทนุซื �อจากกลุม่ทรูจะมี
การให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการกลบัไปยงับริษัทในกลุม่ทรูในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั หรือแก่ผู้
เช่าและบริหารจัดการพื �นที)ร่วมเพิ)มเติมตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการระยะยาวซึ)งมีการ
กําหนดคา่เช่าตั �งต้นคงที)และมีการกําหนดปัจจยัการปรับราคาไว้ด้วย 

นอกจากนี � เพื)อเป็นการเพิ)มการเติบโตของกระแสเงินสดของกองทนุให้ต่อเนื)องซึ)งจะสง่ผลในทางบวก
ตอ่การจ่ายผลตอบแทนการลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ กองทนุจะแสวงหาเพื)อให้ได้มาซึ)งทรัพย์สนิเพิ)มเติมจาก
กลุม่ทรูและบคุคลอื)น ๆ ซึ)งมีมลูคา่ในเชิงกลยทุธ์สาํหรับการใช้พื �นที)ร่วมกนัได้กบัผู้ประกอบการหลายราย  

ด้วยการขยายขนาดกองทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมของกองทุนโดยอยู่บนหลกัการของ
การมีข้อตกลงล่วงหน้าเท่านั �นเป็นหลกั กองทนุวางแผนที)จะดําเนินการให้ทรัพย์สินที)กองทุนจะได้มาเพิ)มเติม
สามารถสร้างรายได้ให้แก่กองทนุในทนัทีที)ได้มา ซึ)งจะเป็นการลดความเสี)ยงในด้านการปฏิบตัิการ (execution 
risk) และเพิ)มกระแสเงินสดและผลตอบแทนจากการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยการ (1) ลดรายจ่ายลงทนุ
ในเบื �องต้นของกองทุน และ (2) สร้างผลตอบแทนในรูปค่าเช่าในทันทีที)มีการใช้จ่ายเงินสดสําหรับทรัพย์สิน
เพิ)มเติม  

สําหรับทรัพย์สินหรือรายได้สทุธิอื)นในอนาคตที)กองทุนได้รับจากกลุ่มทรู กองทุนจะจัดให้มีการทํา
รายงานการประเมินมลูคา่โดยผู้ประเมินมลูค่าอิสระเพื)อให้มั)นใจว่าธุรกรรมดงักลา่วเป็นไปตามเงื)อนไขทางการ
ค้าโดยปกติทั)วไป (arm’s length) และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ  

(ค) การเลือกซื �อส่วนปรับปรุงทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมของกองทุนเพื,อ
เพิ,มความสามารถในการรองรับที,มีอยู่ให้ตอบสนองกับอุปสงค์ 

ในอีกสองปีข้างหน้า กองทุนจะได้รับมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มซึ)งประกอบด้วยเสา
โทรคมนาคมอีกประมาณ 6,000 เสา รวมทั �งโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื)นที)เกี)ยวข้อง
จากทรู ตามแผนของกลุ่มทรูในการขยายพื �นที)รองรับและพื �นที)บริการบนโครงข่ายคลื)นความถี)ในย่านความถี) 
2100 MHz และโครงข่ายคลื)นความถี)ในย่านความถี) 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม นอกจากนี � เมื)อครบ
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กําหนดสญัญาเช่าเครื)องและอปุกรณ์ HSPA กองทนุจะได้กรรมสิทธิJในเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ)ง
และจะมีสทิธิในการซื �อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT อีกบางสว่น รวมทั �งมีสทิธิในการได้รับคําเสนอ
ก่อนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ในการซื �อทรัพย์สนิหรือรายได้สทุธิเพิ)มเติมซึ)งกลุม่ทรูเลอืกที)จะ
ขาย ทรัพย์สนิเพิ)มเติมใด ๆ ที)กองทนุซื �อจากกลุม่ทรูจะมีการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการกลบัไปยงับริษัท
ในกลุม่ทรูในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั หรือแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการพื �นที)ร่วมเพิ)มเติมตามสญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการระยะยาวซึ)งมีการกําหนดคา่เช่าตั �งต้นคงที)และมีการกําหนดปัจจยัการปรับราคาไว้
ด้วย 

(ง) การมุ่งเน้นการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื,อสนับสนุนการเติบโตในระยะ
ยาว และการจัดสรรผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว 

กองทนุวางแผนที)จะใช้แนวทางการรักษาวินยัอย่างเคร่งครัดในการบริหารจดัการงบดลุ ซึ)งรวมถึงการ
ดํารงอตัราสว่นหนี �สนิตอ่ทนุมิให้สงูกวา่สามตอ่หนึ)ง (3:1) ตามที)กฎหมายหลกัทรัพย์และโครงการจดัการกองทนุ
กําหนด และการดแูลให้กองทนุมีสภาพคลอ่งสงูเพื)อที)จะดําเนินตามกลยทุธ์การขยายธุรกิจของกองทนุ และดํารง
ความสามารถในการจดัสรรเงินสดให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ในระยะยาว บริษัทจดัการเชื)อว่าแนวทางการบริหาร
เงินทุนอย่างรอบคอบและความเสี)ยงในระดบัตํ)า ณ ปัจจุบนัของกองทุนจะทําให้กองทุนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนทั �งในรูปทุนและหนี �สินได้อย่างเพียงพอในอนาคต ทั �งนี � ขึ �นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั �น และมี
ความสามารถที)จะขยายและปรับปรุงกองทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมของกองทนุได้ 

2.9 นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลและการคืนเงนิลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

การจ่ายเงินแบง่ปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถกระทําได้เป็นครั �งคราวในรูปของเงินปันผลและเงินคืน
เงินลงทนุจากการลดทนุตามที)ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ และตามที)กระทําได้ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

2.9.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

กองทนุมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละสองครั �งในกรณีที)กองทนุมี
กําไรเพียงพอ 

เพื)อปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ ในกรณีที)กองทนุมีกําไรสทุธิในปีนั �น ๆ 
และไม่มียอดขาดทุนสะสม กองทุนจะจ่ายเงินปันผลเมื)อรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (หรืออัตราอื)นตามที)
กฎหมายหลกัทรัพย์อนญุาตเป็นครั �งคราว) ของกําไรสทุธิที)ปรับปรุงแล้วของปีนั �น ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการจะคํานวณกําไรสทุธิที)ปรับปรุงแล้ว โดยหกัรายการดงัตอ่ไปนี �ออกจากกําไรสทุธิของกองทนุ 

(ก) กําไรที)ยงัไม่เกิดขึ �น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื �นฐานของกองทุน รวมทั �งการปรับปรุงด้วยรายการอื)นตามแนวทางที)สํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนด เพื)อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุ 
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(ข) เงินสาํรองที)กนัไว้ในจํานวนที)เพียงพอเพื)อซ่อมแซมบํารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง
พื �นฐานของกองทนุ ซึ)งรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ตามแผนที)กําหนดไว้
อย่างชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุและหนงัสือชี �ชวน หรือที)บริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า หรือตามที)ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติอนมุตัิ 

(ค) เงินสาํรองที)กนัไว้เพื)อการจ่ายชําระหนี �เงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทนุตามนโยบายการ
กู้ยืมเงินที)กําหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนงัสือชี �ชวน หรือที)บริษัท
จดัการได้แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

ในกรณีที)กองทนุมีค่าใช้จ่ายที)ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตดัจ่ายหรือผลขาดทนุที)ยงัไม่เกิดขึ �น 
(unrealized loss) เป็นต้น กองทนุจะกนัสาํรองตามรายการตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้นได้ในจํานวนไม่เกินกว่า
ผลลพัธ์ของจํานวนเงินที)มีภาระตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หกัด้วยค่าใช้จ่ายที)
ไมใ่ช่เงินสด 

ในกรณีที)กองทุนมีกําไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิที)ปรับปรุงข้างต้น หรือจาก
กําไรสะสมในกรณีที)กองทนุยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ 

กองทนุจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิ �นรอบระยะเวลาบญัชีที)มี
การจ่ายเงินปันผลนั �น เว้นแต่มีเหตจํุาเป็นที)ทําให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยในกรณีดงักลา่ว 
บริษัทจดัการจะต้องแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบถึงเหตจํุาเป็นดงักลา่ว 

ในกรณีที)เงินปันผลระหวา่งกาลที)จะประกาศจ่ายตอ่หนว่ยลงทนุมีมลูคา่น้อยกวา่หรือเทา่กบั 0.10 บาท 
กองทนุสงวนสิทธิJที)จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั �งนั �นและให้ยกไปจ่ายเป็นเงินปันผลพร้อมกนัในการจ่ายเงินปันผล
ประจําปี ตามเงื)อนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลที)ระบไุว้ 

ในกรณีที)มีการแก้ไข เพิ)มเติม ประกาศ กําหนด สั)ง อนญุาต และ/หรือผ่อนผนั ซึ)งวิธีการจ่ายเงินปันผล 
โดยสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื)นใดตามกฎหมายไทย บริษัทจดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามนั �น ใน
กรณีดงักลา่ว ถือว่าบริษัทจัดการดําเนินการโดยได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุ 

2.9.2 วิธีการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสกุลบาท ภายใน 90 วนันบัแต่สิ �นรอบ
ระยะเวลาบญัชีที)เกี)ยวข้องหรือรอบการจ่ายเงินปันผลที)เกี)ยวข้อง หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิ �นรอบระยะเวลาบญัชีที)มีการจ่ายเงินปันผลนั �น หากในกรณีที)บริษัทจดัการไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
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บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื)อการจ่ายเงินปันผล 
และอตัราเงินปันผลที)จะจ่ายด้วยวิธีการดงันี � 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึ)งฉบบั 

(ข) ปิดประกาศไว้ ณ ที)ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ 

(ค) สง่หนงัสอืแจ้ง (1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที)มีรายชื)อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียน (2) ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ (3) ตลาดหลกัทรัพย์  

เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุที)มีชื)อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเทา่นั �น
ที)มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั)งจ่ายในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามชื)อและที)อยูที่)ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที)ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายคุวามตามที)กฎหมาย
กําหนด บริษัทจดัการจะไมนํ่าเงินปันผลจํานวนดงักลา่วไปใช้เพื)อการอื)นใดนอกจากเพื)อประโยชน์ของกองทนุ 

บริษัทจดัการไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในรูปของหนว่ยลงทนุได้ 

2.9.3 ข้อจาํกัดสิทธิในการได้รับเงนิปันผลของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ภายใต้บงัคบัของข้อกําหนดเรื)องข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ในกรณีที)ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด หรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใด หรือผู้ลงทนุต่างด้าวใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราที)กําหนดใน
หวัข้อ 8.6 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนั �นหรือผู้ลงทนุตา่งด้าวนั �น เฉพาะหนว่ยลงทนุในสว่นที)เกินกว่าอตัราสว่นที)กําหนด 
เว้นแตเ่ป็นกรณีที)ได้รับยกเว้นตามที)สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือผู้ลงทนุต่างด้าวซึ)งถือหน่วยลงทุน
เกินกว่าอตัราที)กลา่วถึงในวรรคก่อนหน้า จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในสว่นของหน่วยลงทนุที)ถือเกินกว่าอตัราที)
กําหนดนั �น ทั �งนี � จะยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทั �งปวงรับทราบ
และยินยอมให้ดําเนินการแล้ว ในระหว่างที)บริษัทจัดการยงัมิได้ดําเนินการยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวให้เป็น
รายได้ของแผน่ดิน เงินปันผลสว่นดงักลา่วจะถกูแยกออกจากทรัพย์สินอื)นของกองทนุ และไม่นํามารวมคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ เว้นแตห่รือจนกวา่จะมีการเลกิกองทนุ 

ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือบคุคลในกลุม่บคุคลเดียวกนั หรือผู้ลงทนุต่างด้าวที)ถือ
หน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 8.6 “ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนของหน่วยลงทุนที)ถือไม่เกินกว่าอัตราที)
กําหนดนั �นให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนันั �นตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของแตล่ะราย 
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กรุณาพิจารณาข้อจํากดัเกี)ยวกบัสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการได้รับเงินปันผลตามที)ได้กําหนดไว้ใน
หวัข้อ 8.7.2 “ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” ในกรณีที)มีการถือหนว่ยลงทนุในจํานวนที)เกินกวา่อตัราที)กําหนดไว้ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที)ระบไุว้ข้างต้น เว้นแต่ กรณีที) ก.ล.ต.
สาํนกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือหน่วยงานอื)นใดที)เกี)ยวข้องได้แก้ไข เปลี)ยนแปลง ประกาศ 
สั)งการ หรือเห็นชอบเป็นอย่างอื)น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั �นโดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้
ความเห็นชอบการดําเนินการดงักลา่วของบริษัทจดัการแล้ว 

2.9.4 การคืนเงนิลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะมีสทิธิได้รับเงินจากการลดทนุเป็นการเพิ)มเติมจากเงินปันผลที)ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะมี
สิทธิได้รับตามอัตราส่วนการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที)กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินและกองทุนลดทุนจด
ทะเบียน  

การลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิตามวิธีการซึ)งกําหนดไว้ในหวัข้อ 7.3 “การลดเงินทนุจดทะเบียน”  
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3. นโยบายกู้ยมืเงนิ 

3.1 ภาพรวม 

กองทุนจะพิจารณาทําการก่อหนี �ในอนาคตในจํานวนที)เหมาะสมเมื)อเห็นว่าข้อกําหนดของเงินกู้ ที)ได้รับเป็น
ประโยชน์ตอ่กองทนุ ในขณะเดียวกนั กองทนุเองก็มีนโยบายที)จะจดัโครงสร้างทนุของกองทนุและบริหารต้นทนุ
เงินทนุให้เหมาะสมและให้อยู่ภายใต้อตัราสว่นหนี �สินต่อทนุตามที)กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด ในการนี � กองทนุ
จึงอาจพิจารณาจดัหาเงินทนุทั �งในรูปแบบหนี �สนิและทนุ เพื)อการลงทนุของกองทนุในอนาคต ซึ)งรวมถึงการเพิ)ม
ประสทิธิภาพ ทําการซอ่มแซม หรือการปรับปรุงทั �งทรัพย์สนิที)กองทนุลงทนุครั �งแรก และทรัพย์สนิที)กองทนุลงทนุ
เพิ)มเติมที)กองทนุอาจเข้าลงทนุในอนาคต  

3.2 การหักค่าใช้จ่ายและการกันสาํรองเพื,อชาํระหนี �ตามสัญญาสินเชื,อ 

ในกรณีที)กองทนุเข้าทําสญัญาสนิเชื)อใด ๆ ในอนาคต กองทนุจะทําการหกัค่าใช้จ่ายที)เกี)ยวกบัสินเชื)อนั �น ๆ ที)ได้
จ่ายในปีการเงินที)เกี)ยวข้องออกจากรายได้ของกองทนุในการคํานวณกําไรสทุธิเพื)อวตัถปุระสงค์ในการพิจารณา
จ่ายเงินปันผล นอกจากนี � กองทนุจะทําการกนัสํารองตามเงื)อนไขที)กําหนดไว้ในสญัญาสินเชื)อ (หากมี) และกนั
สํารองเงินในจํานวนที)เพียงพอสําหรับการชําระหนี �ที)จะถึงกําหนดชําระตามสัญญาสินเชื)อก่อนที)จะมีการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

3.3 หลักเกณฑ์การกู้ยมืเงนิ 

กองทนุจะรักษาอตัราสว่นหนี �สินต่อทนุตามอตัราที)กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด ซึ)ง ณ ปัจจุบนั อตัราสว่นหนี �สิน
ตอ่ทนุของกองทนุจะต้องไมเ่กินกวา่สามตอ่หนึ)ง (3:1) เว้นแตก่ารเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงิน
เพิ)มเติม หรือออกหน่วยลงทนุคล้ายหนี �เพิ)มเติม ทั �งนี � ในกรณีที)กองทนุลงทนุในหุ้นของบริษัทย่อย (หากมี) การ
คํานวณอตัราส่วนหนี �สินต่อทุนของกองทุน ให้คํานวณส่วนของหนี �สินและส่วนของทุนของบริษัทย่อยตาม
หลกัการจดัทํางบการเงินรวม (consolidated basis) โดยคําว่า “บริษัทย่อย” ให้มีความหมายตามที)ระบไุว้ใน
ประกาศเกี)ยวกับการกู้ ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
โครงสร้างพื �นฐาน 

บริษัทจดัการอาจจดัหาเงินทนุโดยวิธีการกู้ยืมเงิน (โดยจะไมจ่ดัหาเงินทนุด้วยการออกตราสารหนี � เว้นแต ่ก.ล.ต. 
อนญุาตเป็นอยา่งอื)น) เฉพาะเพื)อการดําเนินการดงัตอ่ไปนี �เทา่นั �น 

(ก) การได้มาซึ)งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน 

(ข) การก่อสร้าง ต่อเติม หรือพฒันาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)เป็นโครงการไม่แล้วเสร็จให้เป็น
โครงการแล้วเสร็จ 

(ค) การปรับปรุงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทุนลงทุนให้มีความเหมาะสมต่อการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ 
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(ง) การชําระหนี �กู้ยืมเงินหรือภาระผกูพนัที)กองทนุ หรือหนี �ที)กิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุลงทนุ ได้ก่อ
ไว้เพื)อใช้ในการดําเนินการ (ก) (ข) หรือ (ค) ข้างต้น (กล่าวคือ การกู้ ยืมเงินใหม่เพื)อชําระหนี � 
(refinance)) และ 

(จ) กรณีอื)นใดซึ)งได้รับอนญุาตตามที)สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นครั �งคราว 

ในการเข้าทําธุรกรรมจดัหาเงินทนุ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพื)อให้มีการจํากดัความรับผิดของกองทนุตาม
สญัญากู้ยืมเงินทกุฉบบัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) สญัญากู้ยืมเงินทกุฉบบัจะต้องมีข้อตกลงที)แสดงว่า กองทนุมีความรับผิดตามสญัญากู้ยืมเงินไม่เกิน
กวา่มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(ข) ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการต้องไมม่ีข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี � 

(1) ข้อกําหนดที)กําหนดให้กองทุนมีสิทธิเรียกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนคืนเงินทุนหรือผลประโยชน์ตอบ
แทนที)ได้รับไว้แล้วโดยชอบคืนให้แก่กองทนุ ไมว่า่ด้วยเหตใุด หรือ 

(2) ข้อกําหนดที)กําหนดให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที)เกิดขึ �นภายใต้สญัญาที)
ทําขึ �นระหวา่งกองทนุกบับคุคลภายนอก 

บริษัทจัดการอาจนําทรัพย์สินของกองทุนไปเป็นหลกัประกนัการชําระหนี �ของกองทุนตามสญัญากู้ยืมเงินหรือ
เอกสารการจดัหาเงินทนุได้ 

ผู้ให้กู้ยืมตามการจดัหาเงินทนุใด ๆ ต้องไมใ่ช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 
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4. ข้อมูลทางการเงนิและการดาํเนินงาน และการแบ่งปันส่วนแบ่งสาํหรับผู้ถอืหน่วยลงทุน 

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

สําหรับชว่งเวลาหนึ)งเดือนตั �งแต่
วนัที) 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง
วนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 

สําหรับปี 
สิ �นสดุวนัที)  

31 ธันวาคม พ.ศ.2557 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
รายได้จากการลงทุน   
รายได้จากเงินลงทนุใน 

ทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ..................................................... 359.9 4,318.3 
คา่ใช้จา่ยในการดาํเนินงาน ............................................................................ (8.2) (81.2) 
รายได้สุทธิ .................................................................................................. 351.7 4,237.1 
ดอกเบี �ยรับ ................................................................................................... 2.1 10.3 
ค่าใช้จ่ายกองทุน .........................................................................................   
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุรวม ............................................................... 5.0 59.0 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ .................................................................... 1.2 13.7 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ............................................................................. 0.4 5.2 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ ..................................................................................... 5.3 29.1 
คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี ................................................................................. 0.1 1.0 
คา่ใช้จา่ยในการจดัตั �งกองทนุและการยื)นขอให้รับหน่วยลงทนุเป็น 

หลกัทรัพย์จดทะเบียนและซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย .......... 7.0 - 
คา่ใช้จา่ยอื)น ................................................................................................. 2.5 24.8 
รวมค่าใช้จ่าย .............................................................................................. 21.5 132.8 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ ........................................................................... 332.3 4,114.6 
   

 

สําหรับชว่งเวลาหนึ)งเดือนตั �งแต่
วนัที) 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง
วนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 

สําหรับปี 
สิ �นสดุวนัที)  

31 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
ประมาณการจาํนวนส่วนแบ่งสาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุน   
ประมาณการจํานวนการแบง่ปันสว่นกําไร ....................................................... 322.3 3,991.2 

อตัราการแบง่ปัน ....................................................................................... 97% 97% 
ประมาณการจํานวนการลดทนุเนื)องจากสภาพคลอ่งสว่นเกิน ........................... - 1,118.6 

อตัราการแบง่ปัน ....................................................................................... - 90% 
รวม 322.3 5,109.8 
*ตารางดังกล่าวแสดงประมาณการจํานวนส่วนแบ่งซึ)งจะประกาศจ่ายจากผลประกอบการในช่วงเวลาที)เกี)ยวข้อง ทั �งนี � จํานวนส่วนแบ่งซึ)ง
ประกาศจา่ยจากผลประกอบการในไตรมาสสดุท้ายของแตล่ะปีจะมีการจา่ยในไตรมาสแรกของปีถดัไป 



รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

หน้าที) 161 

งบกระแสเงนิสดตามสถานการณ์สมมติ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

สําหรับชว่งเวลาหนึ)งเดือน
ตั �งแตว่นัที) 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 ถึงวนัที) 31 
ธันวาคม พ.ศ.2556 

สําหรับปี 
สิ �นสดุวนัที)  

31 ธันวาคม พ.ศ.2557 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   
รายได้จากการลงทนุสทุธิ ............................................................................... 332.3 4,114.6 
ปรับกระทบรายการรายได้จากการลงทนุสทุธิให้เป็น 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:   
การซื �อเงินลงทนุในทรัพย์สินที)ลงทนุครั �งแรก ................................................ (67,313.0) - 
เงินสดรับจากเงินลงทนุในการซื �อลกูหนี � ....................................................... 156.8 155.8 
ลกูหนี �เพิ)มขึ �น ............................................................................................ (158.3) (158.3) 
ภาษีมลูคา่เพิ)มรอเรียกคืนเงินลดลง (เพิ)มขึ �น) ............................................... (2,610.3) 2,610.3 
เจ้าหนี �คา่ซื �อทรัพย์สินเพิ)มขึ �น (ลดลง) .......................................................... 2,610.3 (2,610.3) 
เงินคา่เชา่รับลว่งหน้าเพิ)มขึ �น ...................................................................... - 1,242.9 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน .......................................... (66,982.2) 5,355.0 
   
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

เงินสดรับจากการลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ............................................... 67,313.0 - 
การแบง่ปันสว่นแบง่กําไรให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ............................................... - (3,315.7) 
การลดทนุ ................................................................................................. - (839.0) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ ............................................ 67,313.0 (4,154.7) 
   
เงนิฝากธนาคารเพิ,มขึ �นสุทธิ ....................................................................... 330.8 1,200.3 
เงินฝากธนาคารต้นงวด .................................................................................. - 330.8 

เงินฝากธนาคารปลายงวด ............................................................................. 330.8 1,531.1 
 

 

สําหรับชว่งเวลาหนึ)ง
เดือนตั �งแตว่นัที) 1 

ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง
วนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ.

2556 

สําหรับปี 
สิ �นสดุวนัที)  

31 ธันวาคม พ.ศ.
2557 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

จาํนวนเงนิที,สามารถปันส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน   
กําไรสทุธิสาํหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ ................................................................... 332.3 4,114.6 
สภาพคลอ่งสว่นเกินจาก:   

สภาพคลอ่งสว่นเกินที)เกิดจากเงินรับลว่งหน้า 
คา่เชา่พื �นที)บนเสาโทรคมนาคม .............................................................. - 1,242.9 

รวม ............................................................................................................. 332.3 5,357.5 
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4.1 การแบ่งปันส่วนแบ่งกาํไรให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 กองทนุประมาณการกระแสเงินสดจ่ายไว้ที) 3,991.2 ล้านบาท จาก
การแบง่ปันสว่นกําไรให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทั �งนี � เพื)อให้สอดคลองกบันโยบายการจ่ายผลตอบแทนการลงทนุที)ได้
อธิบายไว้ในโครงการจดัการกองทนุนี � และ/หรือ หนงัสือชี �ชวน งบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมติจึงตั �งอยู่
บนสมมติฐานที)ว่ากองทนุจะประกาศกําหนดเงินปันผลรายไตรมาส และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 90 วัน นับแต่วันสุดท้ายของไตรมาส โดยสําหรับไตรมาสสิ �นสุดวันที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นั �น 
ประมาณการว่ากองทนุจะกําหนดเงินปันผลในอตัราร้อยละ 97 ของรายได้จากการลงทนุสทุธิหรือเทียบเท่ากับ 
322.3 ล้านบาท และเงินปันผลที)ทําการกําหนดสาํหรับไตรมาสที)สี)ของปี พ.ศ. 2556 จะมีการจ่ายภายในไตรมาส
แรกของพ.ศ. 2557 ทั �งนี � สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 นั �น กองทนุคาดว่าจะยงัคงกําหนดเงินปัน
ผลในอัตราร้อยละ 97 ของรายได้จากการลงทุนสุทธิหรือเทียบเท่ากับ 3,991.2 ล้านบาท ทั �งนี � กองทุน
ตั �งสมมติฐานวา่ เงินปันผลจํานวน 2,993.4 ล้านบาทจะจ่ายให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในปีเดียวกนั และสว่นที)
เหลอืจะมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในปี พ.ศ. 2558 ทั �งนี � อยูบ่นสมมติฐานวา่ รายได้จากการลงทนุสทุธิของ
กองทนุในแตล่ะไตรมาสของการประมาณการมีจํานวนที)เทา่กนั 

งบการเงินตามสถานการณ์สมมติตั �งอยู่บนสมมติฐานว่าไม่มีการปรับเปลี)ยนราคามูลค่ายุติธรรม (fair value) 
ภายหลงัจากการรับรู้การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมของกองทุนในเบื �องต้น ดงันั �น งบ
การเงินตามสถานการณ์สมมติจะไม่รวมผลกําไรจากการประเมินราคาในอนาคตใหม่หรือการด้อยค่าของ
ทรัพย์สนิที)ยงัไมเ่กิดขึ �นจริง ซึ)งอาจสง่ผลกระทบต่อรายได้จากการลงทนุสทุธิที)สามารถแบ่งปันให้กบัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตามสถานการณ์สมมติได้ เนื)องจากรายได้จากการลงทนุสทุธิตามสถานการณ์สมมติคํานวณก่อนผลกําไร
จากการประเมินราคาในอนาคตที)ยงัไม่เกิดขึ �นจริงและหลงัผลขาดทนุจากการประเมินราคาในอนาคตที)ยงัไม่
เกิดขึ �นจริง การด้อยค่าของทรัพย์สินในอนาคตอาจทําให้รายได้จากการลงทนุสทุธิที)สามารถแบ่งปันให้กบัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในช่วงที)มีการประมาณการไว้ลดลงได้ 

4.2 การลดทุน 

สําหรับช่วงเวลาหนึ)งเดือนสิ �นสดุวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประมาณการว่าจะไม่มีสภาพคลอ่งสว่นเกิน แต่
สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 นั �น คาดวา่จะมีสภาพคลอ่งสว่นเกินจํานวน 1,242.9 ล้านบาท โดย
สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 นั �น สภาพคลอ่งสว่นเกินเกิดจากเงินสดที)ได้รับจากการชําระค่าเช่า
ล่วงหน้าสําหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)ม ทั �งนี � โดยมีสมมติฐานว่ากองทุนจะได้รับค่าเช่าล่วงหน้า
จํานวน 1,242.9 ล้านบาทสําหรับทรัพย์สินโทรคมนาคมสว่นเพิ)ม โดยแบ่งเป็นจํานวนที)เท่า ๆ กนัในแต่ละเดือน
และจะนําไปประกาศจ่ายเป็นเงินลดทนุสาํหรับแบง่ปันให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุในแต่ละไตรมาสของปี พ.ศ. 2557 
และจะแบง่ปันให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุในแต่ละไตรมาสถดัไป ทั �งนี � ร้อยละ 90 ของสภาพคลอ่งสว่นเกินสําหรับปี
สิ �นสดุวนัที) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 หรือเทียบเทา่กบั 1,118.6 ล้านบาท จะถกูแบง่ปันให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดย
การลดทนุ โดยจะแบ่งปันให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในปี พ.ศ. 2557 จํานวน 839.0 ล้านบาท และสว่นที)เหลือ
จะถกูแบง่ปันภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 



รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

หน้าที) 163 

4.3 การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี,ยนแปลง (sensitivity analysis) 

ผู้ลงทนุควรระมดัระวงัวา่เหตกุารณ์ในอนาคตไมส่ามารถคาดการณ์ได้อย่างชดัเจนและตวัเลขที)ประมาณการไว้
ในงบกําไรขาดทนุและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมติสําหรับช่วงเวลาหนึ)งเดือนตั �งแต่วนัที) 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 ถึงวนัที) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และสําหรับปีสิ �นสดุวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของกองทนุ อาจ
แตกต่างจากที)เกิดขึ �นจริง ทั �งนี � บริษัทจดัการและที)ปรึกษาทางการเงินวิเคราะห์แล้วเห็นว่า (1) สมมติฐานของ
กองทนุที)ใช้ในการประมาณการดงักลา่วตั �งอยูบ่นรายได้และคา่ใช้จ่ายที)กําหนดไว้ลว่งหน้า ซึ)งได้กําหนดไว้อย่าง
แนน่อนตามสญัญา และ (2) โอกาสที)คูส่ญัญาของกองทนุจะผิดนดัชําระหนี �ในช่วงเวลาประมาณการมีค่อนข้าง
น้อย จึงทําให้มีความเป็นไปได้คอ่นข้างตํ)าที)จะเกิดความผนัผวนอยา่งมีนยัสาํคญัจากประมาณการที)ระบไุว้ในงบ
กําไรขาดทนุและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมติดงักลา่ว 

4.4 ประมาณการอัตราการแบ่งปันส่วนกาํไร ประจาํงวด มกราคม พ.ศ. 2557 ถงึ ธันวาคม พ.ศ. 2557  

ในการประมาณการอตัราการแบ่งปันส่วนกําไร ประจํางวด มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที)
ปรึกษาทางการเงินได้ศึกษาข้อมลูงบกําไรขาดทนุและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมติสําหรับช่วงเวลา
หนึ)งเดือนตั �งแต่วนัที) 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และสําหรับปีสิ �นสุดวันที) 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซึ)งได้รับการสอบทานโดย นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีได้รับอนญุาต เลขทะเบียน 
3930 แห่งบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั โดยคาดว่ากองทนุจะเริ)มมีรายได้จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื �นฐานโทรคมนาคมที)กองทุนลงทุนเป็นครั �งแรกตั �งแต่วนัที)กองทุนได้เริ)มลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคมดงักลา่ว ซึ)งกําหนดสมมติฐานให้เป็นเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 

โดยในการจดัทําประมาณการอตัราการแบง่ปันสว่นกําไรในครั �งนี � ที)ปรึกษาทางการเงินได้ทําการศกึษาจากข้อมลู
ข้างต้นประกอบกับข้อมูลอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้อง โดยมีสมมติฐานว่าข้อมูลที)ได้รับเพื)อใช้ในการพิจารณาจัดทํา
ประมาณการอตัราการแบง่ปันสว่นกําไร ในช่วงเวลาที)ประมาณการ มีความถกูต้อง เป็นจริง และมีสาระสําคญัที)
เพียงพอตอ่การวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์นี �ไม่ได้รวมถึงผลกระทบอื)น ๆ อนัอาจจะเกิดจากปัจจยัภายนอก เช่น 
สภาวะการแข่งขนัในธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจอื)นที)เกี)ยวข้อง สภาพความไม่แน่นอนด้านการเมืองโดยรวม 
หรือปัจจยัความไมแ่นน่อนอื)น ๆ ที)ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ ซึ)งอาจสง่ผลกระทบต่อประมาณการครั �งนี �ได้ ทั �งนี � ที)
ปรึกษาทางการเงินไม่อาจรับรองหรือรับประกนัเกี)ยวกบัความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมลูและคํารับรองต่าง ๆ ที)
ได้รับ ดงันั �น การประมาณการนี �จึงมิได้เป็นการรับประกนั และ/หรือ รับรองความถกูต้องของผลการประมาณการ
อนัอาจมีการเปลี)ยนแปลงไปได้ หากปัจจยัหรือสมมติฐานมีการเปลี)ยนแปลงในอนาคต 
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การประมาณการอัตราการปันส่วนกําไรและการจ่ายลดทุนเนื,องจากสภาพคล่องส่วนเกิน ประจํางวด 
มกราคม พ.ศ. 2557 ถงึ ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของกองทุน 

 จํานวนเงิน (ล้านบาท) อตัรา (ร้อยละ) 

จาํนวนเงนิที,ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุน 58,080  

ประมาณการการแบ่งปันส่วนกาํไรของกองทุนสาํหรับงวด 12 เดือน   
ประมาณการการแบง่ปันสว่นกําไร .................................................................  3,991.2  
ประมาณการอตัราการแบง่ปันสว่นกําไรขั �นตํ)า (ประมาณ

การการแบ่งส่วนกําไร หารด้วยจํานวนเงินที�ได้จากการ
เสนอขายหน่วยลงทนุ) ..............................................................................  6.87 

ประมาณการการจ่ายลดทุนเนื,องจากสภาพคล่องส่วนเกินสาํหรับงวด 
12 เดือน   
ประมาณการการจา่ยลดทนุเนื)องจากสภาพคลอ่งสว่นเกิน ..............................  1,118.6  
ประมาณการอตัราการจา่ยลดทนุขั �นตํ)า (ประมาณการจ่าย

ลดทนุ หารด้วยจํานวนเงินที�ได้จากการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ) .....................................................................................................   1.93 

ประมาณการการแบ่งส่วนกาํไรและการจ่ายลดทุนเนื,องจากสภาพ
คล่องส่วนเกินสําหรับงวด 12 เดือน   
ประมาณการการแบง่สว่นกําไรและการจา่ยลดทนุ 

ประมาณการ ...........................................................................................  5,109.8  
อตัราการแบง่สว่นกําไรและการจา่ยลดทนุขั �นตํ)า (ประมาณ

การการแบ่งส่วนกําไรและการจ่ายลดทนุ หารด้วย
จํานวนเงินที�ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุ) ............................................   8.80 

หมายเหต:ุ การจ่ายลดทนุของกองทนุประจํางวด มกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เกิดขึ�นการจ่ายค่าเช่ารับล่วงหน้าจากเรียลฟิวเจอร์ 
สําหรบัการใช้พื�นที�บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา ที�ครบกําหนดส่งมอบภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 (3,000 เสาแรก ครบ
กําหนด ภายใน 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557) ซึ�งเงินสดรบัค่าเช่าในส่วนนี�จะเกิดขึ�นอย่างต่อเนื�องตามอายุสญัญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการหลกั ซึ�งครบกําหนดอายุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดซึ�งเกิดจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
ดงักล่าวจะสิ�นสุดลงในปี พ.ศ. 2569 สําหรับเสาโทรคมนาคม 3,000 เสาแรก และปี พ.ศ. 2570 สําหรับเสาโทรคมนาคม 3,000 
เสาหลงั ซึ�งอาจส่งผลให้เงินสดรบัค่าเช่าในส่วนนี�ลดลงไปประมาณครึ�งหนึ�งในปี พ.ศ. 2569 และลดลงไปทั�งหมดในปี พ.ศ. 2570 
เว้นแต่จะมีการต่ออายสุญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัดงักล่าว หรือกองทนุสามารถหาผู้เช่าและบริหารจดัการรายอื�น
มาทดแทน ทั�งนี� กองทนุรวมจะสามารถรบัรู้เป็นรายได้ทางบญัชีได้นบัตั�งแต่การส่งมอบเสร็จสิ�น  

ทั �งนี �การประมาณการอัตราการแบ่งปันส่วนกําไรนี �ไม่ได้รวมถึงการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี)ยนแปลง 
(sensitivity analysis) ของสว่นการปันผลกําไรต่อปัจจัยต่าง ๆ เนื)องจากผลกําไรสว่นใหญ่ในช่วงเวลาหนึ)งปี 
ตั �งแต่วนัที) 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มาจากรายได้ตามสญัญา ทั �งสญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั และสญัญา โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ)งไม่แปรผนัขึ �นลงตามปัจจัย
ต่าง ๆ ที)ปรึกษาทางการเงินจึงเห็นว่าการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี)ยนแปลง (sensitivity analysis) ไม่ได้
สะท้อนให้นกัลงทนุเข้าใจลกัษณะของผลกําไรในช่วงเวลาดงักลา่วได้มากขึ �น  
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5. การทาํธุรกรรมกับบุคคลที,เกี,ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 

การทําธุรกรรมระหว่างกองทุนโดยบริษัทจัดการกับบุคคลที)เกี)ยวข้องจะต้องกระทําตามกฎหมายหลกัทรัพย์
ดงัตอ่ไปนี � 

5.1 บุคคลที,เกี,ยวข้อง 

ในหวัข้อนี � คําวา่ “บคุคลที)เกี)ยวข้อง” ให้มีความหมายตามที)กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศ สน. 
29/2549 ซึ)งรวมถึงบคุคลดงัตอ่ไปนี � 

(ก) บริษัทจดัการ 

(ข) บคุคลที)ถือหุ้นของบริษัทจดัการเกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นที)จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของบริษัทจดัการ
ซึ)งมิใช่หนว่ยงานของรัฐ 

(ค) บคุคลที)ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ข) เกินร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่นของบคุคลดงักล่าวซึ)งมิใช่หน่วยงานของรัฐ เว้นแต่บุคคลตาม (ข) เป็น
บริษัทที)จดัตั �งในตา่งประเทศ  

(ง) นิติบคุคลที)บริษัทจดัการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลดงักลา่วเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
หุ้นที)จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่น 

(จ) นิติบคุคลที)มีบคุคลที)ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นเกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที)จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดหรือ
จํานวนหุ้นส่วนของนิติบคุคลดงักล่าว เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจดัการเกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที)
จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของบริษัทจดัการด้วย  

(ฉ) ผู้บริหารของบริษัทจดัการ 

(ช) ผู้จดัการกองทนุ 

(ซ) นิติบคุคลที)บคุคลตาม (ฉ) หรือ (ช) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นรวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที)
จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่นของนิติบคุคลนั �น 

(ฌ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที)ถือหนว่ยลงทนุเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที)จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ
กองทนุ 

(ญ) บคุคลที)เป็นที)ปรึกษาของบริษัทจดัการ 

(ฎ) กองทนุอื)น (กองทนุรวมหรือกองทนุสว่นบคุคล) ที)บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 

(ฏ) ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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(ฐ) ผู้บริหารทรัพย์สนิ 

(ฑ) บคุคลที)ถือหุ้นของบคุคลตาม (ญ) หรือของผู้ดแูลผลประโยชน์ตาม (ฏ) หรือของผู้บริหารทรัพย์สินตาม 
(ฐ) เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบคุคลที)เป็นที)ปรึกษาของบริษัทจดัการ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือผู้บริหารทรัพย์สนิ แล้วแตก่รณี ซึ)งมิใช่หนว่ยงานของรัฐ 

(ฒ) บคุคลที)ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของบคุคลตาม (ฑ) เกินร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่นของบคุคลดงักลา่วซึ)งมิใช่หน่วยงานของรัฐ เว้นแต่บคุคลตาม (ฑ) เป็น
บริษัทที)จดัตั �งในตา่งประเทศ 

(ณ) นิติบคุคลที)บคุคลตาม (ญ) (ฏ) หรือ (ฐ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลดงักลา่วเกินกว่าร้อยละ 
10 ของจํานวนหุ้นที)จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่น 

(ด) บคุคลที)มีอํานาจควบคมุบคุคลตาม (ก) ถึง (ณ) หรือบคุคลตาม (ก) ถึง (ณ) ที)มีอํานาจควบคมุบคุคล
อื)นตามที)สาํนกังาน ก.ล.ต.กําหนด 

(ต) บคุคลที)เกี)ยวโยงกนัของกองทนุ โดยให้มีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที)ออก
ตามความในมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ ในสว่นที)เกี)ยวกบับทนิยามคําว่าบคุคลที)เกี)ยวโยงกนั
โดยอนโุลม 

เพื)อประโยชน์ของข้อนี � คําวา่ “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค ราชการสว่น
ท้องถิ)น กองทนุเพื)อการฟื�นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน สํานกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ และ
หนว่ยงานอื)นตามที)สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

ทั �งนี � ให้ “บคุคลที)เกี)ยวข้อง” รวมถึงบคุคลที) ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะ
ประกาศแก้ไขหรือกําหนดเพิ)มเติมในอนาคต 

5.2 ข้อกาํหนดทั,วไป 

เงื)อนไขและข้อกําหนดทั)วไปในการเข้าทําธุรกรรมกับบคุคลที)เกี)ยวข้องที)สํานกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดมีดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ในการทําธุรกรรมกับบุคคลที)เกี)ยวข้องที)เกี)ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน บริษัทจดัการจะ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที)กําหนดหลกัเกณฑ์เกี)ยวกบัการกระทําที)อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

(ข) ธุรกรรมกบับคุคลที)เกี)ยวข้องที)เกี)ยวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานดงักลา่วต้องเป็นธุรกรรมที)ใช้
ราคาที)เป็นธรรม 
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(ค) บคุคลที)มีสว่นได้เสียกบัการทําธุรกรรมจะต้องไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที)
เกี)ยวข้องที)เกี)ยวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน และ 

(ง) การคิดค่าใช้จ่ายที)เกิดขึ �นจากการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที)เกี)ยวข้องที)เกี)ยวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื �นฐานจากกองทนุต้องอยูใ่นอตัราที)เป็นธรรมและเหมาะสม 

5.3 การดาํเนินการที,ต้องได้รับมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

การทําธุรกรรมกบับคุคลที)เกี)ยวข้องในกรณีดงัตอ่ไปนี � นอกจากจะต้องเป็นไปตามเงื)อนไขและข้อกําหนดข้างต้น
แล้ว บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื)อได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที)ได้มีการระบไุว้ในโครงการ
จดัการกองทนุแล้ววา่กองทนุไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ก) การเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที)เกี)ยวข้องที)เป็นการได้มาเพิ)มเติม หรือการจําหน่ายไปซึ)งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื �นฐาน ซึ)งมีมลูค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละสามของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ เวลาที)มีการเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที)เกี)ยวข้องดงักลา่ว แล้วแต่
จํานวนใดจะสงูกว่า เว้นแต่เป็นกรณีที)ต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือสญัญาที)มีกับส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายวา่ด้วยการจดัตั �งองค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมาย
ที)จดัตั �งกิจการนั �น (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที)รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ)งไม่มีฐานะเป็นนิติบคุคลด้วย) ซึ)งได้
ระบไุว้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุ 

(ข) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกบับคุคลที)เกี)ยวข้องอนัเป็นสญัญาที)เกี)ยวกบัการบริหารจดัการ
หรือการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน ซึ)งมีมลูค่าของสญัญาไม่น้อยกว่า 20 
ล้านบาท หรือไมน้่อยกวา่ร้อยละสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ เวลาที)มีการเข้าทํา แก้ไข 
หรือยกเลกิธุรกรรมกบับคุคลที)เกี)ยวข้องดงักลา่ว แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ หรือ 

(ค) การตกลง ยินยอม หรือใช้สทิธิออกเสยีงเพื)อให้บริษัทที)กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากดัความวรรค (จ) 
ของคําวา่ “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน” ทําธุรกรรมตามข้อ (ก) หรือข้อ (ข) ข้างต้น กบับคุคลที)
เกี)ยวข้อง (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี)ยวกบันิยามคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน” ใน
หวัข้อ “คําจํากดัความ”) 

5.4 นโยบายเกี,ยวกับการทาํธุรกรรมกับบุคคลที,เกี,ยวข้อง 

เมื)อมีการจดทะเบียนจดัตั �งกองทนุกบัสํานกังาน ก.ล.ต. การลงทนุของกองทนุจะรวมถึงการได้มาซึ)งทรัพย์สินที)
กองทนุลงทนุครั �งแรกจากนิติบคุคลผู้ โอน 

เมื)อการจองซื �อหนว่ยลงทนุและการจดทะเบียนจดัตั �งกองทนุกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. เสร็จสิ �น ทรูจะเข้ามาเป็นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุในจํานวนมากกวา่ร้อยละ 10 แต่ไม่เกินหนึ)งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทั �งหมด และ
จะมีผลทําให้ทรูและนิติบคุคลผู้ โอนเป็นบคุคลที)เกี)ยวข้องของกองทนุ 
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การทําธุรกรรมเกี)ยวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานระหวา่งกองทนุ และทรูหรือบคุคลที)เกี)ยวข้องของบคุคล
ดงักล่าว หรือระหว่างกองทนุและบคุคลที)เกี)ยวข้องอื)น จะต้องกระทําภายใต้เงื)อนไขที)เป็นธรรมและเหมาะสม 
และเป็นไปตามเงื)อนไขและข้อกําหนดตามประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้อง  

กองทุนจะทําการเปิดเผยข้อมูลเกี)ยวกบัธุรกรรมกบับคุคลที)เกี)ยวข้องต่อตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั �งในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที)ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของกองทนุและในรายงานประจําปีของกองทนุ   

5.5 ข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน 

บริษัทจดัการจะต้องจดัเตรียมและเปิดเผยการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ รวมทั �งงบการเงิน (ทั �งราย
ไตรมาสและรายปี) รายงานประจําปี เหตกุารณ์สําคญัที)อาจมีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน 
หรือผลประกอบการของกองทนุ และเหตกุารณ์อื)นใดตามที) ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ 
(แล้วแตก่รณี) กําหนด 

5.5.1 การเปิดเผยข้อมูลต่อ ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถอืหน่วยลงทุน 

เหตกุารณ์สาํคญัที)ต้องมีการเปิดเผยข้อมลู เช่น 

(ก) ในกรณีที)บริษัทจดัการประสงค์จะยกเลกิการจดัตั �งกองทนุที)อยูร่ะหวา่งการเสนอขายครั �งแรก 
ซึ)งเป็นผลให้ต้องยตุิการเสนอขายครั �งแรก ให้บริษัทจดัการรายงานให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ
ถึงการยตุิหรือการยกเลิกการเสนอขายครั �งแรกภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที)ยตุิการขายครั �งแรก 
กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 14.1 เรื)อง “การยกเลิกการจดัตั �งกองทนุโดย
สมคัรใจ” 

(ข) ให้บริษัทจดัการรายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายในห้าวนัทําการนบัแต่วนัที)บริษัทจดัการรู้
หรือควรรู้ถึงกรณีที)ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการวา่มีการถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ข้อจํากดั
ที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 8.6 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

(ค) เมื)อสิ �นสดุการเสนอขายหนว่ยครั �งแรก หากปรากฏกรณีอนัทําให้การอนมุตัิจดัตั �งกองทนุของ
สํานกังาน ก.ล.ต. สิ �นสดุลงและไม่สามารถจัดตั �งกองทุนได้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิ �นสดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

(ง) เมื)อเกิดกรณีที)อาจทําให้ต้องเลิกกองทนุ ให้บริษัทจดัการรายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และ
ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ชักช้า และในกรณีที)กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ให้บริษัทจดัการรายงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

(จ) ให้บริษัทจดัการรายงานพร้อมด้วยเหตผุลต่อสํานกังาน ก.ล.ต.และในกรณีที)กองทนุมีหน่วย
ลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ด้วยโดยไม่ชักช้า 
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เมื)อปรากฏเหตกุารณ์หรือการเปลี)ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินของ
กองทนุที)กองทนุลงทนุหรือมีไว้อยา่งมีนยัสาํคญั 

กรุณาพิจารณารายละเอียดเกี)ยวกับหน้าที)ของบริษัทจัดการในการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ 10.2.2 
“หน้าที)และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ” 

5.5.2 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนดสาํหรับหลักทรัพย์จดทะเบียน 

เมื)อหน่วยลงทุนได้รับอนุมตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์บริษัทจัดการจะต้อง
รายงานข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ ในเรื)องตา่ง ๆ ตามที)กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์ ที)เกี)ยวข้องตามที)
แก้ไขเพิ)มเติม โดย ณ ปัจจบุนั เรื)องที)ต้องมีการเปิดเผยข้อมลู เช่น 

(ก) วนักําหนดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนและวาระการประชุม หรือในกรณีขอความเห็นชอบจาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื)อขอมติ ให้แจ้งกําหนดวนัสดุท้ายของ
การรับหนงัสอืแจ้งมติด้วย 

(ข) มติกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุหรือวนักําหนดรายชื)อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เพื)อการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือวนัให้สทิธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ค) กองทนุจ่ายหรือไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ง) มติให้เพิ)มเงินทนุจดทะเบียน จดัสรรหนว่ยลงทนุ หรือลดเงินทนุจดทะเบียน 

(จ) การออกหนว่ยลงทนุชนิดใหม ่(tranche) 

(ฉ) การเปลี)ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
หนว่ยลงทนุที)จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด 

(ช) การได้มาหรือเสยีไปซึ)งสญัญาทางการค้าที)สาํคญั  

(ซ) การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ)งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานตามหลกัเกณฑ์ที)กําหนดตาม
ประกาศ ก.ล.ต. 

(ฌ) มีการทําธุรกรรมกบับคุคลที)เกี)ยวข้องตามหลกัเกณฑ์ที)ประกาศกําหนดตามประกาศ ก.ล.ต. 

(ญ) มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที)สําคัญ การพัฒนาที)สําคัญเกี)ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี 
ผลติภณัฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที)สาํคญัเกี)ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติ 

(ฎ) การทําธุรกรรมกู้ยืมเงินในนามของกองทนุหรือก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทนุอย่างมี
นยัสาํคญั 
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(ฏ) มีข้อพิพาทที)สําคญัที)มีผลกระทบเกี)ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุ เช่น ข้อพิพาทเกี)ยวกบั
แรงงาน ผู้ รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสนิค้าให้กองทนุ 

(ฐ) กองทนุมีข้อพิพาททางกฎหมายที)สาํคญั 

(ฑ) กองทนุมีการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีที)สาํคญั 

(ฒ) กิจการโครงสร้างพื �นฐานที)เกี)ยวข้องเลกิกิจการและมีการชําระบญัชี 

(ณ) การประเมินราคาทรัพย์สินที)สําคญัของกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)เกี)ยวข้องโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระเพื)อเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ลงทนุทั)วไป 

(ด) การเปลี)ยนแปลงที)สาํคญัในโครงการจ่ายลงทนุ 

(ต) การผิดนดัชําระหนี �หรือไมส่ามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัตามนิติกรรมเกี)ยวกบัการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินของกองทุน ซึ)งมีมูลค่าตั �งแต่ร้อยละห้าของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนที)ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมลา่สดุ พร้อมทั �งแนวทางในการแก้ไขเหตุ
ดงักลา่ว 

(ถ) กรณีใด ๆ ที)มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือการตดัสินใจ
ลงทนุในหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ หรือตอ่การเปลี)ยนแปลงของราคาหนว่ยลงทนุ 

(ท) การเปลี)ยนแปลงสาํนกังานใหญ่ของบริษัทจดัการ 

(ธ) การเปลี)ยนแปลงผู้จดัการกองทนุ ผู้สอบบญัชี หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(น) การเปลี)ยนแปลงของนายทะเบียนหรือสาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียน 

(บ) มลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าของหน่วยลงทนุ งบการเงิน และงบการเงินรวม
ของกองทนุ รายงานประจําปีของกองทุน ซึ)งได้มีการจัดเตรียมตามหลกัเกณฑ์ที) ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดทั �งนี � บริษัทจดัการต้องดําเนินการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วภายในกําหนดเวลา
ที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 5.5.3 “งบการเงิน” หรือ 5.5.4 “รายงานประจําปี” หรือ 5.5.5 “การ
รายงานมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ” ตามแตก่รณี 

(ป) รายงานสรุปผลการดําเนินงานของกองทนุตามแบบที)ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(ผ) ข้อมลูอื)นใดตามที) ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
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5.5.3 งบการเงนิ 

บริษัทจดัการต้องยื)นงบการเงินดงัตอ่ไปนี �ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และในกรณีที)กองทนุมีหน่วยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

(ก) งบการเงินรายไตรมาสที)ผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว ทั �งนี �ภายใน 45 วนันบัแตว่นัสดุท้ายของ
แตล่ะไตรมาส และ 

(ข) งบการเงินประจํางวดการบัญชีที)ผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ทั �งนี � 
ภายในสามเดือนนบัแตว่นัสิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ  

ในกรณีที)บริษัทจดัการได้นําสง่งบการเงินประจํางวดการบญัชีของกองทนุตามข้อ (ข) ให้แก่สํานกังาน 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิ �นรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ ให้ถือวา่บริษัทจดัการได้สง่งบการเงินรายไตร
มาสที)สี)ตามข้อ (ก) ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. แล้ว 

งบการเงินจะต้องจดัทําตามมาตรฐานการบญัชีที)สภาวิชาชีพบญัชีกําหนดสาํหรับการทําธุรกรรมในแต่
ละลกัษณะ ทั �งนี � ในกรณีที)มาตรฐานการบญัชีให้ทางเลือกในการบนัทึกบญัชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมหรือ
วิธีการต้นทนุบริษัทจดัการต้องบนัทกึบญัชีด้วยวิธีการมลูคา่ยตุิธรรมเทา่นั �น 

5.5.4 รายงานประจาํปี 

ให้บริษัทจัดการจัดทําและสง่รายงานประจําปีของกองทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานกังาน ก.ล.ต. 
และในกรณีที)กองทนุมีหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ให้ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย ภายใน
สี)เดือนนบัแตว่นัสิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ 

หากระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนมีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
ข้อมูลเกี)ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนทุกครั �งไว้ในรายงานประจําปีของกองทุนที)จะจัดส่งให้
สาํนกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ 

5.5.5 การรายงานความคืบหน้าโครงการที,ไม่แล้วเสร็จ 

ในกรณีที)กองทนุมีการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)เป็นโครงการที)ไม่แล้วเสร็จ บริษัท
จดัการจะจดัทํารายงานความคืบหน้าของโครงการโดยเป็นสว่นหนึ)งของรายงานประจําปีของกองทนุรวม และสง่
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ภายในสี)เดือนนบัแต่วนัสิ �นสดุรอบระยะเวลา
บญัชีของกองทนุ หรือภายในระยะเวลาอื)นใดตามที)กําหนดภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ 
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5.5.6 การรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

บริษัทจดัการจะต้องเปิดเผยมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทนุ เป็นราย
ไตรมาสภายใน 45 วนันบัแต่วนัสิ �นไตรมาส กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 6.2.1 “การคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่ของหนว่ยลงทนุ” 

5.5.7 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที,เกี,ยวข้อง 

บริษัทจดัการจะดําเนินการต่าง ๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที)กําหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที) 
ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที)เกี)ยวข้องได้ทําการแก้ไขเพิ)มเติม ประกาศ กําหนด ออกคําสั)ง หรือ
อนญุาตเป็นประการอื)น ในกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการจะปฏิบตัิไปตามการแก้ไข เพิ)มเติม การประกาศกําหนด 
คําสั)ง หรือคําอนญุาตนั �นโดยถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้อนมุตัิการดําเนินการดงักลา่วแล้ว 
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6. มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน 

6.1 ข้อกาํหนดทางกฎหมาย  

การประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) เป็นการจัดทํารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานอย่างเต็มรูปแบบที)มีการ
ตรวจสอบเอกสารสทิธิและเป็นไปเพื)อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุ (“รายงาน
ประเมินคา่”) 

(ข) การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานต้องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้อย
หนึ)งราย ในกรณีที)ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุจะเข้าลงทนุมีมลูค่าตั �งแต่ 50 ล้านบาท
ขึ �นไป 

(ค) กรณีการได้มาซึ)งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานเป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลที)เกี)ยวข้อง การ
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิจะต้องดําเนินการโดยผู้ประเมินคา่อยา่งน้อยสองราย 

(ง) กรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานเป็นหุ้นหรือตราสารแห่งหนี � (ตามข้อ (จ) ของนิยามคําว่า 
“ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน”) ผู้ประเมินค่าต้องเป็นที)ปรึกษาทางการเงินที)เป็นอิสระ ซึ)งจะต้อง
ทําการประเมินค่าหุ้นหรือตราสารแห่งหนี �ดงักล่าวเพิ)มเติมไปจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน
และการดําเนินงานทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน 

(จ) ผู้ประเมินคา่ต้องเป็นนิติบคุคลที)มีประสบการณ์หรือความรู้ความเชี)ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื �นฐาน 

(ฉ) ผู้ประเมินค่าต้องพิจารณาผลประโยชน์หรือการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินอย่างเต็มรูปแบบ โดย
พิจารณาถึงข้อกําหนดและเงื)อนไขของสญัญาที)เกี)ยวข้อง (ไมว่า่จะเป็นฉบบัร่างที)ใกล้เสร็จสมบรูณ์หรือ
ฉบบัลงนามที)ได้เปิดเผยไว้ในโครงการจดัการกองทนุ) 

(ช) การประเมินคา่ต้องดําเนินการลว่งหน้าก่อนการได้มาซึ)งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานเป็นเวลาไม่
เกินหนึ)งปี 

(ซ) การประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน จะกระทําโดยผู้ประเมินคา่รายเดียวกนัติดต่อกนัเกิน
สองครั �งมิได้ 

(ฌ) การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานของกองทุนจะกระทําทุกสามปีนับแต่วันที)มีการ
ประเมินค่าครั �งล่าสดุ หรือเมื)อปรากฏแก่บริษัทจดัการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบญัชีของ
กองทุนเห็นว่ามีเหตุการณ์ หรือการเปลี)ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื �นฐานอยา่งมีนยัสาํคญั 
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6.2 การคาํนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน 

6.2.1 การคาํนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 

ในการคํานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลกั บริษัทจัดการจะคํานวณโดยใช้ราคาที)ได้จากการ
ประเมินครั �งลา่สดุซึ)งปรับปรุงด้วยการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ)งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน (ถ้ามี) และการ
ตดัจําหนา่ยทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน (ถ้ามี) ที)เกิดขึ �นภายหลงัการประเมินลา่สดุ ทั �งนี � ในช่วงระยะเวลา
สามปีแรกหลงัจากจดทะเบียนจดัตั �งกองทนุ บริษัทจดัการจะใช้ราคาทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุ
เข้าลงทนุ กลา่วคือ ราคาซื �อขายของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานดงักลา่ว เว้นแต่จะมีการประเมินมลูค่า
ใหม่ในระยะเวลาดงักลา่วไม่ว่าด้วยสาเหตใุด ๆ สว่นในกรณีการลงทนุในทรัพย์สินรองบริษัทจดัการจะใช้ราคา
อื)นที)กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการกองทนุ (Association of Investment Management Companies - 
AIMC)   

บริษัทจดัการจะคํานวนมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่ของหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้วิธีการ
ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(ข) คํานวณมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสี)
ตําแหนง่ โดยตดัทศนิยมตําแหนง่ที)ห้าทิ �ง  

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าของ
หนว่ยลงทนุบริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที)ระบไุว้ในข้อ 6.2 “การคํานวณและเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ” นี � เว้นแต่กรณีที) ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กํากบัตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื)นใดที)มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปลี)ยนแปลง เพิ)มเติม ประกาศ 
กําหนด สั)งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื)น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั �นโดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

ทั �งนี � การคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าของหน่วยลงทนุที)บริษัทจัดการ 
ประกาศเป็นการคํานวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั �งลา่สดุเป็น
ฐานในการกําหนดมูลค่าทรัพย์สินหลกัของกองทุน ซึ)งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที)จะซื �อขายได้จริงของ
ทรัพย์สนิหลกัดงักลา่ว 

6.2.2 การเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะคํานวณและเปิดเผยมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทนุ 
เป็นรายไตรมาสภายใน 45 วนันบัแต่วนัสิ �นไตรมาส ทั �งนี � มลูค่าที)คํานวณได้ดงักลา่วต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์
เป็นผู้ รับรองวา่การคํานวณดงักลา่วได้กระทําตามกฎหมายหลกัทรัพย์  
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บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูข้างต้นในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึ)งฉบบัและปิดประกาศไว้ในที)
เปิดเผย ณ ที)ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสํานกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยต้องมีการเปิดเผย
ชื)อ ประเภท และที)ตั �งทรัพย์สนิของกองทนุ 

6.2.3 รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุน 

วนัที)สิ �นสดุรอบปีบญัชี คือ วนัที) 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

รอบปีบญัชีครั �งแรกได้แก่ระยะเวลานบัตั �งแต่วนัจดทะเบียนกองทนุ และสิ �นสดุในวนัที) 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 
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7. การออกหน่วยลงทุน การเพิ,มและลดเงินทุนจดทะเบียน และข้อกําหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

7.1 การออกหน่วยลงทุน 

หนว่ยลงทนุของกองทนุจะอยูใ่นรูปแบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ ในกรณีที)มีความจําเป็น ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจร้องขอให้
นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุให้ได้ โดยยื)นคําขอออกใบหน่วยลงทนุตาม แบบที)นาย
ทะเบียน และ/หรือบริษัทจดัการกําหนด และตามหลกัเกณฑ์ เงื)อนไขและวิธีการที)นายทะเบียนและ/หรือบริษัท
จดัการกําหนด ในกรณีที)ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอดงักลา่ว นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจดัการต้องจดัการให้มีการ
ออกใบหนว่ยลงทนุที)เป็นปัจจบุนัและมีข้อมลูที)จําเป็นและเพียงพอเพื)อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุใช้เป็นหลกัฐานแสดง
สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการและบคุคลอื)นได้ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบนัทึกรายชื)อผู้จองซื �อแต่ละรายที)ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็นผู้
ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามข้อมลูที)ผู้จองซื �อระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วย
ลงทนุ เมื)อผู้จองซื �อได้ชําระเงินคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุเต็มจํานวนแล้ว 

นายทะเบียนจะดําเนินการฝากหน่วยลงทนุไว้ในบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื �อ (ซึ)งได้เปิดไว้ก่อนแล้วกบั
นายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์) หรือบัญชีทรัพย์สินของผู้จองซื �อ (ซึ)งได้เปิดไว้ก่อนแล้วกับผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
(custodian)) หรือฝากไว้กบันายทะเบียน (โดยฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์) ตามที)ระบไุว้ในใบคําขอเปิด
บญัชีและจองซื �อหนว่ยลงทนุ 

7.2 การเพิ,มเงนิทุนจดทะเบียน 

7.2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการ 

การเพิ)มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ บริษัทจดัการจะกระทําได้ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี � 
ซึ)งต้องได้รับอนมุตัิจากสํานกังาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยการ
เสนอขายหน่วยลงทนุที)ออกใหม่ทั �งหมดต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุและได้รับ
ชําระราคาคา่หนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึ)งกรณีนี �ไมต้่องได้รับอนมุตัิจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ก) ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 7.2.2 “มติ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” ท้ายนี �) 

(ข) การเพิ)มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุไมข่ดัหรือแย้งกบัโครงการจดัการกองทนุ หรือกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(ค) ในกรณีที)เป็นการเพิ)มทุนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุบางราย ต้องไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ)งถือหน่วย
ลงทนุรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด คดัค้าน
การเพิ)มทนุดงักลา่ว และ 
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(ง) ได้รับอนมุตัิจากสํานกังาน ก  .ล .ต .  เว้นแต่เป็นกรณียกเว้น  เช่น การเสนอขายหน่วยลงทนุที)
ออกใหม่ทั �งหมดต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุและได้รับชําระราคาค่า
หนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 7.2.3 “ความ
เห็นชอบจากสาํนกังาน ก .ล.ต. ” ท้ายนี �) 

7.2.2 มติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ในกรณีที)ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เสนอขายหน่วยลงทุนที)ออกใหม่ทั �งหมดต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม
สดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการต้องเริ)มเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วภายในหนึ)งปีนบัแต่วนัที)ได้รับมติ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ มิฉะนั �นบริษัทจดัการต้องดําเนินการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอีกครั �งหนึ)ง 

ในกรณีที)ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เพิ)มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจเพิ)มทุนจด
ทะเบียนโดยเสนอขายหนว่ยลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุบางราย แต่ทั �งนี � ต้องไม่ปรากฏ
ว่ามีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ)งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมดคดัค้าน 

วิธีการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื)อเพิ)มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุจะต้องกระทําตามวิธีการที)กําหนด
ไว้ในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายหลกัทรัพย์ ทั �งนี � ตามที)
ระบไุว้ในหวัข้อ 9. “การขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

บริษัทจดัการต้องดําเนินการจดัให้มีข้อมลูดงัต่อไปนี �ระบอุยู่ในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้งผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเพื)อขอมติ แล้วแตก่รณี 

(ก) ในกรณีปกติ (นอกเหนือจากการลงทุนหรือได้มาเพิ)มเติมซึ)งทรัพย์สินของกองทุนตามที)
กําหนดไว้ในข้อ (ข) ข้างท้ายนี �) 

(1) วตัถปุระสงค์ในการเพิ)มทนุจดทะเบียน 

(2) จํานวนหนว่ยลงทนุเพิ)มทนุ ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(3) เหตุผลที)จะเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนในราคาตํ)ากว่าราคาที)เสนอขายต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ หรือตํ)ากวา่ราคาตลาด (ถ้ามี) และ 

(4) ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนจากการเพิ)มทุนจดทะเบียน และข้อมูล
เกี)ยวกบัผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทนุ (price dilution) ผลกระทบต่อสว่น
แบง่กําไรหรือสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิม (control dilution) และข้อมลูอื)นใด
ที)อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ข) ในกรณีเป็นการเพิ)มทนุเพื)อวตัถปุระสงค์ที)อธิบายไว้ในหวัข้อ 2.2.3 “การลงทนุในทรัพย์สิน
หลกั – ทรัพย์สินที)กองทุนลงทุนเพิ)มเติม” นอกเหนือจากข้อมลูตามที)กําหนดไว้ข้างต้นแล้ว 
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บริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูดงัต่อไปนี �ในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้งผู้
ถือหนว่ยลงทนุเพื)อขอมติ (ตามแตก่รณี) เพิ)มเติม 

(1) ลกัษณะของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)เกี)ยวข้อง 

(2) หลกัเกณฑ์การกําหนดราคาทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานดงักลา่ว 

(3) สรุปรายงานการประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานดงักลา่ว และสมมติฐานที)
สาํคญัในการประเมินคา่ 

(4) ความเห็นของบริษัทจัดการเกี)ยวกับความสมเหตสุมผลของสมมติฐานในรายงานการ
ประเมินคา่ 

(5) สรุปสาระสําคัญของข้อตกลงเกี)ยวกับการดําเนินการและการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานดงักลา่ว และร่างสญัญาอื)นที)เกี)ยวข้อง 

(6) การกู้ยืมเงินและผลกระทบจากการกู้ ยืมเงินต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูล
เกี)ยวกบัแหลง่ที)มาของเงินทนุ จํานวนเงินที)จะกู้ยืม ทรัพย์สินที)จะนําไปเป็นหลกัประกนั 
และลาํดบัสทิธิของเจ้าหนี �เงินกู้ยืมเปรียบเทียบกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

อยา่งไรก็ดี ในกรณีที)บริษัทจดัการพิจารณาแล้วมีความเชื)อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า การเปิดเผย
ข้อมลูบางรายการตามที)กลา่วข้างต้นก่อนการเข้าทํารายการที)ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะสง่ผลกระทบต่อ
ประโยชน์ที)คาดหมายของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการอาจไม่ระบขุ้อมลูนั �น โดยจะแสดง
เหตผุลในการไม่ระบขุ้อมูลดงักลา่วไว้ในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื)อขอมติ แล้วแต่
กรณี ทั �งนี � เมื)อความจําเป็นในการไม่เปิดเผยข้อมลูนั �นหมดไป บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า 

7.2.3 ความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ในการยื)นคําขออนมุตัิเพิ)มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะต้อง
แสดงได้วา่กองทนุมีลกัษณะตามที)กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ)งเป็นข้อกําหนดเดียวกนักบัที)ต้องปฏิบตัิ
ตามเมื)อมีการจดัตั �งกองทนุ นอกจากนี � การเพิ)มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัโครงการ
จดัการกองทุน กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั)งที)ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมาย
ดงักลา่วด้วย 

การอนมุตัิของสํานกังาน ก.ล.ต. ให้เพิ)มเงินทุนจดทะเบียนของกองทนุเป็นอนัสิ �นสดุลงเมื)อเกิดกรณี
ตอ่ไปนี � 

(ก) บริษัทจดัการมิได้เริ)มเสนอขายหนว่ยลงทนุเพื)อการเพิ)มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุภายใน
หนึ)งปีนบัแตว่นัที)ได้รับอนมุตัิ 
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(ข) มลูค่าหน่วยลงทนุที)จําหน่ายได้ เมื)อรวมกบัมลูค่าการกู้ยืมเงินจากบคุคลอื)น (ถ้ามี) มีมลูค่าไม่
เพียงพอที)จะลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานตามที)ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ในกรณีเช่นนี � บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที)เกิดขึ �นจาก
เงินที)ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื �อหน่วยลงทนุภายใน 14 วนันบัแต่วนั
สิ �นสดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุนั �นตามสดัสว่นของเงินคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุ และ
แจ้งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิ �นสดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่ว ทั �งนี � หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั �นได้
เพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ)งที)บริษัทจดัการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจดัการชําระดอกเบี �ย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที)ครบกําหนดเวลานั �นจนถึงวนัที)บริษัทจดัการคืนเงินค่า
จองซื �อครบถ้วน 

เมื)อการเสนอขายหนว่ยลงทนุเสร็จสิ �น บริษัทจดัการจะยื)นคําขอแก้ไขเพิ)มเติมจํานวนเงินทนุจดทะเบียน
ของกองทนุต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ)มเติมเพื)อเพิ)ม
เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 

หน่วยลงทุนที)ออกใหม่เนื)องจากการเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จะต้องดําเนินการตาม
ข้อกําหนดเกี)ยวกบัการแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทนุตามหวัข้อ 12. “การแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการ
กองทุน” และข้อกําหนดเกี)ยวกับการจดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตามหวัข้อ 7.4 “ข้อ
กําหนดการจดทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน” 

7.3 การลดเงนิทุนจดทะเบียน 

7.3.1 ข้อกาํหนดเกี,ยวกับการลดเงนิทุนจดทะเบียน 

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ บริษัทจดัการอาจกระทําได้เฉพาะเมื)อเข้ากรณีดงัตอ่ไปนี � 

(ก) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามแผนที)ได้มีการกําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุอย่างชดั
แจ้ง 

(ข) กองทุนมีสภาพคลอ่งสว่นเกินที)เหลืออยู่ภายหลงัจากการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน
และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั �งนี � ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยวา่กองทนุไมม่ีกําไรสะสม
เหลอือยูแ่ล้ว 

(ค) กองทนุมีรายการค่าใช้จ่ายที)ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตตุ้องนําไปใช้ในการคํานวณกําไรสทุธิที)ปรับปรุง
แล้วของกองทนุ 

(ง) กรณีอื)นใดที)มีมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 
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การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุที)เป็นกรณีตามข้อ (ข) หรือ (ค) บริษัทจดัการจะกระทําได้ก็ตอ่เมื)อ
ได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที)กองทนุมีการเพิ)มเงินทนุจดทะเบียนเพื)อลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานเพิ)มเติม
แล้ว แต่ไม่สามารถได้มาซึ)งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานดงักลา่วได้ บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการลด
เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยไมช่กัช้า 

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ บริษัทจดัการอาจกระทําโดยการลดมลูค่าหน่วยลงทนุหรือลด
จํานวนหนว่ยลงทนุ และภายหลงัการลดทนุ บริษัทจดัการจะเฉลี)ยเงินคืนตามสดัสว่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที)มี
ชื)ออยูใ่นสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุโดยไม่หกัเงินที)เฉลี)ยคืนดงักลา่วจากกําไร
สะสมของกองทนุ 

การขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื)อลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการตาม
วิธีการที)กําหนดไว้ในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ทั �งนี � 
ตามที)ระบไุว้ในหวัข้อ 9 “การขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

นอกจากนี � การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุจะต้องอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดเกี)ยวกบัการแก้ไขเพิ)มเติม
โครงการจดัการกองทนุตามหวัข้อ 12. “การแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทนุ”  

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูดงัต่อไปนี �ในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเพื)อขอมติ (ตามแตก่รณี) 

(ก) เหตแุหง่การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 

(ข) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุที)ลดลงในแตล่ะครั �ง 

(ค) ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือกองทนุจากการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 

ทั �งนี � ตามประกาศ ทน. 1/2554 บริษัทจดัการจะต้องยื)นคําขอแก้ไขเพิ)มเติมจดทะเบียนของกองทนุต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. ภายในห้าวนัทําการนบัแต่วนัที)เฉลี)ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจะต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี)ยวกบัการลดเงินทนุจดทะเบียนทกุครั �งของกองทนุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และในรายงานประจําปีของ
กองทนุด้วย 

7.3.2 แผนการลดเงนิทุนจดทะเบียนที,กาํหนดไว้ล่วงหน้า 

ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที)กองทนุเข้าทํากบัทรู ทรูตกลงขาย และกองทนุตกลง
ซื �อทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มตั �งแต่วนัที)กองทนุลงทนุ โดยทรูมีหน้าที)สง่มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
ส่วนเพิ)ม จํานวน 3,000 เสา ภายในปี พ.ศ.  2557 และอีกจํานวน 3,000 เสา ภายในปี พ.ศ. 2558 ใน
ขณะเดียวกนั ณ วนัที)กองทนุลงทนุ เรียลฟิวเจอร์ตกลงเข้าทําสญัญาเช่าพื �นที) (slots) บางสว่นบนทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ)มนั �นจากกองทนุตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั โดยกําหนดระยะเวลา
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เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการจะเริ)มต้นเมื)อกองทนุได้รับการสง่มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มตาม
กําหนดการส่งมอบแต่ละคราวให้แก่กองทุนและกองทุนนําพื �นที) (slots) บนเสาออกให้เรียลฟิวเจอร์เช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการได้ จนถึงวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 โดยกําหนดการสง่มอบ ช่วงเวลาการเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการ และ ช่วงเวลาการจ่ายคา่เช่า สามารถสรุปได้ดงันี �  

จาํนวนเสา กาํหนดการส่งมอบ 
ช่วงเวลาการเช่า  

ดาํเนินการและบริหารจัดการ* 
ช่วงเวลาการจ่ายค่าเช่า 

3,000 เสา ภายในปี พ.ศ. 2557 ตั �งแต ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 

ตั �งแต ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 

3,000 เสา ภายในปี พ.ศ. 2558 ตั �งแต ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 

ตั �งแต ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

* บนสมมติฐานวา่ ทรูทําการสง่มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มตรงตามกําหนดเวลาที)ตกลงกนั 

โดยการรับรู้รายได้ค่าเช่าทางบัญชีของกองทุนจะรับรู้ตามช่วงเวลาการเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการ ในขณะที)เงินสดรับค่าเช่าจะได้รับตามช่วงเวลาการจ่ายค่าเช่า โดยจะเห็นได้ว่าจนกว่ากองทนุจะได้รับ
มอบทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มและกองทนุนําพื �นที) (slots) บนเสาบนทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)ม
นั �นออกให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการแก่เรียลฟิวเจอร์ กองทนุจะได้รับเงินสดคา่เช่าก่อนคา่เช่าทางบญัชีซึ)ง
ถือเป็นรายการรายได้รับลว่งหน้าทางบญัชี (Unearned Revenue) ซึ)งกองทนุจะมีคา่เช่าลว่งหน้าหนึ)งปีและสอง
ปี จากการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการพื �นที) (slots) บนเสาของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มที)สง่
มอบในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ตามลําดับ ตัวอย่างเช่น ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ)มที)จะมี
กําหนดการสง่มอบในปีพ.ศ. 2557 กองทนุจะได้รับคา่เช่าเงินสดปีแรกในช่วงวนัที) 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซึ)งนบัเป็นค่าเช่าลว่งหน้าทางบญัชี โดยต่อมาหากมีการสง่มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
สว่นเพิ)มดงักลา่วตามกําหนดเวลาการสง่มอบให้แก่กองทนุและกองทนุนําพื �นที) (slots) บนเสาบนทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ)มนั �นออกให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ แก่เรียลฟิวเจอร์ คา่เช่าดงักลา่วจะถกูรับรู้เป็น
รายได้ในทางบัญชีในช่วงวันที) 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามที)กองทุนได้ให้เช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการพื �นที) (slots) บนเสากบัเรียลฟิวเจอร์  

ตารางด้านลา่งเป็นตวัอยา่งรายได้รับลว่งหน้าจากเงินสดรับคา่เช่าและการรับรู้รายได้ตามบญัชี รวมถึง
สภาพคล่องสว่นเกินของกองทนุซึ)งอาจจะเกิดจากการที)กองทนุมีเงินสดรับค่าเช่ามากกว่ารายได้ที)รับรู้ได้ตาม
บญัชีในช่วงสามปีแรก (พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559) 

จาํนวนเงนิค่าเช่า (ล้านบาท) 

ในช่วง ม.ค. ถึง ธ.ค. ในแต่ละปี 

   
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

รายได้จากเสาที)สง่มอบในปี 2557  รายได้รับลว่งหน้า 620  400  490  

    รายได้ตามบญัชี   620  400  

รายได้จากเสาที)สง่มอบในปี 2558  รายได้รับลว่งหน้า 620  670  690  

    รายได้ตามบญัชี     620  
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จาํนวนเงนิค่าเช่า (ล้านบาท) 

ในช่วง ม.ค. ถึง ธ.ค. ในแต่ละปี 

   
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

รวมรายได้ของเสาทั �งหมด  รายได้รับลว่งหน้า 1,240  1,070  1,180  
    รายได้ตามบญัชี   620  1,020  

สภาพคล่องส่วนเกินซึ,งเกิดจากรายรับที,เป็นเงินสดมากว่ารายรับทางบัญชี 1,240  450  160  

ตารางข้างต้นเป็นเพียงตวัอยา่งเพื)อใช้ในการอธิบายวิธีการรับรู้รายได้เทา่นั �น มิได้มีความประสงค์จะถกูใช้เพื)อประมาณการบอกถึง
ผลตอบแทนของการลงทนุของกองทนุ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมเกี)ยวกบัสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างกองทุน
กับทรู และสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัระหว่างกองทุนกับเรียลฟิวเจอร์ในหวัข้อ 2.7.1(ข) 
“สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั” 

กองทนุประสงค์ที)จะให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที)กองทนุจะมีสภาพคลอ่ง
สว่นเกินซึ)งเกิดจากการได้รับคา่เช่าลว่งหน้าตามที)กลา่วข้างต้น กองทนุจึงมีแผนที)จะทําการลดเงินทนุจดทะเบียน
ของกองทนุและคืนเงินลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย 
เพื)อให้สอดคล้องกบักระแสเงินสดที)กองทนุได้รับจากการดําเนินงาน โดยมีตวัอย่างของสภาพคลอ่งสว่นเกินและ
การลดทนุดงันี � 

รอบปีบญัชี 
สภาพคลอ่งสว่นเกินซึ)งเกิดจากการได้รับ

คา่เชา่ลว่งหน้า 
จํานวนเงินลดทนุโดยประมาณ  

(ล้านบาท) 

2557 1,240 1,240 

2558 450 450 

ตารางข้างต้นเป็นเพียงตวัอย่างเพื)อใช้ในการอธิบายการลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินเท่านั �น จํานวนเงินลดทนุที)แท้จริงจะถกูกําหนดโดย

ผู้จดัการกองทนุ 

อย่างไรก็ดี แผนการลดเงินทนุจดทะเบียนข้างต้นขึ �นอยู่กบัปัจจยัภายนอกและอาจมีการเปลี)ยนแปลง 
เพิ)มเติมหรือลดลงไปจาก ตวัอยา่งที)แสดงไว้ข้างต้น อยา่งเช่นในกรณีที)หากการสง่มอบทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคม
สว่นเพิ)มและการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการพื �นที) (slots) บนเสาเกิดขึ �นก่อนหรือลา่ช้ากว่ากําหนด เงิน
สดรับลว่งหน้าดงักลา่วอาจลดลงหรือเพิ)มขึ �นจากการประมาณการข้างต้นได้ ซึ)งจะสง่ผลให้แผนการลดเงินทนุจด
ทะเบียนปรับเปลี)ยนไปตามจํานวนเงินสดรับลว่งหน้าที)อาจลดลงหรือเพิ)มขึ �นนั �น โดยหากมีการสง่มอบทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มและการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการพื �นที) (slots) บนเสาก่อนกําหนด เงินสดรับ
ล่วงหน้าบางส่วนที)กองทุนได้รับมาจากเรียลฟิวเจอร์จะสามารถรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าของกองทุนซึ)งกองทุน
สามารถนํามาพิจารณาจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในรูปของเงินปันผลได้ ในขณะที)หากมีการสง่มอบทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มและการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการพื �นที) (slots) บนเสาช้ากวา่กําหนด กองทนุ
จะมีการบันทึกเงินสดรับล่วงหน้าจํานวนเพิ)มมากขึ �น ซึ)งในกรณีดังกล่าวนี � กองทุนอาจมีการลดเงินทุนจด
ทะเบียนในปีถดัจากปี พ.ศ. 2558 ด้วย 
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นอกจากนี � หากกกองทุนมีการจัดหาหรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที)กองทุนลงทุนโดยได้รับ
ผลตอบแทนเป็นเงินสดรับลว่งหน้าอื)นใด กองทนุอาจพิจารณาลดทนุจดทะเบียนตามจํานวนเงินสดรับลว่งหน้า
นั �น และจดัสรรเป็นเงินคืนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุได้ 

การลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิตามหวัข้อ 7.3.1 “ข้อกําหนดเกี)ยวกบัการลดเงินทนุจดทะเบียน” 

7.4 ข้อกาํหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

เมื)อมีการจดัตั �งกองทนุ (กลา่วคือ วนัจดทะเบียนกองทนุ) บริษัทจดัการจะต้องยื)นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ เพื)อ
ขอจดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุดงักลา่ว เมื)อ
หนว่ยลงทนุได้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว ผู้ลงทนุอาจซื �อขายหน่วยลงทนุใน
ตลาดหลกัทรัพย์ได้ตามหลกัเกณฑ์ ข้อบงัคบั และวิธีการที)ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด หลกัเกณฑ์ 
ข้อบงัคบั และวิธีการเช่นวา่นี �ปรับใช้กบักรณีการเพิ)มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ ซึ)งบริษัทจดัการจะต้องยื)นขอ
จดทะเบียนเพิ)มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนต่อตลาดหลกัทรัพย์เพื)อให้ตลาดหลกัทรัพย์สั)งรับหน่วย
ลงทนุในสว่นที)เพิ)มเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัปิดการจองซื �อและชําระเงินค่าหน่วยลงทนุ
เพิ)มทนุนั �น 

หนว่ยลงทนุและกองทนุที)จะขอจดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ ต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ชําระเต็มมลูคา่แล้วทั �งหมด 

(ข) ระบชืุ)อผู้ ถือ 

(ค) ไม่มีข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ (ยกเว้นข้อจํากัดที)เป็นไปตามกฎหมาย ทั �งนี �ต้องระบุ
ข้อจํากดันั �นไว้ในโครงการจดัการกองทนุ) 

(ง) เป็นกองทนุรวมที)ได้รับอนมุตัิโครงการจดัการกองทนุรวมจากสาํนกังาน ก.ล.ต. แล้ว 

(จ) มีผู้จดัการกองทนุที)ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ฉ) มีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายย่อยถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุทั �งหมดที)จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ 

“ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายยอ่ย” ในข้อนี �หมายถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ)งมิใช่บคุคลตอ่ไปนี � 

(ก) ผู้มีอํานาจควบคมุ 

(ข) บริษัทจัดการ ผู้ จัดการกองทุน นิติบุคคลผู้ โอนที)ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ ซึ)ง
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจดัการ หรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพื �นฐานให้ปฏิบตัิ
ตามคําสั)งของตนในการกําหนดนโยบาย การจดัการ หรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพื �นฐาน 
ซึ)งรวมถึงบคุคลตามข้อ (ค)  
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(ค) กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี)รายแรกนบัต่อจากผู้จดัการลงมา ผู้ซึ)ง
ดํารงตําแหนง่เทียบเทา่กบัผู้ดํารงตําแหนง่ระดบับริหารรายที)สี)ทกุรายของบคุคลตามข้อ (ข) รวมถึงผู้ ที)
เกี)ยวข้องและบุคคลที)มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายกบับคุคลดงักลา่วข้างต้น ซึ)งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บตุร หรือญาติสนิทอื)นของบคุคล
ดงักลา่ว และ 

(ง) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที)ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ร้อยละห้าของเงินทนุจดทะเบียน ยกเว้นผู้ ถือหน่วย
ลงทนุนั �นเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนัภยั กองทนุรวม กองทนุสํารองเลี �ยงชีพ 
กองทนุประกนัสงัคม กองทนุบําเหน็จบํานาญ หรือโครงการลงทนุที)ได้รับอนมุตัิตามกฎหมาย 

“ผู้มีอํานาจควบคมุ” ในข้อนี �หมายถึงบคุคลดงัตอ่ไปนี � 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลอื)นซึ)งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการ
ดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุเข้าลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ไม่ว่าอิทธิพลดงักลา่วจะสืบเนื)อง
จากการถือหนว่ยลงทนุ หรือได้รับมอบอํานาจตามสญัญาหรือการอื)นใดก็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิ)งคือบคุคลที)เข้า
ลกัษณะข้อใดข้อหนึ)งดงันี � 

(ก) บคุคลที)มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุทั �งหมดของกองทนุ 

(ข) บุคคลที)ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั �งหรือถอดถอนกรรมการของกิจการ
โครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุเข้าลงทนุได้ 

(ค) บคุคลที)ตามพฤติการณ์สามารถควบคมุผู้ซึ)งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ผู้บริหารการ
จดัการหรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุเข้าลงทนุ ให้ปฏิบตัิตามคําสั)งของตน
ในการกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุเข้าลงทนุ 
หรือ 

(ง) บุคคลที)ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานใน หรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
กิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุเข้าลงทนุเยี)ยงผู้บริหาร รวมทั �งบคุคลที)มีตําแหน่งซึ)งมีอํานาจหน้าที)
เช่นเดียวกบับคุคลดงักลา่วของกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุเข้าลงทนุ 

บริษัทจัดการมีแผนที)จะยื)นคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทนัที
หลงัจากวนัจดทะเบียนกองทนุ อนึ)ง แม้ว่าบริษัทจดัการคาดวา่ตลาดหลกัทรัพย์จะสั)งรับหน่วยลงทนุที)ยื)นขอจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในระยะเวลาไม่นานหลงัจากมีการชําระค่าหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว แต่ตลาดหลกัทรัพย์มีสิทธิพิจารณาคําขอจดทะเบียนให้เสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วนัที)ตลาด
หลกัทรัพย์ได้รับเอกสารหลกัฐานที)ถกูต้องครบถ้วนจากบริษัทจดัการแล้ว โดยหน่วยลงทนุสามารถเริ)มทําการซื �อ
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายในสองวนัทําการนบัแตว่นัที)ตลาดหลกัทรัพย์สั)งรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
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ดงันั �น จนกวา่ตลาดหลกัทรัพย์จะสั)งรับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน หน่วยลงทนุที)จําหน่ายแล้วจะยงั
ไมส่ามารถซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื �อและผู้ขายอาจตกลงซื �อขายหน่วยลงทนุนอกตลาด
ได้ ทั �งนี � บนสมมตุิฐานวา่ตลาดหลกัทรัพย์จะสั)งรับหน่วยลงทนุที)ยื)นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยลงทนุที)จําหน่ายในการเสนอขายจะทําการซื �อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ โดยการโอน
หนว่ยลงทนุจะต้องกระทําตามข้อกําหนดในหวัข้อ 8.4 “วิธีการโอนหนว่ยลงทนุ” 
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8. การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทุน  

8.1 ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน 

หนว่ยลงทนุของกองทนุจะมีเพียงชนิดเดียว ซึ)งจะเสนอขายหนว่ยลงทนุทั �งหมดต่อผู้ลงทนุเป็นการทั)วไปไม่ว่าจะ
เป็นผู้จองซื �อทั)วไปหรือผู้จองซื �อพิเศษ 

ผู้จองซื �อทั)วไป หมายถึง ผู้ลงทนุที)จองซื �อหน่วยลงทนุที)ไม่ใช่ผู้จองซื �อพิเศษ หรือผู้จองซื �อพิเศษที)ไม่ได้รับการ
จดัสรรแบบผู้จองซื �อพิเศษ 

ผู้จองซื �อพิเศษ หมายถึง ผู้ลงทนุที)มีลกัษณะดงัต่อไปนี � และ/หรือลกัษณะอื)นใดตามที)จะได้มีการประกาศ หรือ
แก้ไขเพิ)มเติมโดย ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ แล้วแตก่รณี 

(ก) ผู้ลงทนุสถาบนัตามประกาศ ก.ล.ต. ที) กจ. 9/2555 เรื)อง การกําหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั
และผู้ลงทนุรายใหญ่ ลงวนัที) 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บางประเภท ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(2) ธนาคารพาณิชย์ 

(3) ธนาคารที)มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น 

(4) บริษัทเงินทนุ 

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(6) บริษัทหลกัทรัพย์ 

(7) บริษัทประกนัวินาศภยั 

(8) บริษัทประกนัชีวิต 

(9) กองทนุรวม 

(10) กองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

(11) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(12) กองทนุประกนัสงัคม 

(13) กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(14) กองทนุเพื)อการฟื�นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
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(15) ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื �อขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซื �อขายลว่งหน้า 

(16) ผู้ประกอบธุรกิจการซื �อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื �อขายสินค้าเกษตร
ลว่งหน้า 

(17) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

(18) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ 

(19) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 

(ข) กองทนุสว่นบคุคลซึ)งบริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม (ก) หรือ (ค) ถึง (ญ) 

(ค) สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื)นที)มี
กฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น 

(ง) สภากาชาดไทย หรือมลูนิธิเพื)อสาธารณะประโยชน์ 

(จ) สหกรณ์ออมทรัพย์หรือชมุนมุสหกรณ์ 

(ฉ) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที)ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(ช) โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที)จัดตั �งขึ �นตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ และเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทั)วไป 

(ซ) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึ)งมีลกัษณะเดียวกนักบัผู้ลงทนุดงัตอ่ไปนี � 

(1) ผู้ลงทนุสถาบนัตาม (ก) แตไ่มร่วมถึงบริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทนุรวม ผู้
ประกอบธุรกิจสญัญาซื �อขายลว่งหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซื �อขายลว่งหน้า และ
ผู้ประกอบธุรกิจการซื �อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื �อขายสินค้าเกษตร
ลว่งหน้า 

(2) ผู้ลงทนุตาม (ค) หรือ 

(3) กองทนุสว่นบคุคลที)เป็นการรับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม (1) หรือ (2) 

(ฌ) นิติบคุคลซึ)งมีผู้ลงทนุตาม (ก) ถึง (ซ) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที)มีสทิธิ
ออกเสยีงทั �งหมด และ 

(ญ) ผู้ลงทนุอื)นใดตามที)สาํนกังาน ก.ล.ต.กําหนด 
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8.2 การเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะต้องเริ)มเสนอขายหน่วยลงทนุภายในหนึ)งปีนบัแต่วนัที)ได้รับอนมุตัิจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้
จดัตั �งกองทนุ มิเช่นนั �นการอนมุตัิให้จดัตั �งกองทนุเป็นอนัสิ �นสดุลง 

บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะดําเนินการเสนอขายครั �งแรก (Combined 
Offering) ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที)ระบไุว้ในหนงัสือชี �ชวน ทั �งนี � ในกรณีที)สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ 
หนว่ยงานอื)นใดที)มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี)ยนแปลง เพิ)มเติม ประกาศ กําหนด สั)งการ เห็นชอบ และ/
หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื)น และ/หรือ ในกรณีที)บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ
เห็นว่าการเสนอขายครั �งแรก (Combined Offering) อาจมีปัญหาอปุสรรค หรือข้อจํากดัในการดําเนินการ หรือ
ในกรณีที)บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศเห็นสมควร บริษัทจดัการและผู้จดัการ
การจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศขอสงวนสิทธิJในการเปลี)ยนแปลงรายละเอียดการจองซื �อและการจดัสรร
หนว่ยลงทนุ รวมถึงสดัสว่นหรือจํานวนการจดัสรรตามที)ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี �ตามความเหมาะสม ทั �งนี � เพื)อให้
การเสนอขายครั �งแรก (Combined Offering) ประสบความสาํเร็จ 

สําหรับการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งอื)น ๆ ของกองทนุ (หากมี) บริษัทจดัการจะต้องทําการเสนอขาย ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที)กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และวิธีการเสนอขายที)บริษัทจัดการจะได้กําหนด
สาํหรับการเสนอขายครั �งนั �น ๆ 

ตารางกําหนดการของการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาในการขอหนงัสือชี �ชวน และใบคํา
ขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทุนสําหรับ 
ผู้จองซื �อทั)วไป 

ภายในวนัที) 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างวนัและเวลาทําการ
ของบริษัทจัดการ ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทุน จนถึง 12.00 น. 
ของวนัที) 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาในการขอหนงัสือชี �ชวน และใบคํา
ขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทุนสําหรับ 
ผู้จองซื �อพิเศษและผู้สนบัสนนุ 

ภายในวนัที) 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างวนัและเวลาทําการ
ของบริษัทจดัการ หรือผู้จดัการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ จนถึง 12.00 น. ของวนัที) 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาการจองซื �อสาํหรับผู้จองซื �อทั)วไป ตั �งแต่วนัที) 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างวนัและเวลาทําการ
ของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึง 12.00 น. ของวันที) 16 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาจองซื �อสาํหรับผู้จองซื �อพิเศษ  ตั �งแตว่นัที) 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัที) 17 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 ระหว่างวนัและเวลาทําการของสํานักงานของผู้จัดการ
การจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ 
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ระยะเวลาจองซื �อสําหรับผู้ ซื �อหน่วยลงทุน
เบื �องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) 
และผู้สนบัสนนุ 

ตั �งแตว่นัที) 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัที) 17 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 ระหว่างวันและเวลาทําการของสํานักงานของบริษัท
จดัการ  

วนัสิ �นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั �งแรก  วนัที) 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

วนัประกาศผลการจดัสรรหนว่ยลงทนุสําหรับ 
ผู้จองซื �อทั)วไป 

ภายในวนัที) 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

วันที)คาดว่าหน่วยลงทุนจะเข้าจดทะเบียน 
ซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

ภายในวนัที) 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

วนัและเวลาตามที)ได้ระบไุว้ข้างต้น เป็นเพียงการคาดการณ์เทา่นั �นดงันั �นวนัและเวลาดงักลา่วจึงอาจมี
การเปลี)ยนแปลงได้ โดยบริษัทจดัการร่วมกบัผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ และผู้สนบัสนนุการ
ขายหน่วยลงทนุ จะดําเนินการประกาศให้ทราบโดยเร็วหากมีการเปลี)ยนแปลงวนัหรือเวลาที)ได้ระบไุว้ข้างต้น 
โดยจะประกาศผา่นสื)อสิ)งพิมพ์ สื)อวิทย ุสื)อโทรทศัน์ สํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศ และผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ รวมทั �งเว็บไซต์ www.true-gif.com และเว็บไซต์ และ Call 
Center ของบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ 
(เทา่ที)จะสามารถดําเนินการได้) ตามรายละเอียดดงันี � 

 เว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์/ 
Call Center 

บริษัทจดัการ www.scbam.com 02-777-7777 กด 0 กด 6 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) www.scb.co.th 02-777-7777 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) www.bangkokbank.com 1333 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) www.ktb.co.th 1551 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) www.krungsri.com  1572 
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) www.kasikornbank.com  02-888-8888 กด 4 กด 0 
ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) www.uob.co.th  02-285-1555 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั www.scbs.com 02-949-1127 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) www.maybank-ke.co.th 02-658-6300 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) www.asiaplus.co.th 02-680-1471 

 
8.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี �ชวนและใบคาํขอเปิดบัญชีและจองซื �อหน่วยลงทุน 

สาํหรับผู้จองซื �อทั,วไป 

ผู้จองซื �อทั)วไปสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชี �ชวน ใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทนุ (ซึ)งคําขอ
เปิดบญัชีและจองซื �อหนว่ยลงทนุจะอยูใ่นฉบบัเดียวกนั) แบบตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า (KYC) 
(เฉพาะนิติบคุคล) และแบบประเมินความเสี)ยงของผู้ลงทนุ (Risk Profile) ได้ที)บริษัทจดัการ ผู้จดัการ
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การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้ สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนตามรายชื)อที)ระบุไว้ใน
หนังสือชี �ชวน (ยกเว้นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ)งไม่เปิดรับจองซื �อหน่วย
ลงทนุ) ตามรายละเอียดที)ระบุในตารางกําหนดการของการเสนอขายหน่วยลงทุนข้างต้น ในวนัและ
เวลาทําการของบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หนว่ยลงทนุ จนถึงเวลา 12:00 น. ของวนัสิ �นสดุระยะเวลาการจองซื �อสาํหรับผู้จองซื �อทั)วไป 

นอกจากนี � ผู้จองซื �อทั)วไปสามารถดาวน์โหลด (download) หนงัสอืชี �ชวนได้ที)เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.scbam.com และเว็บไซต์ www.true-gif.com ตั �งแต่วันแรกของระยะเวลาในการขอหนงัสือชี �
ชวน และคําขอเปิดบญัชีและใบจองซื �อหนว่ยลงทนุสาํหรับผู้จองซื �อทั)วไป 

สําหรับผู้จองซื �อประเภทผู้จองซื �อพิเศษ ผู้ซื �อหน่วยลงทุนเบี �องต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchasers) และผู้สนับสนุน 

ผู้จองซื �อประเภทผู้จองซื �อพิเศษ ผู้ซื �อหน่วยลงทุนเบื �องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และ
ผู้สนบัสนุนสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชี �ชวน ใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทุน ได้ที)บริษัท
จดัการ ตามรายละเอียดที)ระบุในตารางกําหนดการของการเสนอขายหน่วยลงทนุข้างต้น ในวนัและ
เวลาทําการของบริษัทจดัการ จนถึงวนัสิ �นสดุระยะเวลาจองซื �อสําหรับผู้จองซื �อพิเศษ ผู้ซื �อหน่วยลงทนุ
เบื �องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) และผู้สนบัสนนุ 

8.2.2 วันเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน  

สาํหรับผู้จองซื �อทั,วไป  

ตั �งแตว่นัแรกของระยะเวลาการจองซื �อสําหรับผู้จองซื �อทั)วไป ระหว่างวนัและเวลาทําการของผู้จดัการ
การจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ยกเว้นสาขาไมโครของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ซึ)งไม่เปิดรับจองซื �อหน่วยลงทนุ จนถึงเวลา 12:00 น. ของวนัสิ �นสดุ
ระยะเวลาการจองซื �อสาํหรับผู้จองซื �อทั)วไป 

สําหรับผู้จองซื �อประเภทผู้จองซื �อพิเศษ ผู้ซื �อหน่วยลงทุนเบี �องต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchasers) และผู้สนับสนุน 

ตั �งแต่วันแรกจนถึงวันสิ �นสุดระยะเวลาจองซื �อสําหรับผู้ จองซื �อพิเศษ ผู้ ซื �อหน่วยลงทุนเบื �องต้นใน
ต่างประเทศ (Initial Purchasers) และผู้สนบัสนนุ ระหว่างวนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ และ
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ  
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8.2.3 การยกเลิกการจัดตั �งและจัดการกองทุนรวมและ/หรือยุติการเสนอขายครั�งแรกโดยบริษัท
จัดการ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ซื �อหน่วยลงทุนเบื �องต้นใน
ต่างประเทศ (Initial Purchasers) 

ในขณะที)ยงัมิได้มีการจดทะเบียนกองทุน หากบริษัทจัดการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ หรือผู้ซื �อหน่วยลงทุนเบื �องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ใช้สิทธิยกเลิกการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื)อนไขใดๆ ตามที)ระบุไว้ในสญัญา
แต่งตั �งผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุ (Underwriting Agreement) และ/หรือสญัญาซื �อขาย
หนว่ยลงทนุในตา่งประเทศ (International Purchase Agreement) ซึ)งรวมถึง (แตไ่มจํ่ากดัเพียง) กรณี
ที)ทรูไม่ใช้สิทธิจองซื �อหน่วยลงทุนในจํานวนตามสดัส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนที)ได้ระบุไว้ในหวัข้อ 
8.2.5 “สดัสว่นการจดัสรรหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ 
และผู้ซื �อหนว่ยลงทนุเบื �องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) อาจจะดําเนินการยกเลิกการจดัตั �ง
และจดัการกองทนุรวมและ/หรือยตุิการเสนอขายครั �งแรก ในกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ให้มีการคืนเงินค่าจองซื �อให้แก่ผู้ จองซื �อทกุราย ตามรายละเอียดในข้อ 8.2.9 “การคืนเงินค่าจองซื �อ
หนว่ยลงทนุ”  

8.2.4 ราคาจองซื �อหน่วยลงทุน 

สาํหรับผู้จองซื �อทั,วไป  

ผู้จองซื �อทุกราย (ไม่ว่าจะเป็นผู้จองซื �อทั)วไป ผู้จองซื �อพิเศษ ผู้ซื �อหน่วยลงทนุเบื �องต้นในต่างประเทศ 
(Initial Purchasers) และผู้สนบัสนนุ) จะต้องชําระคา่จองซื �อหน่วยลงทนุที)ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย 
ราคาจองซื �อหนว่ยลงทนุ 

สําหรับผู้จองซื �อประเภทผู้จองซื �อพิเศษ ผู้ซื �อหน่วยลงทุนเบี �องต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchasers) และผู้สนับสนุน 

ผู้จองซื �อประเภทผู้จองซื �อพิเศษ ผู้ซื �อหน่วยลงทนุเบื �องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และ
ผู้สนบัสนนุ ทกุรายจะต้องชําระคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุที)ราคาเสนอขายสดุท้าย 

8.2.5 สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั �งแรกเป็นการเสนอขายต่อผู้ ลงทุนใน
ประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศตามรายชื)อที)ระบไุว้ในหวัข้อ 10.6.3(ก) 
“ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ (Domestic Bookrunners)” และจะเสนอขายต่อผู้ซื �อ
หนว่ยลงทนุเบื �องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) ตามรายชื)อที)ระบไุว้ในหวัข้อ 10.6.3(ข) “ผู้ซื �อ
หน่วยลงทนุเบื �องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)” โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการเสนอขาย
และจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื �อตามสดัสว่นดงัตอ่ไปนี � 
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- เสนอขายตอ่ผู้จองซื �อทั)วไป 2,381,280,000 หนว่ย 

- เสนอขายตอ่ผู้จองซื �อพิเศษ 2,381,280,000 หนว่ย 

- เสนอขายตอ่ทรู และ/หรือนิติบคุคลผู้ โอนอื)นรายใด 
และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนักบัทรูหรือนิติบคุคลผู้ โอนอื)น
รายดงักลา่ว 

ไมน้่อยกวา่ 1,045,440,000 
แตไ่มเ่กิน 1,935,806,400 

หนว่ย 
หนว่ย 

ทั �งนี � บริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ และผู้ซื �อหน่วยลงทนุเบื �องต้นหลกั
ในตา่งประเทศ (Joint Bookrunners) ขอสงวนสทิธิJในการเปลี)ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทนุที)เสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภทตามที)ระบุไว้ข้างต้น รวมทั �งอาจพิจารณาเพิ)มหรือลดสดัส่วนการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุในประเทศและผู้ซื �อหน่วยลงทนุเบื �องต้นในต่างประเทศ (Claw back / Claw 
forward) ได้ หรือเปลี)ยนแปลงวิธีการจัดสรรหน่วยลงทนุตามที)กําหนดไว้ในเอกสารฉบบันี �ตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื �อหน่วยลงทนุของนกัลงทนุแต่ละ
ประเภท เป็นต้น เพื)อให้การเสนอขายครั �งแรกประสบความสําเร็จสูงสดุ ทั �งนี � ตราบเท่าที)ไม่ขัดต่อ
กฏหมายหลกัทรัพย์ อนึ)ง บริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ และผู้ซื �อหนว่ย
ลงทนุเบื �องต้นหลกัในต่างประเทศ (Joint Bookrunners) จะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุที)จะเสนอขายต่อผู้
จองซื �อทั)วไปให้แก่ผู้จองซื �อพิเศษ ทรู หรือผู้ซื �อหนว่ยลงทนุเบื �องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) 
อีก เว้นแตเ่ป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุที)เหลอืจากการจองซื �อของผู้จองซื �อทั)วไปให้แก่ผู้จองซื �อพิเศษ ทรู 
และผู้ซื �อหนว่ยลงทนุเบื �องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) 

ทั �งนี � การเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้นจะอยู่ภายใต้ข้อจํากดัการจดัสรรตามที)ระบุ
ไว้ในหวัข้อ 8.6 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ”  

8.2.6 วิธีการจองซื �อหน่วยลงทุน 

สาํหรับผู้จองซื �อทั,วไป 

(ก) ผู้จองซื �อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื �อหน่วยลงทุนได้ที)ผู้ จดัการการจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ ได้ตามวนั เวลา ที)ระบไุว้ในข้อ 8.2.2 “วนั
เวลาทําการเสนอขายหนว่ยลงทนุ” โดยจะต้องจองซื �อหนว่ยลงทนุเป็นจํานวนหน่วยขั �นตํ)า 5,000 
หนว่ย และเพิ)มเป็นจํานวนทวีคณูของ 1,000 หนว่ย โดยไมจํ่ากดัจํานวนหน่วยลงทนุที)จะจองซื �อ
ต่อหนึ)งใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื �อทั)วไป ทั �งนี � หากผู้จองซื �อทํา
การจองซื �อมากกวา่หนึ)งรายการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิJนํามารวมและทําการจดัสรรให้เพียง
รายการเดียว รวมถึงไมส่ามารถใช้ชื)อร่วมในการจองซื �อหนว่ยลงทนุได้ 

(ข) ผู้จองซื �อจะต้องชําระเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุครั �งเดียวเต็มตามจํานวนที)จองซื �อในวนัจองซื �อ
ให้แก่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ โดย
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จะต้องชําระที)ราคาจองซื �อหน่วยลงทนุ โดยจะหกักลบลบหนี �กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ พร้อมทั �งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหนว่ยลงทนุสาํหรับผู้จองซื �อทั)วไปให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน 

(ค) ผู้จองซื �อจะต้องปฏิบตัิตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า (KYC/CDD) และ
ได้รับการประเมินระดับความเสี)ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการที)ผู้ จัดการการจัด
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศหรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละรายที)ผู้จองซื �อทําการ
จองซื �อด้วยกําหนดโดยความเห็นชอบของบริษัทจดัการ 

(ง) เนื)องจากจะมีการนําหนว่ยลงทนุของกองทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันั �น ในขณะที)
จองซื �อ ผู้จองซื �อจะต้องระบุในใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทนุสําหรับผู้จองซื �อทั)วไป 
แจ้งความประสงค์ว่าจะให้นําหน่วยลงทนุที)ได้รับการจดัสรรจากการจองซื �อหน่วยลงทนุฝากไว้ 
ณ ที)ใด โดยผู้จองซื �อสามารถเลอืกที)จะ: 

- ฝากไว้ที)บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที)ตนมีบัญชีซื �อขายหลักทรัพย์หรือที)ผู้ รับฝาก
ทรัพย์สินที)ตนมีบญัชีทรัพย์สิน ซึ)งบริษัทจัดการจะดําเนินการนําหน่วยลงทุนที)ได้รับการ
จดัสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื)อเข้าบญัชีซื �อ
ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีทรัพย์สินของผู้จองซื �อนั �น ๆ ตามที)ได้ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชี
และจองซื �อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื �อทั)วไป (เข้าพอร์ตที)ผู้ จองซื �อมีกับบริษัทหลกัทรัพย์
หรือผู้ฝากทรัพย์สนิ) หรือ 

- ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ (เข้าบญัชี 600) ที)บริษัทจัดการเปิดบัญชีรับฝาก
หลกัทรัพย์ไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ 

- ออกใบหนว่ยลงทนุในชื)อของผู้จองซื �อ และจดัสง่ให้ผู้จองซื �อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตาม
ชื)อและที)อยูที่)ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหนว่ยลงทนุสาํหรับผู้จองซื �อทั)วไป โดย
ผู้จองซื �อยินดีมอบหมายให้บริษัทจดัการดําเนินการใด ๆ เพื)อจดัการทําใบหน่วยลงทนุและ
สง่มอบใบหนว่ยลงทนุภายใน 15  วนัทําการ นบัแต่วนัสิ �นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ 

ทั �งนี � ผู้จองซื �อจะต้องระบใุนใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทนุสําหรับผู้จองซื �อทั)วไป
อยา่งชดัเจน กรณีที)ผู้จองซื �อระบขุ้อมลูไมส่มัพนัธ์กนัหรือไมช่ดัเจน หรือไม่ได้ระบรุหสัสมาชิก
บริษัทหลกัทรัพย์ ชื)อบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่าง
หนึ)ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิJที)จะดําเนินการนําหน่วยลงทุนที)ได้รับการจดัสรรฝากเข้าไว้
กบับญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (เข้าบญัชี 600) 
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สาํหรับผู้จองซื �อประเภทผู้จองซื �อพิเศษ 

ให้ผู้จองซื �อประเภทผู้จองซื �อพิเศษ จองซื �อหน่วยลงทุนผ่านผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ โดยต้องนําสง่ใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหนว่ยลงทนุที)ผู้จองซื �อประเภทผู้จองซื �อพิเศษได้ลง
ลายมือชื)อเพื)อแสดงความประสงค์ที)จะจองซื �อหน่วยลงทนุและเอกสารประกอบในการขอเปิดบญัชี
และจองซื �อหน่วยลงทนุ (ตามที)ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะกําหนดหรือแจ้งให้
ทราบ) ให้แก่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศเพื)อเป็นเอกสารประกอบการจองซื �อ โดย
ผู้จองซื �อประเภทผู้จองซื �อพิเศษจะต้องชําระเงินค่าจองซื �อที)ราคาจองซื �อหน่วยลงทุน หากผู้จองซื �อ
ประเภทผู้จองซื �อพิเศษจองซื �อมากกว่าหนึ)งรายการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิJนํามารวมและทําการ
จดัสรรให้เพียงรายการเดียว 

สําหรับผู้จองซื �อประเภทผู้ซื �อหน่วยลงทุนเบื �องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และ
ผู้สนับสนุน 

ให้ผู้ซื �อประเภทผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุเบื �องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) และผู้สนบัสนนุ จอง
ซื �อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ โดยต้องนําสง่ใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทนุที)ผู้ จองซื �อ
ประเภทผู้ซื �อหน่วยลงทนุเบื �องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และผู้สนบัสนนุ (แล้วแต่กรณี) 
ได้ลงลายมือชื)อเพื)อแสดงความประสงค์ที)จะจองซื �อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบในการขอเปิด
บญัชีและจองซื �อหน่วยลงทนุและเอกสารประกอบในการขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทนุ (ตามที)
บริษัทจดัการจะกําหนดหรือแจ้งให้ทราบ) เพื)อเป็นเอกสารประกอบการจองซื �อ โดยผู้จองซื �อประเภท
ผู้ซื �อหนว่ยลงทนุเบื �องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) และผู้สนบัสนนุ จะต้องชําระเงินค่าจอง
ซื �อที)ราคาจองซื �อหนว่ยลงทนุ  

ทั �งนี � สําหรับผู้จองซื �อหน่วยลงทนุที)มีถิ)นที)อยู่ต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเรื)องของข้อกําหนด 
กฎระเบียบ และภาษีตา่ง ๆ ที)เกี)ยวข้องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง )หากมี(  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิJที)จะปฏิเสธการจองซื �อหนว่ยลงทนุของผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุไม่
วา่ทั �งหมดหรือบางสว่น ในกรณีที)บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การจองซื �อหนว่ยลงทนุดงักลา่วมี
ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทนุของกองทนุหรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื)อเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื �อหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้า 

8.2.7 การรับชาํระเงนิค่าจองซื �อและการเก็บรักษาเงนิค่าจองซื �อหน่วยลงทุน 

ในการชําระเงินคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุ ผู้จองซื �อหน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุเต็ม
ตามจํานวนเงินที)จองซื �อในวนัที)จองซื �อ โดยจะหกักลบลบหนี �กบับริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่าย
หนว่ยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 
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ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทุนมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

สาํหรับผู้จองซื �อทั,วไป 

(ก) ผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุจะต้องชําระคา่จองซื �อครั �งเดียวเต็มจํานวนในราคาจองซื �อหน่วยลงทนุตาม
จํานวนที)จองซื �อในวนัที)จองซื �อ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์เช็ค หรือเงินโอนจาก
เงินฝากบญัชีธนาคารของผู้จัดการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการ
ขายหนว่ยลงทนุผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทุนที)รับจองรายนั �นเท่านั �นหรือวิธีอื)นใดที)ผู้ จดัการการจดัจําหน่าย
หน่วยลงทนุในประเทศและ/หรือบริษัทจดัการเห็นชอบ โดยสามารถทําการจองซื �อหน่วยลงทุน
และชําระเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทุนได้ที)ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) 

กรณีการชําระค่าจองซื �อด้วยเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค ผู้จองซื �อจะต้องลงวนัที)ไม่เกินวนัที)
บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วย
ลงทุนจะประกาศกําหนด และขีดคร่อมเฉพาะสั)งจ่าย เพื)อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที)
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละราย
เปิดไว้เพื)อการรับชําระเงินซื �อหนว่ยลงทนุในชื)อ “บญัชีจองซื �อหน่วยลงทนุ กองทนุรวมโครงสร้าง
พื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท” หรือตามที)ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะรายที)ผู้จองซื �อทําการจองซื �อด้วยกําหนด 

วนัและช่วงเวลาสาํหรับการรับชําระเงินคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุในแตล่ะประเภท 

‒ ตั �งแต่วนัแรกของระยะเวลาการจองซื �อสําหรับผู้จองซื �อทั)วไป ในวนัและเวลาทําการ
ของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วย
ลงทุน จนถึงเวลา 12:00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศ หรือผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนในวันทําการก่อนวันสิ �นสุด
ระยะเวลาการจองซื �อสําหรับผู้จองซื �อทั)วไป โดยผู้จองซื �อจะต้องชําระเงินค่าจองซื �อ
หน่วยลงทุนด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค หรือเงินโอนจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุที)รับจองรายนั �นเทา่นั �น 

‒ กรณีจองซื �อภายในเวลา 12:00 น. ของวันสิ �นสุดระยะเวลาการจองซื �อหน่วยลงทุน 
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทุน 
ผู้จองซื �อจะต้องชําระเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทุนเฉพาะเงินสด เงินโอนจากบัญชีเงิน
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ฝากธนาคารของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารของผู้จดัการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุที)รับจองรายนั �นเทา่นั �น 

ทั �งนี � การชําระเงินค่าจองซื �อเป็นเช็ค ให้ระบชืุ)อ ที)อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซื �อลงบน
ด้านหลงัของเช็คเพื)อความสะดวกในการติดตอ่และเพื)อผลประโยชน์ของผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุ 

รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที)ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหน่วยลงทนุแต่ละรายกําหนด อาจมีความแตกต่างกนับ้าง ขอให้ผู้จองซื �อทั)วไปปฎิบตัิ
ตามเงื)อนไขที)ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วย
ลงทนุแตล่ะรายจะกําหนด 

ผู้จองซื �อต้องยื)นใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหนว่ยลงทนุสาํหรับผู้จองซื �อทั)วไปที)กรอกครบถ้วน
และเอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซื �อหน่วยลงทุน พร้อมกับเช็ค ดราฟต์ หรือ
แคชเชียร์เช็ค หรือหลกัฐานใบนําฝากเงิน ณ สถานที)ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุใน
ประเทศ  หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ  ภายในวนัเวลาที)ระบไุว้ในหวัข้อ  8.2.2 “ วนัเวลา
ทําการเสนอขายหนว่ยลงทนุ” 

(ข) หลงัจากที)ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ 
ได้รับใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื �อทั)วไป พร้อมทั �งเงินค่าจองซื �อ
หน่วยลงทุนและเอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซื �อหน่วยลงทุนจากผู้ จองซื �อ
ครบถ้วนตามที)ได้กําหนดไว้ในส่วนนี �แล้ว ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ จะออกสาํเนาใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทนุสําหรับ
ผู้จองซื �อทั)วไปให้แก่ผู้จองซื �อไว้เป็นหลกัฐาน 

(ค) ในกรณีที)ผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุชําระเงินคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค 
ซึ)งไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที)จองซื �อไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม  ผู้จดัการการจดัจําหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทนุ จะถือว่าผู้จองซื �อหน่วยลงทุนทํา
การจองซื �อหนว่ยลงทนุในวนัทําการที)สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีที)วนัทําการที)สามารถเรียกเก็บเงินได้นั �นเป็นวนัและ/หรือเวลาที)ลว่งเลยจากเวลา 12.00 น. 
หรือเวลาเรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค ของสํานกังานของผู้จัดการการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทนุ ของวนัสิ �นสดุระยะเวลา
การจองซื �อหน่วยลงทนุไปแล้ว ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหนว่ยลงทนุ ขอสงวนสทิธิJที)จะปฏิเสธและ/หรือระงบัการขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื �อ
หนว่ยลงทนุรายนั �น 
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ในกรณีที)เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื �อ 
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ ขอสงวน
สทิธิJที)จะปฏิเสธและ/หรือระงบัการขายหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื �อรายนั �น 

(ง) ผู้จองซื �อหน่วยลงทนุที)ได้ทําการจองซื �อหน่วยลงทนุและได้ชําระเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุเต็ม
ตามจํานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื �อหน่วยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทุน
ไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(จ) บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วย
ลงทนุ จะนําเงินที)ได้รับจากการจองซื �อหน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที)บริษัทจดัการ 
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ เปิดไว้เพื)อ
การรับชําระเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุ ทั �งนี � จะต้องแยกเงินที)ได้รับจากการจองซื �อหน่วยลงทุน
ออกจากทรัพย์สินอื)นๆ เพื)อส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการต่อไปเท่านั �น และจะหกักลบลบหนี �หรือ
นําไปใช้ในการอื)นใดมิได้ 

สาํหรับผู้จองซื �อประเภทผู้จองซื �อพิเศษ 

ผู้จองซื �อประเภทผู้จองซื �อพิเศษจะต้องจองซื �อหนว่ยลงทนุผ่านผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุใน
ประเทศ โดยยื)นใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหนว่ยลงทนุที)กรอกครบถ้วนและเอกสารประกอบในการ
ขอเปิดบญัชีและจองซื �อหนว่ยลงทนุ (ตามที)ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะกําหนด
หรือแจ้งให้ทราบ) ณ สถานที)ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศภายในวนัเวลาที)ระบุ
ไว้ในหวัข้อ 8.2.2. “วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน”  และชําระค่าจองซื �อในราคาจองซื �อหน่วย
ลงทนุตามจํานวน วิธีการและระยะเวลาที)กําหนดหรือแจ้งโดยบริษัทจดัการ 

สําหรับผู้จองซื �อประเภทผู้จองซื �อหน่วยลงทุนเบื �องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) 
และ/หรือผู้สนับสนุน 

ผู้จองซื �อประเภทผู้ซื �อหนว่ยลงทนุเบื �องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) และผู้สนบัสนนุ จะต้อง
จองซื �อหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ โดยยื)นใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหนว่ยลงทนุสาํหรับผู้จองซื �อ
พิเศษ และผู้สนบัสนนุ ที)กรอกครบถ้วนและเอกสารประกอบในการขอเปิดบญัชีและจองซื �อหนว่ยลงทนุ 
(ตามที)บริษัทจดัการจะกําหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ณ สถานที)ของบริษัทจดัการ ภายในวนัเวลาที)ระบไุว้
ในหวัข้อ 8.2.2 .“วนัเวลาทําการเสนอขายหนว่ยลงทนุ” และชําระคา่จองซื �อในราคาจองซื �อหน่วยลงทนุ
ตามจํานวน วิธีการและระยะเวลาที)กําหนดหรือแจ้งโดยบริษัทจดัการ 

8.2.8 เงื,อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

(ก) ในระหว่างระยะเวลาก่อนสิ �นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก หรือเมื)อสิ �นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายครั �งแรกแต่ยงัมิได้มีการจดทะเบียนกองทนุ หากเกิดเหตกุารณ์ดงัที)ระบุ
ไว้ในย่อหน้าสดุท้ายของหวัข้อ 8.2.3 “การยกเลิกการจัดตั �งและจดัการกองทนุรวมและ/หรือยุติ
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การเสนอขายครั �งแรกโดยบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ และผู้
ซื �อหน่วยลงทุนเบื �องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)” บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ ซื �อหน่วยลงทุนเบื �องต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchasers) สามารถยตุิการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ และ/หรือยกเลิกการจดัตั �งและ
จดัการกองทุนได้ และบริษัทจัดการจะรายงานให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุ และ/หรือการยกเลิกการจัดตั �งและจัดการกองทุนภายใน 7 วนั นบัตั �งแต่วนัที)
ยตุิการเสนอขายหน่วยลงทุนหรือมีการยกเลิกการจัดตั �งและจัดการกองทุนนั �น (แล้วแต่กรณี) 
และให้การอนมุตัิจดัตั �งกองทนุรวมนั �นสิ �นสดุลงในวนัที)รายงานให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ 

ทั �งนี � เมื)อมีการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือการยกเลิกการจัดตั �งและจดัการกองทุน
ตามความในข้อนี � บริษัทจดัการจะคืนหรือดําเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซื �อให้แก่ผู้จองซื �อทกุ
ราย ตามรายละเอียดในหวัข้อ 8.2.9 “การคืนเงินคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุ”   

(ข) บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วย
ลงทุน ขอสงวนสิทธิJ ที)จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซื �อหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั �งหมดหรือ
บางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึ)งดงัตอ่ไปนี � 

(1) กรณีที)บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดประสงค์จะจองซื �อหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่า 1 
ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที)จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด เว้นแตเ่ป็นกรณีที)ได้รับยกเว้นตามที)
สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2) กรณีที)ทรูหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ประสงค์จะจองซื �อหน่วยลงทนุรวมกนั
เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที)จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด 

(3) กรณีที)ผู้ลงทุนต่างด้าวประสงค์จะจองซื �อหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที)จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด  

(4) กรณีที)บคุคลที)จองซื �อเป็นบคุคลที)มีกฎหมายกําหนดห้ามมิให้มีการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

(5) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที)บริษัทจัดการ  ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุได้รับจากผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็น
จริง หรือไมค่รบถ้วน 

(6) กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัว่าการซื �อหน่วยลงทนุของผู้จองซื �อหน่วยลงทนุไม่โปร่งใส 
เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน  เป็นต้น 

(7) กรณีที)บริษัทจัดการ  ผู้จัดการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ  หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหนว่ยลงทนุ ใช้ดลุยพินิจปฏิเสธ และ/หรือระงบัการจองซื �อหนว่ยลงทนุ  อนัเนื)องจากผล
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การตรวจสอบการมีตวัตนของผู้ลงทนุ  และระบบบริหารความเสี)ยงเกี)ยวกบัการเปิดบญัชี
กองทนุของผู้ลงทนุ 

(8) กรณีที)ผู้จองซื �อหน่วยลงทนุยงัไม่มีประวตัิการทําและไม่ยินยอมทําแบบตรวจสอบความมี
ตวัตนของลกูค้า (KYC) พร้อมแนบหลกัฐานการระบุตวัตน และ  /หรือ แบบประเมิน ระดบั
ความเสี)ยงของผู้ลงทนุ (Risk Profile) หรือผู้จองซื �อหน่วยลงทนุไม่แสดงเจตนารับทราบถึง
ระดบัความเสี)ยงของกองทุนในใบคําขอเปิดบัญชีและจองซื �อหน่วยลงทุน หรือผู้จองซื �อ
ปฏิเสธการให้คํารับรองหรือความยินยอมใด  ๆ หรือไม่กรอกข้อมูลที)กําหนดไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีและจองซื �อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน หรือไม่นําส่งเอกสารประกอบการขอเปิด
บญัชีและจองซื �อหน่วยลงทนุ หรือไม่ดําเนินการตามขั �นตอนในการจองซื �อที)บริษัทจัดการ 
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ  หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุที)รับ
จองซื �อหนว่ยลงทนุแตล่ะรายกําหนด 

(9) ในกรณีที)มีเหตุไม่พึงประสงค์จนทําให้บริษัทจัดการเห็นว่าทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคมที)กองทนุจะลงทนุ มีมลูคา่รวมกนัแล้วไมถ่ึงร้อยละ 75 ของมลูค่าเงินที)กองทนุ
ระดมทุนได้หรือมูลค่าของทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมที)กองทุนจะลงทนุอาจ
ไมเ่ป็นไปตามที)คาดหมายเช่น  การเจรจาในการซื �อทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม
บางรายการที)กองทุนสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสดุวิสยัหรือเหตุ
อนัไม่คาดหมายกับทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมที)กองทุนคาดว่าจะลงทนุ จน
เป็นเหตใุห้กองทนุไมส่ามารถลงทนุ หรือไม่ประสงค์จะลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐาน
โทรคมนาคมดงักล่าว เป็นต้น บริษัทจดัการสงวนสิทธิJที)จะพิจารณาลดขนาดกองทนุ หรือ
ยกเลิกการจดัตั �งกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจองซื �อบางสว่น  หรือ
ทั �งหมด และ/หรือระงบัการจดัสรรหนว่ยลงทนุบางสว่นหรือทั �งหมด แล้วแตก่รณี 

(10) เพื)อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจัดการกองทุน  การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
หรือการรับลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุ  ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ
แต่เพียงผู้ เดียว  โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิJที)จะรับหรือปฏิเสธที)จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ 
โดยบคุคลที)บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที)จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั �น  รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง  พลเมือง
สหรัฐอเมริกา  ผู้ ที)มีถิ)นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา  บคุคลซึ)งปกติมีถิ)นที)อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว  และบริษัทหรือห้างหุ้ นส่วนซึ)งจัดให้มีขึ �นและ
ดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(11) บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิJที)จะปฏิเสธการจองซื �อหน่วยลงทนุในบางกรณีตามที)บริษัท
จัดการเห็นสมควร  เช่น  ในกรณีที)บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  หรือกรณีที)การจองซื �อหน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน
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หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน  เป็นต้น  ทั �งนี �   เพื)อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทุน  ผู้ ถือหน่วยลงทุน  และชื)อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจดัการเป็นหลกั 

(ค) ในกรณีที)บริษัทจัดการมีพันธสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศ หรือมีความจําเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที)เกิดขึ �น
แล้วในขณะนี �หรือจะเกิดขึ �นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิJที)จะปฏิบตัิตามและ
ดําเนินการตา่ง ๆ เพื)อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
นั �น ซึ)งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูตา่ง ๆ ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การหกัภาษี ณ ที)จ่ายจากเงินได้ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื)นใดเท่าที)จําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามพันธ
สญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

8.2.9 การคืนเงนิค่าจองซื �อหน่วยลงทุน 

กรณีที,ต้องมีการคืนเงนิค่าจองซื �อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ และผู้สนบัสนนุ
การขายหน่วยลงทุนแต่ละรายคืนเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื �อหน่วยลงทุนที)จองซื �อผ่าน
บริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่
ละราย ในกรณีตา่ง ๆ ภายใต้เงื)อนไขที)กําหนดดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ในกรณีที)บริษัทจดัการยกเลกิการจดัตั �งกองทนุ และ/หรือ ได้ยตุิการขายหนว่ยลงทนุเนื)องจาก
เหตทีุ)ระบไุว้ในหวัข้อ 8.2.8 “เงื)อนไขการเสนอขายหน่วยลงทนุ” โดยบริษัทจดัการจะรายงาน
ให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการเสนอขายหน่วยลงทนุ และ/หรือ การยกเลิกการ
จดัตั �งและจดัการกองทนุ ภายในเจ็ดวนันบัตั �งแต่วนัที)ยตุิการเสนอขายหน่วยลงทนุหรือมีการ
ยกเลกิการจดัตั �งและจดัการกองทนุนั �น (แล้วแตก่รณี) และให้ถือวา่การอนมุตัิให้จดัตั �งกองทนุ
สิ �นสดุลงในวนัที)รายงานให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบ บริษัทจดัการจะคืน หรือดําเนินการให้
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละ
ราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื �อหน่วยลงทนุตามสดัสว่นของ
เงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุตามใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทนุแต่ละใบซึ)งจองซื �อ
ผ่านบริษัทจดัการผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หนว่ยลงทนุแตล่ะรายภายใน 14 วนันบัตั �งแตว่นัที)การอนมุตัิให้จดัตั �งกองทนุสิ �นสดุลง พร้อม
ด้วยผลประโยชน์ใด ๆ ที)เกิดขึ �นจากเงินที)ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) นบัจาก
วนัที)มีการฝากเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้าบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ที)เปิดไว้กบัธนาคารผู้ รับฝากเงิน เพื)อรักษาเงินที)ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุไว้
ก่อนที)บริษัทจดัการจะนําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุ โดยในกรณีที)บริษัทจดัการ
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คํานวณผลประโยชน์ที)เกิดขึ �นจากเงินที)ได้รับจากการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุดงักลา่วแล้วมีเศษ
ทศนิยมมากกว่าสองตําแหน่ง บริษัทจัดการจะคํานวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือสอง
ตําแหนง่ และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุตามจํานวนที)คํานวณได้ดงักลา่ว 

(ข) กรณีที)ประกาศ ทน. 1/2554 ให้ถือว่าการอนมุตัิจัดตั �งและจดัการกองทุนสิ �นสดุลง หาก
ปรากฏกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ)งดงัตอ่ไปนี � เมื)อสิ �นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั �งแรกแล้ว แต่
ยงัมิได้จดทะเบียนกองทนุ 

(1) มีการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ไมถ่ึง 500 ราย 

(2) มลูค่าหน่วยลงทนุที)จําหน่ายได้มีมลูค่าไม่ถึง 2,000 ล้านบาท โดยการคํานวณมลูค่า
หนว่ยลงทนุที)ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมลูคา่ที)ตราไว้ของหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ  

(3) มลูค่าหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้เมื)อรวมกับมลูค่าการกู้ยืมเงินจากบคุคลอื)น (ถ้ามี) มี
มลูคา่ไมเ่พียงพอที)จะลงทนุในทรัพย์สนิที)กองทนุลงทนุครั �งแรก หรือ 

(4) มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เป็นไปตามที)
กําหนดไว้ในหวัข้อ 8.6 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ”  

ทั �งนี � บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบกรณีข้างต้นภายใน 15 วนันบัแต่วนั
สิ �นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั �งแรกดงักลา่ว และบริษัทจดัการจะคืน หรือดําเนินการให้
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละ
ราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื �อหน่วยลงทนุตามสดัสว่นของ
เงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุตามใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทนุแต่ละใบซึ)งจองซื �อ
ผ่านบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หนว่ยลงทนุแตล่ะราย ภายใน 14 วนันบัจากวนัสิ �นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั �งแรก พร้อม
ด้วยผลประโยชน์ใด ๆ ที)เกิดขึ �นจากเงินที)ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) นบัจาก
วนัที)มีการฝากเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้าบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ที)เปิดไว้กบัธนาคารผู้ รับฝากเงิน เพื)อรักษาเงินที)ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุไว้
ก่อนที)บริษัทจดัการจะนําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุ โดยในกรณีที)บริษัทจดัการ
คํานวณผลประโยชน์ที)เกิดขึ �นจากเงินที)ได้รับจากการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุดงักลา่วแล้วมีเศษ
ทศนิยมมากกว่าสองตําแหน่ง บริษัทจัดการจะคํานวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือสอง
ตําแหนง่ และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุตามจํานวนที)คํานวณได้ดงักลา่ว 

(ค) ในกรณีที)ผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุถกูปฏิเสธการจองซื �อ หรือไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่า
ทั �งหมดหรือบางสว่น หรือมีการใช้สทิธิยกเลกิการขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื �อหน่วยลงทนุ
รายใดไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุที)ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนนี � โดยบริษัท



รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

หน้าที) 202 

จัดการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุ ให้แก่
ผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุ ตามสดัสว่นของเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุที)ถกูปฏิเสธหรือไม่ได้รับการ
จดัสรรหรือถกูยกเลิกการขายตามใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทนุแต่ละใบซึ)งจอง
ซื �อผ่านบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะราย ภายใน 14 วนันบัแตว่นัสิ �นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั �งแรก 

(ง) กรณีที)สาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั)งให้เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั �งกองทนุเนื)องจากปรากฏกรณี
อยา่งใดอยา่งหนึ)งดงัตอ่ไปนี � เมื)อได้มีการเสนอขายหน่วยลงทนุแล้วเสร็จ แต่ยงัมิได้มีการจด
ทะเบียนกองทนุ 

(1) มีการแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับ
บริษัทจดัการ ที)ขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดตามประกาศ ทน. 1/2554  

(2) มีการดําเนินการเมื)อได้รับอนมุตัิให้จดัตั �งกองทนุไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ใน หมวด 2 
ของภาค 1 ของประกาศ ทน. 1/2554  

(3) มีการดําเนินการไม่เป็นไปตามข้อกําหนดเพื)อรองรับการดําเนินการของกองทุนรวม
ภายหลงัการจดัตั �งตามภาค 2 ของประกาศ ทน. 1/2554 

(4) มีการลงทนุหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานไม่เป็นไป
ตามแผนการลงทนุที)ได้กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ ซึ)งเป็นกรณีที)มีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การดําเนินการของกองทนุ 

(5) มีการบริหารจัดการกองทุนโดยฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในภาค 3 ของ
ประกาศ ทน. 1/2554 

โดยบริษัทจัดการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และ
ผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื �อ
หน่วยลงทนุตามสดัส่วนของเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุตามใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทุน
แต่ละใบซึ)งจองซื �อผ่านบริษัทจดัการผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที)มีการเพิกถอนการอนุมตัิให้จัดตั �งกองทุน 
พร้อมด้วยผลประโยชน์ใด ๆ ที)เกิดขึ �นจากเงินที)ได้รับจากการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) นบัจากวนัที)มี
การฝากเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ที)เปิดไว้กับ
ธนาคารผู้ รับฝากเงิน เพื)อรักษาเงินที)ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุไว้ก่อนที)บริษัทจดัการจะนําไป
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุ โดยในกรณีที)บริษัทจดัการคํานวณผลประโยชน์ที)เกิดขึ �นจากเงินที)
ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุดงักลา่วแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่าสองตําแหน่ง บริษัทจดัการจะ
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คํานวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือสองตําแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื �อหน่วยลงทนุตาม
จํานวนที)คํานวณได้ดงักลา่ว 

ทั �งนี � ในกรณีที)สํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั)งให้เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั �งกองทนุ เมื)อมีการจดทะเบียน
กองทนุไปแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการเลิกกองทนุทนัที ซึ)งจะต้องมีการดําเนินการตาม
กระบวนการชําระบญัชีของกองทนุตามที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 14.6 “การชําระบญัชีกองทนุ” ซึ)งจะมีการ
หกัคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที)เกี)ยวข้องกบัการจดัตั �งและจดัการกองทนุก่อนคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

วิธีการคืนเงนิค่าจองซื �อหน่วยลงทุน 

เมื)อเกิดกรณีที)ต้องมีการคืนเงินคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุตามที)ระบไุว้ในหวัข้อ “กรณีที)ต้องมีการคืนเงินค่า
จองซื �อหน่วยลงทนุ” ข้างต้น บริษัทจดัการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศ และผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะราย (ตามแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื �อหน่วย
ลงทนุ (พร้อมด้วยผลประโยชน์ใด ๆ ที)เกิดขึ �นจากเงินที)ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ใน
กรณีที)ต้องมีการคืนเงินคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุตามกรณีที)กําหนดไว้ในหวัข้อ “กรณีที)ต้องมีการคนืเงินคา่
จองซื �อหนว่ยลงทนุ” วรรคหนึ)ง (ก) (ข) และ (ง)) ข้างต้น ให้แก่ผู้จองซื �อหน่วยลงทนุที)จองซื �อผ่านบริษัท
จดัการ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละราย 
(แล้วแต่กรณี) ตามที)กําหนดไว้ในหวัข้อ “กรณีที)ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุ” ข้างต้น โดย
การโอนเงินเข้าบญัชีในชื)อของผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุ หรือชําระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สั)งจ่ายในนามผู้จองซื �อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื �อหน่วยลงทนุ ทั �งนี � ตามแต่วิธีการที)ผู้ จองซื �อหน่วย
ลงทนุจะได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทนุ ภายในระยะเวลาตามที)
ระบไุว้ในแตล่ะกรณีตามหวัข้อ “กรณีที)ต้องมีการคืนเงินคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุ” ข้างต้น 

หากบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ
รายใด (แล้วแตก่รณี) ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซื �อ ภายในกําหนดเวลาดงักลา่วให้แก่ผู้จองซื �อที)จองซื �อ
หน่วยลงทนุผ่านตนได้เพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ)งที)บริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละรายเอง ต้องรับผิดชอบ บริษัทจดัการจะ
ชําระ หรือดําเนินการให้ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วย
ลงทนุแตล่ะราย (แล้วแตก่รณี) ชําระดอกเบี �ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแต่วนัที)ครบกําหนดเวลานั �น 
จนถึงวนัที)ชําระเงินคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุดงักลา่วจนครบถ้วน 

8.2.10 เอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซื �อหน่วยลงทุน 

เอกสารประกอบในการขอเปิดบญัชีและจองซื �อหน่วยลงทนุ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี � เว้นแต่บริษัท
จดัการจะยินยอมผอ่นผนัให้เป็นกรณี ๆ ไป โดยบริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ
ในประเทศขอสงวนสิทธิJในการพิจารณาเปลี)ยนแปลงหรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื)น ๆ เพิ)มเติมตามที)
เห็นสมควร 



รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

หน้าที) 204 

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว 

(ก) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง/บตัร
ประจําตัวบุคคลต่างด้าว (กรณีบุคคลที)ไม่มีสัญชาติไทย) ที)ยังไม่หมดอายุ หรือสําเนา
ทะเบียนบ้าน (ในกรณีที)เอกสารแสดงตนข้างต้น ไมไ่ด้ระบหุมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน 
หรือที)อยู่ของผู้จองซื �อ) ทั �งนี � กรณีบุคคลสญัชาติต่างด้าวหากมีถิ)นที)อยู่ในประเทศเจ้าของ
สญัชาติ ต้องระบทีุ)อยูใ่นประเทศเจ้าของสญัชาติในใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื �อหนว่ยลงทนุ
ด้วย 

(ข) เฉพาะกรณีที)ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทนุ หรือเงินค่าจองซื �อหน่วย
ลงทุนส่วนที)ไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบญัชีผู้จองซื �อจะต้องแนบสําเนาสมุด
บัญชีเ งินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
(Statement) ที)ได้เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที)ระบเุลขที)บญัชี และชื)อบญัชีผู้
จองซื �อโดยจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม   

ทั �งนี � ในกรณีคืนเงินคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุสว่นที)ไมไ่ด้รับการจดัสรร หากผู้จองซื �อมิได้ให้สาํเนาหน้าแรก
ของสมดุบญัชีดงักลา่วไว้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิJดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั)งจ่ายในนามผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุ 

ให้ใช้เอกสารข้อ (ก) - (ข) จํานวน 1 ชดุ  และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสาํเนาถกูต้อง ทั �งนี � สําเนา 
statement ต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยเจ้าของบญัชี (ห้ามใช้กระดาษ reused) 

กรณีคณะบุคคล 

(ก) สาํเนาเอกสารการจดัตั �งคณะบคุคล 

(ข) สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีคณะบคุคล (ต้องระบเุลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรในใบคํา
ขอเปิดบญัชีและจองซื �อหนว่ยลงทนุ ในกรณีที)ประสงค์จะจองซื �อแยกตา่งหากจากการจองซื �อ
ในชื)อของบคุคลธรรมดา) 

(ค) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม ที)ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงนามรับรอง
สาํเนาถกูต้อง 

(ง) หนงัสือมอบอํานาจ หรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  พร้อมสําเนา
บตัรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจที)ยงัไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง อนึ)ง หากหนงัสือมอบอํานาจกระทําการเป็นฉบบัสําเนา เอกสารฉบบัสําเนา
ดงักลา่วต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบอํานาจด้วย 
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(จ) เฉพาะกรณีที)ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทนุ หรือเงินค่าจองซื �อหน่วย
ลงทุนส่วนที)ไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบญัชีผู้จองซื �อจะต้องแนบสําเนาสมุด
บัญชีเ งินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
(Statement) ที)ได้เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที)ระบเุลขที)บญัชี และชื)อบญัชีผู้
จองซื �อโดยจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม  

ให้ใช้เอกสารข้อ (ก) - (จ) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสําเนาถูกต้อง 
ทั �งนี � สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าของบญัชี (ห้ามใช้กระดาษ 
reused) 

กองทนุสว่นบคุคลและ/หรือคณะบคุคลที)จองซื �อโดยใช้หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชนโดย
ไม่ได้ระบุเลขประจําตัวผู้ เสียภาษีอากรจะถือเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที)ใช้
หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชนเดียวกนั และบริษัทจดัการจะรวมจํานวนจองซื �อในใบจอง
ซื �อทกุใบเป็นหนึ)งรายการเพื)อใช้ในการจดัสรร 

กรณีนิติบุคคลที,จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) สําเนาหนังสือรับรองที)ออกโดยกระทรวงพาณิชย์และสําเนาหนังสือบริคณห์สนธิและ
ข้อบงัคบัของบริษัทอายไุมเ่กินสามเดือนนบัจากวนัที)ออกเอกสาร  

(ข) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที)ระบุในลกัษณะให้ลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท หรือลงทนุในหลกัทรัพย์นี �ได้   

(ค) หนงัสอืมอบอํานาจหรือสาํเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  

(ง) สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง/บตัรประจําตวั
บคุคลต่างด้าว (กรณีบุคคลที)ไม่มีสญัชาติไทย) ที)ยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคลและผู้ รับมอบอํานาจ อนึ)ง หากหนงัสือมอบอํานาจกระทําการเป็นฉบบั
สําเนา เอกสารฉบบัสําเนาดงักลา่วต้องลงนามรับรองสําเนาความถกูต้องโดยผู้มอบอํานาจ
ด้วย 

(จ) เฉพาะกรณีที)ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทนุ หรือเงินค่าจองซื �อหน่วย
ลงทุนส่วนที)ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบญัชี  ผู้จองซื �อจะต้องแนบสําเนาสมุด
บัญชีเ งินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
(Statement) ที)ได้เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที)ระบเุลขที)บญัชี และชื)อบญัชีผู้
จองซื �อโดยจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม 

ทั �งนี � ในกรณีคืนเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทุนส่วนที)ไม่ได้รับการจัดสรร หากผู้ จองซื �อมิได้ให้
สําเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีดงักล่าวไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิJดําเนินการให้มีการคืน
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เงินค่าจองซื �อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื �อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั)งจ่ายในนามผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุ 

ให้ใช้เอกสารข้อ (ก) - (ข) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อม
ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) ทั �งนี � สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าของบญัชี 
(ห้ามใช้กระดาษ reused) 

กรณีนิติบุคคลที,เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั �งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์   

(ก) สําเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ)งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที)นิติบุคคลนั �น
ตั �งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที)ของนิติบุคคลนั �นก็ได้  และหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าว
ต้องออกมาไม่เกินหนึ)งปี โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี)ยวกับชื)อนิติบุคคล  ผู้มีอํานาจลงลายมือ
ชื)อผกูพนันิติบคุคล และเงื)อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื)อ  ที)ตั �งสาํนกังานใหญ่ 

(ข) หนงัสอืมอบอํานาจที)นิติบคุคลตา่งประเทศนั �น  มอบอํานาจให้ custodian หรือสาํเนา  

(ค) หนงัสอืมอบอํานาจของ custodian หรือสาํเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 

(ง) สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประจําตัว
บคุคลตา่งด้าว (กรณีบคุคลที)ไมม่ีสญัชาติไทย) ที)ยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบอํานาจ 

(จ) เฉพาะกรณีที)ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทนุ หรือเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุ
สว่นที)ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบญัชี  ผู้จองซื �อจะต้องแนบสําเนาสมุดบญัชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสาํเนารายการเดินบญัชีดงักลา่ว (Statement) ที)ได้เปิดไว้
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที)ระบุเลขที)บญัชี และชื)อบญัชีผู้จองซื �อโดยจะต้องไม่เป็น
บญัชีร่วม  

ทั �งนี � ในกรณีคืนเงินคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุสว่นที)ไมไ่ด้รับการจดัสรร หากผู้จองซื �อมิได้ให้สาํเนาหน้าแรก
ของสมดุบญัชีดงักลา่วไว้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั)งจ่ายในนามผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุ 

ให้ใช้เอกสารข้อ (ก) - (จ) จํานวน 1 ชดุ และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสําเนาถกูต้อง ทั �งนี � สําเนา 
statement ต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยเจ้าของบญัชีหรือ custodian ที)ได้รับมอบอํานาจ (ห้าม
ใช้กระดาษ reused)  โดยเอกสารตามข้อ (ก) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื)อโดยเจ้าหน้าที) Notary 
Public และรับรองโดยสถานกงสลุของไทย ณ ประเทศที)ได้จดัทําเอกสาร อายไุมเ่กินหนึ)งปี 
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หมายเหต ุ

• กรณีเป็นเอกสารที)มาจากต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัท 

• ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที)จะผูกพันตามข้อตกลงและข้อกําหนดต่าง ๆ 
ตามที)ได้ระบุไว้ในโครงการนี � และ/หรือตามประกาศ คําสั)ง ระเบียบต่าง ๆ ที) ก.ล.ต. และ
สํานกังาน ก.ล.ต. ได้ประกาศกําหนด ทั �งที)ได้มีอยู่ในปัจจุบนัและที)จะได้แก้ไขเพิ)มเติมในภาย
หน้า 

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิJในการพิจารณาความสมบรูณ์ของเอกสารหรือขอเอกสารเพิ)มเติมหรือ
ทดแทน ซึ)งเป็นข้อปฏิบตัิตามกฎหมายกําหนด หรือระเบียบของบริษัทจดัการ ทั �งนี �เพื)อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

8.2.11 ข้อจาํกัดการจัดสรรหน่วยลงทุน 

(ก) ข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะเป็นไป
ตามที)สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั �งนี � ในกรณีที)สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ
หนว่ยงานอื)นใดที)มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี)ยนแปลง เพิ)มเติม ประกาศ กําหนด สั)งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื)น บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศขอสงวนสทิธิJที)จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น และในการเสนอขายครั �งแรก 
บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ข้อจํากดัดงัที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 8.6 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ”  

(ข) เนื)องจากมีการแบง่แยกจํานวนหนว่ยลงทนุที)จะเสนอขายให้แก่ผู้จองซื �อพิเศษและผู้สนบัสนนุ
ออกจากหน่วยลงทุนที)จะเสนอขายต่อผู้จองซื �อทั)วไปไว้แล้วตามที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 8.2.5 
“สดัสว่นการจดัสรรหนว่ยลงทนุ” บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุในสว่นที)เสนอขายต่อ
ผู้จองซื �อทั)วไปให้แก่ผู้จองซื �อพิเศษที)ได้รับการจดัสรรแบบผู้จองซื �อพิเศษหรือทรูอีก เว้นแต่
เป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุที)เหลอืจากการจองซื �อของผู้จองซื �อทั)วไปให้แก่ผู้จองซื �อพิเศษ ทั �งนี � 
สดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้ลงทุนแต่ละรายรวมทั �งกลุ่มบคุคลเดียวกนัของผู้ลงทุนราย
นั �นต้องไมเ่กินอตัราที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 8.6.2 “อตัราการถือหนว่ยลงทนุ”  

8.2.12 ข้อตกลงเรื,องการห้ามขายหน่วยลงทุนของทรู 

อนึ)ง ภายหลงัวนัจดทะเบียนกองทนุ ทรูจะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในจํานวนไม่ตํ)ากว่าร้อยละ 18 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที)จําหน่ายได้ทั �งหมดในการเสนอขายครั �งแรก ทั �งนี � ทรูได้ตกลงกบับริษัทจดัการใน
ฐานะผู้กระทําการแทนกองทนุว่าจะไม่ขาย โอน หรือจําหน่ายด้วยประการอื)นใดซึ)งหน่วยลงทนุที)ตน
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จองซื �อจํานวนดงักล่าว เป็นระยะเวลาห้าปีนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนเว้นแต่เป็นกรณีได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุ ทั �งนี � ภายใต้เงื)อนไขบางประการ 

8.3 การจดทะเบียนกองทุน 

เมื)อการเสนอขายเสร็จสิ �น บริษัทจดัการจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินที)ได้รับจากการเสนอขายหน่วย
ลงทนุเป็นกองทนุกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายครั �งแรก ทั �งนี � กองทนุต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี � 

(ก) มีการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ไมน้่อยกวา่ 500 ราย 

(ข) มีการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเป็นไปตามที)กําหนดในข้อ 
8.6.2 “อตัราการถือหนว่ยลงทนุ” 

(ค) มลูคา่หนว่ยลงทนุที)จําหน่ายได้มีมลูค่าไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท ทั �งนี � การคํานวณมลูค่า
หน่วยลงทุนที)ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที)ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ 

(ง) มีการทําสญัญาแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(จ) มีการทําข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ และ 

(ฉ) มีการทําสญัญาแตง่ตั �งนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ หรือมีการแตง่ตั �งนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที)การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุไม่สามารถดําเนินการได้อนัเนื)องมาจากการขาดคุณสมบตัิ
ตามข้อ (ก) (ข) หรือ (ค) ข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซื �อให้แก่ผู้จองซื �อทกุราย  

8.4 วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

การที)ผู้ ถือหน่วยลงทนุซื �อหรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุไม่ว่าในทอดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายครั �ง
แรกหรือการเสนอขายครั �งต่อ ๆ ไป ถือว่าเป็นการที)ผู้ ถือหน่วยลงทุนยอมรับที)จะผูกพนัตามข้อกําหนดในข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการซึ)งได้มีการลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที)ได้รับการแต่งตั �งโดย
ชอบจากบริษัทจดัการ 

หนว่ยลงทนุของกองทนุจะอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (scripless) ในกรณีที)มีความจําเป็น ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
อาจร้องขอให้นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจดัการออกใบหนว่ยลงทนุให้ได้โดยยื)นคําขอออกใบหน่วยลงทนุตาม
แบบที)นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการกําหนด ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์ เงื)อนไข และวิธีการซึ)งนายทะเบียน 
และ/หรือ บริษัทจดัการกําหนด ในกรณีที)ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอดงักลา่ว นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการ
ต้องจดัการให้มีการออกใบหนว่ยลงทนุที)เป็นปัจจบุนั และมีข้อมลูที)จําเป็นและเพียงพอเพื)อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุใช้
เป็นหลกัฐานแสดงสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการและบคุคลอื)นได้ 
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8.4.1 วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที)ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุในระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที)
กําหนดโดยนายทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทั �งนี � ผู้ โอนจะต้องเสีย
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และดําเนินการตามขั �นตอนและวิธีการที)นายทะเบียน และ/
หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ กําหนด 

8.4.2 วิธีการโอนหน่วยลงทุนที,มีใบหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ)งถือใบหนว่ยลงทนุและประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องยื)นคําขอโอนหน่วยลงทนุ
ตามแบบที)กําหนดโดยนายทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบคําขอ
โอนหน่วยลงทนุที)ลงนามโดยผู้ โอนและผู้ รับโอน พร้อมทั �งแนบเอกสารประกอบตามที)นายทะเบียน 
และ/หรือ บริษัทจดัการกําหนด ในกรณีที)ไมม่ีการร้องขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุใหม่ จะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนที)สลกัหลงัโดยผู้ โอนมาแสดงต่อนายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการ ทั �งนี � ผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องดําเนินการตามขั �นตอนและวิธีการที)นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการกําหนด 

การโอนหน่วยลงทนุให้มีผลบงัคบัและใช้อ้างยนักบับคุคลภายนอกได้ และถือว่าได้รับการรับรองโดย
นายทะเบียนก็ต่อเมื)อนายทะเบียนทําการบนัทึกรายชื)อผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเรียบร้อย
แล้ว ทั �งนี � ผู้ โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ตามที)นายทะเบียนกําหนด 

ทั �งนี � นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุที)ไม่เป็นไปตามข้อจํากัดที)
กําหนดไว้ในหวัข้อ 8.6 “ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ” หรือการโอนที)ไม่ได้ปฏิบตัิตามขั �นตอนและวิธีการที)นาย
ทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด 

8.5 ข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

กองทนุไมม่ีข้อจํากดัการโอนหนว่ยลงทนุตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย เว้นแต่การโอนนั �นจะทําให้อตัรา
การถือหนว่ยลงทนุของกองทนุขดัตอ่ข้อจํากดัที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 8.6 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ”  

ทั �งนี � ในกรณีที) ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื)นใดที)มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข สั)งการ เห็นชอบ หรือผ่อนผนั
เกี)ยวกบัการโอนหนว่ยลงทนุเป็นอยา่งอื)น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิJที)จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น 

8.6 ข้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้การจดัสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายและการถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแตล่ะราย รวมถึงบคุคลในกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎระเบียบที) 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในการพิจารณาความเป็นกลุม่
บคุคลเดียวกนั บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามบทบญัญตัิที) ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (รวมถึงที)
แก้ไขเพิ)มเติม) และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 
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8.6.1 กลุ่มบุคคลเดียวกัน 

เพื)อประโยชน์ในการพิจารณาความเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนัตามหวัข้อนี � ให้บคุคลที)มีความสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ)งหรือหลายลกัษณะดงัตอ่ไปนี �หรือตามที) ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดแก้ไขเพิ)มเติม เป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

(ก) คูส่มรสและบตุรที)ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

(ข) นิติบุคคล และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั �นซึ)งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติ
บคุคลดงักลา่วไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที)จําหนา่ยได้แล้ว
ทั �งหมดหรือความเป็นหุ้นสว่นทั �งหมด 

(ค) กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น แตท่ั �งนี � มิให้รวมถึงกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

8.6.2 อัตราการถอืหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใด ๆ (รวมถึงบคุคลใน
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั �น) ได้ไม่เกินหนึ)งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมดของกองทนุ และจะดําเนินการให้การถือหนว่ยลงทนุหลงัจากนั �นของบคุคลใด ๆ (รวมถึงบคุคล
ในกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั �น) ไม่เกินหนึ)งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมดของกองทนุ ยกเว้นกรณีตอ่ไปนี � 

(ก) การจดัสรรหน่วยลงทนุไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที)จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด
ของกองทนุให้แก่บคุคลตอ่ไปนี � 

(1) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  

(2) กองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

(3) กองทนุรวมเพื)อผู้ลงทนุทั)วไป  

(4) กองทนุประกนัสงัคม หรือ 

(5) นิติบุคคลที)จัดตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย ซึ)งไม่อยู่ภายใต้บงัคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 

(ข) การจัดสรรหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนที)รับหน่วยลงทุนตามข้อผูกพัน
ภายใต้สญัญารับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ โดยที)บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุจะ
ถือหน่วยลงทุนในส่วนที)เกินอัตราหนึ)งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมดของกองทนุไว้ไม่เกินหนึ)งปีนบัแต่วนัที)รับหน่วยลงทนุ ทั �งนี � ในช่วงระยะเวลาหนึ)งปี
ดงักลา่ว บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุจะถกูจํากดัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในสว่นที)
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ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่อตัราร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที)จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ
กองทนุ ทั �งนี �บริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุดงักลา่วต้องไม่มีความสมัพนัธ์กบัผู้ ที)จะจําหน่าย
จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทุนรวมจะลงทนุใน
ลกัษณะของการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

8.6.3 อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว 

การจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้ลงทนุต่างด้าวจะต้องจดัสรรไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทนุที)
จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของกองทุน ทั �งนี � บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิJในการจดัสรรหน่วยลงทุนหรือ
ควบคมุการถือหนว่ยลงทนุของคนตา่งด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที)กําหนดสดัสว่น
การลงทนุของคนตา่งด้าวไว้สาํหรับกิจการโทรคมนาคม ตามที)อาจมีการแก้ไขเพิ)มเติมใด ๆ  

บริษัทจดัการจะแต่งตั �งนายทะเบียนเพื)อปฏิบตัิหน้าที)ตามที)กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทนุและ
ตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื)อควบคุมให้อตัราการถือหน่วยลงทนุเป็นไปตามข้อจํากดัที)เกี)ยวข้อง
ภายใต้หลกัเกณฑ์ที)ใช้บงัคบั 

8.7 ผลของกรณีอัตราการถอืหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที,กาํหนด 

8.7.1 หน้าที,ของบริษัทจัดการ 

(ก) บริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายในห้าวนัทําการนบัแต่วันที)บริษัท
จัดการทราบหรือควรทราบถึงเหตุที)บุคคลใดหรือบุคคลในกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทนุ ณ ขณะใดขณะหนึ)ง ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินกวา่อตัราที)กําหนดไว้ในข้อ 
8.6.2 “อตัราการถือหนว่ยลงทนุ” 

(ข) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายนั �นหรือบคุคลในกลุม่บคุคลเดียวกนัจําหน่าย
หนว่ยลงทนุในสว่นที)ไม่เป็นไปตามอตัราที)กําหนดไว้ในข้อ 8.6.2 “อตัราการถือหน่วยลงทนุ” 
ออกไป 

(ค) บริษัทจดัการจะต้องแตง่ตั �งนายทะเบียนเพื)อปฏิบตัิหน้าที)ตามที)กําหนดไว้ในโครงการจดัการ
กองทนุและตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื)อควบคมุให้อตัราการถือหน่วยลงทนุของคนต่าง
ด้าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที)ใช้บงัคบั และนายทะเบียนจะต้องไม่รับโอนหน่วยลงทนุหรือไม่
รับคนต่างด้าวลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุน หากการรับจดทะเบียนโอนหรือการรับ
ลงทะเบียนดงักลา่วจะเป็นเหตใุห้การถือหน่วยลงทนุของคนต่างด้าวไม่เป็นไปตามสดัสว่นที)
กําหนด 

(ง) บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ)งถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราที)กําหนด
ไว้ในข้อ 8.6.2 “อตัราการถือหน่วยลงทนุ” และข้อ 8.6.3 “อตัราส่วนการลงทนุของคนต่าง
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ด้าว” ไมม่ีสทิธิออกเสยีงหรือรับเงินปันผลในสว่นของหนว่ยลงทนุที)ถือเกินกว่าอตัราที)กําหนด 
ทั �งนี � ตามที)กําหนดไว้ในข้อ 8.7.2 “ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

(จ) หากปรากฏแก่บริษัทจดัการวา่หลงัพ้นระยะเวลาหนึ)งปีนบัแต่วนัที)รับหน่วยลงทนุแล้ว บริษัท
จดัจําหนา่ยหน่วยลงทนุหรือบคุคลในกลุม่บคุคลเดียวกนัยงัคงถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัรา
หนึ)งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายแล้วทั �งหมดของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการตามที)ระบไุว้ข้างต้นโดยอนโุลม 

8.7.2 ผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ)งถือหนว่ยลงทนุเกินกว่าอตัราที)กําหนดไว้ในข้อ 8.6.2 “อตัราการถือหน่วย
ลงทนุ” และข้อ 8.6.3 “อตัราสว่นการลงทนุของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ และไมม่ีสทิธิออกเสยีงในสว่นของหนว่ยลงทนุที)ถือเกินกวา่อตัราที)กําหนดนั �น 

(ข) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ)งถือหนว่ยลงทนุเกินกว่าอตัราที)กําหนดไว้ในข้อ 8.6.2 “อตัราการถือหน่วย
ลงทนุ” และข้อ 8.6.3 “อตัราสว่นการลงทนุของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในสว่น
ของหน่วยลงทนุที)ถือเกินกว่าอตัราที)กําหนดนั �น ทั �งนี � จะยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วให้เป็น
รายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทั �งปวงรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว ใน
ระหวา่งที)บริษัทจดัการยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินที)
ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากจากบญัชีและทรัพย์สินของกองทนุ โดยไม่
นํามารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(ค) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนัใดที)ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าข้อจํากดั
ที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 8.6 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปัน
ผลในสว่นของหน่วยลงทนุที)ถือไม่เกินกว่าอตัราที)กําหนดนั �นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนันั �น 
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9. การขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

โดยปกติในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุบริษัทจดัการจะต้องจดัหาข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ)งเพียงพอต่อ
การพิจารณาลงมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึ)งต้องประกอบด้วยความเห็นของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์
ในเรื)องที)ต้องลงมติดงักลา่ว ตลอดจนผลกระทบที)อาจเกิดขึ �นกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ)งเป็นผลมาจากการลงมติใน
เรื)องดงักลา่ว 

9.1 เรื,องที,ต้องอนุมัติโดยมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายมีสทิธิพิจารณาและออกเสยีงในเรื)องการดําเนินการตอ่ไปนี �ของกองทนุ 

(ก) การถอดถอนหรือแต่งตั �งบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ตามวิธีการที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 
10.2.3 การถอดถอนหรือเปลี)ยนแปลงบริษัทจัดการ” และหัวข้อ 10.3.2 “การถอดถอนหรือ
เปลี)ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์” 

(ข) การได้มาเพิ)มเติมหรือการจําหนา่ยไปซึ)งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)มีมลูค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาท หรือตั �งแตร้่อยละ 30 ขึ �นไปของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ ณ เวลาที)มีการได้มาหรือจําหน่าย
ไปดงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีการได้มาเพิ)มเติมหรือจําหน่ายไปซึ)งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานตาม
ข้อตกลงหรือสญัญาที)มีกบัสว่นราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายวา่ด้วยการจดัตั �งองค์การ
ของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที)จดัตั �งกิจการนั �น (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที)รัฐบาลเป็น
เจ้าของซึ)งไมม่ีฐานะเป็นนิติบคุคลด้วย) ซึ)งได้ระบไุว้อยา่งเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุ 
หรือในกรณีการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ)งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)มีมลูค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุ ณ เวลาที)มีการได้มาหรือจําหน่ายไป
ดงักลา่วที)ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ทั �งนี � บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิ
ดงักลา่วโดยพิจารณาจากมลูคา่การลงทนุภายในรอบระยะเวลาหกเดือน กรุณาพิจารณารายละเอียด
เพิ)มเติมในหวัข้อ 2.2.3 “การลงทนุในทรัพย์สินหลกั – ทรัพย์สินที)กองทนุลงทนุเพิ)มเติม” และ 2.2.6 
“การจําหนา่ยไปซึ)งทรัพย์สนิของกองทนุ” ทั �งนี � ในกรณีที)มีการกําหนดไว้อยา่งชดัแจ้งในโครงการจดัการ
กองทนุแล้ววา่การได้มาเพิ)มเติมหรือการจําหน่ายไปซึ)งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานใดไม่ต้องขอ
มติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้บริษัทจัดการมีอํานาจปฏิบตัิ
ตามที)กําหนดไว้นั �นโดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ค) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาที)เกี)ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)มีมลูคา่ของสญัญาเกินกวา่ 100 ล้านบาท หรือตั �งแตร้่อยละ 30 ขึ �น
ไปของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ ณ เวลาที)มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักลา่ว เว้นแต่
เป็นการการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาซึ)งได้ระบไุว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการ
กองทนุ หรือ เป็นการเข้าทําแก้ไข หรือยกเลิกสญัญาที)มีมลูค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่
น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ ณ เวลาที)มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลกิสญัญา
ดงักลา่ว ที)ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมใน
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หวัข้อ 2.7.2 “การบริหารจัดการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื �นฐานในอนาคต” 
ทั �งนี � ในกรณีที)มีการกําหนดไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการจัดการกองทนุแล้วว่าการเข้าทํา แก้ไข หรือ
ยกเลิกสญัญาที)เกี)ยวกบัการบริหารจัดการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื �นฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้บริษัท
จดัการมีอํานาจปฏิบตัิตามที)กําหนดไว้นั �นโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบ
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ง) การเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที)เกี)ยวข้องที)เป็นการได้มาเพิ)มเติม หรือการจําหน่ายไปซึ)งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื �นฐาน หรือการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกบับคุคลที)เกี)ยวข้องเกี)ยวกบัการบริหาร
จดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน ซึ)งมีมลูค่าของทรัพย์สินหรือ
สญัญา (แล้วแต่กรณี) ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ ณ เวลาที)มีการทําธุรกรรมดงักลา่ว หรือ ณ เวลาที)มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรม
ดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า ตามวิธีการที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 5.3 “การ
ดําเนินการที)ต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” ทั �งนี � ในกรณีที)มีการกําหนดไว้อยา่งชดัแจ้งในโครงการ
จดัการกองทนุแล้ววา่การเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที)เกี)ยวข้องที)เป็นการได้มาเพิ)มเติม หรือการจําหน่าย
ไปซึ)งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน หรือการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกบับคุคลที)เกี)ยวข้อง
เกี)ยวกบัการบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานใดไม่ต้อง
ขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้บริษัทจดัการมีอํานาจปฏิบตัิ
ตามที)กําหนดไว้นั �นโดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(จ) การตกลง ยินยอม หรือใช้สทิธิออกเสยีงเพื)อให้บริษัทที)กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากดัความวรรค (จ) 
ของคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน” ทําธุรกรรม ตามข้อ (ง) ข้างต้น กบับคุคลที)เกี)ยวข้อง
ตามวิธีการที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 5.3 “การดําเนินการที)ต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

(ฉ) การแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจัดการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการกองทนุ ตามวิธีการที)กําหนดไว้ใน
หวัข้อ 12. “การแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทนุ” 

(ช) การเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที)กําหนดไว้ในหัวข้อ 7.2 “การเพิ)มเงินทุนจด
ทะเบียน”  

(ซ) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามวิธีการที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.3 “การลดเงินทนุจดทะเบียน” 

(ฌ) การควบหรือรวมกบักองทนุอื)นตามที) ก.ล.ต. หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ญ) การเลกิกองทนุ ตามวิธีการที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 14. “การเลกิกองทนุ การคืนเงิน และการเพิกถอนจาก
การเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน” 
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(ฎ) การเพิ)มค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที)เรียกเก็บจากผู้ ลงทุนหรือกองทุนที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 13.3.2 
“การเปลี)ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย” และ 

(ฏ) การแก้ไขเพิ)มเติมข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการในเรื)องที)กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ซึ)งรวมถึงการแก้ไขข้อกําหนดในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับ
บริษัทจดัการเกี)ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเรื)องที)ผู้ดแูล
ผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ)งในกรณีดงักลา่วต้องได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

9.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือโดยการเรียก
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุก็ได้ 

บริษัทจดัการจะต้องเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้านบัจากวนัที)มีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ)งถือหน่วยลงทนุ
รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที)จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของกองทนุ เข้าชื)อกนัทําหนงัสือ
ขอให้บริษัทจดัการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

หากบริษัทจดัการไมเ่รียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที)ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเข้าชื)อกนัทําหนงัสอืขอภายในระยะเวลา
ที)กําหนดข้างต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ)งถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที)
จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของกองทนุอาจเรียกประชมุเองก็ได้  

หลกัเกณฑ์และวิธีการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที)กําหนดไว้ในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการ 

9.3 การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ)งมีชื)อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิออกเสียงในที)ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และมีสทิธิได้รับผลตอบแทนการลงทนุ บริษัทจดัการจะต้องแจ้งวนัปิดสมดุทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ และนาย
ทะเบียน ลว่งหน้าเป็นระยะเวลา 14 วนั หรือกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที)ตลาดหลกัทรัพย์ หรือนายทะเบียน
กําหนดก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนนั �น ในกรณีที)มีการเปลี)ยนแปลงวนัปิดสมดุทะเบียนจากเดิมที)เคยแจ้งไว้ บริษัท
จดัการจะต้องแจ้งการเปลี)ยนแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั 
หรือกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที)ตลาดหลกัทรัพย์ หรือนายทะเบียนกําหนดก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนตามที)เคย
แจ้งไว้นั �น  

บริษัทจดัการจะต้องจัดสง่หนงัสือขอมติ หรือหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ)งมีชื)อ
ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 
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ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นบนัทึกข้อมลูที)ถกูต้องและเป็นจริง ดงันั �น การจ่ายหรือ
การแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุผู้ซึ)งมีชื)อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว และ
สทิธิในการได้รับหรือข้อจํากดัสทิธิใด ๆ ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุผู้ซึ)งมีชื)อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่ว ให้ถือวา่เป็นการที)บริษัทจดัการกระทําไปโดยชอบ 

9.3.1 การขอมติโดยส่งหนังสือ 

ในการขอมติโดยการสง่หนงัสอืขอมติ มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ถือตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกิน
กึ)งหนึ)งของจํานวนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที)มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็นการขอมติในเรื)องใด 
เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจดัการ ซึ)งจะต้องกระทํา
ตามที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 12.1 “วิธีแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทนุ” 

9.3.2 การขอมติโดยเรียกประชุม 

9.3.3 องค์ประชุม 

(ก) การขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ)งหนึ)งของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุทั �งหมด โดยมี
หน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ)งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมดของกองทนุ เว้นแตที่)กําหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี � 

(ข) องค์ประชุมที)กําหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้นํามาใช้บงัคบักบัการขอมติเพื)อแก้ไขเพิ)มเติม
โครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ)งจะต้องกระทําตามที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 
12.1 “วิธีแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทนุ” 

9.3.4 สิทธิออกเสียง 

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที)มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื)องที)จะลงมติ
ใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื)องที)จะลงมตินั �น 

(ข) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ)งถือหนว่ยลงทนุไมเ่ป็นไปตามข้อจํากดัที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 8.6 “ข้อจํากดั
การถือหนว่ยลงทนุ” จะต้องงดออกเสยีงสาํหรับหนว่ยลงทนุสว่นที)ถือเกินอตัรานั �น 

9.3.5 ข้อกาํหนดในการออกเสียง 

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีคะแนนเสยีงหนึ)งเสยีงตอ่หนึ)งหนว่ยลงทนุที)ตนถือ 

(ข) เว้นแต่กรณีที)กําหนดไว้ในข้อ (ค) และข้อ (ง) ท้ายนี � มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถือตาม
จํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ที)มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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(ค) เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี � มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัไม่
น้อยกวา่สามในสี) (ร้อยละ 75 หรือมากกวา่) ของจํานวนหน่วยลงทนุ    ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ที)มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(1) การได้มาเพิ)มเติมหรือการจําหนา่ยไปซึ)งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)มีมลูค่าเกิน
กว่า 100 ล้านบาท หรือตั �งแต่ร้อยละ 30 ขึ �นไปของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุ ณ 
เวลาที)มีการได้มาหรือจําหน่ายไปดงักลา่ว หรือการตกลง การยินยอม หรือใช้สิทธิออก
เสยีงเพื)อให้บริษัทที)กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากดัความวรรค (จ) ของคํานิยามคําว่า 
“ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน” ดําเนินการดงักลา่ว 

(2) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเกี)ยวกบัการบริหารจดัการหรือจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานโดยกองทุนที)มีมูลค่าของสญัญาเกินกว่า 100 
ล้านบาท หรือตั �งแตร้่อยละ 30 ขึ �นไปของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ ณ เวลาที)มีการ
เข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักลา่ว ตามหวัข้อ 2.7.2 “การบริหารจดัการหรือการ
จดัหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื �นฐานในอนาคต” หรือการตกลง การยินยอม 
หรือใช้สทิธิออกเสยีงเพื)อให้บริษัทที)กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากดัความวรรค (จ) ของ
คํานิยามคําวา่ “ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน” ดําเนินการดงักลา่ว 

(3) การเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที)เกี)ยวข้อง หรือการตกลงยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียง
เพื)อให้บริษัทที)กองทุนเป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคํานิยามคําว่า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน” เข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที)เกี)ยวข้องในเรื)องที)ต้อง
ได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที)กําหนดในหวัข้อ 5.3 “การดําเนินการที)ต้องได้รับมติ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

(4) การเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหวัข้อ 7.2 “การเพิ)มเงินทุนจด
ทะเบียน” หรือการตกลง การยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื)อให้บริษัทที)กองทนุเป็นผู้
ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคํานิยามคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื �นฐาน” ดําเนินการดงักลา่ว 

(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหัวข้อ 7.3 “การลดเงินทุนจด
ทะเบียน” หรือการตกลงยินยอม หรือใช้สทิธิออกเสยีงเพื)อให้บริษัทที)กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้น
ตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคํานิยามคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน” 
ดําเนินการดงักลา่ว 

(6) การควบหรือรวมกบักองทนุอื)น 

(ง) มติเกี)ยวกับการแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการกองทุน ให้
เป็นไปตามข้อกําหนดในหวัข้อ 12.1 “วิธีแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทนุ” 
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9.4 ผลผูกพัน 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีผลผกูพนัต่อบริษัทจดัการให้ปฏิบตัิตามมตินั �น เนื)องจากบริษัทจัดการมีภาระผกูพนั
ทางกฎหมายในการบริหารและจดัการกองทนุด้วยความรับผิดชอบความระมดัระวงั และความซื)อสตัย์สจุริต เพื)อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมทั �งต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที)บงัคบัใช้ โครงการจดัการกองทนุข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ และมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 

ทั �งนี � ผลผกูพนัของมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องเป็นไปตามที)กําหนดไว้ในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบั
บริษัทจดัการด้วย 
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10. การจัดการกองทุน 

10.1 คณะกรรมการที,ปรึกษาการลงทุน 

10.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการที,ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการที)ปรึกษาการลงทุนจะต้องประกอบด้วยกรรมการซึ)งมีคุณสมบัติตามที)กําหนดไว้ใน
กฎหมายหลกัทรัพย์  

ทั �งนี � บริษัทจดัการอาจพิจารณาปรับเปลี)ยน หรือแตง่ตั �งเพิ)มเติมหรือลดจํานวนบคุคลที)จะเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการที)ปรึกษาการลงทุนได้ตามความเหมาะสม โดยแต่งตั �งบุคคลที)มีคณุสมบตัิตามที)
กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด ทั �งนี � หากมีการปรับเปลี)ยน หรือแต่งตั �งเพิ)มเติมหรือลดจํานวนบคุคลที)จะ
เป็นกรรมการดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

10.1.2 การถอดถอนและเปลี,ยนตัวกรรมการคณะกรรมการที,ปรึกษาการลงทุน 

บริษัทจัดการมีอํานาจในการถอดถอนหรือเปลี)ยนตวักรรมการในคณะกรรมการที)ปรึกษาการลงทุน 
โดยการแตง่ตั �งกรรมการรายใหมซ่ึ)งมีคณุสมบตัิตามที)กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด แตท่ั �งนี �กรรมการคน
หนึ)งในคณะกรรมการที)ปรึกษาการลงทนุจะต้องเป็นผู้จดัการกองทนุเสมอ 

10.1.3 สิทธิ หน้าที, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที,ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการที)ปรึกษาการลงทนุมีสทิธิ หน้าที) และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี)ยวกับการลงทุนของกองทนุในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื �นฐาน รวมถึงการบริหารจดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุลงทนุ 
เมื)อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจดัการ 

(ข) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที)กรรมการรายใดมีส่วนได้เสีย (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม) ในเรื)องที)ต้องให้คําปรึกษาหรือคําแนะนํา ทั �งนี � กรรมการผู้ ที)มีสว่นได้เสียในเรื)องที)
พิจารณา (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมเพื)อพิจารณาในเรื)อง
ดงักลา่ว 

10.2 บริษัทจัดการ 

ในการบริหารจดัการกองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามโครงการจดัการกองทนุที)ได้รับอนมุตัิจากสํานกังาน 
ก.ล.ต. ทั �งนี � สทิธิและภาระผกูพนัของบริษัทจดัการเป็นไปตามที)กําหนดไว้ดงัตอ่ไปนี � 

10.2.1 สิทธิของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการมีอํานาจโดยทั)วไปในการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุ โดยมีสทิธิดงัตอ่ไปนี � 



รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

หน้าที) 220 

(ก) สทิธิในการบริหารและจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และนโยบายการลงทนุของ
กองทนุ ตลอดจนโครงการจดัการกองทนุ ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
มติผู้ ถือหน่วยลงทนุ หนงัสือชี �ชวน กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลงต่าง ๆ ซึ)งกองทนุหรือ
บริษัทจัดการ (เพื)อวตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุน) หรือทั �งกองทุนและบริษัท
จดัการเป็นหรือจะเข้าเป็นคูส่ญัญา 

(ข) สิทธิในการปฏิเสธคําขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนั �นไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของโครงการจดัการกองทนุ และ/หรือ หากการอนมุตัิการโอนหน่วยลงทนุดงักลา่ว
จะทําให้สดัสว่นการถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุ หรือ
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ค) สิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุจากกองทนุ และหกัค่าใช้จ่ายจากกองทนุ
ตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุ 

(ง) สิทธิในการขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากคณะกรรมการที)ปรึกษาการลงทุนในเรื)องที)
เกี)ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน ตลอดจนการบริหาร
จดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุลงทนุ 

(จ) สิทธิในการถอดถอนกรรมการหรือแต่งตั �งกรรมการคนใหม่ในคณะกรรมการที)ปรึกษาการ
ลงทนุตามที)เห็นวา่เหมาะสมตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุ 

(ฉ) สทิธิและอํานาจในการเข้าทําเอกสารธุรกรรม และใช้สิทธิหรือดําเนินการตามที)กําหนดไว้ใน
เอกสารธุรกรรม รวมทั �งใช้ดลุยพินิจเพื)อผ่อนผนักรณีผิดนดัที)เกิดขึ �นภายใต้เอกสารธุรกรรม
ตามที)เห็นสมควร  

(ช) สิทธิและอํานาจในการดําเนินการลงนามในเอกสารใด ๆ และเข้าผกูพนัในธุรกรรมใด ๆ ใน
นามของกองทุน ภายใต้ขอบเขตของโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการ มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์  

(ซ) สิทธิในการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจําหน่ายหน่วยลงทนุของตนในกรณีใด ๆ ที)ต้องมี
การปฏิบตัิการให้เป็นไปตามกฎหมายที)เกี)ยวข้อง และ 

(ฌ) สทิธิและอํานาจอื)น ๆ ตามที)กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ทั �งนี � บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิJในการดําเนินการใด ๆ ที)อาจแตกต่างไปจากที)กําหนดไว้ในเอกสาร
ธุรกรรมตามที)บริษัทจดัการเห็นสมควร เพื)อประโยชน์และความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการกองทนุ 
และประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตราบเท่าที)ไม่กระทบต่อสาระสําคัญของ
เอกสารธุรกรรม 
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10.2.2 หน้าที,และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

หน้าที)และความรับผิดชอบหลกัของบริษัทจดัการคือจะต้องบริหารและจดัการกองทนุ รวมทั �งทรัพย์สิน
และหนี �สินของกองทนุ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื)อสตัย์สจุริตเพื)อประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทนุ ข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ มติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หนงัสอืชี �ชวน กฎหมายหลกัทรัพย์ 
และข้อตกลงตา่ง ๆ ซึ)งกองทนุหรือบริษัทจดัการ (เพื)อวตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการกองทนุ) หรือทั �ง
กองทนุและบริษัทจดัการเป็นหรือจะเข้าเป็นคูส่ญัญา  

บริษัทจดัการมีหน้าที)และความรับผิดชอบที)จะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(1) การบริหารและจดัการกองทนุ 

ในการบริหารและจดัการกองทนุ บริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(ก) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุที)ได้รับอนมุตัิจากสํานกังาน ก.ล.ต. ข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ มติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หนงัสือชี �ชวน กฏหมาย
หลกัทรัพย์ และข้อตกลงตา่ง ๆ ซึ)งกองทนุเข้าเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบตัิตาม
บทบญัญตัิในมาตรา 125 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

(ข) จดัให้มีข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ สญัญาแต่งตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และหนงัสือชี �ชวน ที)มีสาระไม่ต่างจากข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ 
สญัญาแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ และหนงัสอืชี �ชวนฉบบัร่างที)ยื)นตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ค) จดัให้กองทนุมีลกัษณะไมต่า่งไปจากสาระสาํคญัที)แสดงไว้ลา่สดุตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลอด
อายุของกองทุน และในกรณีที)มีการเปลี)ยนแปลงลกัษณะของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการให้กองทนุมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที)กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 

(ง) แก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการตามข้อกําหนด เงื)อนไข และ
หลกัเกณฑ์ที)ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทนุ และดําเนินการให้การแก้ไขเพิ)มเติมโครงการ
จดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบญัญัติในมาตรา 129 แห่ง พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ 

(จ) จดัสง่ แจกจ่าย และเปิดเผยหนงัสอืชี �ชวน และโครงการจดัการกองทนุ และข้อผกูพนัระหว่าง
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ (ซึ)งถือเป็นสว่นหนึ)งของหนงัสอืชี �ชวน) ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการดงัตอ่ไปนี � 

(1) บริษัทจดัการจะต้องเปิดเผยร่างหนงัสือชี �ชวนที)ยื)นต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทนุ 
ด้วยวิธีการที)ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ ก่อนวนัเริ)มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่าง
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หนงัสือชี �ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที)ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจคลาดเคลื)อน 

(2) บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือชี �ชวนที)มีสาระสําคญัไม่ต่างจากฉบบัร่างให้แก่สํานกังาน 
ก.ล.ต. ไมน้่อยกวา่หนึ)งวนัทําการก่อนการเริ)มจดัสง่หรือแจกจ่ายหนงัสอืชี �ชวนแก่ผู้ลงทนุ 
และจัดส่งหนังสือชี �ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี �ชวนและรายงาน
กองทนุ (Mutual Fund Report and Prospectus System ("MRAP")) และ 

(3) บริษัทจัดการจะจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี �ชวนแก่ผู้ลงทุนที)สนใจจะลงทุนในหน่วย
ลงทนุ โดยให้มีระยะเวลาที)พอสมควรแก่การที)ผู้ลงทนุจะศึกษาข้อมูลในหนงัสือชี �ชวน
ก่อนการตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทั �งนี � เมื)อรวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่าง
หนงัสอืชี �ชวนตาม (1) ต้องไมน้่อยกวา่ 14 วนั 

(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี)ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลที)
ถกูต้องและไมม่ีลกัษณะที)ทําให้ผู้ลงทนุสาํคญัผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เกี)ยวกบัการโฆษณาเพื)อสนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุตามที)สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

(ช) ในกรณีที)บริษัทจดัการประสงค์จะตั �งบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุเป็นผู้ ทําหน้าที)ในการจดั
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุดงักลา่วต้องไม่มีความสมัพนัธ์กบัผู้ ที)จะ
จําหนา่ย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สทิธิในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุจะลงทนุ
ในลกัษณะของการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

(ซ) ประชาสมัพนัธ์การขายหน่วยลงทนุอย่างกว้างขวางเพื)อให้มีการกระจายข้อมลูเกี)ยวกบัการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนอยา่งแพร่หลาย 

(ฌ) ในการจดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานและในการควบคมุการจดัการดงักลา่ว บริษัท
จดัการต้องดําเนินการและควบคุมดูแลให้การจดัการเป็นไปตามสาระสําคญัที)ได้ระบุไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุ และบริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อกําหนดในเอกสารสญัญาที)เข้าทํา
หรือจะเข้าทําเกี)ยวกบัการจดัการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน เพื)อให้ผู้ เช่า ผู้ รับสิทธิ 
หรือผู้ รับจ้างที)นําทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานของกองทนุไปจดัหาผลประโยชน์ มีหน้าที)
รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื)อมีเหตุการณ์หรือการ
เปลี)ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน 

(ญ) ได้มาเพิ)มเติมและจําหน่ายไปซึ)งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในโครงการจดัการกองทนุและตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน บริษัทจัดการต้องทําให้
มั)นใจได้ว่ากองทนุจะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพื �นฐานเอง แต่จะจดัหาผลประโยชน์จาก
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ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานดงักลา่วโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้ อื)นดําเนินการ
เท่านั �น และบริษัทจัดการต้องดําเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื �นฐานเป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุน และตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(ฏ) ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. ที)เกี)ยวข้อง ในกรณีที)ปรากฏ
ข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการวา่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุ ณ ขณะใด
ขณะหนึ)ง รวมกันเกินหนึ)งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ
กองทนุ  

(ฐ) ดําเนินการที)จําเป็นเพื)อควบคมุดแูลและให้มั)นใจได้วา่การถือหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุตา่งด้าว 
ณ ขณะใดขณะหนึ)ง ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุไมเ่กินสดัสว่นที)บงัคบัใช้ 

(ฑ) เพิ)มหรือลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุให้เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุ
และตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที)กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลกัเกณฑ์อื)น ๆ 
ที)ประกาศใช้บงัคบัโดย ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ 

(ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที)
กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
รวมทั �งเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ณ) จดัให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุจะได้มา และการประเมิน
ค่าทรัพย์สินดงักลา่วในครั �งถดั ๆ มาให้เป็นไปตามสญัญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได้
ระหวา่งกองทนุและนิติบคุคลผู้ โอนหรือบคุคลอื)น ๆ รวมทั �งการประเมินค่าทรัพย์สินดงักลา่ว
ในครั �งถัด ๆ มาอนัเกี)ยวเนื)องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานดงักล่าวตามที)กําหนดไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุ และตามที)กฎหมายหลกัทรัพย์ได้กําหนดไว้ 

(ด) ดําเนินการเลกิกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ต) จดัให้มีและคงไว้ซึ)งระบบงานที)เหมาะสมสําหรับการบริหารและจดัการกองทนุ อย่างน้อยใน
เรื)องดงัตอ่ไปนี � 

(4) การคดัเลือกและแต่งตั �งบคุลากรที)เกี)ยวข้องกบัการดําเนินการของกองทนุ ให้มีความรู้
ความสามารถที)เหมาะสมกบัการบริหารและจดัการกองทนุและดําเนินการให้มั)นใจได้ว่า
บุคลากรที)แต่งตั �งดงักล่าวมีความรู้ ความสามารถที)เหมาะสมเพื)อบริหารและจัดการ
กองทนุ 

(5) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ที)สมบูรณ์ของการจัดตั �งกองทุนรวมทั �งการ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)จะ
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ลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี)ยวกับการจัดตั �งกองทุนและทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื �นฐานที)ถกูต้อง และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจลงทนุของผู้ลงทนุ และ 

(6) การกํากบัดแูลบริหารและจดัการความเสี)ยงที)เกี)ยวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน 
เพื)อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพื)อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

(ถ) บริษัทจดัการจะต้องบริหารจดัการกองทนุด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอํานาจให้บคุคลอื)น
ใด เว้นแตบ่ริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ อื)นบริหารจดัการกองทนุเฉพาะในสว่นที)เกี)ยวกบั
การลงทนุและการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื)นที)มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน
และการปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ ทั �งนี �การมอบหมายดงักลา่ว (หากมี) ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ท) ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ซึ)งรวมถึงเสา
โทรคมนาคมและโครงสร้างพื �นฐานและอปุกรณ์ที)เกี)ยวข้องกบัการให้บริการโทรศพัท์เคลื)อนที) 
โครงสร้างใยแก้วนําแสง (fiber optic cable) และระบบบรอดแบรนด์ในเขตพื �นที)ต่างจงัหวดั 
ที)จะโอนไปให้กองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที)จะเข้าทําระหว่างกองทนุ
และนิติบคุคลผู้ โอน รวมทั �งต้องกําหนดอตัราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทนอื)นที)เกี)ยวข้อง 
ตลอดในเงื)อนไขตามสญัญาจัดหาผลประโยชน์ เพื)อประโยชน์ที)ดีที)สุดของกองทุนและมี
ลกัษณะเดียวกบัที)วิญhชูนจะพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทั)วไปในสถานการณ์เดียวกนั 

(ธ) ในส่วนของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทุนลงทุนในรูปของสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสทิธิตามสญัญาแบ่งรายได้อนัรวมถึง (แต่ไม่จํากดัเพียง) 
รายได้ในอนาคตที)กองทนุซื �อจาก BFKT และ AWC  

(1) บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการให้ BFKT และ AWC และผู้ประกอบกิจการโครงสร้าง
พื �นฐานที)เป็นคู่สญัญารายอื)นใด จัดให้มีกลไกให้บริษัทจัดการหรือผู้ ที)บริษัทจัดการ
มอบหมายสามารถเข้าตรวจสอบหรือสอบยนัของส่วนแบ่งรายได้ที)กองทุนได้รับตาม
ข้อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรือข้อมูลที)เกี)ยวข้องต่อบริษัทจัดการเพื)อใช้ในการ
ติดตามและตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของสว่นแบง่รายได้ดงักลา่ว และ 

(2) บริษัทจดัการต้องดําเนินการติดตามและตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของสว่นแบ่ง
รายได้ที)กองทนุได้รับอย่างสมํ)าเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที)อาจ
ทําให้กองทนุไม่ได้รับสว่นแบ่งรายได้ที)ถกูต้องครบถ้วนตามข้อตกลง บริษัทจดัการต้อง
ดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ เชี)ยวชาญดําเนินการให้ BFKT และ AWC และผู้ประกอบ
กิจการโครงสร้างพื �นฐาน (แล้วแตก่รณี) ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 



รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

หน้าที) 225 

(ฐ) ดําเนินการอื)น ๆ เพื)อให้เป็นไปตามและบรรลวุตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที)และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ เป็น
ต้น แต่ทั �งนี � การดําเนินการดงักล่าวต้องไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
กฎหมายอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้อง 

(2) การลงทนุ 

(ก) เข้าทําสญัญาเพื)อให้ได้มาซึ)งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานในนามของกองทนุภายในหก
เดือนนบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุ โดยคิดเป็นมลูคา่ไมน้่อยกวา่ 1,500,000,000 บาท และไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ 

(ข) ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานของกองทุน ณ วันสิ �นรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจําปี โดยให้มีมลูคา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม
ของกองทนุ (เว้นแตร่อบระยะเวลาบญัชีสดุท้ายของอายกุองทนุ หรือตามที)สํานกังาน ก.ล.ต. 
เห็นชอบ 

(ค) ดํารงมลูค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน โดยมีมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า 
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุภายใน
ระยะเวลาหนึ)งปีหลงัจากการจําหนา่ยไปซึ)งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน 

(ง) ดําเนินการให้กองทนุไมล่งทนุในทรัพย์สนิอื)นที)มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน เว้นแต่
ทรัพย์สินอื)นที) ก.ล.ต. อนญุาตให้กองทนุสามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และดําเนินการให้การ
ลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินอื)นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที)กําหนดไว้เกี)ยวกับ
อตัราสว่นการลงทนุ 

(3) การเรียกเก็บและชําระเงินในนามของกองทนุ 

ดําเนินการเกี)ยวกับการเรียกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือ เงินตอบ
แทนอื)นใดจากกองทนุให้เป็นไปตามที)กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

(4) การแตง่ตั �งบคุคลที)เกี)ยวข้องเพื)อการบริหารจดัการกองทนุ 

(ก) จดัให้มีคณะกรรมการที)ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที)กําหนดไว้ในประกาศ 
ทน. 1/2554 และแต่งตั �งบคุคลเข้าแทนที)กรรมการในคณะกรรมการที)ปรึกษาการลงทนุ โดย
แตง่ตั �งบคุคลที)มีคณุสมบตัิตามที)กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และเป็นไปตามข้อเงื)อนไข
ที)กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ  

(ข) จดัให้มีการแต่งตั �งบคุลากรที)มีคณุสมบตัิตามที)กําหนดไว้ในประกาศที)เกี)ยวข้องซึ)งออกตาม
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. เป็นผู้จดัการ
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กองทนุเพื)อปฏิบตัิหน้าที)ตามกฎหมายและประกาศเกี)ยวกบัการจดัตั �งและจดัการกองทนุรวม
โครงสร้างพื �นฐานที)ใช้บงัคบักบับริษัทจดัการ และปฏิบตัิหน้าที)โดยยดึมั)นในจรรยาบรรณและ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที)ได้รับความเห็นชอบจาก สํานกังาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการ
จะต้องรายงานการแต่งตั �งและการสิ �นสุดการแต่งตั �งผู้ จัดการกองทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 
ตามประกาศที)เกี)ยวข้องซึ)งออกโดยสํานกังาน ก.ล.ต. รวมทั �งเปิดเผยรายชื)อผู้จดัการกองทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารที)จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุอย่างน้อยปีละหนึ)งครั �ง และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทั �งนี � ในกรณีที)มี
การเปลี)ยนแปลงข้อมลู ให้บริษัทจดัการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบนัภายใน 14 วนันบัแต่
วนัที)มีการเปลี)ยนแปลง 

(ค) แตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์และเปลี)ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์โดยการแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์
รายใหม่ (โดยอํานาจของมติผู้ ถือหน่วยลงทุน) ซึ)งมีคุณสมบตัิตามที)กฎหมายหลกัทรัพย์
กําหนดและเป็นไปตามข้อเงื)อนไขที)ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

(ง) แต่งตั �งนายทะเบียน และเปลี)ยนตวันายทะเบียนโดยการแต่งตั �งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ)งมี
คณุสมบตัิตามที)กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด และแจ้งหนว่ยงานที)เกี)ยวข้องถึงการแตง่ตั �งนาย
ทะเบียนดงักลา่ว ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที)ของนายทะเบียนให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดเกี)ยวกับทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกําหนดและเงื)อนไขใน
สญัญาแตง่ตั �งนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(จ) แต่งตั �งนิติบุคคลที)มีประสบการณ์และความรู้ความเชี)ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื �นฐานเป็นผู้ประเมินคา่ซึ)งจะประเมินคา่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน
ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฉ) แต่งตั �งที)ปรึกษา (หากมี) เพื)อปฏิบตัิหน้าที)เป็นที)ปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือของ
กองทุน หรือบุคคลอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้องและจําเป็นเพื)อปฏิบตัิหน้าที)เกี)ยวกับกองทุน อาทิ  
ที)ปรึกษาทางการเงิน และที)ปรึกษากฎหมาย 

(ช) แต่งตั �งผู้สอบบญัชีของกองทนุ ซึ)งเป็นผู้สอบบญัชีที)อยู่ในบญัชีที)สํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ และเปลี)ยนตวัผู้สอบบญัชีใหมซ่ึ)งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

(ซ) แต่งตั �งผู้ ชําระบญัชีของกองทนุโดยความเห็นชอบของสํานกังาน ก.ล.ต. เพื)อทําหน้าที)เก็บ
รวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบตัิหน้าที)อื)น ๆ ที)
กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และดําเนินการอย่างอื)นเท่าที)จําเป็นเพื)อให้การชําระบญัชี
เสร็จสิ �นเมื)อมีการเลกิกองทนุ 
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(ฌ) จดัให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทนุซึ)งได้รับความเห็นชอบจาก สํานกังาน ก.ล.ต. เพื)อทําหน้าที)ขาย
หนว่ยลงทนุหรือให้คําแนะนํากบัผู้ลงทนุรายยอ่ย 

(5) หน้าที)ความรับผิดชอบอื)น ๆ 

(ก) จัดให้มีการยื)นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินที)ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทนุ เป็นกองทนุต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัสิ �นสดุการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ ตามมาตรา 124 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และประกาศที)ออกโดยอาศยัอํานาจ
แหง่กฎหมายดงักลา่ว 

(ข) จดัให้มีการยื)นคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์
ภายใน 30 วนันับแต่วนัจดทะเบียนกองทุนหรือนบัแต่วันสิ �นสดุการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ)มเติมเพื)อการเพิ)มเงินทนุของกองทนุ  

(ค) ดแูลให้ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการและโครงการจดัการกองทนุเป็นไป
ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั)งที)ออกโดยอาศยัอํานาจแห่ง
กฎหมายดงักลา่วตลอดเวลา โดยในกรณีที)ข้อกําหนดในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดัการหรือโครงการจดัการกองทนุขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 
และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือ คําสั)งนั �น ให้บริษัทจดัการดําเนินการเพื)อให้มีการแก้ไขข้อ
ผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทนุโดยไม่
ชกัช้า 

(ง) เรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุและขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยให้เป็นไปตามที)กําหนดไว้ใน
ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการ โครงการจดัการกองทนุ และกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(จ) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื)อประกอบการตดัสินใจ
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ)งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ในเรื)องที)ขอมติ และผลกระทบที)ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจได้รับจากการลงมติในเรื)อง
ดงักลา่ว เป็นต้น 

(ฉ) ให้ความเห็นเกี)ยวกบัเรื)องที)บริษัทจดัการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ซึ)งรวมถึง
ความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน และในเรื)องที)
จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

(ช) ในกรณีที)ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุหรือหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการออกใบหน่วยลงทนุหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที)เป็น
ปัจจุบนัโดยมีข้อมลูที)จําเป็นและเพียงพอเพื)อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิ
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ของผู้ ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื)นได้ ทั �งนี � เป็นไปตาม
ข้อกําหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

(ซ) ดําเนินการกํากับดูแลและทําให้มั)นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ที)ออกตามกฎหมายดงักลา่ว รวมทั �งจรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานที)ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ฌ) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที)ได้ รับมอบหมายจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ เพื)อให้บคุคลดงักลา่วสามารถปฏิบตัิหน้าที)ของตนในสว่นที)เกี)ยวกบักองทนุได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(ญ) จดัทําบญัชีและเก็บทรัพย์สินของกองทนุโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ 
และนําทรัพย์สนิของกองทนุและผลประโยชน์ที)ได้จากการนําทรัพย์สนิของกองทนุไปลงทนุไป
ฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ฎ) จัดทําและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(ฏ) จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที)กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(ฐ) จดัทํารายงานการลงทุนของกองทุนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที)กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฑ) คํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทนุ และเปิดเผยข้อมลู
ดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที)กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฒ) จดัทํางบการเงินของกองทนุตามหลกัเกณฑ์ที)กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์และนําสง่งบ
การเงินดงักลา่วตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ 

(ณ) จดัทํารายงานประจําปีของกองทนุโดยมีข้อมลูตามที)กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ทกุรอบ
ระยะเวลาสิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน และส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน สํานกังาน 
ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ ภายในสี)เดือนนบัแตว่นัสิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ 

(ด) รายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์โดยไม่ชกัช้าเมื)อปรากฏเหตกุารณ์หรือ
การเปลี)ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)
กองทนุลงทนุหรือมีไว้อยา่งมีนยัสาํคญัตามหลกัเกณฑ์ที)กําหนดไว้ในประกาศที)เกี)ยวข้อง 

(ต) จดัทํา จดัให้มีการทํา จดัสง่ รายงาน และเปิดเผยข้อมลูที)เกี)ยวข้องกบักองทนุให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ 
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(ถ) ติดตาม ดําเนินการ และสั)งการตอ่บคุคลตา่ง ๆ ซึ)งมีหน้าที)รับผิดชอบตามสญัญาต่าง ๆ อาทิ 
ผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิ ผู้จดัการกองทนุ ที)ปรึกษา และผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุตามสญัญาแต่งตั �งที)
เกี)ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที)และความรับผิดชอบของบุคคล
ดงักลา่วภายใต้สญัญาที)เกี)ยวข้องและการปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงดําเนินการ
ตามที)ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตั �ง และ/หรือ ตามที)ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ และ 

(ท) ปฏิบตัิหน้าที)อื)น ๆ ตามที)กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดวา่เป็นหน้าที)ของบริษัทจดัการ 

10.2.3 การถอดถอนและเปลี,ยนแปลงบริษัทจัดการ 

กองทนุอาจเปลี)ยนบริษัทจดัการได้เมื)อเกิดกรณีใดกรณีหนึ)งดงัต่อไปนี � และ/หรือ เมื)อได้รับการอนมุตัิ
เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(จ) เมื)อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ)งถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกิน
กึ)งหนึ)งของจํานวนหน่วยลงทนุที)จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดให้เปลี)ยนบริษัทจดัการ และมีการ
แตง่ตั �งบริษัทจดัการรายใหมข่ึ �น ในเวลาใด ๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุ 

(ฉ) ในกรณีที)บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทนุรวม หรือในกรณีที)บริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที)บริษัทจดัการได้ 

(ช) ในกรณีที)สํานกังาน ก.ล.ต. สั)งเพิกถอนบริษัทจัดการจากการบริหารจัดการกองทุนตาม
มาตรา 128 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ 

(ซ) ในกรณีที)ที)ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติเห็นชอบการเปลี)ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการ
ที)กําหนดไว้โครงการจดัการกองทนุ หรือมีการแก้ไขเพิ)มเติมกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
กฎหมายอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้อง อนัมีผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับ
ประกาศ คําสั)ง ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักลา่ว หรือเป็นการเปลี)ยนแปลง แก้ไขเพิ)มเติมใน
ลกัษณะที)มีผลให้เป็นการเพิ)มภาระหน้าที)แก่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการไมป่ระสงค์จะรับ
หน้าที)ต่อไป ทั �งนี � บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่
ประสงค์ที)จะรับหน้าที)ต่อไป โดยมีเงื)อนไขว่าบริษัทจดัการจะต้องเสนอชื)อบริษัทจดัการราย
ใหม่ที)มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที)กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด (เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่เอง) โดยที)ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนจะดําเนินการ
แตง่ตั �งบริษัทจดัการรายใหมที่)มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที)กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด เพื)อทํา
หน้าที)จดัการกองทนุตามที)ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุแทนบริษัทจดัการภายใน 90 วนั 
นบัจากวนัที)ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

ในการเปลี)ยนบริษัทจดัการ หากเป็นกรณีที)กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้การเปลี)ยนแปลงดงักล่าว
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักลา่วก่อน บริษัท
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จดัการจะต้องปฏิบตัิหน้าที)ตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตั �งบริษัทจดัการรายใหม ่อยา่งไรก็ดี หากเป็นกรณี
ที)บริษัทจัดการได้ทําการแจ้งการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามข้อ (ง) 
ข้างต้นนี �จนครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เห็นชอบกบัการแต่งตั �งบริษัทจดัการรายใหม่ที)บริษัท
จดัการเสนอชื)อ หรือกองทนุ และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถแต่งตั �งบริษัทจดัการรายใหม่ได้
ภายใน 90 วนั นบัจากวนัที)ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิJที)จะเลิกกองทนุ และใน
กรณีดงักลา่วจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายได้ให้ความเห็นชอบกบัการเลกิกองทนุแล้ว 

ในการปฏิบตัิหน้าที)ของบริษัทจัดการในเวลาใด ๆ หลงัจากผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติเปลี)ยนตวับริษัท
จดัการแล้วตามที)กําหนดไว้ในข้อ (ก) หรือภายหลงัจากวนัสิ �นสดุการปฏิบตัิหน้าที)บริษัทจดัการตามข้อ 
(ง) ข้างต้น บริษัทจดัการจะยงัคงมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที)ระบไุว้ในโครงการ
จดัการกองทนุ โดยคํานวณจํานวนคา่ธรรมเนียมการจดัการตามระยะเวลาที)ปฏิบตัิหน้าที)จริง 

10.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ก่อนเริ)มการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั �งแรก บริษัทจัดการจะแต่งตั �งธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) หรือบคุคลอื)นซึ)งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที)กําหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ เกี)ยวกบั
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์  

รายละเอียดติดตอ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นไปดงันี � 

ชื)อ  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ที)อยู ่ เลขที) 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140  

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2470-3201 

หมายเลขโทรสาร 0-2470-1996-7 

10.3.1 สิทธิ หน้าที, และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที) และความรับผิดชอบหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที)เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอตัราที)กําหนดไว้ในสญัญา
แตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ข) ลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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(ค) รับรองการได้รับเงินคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุ และให้การสนบัสนนุการจดัตั �งและการจดทะเบียน
จดัตั �งกองทนุกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ง) กํากบัดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที)ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และโครงการจดัการกองทนุ 
ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครัด  

(จ) จดัทํารายงานโดยละเอียดเสนอตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ในกรณีที)บริษัทจดัการกระทําการ หรือ
งดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิหน้าที)ตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ ทั �งนี � ภายในห้าวนันบัตั �งแตว่นัที)ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(ฉ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ
ทรัพย์สนิของบคุคลอื)นซึ)งผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ รับฝากไว้ 

(ช) ควบคมุและดแูลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการสง่มอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื)นใด
ของกองทนุเป็นไปตามที)ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ รวมถึงสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั และสญัญาบริการหลกั 

(ซ) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ 

(ฌ) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที)ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทั �งนี � เพื)อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทั �ง
ปวง หรือเมื)อได้รับคําสั)งจากสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยคา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีดงักลา่ว 
ให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุได้ 

(ญ) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดย
เคร่งครัด ด้วยความซื)อสตัย์สจุริตและด้วยความระมดัระวงั โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี)ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพเพื)อประโยชน์ที)ดีที)สดุของกองทนุรวมและผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 

(ฎ) พิจารณาอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ)งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน
ของกองทนุที)มีมลูคา่มากกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทนุ ณ เวลาที)มีการได้มาหรือจําหนา่ยไปดงักลา่ว โดยให้เป็นไปตามโครงการจดัการ
กองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ ทั �งนี � โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้ เชี)ยวชาญอิสระ ซึ)งได้รับ
การแตง่ตั �งโดยคา่ใช้จ่ายของกองทนุ (ถ้ามี) 

(ฏ) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทําสัญญาหรือแก้ไขเพิ)มเติมหรือยกเลิกสัญญาที)
เกี)ยวกบัการบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน
ที)มีมลูค่าของสญัญามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทนุ ณ เวลาที)มีการเข้าทําสญัญาหรือแก้ไขเพิ)มเติมหรือบอกเลกิสญัญาดงักลา่ว โดย
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ให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ ทั �งนี � โดยคํานึงถึงความเห็น
ของผู้ เชี)ยวชาญอิสระ (ซึ)งได้รับการแตง่ตั �งโดยคา่ใช้จ่ายของกองทนุ) 

(ฐ) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลนั เมื)อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามี
เหตกุารณ์หรือการเปลี)ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ �น อนัมีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ
อยา่งมีนยัสาํคญั หรือเมื)อเห็นวา่จําเป็นต้องประเมินคา่ใหมเ่พื)อกองทนุ 

(ฑ) ให้ความเห็นเกี)ยวกบัเรื)องที)ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึ)งรวมถึงเรื)องที)ต้อง
ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยด้วย 

(ฒ) ดําเนินการให้มีการรับหรือชําระเงินจากบญัชีของกองทนุภายในระยะเวลาที)บริษัทจดัการร้อง
ขออยา่งสมเหตสุมผล ทั �งนี � โดยต้องเป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ และ/หรือ ข้อกําหนด
ของเอกสารธุรกรรมที)เกี)ยวข้อง (ตามแตก่รณี) 

(ณ) ไม่กระทําการอนัเป็นการขดักบัประโยชน์ของกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระทํา
นั �นจะเป็นไปเพื)อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อื)น เว้นแต่เป็นการ
เรียกคา่ตอบแทนในการทําหน้าที)เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์หรือเป็นการดําเนินการในลกัษณะที)
เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุที)ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 

(ด) ในกรณีที)การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่ดําเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที)จําเป็นเพื)อขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้ 

(ต) มีสิทธิ หน้าที) และความรับผิดชอบอื)นตามที)กําหนดในโครงการจดัการกองทนุและสญัญา
แตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ และ 

(ถ) ปฏิบัติหน้าที)อื)นตามที)กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั �งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ 

10.3.2 การถอดถอนและเปลี,ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการอาจเปลี)ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เมื)อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ)งดงัตอ่ไปนี � 

(ก) เมื)อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ)งถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกิน
กวา่กึ)งหนึ)งของจํานวนหนว่ยลงทนุที)จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดให้เปลี)ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และมีการแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมข่ึ �น ในเวลาใด ๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุ 

(ข) ในกรณีที)ผู้ดแูลผลประโยชน์กระทําการใด ๆ ที)ขดัต่อผลประโยชน์ของกองทนุหรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในลกัษณะที)มีนยัสาํคญัและไมส่ามารถเยียวยาได้ 
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(ค) ในกรณีที)ผู้ดแูลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือ
ธุรกิจสถาบนัการเงิน หรือในกรณีที)ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที)หรือความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

(ง) ในกรณีที)ผู้ดแูลผลประโยชน์กระทําความผิดอาญาเกี)ยวกบัทรัพย์ตามบทบญัญัติในหมวด 1 
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลกัษณะ 12 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา 

(จ) ในกรณีที)ผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิหน้าที)หรือความรับผิดชอบตามที)กําหนดไว้ในสญัญา
แตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ฉ) ในกรณีที)มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขในโครงการจัดการกองทุนที)สําคญัอนัเนื)องมาจากการ
แก้ไขเปลี)ยนแปลงกฎหมายหลกัทรัพย์ หรือกรณีอื)นใดอนัมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไขเปลี)ยนแปลงสัญญาแต่งตั �งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับการเปลี)ยนแปลงหรือแก้ไขดงักล่าว ทั �งนี � เนื)องจากการ
เปลี)ยนแปลงหรือแก้ไขดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ)มภาระหน้าที)แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที)ดงักลา่วตอ่ไป ในกรณีดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์
มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั �งผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(ช) ในกรณีที)ผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ)งตามที)กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ ในกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จัดการ
แก้ไขคณุสมบตัิให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัที)บริษัทจดัการทราบหรือควร
ได้ทราบการขาดคณุสมบตัิดงักลา่ว หรือวนัถดัจากวนัที)สํานกังาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาด
คณุสมบตัิดงักลา่วและบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคณุสมบตัิดงักลา่วให้สาํนกังาน 
ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัทําการนบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัที)ผู้ดแูลผลประโยชน์แก้ไขการขาด
คณุสมบตัิเสร็จสิ �น ในกรณีที)ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขการขาดคณุสมบตัิให้ถกูต้อง
ภายในระยะเวลาที)กําหนดดงักลา่ว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนญุาตเปลี)ยนตวัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัที)ครบกําหนดเวลาให้
แก้ไข เมื)อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั �งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทั �งนี � เว้นแต่สํานกังาน ก.ล.ต. จะ
สั)งการเป็นอยา่งอื)น 

(ซ) เมื)อมีผู้ ใดเสนอหรือยื)นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที)เกี)ยวข้องในส่วนที)เกี)ยวกับ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ (1) เพื)อเลิกกิจการของผู้ดแูลผลประโยชน์หรือเพื)อวตัถปุระสงค์อื)นใดที)
คล้ายคลึงกัน หรือ (2) เพื)อฟื�นฟูกิจการ ประนอมหนี �หรือผ่อนผนัการชําระหนี � จดัการ
ทรัพย์สนิ ชําระบญัชี หรือร้องขออื)นใดที)คล้ายคลงึกนัภายใต้กฎหมายปัจจุบนัหรือในอนาคต 
หรือภายใต้ข้อบงัคบัตา่ง ๆ หรือ 
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(ฌ) เมื)อหนว่ยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี)ยวกบัการปฏิบตัิงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่า
มีความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศ
เป็นการทั)วไป 

(ญ) เมื)อมีการบอกเลิกสญัญาแต่งตั �งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที)กําหนดไว้ข้างต้น 
โดยบริษัทจัดการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายหนึงฝ่ายใดที)ประสงค์จะบอกเลิกสญัญาบอก
กลา่วให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ)งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 60 วนั  

เนื)องจากกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ ดูแลผลประโยชน์ ดงันั �น ในกรณีที)ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์หมดหน้าที)ลงตามเงื)อนไขการเปลี)ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์นั �นต้องทํา
หน้าที)ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกวา่จะจดัการโอนและสง่มอบทรัพย์สนิและ
เอกสารหลกัฐานทั �งหมดของกองทนุให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ �น หรือตามคําสั)งของ
บริษัทจดัการ หรือสํานกังาน ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื)นใดที)จําเป็น เพื)อให้การโอนและสง่มอบ
ทรัพย์สิน และเอกสารทั �งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ �น ทั �งนี � 
ภายในเวลาอนัสมควรเพื)อให้การปฏิบตัิหน้าที)เป็นไปด้วยความต่อเนื)อง ทั �งนี � ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัคง
มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนตามอตัราปกติที)คิดคํานวณได้ภายใต้สญัญาแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ จนกวา่
การจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั)งของ
บริษัทจดัการ หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. จะแล้วเสร็จ  

ในกรณีที)สญัญาแต่งตั �งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ �นสดุลง ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน 
และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื)นใดที)ถึงกําหนดชําระแตย่งัมิได้ชําระให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั �ง
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึ)งเกิดขึ �นก่อนการสิ �นสดุของสญัญาแต่งตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์แต่ยงัมิได้รับชําระ 
โดยค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื)นใด จะคํานวณถึงวนัที)ครบระยะเวลาบอกกลา่วการบอกเลิก
สญัญาหรือระยะเวลาที)กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

10.3.3 สถานที,เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน 

บริษัทจดัการจะต้องเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุหรือเอกสารที)เกี)ยวข้องกบัทรัพย์สินของกองทนุซึ)ง
รวมถึงเอกสารการทําธุรกรรมซึ)งเกี)ยวข้องกบัทรัพย์สนิที)กองทนุลงทนุทั �งหมดไว้ ณ สาํนกังานของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ เว้นแต่ โดยลกัษณะของทรัพย์สินนั �นไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ณ สํานกังานของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้ หรือในกรณีที)บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงเป็นอยา่งอื)น 

ชื)อ  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ที)อยู ่ เลขที) 400/22 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400  
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ในกรณีที)มีการเปลี)ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจดัการจะจดัเก็บทรัพย์สินและเอกสาร
สาํคญัของกองทนุไว้ที)สาํนกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยพลนัเมื)อมีการเปลี)ยนแปลงสถานที)เก็บรักษา
ทรัพย์สนิของกองทนุ  

10.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

10.4.1 การแต่งตั �งนายทะเบียน 

บริษัทจัดการจะแต่งตั �งนิติบุคคลต่อไปนี �ซึ)งเป็นผู้ ที)ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย์จากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้ทําหน้าที)เป็นนายทะเบียน เพื)อปฏิบตัิหน้าที)เกี)ยวกับการจดัทํา 
บนัทึก และเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เป็นไปตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัทําทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมถึงประกาศอื)นที)เกี)ยวข้องและข้อกําหนดและ
เงื)อนไขในสญัญาแตง่ตั �งนายทะเบียน 

ชื)อ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ที)อยู ่ ชั �น 4-7 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยถนนรัชดาภิเษก 
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2229-2800 

หมายเลขโทรสาร 0-2359-1259 

ทั �งนี � บริษัทจดัการอาจแต่งตั �งบคุคลอื)นที)ได้รับใบอนญุาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์
จากสาํนกังาน ก.ล.ต.และได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย์ ให้ทําหน้าที)เป็นนายทะเบียนของ
กองทนุได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ 

10.4.2 สิทธิ หน้าที,และความรับผิดชอบของนายทะเบียน 

นายทะเบียนมีสทิธิ หน้าที) และความรับผิดชอบหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุสาํหรับการปฏิบตัิหน้าที)เป็นนายทะเบียน 

(ข) จดัทําสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ)งอย่างน้อยประกอบด้วยรายการข้อมูล
ตามที)กําหนดไว้ในประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ค) เก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุไว้ที)สาํนกังานของนายทะเบียน 
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(ง) จดัทําและบนัทึกสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนัตามความ
เป็นจริง 

(จ) กําหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิในเรื)องเกี)ยวกบัการโอน การจํานํา การอายดั การออกใบหน่วย
ลงทนุหรือหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุหรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และการ
อื)นใดที)จําเป็น และปิดประกาศระเบียบวิธีปฏิบตัิดงักลา่วไว้ในที)เปิดเผย ณ ที)ทําการของนาย
ทะเบียน 

(ฉ) จัดให้มีและคงไว้ซึ)งระบบควบคุมภายในที)สามารถป้องกันการกระทําโดยมิชอบอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และระบบการเก็บรักษา รวบรวม และ
ประมวลผลข้อมลู ตลอดจนระบบสาํรองข้อมลู ทั �งนี �ตามที)กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ช) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการตรวจดหูรือขอสําเนาสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ในระหวา่งเวลาทําการของนายทะเบียน ทั �งนี � ตามที)กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ซ) ปฏิเสธคําขอลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนกรณีที)การโอนหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
โครงการจดัการกองทนุ และ/หรือ กฎหมายหลกัทรัพย์ หรือหากการรับลงทะเบียนจะเป็นเหตุ
ให้การถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทนุ และ/หรือ กฎหมายหลกัทรัพย์ 
หรือเกินอตัราการถือหนว่ยลงทนุที)กําหนด  

(ฌ) ปฏิบตัิหน้าที)อื)น ๆ ตามกฎหมายหลกัทรัพย์เกี)ยวกบัสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และหน้าที)
อื)นที)กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั �งนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ และ 

(ญ) จ่ายเงินปันผล และเงินลดทนุ 

10.5 ผู้ประเมินค่าของกองทุน 

10.5.1 การแต่งตั �งผู้ประเมินค่า 

ในการลงทุนในทรัพย์สินที)กองทุนลงทุนครั �งแรก บริษัทจัดการได้แต่งตั �งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ต่อไปนี �ให้ทําหน้าที)ประเมินค่าทรัพย์สินที)กองทุนลงทุนครั �งแรกตามที)กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทนุ และข้อกําหนดในการประเมินคา่ทรัพย์สนิตามที)กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 
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ชื)อ บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี) จํากดั 

ที)อยู ่ เลขที) 253 ชั �น11 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
กรุงเทพมหานคร 10110 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2260-6969 

หมายเลขโทรสาร 0-2260-6977 

ชื)อ บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอรี) จํากดั 

ที)อยู ่ เลขที) 2 ห้อง 1901 ชั �น 19 อาคารสลีมเซ็นเตอร์  
ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2634-3335-8 

หมายเลขโทรสาร 0-2634-3988  

ในการแตง่ตั �งผู้ประเมินคา่หลงัจากบริษัทจดัการได้ดําเนินการลงทนุในทรัพย์สนิที)กองทนุลงทนุครั �งแรก 
บริษัทจดัการจะต้องแตง่ตั �งบริษัทประเมินคา่ซึ)งมีคณุสมบตัิและความเชี)ยวชาญครบถ้วนในการปฏิบตัิ
หน้าที)ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานของกองทุนหรือ
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานเพิ)มเติมที)กองทนุจะลงทุนตามที)กําหนดไว้ในโครงการ
จดัการกองทนุ และข้อกําหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที)กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ ทั �งนี � 
บริษัทจัดการจะไม่แต่งตั �งผู้ประเมินค่ารายเดียวกันเพื)อประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่า
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานติดตอ่กนัเกินสองครั �ง 

10.5.2 สิทธิ หน้าที, และความรับผิดชอบของผู้ประเมินค่า 

ผู้ประเมินคา่ มีสทิธิ หน้าที) และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี � 

(ก) มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุในการปฏิบตัิหน้าที)ในฐานะผู้ประเมินคา่ 

(ข) ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานซึ)งกองทุนได้
ลงทนุไปแล้ว หรือจะลงทนุตามที)กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ และข้อกําหนดในการ
ประเมินค่าทรัพย์สินตามที)กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และที)กําหนดไว้ในสัญญา
ให้บริการประเมินคา่ทรัพย์สนิ และ 

(ค) ปฏิบตัิหน้าที)อื)น ๆ ตามที)กําหนดไว้ในสญัญาให้บริการประเมินคา่ทรัพย์สนิ 
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10.6 ที,ปรึกษากองทุน 

10.6.1 ที,ปรึกษาทางการเงนิ 

บริษัทจดัการอาจแต่งตั �ง เปลี)ยนตวั หรือยกเลิกการแต่งตั �งบคุคลใด ๆ เป็นที)ปรึกษาทางการเงินของ
กองทนุ อยา่งไรก็ตาม บคุคลดงักลา่วจะต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเกี)ยวกบัการลงทนุของกองทนุ หรือการ
บริหารจดัการกองทุน บคุคลดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิหน้าที) และมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที)
กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้อง 

สิทธิ หน้าที,และความรับผิดชอบของที,ปรึกษาทางการเงนิของกองทุน 

ที)ปรึกษาทางการเงินที)ได้รับการแต่งตั �งจะต้องเป็นบุคคลที)อยู่ในบญัชีรายชื)อที)ปรึกษาทางการเงินที)
สาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และจะต้องเป็นอิสระจากนิติบคุคลผู้ โอนและกลุม่บคุคลเดียวกนั
ของนิติบุคคลผู้ โอน ที)ปรึกษาทางการเงิน มีสิทธิ หน้าที) และความรับผิดชอบเกี)ยวกับ กองทุน 
ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) จดัให้มีการตรวจสอบและสอบทานธุรกิจ (due diligence) โดยที)ปรึกษาตามที)จําเป็น (เช่น 
การตรวจสอบและสอบทานด้านการเงิน การตรวจสอบและสอบทานด้านกฎหมาย การ
ตรวจสอบและสอบทานด้านเทคนิค) เกี)ยวกบักิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุจะลงทนุและ
ร่วมกับบริษัทจัดการจัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลที)เกี)ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื �นฐานหรือกิจการโครงสร้างพื �นฐานและให้ความเห็นเกี)ยวกับกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)
กองทนุจะลงทนุนั �น ตามที)กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ข) จดัเตรียมความเห็นเกี)ยวกบัความสมเหตสุมผลของสมมตุิฐานที)ใช้ในรายงานการประเมินค่า 
ซึ)งความเห็นดงักลา่วต้องเปิดเผยในหนงัสอืชี �ชวนด้วย 

(ค) ให้ความเห็นเกี)ยวกับประมาณการทางการเงินของกิจการโครงสร้างพื �นฐาน รวมถึงการ
วิเคราะห์ซึ)งแสดงการวิเคราะห์ในกรณีพื �นฐาน (base case) และที)ปรึกษาทางการเงินมิได้ให้
ความเห็นเกี)ยวกับการวิเคราะห์ในการณีพื �นฐานและความคลาดเคลื)อนหรือความแตกต่าง
ระหวา่งรายงานการประเมินคา่และประมาณการทางการเงินดงักลา่ว เนื)องจากบริษัทจดัการ
และทรูมิได้เสนอผลการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี)ยนแปลง (sensitivity analysis)  โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมในหัวข้อ 4.3 “การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี)ยนแปลง 
(sensitivity analysis)” 

(ง) ให้ความเห็นเกี)ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
เปรียบเทียบกับสิทธิของเจ้าหนี �และบุคคลอื)น ๆ ที)มีสิทธิเหนือรายได้ในอนาคตดังกล่าว 
(เฉพาะในกรณีที)ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทุนจะลงทุนเป็นสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสทิธิตามสญัญาแบง่รายได้ในอนาคตและกองทนุมิได้เป็น
บคุคลเดียวที)มีสทิธิได้รับรายได้ในอนาคตทั �งจํานวน) 
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(จ) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนในการปฏิบตัิหน้าที)ในฐานะที)ปรึกษาทางการเงินของ
กองทนุตามสญัญาให้บริการที)ปรึกษาทางการเงิน 

(ฉ) ให้คําปรึกษาและคําแนะนํา และให้ความช่วยเหลอืแก่บริษัทจดัการเกี)ยวกบัการจดัตั �งกองทนุ 
(ซึ)งรวมถึงการรับรองความถกูต้องและสมบรูณ์ของข้อมลูที)แสดงไว้ในเอกสารคําขอที)ยื)นต่อ 
สาํนกังาน ก.ล.ต. เพื)อจดัตั �งกองทนุ) การระดมทนุ และการวางแผนกลยทุธ์ในการลงทนุ และ 

(ช) ปฏิบตัิหน้าที)อื)น ๆ ตามที)กําหนดไว้ในสญัญาให้บริการที)ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) 

ที,ปรึกษาทางการเงนิสาํหรับการเสนอขายครั�งแรก 

ในการเสนอขายครั �งแรก บริษัทจดัการได้แต่งตั �งธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เป็นที)ปรึกษา
ทางการเงิน 

รายละเอียดติดตอ่ของที)ปรึกษาทางการเงินมีดงันี � 

ชื)อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ที)อยู ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2544-7097 

หมายเลขโทรสาร 0-2544-2185 

10.6.2 ที,ปรึกษาอื,น 

บริษัทจดัการอาจแต่งตั �ง เปลี)ยนตวั หรือยกเลิกการแต่งตั �งบคุคลใด ๆ เป็นที)ปรึกษาอื)น ๆ ของกองทนุ 
เช่น ที)ปรึกษากฎหมายและที)ปรึกษาพิเศษ เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม บคุคลดงักลา่วจะต้องไมม่ีสว่นร่วมใน
การตดัสนิใจเกี)ยวกบัการลงทนุหรือจําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุ หรือการบริหารจดัการกองทนุ บคุคล
ดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิหน้าที) และมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที)กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้อง 

ที)ปรึกษาอื)นของกองทนุ มีสทิธิ หน้าที) และความรับผิดชอบเกี)ยวกบักองทนุ ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนในการปฏิบตัิหน้าที)ในฐานะที)ปรึกษาของกองทุนตาม
สญัญาให้บริการที)ปรึกษา 

(ข) ให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี)ยวกบัการจดัตั �งหรือบริหารจดัการกองทนุตาม
ขอบเขตที)ตกลงกนั และ 

(ค) ปฏิบตัิหน้าที)อื)น ๆ ตามที)กําหนดไว้ในสญัญาให้บริการที)ปรึกษา 
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10.6.3 บุคคลอื,นที,เกี,ยวข้อง 

(ก) ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ (Domestic Bookrunners) 

ในการเสนอขายครั �งแรกในประเทศ บริษัทจัดการได้แต่งตั �งธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั และธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้จดัการ
การจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ  

รายละเอียดติดตอ่ของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ในประเทศมีดงันี � 

ชื)อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่และสาขาทั)วประเทศ 

ที)อยู ่ สาํนกังานใหญ่เลขที) 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900  

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2544-6679 

หมายเลขโทรสาร 0-2544-2185 

ชื)อ บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(เสนอขายเฉพาะตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัเทา่นั �น) 

ที)อยู ่ 990 ชั �น 27 อาคารอบัดลุราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2614-6000 

หมายเลขโทรสาร 0-2614-6362 

ชื)อ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่และสาขาทั)วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร (Micro Branch)) 

ที)อยู ่ สาํนกังานใหญ่เลขที) 333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2645-5555 

หมายเลขโทรสาร 0-2236-0501 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตั �งผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศเพิ)มเติมในภายหลงั ซึ)งเป็นนิติ
บคุคลที)ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เพื)อทําหน้าที)
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เป็นผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศของกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตั �งผู้จดัการการ
จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมทั �งประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและทรู หรือผา่นช่องทางอื)นใดตามความเหมาะสม 

(ข) ผู้ซื �อหน่วยลงทุนเบื �องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) 

ในการเสนอขายครั �งแรก ผู้ซื �อหน่วยลงทนุเบื �องต้นในต่างประเทศ ซึ)งได้แก่ ผู้ซื �อหน่วยลงทนุเบื �องต้น
หลกัในต่างประเทศ (Joint Bookrunners) และผู้ซื �อหน่วยลงทุนเบื �องต้นร่วมในต่างประเทศ (Joint 
Lead Manager) มีดงันี � 

ผู้ซื �อหน่วยลงทุนเบื �องต้นหลักในต่างประเทศ (Joint Bookrunners)  

รายละเอียดติดตอ่ของผู้ซื �อหนว่ยลงทนุเบื �องต้นหลกัในตา่งประเทศมีดงันี � 

ชื)อ Credit Suisse (Singapore) Limited 

ที)อยู ่ 1 Raffles Link, #03/#04-01, South Lobby, Singapore 039393 

หมายเลขโทรศพัท์ +65 6212 2000 

หมายเลขโทรสาร +65 6212 3577 

ชื)อ Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd. 

ที)อยู ่ 50 Collyer Quay, #14-01, OUE Bayfront, Singapore 049321 

หมายเลขโทรศพัท์ +65 6678 0000 

หมายเลขโทรสาร +65 6678 0130 

ชื)อ UBS AG, Hong Kong Branch 

ที)อยู ่ 2 International Finance Center, 52/F, 8 Finance Street, Central, Hong Kong 

หมายเลขโทรศพัท์ +852 2971 8888 

หมายเลขโทรสาร +852 2868 1510 

ผู้ซื �อหน่วยลงทุนเบื �องต้นร่วมในต่างประเทศ (Joint Lead Manager)  

รายละเอียดติดตอ่ของผู้ซื �อหนว่ยลงทนุเบื �องต้นร่วมในตา่งประเทศมีดงันี � 
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ชื)อ Standard Chartered Securities (Singapore) Pte. Limited 

ที)อยู ่ 8 Marina Boulevard, #19-01, Marina Bay Financial Center, Tower 1, 
Singapore 01891 

หมายเลขโทรศพัท์ +65 6596 8888 

หมายเลขโทรสาร +65 6634 9534 

(ค) ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ชื)อ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  
สาํนกังานใหญ่และสาขาทั)วประเทศ 

ที)อยู ่ สาํนกังานใหญ่เลขที) 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
กรุงเทพมหานคร 10110  

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2255-2222 

หมายเลขโทรสาร 0-2256-8625 

ชื)อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)  
สาํนกังานใหญ่และสาขาทั)วประเทศ 

ที)อยู ่ สาํนกังานใหญ่เลขที) 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร 10120 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2296-4776 

หมายเลขโทรสาร 0-2296-4886 

ชื)อ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

สาํนกังานใหญ่และสาขาทั)วประเทศ 

ที)อยู ่ สาํนกังานใหญ่เลขที) 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2888-8888 

หมายเลขโทรสาร 0-2273-2277 
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ชื)อ ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)  
สาํนกังานใหญ่และสาขาทั)วประเทศ 

ที)อยู ่ 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120 

หมายเลขโทรศพัท์  0-2285-1555 

หมายเลขโทรสาร  0-2343-4993 

ชื)อ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด  

สาํนกังานใหญ่และสาขาทั)วประเทศ 

ที)อยู ่ 19 อาคาร 3 ชั �น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั �น G ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

หมายเลขโทรศพัท์  0-2949-1000  

หมายเลขโทรสาร 0-2949-1113 

ชื)อ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่และสาขาทั)วประเทศ 

ที)อยู ่ สาํนกังานใหญ่ อาคารสาํนกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั �น 20 และ 21 
999/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2658-6300 

หมายเลขโทรสาร 0-2658-6862 

ชื)อ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จาํกัด (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่และสาขาทั)วประเทศ 

ที)อยู ่ อาคารสาธรซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120  

หมายเลขโทรศพัท์  0-2680-1111  

หมายเลขโทรสาร  0-2680-1014 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตั �งผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุเพิ)มเติมในภายหลงั ซึ)งเป็นบคุคลธรรมดาหรือ
นิติบคุคลที)สาํนกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื)อทําหน้าที)เป็นผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุของ
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กองทนุ และบริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตั �งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมทั �งประกาศให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและทรู หรือผา่นช่องทางอื)นใดตามความเหมาะสม 

(ง) ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 

บริษัทจัดการได้แต่งตั �งบริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด เป็นผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมเพื)อทําหน้าที)ให้บริการเกี)ยวกบังานด้านธุรการ การจดัหาผลประโยชน์ และการตลาดใน
สว่นที)เกี)ยวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม 

รายละเอียดติดตอ่ของผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมมีดงันี � 

ชื)อ บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากดั 

ที)อยู ่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

หมายเลขโทรศพัท์ 02 699 2530 

หมายเลขโทรสาร 02 699 4321 

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี)ยวกับสิทธิ หน้าที)  และความรับผิดชอบของผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมเกี)ยวกบักองทนุในหวัข้อ 2.7.1(ค) “สญัญาบริการหลกั”  

10.6.4 ผู้สอบบัญชีกองทุน 

(ก) การแต่งตั �งผู้สอบบัญชี 

บริษัทจดัการได้แตง่ตั �งผู้สอบบญัชีต่อไปนี �ให้ทําหน้าที)จดัทํา สอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบงบการเงิน
ของกองทนุตามที)กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ชื)อ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

ที)อยู ่ อาคารบางกอกซติี �ทาวเวอร์ ชั �นที) 15  
เลขที) 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2286-9999 และ 0-2344-1000 

หมายเลขโทรสาร 0-2286-5050 
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ทั �งนี � บริษัทจดัการอาจแตง่ตั �งบคุคลอื)นที)ได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบญัชี ให้ทําหน้าที)เป็นผู้สอบบญัชีของกองทนุได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. 
ทราบตามหลกัเกณฑ์ที)กําหนดไว้ 

(ข) สิทธิ หน้าที, และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอิสระ 

ผู้สอบบญัชีของกองทนุอิสระ มีสทิธิ หน้าที) และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี � 

(ก) มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุในการปฏิบตัิหน้าที)ในฐานะผู้สอบบญัชี 

(ข) จดัทํา สอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบงบการเงินของกองทนุตามตามที)กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และมาตรฐานการจดัทําบญัชีที)ใช้บงัคบั และ 

(ค) ปฏิบตัิหน้าที)อื)น ๆ ตามที)กําหนดไว้ในสญัญาให้บริการสอบบญัชี 
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11. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุน 

บริษัทจัดการมีหน้าที)ปฏิบตัิตามโครงการจัดการกองทุนข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั)งที)ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายหลกัทรัพย์ ทั �งนี � ใน
กรณีที)ข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั)ง
ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั)งนั �น ให้ถือว่าบริษัท
จดัการได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุแล้ว 

ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการใช้บงัคบัความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดัการจะแต่งตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผู้
ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ ทั �งนี � การลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ที)ได้รับการแตง่ตั �งโดยชอบให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทั �งปวง 

การที)ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซื �อหรือลงทนุในหน่วยลงทนุตามโครงการจดัการกองทนุ ไม่
วา่ในทอดใด ๆ  ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับที)จะผกูพนัตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุและ
ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
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12. การแก้ไขเพิ,มเติม โครงการจัดการกองทุน 

12.1 วิธีแก้ไขเพิ,มเติมโครงการจัดการกองทุน 

การแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ สามารถกระทําได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี � 

(ก) โดยมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุเกินกว่ากึ)งหนึ)ง (มากกว่าร้อยละ 50) ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที)จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด ในกรณีเช่นนี �ให้บริษัทจดัการแจ้งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วนันบัแตว่นัที)ได้มีมติให้แก้ไข 

(ข) บริษัทจดัการอาจแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทนุได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว
เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี � 

(1) การแก้ไขเพิ)มเติมข้อมลูซึ)งมีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทั �งปวงได้รับประโยชน์เพิ)มขึ �นโดยชดัเจน 

(2) การแก้ไขเพิ)มเติมให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั)ง หรือหนงัสือเวียน
ตามที)ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สาํนกังาน ก.ล.ต. และ 

(3) การแก้ไขชื)อและรายละเอียดอื)นของบคุคลให้ถกูต้อง หรือ 

(ค) เมื)อได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

การแก้ไขเพิ)มเติมไมว่า่ในกรณีใด ๆ ให้บริษัทจดัการแจ้งการแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีจดัการ
ไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ)งฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัที)
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือวนัที)ได้มีมติให้แก้ไขเพิ)มเติม หรือวนัที)ถือวา่ได้รับมติ แล้วแตก่รณี 

12.2 การได้รับความเห็นชอบในกรณีอื,น 

หากการแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ จะกระทบต่อสิทธิและภาระหน้าที)ของ
บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ คณะกรรมการที)ปรึกษาการลงทนุ นายทะเบียน ผู้ประเมินค่า และที)ปรึกษาใด ๆ 
ตามที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 10. “การจัดการกองทุน” หรือกระทบต่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที)เรียกเก็บจาก
กองทนุตามที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 13. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ” การแก้ไขในกรณีดงักลา่ว นอกจาก
จะต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว จะต้องกระทําโดยได้รับความเห็นชอบหรือคํายินยอมจากฝ่ายที)
เกี)ยวข้อง แล้วแต่กรณี ด้วย แต่ทั �งนี �มติดงักลา่วของผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ 
กฎ จรรยาบรรณ โครงการจดัการกองทนุ หรือผลประโยชน์ของกองทนุ 

12.3 สิทธิออกเสียงยบัยั �งของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการมีสทิธิและสงวนสทิธิJที)ใช้สทิธิออกเสยีงยบัยั �งในการออกเสยีงลงคะแนนใด ๆ ในที)ประชมุผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุในเรื)องที)เกี)ยวกบัการแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการซึ)งขดัหรือแย้งกบักฎหมาย 
กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุน หรือที)อาจทําให้เกิดความเสียหายหรือขดัแย้งกับ
ผลประโยชน์ของกองทนุ หรือที)กระทบตอ่สทิธิและภาระหน้าที)ของบคุคลภายนอกซึ)งเป็นคูส่ญัญาของกองทนุ 
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13. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื)นใด หรือค่าใช้จ่ายที)สมเหตสุมผลจากผู้จองซื �อหน่วย
ลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือกองทนุได้เพียงเทา่ที)บริษัทจดัการได้จดัให้มีการกําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ
เทา่นั �น นอกจากนี � เมื)อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุเสร็จสิ �นแล้ว บริษัทจดัการสามารถหกัเงินของ
กองทนุเพื)อนําไปชําระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ที)เกี)ยวข้องกบัการจดัตั �งและการบริหารจดัการกองทนุ
ตามที)กําหนดในโครงการจดัการกองทนุได้ 

13.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที,เรียกเก็บจากผู้จองซื �อหน่วยลงทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

13.1.1 ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าจองซื �อหน่วยลงทุน 

ตามอตัราที)ธนาคารพาณิชย์กําหนด (หากมี) 

13.1.2 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

ตามอตัราที)นายทะเบียนกําหนด 

13.1.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ตามอตัราที)นายทะเบียนกําหนด 

13.1.4 อื,น ๆ 

(1) คา่ธรรมเนียมในการจดแจ้งการจํานําหน่วยลงทนุกบันายทะเบียนตามอตัราที)บริษัทจดัการ และ/
หรือ นายทะเบียนกําหนด 

(2) ค่าใช้จ่ายอื)น ๆ ที)ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที)จ่ายจริง  

ค่าธรรมเนียมดงักลา่วเป็นอตัราที)ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ)ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื)นใดทํานอง
เดียวกนั 

13.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที,เรียกเก็บจากกองทุน 

13.2.1 ค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการ 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.2 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิที)ปรับปรุงแล้ว  
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13.2.2 ค่าบริการสาํหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 

(1) คา่บริการสาํหรับบริการด้านธุรการ ประกอบด้วย 

(ก) คา่บริการรายปี จํานวน 3 ล้านบาทสาํหรับปีพ.ศ. 2556 และจํานวน 18.3 ล้านบาท สาํหรับปี 
พ.ศ. 2557 ทั �งนี � นบัแตปี่ พ.ศ.2558 จะมีการปรับอตัราคา่บริการเพิ)มขึ �นรายปีในอตัราเทา่กบั
ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ที)ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยสําหรับปีก่อนหน้า 
ทั �งนี � อตัราดงักลา่วต้องไมเ่กินร้อยละ 3.5 และ 

(ข) ค่าบริการรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.15 ของรายได้สุทธิรายเดือนของกองทุนที)เกิดจาก
ทรัพย์สนิที)ให้บริการด้านธุรการ (หลงัหกัค่าใช้จ่ายเกี)ยวกบัสิทธิแห่งทาง การประกนัภยั และ
เงินคา่เช่าตามสญัญาเช่าที)ดินที)เกี)ยวข้อง)  

(2) คา่บริการสาํหรับบริการด้านการตลาดประกอบด้วย 

(ก) คา่บริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือนที)เกี)ยวกบัทรัพย์สินที)ให้บริการด้าน
การตลาดที)กองทุนได้รับจากผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใด ๆ ที)เช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการทรัพย์สินที)ให้บริการด้านการตลาดนอกเหนือไปจากทรัพย์สินที)ผู้ เช่าและบริหาร
จดัการดั �งเดิมเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหรือตกลงว่าจะเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการในวนัที)ของสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที)เกี)ยวข้อง โดยมีค่าบริการ
รายปีเพิ)มในอัตราร้อยละ 3 ของจํานวนที)เกินกว่าประมาณการรายได้รายปีที)เกี)ยวกับ
ทรัพย์สนิที)ให้บริการด้านการตลาดสาํหรับปีดงักลา่ว  

(ข) คา่บริการจํานวน 20 ล้านบาทซึ)งจะชําระทกุวนัที) 1 มกราคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 ที)
เกี)ยวกับทรัพย์สินที)ให้บริการด้านการตลาดที)เพิ)มขึ �นซึ)งเป็นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วน
เพิ)มที)กองทนุให้ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมทําการตลาดโดยเริ)มในปีพ.ศ. 2558  และพ.ศ. 
2559 แล้วแตก่รณี ทั �งนี � ในกรณีที)ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มไมส่ามารถสง่มอบให้แก่
กองทุนได้ภายในวันครบกําหนดส่งมอบ (วันที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และวันที) 31 
ธนัวาคมคม พ.ศ.2558) เกินกว่าร้อยละ 20 ให้ปรับลดอตัราค่าบริการดงักลา่วให้สอดคล้อง
กบัทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ)มที)ยงัไมไ่ด้สง่มอบ 

(ค) คา่บริการเพิ)มเติมซึ)งจะชําระ (ก) เมื)อผู้ เช่าและบริหารจดัการที)เป็นบคุคลภายนอกรายใดต่อ
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการที)เกี)ยวกับทรัพย์สินที)ให้บริการด้านการตลาด (ข) 
เมื)อมีทรัพย์สินที)ให้บริการด้านการตลาดที)ให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมทําการตลาด 
เพิ)มเติม ทั �งนี � อัตราค่าบริการเพิ)มเติมในแต่ละกรณีจะเป็นไปตามที)กองทุนและผู้ จัดการ
ทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะได้ตกลงกนั  
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(3) คา่ตอบแทนเพิ)มเติม 

ในกรณีที)รายได้รายปีของกองทนุที)เกี)ยวกบัทรัพย์สินที)ให้บริการด้านการตลาดในปีใด ๆ เกินกว่า
จํานวนที)เทา่กบัร้อยละ 110 ของประมาณการรายได้รายปีระยะยาวของทรัพย์สินที)ให้บริการด้าน
การตลาดสําหรับปีดงักลา่ว ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ)มเติมเป็น
จํานวนที)เทา่กบัร้อยละ 10 ของรายได้สว่นเกินที)เกินกวา่จํานวนร้อยละ 110 ดงักลา่ว 

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี)ยวกบัคา่บริการสาํหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของผู้จดัการ
ทรัพย์สนิโทรคมนาคมเพิ)มเติมในหวัข้อ 2.7.1(ค) “สญัญาบริการหลกั”  

13.2.3 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.03 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

ทั �งนี � คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์จะไมต่ํ)ากวา่เดือนละ 350,000 บาท 

ทั �งนี � ผู้ดแูลผลประโยชน์สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื)น ๆ ที)ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ออกไปตามที)จําเป็น
และสมเหตสุมผลอนัเกี)ยวเนื)องโดยตรงกบัการปฏิบตัิหน้าที)ผู้ดแูลผลประโยชน์ อาทิ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
บาทเน็ต (BAHTNET) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานของกองทนุ ค่าเดินทาง ค่าที)ปรึกษารวมถึงการ
วา่จ้างผู้ เชี)ยวชาญภายนอก คา่ที)ปรึกษากฎหมายภายนอกและคา่ใช้จ่ายอื)น ๆ ที)เกิดขึ �นอนัเนื)องจากหน้าที)ความ
รับผิดชอบที)กําหนดในโครงการจดัการกองทนุ และสญัญาแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์หรือตามที)สาํนกังาน ก.ล.ต. 
เห็นควรให้เป็นหน้าที)ของผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นต้น ทั �งนี � ตามจํานวนที)จ่ายจริง 

13.2.4 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.023 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อปี โดยมีอตัราค่าธรรมเนียมรายปีขั �นตํ)า
จํานวน 3,200,000 บาท 

13.2.5 ค่าธรรมเนียมที,ปรึกษาทางการเงนิ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ซื �อ
หน่วยลงทุนเบื �องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)  

ในการเสนอขายครั �งแรก ค่าธรรมเนียมที)ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุใน
ประเทศ และผู้ซื �อหนว่ยลงทนุเบื �องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) จะอยู่ในอตัราที)ไม่มากกว่าร้อยละ 3 
ของมูลค่าหน่วยลงทุนที)เสนอขายครั �งแรก (ไม่รวมถึงจํานวนที)จัดสรรให้แก่ทรู) โดยกองทุนจะรับผิดชอบ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว รวมทั �งคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที)เกิดขึ �นตามความเป็นจริงอนัเกี)ยวเนื)องกบัการ
ปฏิบตัิหน้าที)ของที)ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ซื �อหน่วยลงทุน
เบื �องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) เช่น ค่าธรรมเนียมที)ปรึกษากฎหมายของที)ปรึกษาทางการเงิน 
ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ ซื �อหน่วยลงทุนเบื �องต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchasers) เกี)ยวกับการเสนอขายครั �งแรกและการจัดตั �งกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายของที)ปรึกษากฎหมาย
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ดงักลา่ว คา่ใช้จ่ายดําเนินงานการนําเสนอข้อมลูต่อนกัลงทนุทั �งในและต่างประเทศ รวมถึงค่าจดัทํา พิมพ์ และ
จดัสง่เอกสาร ค่าสถานที) ค่าเดินทาง และค่าที)พกั ค่าใช้จ่ายดําเนินการเพื)อสอบถามปริมาณความต้องการซื �อ
หนว่ยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจดัจําหน่ายและจองซื �อหน่วยลงทนุ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทรูจะเป็นผู้
ชําระค่าธรรมเนียมที)ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในทางการตลาด 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ และคา่บริการคนกลางผู้ดแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญา (Escrow agent fee) รวมทั �งต้นทนุ
อื)น ๆ อนัเกี)ยวเนื)องกับการเสนอขายครั �งแรก แต่ไม่รวมถึงต้นทุนการจัดตั �งกองทุนและการยื)นขอให้รับหน่วย
ลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ซึ)งกองทนุจะชําระเอง 

ภายหลงัการเสนอขายครั �งแรก ตามที)จ่ายจริง 

13.2.6 ค่าธรรมเนียมการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขาย 

ตามจํานวนที)บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากดั กําหนดโดยกองทุนจะชําระค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
รวมทั �งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที)เกิดขึ �นตามความเป็นจริงอนัเกี)ยวเนื)องกบัการปฏิบตัิหน้าที)จัดสรร
หนว่ยลงทนุ 

13.2.7 ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายครั �งแรก คา่ธรรมเนียมของผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุจะอยู่ในอตัราซึ)งไม่เกินร้อย
ละ 3 ของจํานวนเงินทั �งหมดที)จดัจําหน่าย โดยกองทนุจะชําระค่าธรรมเนียมดงักลา่ว รวมทั �งค่าธรรมเนียมหรือ
คา่ใช้จ่ายใด ๆ ที)เกิดขึ �นตามความเป็นจริงอนัเกี)ยวเนื)องกบัการปฏิบตัิหน้าที)ของผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ
แต่ละราย เช่น ค่าใช้จ่ายดําเนินงานการนําเสนอข้อมลูให้แก่นกัลงทนุในประเทศและการแจกจ่ายและจัดส่ง
เอกสารเกี)ยวกบักองทนุและเอกสารเกี)ยวกบัการจองซื �อหนว่ยลงทนุ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการคืนเงินค่า
จองซื �อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึ)งรวมถึงคา่จดัสง่ทางไปรษณีย์ คา่ออกเช็ค และคา่ธรรมเนียมการโอน
เงินซึ)งผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะรายจะคิดเป็นอตัราไมเ่กิน 100 บาทตอ่หนึ)งรายการคืนเงินคา่จองซื �อ
หนว่ยลงทนุ คา่ธรรมเนียมการโอนเงินบาทเน็ต (BAHTNET) จากผู้ดแูลทรัพย์สิน (custodian) มายงัผู้สนบัสนนุ
การขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทรูจะเป็นผู้ ชําระค่าธรรมเนียมของผู้สนบัสนนุการขายหน่วย
ลงทนุและคา่ใช้จ่ายบางรายการของผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ 

ภายหลงัการเสนอขายครั �งแรก ตามที)จ่ายจริง 

13.2.8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของที,ปรึกษาอื,น 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที)ปรึกษาอื)นสําหรับกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที)
เกิดขึ �นจริงของที)ปรึกษาสําหรับการจัดตั �งและบริหารจัดการกองทุน การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนทั �งใน
ประเทศและในต่างประเทศ และการซื �อทรัพย์สินเพื)อเป็นทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่าที)ปรึกษาเฉพาะด้าน 
(รวมถึงที)ปรึกษาที)เชี)ยวชาญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในการสุ่มตรวจสอบสภาพทรัพย์สินทั �งตอนส่ง
มอบและภายหลงัจัดตั �งกองทุน และที)ปรึกษาที)เชี)ยวชาญด้านการประกันภัย) ค่าที)ปรึกษาการลงทุน ค่าที)
ปรึกษากฎหมายและ/หรือภาษี ค่าทนายความ เป็นต้น ในจํานวนตามที)จ่ายจริง โดยกองทุนจะชําระ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว รวมทั �งคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที)เกิดขึ �นตามความเป็นจริงอนัเกี)ยวเนื)องกบัการ
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ปฏิบตัิหน้าที)ของที)ปรึกษาแต่ละราย เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าพิมพ์หรือทําสําเนาเอกสาร ค่า
แปลเอกสาร เป็นต้น 

13.2.9 ค่าธรรมเนียมธนาคารผู้รับฝากเงนิเพื,อรักษาเงนิที,ได้รับจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนครั�งแรก 

ตามที)จ่ายจริง โดยบริษัทจดัการในนามของกองทนุจะชําระคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว รวมทั �งคา่ธรรมเนียม
หรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที)เกิดขึ �นตามความเป็นจริงอนัเกี)ยวเนื)องกบัการปฏิบตัิหน้าที)ของธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ที)ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงคา่ใช้จ่ายของที)ปรึกษากฎหมายดงักลา่วเป็นต้น 

13.2.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี,ยวกับการโฆษณาและการตลาด 

ในการเสนอขายครั �งแรก ค่าธรรมเนียมเกี)ยวกบัการโฆษณาและการตลาดไม่เกิน 150 ล้านบาท (ไม่
รวมภาษีมลูคา่เพิ)ม)  

ภายหลงัการเสนอขายครั �งแรก 

(1) ตามที)จ่ายจริง ทั �งนี � จะไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนเงินเพิ)มทนุในการเพิ)มทนุแตล่ะครั �ง 

(2) คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ นกัลงทนุสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย รวมถึงคา่ใช้จ่ายที)
เกี)ยวข้องกบัการจดัการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และการตลาด เพื)อให้นกัลงทนุทั)วไปทราบ
ข้อมลูเกี)ยวกบักองทนุ ไมเ่กิน 50 ล้านบาท ตอ่ปีบญัชี 

13.2.11 ค่าธรรมเนียมการยื,นคาํขอต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ 

(1) ค่าธรรมเนียมการยื)นคําขออนุมตัิจากสํานกังาน ก.ล.ต. ในการจัดตั �งและจัดการกองทุนตาม
จํานวนที)กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(2) คา่ธรรมเนียมการยื)นคําขอให้ตลาดหลกัทรัพย์รับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ตามจํานวนที)ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

13.2.12 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจดัตั �งกองทุน (หรือการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม) ต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามจํานวนที)กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

13.2.13 ค่าธรรมเนียมการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(1) คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 

เมื)อตลาดหลกัทรัพย์รับจดทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
กองทนุจะชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในอตัราร้อยละ 0.05 ของเงินทนุจดทะเบียน โดยมีอตัรา
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ค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และอตัราค่าธรรมเนียมขั �นสงูไม่เกินกว่า 3,000,000 
บาท 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที)หน่วยลงทนุของกองทุนเริ)มทําการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ภายในปี 
พ.ศ.2556 จะเสียค่าธรรมเนียมในอตัรา 100,000 บาท และในกรณีที)หน่วยลงทนุของกองทุน
เริ)มทําการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ระหว่างปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 จะเสียค่าธรรมเนียม
ในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ 

(2) คา่ธรรมเนียมรายปี 

กองทนุต้องชําระคา่ธรรมเนียมรายปีดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ร้อยละ 0.035 ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นที)ไมเ่กิน 200 ล้านบาท 

(ข) ร้อยละ 0.030 ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นที)เกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน
บาท 

(ค) ร้อยละ 0.025 ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นที)เกินกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5,000 
ล้านบาท 

(ง) ร้อยละ 0.020 ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นที)เกินกว่า 5,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 
ล้านบาท 

(จ) ร้อยละ 0.010 ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นที)เกินกวา่ 10,000 ล้านบาท 

หรืออตัราอื)น ๆ ซึ)งตลาดหลกัทรัพย์อาจประกาศกําหนดเป็นครั �งคราว 

ทั �งนี � อตัราคา่ธรรมเนียมขั �นตํ)าต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และอตัราค่าธรรมเนียมขั �นสงูไม่เกิน
กวา่ 3,000,000 บาท  

ในกรณีที)หนว่ยลงทนุของกองทนุเริ)มทําการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ภายในปี พ.ศ. 2556 จะเสยี
ค่าธรรมเนียมในอตัรา 100,000 บาทต่อปีสําหรับแต่ละช่วงสามปีแรก นบัแต่วนัที)หน่วยลงทุน
เริ)มทําการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ และในกรณีที)หน่วยลงทนุของกองทนุเริ)มทําการซื �อขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ระหวา่งปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 จะเสียค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติสาํหรับช่วงสามปีแรกนบัแตว่นัที)หนว่ยลงทนุเริ)มทําการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

13.2.14 ค่าใช้จ่ายที,เกี,ยวเนื,องกับกองทุน 

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชี รวมทั �งตรวจระบบงาน ตรวจรายรับรายจ่าย 
และค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที)ปรึกษาของกองทนุ เช่น ค่าที)ปรึกษาเฉพาะด้าน (รวมถึงที)
ปรึกษาที)เชี)ยวชาญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในการสุ่มตรวจสอบสภาพทรัพย์สินทั �งตอนส่ง



รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

หน้าที) 254 

มอบและภายหลงัจัดตั �งกองทุน และที)ปรึกษาที)เชี)ยวชาญด้านการประกันภยั) ค่าที)ปรึกษาการ
ลงทนุ คา่ที)ปรึกษากฎหมาย คา่ทนายความ เป็นต้น 

(2) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพื)อการจดัหา ได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ)งสินทรัพย์ ทรัพย์สิน หลกัทรัพย์ 
ของกองทนุ เช่น คา่นายหน้าในการจําหนา่ยหรือโอนสทิธิ คา่ธรรมเนียมการโอน เป็นต้น 

(3) ภาษีหรือคา่ธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใด ๆ ที)เกี)ยวกบัการซื �อขายหลกัทรัพย์ตามที)จ่ายจริง เช่น 
ค่านายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ ซึ)งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื �อขายหลกัทรัพย์เมื)อมีการซื �อ
หลกัทรัพย์ และจะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมื)อมีการขายหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการโอน
หลกัทรัพย์ เป็นต้น 

(4) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการประเมินคา่และ/หรือ สอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซ่อมแซม ดแูล บํารุงรักษา ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการซื �อทรัพย์สิน ค่า
ก่อสร้างเพิ)มเติม และคา่ใช้จ่ายเพื)อปรับปรุงและพฒันา 

(6) ค่าใช้จ่ายในการประกนัภยั ดแูล และ/หรือ เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกนัวินาศภยั เป็นต้น 

(7) ค่าใช้จ่ายเกี)ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื)นที)เรียกเก็บโดยหน่วยงานกํากับดูแล 
ค่าธรรมเนียมอื)นที)เกี)ยวข้องตามอตัราที)กฎหมายกําหนด และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที)เกี)ยวข้องกับ
หนว่ยงานราชการ (ถ้ามี) 

(8) คา่ใช้จ่ายที)เกิดขึ �นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินการตามกฎหมายเพื)อการรับชําระหนี �
ใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล โดยผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัท
จดัการ เพื)อรักษาสทิธิของผู้ ถือหนว่ย 

(9) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซื �อหนว่ยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินในกรณีมีการลดทนุ และ/หรือ
จ่ายปันผล เช่น คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

(10) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบญัชี ใบจองซื �อหน่วยลงทนุ ใบหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงิน 
ใบกํากบัภาษี และ แบบฟอร์มอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้องกบักองทนุ และค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมและ
จดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(11) ค่าจัดทําและจัดพิมพ์หนงัสือชี �ชวนหน่วยลงทุน รายงานผู้ ถือหน่วยลงทุน รายงานประจําปี 
ตลอดจน คา่แปลและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

(12) ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสือบอกกลา่ว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึง
การลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั เช่น ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ ประกาศการแก้ไข
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เพิ)มเติมโครงการ ประกาศการปิดสมดุทะเบียนเพื)อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้
ถือหนว่ยลงทนุ 

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการที)ปรึกษาการลงทุน และ/หรือ จัดประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าจดัสง่จดหมายเชิญประชุม และ/หรือ เอกสารการประชุม รายงานการ
ประชมุ เป็นต้น 

(14) คา่ตอบแทนคณะกรรมการที)ปรึกษาการลงทนุ (สําหรับบคุคลที)ไม่ได้เป็นบคุคลของบริษัทจดัการ
เอง) หรือคณะกรรมการอื)นใด (ถ้ามี) เช่น คา่จ้าง คา่เบี �ยประชมุ เป็นต้น ตามที)จ่ายจริง ในจํานวน
ไมเ่กิน 10 ล้านบาทตอ่ปี 

(15) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล เพิ)มทุน และ/หรือลดทุน และค่าใช้จ่ายที)
เกี)ยวเนื)องกบัการปฏิบตัิหน้าที)ของนายทะเบียน เช่น การปิดสมดุทะเบียน คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

(16) ค่าใช้จ่ายอนัเกี)ยวเนื)องจากการเปลี)ยนแปลงแก้ไขเพิ)มเติมโครงการ และ/หรือ ที)เกิดขึ �นจากการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของ ก.ล.ต. ประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย
อื)น ๆ ที)เกี)ยวข้อง เช่น การจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ การลงโฆษณา
หนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 

(17) คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ และคา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

(18) คา่ใช้จ่ายทางกฎหมายที)เกี)ยวกบัการดําเนินงาน และการบริหารทรัพย์สินของกองทนุ และบริษัท
จดัการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการให้
คําปรึกษากฎหมายและ/หรือการดําเนินคดีของผู้ ดูแลผลประโยชน์ที)ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการ
ปฏิบตัิหน้าที)หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื)อประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวม หรือเมื)อได้รับคําสั)งจากสํานกังาน ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการให้
ความเห็นทางกฎหมาย การดําเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายแก่บคุคลภายนอก ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายใน
การแก้ไขสญัญา ค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมเอกสาร สญัญา ตราสาร หนงัสือบอกกลา่ว หนงัสือ
แจ้งและเอกสารอื)นใด และคา่ใช้จ่ายอื)น ๆ ตามที)บริษทจดัการเห็นสมควร เป็นต้น 

(19) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการเลกิกองทนุหรือเปลี)ยนแปลงบริษัทจดัการ 

(20) รายจ่ายหรือคา่ใช้จ่ายที)กองทนุต้องจ่ายตามเอกสารธุรกรรม 

(21) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื)น ๆ อนัเกี)ยวเนื)องกบัการดําเนินงานของกองทนุ  
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(22) ค่าตอบแทนของผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจากการทําหน้าที) เป็นผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมตามจํานวนและ/หรืออัตราที)กําหนดไว้ในสัญญาบริการหลัก โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ)มเติมในหวัข้อ 2.7.1(ค) “สญัญาบริการหลกั” และหวัข้อ 13.2.2 “ค่าบริการสําหรับ
งานบริการด้านธุรการและการตลาดของผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม”  

อตัราคา่ธรรมเนียมข้อ 13.1 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที)เรียกเก็บจากผู้จองซื �อหน่วยลงทนุหรือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ” และข้อ 13.2 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที)เรียกเก็บจากกองทนุ” เป็นอตัราตามที)จ่ายจริงที)ยงัไม่
รวมภาษีมลูคา่เพิ)ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื)นใดทํานองเดียวกนั  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั �งหมดของกองทนุ หากเป็นค่าใช้จ่ายที)มีภาระต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ)ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื)นใดทํานองเดียวกนั จะถือเป็นภาระของกองทนุ  

บริษัทจดัการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมข้อ 13.2 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที)เรียกเก็บจากกองทนุ” ข้อ 
13.2.1 ข้อ 13.2.2 และข้อ 13.2.4 ทกุเดือน โดยใช้มลูค่าทรัพย์สิน หรือมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ หรือมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิที)ปรับปรุงแล้ว หรือมลูค่าเงินลงทนุสะสมของกองทนุแล้วแต่กรณี ณ วนัสดุท้ายของเดือน เป็นฐานในการ
คํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทนุโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทนุเป็นรายเดือน  

ทั �งนี � การตดัจ่ายค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทนุ จะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีที)กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

13.3 การเปลี,ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

13.3.1 การเปลี,ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใต้อัตราที,ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิJในการเพิ)ม/ ลด/ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายภายใต้อตัราที)ระบุ
ไว้ในหวัข้อ 13.1 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที)เรียกเก็บจากผู้จองซื �อหน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ” และข้อ 
13.2 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที)เรียกเก็บจากกองทนุ” ข้างต้น ตราบเทา่ที)คา่ธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที)
เปลี)ยนแปลงดงักลา่วไมเ่กินอตัราที)ระบไุว้ในหวัข้อที)เกี)ยวข้อง อยา่งไรก็ดีในการเรียกเก็บ เพิ)มหรือลด หรือยกเว้น
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นนี � บริษัทจดัการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ที)เปิดเผยของบริษัทจดัการ 

13.3.2 การเปลี,ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิJ ที)จะเพิ)ม/ลดอัตราค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 13.1 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที)เรียกเก็บจากผู้ จองซื �อหน่วยลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน” และหัวข้อ 13.2 
“คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที)เรียกเก็บจากกองทนุ” โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ)มเติมโครงการจดัการกองทนุ 
โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 
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(1) กรณีเพิ)มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินกวา่อตัราที)ระบใุนโครงการ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการดงักลา่วได้ ในกรณีที)ได้รับอนุมติจากผู้ ถือหน่วยด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่กึ)งหนึ)งของจํานวนหน่วยลงทนุที)จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด หรือได้รับอนมุตัิจากสํานกังาน 
ก.ล.ต. 

(2) กรณีที)บริษัทจดัการจะเปลี)ยนแปลงลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

บริษัทจดัการจะติดประกาศคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ
และสถานที)ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที)ใช้เป็นสถานที)ในการซื �อ
ขายหนว่ยลงทนุ  

ทั �งนี � การเปลี)ยนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลี)ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
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14. การเลิกกองทุนการคืนเงนิและการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

14.1 การยกเลิกการจัดตั �งกองทุนโดยสมัครใจ 

ในกรณีที)บริษัทจดัการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั �งกองทนุที)อยู่ระหว่างการเสนอขายครั �งแรก บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการดงันี � 

(ก) ยตุิการเสนอขายครั �งแรก 

(ข) รายงานให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทนุดงักลา่วภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที)ยตุิ
การเสนอขายครั �งแรกนั �น 

(ค) คืนเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที)เกิดขึ �นจากเงินที)ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้จองซื �อหน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุภายใน 14 วนันบัแต่วนัที)
การอนุมัติให้จัดตั �งกองทุนสิ �นสุดลง หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
กําหนดเวลาดงักลา่วได้เพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ)งที)บริษัทจดัการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจดัการ
ชําระดอกเบี �ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที)ครบกําหนดเวลานั �นจนถึงวนัที)บริษัทจดัการคืนเงิน
คา่จองซื �อจนครบถ้วน 

การอนมุตัิให้จดัตั �งกองทนุจะสิ �นสดุลงในวนัที)บริษัทจดัการรายงานให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ 

14.2 การคืนเงนิค่าจองซื �อในกรณีเพิ,มเงนิทุนจดทะเบียน 

บริษัทจดัการจะต้องคืนเงินคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ  ที)เกิดขึ �นจากเงินที)ได้รับจากการจําหนา่ย
หน่วยลงทนุ ในกรณีการเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนซึ)งมีการยกเลิกการเพิ)มเงินทุนในภายหลงัเนื)องจากไม่สามารถ
ลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานตามที)กําหนดไว้ได้ กรุณาศกึษารายละเอียดเพิ)มเติมเกี)ยวกบัการเพิ)ม
เงินทนุในหวัข้อ 7.2 “การเพิ)มเงินทนุจดทะเบียน”  

14.3 การสิ �นสุดการอนุมัติของสาํนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั �งกองทุน 

ก่อนวนัจดทะเบียนกองทนุ หากปรากฏกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ)งดงัตอ่ไปนี � ให้การอนมุตัิของสํานกังาน ก.ล.ต. ให้
จดัตั �งกองทนุเป็นอนัสิ �นสดุลง 

(ก) มีการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ไมถ่ึง 500 ราย 

(ข) มีการฝ่าฝืนอตัราการถือหนว่ยลงทนุที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 8.6.2 “อตัราการถือหนว่ยลงทนุ” ข้างต้น 

(ค) มลูคา่หนว่ยลงทนุที)จําหนา่ยได้มีมลูคา่ไมถ่ึง 2,000 ล้านบาท โดยการคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุที)ขาย
ได้แล้วให้ใช้ราคาตามมลูคา่ที)ตราไว้ของหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ หรือ 
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(ง) มลูค่าหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ในการเสนอขายครั �งแรกเมื)อรวมกบัมลูค่าการกู้ยืมเงินจากบคุคลอื)น 
(ถ้ามี) มีมลูคา่ไมเ่พียงพอที)จะลงทนุในทรัพย์สนิที)กองทนุลงทนุครั �งแรก  

ในกรณีดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการคืนเงินคา่จองซื �อหนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที)เกิดขึ �นจากเงินที)ได้รับจาก
การจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิ �นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทนุนั �นตามสดัสว่นของเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุ และแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบถึงกรณีดงักลา่วภายใน 
15 วนันบัแต่วนัสิ �นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว ทั �งนี � หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั �นได้เพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ)งที)บริษัทจดัการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัท
จดัการชําระดอกเบี �ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที)ครบกําหนดเวลานั �นจนถึงวนัที)บริษัทจดัการคืนเงินค่า
จองซื �อครบถ้วน 

14.4 กรณีเลิกกองทุน 

หลงัจากวันจดทะเบียนกองทุนเมื)อปรากฏเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ)งในกรณีดังต่อไปนี � บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการเลกิกองทนุ 

(ก) เมื)อจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน 
ก.ล.ต. 

(ข) เมื)อมีการจําหนา่ยทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานของกองทนุและบริษัทจดัการนําเงินไปลดเงินทนุ
จดทะเบียนของกองทนุ จนทําให้กองทนุมีเงินทนุจดทะเบียนตํ)ากว่า 2,000 ล้านบาท (คํานวณจากมลู
คา่ที)ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ) 

(ค) เมื)อมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานของกองทุน และบริษัทจัดการไม่สามารถ
ดําเนินการเพื)อให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานที)กองทนุลงทุนมีมลูค่ารวมกนัตามที)กําหนด (ไม่
น้อยกวา่ 1,500 ล้านบาท และไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุ) ภายในหนึ)ง
ปีนบัแตว่นัที)จําหนา่ยไปซึ)งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐาน 

(ง) เมื)อสาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั)งเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั �งกองทนุ 

(จ) เมื)อครบกําหนดอายุของกองทุน (หากมี) หรือสาเหตุของการเลิกกองทุนอื)นใดตามที)ได้กําหนดไว้
ลว่งหน้า 

(ฉ) กองทนุไมส่ามารถแตง่ตั �งบริษัทจดัการรายใหมไ่ด้ภายใน 90 วนันบัจากวนัที)ได้รับแจ้งการลาออกจาก
การปฏิบตัิหน้าที)โดยบริษัทจดัการ 

(ช) เมื)อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติให้เลกิกองทนุ 

(ซ) เมื)อสาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั)งเลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 
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ในกรณีของการเลกิกองทนุตามเหตขุ้อ (จ) ข้างต้น บริษัทจดัการต้องแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ สาํนกังาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอยา่งน้อยห้าวนัทําการ 

14.5 อาํนาจของสาํนักงาน ก.ล.ต. ในการเลิกกองทุน 

สาํนกังาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั �งหรือจดัการกองทนุได้ หากสํานกังาน ก.ล.ต. เห็นว่ามีการฝ่า
ฝืนหรือมิได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที)กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554  

เมื)อ ก.ล.ต. เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั �งกองทนุ จะต้องมีการดําเนินการตามขั �นตอนที)กําหนดไว้ใน ข้างต้น หาก
การเพิกถอนการจดัการกองทนุเกิดขึ �นหลงัจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะต้อง
ดําเนินการตามกระบวนการชําระบญัชีของกองทนุตามที)กําหนดไว้ในหวัข้อ 14.6 “การชําระบญัชีกองทนุ” 

14.6 การชาํระบัญชีกองทุน 

เมื)อมีการเลกิกองทนุ บริษัทจดัการหรือผู้ ชําระบญัชี (แล้วแตก่รณี) จะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(ก) บริษัทจดัการอาจทําหน้าที)ชําระบญัชีของกองทนุนั �นได้ หรือจะแตง่ตั �งบคุคลอื)นตามที)สาํนกังาน ก.ล.ต. 
กําหนดเป็นผู้ ชําระบญัชีของกองทนุก็ได้ 

(ข) เมื)อแต่งตั �งผู้ ชําระบญัชีแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของกองทุน 
รวมทั �งดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์สง่มอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ของกองทนุนั �นให้แก่ผู้
ชําระบญัชีภายในห้าวนัทําการ 

(ค) บริษัทจัดการจะส่งมอบงบการเงินของกองทุน ณ วนัเลิกกองทุน ที)ผ่านการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นจากผู้สอบบญัชีและรับรองโดยบริษัทจดัการเองให้แก่ผู้ ชําระบญัชีภายใน 15 วนัทําการ 

(ง) ผู้ ชําระบญัชีจะจําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุโดยต้องคํานงึถึงผลประโยชน์ที)กองทนุจะได้รับเป็นสําคญั 
ชําระหนี �ของกองทนุ เก็บรวบรวม และแบ่งเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายตามที)
บริษัทจัดการกําหนดตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนตามสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจน
ดําเนินการอย่างอื)นเท่าที)จําเป็นเพื)อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ �นตามหลกัเกณฑ์ เงื)อนไข และวิธีการที)
กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(จ) เมื)อชําระบญัชีเสร็จสิ �นแล้ว ให้ผู้ ชําระบญัชียื)นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทนุพร้อมทั �งจดัสง่รายงานผล
การชําระบญัชีตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

14.7 การเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

หนว่ยลงทนุอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเมื)อเกิดกรณีใดกรณีหนึ)งตอ่ไปนี � 
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(ก) หน่วยลงทุนหรือกองทุนมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกําหนดการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนตามที)ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4 “ข้อกําหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน” 
(ก) ถึง (จ)  

(ข) เมื)อครบกําหนดอายขุองกองทนุ หรือเหตอืุ)นที)ทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า 

(ค) บริษัทจดัการดําเนินการหรือกระทําการดงัต่อไปนี �อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ ประโยชน์ 
หรือการตดัสนิใจของผู้ลงทนุ หรือการเปลี)ยนแปลงในราคาของหนว่ยลงทนุ 

(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ข้อตกลงการจด
ทะเบียนหลกัทรัพย์กบัตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนหนงัสือเวียนที)ตลาดหลกัทรัพย์ กําหนดให้ถือ
ปฏิบตัิ 

(2) เปิดเผยข้อมูลอนัเป็นเท็จในแบบคําขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนที)ยื)นต่อตลาด
หลกัทรัพย์ หรือที)เปิดเผยต่อประชาชนทั)วไป หรือไม่เปิดเผยข้อมลูของกองทนุที)เป็นสาระสําคญั 
หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุที)เป็นสาระสาํคญั 

(3) ดําเนินการใด ๆ หรือมีเหตใุด ๆ ในลกัษณะที)อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างอย่างร้ายแรงต่อ
สทิธิ ประโยชน์ หรือการตดัสนิใจของผู้ลงทนุ หรือการเปลี)ยนแปลงในราคาของหนว่ยลงทนุ 

(ง) ผู้สอบบญัชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินของกองทุนไม่ถกูต้องเป็น
เวลาสามปีติดตอ่กนั 

(จ) เมื)อปรากฏกรณีที)สํานกังาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิจดัตั �งกองทนุ ตามที)กําหนดตามประกาศ 
ก.ล.ต. หรือ 

(ฉ) บริษัทจดัการร้องขอให้เพิกถอนหนว่ยลงทนุจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
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 1.  บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  

 

บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จ ากดั ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(“SCBAM”) เพื่อเป็นผู้ประเมิน/ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาการเงินอิสระ”) เพื่อประเมินมลูคา่ที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่
จะจ าหน่ายโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“TRUE”) และบริษัทในกลุ่มที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดตัง้กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (“กองทนุรวมฯ”)  

ทัง้นี  ้ในการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินครัง้นี ้ที่ปรึกษาการเงินอิสระเลือกใช้วิธีรายได้ (Income 
Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีที่
เหมาะสมในการประเมินมลูคา่สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้และทรัพย์สิน ซึ่งจะได้รับกระแสเงินสดสทุธิตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั โดยในการประเมินมูลค่าครัง้นี ้ที่ปรึกษา
การเงินอิสระได้ใช้ข้อมลูและรายละเอียดจากสารสนเทศที่ TRUE ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE เช่น 
งบการเงินของ TRUE ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานแล้วจากผู้สอบบญัชี  สรุปร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ สรุปร่างสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัของทรัพย์สินแต่ละประเภท รายงานการศึกษาและวิเคราะห์
อตุสาหกรรมโทรคมนาคม ของ Analysys Mason (“AM”) ซึง่เป็นหนึง่ในท่ีปรึกษาของ TRUE ในการจดัตัง้กองทนุรวมฯ รวมทัง้
ข้อมลูที่ปรากฏอยู่ในสาธารณะ เช่น ภาวะอุตสาหกรรมและปัจจยัทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น จากข้อมลูดงักลา่ว
และสมมติฐานการประเมินมลูคา่ของที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงได้มลูคา่ที่เหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 67,313 – 76,804 ล้านบาท 

อยา่งไรก็ตาม การวิเคราะห์และการแสดงความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระอยูภ่ายใต้สมมติฐานวา่ข้อมลูทัง้หมดที่
ได้รับจาก TRUE ที่ปรึกษาของ TRUE และข้อมลูอื่นๆ ข้างต้นเป็นข้อมลูที่ครบถ้วนและถกูต้องตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออก
รายงานการประเมินมลูคา่ ซึง่หากข้อมลูดงักลา่ว รวมทัง้ปัจจยัภายนอกอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไป เช่น รายละเอียดในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน และ/หรือโครงสร้าง
ทรัพย์สนิที่จดัตัง้กองทนุรวมฯ อาจท าให้มลูคา่เหมาะสมทรัพย์สนิที่ท าการประเมินมีการเปลีย่นแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้
ผู้ลงทนุควรศกึษาหนงัสอืชีช้วนของกองทนุรวมฯ อยา่งรอบคอบก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม (ฉบบัยอ่) 

บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จ ากดั                                                                                                                                                     2 

 

2.  วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow: DCF) 

 
สมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด 

ที่ปรึกษาการเงินอิสระประมาณการกระแสเงินสดสทุธิที่คาดวา่จะเกิดขึน้จากสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ
และจากทรัพย์สินของทัง้ 4 บริษัทในกลุม่ TRUE โดยใช้ข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE และ Analysys Mason (“AM”) ซึ่งเป็นที่
ปรึกษาของ TRUE ในการวิเคราะห์ทรัพย์สินของทัง้ 4 บริษัท ทัง้นี ้การประมาณการกระแสเงินสดนัน้ จะครอบคลมุเฉพาะ
ทรัพย์สนิทีเ่ก่ียวข้องกบัการจดัตัง้กองทนุรวมฯ และกระแสเงินสดที่คาดวา่จะเกิดขึน้จากสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ
และสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัเท่านัน้ ทัง้นี ้ในการประเมินมลูค่า ที่ปรึกษาการเงินอิสระท าการประมาณ
การเป็นระยะเวลาประมาณ 14 ปี  1 เดือน (2556F (1 เดือน) – ปี 2570F) และตัง้สมมติฐานวา่ทรัพย์สนิดงักลา่วยงัคงสามารถ
สร้างกระแสเงินสดได้ต่อเนื่องภายหลงัปีประมาณการ ทัง้นี ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ท าการประเมินมลูค่ามี
รายละเอียดดงันี ้
 

2.1 BFKT 
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากทรัพย์สินของ BFKT ที่ที่ปรึกษาการเงินอิสระจะท าการประเมิน

ประกอบด้วย 

ก) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคม (รวมโครงสร้างพืน้ฐานประเภท Passive อื่นที่
เก่ียวข้อง) จ านวน 1 485 เสา  

ข) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากระบบ FOC และอปุกรณ์สือ่สญัญาณบางสว่นที่อยู่นอกเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (“ระบบ FOC”) จ านวน 9 169 ลงิค์ ระยะทาง 47,250 กิโลเมตร  

โดยสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจะเกิดจากกระแสเงินสดจากการที่ BFKT ให้เช่าเสาโทรคมนาคมและ
ระบบ FOC ต่อ CAT โดย CAT เป็นผู้ เช่าหลกัแต่เพียงผู้ เดียวตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ซึ่งจะสิน้สดุในวนัที่                 
3 สงิหาคม 2568 ทัง้นี ้ภายหลงัจากการสิน้สดุสญัญาเช่าดงักลา่วกองทนุรวมฯ มีสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน (Call Option) ได้แก่ 
เสาโทรคมนาคม จ านวน 1,435 เสาและระบบ FOC จ านวน 9,169 ลิงค์  จาก BFKT ในมลูค่าการใช้สิทธิซือ้ที่ 10 ล้านบาท 
(Exercise Price) โดยเง่ือนไขดงักล่าวอ้างอิงจากสรุปร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และข้อมูลที่ได้รับจาก 
TRUE โดยในการประเมินมลูคา่ ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมตฐิานให้มลูคา่การใช้สทิธิซือ้ดงักลา่วเป็นคา่ใช้จา่ยของทรัพย์สนิ
เสาโทรคมนาคม จ านวน 1,435 เสา และระบบ FOC จ านวน 9,169 ลงิค์ ในปี 2568  

ทัง้นี ้รายละเอียดสมมติฐานในประมาณการสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากทรัพย์สินของ BFKT มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ก) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ ได้แก่  
 กระแสเงินสดรับ 

- จ านวนเสาโทรคมนาคม  

โดยทัว่ไปเสาโทรคมนาคมโดยส่วนใหญ่เป็นเสาสี่ขาชนิดตัง้บนพืน้และมีสายสลิงขึง (Four-legged 
and guyed mast ground-based towers) และโดยทัว่ไปจะมีความสงูประมาณ 32 - 65 เมตร 
นอกจากนี ้ยงัมีเสาที่ตัง้อยู่บนดาดฟ้าและเสายึดอุปกรณ์และระบบ Distributed Antenna System 
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(DAS) ภายในอาคารซึ่งตัง้อยู่ในศูนย์การค้าและอาคารส านกังาน โดยเสาโทรคมนาคมแต่ละ เสา
สามารถรองรับการติดตัง้ได้โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 slots โดยเสาโทรคมนาคมปกติมีอายกุารใช้งาน
เฉลีย่มากกวา่ 30 ปี หรืออาจมีอายกุารใช้งานนานขึน้ หากได้รับการดแูลและบ ารุงรักษาเป็นประจ า 
 

ที่ปรึกษาการเงินอิสระคาดวา่จ านวนเสาโทรคมนาคมที่สร้างเสร็จและพร้อมจะให้เชา่ของ BFKT ณ แต่
ละปีประมาณการ เป็นดงันี ้ 
 

ประเภทเสา 
ปี 2556(1M)–2570F 

จ านวนเสา 
เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน  

(Ground-based tower) 
919 

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า 
 (Roof-top tower) 

242 

เสา DAS  
(Distributed Antenna System) 

324 

รวม 1,485 
 

ในการประเมินมลูคา่สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ 
BFKT ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้จ านวนเสาทัง้หมดตามตารางข้างต้น และไม่มีการลงทนุ
ก่อสร้างใหมต่ลอดประมาณการ ทัง้นี ้จากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE พบว่าจ านวนเสา 50 เสาตัง้อยู่บน
ที่ดินที่ขาดความชดัเจนเร่ืองเอกสารสิทธ์ิ ดงันัน้ เมื่อสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์กบั CAT สิน้สดุลง 
(3 สิงหาคม 2568F) เสาจ านวน 1,435 เสา จะโอนกรรมสิทธ์ิเป็นของกองทนุรวมฯ ตามสิทธิการซือ้ 
(Call option) ที่กองทนุรวมฯ มี ขณะท่ีเสาจ านวน 50 เสาทีข่าดความชดัเจนเร่ืองเอกสารสทิธ์ินัน้ จะยงั
อยูภ่ายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอนสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั BFKT ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 10 
ปี (สิน้สดุปี 2578F)      
 

- จ านวนพืน้ท่ีการตดิตัง้อปุกรณ์บนเสา (Slots) 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานว่าในช่วงที่สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT ยงัคงมี
ผลอยู่ หรือในช่วงระหว่างเร่ิมต้นของประมาณการ 2556F (1 เดือน) ถึง 3 สิงหาคม 2568F นัน้ เสา
โทรคมนาคมที่กองทนุรวมฯ ลงทนุในสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิมี BKFT เป็นเจ้าของและ
ให้เช่าแก่ CAT ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA โดย BFKT จะขายรายได้สทุธิที่เกิดจากการ
ให้เช่าดงักล่าวแก่กองทุนรวมฯ ซึ่งภายหลงัสญัญาดงักล่าวสิน้สดุลง ที่ปรึกษาการเงินอิสระคาดว่า
กองทนุรวมฯ จะใช้สิทธ์ิในการซือ้เสาโทรคมนาคมจ านวน 1,435 เสา และกองทนุรวมฯ จะให้เช่ากบั
กลุม่ TRUE และ/หรือผู้ เช่าภายนอกอื่นๆ ตามความต้องการใช้เสาโทรคมนาคมที่คาดว่าจะสงูขึน้จาก
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเพื่อรองรับคลื่น 850 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz ขณะที่เสาจ านวน 
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50 เสาที่ตัง้อยู่บนที่ดินที่ขาดความชดัเจนเร่ืองเอกสารสิทธินัน้ จะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบัการ
โอนสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั BFKT ต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี (สิน้สดุปี 2578F) โดยกลุม่ 
TRUE จะเป็นผู้ เช่าเหมาเสาจ านวนดงักล่าวทัง้หมด อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจาก TRUE ทัง้นี ้
สมมติฐานของจ านวนพืน้ท่ีการติดตัง้อปุกรณ์บนเสาโทรคมนาคมในแต่ละสิน้ปีประมาณการสามารถ
สรุปได้ดงันี ้ 
 

ประเภทเสาโทรคมนาคม จ านวนพืน้ที่การตดิตัง้อุปกรณ์ (Slots) 
2556F(1M)-2567F* 2568F-2570F 

เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน  
(Ground-based tower) 

919 1,980   

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า 
 (Roof-top tower) 

242 579   

เสา DAS  
(Distributed Antenna System) 

324 400   

รวม 1,485 2,959 
หมายเหต:ุ *ในชว่งที่ BFKT ยงัคงมีสญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT นัน้ เสาโทรคมนาคมทัง้หมดจะถกูเชา่
เหมาโดย CAT แตเ่พียงผู้ เดียว ดงันัน้ จงึคิดจ านวน slot เพียง 1 slot ตอ่เสาโทรคมนาคม 1 เสา 

 

จากจ านวนเสาและประมาณการจ านวนพืน้ที่การติดตัง้อปุกรณ์ข้างต้นสามารถสรุปเป็นอตัราการเช่า
เสา (Tenancy Ratio) ของ BFKT ในแตล่ะสิน้ปีประมาณการได้ดงันี ้
 

 2556F(1M)-2567F* 2568F-2570F 

จ านวนเสา 1,485 1,485 

จ านวนพืน้ท่ีทีม่ีผู้ใช้เชา่(Slots) 1,485 2,959 

อตัราสว่นการเช่าพืน้ท่ี (Slots/เสา) 1.0 2.0 

หมายเหต:ุ *ในชว่งที่ BFKT ยงัคงมีสญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT นัน้ เสาโทรคมนาคมทัง้หมดจะถกูเชา่
เหมาโดย CAT แตเ่พียงผู้ เดียว ดงันัน้ จงึคิดจ านวน slot เพียง 1 slot ตอ่เสาโทรคมนาคม 1 เสา 

 

- อตัราคา่เช่าเฉลีย่  

ในช่วงที่ BFKT ยงัคงมีสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กับ CAT นัน้ (2556F – 3 สิงหาคม                      
2568F) กองทนุรวมฯ จะได้รับรายได้สทุธิที่ BFKT มีสิทธิได้รับจากการน าเสาโทรคมนาคมออกให้เช่า
แก่ CAT โดยกองทนุรวมฯ จะได้รับรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าดงักลา่วประมาณ 19,565 บาทต่อ 
slot ตอ่เดือนส าหรับเสาโทรคมนาคมทกุประเภท ซึง่เป็นคา่เช่าสทุธิหลงัหกัคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน
และบ ารุงรักษาอปุกรณ์ (O&M) ค่าเช่าที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าประกนัภยั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ซึ่ง BFKT เป็นผู้ รับผิดชอบแล้ว โดยรูปแบบการเช่าโดย CAT เป็นลกัษณะการเช่าเหมาทัง้เสา
โทรคมนาคม  
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ทัง้นี ้รายได้ที่เกิดจากการให้เช่าต่อเดือนก่อนหกัค่าใช้จ่ายจะคงที่ระหว่างปี 2556F-2568F (29,871 
บาทตอ่ slot ตอ่เดือน) ขณะที่คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ (O&M) ค่าเช่าที่ดิน 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และค่าประกนัภยัตัง้แต่ปี 2558F-2568F ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐาน
ให้เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 ต่อปี อ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลงั 10 ปี (2546-2555) จากธนาคาร
แหง่ประเทศไทย โดยโครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าดงักลา่วเป็นไปตามสรุปร่างสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ และข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 
 
ภายหลงัจากสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ระหว่าง BFKT กบั CAT สิน้สดุลงในช่วงกลางปี 2568F 
เสาโทรคมนาคมจ านวน 1,435 เสา ซึง่ ณ เวลานัน้คาดวา่จะเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทนุรวมฯ ตามสิทธิ
การซือ้ (Call option) ที่กองทนุรวมฯ มี และคาดว่ากลุม่ TRUE และ/หรือผู้ เช่าภายนอกอื่นๆ จะเป็นผู้
เช่าเสาโทรคมนาคมต่อไป ขณะที่เสาจ านวน 50 เสาที่ตัง้อยู่บนที่ดินที่ขาดความชดัเจนเร่ืองเอกสาร
สทิธินัน้ จะยงัอยูภ่ายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอนสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั BFKT ตอ่ไปเป็น
ระยะเวลา 10 ปี  (สิน้สดุปี 2578F) โดยกลุม่ TRUE จะเป็นผู้ เช่าเหมาทัง้หมด ทัง้นี ้เง่ือนไขการเช่าเสา
โทรคมนาคมทัง้หมดภายหลงัสญัญากบั CAT สิน้สดุลงจะเป็นการทัว่ไป ซึ่งคิดค่าเช่าต่อจ านวน slots 
ที่ติดตัง้ โดยกองทนุรวมฯ ยงัสามารถหาผลประโยชน์จากการให้เช่า slot บนเสาโทรคมนาคมที่เป็น
กรรมสทิธ์ิของกองทนุรวมฯ แก่ผู้ เช่าภายนอกได้  ดงันัน้ อตัราคา่เช่าภายหลงัสญัญากบั CAT สิน้สดุลง 
จึงมีการปรับให้เป็นราคาตลาดตามแตล่ะประเภทเสาตอ่จ านวน slots ที่ติดตัง้บนเสา และเป็นอตัราคา่
เช่าหลงัหกัเฉพาะ O&M (ผู้ เช่าหลกัเป็นผู้ รับผิดชอบ O&M) โดยกองทนุรวมฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบใช้
จ่ายอื่นๆ ได้แก่ คา่เช่าที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าประกนัภยั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอตัรา
คา่เช่าของปี 2568F-2570F สามารถสรุปได้ดงันี ้        
 

อัตราค่าเช่า*  

(บาท/Slot/เดือน) 
2568F 2569F 2570F 

เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน  
(Ground Based Tower) 

35,160  36,214  37,301  

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า 
 (Rooftop Tower) 

32,114  33,078  34,070  

เสา DAS  
(Distributed Antenna System) 

54,539  56,175  57,860  

หมายเหต:ุ อตัราคา่เชา่ ณ สิน้ปี 
 

ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าข้างต้นอ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE โดยอตัราคา่เช่าตัง้แตปี่ 2569F เป็นต้นไป 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี อ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลงั 
10 ปี (2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 



รายงานการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม (ฉบบัยอ่) 

บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จ ากดั                                                                                                                                                     6 

 

 

- สว่นลดให้แก่ผู้ เช่าหลกั  (Anchor Tenants) และผู้ เช่าพืน้ท่ีปริมาณมาก (Volume Discount)  
ภายหลงัจากสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ระหวา่ง BFKT กบั CAT สิน้สดุลงและกองทนุรวมฯ รับโอน
กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคม อตัราค่าเช่าจะมีส่วนลดประมาณร้อยละ 32 จากค่าเช่าปกติส าหรับผู้
เช่าหลกั ซึง่ได้แก่ กลุม่ TRUE ตามจ านวน slots ที่ผู้ เช่าหลกัติดตัง้ รวมทัง้จะมีสว่นลดเพิ่มเติมหากมีผู้
เช่ารายใดที่เช่าพืน้ท่ีปริมาณสงู ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 

ปริมาณการเช่าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคม (slots) ส่วนลด (ร้อยละ) 

≥ 3,001 - 5,000 30 

≥ 5,001 - 10,000 35 

≥ 10,001 40 

 
ทัง้นี ้สว่นลดดงักลา่วอ้างองิจากการศกึษาของ AM และข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 

 

- การซือ้ลกูหนีค้า่เช่า  
ในช่วงที่สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA ระหว่าง BFKT กับ CAT ยังคงมีผลอยู่ (2556F-            
3 สิงหาคม 2568F) BFKT มีการให้เครดิตการช าระค่าเช่าแก่ CAT เป็นระยะประมาณ 60 วนั และ
เง่ือนไขเครดิตการช าระเงินจะสิน้สุดลงพร้อมสัญญาดังกล่าว และจะไม่มีการให้เครดิตแก่ผู้ เช่า
ภายหลงัจากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นกรรมสทิธ์ิของกองทนุรวมฯ (ผู้ เช่าช าระค่าเช่าทกุสิน้เดือน) อ้างอิง
จากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE  ทัง้นี ้ เพื่อให้กองทนุรวมฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการรับรายได้สทุธิ
ตัง้แตเ่ดือนแรกที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุ  กองทนุรวมฯ จะท าการซือ้ลกูหนีค้่าเช่าจาก BFKT จ านวน       
2 เดือน คือ ตลุาคมและพฤศจิกายน 2556F  ดงันัน้ กองทนุรวมฯ จะได้รับเงินค่าเช่าที่ BFKT มีสิทธิ
ได้รับจาก CAT ตัง้แตง่วดเดือนตลุาคม 2556F  ถึง 3 สิงหาคม 2568F  แต่กองทนุรวมฯ จะได้รับเงิน
สดจริงตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม  2556F ถึง 3 ตลุาคม 2568F เนื่องจากมีการให้เครดิตการช าระค่าเช่าแก่ 
CAT เป็นระยะเวลา 60 วนั 
 

กระแสเงินสดจ่าย 

ในช่วงที่สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ระหว่าง BFKT และ CAT ยงัคงมีผลบงัคบัใช้ (2556F-             
3 สิงหาคม 2568F) สิทธิในการประโยชน์จากรายได้สุทธิที่กองทุนรวมฯ ลงทุน จะไม่มีการรับรู้
ค่าใช้จ่าย O&M ค่าเช่าที่ดิน ค่าประกนัภยั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากรายได้ที่เกิดจากการให้เช่า
ทรัพย์สนิทีก่องทนุรวมฯ ได้รับนัน้สทุธิจากค่าใช้จ่ายดงักลา่วแล้ว อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากสญัญา
ดงักลา่วสิน้สดุลง และกรรมสทิธ์ิของเสาโทรคมนาคมสว่นใหญ่ทีค่าดวา่จะเป็นของกองทนุรวมฯ อตัรา
ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่กองทุนรวมฯ ได้รับนัน้จะสุทธิเฉพาะค่าใช้จ่าย O&M (ผู้ เช่าหลักเป็น
ผู้ รับผิดชอบ O&M) ขณะทีค่า่ใช้จ่ายอื่นๆ กองทนุรวมฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบ ดงันี ้
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- คา่เช่าที่ดิน (Land Lease)  
คา่ใช้จ่ายในการเช่าที่ดินทีก่องทนุรวมฯ ช าระ สามารถสรุปได้ดงันี ้  

  2568F 2569F 2570F 

อตัราคา่เช่าที่ดินเฉลีย่ตอ่เสา 
(บาทตอ่เดือน) 

10,382 10,693 11,014 

 

ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าที่ดินข้างต้น อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE โดยเป็นอตัราค่าเช่าที่ดินตัง้แต่ปี 
2569F เป็นต้นไป ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 ต่อปี อ้างอิงจากอตัรา             
เงินเฟ้อเฉลีย่ย้อนหลงั 10 ปี (2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (Property Tax) 
ที่ปรึกษาการเงินการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เทา่กบัร้อยละ 12.5 ของคา่เช่าทีด่ิน  
 

- คา่ใช้จ่ายในการประกนัภยั  
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกันภัย (Brokerage and 
Premium) ประมาณร้อยละ 0.059 ตอ่ปีของมลูคา่เสาโทรคมนาคมในแตล่ะปี อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับ
จาก TRUE 
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จากสมมตฐิานข้างต้น สามารถสรุปกระแสเงินสดจากสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากเสาโทรคมนาคมของ BFKT ที่กองทนุรวมฯ ลงทนุได้ดงันี ้ 
 

หน่วย: ล้านบาท 
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT (1M)               
กระแสเงนิสดรับจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้                
รายได้คา่เชา่เสาโทรคมนาคม 28 348 345 340 335 330 325 319 313 308 302 296 736 1,360 1,401 
สว่นลดคา่เชา่เสาโทรคมนาคม             (309) (779) (802) 
รวมกระแสเงนิสดรับจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ 28 348 345 340 335 330 325 319 313 308 302 296 427 581 599 
กระแสเงนิสดจ่ายจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้                
คา่เชา่ที่ดิน  - - - - - - - - - - - - (76) (191) (196) 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - - - - - - - - - - - - (9) (24) (25) 
คา่ใช้จา่ยในการประกนัภยั - - - - - - - - - - - - (1) (1) (1) 
คา่ใช้จา่ยจากการใช้สทิธิในการซือ้ (Call Option) - - - - - - - - - - - - (2) - - 
รวมกระแสเงนิสดจ่ายจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ - - - - - - - - - - - - (88) (216) (222) 
กระแสเงินสดจา่ยจากการลงทนุ - - - - - - - - - - - - - - - 
กระแสเงนิสดสุทธิ 28 348 345 340 335 330 325 319 313 308 302 296 340 366 376 
หมายเหต:ุ ตวัเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม 

* กองทนุรวมฯ มีสิทธิซือ้เสาโทรคมนาคมและระบบ FOC ของ BFKT ในปี 2568F ที่มลูคา่ใช้สิทธิรวม 10 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระประมาณมลูคา่ใช้สิทธิของทรัพย์สินแตล่ะประเภทตามสดัสว่น 
   มลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สิน ณ วนัทีก่องทนุรวมฯ เร่ิมลงทนุ  
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ข) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากระบบ FOC และอปุกรณ์สือ่สญัญาณบางสว่นท่ีอยูน่อกเขต
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ ได้แก ่
 กระแสเงินสดรับ 

- ประเภทระบบ FOC  
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ประเภทระบบ FOC และอปุกรณ์สือ่สญัญาณบางสว่นท่ีอยู่
นอกเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจ านวนทัง้สิน้ 9 169 ลิงค์ ความยาวประมาณ 
47,250 กิโลเมตร อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE ซึง่เป็นจ านวนลงิค์ที่ BFKT ให้เช่าระยะยาว
กบั CAT ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA เพื่อให้บริการ 3G บนคลื่น 850 MHz ซึ่ง
ประเภทของระบบ FOC ในแตล่ะปีประมาณการ สามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 

ประเภท FOC 
Transmission 

จ านวนลิงค์ 
2556F(1M)-2570F 

คิดเป็นสดัส่วน 

1 carrier 5,148 56% 
2 carriers 1,802 20% 
3 carriers 2,219 24% 

รวม 9,169 100% 
 

- อตัราคา่เช่าเฉลีย่ตอ่เดือน 
ในช่วงที่ BFKT ยงัคงมีสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT นัน้ (2556F - 3 สิงหาคม 
2568F) อตัราค่าเช่าของทกุประเภท FOC และอปุกรณ์สื่อสญัญาณบางสว่นที่อยู่นอกเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 14,100 บาทตอ่ลงิค์ตอ่เดือน ซึง่เป็นค่าเช่าสทุธิหลงัหกั
ค่าใช้จ่าย O&M และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว (BFKT เป็นผู้ รับผิดชอบ O&M และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น 
คา่ประกนัภยั คา่สิทธิแห่งทาง ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด เป็นต้น) ซึ่ง BFKT โอนขายรายได้ค่าเช่า
สทุธินีใ้ห้แก่กองทนุรวมฯ  
 
ภายหลงัจากสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT สิน้สดุลงในช่วงกลางปี 2568F ระบบ 
FOC ซึ่ง ณ เวลานัน้คาดว่าจะเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทนุรวมฯ ตามสิทธิการซือ้ (Call option) ที่
กองทนุรวมฯ มี ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานวา่ กลุม่ TRUE จะเป็นผู้ เช่าระบบ FOC  จาก
กองทนุรวมฯ ตอ่ไป เนื่องจากเห็นวา่ระบบ FOC ยงัคงมีความจ าเป็นตอ่การให้บริการโทรคมนาคม
ของกลุม่ TRUE และกองทนุรวมฯ จะสามารถปรับอตัราคา่เช่าเพิ่มขึน้ และให้ผู้ เช่าภายนอกเช่าได้ 
โดยคาดวา่ระบบ FOC ประเภท 3 carriers จะสามารถให้ผู้ เช่าภายนอกเชา่เพิ่มขึน้ได้อีกประมาณ
ร้อยละ 5 – ร้อยละ 10 เนื่องจากเป็นประเภทที่มีแนวโน้มความต้องการสงูกว่าประเภทอื่น ทัง้นี ้
ภายหลงัสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA กับ CAT สิน้สดุลง อตัราค่าเช่าที่กองทนุรวมฯ 
ได้รับจะสทุธิเฉพาะค่าใช้จ่าย O&M เท่านัน้ (ผู้ เช่าหลกัเป็นผู้ รับผิดชอบ O&M) และกองทนุรวมฯ 
จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่ประกนัภยั คา่สทิธิแหง่ทาง คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น 
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ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าภายหลงัสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT สิน้สดุลง สามารถสรุป
ได้ดงันี ้  
 

อัตราค่าเช่า 

(บาทต่อลิงค์ต่อเดือน) 
2568F 2569F 2570F 

1 carrier 18,540  19,096  19,669  

2 carriers 18,540  19,096  19,669  

3 carriers 18,540  19,096  19,669  

 

 ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าข้างต้นอ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE  โดยอตัราคา่เช่าตัง้แตปี่ 2568F เป็น 

 ต้นไป ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.0 ต่อปี อ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อ
 เฉลีย่ย้อนหลงั 10 ปี (2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

- การซือ้ลกูหนีค้า่เช่า  
ในช่วงที่สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ระหว่าง BFKT กบั CAT ยงัคงมีผลอยู่ (2556F -    
3 สิงหาคม 2568F) BFKT มีการให้เครดิตการช าระค่าเช่าแก่ CAT เป็นระยะประมาณ 60 วนั 
และเง่ือนไขเครดิตการช าระเงินจะสิน้สดุลงพร้อมสญัญาดงักลา่ว และจะไม่มีการให้เครดิตแก่ผู้
เช่าภายหลงัจากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นกรรมสทิธ์ิของกองทนุรวมฯ (ผู้ เช่าช าระค่าเช่าทกุสิน้เดือน) 
อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจาก TRUE ทัง้นี ้เพื่อให้กองทุนรวมฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการรับ
รายได้สทุธิตัง้แตเ่ดือนแรกที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุ  กองทนุรวมฯ จะท าการซือ้ลกูหนีค้่าเช่าจาก 
BFKT จ านวน 2 เดือน คือ ตลุาคมและพฤศจิกายน 2556F  ดงันัน้ กองทนุรวมฯ จะได้รับเงินค่า
เช่าที่ BFKT มีสิทธิได้รับจาก CAT ตัง้แต่งวดเดือนตลุาคม 2556F  ถึง 3 สิงหาคม 2568F  แต่
กองทนุรวมฯ จะได้รับเงินสดจริงตัง้แตเ่ดอืนธนัวาคม 2556F ถึง 3 ตลุาคม 2568F เนื่องจากมีการ
ให้เครดิตการช าระคา่เช่าแก่ CAT เป็นระยะเวลา 60 วนั 

 
กระแสเงินสดจ่าย 

 

คา่ใช้จ่ายที่กองทนุรวมฯ จะต้องรับผิดชอบภายหลงัจากสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั 
CAT สิน้สดุลง เป็นดงัตอ่ไปนี ้

 

- คา่สทิธิแหง่ทาง (Right of way) 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ระบบ FOC มีอัตราค่าสิทธิแห่งทางที่ต้องจ่ายให้แก่
หนว่ยงานราชการและเจ้าของพืน้ท่ีอื่นๆ ในปี 2568F ประมาณ 927 บาทต่อลิงค์ต่อปี อ้างอิงจาก
ข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าสิทธิแห่งทางเพิ่มขึน้ใน
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อัตราร้อยละ 3.0 ต่อปีในแต่ละปีประมาณการ อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลงั 10 ปี 
(2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 

- คา่ใช้จ่ายในการประกนัภยั  
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าธรรมเนียมและเบีย้ประกันภัย (Brokerage and 
Premium) ประมาณ 2,060 บาทตอ่ลงิค์ตอ่เดือนในปี 2568F อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 
โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าใช้จ่ายในการประกนัภยัเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.0 
ต่อปีในแต่ละปีประมาณการ อ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลงั 10 ปี (2546-2555) จาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 

- คา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 1,030 บาทต่อลิงค์ต่อเดือนในปี 
2568F อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 3.0 ต่อปีในแต่ละปีประมาณการ อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย
ย้อนหลงั 10 ปี (2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 

- คา่ใช้จ่ายในการลงทนุ (Capital Expenditure) 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ BFKT มีการลงทนุปรับปรุง (Upgrade) เคร่ืองและอปุกรณ์ 
โดยคาดวา่จะเป็นช่วงท้ายสญัญากบั CAT ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 

 2567F 2568F 2569F 2570F 

มลูคา่การลงทนุปรับปรุง (ล้านบาท) 935  914  853  938  

ประมาณการมลูคา่ทางบญัชี 

ของทรัพย์สนิ FOC (ล้านบาท) 
6,678  7,613  8,526  9,379  

% มลูคา่การลงทนุปรับปรุงตอ่
ประมาณการมลูคา่ทางบญัชี 

14% 12% 10% 10% 

                     หมายเหต:ุ อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE
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จากสมมตฐิานข้างต้น สามารถสรุปกระแสเงินสดจากสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากระบบ FOC ของ BFKT ที่กองทนุรวมฯ ลงทนุได้ดงันี ้ 
 หน่วย: ล้านบาท 

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
จากระบบ FOC ของ BFKT (1M)               
กระแสเงนิสดรับจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้                
รายได้คา่เชา่ระบบ FOC ตามสญัญา HSPA ระหวา่ง BFKT กบั CAT 129 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,060 - - 
รายได้คา่เชา่ระบบ FOC จากกลุม่ TRUE - - - - - - - - - - - - 833 2,101 2,164 
รายได้คา่เชา่ระบบ FOC จากผู้ เชา่ภายนอก - - - - - - - - - - - - 10 51 52 
รวมกระแสเงนิสดรับจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ 129 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,903 2,152 2,217 
กระแสเงนิสดจ่ายจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม                
คา่สิทธิแหง่ทาง - - - - - - - - - - - - (42) (108) (111) 
คา่ใช้จา่ยในการประกนั - - - - - - - - - - - - (94) (239) (246) 
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ  - - - - - - - - - - - - (47) (120) (123) 
คา่ใช้จา่ยจากการใช้สทิธิในการซือ้ (Call Option) - - - - - - - - - - - - (8) - - 
รวมกระแสเงนิสดจ่ายจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ - - - - - - - - - - - - (191) (466) (480) 
กระแสเงินสดจา่ยจากการลงทนุ - - - - - - - - - - - (935) (914) (853) (938) 
กระแสเงนิสดสุทธิ  129 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 616 799 833 798 
หมายเหต:ุ  ตวัเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม 

 * กองทนุรวมฯ มีสิทธิซือ้เสาโทรคมนาคมและระบบ FOC ของ BFKT ในปี 2568F ที่มลูคา่ใช้สิทธิรวม 10 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระประมาณมลูคา่ใช้สิทธิของทรัพย์สินแตล่ะประเภทตามสดัสว่น 
   มลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สิน ณ วนัที่กองทนุรวมฯ เร่ิมลงทนุ
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2.2 AWC   
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้จากทรัพย์สินของ AWC ที่ที่ปรึกษาการเงินอิสระจะท าการประเมิน

ประกอบด้วยสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากเสาโทรคมนาคม (รวมโครงสร้างพืน้ฐานประเภท Passive อื่นที่
เก่ียวข้อง) จ านวน 4 360 เสา โดยรายได้จะเกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมแก่ BFKT ซึ่งเป็นผู้ เช่าหลกัแต่เพียงผู้ เดียว 
โดย BFKT จะให้เช่าช่วงแก่ CAT ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ระหว่าง BFKT กบั CAT ซึ่งจะสิน้สดุในวนัที่   
3 สงิหาคม 2568  

ภายหลงัจากการสิน้สดุสญัญาเช่าดงักลา่ว AWC จะโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมที่เข้าเง่ือนไขตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ให้แก่กองทนุรวมฯ จ านวน 3,968 เสา โดยกองทนุรวมฯ จะไมม่ีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม ขณะที่
เสาโทรคมนาคมจ านวน 392 เสาที่ตัง้อยูบ่นท่ีดินทีข่าดความชดัเจนเร่ืองเอกสารสทิธ์ินัน้ จะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบั
การโอนสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั AWC ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงปี 2578 โดยเง่ือนไขดงักลา่วอ้างอิง
จากสรุปร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE โดยภายหลงัการสิน้สดุสญัญาเช่า
ดงักลา่วคาดวา่กองทนุรวมฯ จะด าเนินการให้เช่าทรัพย์สินดงักลา่วแก่ผู้ เช่าเดิม บริษัทย่อยในกลุม่ TRUE และ/หรือผู้ เช่า
รายอื่นๆ ตอ่ไป   

ทัง้นี ้รายละเอียดสมมติฐานในประมาณการรายได้จากทรัพย์สนิของ AWC มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
กระแสเงินสดรับ 

- จ านวนเสาโทรคมนาคม  

ที่ปรึกษาการเงินอิสระคาดว่าจ านวนเสาโทรคมนาคมที่สร้างเสร็จและพร้อมที่จะให้เช่า  ที่กองทนุ
รวมฯ ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ มีจ านวนทัง้สิน้ 4 360 เสา อ้างอิงจาก
ข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE ทัง้นี ้จ านวนและประเภทของเสาโทรคมนาคมสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 

ประเภทเสาโทรคมนาคม ปี 2556(1M)–2570F 
เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน  

(Ground-based tower) 
4,008 

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า 
 (Roof-top tower) 

174 

เสา DAS  
(Distributed Antenna System) 

178 

รวม 4,360 
 
ในการประมาณการสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้จ านวนเสาทัง้หมดตามตารางข้างต้น และไม่มี
การลงทนุก่อสร้างใหม่ตลอดประมาณการ ทัง้นี ้จากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE พบว่าเมื่อสญัญา
เช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ระหวา่ง BFKT กบั CAT สิน้สดุลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2568F กองทนุรวมฯ จะ
ได้รับโอนเสาจ านวน 3,968 เสาจาก AWC ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ให้แก่
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กองทนุรวมฯ โดยกองทนุรวมฯ ไมม่ีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม ขณะที่เสาจ านวน 392 เสาที่ตัง้อยู่บนที่ดิน
ท่ีขาดความชัดเจนเร่ืองเอกสารสิทธ์ินัน้ จะยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายได้
ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั AWC ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงปี 2578F      
 

- จ านวนพืน้ท่ีการติดตัง้อปุกรณ์บนเสา (Slots) 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานว่าในช่วงที่สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA ระหว่าง 
BFKT กบั CAT ยงัคงมีผลอยู่ หรือในช่วงระหว่างเร่ิมต้นของประมาณการ 2556F (1 เดือน) ถึง    
3 สิงหาคม 2568F นัน้ เสาโทรคมนาคมที่กองทุนรวมฯ ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้จะมี BKFT เป็นผู้ เช่าเสาโทรคมนาคมเพียงรายเดียวเทา่นัน้ และ BFKT จะน าไปให้เช่าช่วง
แก่ CAT เพื่อให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ี 850 MHz ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA 
ภายหลงัสญัญาดงักลา่วสิน้สดุลง ที่ปรึกษาการเงินอิสระคาดวา่กองทนุรวมฯ จะรับโอนกรรมสิทธ์ิ
ในเสาโทรคมนาคมจ านวน 3,968 เสา และจะเร่ิมมีรายได้จากกลุม่ TRUE และ/หรือผู้ เช่าภายนอก
อื่นๆ ตามความต้องการใช้เสาโทรคมนาคมที่คาดว่าจะสงูขึน้จากผู้ประกอบการโทรคมนาคมเพื่อ
รองรับคลื่น 850 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz ขณะที่เสาจ านวน 392 เสาที่ตัง้อยู่บนที่ดินที่
ตัง้อยู่บนท่ีดินท่ีขาดความชัดเจนเร่ืองเอกสารสิทธ์ินัน้ จะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอน
สทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั AWC ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงปี 2578F โดยกลุม่ 
TRUE จะเป็นผู้ เช่าเหมาเสาจ านวนดงักลา่วทัง้หมด อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE ทัง้นี ้
สมมติฐานของจ านวนพืน้ที่การติดตัง้อุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมในแต่ละสิน้ปีประมาณการ
สามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 

ประเภทเสาโทรคมนาคม จ านวนพืน้ที่การตดิตัง้อุปกรณ์ (Slots)  
2556F(1M)-2567F* 2568F-2570F 

เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน  
(Ground-based tower) 

4,008   7,842   

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า 
 (Roof-top tower) 

174   401   

เสา DAS  
(Distributed Antenna System) 

178   216   

รวม 4,360 8,459 
หมายเหต:ุ *ในชว่งที่ BFKT ยงัคงมีสญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT นัน้ เสาโทรคมนาคมทัง้หมดจะ
ถกูเชา่เหมาโดย BFKT เพ่ือน าออกให้เชา่ชว่งแก่ CAT แตเ่พียงผู้ เดียว ดงันัน้จงึคิดจ านวน slot เพียง 1 slot ตอ่เสา
โทรคมนาคม 1 เสา 

 

จากจ านวนเสาและประมาณการจ านวนพืน้ท่ีการติดตัง้อปุกรณ์ข้างต้นสามารถสรุปเป็นอตัราการ
เช่าเสา (Tenancy Ratio) ในแตล่ะปีประมาณการได้ดงันี ้
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 2556F(1M)-2567F* 2568F-2570F 

จ านวนเสา 4,360 4,360 

จ านวนพืน้ท่ีทีม่ีผู้ใช้เชา่ (Slots) 4,360 8,459 

อตัราสว่นการเช่าพืน้ท่ี (Slots/เสา) 1.0 1.9 

หมายเหต:ุ *ในชว่งที่ BFKT ยงัคงมีสญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT นัน้ เสาโทรคมนาคมทัง้หมดจะ
ถกูเชา่เหมาโดย BFKT เพ่ือน าออกให้เชา่ชว่งแก่ CAT แตเ่พียงผู้ เดียว ดงันัน้จงึคิดจ านวน slot เพียง 1 slot ตอ่เสา
โทรคมนาคม 1 เสา 

 

- อตัราคา่เช่าเฉลีย่  

ในช่วงที่ BFKT ยงัคงมีสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT นัน้ (2556F – 3 สิงหาคม 
2568F) กองทนุรวมฯ จะได้รับรายได้สทุธิที่เกิดจากการท่ี AWC น าเสาโทรคมนาคมออกให้เช่าแก่ 
BFKT ประมาณ 22,000 บาทต่อ slot ต่อเดือนส าหรับทกุประเภทเสา ซึ่งเป็นค่าเช่าสทุธิหลงัหกั
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ (O&M) ค่าเช่าที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
และคา่ประกนัภยัและอื่นๆ  ซึ่ง BFKT และ/หรือ AWC เป็นผู้ รับผิดชอบแล้ว และเป็นลกัษณะการ
เช่าเหมาทัง้เสาโทรคมนาคม โดยเสาโทรคมนาคมของ AWC สว่นใหญ่อยู่ในต่างจงัหวดัท าให้มี
ต้นทนุคา่เช่าที่ดินถกูกวา่เสาโทรคมนาคมของ BFKT ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นเขตเมือง   
 
ทัง้นี ้BFKT ในฐานะผู้ เช่าหลกั และคู่สญัญาเช่าพืน้ที่ติดตัง้เสา จะจ่ายค่าเช่าเสาโทรคมนาคม
ให้แก่ AWC โดยค านวณจากอตัราค่าเช่าเฉลี่ยต่อเดือนก่อนหกัค่าใช้จ่ายซึ่งจะคงที่ระหว่างปี 
2556F - 3 สิงหาคม 2568F และหกัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ (O&M) 
คา่เช่าที่ดิน และคา่ประกนัภยัตัง้แตปี่ 2556F-2568F ซึง่จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี โดยโครงสร้าง
อตัราค่าเช่าดงักล่าวเป็นไปตามสรุปร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และข้อมูลที่
ได้รับจาก TRUE 
 
ภายหลงัจากสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ระหว่าง BFKT กับ CAT สิน้สดุลงในช่วงกลางปี 
2568F เสาโทรคมนาคมจ านวน 3,968 เสา ซึ่ง ณ เวลานัน้  ที่ปรึกษาการเงินอิสระคาดว่า AWC 
จะท าการโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมที่เข้าเง่ือนไขตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ให้แก่กองทนุรวมฯ โดยกองทนุรวมฯ จะไมม่ีคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ
คาดวา่กลุม่ TRUE จะเป็นผู้ เช่าเสาโทรคมนาคมตอ่ไป ขณะที่เสาจ านวน 392 เสาที่ตัง้อยู่บนที่ดิน
ที่ท่ีขาดความชัดเจนเร่ืองเอกสารสิทธ์ินัน้ จะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายได้
ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั AWC ต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงปี 2578F โดยกลุม่ TRUE จะ
เป็นผู้ เช่าเหมาทัง้หมด ทัง้นี ้เง่ือนไขการเช่าเสาโทรคมนาคมทัง้หมดภายหลงัสญัญาระหว่าง 
BFKT กบั CAT สิน้สดุลงจะเป็นการทัว่ไป ซึง่คิดคา่เช่าต่อจ านวน slots ที่ติดตัง้ โดยกองทนุรวมฯ 
ยงัสามารถหาผลประโยชน์จากการให้เช่า slots บนเสาโทรคมนาคมท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทนุ
รวมฯ แก่ผู้ เช่าภายนอกได้  ดงันัน้อตัราค่าเช่าภายหลงัสญัญากบั CAT สิน้สดุลง จึงมีการปรับให้



รายงานการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม (ฉบบัยอ่) 

บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จ ากดั                                                                                                                                              16 

 

เป็นราคาตลาดตามแตล่ะประเภทเสาตอ่จ านวน slots ที่ติดตัง้บนเสา และเป็นอตัราคา่เช่าหลงัหกั
เฉพาะ O&M (ผู้ เช่าหลกัเป็นผู้ รับผิดชอบ O&M) โดยกองทนุรวมฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบใช้จ่ายอื่นๆ 
ได้แก่ คา่เช่าที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คา่ประกนัภยั และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอตัราค่าเช่า
ของปี 2568F-2570F สามารถสรุปได้ดงันี ้        
 

อัตราค่าเช่า*  

(บาท/Slot/เดือน) 
2568F 2569F 2570F 

เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน  
(Ground Based Tower) 

35,160  36,214  37,301  

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า 
 (Rooftop Tower) 

32,114  33,078  34,070  

เสา DAS  
(Distributed Antenna System) 

54,539  56,175  57,860  

หมายเหต:ุ อตัราคา่เชา่ ณ สิน้ปี 
 

ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าข้างต้นอ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE โดยอตัราค่าเช่าตัง้แต่ปี 2569F เป็น
ต้นไป ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.0 ต่อปี อ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อ
เฉลีย่ย้อนหลงั 10 ปี (2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

- สว่นลดให้แก่ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenants) และผู้ เช่าพืน้ท่ีปริมาณมาก (Volume Discount)  
ภายหลงัจากสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ระหวา่ง BFKT กบั CAT สิน้สดุลงและกองทนุรวมฯ รับ
โอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคม อตัราค่าเช่าจะมีส่วนลดประมาณร้อยละ 32 จากค่าเช่าปกติ
ส าหรับผู้ เช่าหลกั ซึ่งได้แก่ กลุม่ TRUE ตามจ านวน slots ที่ผู้ เช่าหลกัติดตัง้ รวมทัง้ จะมีสว่นลด
เพิ่มเติมหากมีผู้ เช่ารายใดที่เช่าพืน้ท่ีปริมาณสงู ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

 
ปริมาณการเช่าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคม (slots) ส่วนลด (ร้อยละ) 

≥ 3,001 - 5,000 30 

≥ 5,001 - 10,000 35 

≥ 10,001 40 

 
ทัง้นี ้สว่นลดดงักลา่วอ้างองิจากการศกึษาของ AM และข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 

 

กระแสเงินสดจ่าย 

ในช่วงที่สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA ระหว่าง BFKT และ CAT ยงัคงมีผลบงัคบัใช้ 
(2556F-3 สิงหาคม 2568F) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิของ AWC ที่กองทนุรวมฯ 
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ลงทนุ จะไม่มีการรับรู้ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าประกนัภยั และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เนื่องจากรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินที่กองทนุรวมฯ ได้รับนัน้สทุธิจากค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากสัญญาดังกล่าวสิน้สุดลง และกรรมสิทธ์ิของเสา
โทรคมนาคมสว่นใหญ่คาดวา่จะเป็นของกองทนุรวมฯ อตัราคา่เช่าเสาโทรคมนาคมที่กองทนุรวมฯ 
ได้รับนัน้จะสทุธิเฉพาะค่าใช้จ่าย O&M (ผู้ เช่าหลกัเป็นผู้ รับผิดชอบ O&M) ขณะค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
กองทนุรวมฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบ ดงันี ้

 

- คา่เช่าที่ดิน (Land Lease)  
คา่ใช้จ่ายในการเช่าที่ดินกองทนุรวมฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้  

 
  2568F 2569F 2570F 

อตัราคา่เช่าที่ดินเฉลีย่ตอ่เสา 
(บาทตอ่เดือน) 

6,229 6,416 6,608 

 

ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าที่ดินข้างต้น อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE โดยเป็นอตัราค่าเช่าที่ดินตัง้แต่
ปี 2569F เป็นต้นไป ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.0 ต่อปี อ้างอิงจาก
อตัราเงินเฟ้อเฉลีย่ย้อนหลงั 10 ปี (2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (Property Tax) 
ที่ปรึกษาการเงินการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เทา่กบัร้อยละ 12.5 ของคา่เช่าที่ดิน  
 

- คา่ใช้จ่ายในการประกนัภยั  
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าธรรมเนียมและเบีย้ประกันภัย (Brokerage and 
Premium) ประมาณร้อยละ 0.059 ตอ่ปีของมลูคา่เสาโทรคมนาคมในแต่ละปี อ้างอิงจากข้อมลูที่
ได้รับจาก TRUE 
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จากสมมตฐิานข้างต้น สามารถสรุปกระแสเงินสดจากสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทนุรวมฯ ลงทนุได้ดงันี ้ 
 

                   หน่วย: ล้านบาท 
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
จากเสาโทรคมนาคมของ AWC (1M)               
กระแสเงนิสดรับจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้                
รายได้คา่เชา่เสาโทรคมนาคม 96 1,151 1,142 1,134 1,125 1,115 1,106 1,096 1,086 1,075 1,064 1,053 2,088 3,713 3,824 
สว่นลดคา่เชา่เสาโทรคมนาคม - - - - - - - - - - - - (882) (2,226) (2,293) 
รวมกระแสเงนิสดรับจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ 96 1,151 1,142 1,134 1,125 1,115 1,106 1,096 1,086 1,075 1,064 1,053 1,206 1,487 1,531 
กระแสเงนิสดจ่ายจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้                
คา่เชา่ที่ดิน  - - - - - - - - - - - - (133) (336) (346) 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - - - - - - - - - - - - (17) (42) (43) 
คา่ใช้จา่ยในการประกนัภยั - - - - - - - - - - - - (2) (4) (4) 
รวมกระแสเงนิสดจ่ายจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ - - - - - - - - - - - - (152) (382) (393) 
กระแสเงินสดจา่ยจากการลงทนุ - - - - - - - - - - - - - - - 
กระแสเงนิสดสุทธิ 96 1,151 1,142 1,134 1,125 1,115 1,106 1,096 1,086 1,075 1,064 1,053 1,054 1,105 1,138 

      หมายเหต:ุ ตวัเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม 
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2.3 TRUE  
ทรัพย์สนิท่ี TRUE จะสง่มอบหรือด าเนินการสง่มอบให้แก่กองทนุรวมฯ ที่ท่ีปรึกษาการเงินอิสระจะท าการประเมนิ

ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคม (รวมโครงสร้างพืน้ฐานประเภท Passive อื่นท่ีเก่ียวข้อง) จ านวน 6,000 เสา ซึง่ตามแผนการ
ด าเนินงานที่ได้รับจาก TRUE นัน้ คาดว่าจะสง่มอบให้แก่กองทนุรวมฯ ได้ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 3,000 
เสา และภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 3,000 เสา และจะมีบริษัทในกลุม่ TRUE เป็นผู้ เช่าหลกัไปถึงปี 2570 เป็น
อยา่งน้อย 

ทัง้นี ้รายละเอียดสมมติฐานในประมาณการรายได้จากเสาโทรคมนาคมของ TRUE มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
กระแสเงินสดรับ 

- จ านวนเสาโทรคมนาคม  

ที่ปรึกษาการเงินอิสระคาดว่าจ านวนเสาโทรคมนาคมที่สร้างเสร็จและพร้อมที่จะให้เช่ามีจ านวน
ทัง้สิน้ 6 000 เสา และไมม่ีการลงทนุก่อสร้างใหมต่ลอดประมาณการ อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก 
TRUE ทัง้นี ้คาดว่าจ านวนและประเภทของเสาโทรคมนาคมที่กองทุนรวมฯ ลงทุน ในแต่ละปี
สามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 

ประเภทของเสาโทรคมนาคม 
จ านวนเสา 

ณ สิน้ปี 2557F  
จ านวนเสา 

ณ สิน้ปี 2558F  
เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน  

(Ground-based tower) 
1,784 4,161 

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า  
(Roof-top tower) 

1,216 1,839 

รวม 3,000 6,000 

 
- จ านวนพืน้ท่ีการติดตัง้อปุกรณ์บนเสา (Slots) 

ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานวา่เสาโทรคมนาคมข้างต้น จะมีกลุม่ TRUE เป็นผู้ เช่าหลกัใน
สดัสว่นประมาณร้อยละ 94 ของจ านวน slots ที่มีผู้ เช่า และมีผู้ เช่าภายนอกได้แก่ ผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมรายอื่นๆ ได้แก่ AIS และ DTAC เป็นต้น โดยคาดว่าความต้องการเช่าเสา
โทรคมนาคมจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เนื่องจากตามเง่ือนไขของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี  2100 
MHz ทีผู่้ ได้รับใบอนญุาตจะต้องสามารถให้บริการครอบคลมุประชากรของโครงข่ายเป้าหมายได้
ถึงร้อยละ 80 ภายในเดือนธนัวาคม 2559F โดยเสาโทรคมนาคมในสว่นนีค้าดว่าจะใช้เพื่อรองรับ
คลื่นความถ่ี 850 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz โดยสมมติฐานจ านวน slots การติดตัง้
อปุกรณ์บนเสาโทรคมนาคมสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
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ประเภทของเสาโทรคมนาคม ผู้เช่า 2558F 2559F 2560F 2561F-2570F 

เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน 
(Ground-based tower) 

กลุม่ TRUE 3,820 9,388 10,624 10,624 

ภายนอก 249 434 516 599 

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า 
(Roof-top tower) 

กลุม่ TRUE 2,799 4,605 4,625 4,625 

ภายนอก 146 235 281 336 
รวม (slots) 

 
7,014  14,662  16,046  16,184  

 
ทัง้นี ้จ านวน slots ที่เช่าโดยบริษัทในกลุม่ TRUE ที่ปรึกษาการเงินอิสระอ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับ
จาก TRUE ขณะที่จ านวน slots ที่เช่าโดยผู้ เช่าภายนอกนัน้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระประมาณการ
โดยใช้อตัราประมาณร้อยละ 45 ของจ านวน slots ทัง้หมดที่คาดว่าจะมีผู้ เช่าภายนอกเช่าจากผล
การศึกษาของ AM เนื่องจากกิจการให้เช่าเสาโทรคมนาคมเป็นธุรกิจใหม่ในประเทศไทย และ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่นๆ สว่นใหญ่ เช่น AIS และ DTAC มีการวางแผนงานที่จะลงทนุ
สร้างเสาโทรคมนาคมและอปุกรณ์รับสง่สญัญาณเองเพื่อให้ครอบคลมุพืน้ท่ีไปแล้วบางสว่น ดงันัน้ 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงคาดวา่จ านวน slots ที่เช่าโดยผู้ เช่าภายนอกไม่น่าจะมีจ านวนเท่ากบัผล
การศึกษาของ AM นอกจากนี ้ยังท าให้การประมาณการเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง 
(Conservative Basis) 
 
จากจ านวนเสาและประมาณการจ านวน slots ข้างต้นสามารถสรุปเป็นอัตราการเช่าเสา 
(Tenancy Ratio) ในแตล่ะปีประมาณการได้ดงันี ้
 

 2558F 2559F 2560F 2561F-2570F 

จ านวนเสา 3,000* 6,000 6,000 6,000 

จ านวนพืน้ท่ีทีม่ีผู้ใช้เชา่ (Slots) 7,014  14,662  16,046  16,184  

อตัราสว่นการเช่าพืน้ท่ี 

(Slots/เสา) 

2.3 2.4 2.7 2.7 

หมายเหต:ุ *ไมร่วมเสาโทรคมนาคมจ านวน 3,000 เสาที่คาดวา่จะได้รับมอบในเดือนธันวาคม 2558F  
 

- อตัราคา่เช่าเฉลีย่  

อตัราคา่เช่าเสาขึน้อยูก่บัประเภทของเสาโทรคมนาคม โดยอตัราค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่กองทนุ
รวมฯ ได้รับนัน้ เป็นคา่เช่าสทุธิหลงัหกัคา่ใช้จ่าย O&M คา่เช่าที่ดิน และภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว 
(ผู้ เช่าหลกัเป็นผู้ รับผิดชอบ) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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อัตราค่าเช่า 

(บาท/Slot/เดือน) 
2558F 2559F-2570F 

เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน  
(Ground Based Tower) 

21,167   +2.7% 

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า 
 (Rooftop Tower) 

8,186   +2.7% 

 
ทัง้นี ้การปรับขึน้อตัราค่าเช่าในอตัราคงที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี โดยเร่ิมต้นตัง้แต่ปี 2559F ถึง 2570F 
เป็นไปตามสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัระหว่างเรียลฟิวเจอร์กับกองทุนรวมฯ 
นอกจากนี ้จากสรุปร่างสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั พบว่าบริษัทในกลุม่ TRUE 
จะเป็นผู้ เช่าหลกัจนถึงปี 2570F เป็นอย่างน้อย โดยจะเร่ิมจ่ายค่าเช่าเสาโทรคมนาคมให้แก่
กองทนุรวมฯ ตัง้แต่มกราคม 2557F เป็นต้นไป หรืออาจกลา่วได้ว่ากองทนุรวมฯ จะมีกระแสเงิน
สดรับจากค่าเช่าลว่งหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีส าหรับเสาโทรคมนาคม 3,000 เสาแรกที่
ครบก าหนดสง่มอบภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2557F และประมาณ 2 ปีส าหรับเสาโทรคมนาคม 
3,000 เสาหลงัซึ่งครบก าหนดสง่มอบภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2558F ก่อนรับมอบทรัพย์สินจริง
จาก TRUE ดงันัน้ กองทุนรวมฯ  จะสามารถรับรู้รายได้ในทางบญัชีส าหรับเสาโทรคมนาคม 
3,000 เสาแรกตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2558F และรับรู้รายได้ส าหรับเสาโทรคมนาคม 3,000 เสาหลงั
ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559F ขณะที่ในช่วงประมาณปี 2570F ซึ่งเป็นช่วงท้ายของสญัญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั ที่ปรึกษาการเงินอิสระคาดว่ากองทนุรวมฯ จะได้รับเงินค่าเช่า
ลว่งหน้าจากบริษัทในกลุม่ TRUE เพื่อต่อสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัฉบบัใหม่
กบักลุม่ TRUE ซึง่กระแสเงินสดจากเงินคา่เช่าลว่งหน้าดงักลา่ว คาดว่าจะสามารถชดเชยกระแส
เงินสดที่หายไปในช่วงท้ายสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัจากการที่กองทุนรวมฯ 
ได้รับคา่เช่าลว่งหน้าจากบริษัทในกลุม่ TRUE เป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 ปีได้ อ้างอิงจากข้อมลู
ที่ได้รับจาก TRUE ทัง้นี ้เพื่อให้กองทนุรวมฯ มีกระแสเงินสดตัง้แต่ปีแรกที่จดัตัง้และสามารถสร้าง
ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทนุได้ 

 

- สว่นลดให้แก่ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenants) และผู้ เช่าพืน้ท่ีปริมาณมาก (Volume Discount)  
อัตราค่าเช่าจะมีส่วนลดประมาณร้อยละ 32 จากค่าเช่าปกติส าหรับผู้ เช่าหลกั ซึ่งได้แก่กลุ่ม 
TRUE ตามจ านวน slots ที่ผู้ เช่าหลกัติดตัง้ รวมทัง้ จะมีสว่นลดเพิ่มเติมหากมีผู้ เช่ารายใดที่เช่า
พืน้ท่ีปริมาณสงู ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 

ปริมาณการเช่าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคม (slots) ส่วนลด (ร้อยละ) 

≥ 3,001 - 5,000 30 

≥ 5,001 - 10,000 35 

≥ 10,001 40 
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ทัง้นี ้สว่นลดดงักลา่วอ้างองิจากการศกึษาของ AM และข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 

กระแสเงินสดจ่าย 
 

- คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา (O&M) ค่าเช่าที่ดิน (Land Lease) และภาษีโรงเรือน
และที่ดิน (Property Tax) 
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะไม่มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายตลอดอายสุญัญาดงักล่าวระหว่างกองทุนรวมฯ กับ
กลุม่บริษัท TRUE (สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัสิน้สดุปี 2570F) เนื่องจากผู้ เช่า
เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักลา่วแล้วตลอดอายุสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั 
ทัง้นี ้ในระหวา่งอายสุญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั (หากสามารถโอนได้) หรือเมื่อ
สิน้สดุสญัญาเช่าดงักลา่ว กองทนุรวมฯ จะได้รับโอนสิทธิในการใช้ที่ดิน/พืน้ที่ ที่เสาโทรคมนาคม
ตัง้อยู่จาก TRUE ดงันัน้ กองทุนรวมฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเช่าที่ดิน (Land Lease) และภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (Property Tax) ในขณะที่ผู้ เช่าหลกัจะยังคงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานและบ ารุงรักษา (O&M) ต่อไป อ้างอิงจากสรุปร่างสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกัและข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 
 

- คา่ใช้จ่ายในการประกนัภยั  
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกันภยั (Brokerage and 
Premium) ประมาณร้อยละ 0.059 ตอ่ปีของมลูคา่เสาโทรคมนาคมในแต่ละปี อ้างอิงจากข้อมลูที่
ได้รับจาก TRUE  
 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการทรัพย์สนิ  
Telecom Asset Management (TAM) เป็นผู้ รับผิดชอบในการบริหารจดัการทรัพย์สินทัง้หมดที่
กองทนุรวมฯ ลงทนุ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) เช่น ค่าใช้จ่าย
ด้านบคุลาการ และส านกังาน เป็นต้น ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เท่ากบัประมาณ 3 
ล้านบาทในปี 2556F และ 18.3 ล้านบาทในปี 2557F อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจาก TRUE 
ส าหรับคา่ใช้จ่ายดงักลา่วในปีถดัไป ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 
3.0 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (2546 -2555) จากธนาคารแห่ง             
ประเทศไทย  2) ค่าใช้จ่ายผนัแปร (Variable Cost) ที่เก่ียวข้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึน้ตาม
รายได้สทุธิของกองทนุรวมฯ  ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เทา่กบัประมาณร้อยละ 0.15 
ของรายได้สทุธิจากทรัพย์สนิหลงัหกัคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ค่าสิทธิแห่งทาง ค่าเบีย้ประกนัภยั 
คา่เช่าที่ดิน และภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 
   

- คา่ใช้จ่ายด้านการตลาด (Marketing Charge) 
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TAM เป็นผู้ รับผิดชอบในการหาผู้ เช่าภายนอกให้แก่เสาโทรคมนาคมที่กองทนุรวมฯ ลงทนุ โดยที่
คา่ใช้จ่ายจะแบง่ออกเป็นสองสว่น คือ 1) แบบที่เป็นคา่ใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ที่จะมีการตกลง
กนัลว่งหน้าระหวา่งกองทนุรวมฯ และ TAM โดยมีค่าใช้จ่ายคงที่เท่ากบั 20 ล้านบาทในปี 2558F 
และปี 2559F เท่านัน้ เนื่องจากเป็นช่วงเร่ิมแรกของการหาผู้ เช่าภายนอก และ 2) ค่าใช้จ่ายผนั
แปร (Variable Cost) ในรูปแบบของคา่คอมมิชชัน่ที่จะคิดในอตัราร้อยละ 2 ของรายได้คา่เช่าจาก
ผู้ เช่าที่ TAM สามารถหาได้เพิ่มเติมจากผู้ เช่ารายใดๆ ที่เช่าทรัพย์สินที่ให้บริการด้านการตลาด
นอกเหนือไปจากทรัพย์สนิท่ีผู้ เช่าดัง้เดิมเช่าหรือตกลงว่าจะเช่าในวนัที่ของสญัญาเช่า ด าเนินการ
และบริหารจดัการหลกัที่เก่ียวข้อง ตลอดการประมาณการ อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 
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จากสมมตฐิานข้างต้น สามารถสรุปกระแสเงินสดของธุรกิจเสาโทรคมนาคมของ  TRUE ที่กองทนุรวมฯ จะลงทนุได้ดงันี ้
 

หน่วย: ล้านบาท 
กระแสเงนิสดจากเสาโทรคมนาคมของ TRUE 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
  (1M)               
กระแสเงนิสดรับจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม                
รายได้คา่เชา่เสาโทรคมนาคมจากกลุม่ TRUE  
(หลงัหกั O&M คา่เชา่ที่ดิน ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน และสว่นลด) 

- 1,260 1,103 1,209 1,240 1,271 1,303 1,336 1,370 1,404 1,480 1,554 1,593 1,633 1,674 

รายได้คา่เชา่เสาโทรคมนาคมจากผู้ เชา่ภายนอก - - 60 167 237 288 320 330 340 350 360 371 382 394 406 
รวมกระแสเงนิสดรับจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม - 1,260 1,163 1,376 1,477 1,559 1,623 1,666 1,709 1,754 1,840 1,925 1,975 2,027 2,080 
กระแสเงนิสดจ่ายจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม                
คา่ใช้จา่ยในการประกนัภยั - - (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (5) (6) 
คา่ใช้จา่ยด้านการตลาด - - (21) (23) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (8) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหารจดัการทรัพย์สนิ (4) (25) (26) (28) (29) (30) (30) (31) (32) (33) (33) (34) (35) (36) (37) 
รวมกระแสเงนิสดจ่ายจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม (4) (25) (48) (54) (36) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (46) (50) (51) 
กระแสเงินสดจา่ยจากการลงทนุ - - - - - - - - - - - - - - - 
กระแสเงนิสดสุทธิ (4) 1,235 1,115 1,323 1,441 1,521 1,584 1,626 1,668 1,712 1,797 1,880 1,929 1,977 2,029 

 หมายเหต:ุ ตวัเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม 
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2.4 TUC   
ทรัพย์สนิของ TUC ที่ท่ีปรึกษาการเงินอิสระจะท าการประเมินประกอบด้วยระบบ FOC หลกั รวมอปุกรณ์ระบบ

สื่อสญัญาณที่เก่ียวข้อง ความยาวประมาณ 5 112 กิโลเมตร ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดัจ านวนประมาณ 
1.2 ล้านพอร์ต โดยภายหลงัจากขายทรัพย์สินให้แก่กองทนุรวมฯ TUC จะเป็นผู้ เช่าหลกัเพื่อให้บริการวงจรข้อมลูและ  
บรอดแบนด์และบริการโครงขา่ยข้อมลูแก่บริษัทในกลุม่ TRUE โดยสายเคเบิลในระบบ FOC ในตา่งจงัหวดั ที่กองทนุรวมฯ
จะลงทนุ มีอายรุะหวา่ง 1-7 ปี ขณะที่อายกุารใช้งานสงูสดุของสายเคเบิลใยแก้วน าแสงคือประมาณ 50 ปี จึงอาจกลา่วได้
วา่ทรัพย์สนิปัจจบุนัยงัคงเหลอือายกุารใช้งานคอ่นข้างนาน  

ทัง้นี ้รายละเอียดสมมติฐานในประมาณการรายได้จากทรัพย์สนิของ TUC มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
กระแสเงินสดรับ 

- รายได้จากคา่เช่าระบบ FOC หลกั (Core Network) 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ระบบ FOC ณ วันที่กองทุนรวมฯ ลงทุนมีระยะทาง 
122 690 คอร์กิโลเมตร (1 กิโลเมตรเทียบเท่าประมาณ 24 คอร์กิโลเมตร) คงที่ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ โดยระบบ FOC หลกัขัน้ต ่าที่ TUC จะเช่าในแต่ละปีตามสรุปร่างสญัญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัสามารถสรุปได้ดงันี ้
 

ปี 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ประมาณการระบบ FOC หลัก              

ขัน้ต ่า (ร้อยละของระยะทางคอร์

กิโลเมตรทัง้หมด) 

60% 60% 61% 62% 63% 65% 66% 67% 68% 69% 69% 70% 71% 72% 

 
ทัง้นี ้คาดว่า TUC ยงัคงเป็นผู้ เช่าหลกัภายหลงัสญัญาดงักล่าวสิน้สดุลง เพื่อน าไปใช้ในการ
ให้บริการโทรศพัท์มือถือและอินเตอร์เน็ต บรอดแบนด์แก่กลุม่ TRUE ตอ่ไป ปัจจบุนั TUC มีการใช้
งานจริงประมาณ 73 275 คอร์กิโลเมตร (คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของระยะทางทัง้หมด) และ
คาดวา่จะมีการใช้งานเพิ่มจาก TUC ในอตัราร้อยละ 1-2 ตอ่ปี อ้างอิงจากการศกึษาของ AM และ
ข้อมูลที่ได้รับจาก TRUE เนื่องจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอยู่ในช่วงของการขยายตัว 
โดยเฉพาะตามพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัที่การสือ่สารและโทรคมนาคมยงัเข้าถึงไมส่มบรูณ์  
 
ส าหรับอตัราคา่เช่าสทุธิของระบบ FOC หลกัจะแบง่เป็น  
(1) ค่าเช่าสว่นระบบ FOC และสว่นอปุกรณ์ โดยค่าเช่าสว่นระบบ FOC มีค่าเช่าในอตัรา 350 
บาทตอ่คอร์กิโลเมตรตอ่เดือน ส าหรับการเช่าใช้ระบบจนถึงร้อยละ 76 ของระบบ FOC หลกั และ 
1,100 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน ส าหรับการเช่าใช้ระบบในสว่นที่เกินร้อยละ 76 ของระบบ 
FOC หลกั และคงที่ตลอดประมาณการ ขณะที่ค่าใช้จ่าย O&M ของส่วนระบบ FOC มี
คา่ประมาณ 186 ล้านบาทตอ่ปี และคงที่ตลอดประมาณการ   
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(2) คา่เช่าสว่นอปุกรณ์ของระบบ FOC หลกั ประมาณ 107 ล้านบาทต่อปี โดยมีค่าใช้จ่าย O&M 
ประมาณ 69 ล้านบาทตอ่ปีคงที่ตลอดประมาณการ ซึง่กองทนุรวมฯ จะได้รับคา่เช่าสทุธิของระบบ 
FOC หลกัที่หกัคา่ใช้จ่าย O&M แล้วจาก TUC ทัง้นี ้อ้างอิงจากสรุปร่างสญัญาเช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการหลกั และข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE  
 
ทัง้นี ้คาดวา่จะมีความต้องการในการใช้ระบบ FOC จากหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมและการสือ่สารภายนอก ผู้ให้บริการเพย์ทีวี รวมถึงภาคธุรกิจอื่นๆ ที่มีความต้องการ
ใช้ระบบการสื่อสารข้อมลูผ่านระบบ FOC เช่น เครือข่าย ATM ของธนาคารพาณิชย์ โดยคาดว่า
กองทุนรวมฯ จะสามารถปล่อยระยะทางส่วนที่เหลือจากที่มีการตกลงให้ TUC เช่าใช้ ซึ่งมี
ระยะทางคงเหลอืประมาณ 34,000 – 49,000 คอร์กิโลเมตร เพื่อตอบสนองความต้องการดงักลา่ว 
อ้างอิงจากการศึกษาของ AM ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการใช้ระบบ FOC จากผู้ เช่าภายนอก
จ านวนระยะทางประมาณ 1,800 – 11,000 คอร์กิโลเมตรในแต่ละปีประมาณการ (2556F – 
2570F) ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าส าหรับผู้ เช่าภายนอกเท่ากบั 1 100 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนคงที่
ตลอดประมาณการ อ้างอิงจากสรุปร่างสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั  
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จากสมมตฐิานข้างต้น สามารถสรุประยะทางระบบ FOC และรายได้คา่เช่าจากระบบ FOC ในการประมาณการได้ดงันี ้
 2556F 

(1M) 

2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

ระยะทางทัง้หมด  

(คอร์กิโลเมตร) 

 122,690    122,690    122,690    122,690   122,690   122,690   122,690   122,690   122,690   122,690   122,690   122,690    122,690    122,690    122,690   

ระยะทางที่ TUC ใช้งานจริง                   

(คอร์กิโลเมตร) 
73,275   73,275   74,740   76,235   77,760   79,315   80,901   82,519   83,345   84,178   85,020   85,870   86,729   88,472   88,472   

คา่เชา่สทุธิจากสว่นระบบ FOC                

(ล้านบาท) 

10 122 128 134 141 147 154 161 164 168 171 175 178 186 186 

คา่เชา่สทุธิจากสว่นอปุกรณ์          

(ล้านบาท) 

3 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

รวมค่าเช่าสุทธิระบบ FOC หลักจาก 

TUC (ล้านบาท) 

13   160   166   172   179   185   192   199   202   206   209   213   216   224   224   

ผู้เช่าภายนอก                 

ระยะทางสว่นที่เหลือจากที่มีการตกลงให้ 

TUC เชา่ใช้ (คอร์กิโลเมตร) 

 49,415    49,415    47,950    46,455    44,930    43,375    41,789    40,171    39,345    38,512    37,670    36,820    35,961    34,218    34,218   

ระยะทางที่มีผู้ เชา่ภายนอกใช้งานจริง  

(คอร์กิโลเมตร) 

 –    –    1,759    2,463    3,167    3,870    4,574    5,278    5,981    6,861    7,741    8,620    9,500    10,379    11,259   

ค่าเช่าสุทธิระบบ FOC หลักจากผู้เช่า

ภายนอก (ล้านบาท) 

 –    –    23    33    42    51    60    70    79    91    102    114    125    137    149   

รวมค่าเช่าสุทธิระบบ FOC หลักจาก 

TUC และผู้เช่าภายนอก (ล้านบาท) 

 13    160    189    205    220    236    252    268    281    296    311    326    342    361    372   

 หมายเหต:ุ ตวัเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม
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- รายได้จากระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั (Access Network) 
TUC จะเป็นผู้ เช่าหลกัของบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั (Access Network) จนถึงปี 2569F 
และคาดวา่ TUC ยงัคงเป็นผู้ เช่าหลกัภายหลงัสญัญาดงักลา่วสิน้สดุลง เพื่อใช้ทรัพย์สินดงักลา่ว
ในการให้บริการบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ทในกลุ่ม TRUE โดยระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่
ตา่งจงัหวดัแบง่ออกเป็น Passive network และ Active network โดยกองทนุรวมฯ จะได้รับคา่เช่า
สทุธิจาก Passive network ประมาณ 791 ล้านบาทต่อปี และจาก Active network ประมาณ 
317 ล้านบาทตอ่ปี  ในปี 2556F และ 2557F และเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0 ในปี 2558F อ้างอิงจากสรุป
ร่างสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั ส าหรับคา่เช่าสทุธิภายหลงัปีดงักลา่ว ที่ปรึกษา
การเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้อตัราค่าเช่าเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.0 ต่อปี อ้างอิงจากอตัราเงิน
เฟ้อเฉลีย่ย้อนหลงั 10 ปี (2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

กระแสเงินสดจ่าย 

 

- คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา (O&M)  
กองทุนรวมฯ จะไม่มีค่าใช้จ่าย O&M เนื่องจากผู้ เช่าหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย O&M 
อ้างอิงจากสรุปร่างสญัญาหลกั และข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 

 

- คา่สทิธิแหง่ทาง (Right of way) 
ในปี 2556F ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ระบบ FOC หลกัและสว่นเช่ือมต่อมีความยาว
รวมทัง้สิน้ 25,862 กิโลเมตร โดยมีจดุเช่ือมตอ่ (Pole) ประมาณ 35 จดุตอ่กิโลเมตร และมีอตัราคา่
สทิธิแหง่ทางที่ต้องจ่ายให้แก่หนว่ยงานราชการและเจ้าของพืน้ที่อื่นๆ ประมาณ 55 บาทต่อจุดต่อ
ปี อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE โดยทีป่รึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าสิทธิแห่งทาง
เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.0 ต่อปีในแต่ละปีประมาณการ อ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลงั 
10 ปี (2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

- คา่ใช้จ่ายด้านการตลาด (Marketing charge) 
Telecom Asset Management (TAM) เป็นผู้ รับผิดชอบในการหาผู้ เช่าภายนอกให้แก่สินทรัพย์
ของ TUC ที่กองทนุรวมฯ ลงทนุ โดยมีค่าคอมมิชชัน่ร้อยละ 2 ของรายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่าที่ TAM 
สามารถหาได้เพิ่มเติมจากผู้ เช่ารายใดๆ ที่เช่าทรัพย์สนิท่ีให้บริการด้านการตลาดนอกเหนือไปจาก
ทรัพย์สนิท่ีผู้ เช่าดัง้เดิมเชา่หรือตกลงวา่จะเช่าในวนัท่ีของสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการ
หลกัที่เก่ียวข้องได้ตลอดประมาณการ อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 
 

- คา่ใช้จ่ายในการประกนัภยั  
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าธรรมเนียมและเบีย้ประกันภัย (Brokerage and 
Premium) ประมาณร้อยละ 0.059 ต่อปีของมูลค่าของทรัพย์สิน อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจาก 
TRUE 
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จากสมมตฐิานข้างต้น สามารถสรุปกระแสเงินสดของระบบ FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัของ TUC ที่กองทนุรวมฯ จะลงทนุได้ดงันี ้
   

หน่วย: ล้านบาท 
กระแสเงนิสดจากการให้เช่าระบบ FOC และบรอดแบนด์                          
ในพืน้ที่ต่างจังหวัด 

2556F 
(1M) 

2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

กระแสเงนิสดรับจากการให้เช่าระบบ FOC และบรอดแบนด์ในพืน้ที่
ต่างจังหวัด 

               

กระแสเงินสดรับจากการให้เชา่ระบบ FOC จาก TUC 13 160 166 172 179 185 192 199 202 206 209 213 216 224 224 
กระแสเงินสดรับจากการให้เชา่ระบบ FOC จากผู้ เชา่ภายนอก - - 23 33 42 51 60 70 79 91 102 114 125 137 149 
กระแสเงินสดรับจากระบบบรอดแบนด์ในพืน้ที่ตา่งจงัหวดัจาก TUC 92 1,108 1,163 1,198 1,234 1,271 1,309 1,348 1,389 1,430 1,473 1,517 1,563 1,610 1,658 
รวมกระแสเงนิสดรับ 106 1,267 1,352 1,402 1,454 1,507 1,561 1,616 1,670 1,726 1,784 1,844 1,904 1,970 2,030 
กระแสเงนิสดจ่ายจากการให้เช่าระบบ FOC และบรอดแบนด์ใน
พืน้ที่ต่างจังหวัด 

               

คา่สิทธิแหง่ทาง (4) (51) (53) (54) (56) (58) (59) (61) (63) (65) (67) (69) (71) (73) (75) 
คา่ใช้จา่ยในการประกนัภยั (0) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (6) (6) 
คา่ใช้จา่ยด้านการตลาด - - (0) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) 
รวมกระแสเงนิสดจ่าย (4) (55) (57) (59) (61) (63) (65) (67) (69) (72) (74) (76) (79) (81) (84) 
กระแสเงินสดจา่ยจากการลงทนุ - - - - - - - - - - - - - - - 
กระแสเงนิสดสุทธิ 101 1,212 1,295 1,343 1,393 1,444 1,496 1,549 1,600 1,655 1,710 1,767 1,826 1,889 1,946 
หมายเหต:ุ ตวัเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม
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3.  Terminal Value  

 ที่ปรึกษาการเงินอิสระก าหนดให้กระแสเงินสดสุทธิภายหลังปีประมาณการของทรัพย์สินทุกประเภทที ่                    
กองทนุรวมฯ ลงทนุเติบโตร้อยละ 1 จากปี 2570F เนื่องจากรายได้สทุธิจากอตัราค่าเช่าที่กองทนุรวมฯ จะได้รับตามสรุป
ร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ และสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัสว่นใหญ่สามารถปรับขึน้
ตามอตัราเงินเฟ้อ โดยก าหนดไว้สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 3.5 ตอ่ปี โดยอตัราการเติบโตที่ที่ปรึกษาการเงินอิสระเลอืกนัน้ ต ่ากวา่
อตัราการปรับขึน้สงูสดุที่ระบใุนสรุปร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกัซึง่เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis)  
 นอกจากนี ้ในการค านวณ Terminal Value ที่ปรึกษาการเงินอิสระมิได้รวมกระแสเงินสดจากสิทธิการรับ
ประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 50 เสาของ BFKT และ 392 เสาของ AWC ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดินที่
ขาดความชดัเจนเร่ืองเอกสารสทิธ์ิ เนื่องจากมีลกัษณะเป็นสญัญาขายรายได้ระยะยาวจนถึงปี 2578F เทา่นัน้  

4.  อัตราคดิลด (Weighted Average Cost of Capital; “WACC”) 

อตัราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเ งินสดเท่ากับร้อยละ 8.64 ค านวณจากต้นทุนทาง
การเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทนุของ TRUE ซึ่งเป็น
เจ้าของกรรมสทิธ์ิของทรัพย์สนิและสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่ประเมิน โดยใช้โครงสร้างทางการเงินตามงบ
การเงินรวมงวดสิน้สดุ 30 มิถนุายน 2556 ซึง่มีรายละเอียดการค านวณอตัราคิดลด ดงันี ้ 

 

 
โดยที ่
Ke =  ต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ   
Kd =  ต้นทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกู้  (ร้อยละ 7.04) 

        T =  อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล (ร้อยละ 0) อ้างองิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 ซึง่ 
 อนมุตัิยกเว้นการจดัเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียมทีเ่ก่ียวกบัการจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และ 

 ยกเว้นภาษีเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่เป็นบคุคลธรรมดา  
E =  สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม (9,269 ล้านบาท) 
D =  หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย (106,910 ล้านบาท) 

   
ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินค านวณต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) โดยใช้

ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM)  
 

 
 
โดยที่ Risk Free Rate (Rf) : อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ47.83  ปี ซึง่มีคา่เทา่กบัร้อย
ละ 4.89 ต่อปี ณ วนัที่ 30 สิงหาคม 2556 (ข้อมลูจากสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย) ซึ่งเป็นอตัราผลตอบแทน

WACC = [Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E)] 
 

Ke = Rf + ß (Rm - Rf) 
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ของพนัธบตัรรัฐบาลที่มีอายเุท่ายาวที่สดุ และสอดคล้องกบัการประมาณการของกระแสเงินสดจากทรัพย์สินที่
จดัตัง้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่มีสมมติฐานว่าธุรกิจยงัคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern 
Basis) 
Beta (ß): เท่ากับ 1.57 อ้างอิงจากค่า Beta ของ TRUE ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 (ข้อมูลจาก
www.reuters.com)  

 Rm = อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์เฉลีย่ย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2518 – 2556 (สงิหาคม)  
 เทา่กบัร้อยละ 19.04 ตอ่ปี (ข้อมลูจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ซึง่เป็นอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ที่นาน 

 ที่สดุ โดยนบัตัง้แตเ่ร่ิมจดัตัง้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยสอดคล้องกบัการประมาณการของกระแสเงินสด 

 จากทรัพย์สนิที่จดัตัง้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่มีสมมติฐานวา่ธุรกิจยงัคงด าเนินตอ่ไปอยา่งตอ่เนื่อง  
 (Going Concern Basis)  

  

5. สรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

จากประมาณการกระแสเงินสดสทุธิจากสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้และทรัพย์สนิ และสมมติฐานการ 
วิเคราะห์ความออ่นไหวข้างต้น ที่ปรึกษาการเงินอิสระสรุปมลูคา่ที่เหมาะสมของสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ 
และทรัพย์สนิดงันี ้ 
 
5.1) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้วยอตัราคิดลดระหว่างร้อยละ 8.14 – ร้อยละ 9.14 โดยก าหนดให้ Terminal Growth 
คงทีเ่ทา่กบัร้อยละ 1  

 

มูลค่าทรัพย์สนิแบ่งตามประเภท 
มูลค่ากระแสเงนิสดสุทธิคิดลด (ล้านบาท) 

WACC = ร้อยละ 9.14 WACC = ร้อยละ 8.64 WACC = ร้อยละ 8.14 

1. BFKT 
    - เสาโทรคมนาคม 3,875 4,135 4,429 
   -  ระบบ FOC     13,655 14,334 15,097 
รวมมลูคา่ทรัพย์สนิของ BFKT 17,530 18,469 19,526 
2. AWC 
     - เสาโทรคมนาคม 12,493 13,287 14,192 
3. TRUE  
    -  เสาโทรคมนาคม 18,868 20,247 21,825 
4. TUC 
    -  ระบบ FOC หลกั และบรอดแบนด์ 
        ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั 18,422 19,746 21,261 

รวม 67,313 71,749 76,804 

หมายเหต:ุ ตวัเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม 
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5.2) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้วย Terminal Growth ระหว่างร้อยละ 0 – ร้อยละ 2 โดยก าหนดให้อตัราคิดลดคงที่
เทา่กบัร้อยละ 8.64  
 

มูลค่าทรัพย์สนิแบ่งตามประเภท 

มูลค่ากระแสเงนิสดสุทธิคิดลด (ล้านบาท) 
Terminal Growth   

= ร้อยละ 0 

Terminal Growth   
= ร้อยละ 1.0 

Terminal Growth   
= ร้อยละ 2.0 

1. BFKT 
    - เสาโทรคมนาคม 3,945 4,135 4,380 
   - ระบบ FOC      13,931 14,334 14,860 
รวมมลูคา่ทรัพย์สนิของ BFKT 17,876 18,469 19,240 
2. AWC 
     - เสาโทรคมนาคม 12,729 13,287 14,014 
3. TRUE  
    -  เสาโทรคมนาคม 19,221 20,247 21,582 
4. TUC 
    -  ระบบ FOC หลกัและบรอดแบนด์                        
        ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั 18,762 19,746 21,027 

รวม 68,588 71,749 75,863 

หมายเหต:ุ ตวัเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม 
 
 จากสมมติฐานตา่งๆ ข้างต้นและวิธีการประเมินมลูคา่โดยวธีิกระแสเงินสดสทุธิคิดลด (Discounted Cash Flow) 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระสรุปได้ว่าราคาที่เหมาะสมของทรัพย์สินเพื่อจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอยู่
ระหวา่ง 67,313 – 76,804 ล้านบาท  
 ทัง้นี ้ในการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินครัง้นี ้ที่ปรึกษาการเงินอิสระใช้ข้อมูลและรายละเอียดจาก
สารสนเทศที่ TRUE ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ ข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE และข้อมลูที่ปรากฏอยู่ในสาธารณะ งบการเงิน
ของ TRUE และบริษัทในกลุม่ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานแล้วจากผู้สอบบญัชี สรุปร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ สรุปร่างสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัของทรัพย์สินแต่ละประเภท รายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์อตุสาหกรรมโทรคมนาคมของ AM ซึง่เป็นหนึง่ในท่ีปรึกษาของ TRUE ในการจดัตัง้กองทนุรวมฯ ซึ่งภายหลงัการ
ออกรายงานประเมินมูลค่าฉบับนี ้หากข้อมูลดงักล่าวและปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกั และ/หรือโครงสร้างทรัพย์สินที่จัดตัง้กองทนุรวมฯ  มีการเปลี่ยนแปลงไป อาจท าให้มูลค่าทรัพย์สินที่ท าการ
ประเมินมีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรศึกษาหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมฯ อย่างรอบคอบก่อน
ตดัสนิใจลงทนุ 
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เงื่อนไขการจ ากัดขอบเขต 

ในการจัดท ารายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม (รายงานฯ) ฉบบันี ้                          
บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ได้ใช้ข้อมลูและที่ได้รับจาก TRUE รวมทัง้ข้อมลู
ที่ปรากฏอยูใ่นสาธารณะที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีท าการประเมิน ภายใต้สมมติฐานวา่ข้อมลูและเอกสารที่ได้รับจากแหลง่
ต่างๆ ดงักลา่วข้างต้น มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นจริงในสถานการณ์และข้อมูลที่รับรู้ได้ในปัจจุบนั ดงันัน้ หาก
สถานการณ์และข้อมลูมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่รายงานฯ ฉบบันีไ้ด้ 

ในการจดัท ารายงานฯ ฉบบันี ้ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีเง่ือนไขการจ ากดัขอบเขตสรุปได้ดงันี ้ 
1. ที่ปรึกษาการเงินอิสระยงัมิได้สอบทานเอกสารส าคญัที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิที่ท าการประเมินมลูคา่หลาย  

ประการ เช่น สญัญาส าคญัระหว่างบริษัทในเครือ TRUE กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) สญัญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัฉบบัสมบูรณ์ของทรัพย์สินที่ท าการประเมิน และผลการตรวจสอบทรัพย์สิน (Due 
Diligence) จากผู้ เช่ียวชาญที่แสดงถึงจ านวน มลูค่า สถานะ อายกุารใช้งาน และกรรมสิทธ์ิของทรัพย์สินทัง้หมดที่ใช้ใน
การจดัตัง้กองทนุรวมฯ เป็นต้น ซึง่หากสาระส าคญัของเอกสารดงักลา่วมีความแตกตา่งจากร่างเอกสาร และ/หรือข้อมลูที่ท่ี
ปรึกษาการเงินอิสระได้รับจาก TRUE อาจสง่ผลกระทบต่อผลการประเมินมูลค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินที่ใช้ในการจดัตัง้               
กองทนุรวมฯ ได้   

2. เนื่องจากทรัพย์สนิท่ีใช้จดัตัง้กองทนุรวมฯ บางสว่นยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง และมีแผนท่ีจะสง่มอบให้แก่ 
กองทนุรวมฯ ในอนาคตอีกประมาณ 1-2 ปี เช่น เสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 ต้น เป็นต้น ซึง่หากการสง่มอบมิได้เป็นไป
ตามสมมติฐานตามที่ระบุในประมาณการ อาจส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดตัง้กองทุนรวมฯ 
เปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั     
 3.  ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระที่น าเสนอในรายงานฯ ฉบบันี ้ อาศยัสมมติฐานของข้อมูลที่เกิดขึน้
ในขณะท ารายการ ดงันัน้ การให้ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงไมอ่าจยืนยนัถึงผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง 
ใดๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัการออกรายงานฯ ฉบบันี ้เพื่อประกอบการจดัตัง้กองทนุรวมฯ ซึง่อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั 
ตอ่ TRUE และบริษัทในเครือ TRUE และ/หรือผู้ ถือหุ้น TRUE และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมฯ ได้ 
 4.  รายงานของท่ีปรึกษาการเงินอิสระฉบบันี ้ถือเป็นกรรมสทิธ์ิของท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ผู้ครอบครองไมม่ี 
สทิธิน าไปตีพิมพ์สิง่พิมพ์ในรูปแบบใดๆ หรือไมอ่าจใช้เพื่อการอื่นใด โดยไมไ่ด้รับการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากที่ 
ปรึกษาการเงินอิสระ  

 



ภาคผนวก 2: รายงานการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม  
จดัท าโดยบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั (ฉบบัยอ่) 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

ภาคผนวก 2: รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม  
จัดท าโดยบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด (ฉบับย่อ)



 

 

 
 

 
 

 

 
รายงานการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของ 
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 

(ฉบับย่อ) 
 

ของ 
 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมวินิเคช่ัน จ ากัด 
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด 

 
 

 

 

 
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด 

วันที่ 18 กันยายน 2556 
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บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั หน้า 1 

Disclaimer 
 

รายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมฉบบัย่อ (“รายงานฯ”) ฉบบันี ้จดัเตรียมขึน้
โดยบริษัทสีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั (“Silom Advisory” หรือ “ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในฐานะผู้ประเมิน (Valuer) ที่
ได้รับการแต่งตัง้โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั (“SCBAM”) เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการ
เปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุในการจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (“กองทนุรวมฯ”) โดยน าเสนอ
การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุรวมฯ จะเข้าลงทนุเป็นครัง้แรก (“ทรัพย์สินฯ”) เพื่อใช้
ประกอบการอ้างอิงมลูคา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมดงักลา่ว 

รายงานฯ ฉบบันีม้ิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อชีแ้นะการพิจารณาตดัสินใจใดๆ เก่ียวกับการด าเนินการของธุรกิจที่
เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม หรือไม่ได้มีวตัถุประสงค์ในการชกัชวนให้ซือ้หรือขายหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมฯ แตอ่ยา่งใด 

ในการจัดท ารายงานฯ ฉบับนี ้Silom Advisory ได้พิจารณาจากเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ได้แก่ งบการเงิน ประมาณการ และสมมติฐานทางการเงินของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินฯ เง่ือนไขส าคญัในร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ร่างสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการ
หลกั และร่างสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดตัง้กองทุนรวมฯ รายงานการวิเคราะห์โครงสร้างการจัดตัง้กองทนุรวมฯ 
ธุรกิจและสภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจโทรคมนาคมที่จดัท าโดยบริษัท Analysys Mason รวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และธนาคารแหง่ประเทศไทย โดย Silom Advisory 
ได้มีการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมลูดงักลา่ว ที่ได้รับจาก TRUE และ Analysys Mason เพื่อน ามาใช้อ้างอิงใน
สมมติฐานทางการเงิน และจัดท าประมาณการทางการเงินของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินฯ ในการ
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมในครัง้นี ้อยา่งไรก็ตาม เอกสารบางสว่นยงัเป็นเพียงร่างสญัญา หรือ
เง่ือนไขหลกัในสญัญา ทีอ่ยูร่ะหวา่งการจดัเตรียมซึง่อาจมีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต 

ทัง้นี ้Silom Advisory จะไม่รับผิดชอบต่อความแตกต่างของเง่ือนไข หรือข้อความในสญัญาที่มีการลงนามจริง
จากร่างสญัญา หรือสรุปเง่ือนไขหลกัในสญัญาที่ Silom Advisory ได้รับ และ/หรือได้รับแจ้งจาก TRUE และ/หรือจาก
ข้อมูลที่ได้รับ ณ ปัจจุบนั และหากในอนาคตมีการยกเลิกสญัญาใดๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน หรือการ
คาดการณ์ ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อกรรมสิทธ์ิ หรือการใช้งานของทรัพย์สินฯ ท่ีกองทนุรวมฯ จะได้มา รวมทัง้สง่ผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อกระแสเงินสดที่กองทุนรวมฯ จะได้รับในอนาคต อาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปจากการประเมินราคาในครัง้นี  ้นอกจากนี ้มีทรัพย์สินฯ บางรายการที่อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง หรือยงัมิได้ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการเสร็จก่อนการซือ้ขายและ /หรือให้เช่าทรัพย์สินฯ และบางรายการที่
คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในอนาคต ซึ่ง Silom Advisory ไม่สามารถตรวจสอบหรือยืนยนัได้ว่า การก่อสร้างดงักล่าวจะ
ด าเนินการเสร็จทนัก าหนดในอนาคตตามสมมติฐานท่ีได้รับจาก TRUE หรือไม ่

รายงานฉบับนีจ้ัดท าขึน้เพื่อน าเสนอผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมตาม
วตัถปุระสงค์ข้างต้น ดงันัน้ Silom Advisory จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้จากการใช้รายงานฉบบันี ้หรือ
การใช้ข้อมลูที่มีอยู่ในรายงานฉบบันีเ้พื่อวตัถุประสงค์อื่น และผู้อื่นใดไม่สามารถดดัแปลง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขไม่ว่า
สว่นหนึ่งหรือทัง้หมดของรายงานฯ เพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใดก็ตาม ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ในรายงาน
ฉบบัเต็ม 
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ค าย่อ (Abbreviation) 
 
“รายงานฯ” รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม (ฉบบัยอ่) 
“TRUE” บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
“BFKT” บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากดั 
“TMV” บริษัท ทรู มฟู จ ากดั 
“AWC” บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 
“TUC” บริษัท ทรู ยนูิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากดั 
“RFT” บริษัท เรียลฟิวเจอร์ จ ากดั 
“CAT” บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
“ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม”หรือ “ทรัพย์สนิฯ”  
 ทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประกอบด้วย (1) สิทธิในการรับ

ประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นๆของ BFKT และ AWC (2) กรรมสิทธ์ิในเสา
โทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท  Passive อื่นๆที่เก่ียวข้อง
ส าหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ ที่ TRUE จะส่งมอบหรือด าเนินการให้มีการส่ง
มอบเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ให้แก่กองทุนรวมฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
และเสาโทรคมนาคมส่วนที่เหลือ 3,000 เสา ให้แก่กองทุนรวมฯ ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 และ (3) กรรมสิทธ์ิในระบบ FOC หลกัอปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่
เก่ียวข้องและระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัของ TUC และ (4) สทิธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าระบบ FOC และอุปกรณ์สื่อสญัญาณ
บางสว่นท่ีอยูน่อกเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหนาครและปริมณฑลของ BFKT  

“FOC” Fiber Optic Cable  
“HSPA” High Speed Packet Access 
“กองทนุรวมฯ” กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมทรูโกรท 
“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ” ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
“ส านกังาน ก.ล.ต.” ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
“Silom Advisory” บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั 
“Analysys Mason” บริษัท Analysys Mason 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั (“Silom Advisory”) ในฐานะผู้ประเมิน (Valuer) ที่ได้รับการแต่งตัง้โดยบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั (“SCBAM”) เพื่อวตัถปุระสงค์ในการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุในการจัดตัง้
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมทรูโกรท (“กองทุนรวมฯ”) โดยน าเสนอการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม ที่กองทนุรวมฯ จะเข้าลงทนุ เพื่อใช้ประกอบการอ้างอิงมลูคา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 

ทัง้นี ้Silom Advisory ได้พิจารณาจากเอกสารและข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ งบ
การเงิน ประมาณการและสมมติฐานทางการเงินของธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินฯ เง่ือนไขส าคญัในร่างสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ร่างสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั และร่างสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการจดัตัง้
กองทนุรวมฯ รายงานการวิเคราะห์ ธุรกิจและสภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งจดัท าโดยบริษัท Analysys 
Mason และข้อมลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

โดยสามารถสรุปข้อมลูทรัพย์สนิได้ดงันี ้
ล าดั
บ 

บริษัท ธุรกรรมของทรัพย์สิน ทรัพย์สิน 
 

1 BFKT (1) ขายสิทธิรายได้ 
(2) ขายทรัพย์สินเม่ือเข้าเงื่อนไข

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ 

รายได้สทุธิหลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและ
อปุกรณ์ HSPA   
(1)  เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานประเภท Passive อ่ืนๆ จ านวน 1,485 ต้น  
(2) ระบบ FOC และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่เก่ียวข้อง จ านวน 9,169 ลิงค์ ระยะทาง 47,250 

กิโลเมตร หรือคิดเป็น 680,400 คอร์กิโลเมตร 
โดยกองทนุรวมฯ มีสิทธิในการซือ้ (call option) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมจ านวน 1,435 ต้น 
และ ระบบ FOC จ านวน 9,169 ลิงค์ จาก BFKT เม่ือสิน้สดุสญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ใน
ปี 2568 โดยมีราคาใช้สิทธิ 10 ล้านบาท  ส าหรับเสาโทรคมนาคมส่วนที่เหลือจะยังอยู่ภายใต้
ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอนสิทธิรายได้ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั BFKT ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 10 ปี  

2 AWC (1) ขายสิทธิรายได้ 
(2) โอนทรัพย์สินเม่ือเข้าเงื่อนไขตาม

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ 

รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจ านวน 4,360 เสา 
ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม ระหว่าง AWC และ BKFT โดย AWC จะโอนกรรมสิทธ์ิในเสา
โทรคมนาคมจ านวน 3,968 ต้น ให้แก่กองทนุรวมฯ เม่ือสิน้สดุสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA 
ในปี 2568 ส าหรับเสาโทรคมนาคมสว่นที่เหลือจะยงัอยูภ่ายใต้ข้อตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายได้
ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั AWC ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 10 ปี  

3 TRUE ขายทรัพย์สิน เสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสา ที่จะก่อสร้างขึน้ใหม่หรือได้มาหรือมีอยู่แล้วซึ่งจะมีการส่งมอบ
ให้แก่กองทนุรวมฯ ภายในปี 2557 จ านวน 3,000 ต้น และ 2558 จ านวน 3,000 ต้น 

4 TUC ขายทรัพย์สิน ระบบใยแก้วน าแสงความยาว 5,112  กิโลเมตร หรือคิดเป็น 122,690 คอร์กิโลเมตร อปุกรณ์ระบบ
ส่งสัญญาณที่เก่ียวข้องและระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด  (“Broadband”) จ านวน
ประมาณ 1.20 ล้านพอร์ต 

 
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม Silom Advisory เลือกใช้แนวทางการประเมิน

มลูค่าทรัพย์สินจากการประเมินรายได้ (Income Approach) โดยวิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow) เนื่องจากวิธีนีจ้ะวิเคราะห์ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สนิตลอดจนสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแส
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เงินสดของทรัพย์สนิฯ และสทิธิในการได้รับรายได้สทุธิในช่วงระยะเวลาประมาณการจากทรัพย์สนิฯ ทีก่องทนุรวมฯ จะเข้า
ลงทนุ ซึง่นา่จะสามารถสะท้อนถึงมลูคา่ที่เหมาะสมของมลูคา่ทรัพย์สนิดงักลา่วได้ดีที่สดุ 

อยา่งไรก็ตาม วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เป็นการประเมินจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ตัง้อยูบ่น
สมมติฐานตา่งๆ ท่ีได้รับจากกลุม่ TRUE และจากรายงานของ Analysys Mason โดยเปรียบเทียบกบัข้อมลูอตุสาหกรรมที่
เป็นปัจจุบนั และก าหนดขึน้มาภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั ณ วนัที่ท าการประเมิน การเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ที่เกิดขึน้ในอนาคต อนัมีผลกระทบต่อสมมติฐานดงักลา่วข้างต้นอย่างมีนยัส าคญั เช่น การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
สญัญา และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอาจสง่ผลให้กระแสเงินสดสทุธิในอนาคตของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม หรือสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากธุรกิจของทรัพย์สินฯ ในอนาคต ไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์หรือท าให้ตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้ มูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ประเมินได้ตามวิธีนีก็้จะเปลีย่นแปลงไปด้วยเช่นกนั 

โดยสรุป Silom Advisory มีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ เหมาะสมอยู่
ระหว่าง 67,523 – 73,347 ล้านบาท 
 
 
บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั 
ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 
 
 

 
(นายพิทกัษ์ กิตติอคัรเสถียร) 
กรรมการผู้จดัการ 
18 กนัยายน 2556  
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1. การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 
 
ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมในครัง้นี ้Silom Advisory เลอืกใช้วิธีมลูคา่ปัจจุบนั

ของกระแสเงินสด (Discounted Cashflow:DCF) ในการประเมินในครัง้นี ้วิธีการประเมินโดยวิธีนี ้จะค านวณมูลค่า
ปัจจุบนั (Present Value) ของกระแสเงินสดสทุธิจากธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมใน
อนาคตตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ ด้วยอตัราสว่นลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม โดยช่วงระยะเวลาประมาณ
การคือ เร่ิมตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2556  (ซึง่เป็นช่วงเวลาที่คาดวา่กองทนุรวมฯ จะมีการได้มาซึง่ทรัพย์สนิฯ และสทิธิในการ
รับรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินฯ) ถึงเดือนธันวาคม 2570 ซึ่งได้มีการพิจารณาสมมติฐานที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
จดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ และตวัแปรตา่งๆ ภายหลงัสิน้สดุสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ระหว่าง CAT 
และ BFKT ณ วนัท่ี 3 สงิหาคม 2568 โดยหลงัจากสิน้สดุสญัญาดงักลา่วกองทนุรวมฯ จะใช้สิทธิในการซือ้ (call option) 
ทรัพย์สนิของ BFKT และจะรับโอนทรัพย์สนิจาก  AWC ตามจ านวนทรัพย์สนิที่มีการตกลงกนัในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้โดยทรัพย์สนิดงักลา่วจะให้กลุม่ TRUE และ/หรือผู้ ให้บริการ หรือลกูค้ารายอื่นเช่าทรัพย์สินดงักลา่วต่อใน
ราคาตลาดตามประมาณการ ส าหรับเสาโทรคมนาคมสว่นที่เหลือของ BFKT และ AWC ทัง้สองบริษัทจะยงัอยู่ภายใต้
ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอนสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั AWC ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 10 ปี  

Silom Advisory ได้ค านวณหาต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: 
WACC) ตามโครงสร้างทุนของกองทุนรวมฯ เพื่อใช้เป็นอตัราส่วนลดและค านวณหากระแสเงินสดสทุธิในอนาคตจาก
ธุรกิจของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินฯ 
ดงักลา่วโดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานวา่ธุรกิจของทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมยงัคงด าเนินตอ่ไปอยา่งตอ่เนื่อง (Going 
Concern Basis) ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบนั และไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่อาจสง่ผลให้ธุรกิจของ
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมหยดุด าเนินงานหรือเปลีย่นแปลงไปจากสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญั 

 
ทัง้นี ้กระแสเงินสทุธิ (Free Cash Flow: FCF) ค านวณจากสตูรดงันี ้
 

กระแสเงินสทุธิ (Free Cash Flow: FCF) = กระแสเงินสดรับที่ได้จากรายได้–กระแสเงินสดจ่ายส าหรับรายจ่าย– 
ภาษีจา่ย– คา่ใช้จ่ายลงทนุ (Capital Expenditure) 

 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีนี ้ก าหนดสมมติฐานว่าไม่มีภาษีจ่าย ตามรายละเอียดที่จะกลา่วต่อไปตามสมมติฐานใน

รายงาน 
  



รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 

บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั หน้าที่ 6 

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 
 
สมมติฐานทางการเงนิ 
 
1) ธุรกิจและแหล่งรายได้จากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม (TOWER) 
 
1.1 กระแสเงนิสดรับจากรายได้ 

 
1.1.1  จ านวนเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานประเภท Passive อื่นๆที่ให้เช่า 

กองทุนรวมฯ จะท าการซือ้สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม 
จ านวน 5,845 เสา ซึง่เป็นทรัพย์สนิของ BFKT และ AWC และซือ้เสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสา ท่ี TRUE จะสง่
มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบให้แก่กองทนุรวมฯ จ านวน 3,000 เสา ภายในเดือนธันวาคม 2557 และจ านวน 
3,000 เสา ภายในเดือนธันวาคม 2558 รวมจ านวนเสาโทรคมนาคมทัง้หมด 11,845 เสา รายละเอียดเสา
โทรคมนาคมแยกตามประเภท 

อายเุฉลี่ยของเสาโทรคมนาคมที่กองทนุรวมฯ จะเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
จ านวนมากถกูสร้างขึน้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนหน้าที่กองทนุรวมฯ จะลงทนุ ในขณะที่อายกุารใช้งานของเสาโทรคมนาคม
โดยทัว่ไปอยู่ที่ประมาณ 30 ปี และอาจมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึน้ หากมีการดูแลรักษาเป็นประจ า โดยเสา
โทรคมนาคมจ านวน 5,845 เสาของ BFKT และ AWC ดงักลา่ว จะใช้เพื่อรองรับการใช้งานของ CAT แต่เพียงผู้ เดียว
เทา่นัน้ (ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA) เพื่อการให้บริการ 3G 850 MHz และเสาโทรคมนาคม อีกจ านวน 
6,000 เสาที่ TRUE จะทยอยสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบให้แก่กองทนุรวมฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 จะให้เช่ากบับริษัทในกลุม่ TRUE เพื่อรองรับบริการ 3G และ 4G และผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น 

ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลาประมาณการในอนาคต คาดว่าจะมีผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่อื่น มาเช่าใช้
บริการมากขึน้ เนื่องจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ ได้แก่ AIS DTAC รวมทัง้กลุม่ TRUE ทีไ่ด้รับใบอนญุาตให้
ใช้คลื่นความถ่ีในย่านความถ่ี 2100 MHz และใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ซึ่งระบบ 2100 
MHz ต้องการเสาที่อยู่ในระยะใกล้กนั (เมื่อเทียบกบัย่านความถ่ี 850/900 MHz และ 1800 MHz) ท าให้คาดว่าใน
อนาคต เมื่อใบอนญุาตส าหรับย่านความถ่ีต ่าเร่ิมหมดอาย ุ(ประมาณปี 2558 – 2561) จะมีความต้องการเสาใน
ระยะใกล้ เพื่อรองรับระบบย่านความถ่ี 2100 MHz และย่านความถ่ีที่สงูกว่า เช่น 2300 MHz และ 2600 MHz มาก
ขึน้ 

 
1.1.2 การให้เช่าพืน้ที่ (Slots) บนเสาโทรคมนาคม 

เสาโทรคมนาคมจ านวน 11,845 เสา ท่ีเป็นแหลง่รายได้ของกองทนุรวมฯ จะมีพืน้ท่ี (Slots) บนเสาเพื่อรองรับ
การติดตัง้อปุกรณ์ เช่น จานรับสง่คลืน่ไมโครเวฟ หรือสายอากาศได้สงูสดุประมาณ 6 Slots ต่อเสา โดยมีสมมติฐาน
ดงันี ้

- เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC จ านวน 5,845 เสาเพื่อรองรับการใช้งานของ CAT ตามสิทธิในการ
ใช้แตเ่พียงผู้ เดียวจนถึง 3 สงิหาคม 2568 ท าให้มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเพียง 1 Slot ตอ่เสา  
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- BFKT ให้สทิธิในการซือ้ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT บางสว่นแก่กองทนุรวมฯ เมื่อสญัญาเช่า
เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA สิน้สดุลงในวนัที่ 3 สิงหาคม 2568 ในขณะที่ AWC จะโอนเสาโทรคมนาคม
ให้กับกองทุนรวมฯ ตามจ านวนเสาโทรคมนาคมที่มีการตกลงกันในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ ท าให้ในปี 2568 เสาโทรคมนาคมของกองทนุรวมฯ จะมี Slot เพื่อให้บริการแก่ลกูค้าอื่นเพิ่มขึน้อีก
ประมาณ 19,180 Slots 

- ในปี 2557 และ 2558 จะมีเสาโทรคมนาคม ที่ TRUE จะสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบให้กองทนุ
รวมฯ เพิ่มปีละ 3,000 เสา จึงคาดการณ์วา่ตัง้แตปี่ 2558 - ปี 2567 จะมีอตัราสว่นการเชา่พืน้ท่ี Slot โดย
เฉลีย่เพิ่มขึน้เป็น 1.47 Slot/เสา ในปี 2558 1.75 Slot/เสา ในปี 2559 1.87 Slot/เสา ในปี 2560 และ 1.89 
Slot/เสา ในชว่งปี 2561 – 2567 ตามล าดบั  และตัง้แตปี่ 2568 คาดวา่จะมีอตัราสว่นการเชา่พืน้ท่ีจาก Slot 
ที่เพิ่มขึน้ของเสาโทรคมนาคม ของ BFKT และ AWC โดยเฉลีย่เพิ่มขึน้เป็นประมาณ 2.40 Slot/เสา ทัง้นี ้
สมมติฐานอตัราการให้เช่าพืน้ท่ี Slot พิจารณาตามการคาดการณ์ของ TRUE และ Analysys Mason ที่
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกบัข้อมลูอตุสาหกรรมของไทย และตา่งประเทศ 

ทัง้นีต้ามสมมติฐาน บริษัทในกลุ่ม TRUE จะเป็นผู้ เช่าหลกัในการเช่า Slots จากเสาโทรคมนาคมเพื่อ
ให้บริการแก่ CAT ตามสญัญาเช่าเคร่ืองมือและอปุกรณ์ HSPA และตามเง่ือนไขของใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีใน
ยา่น 2100 MHz ที่จะต้องสามารถให้บริการครอบคลมุประชากรของโครงขา่ยเป้าหมายได้ถึงร้อยละ 80 ภายในเดือน
ธันวาคม 2559 ในขณะที่สดัสว่นของผู้ เช่ารายอื่นๆ ได้แก่ ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น เพื่อรองรับคลื่นความถ่ี 
850 MHz 1800 MHz และ 2100MHz และอื่นๆ จะมีสดัสว่นรวมประมาณร้อยละ 4 – 6 ของจ านวน Slot ที่มีผู้ เช่า
ทัง้หมด 

 
1.1.3 ราคาค่าเช่าพืน้ที่ Slots บนเสาโทรคมนาคม 

 แบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ  
คา่เช่า Slots บนเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT 

จะมีอตัราคงที่ถึงปี 2568 หลงัจากนัน้จะปรับตามราคาตลาด สรุปได้ดงันี ้
(1) กรณีเสาโทรคมนาคมของ BFKT จะเป็นการขายสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิให้แกก่องทนุ

รวมฯ ในอตัรา 19,565 บาท/เสา/เดือน ส าหรับปี  2556 – 2557 ส าหรับเสาโทรคมนาคมทกุประเภท
(โดยหกัลบคา่เช่าที่ดิน คา่ใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาและคา่ประกนัภยัแล้ว) หลงัจากนัน้จะปรับลดลง
เนื่องจากมีอตัราคา่เชา่คงที่ แตห่กัคา่ใช้จ่ายที่บางรายการทีก่ าหนดให้ปรับเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 3 ตอ่
ปี ตามสญัญาเชา่เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ HSPA ระหวา่ง BFKT และ CAT 

(2) กรณีของเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึง่จะเป็นการขายสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิให้แก่
กองทนุรวมฯ ในอตัรา 22,000 บาท/เสา/เดือน ส าหรับเสาโทรคมนาคมทกุประเภท ส าหรับปี 2556 – 
2557 หลงัจากนัน้จะปรับลดลงเนื่องจากมีอตัราคา่เช่าคงที่แตห่กัคา่ใช้จา่ยที่บางรายการ ก าหนดให้ปรับ
เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 3 ตอ่ปี ตามสญัญาเชา่ระหวา่ง AWC กบั BKFT เพื่อ BFKT จะได้น าเสา
โทรคมนาคมดงักลา่วไปให้บริการแก่ CAT (โดย BFKT ในฐานะผู้ เช่าหลกัและคูส่ญัญาเช่าพืน้ท่ีตัง้เสา
โทรคมนาคมของ AWC จะหกัลบคา่ใช้จา่ยในลกัษณะเดยีวกบัเสาของ BFKT ได้แก่ คา่เช่าที่ดิน 
คา่ใช้จา่ยในการบ ารุงรักษา และคา่ประกนั โดยรายการหกัซึง่สว่นใหญ่คือคา่เช่าที่ส าหรับเสาของ AWC 
จะต ่ากวา่เสาของ BFKT เนื่องจากพืน้ท่ีตัง้สว่นใหญ่อยูใ่นเขตตา่งจงัหวดั) 
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(3) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ในปี 2568 ก าหนดสมมติฐานว่า
บริษัทในกลุ่ม TRUE และลกูค้ารายอื่นจะเช่าโทรคมนาคมต่อ โดยคิดค่าเช่า Slot ตามราคาตลาด
เช่นเดียวกบัเสาโทรคมนาคมที่ TRUE จะสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบ โดยอ้างอิงจากราคาคา่
เช่า ณ ช่วงเวลานัน้ และงานวิจยัโดย Analysys Mason (ที่จะอธิบายตอ่ไป) 

ค่าเช่า Slot บนเสาโทรคมนาคมที่ TRUE จะส่งมอบหรือด าเนินการให้มีการส่งมอบให้แก่กองทุนรวมฯ 
ภายในเดือนธนัวาคมปี 2557 จ านวน 3,000 เสา และในเดือน ธันวาคม ปี 2558 จ านวน 3,000 เสา ก าหนดจากค่าเช่าปี 
2556 ซึง่อ้างอิงจากราคาคา่เช่า ณ ปัจจบุนั และงานวิจยัโดย Analysys Mason ทีไ่ด้พิจารณาราคาตลาดของคา่เช่า Slots 
ในประเทศไทยและตา่งประเทศ ซึง่เป็นระดบัราคาที่สามารถแขง่ขนัได้ โดยแบ่งค่าเช่าตามประเภทของเสาโทรคมนาคมที ่
TRUE จะท าการสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เสาที่ตัง้อยู่บนพืน้ดิน และเสาที่ตัง้อยู่บน
ดาดฟ้า ซึ่งมีราคาประมาณ 25,400 บาท/Slot/เดือน และ 23,200 บาท/Slot/เดือน ตามล าดบัและมีการปรับเพิ่มขึน้
ประมาณร้อยละ 2.7 ตอ่ปี ตามสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั 
 สว่นลดคา่เช่าพืน้ท่ี (Slots) 

จากการวิเคราะห์คู่แข่ง และราคาค่าเช่าในอตุสาหกรรม โดย Analysys Mason เพื่อให้ระดบัราคาค่าเช่า 
Slots สามารถแขง่ขนัในธุรกิจ และดงึดดูผู้ให้บริการโทรคมนาคมใช้บริการเช่าในระยะยาวโดยพิจารณากบัราคาตลาด ณ 
ปัจจบุนั จึงมีการก าหนดสว่นลดคา่เช่าใน 2 กรณี คือ 
(1) ส่วนลดส ำหรบัผูเ้ช่ำหลกั (Anchor Tenant Discount) ซึง่คือ กลุม่ TRUE ซึง่เป็นผู้พฒันาเสาโทรคมนาคม และ

ระบบ FOC ทัง้หมดและเป็นผู้ เชา่รายใหญ่ (Anchor Tenant) โดยมีสว่นลดร้อยละ 32 ของราคาคา่เชา่ปกติ  
(2) ส่วนลดส ำหรบัปริมำณกำรเช่ำพืน้ที่จ ำนวนมำก (Volume Discount) ในกรณีที่ผู้ เช่า มีการเช่าพืน้ที่ (Slots) จ านวน

มาก จะมีสว่นลดดงันี ้
จ านวน Slots ที่เชา่ สว่นลด (ร้อยละ) 

ระหวา่ง 3,001– 5,000 Slots 30% 
ระหวา่ง 5,001 – 10,000 Slots 35% 

มากกวา่ 10,000 Slots 40% 

 
การซือ้ลกูหนีค้า่เช่า  
เนื่องจากสญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ระหวา่ง BFKT กบั CAT ให้เครดิตการช าระคา่เช่าแก่ CAT 

เป็นระยะเวลา 60 วนั เพื่อให้กองทนุฯ ได้รับสทิธิประโยชน์จากการรับรายได้สทุธิตัง้แตเ่ดือนแรกที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุ  
กองทนุรวมฯ จะท าการซือ้ลกูหนีค้า่เช่าจาก BFKT จ านวน 2 เดือน คือ ตลุาคมและพฤศจิกายน 2556 ดงันัน้ กองทนุรวมฯ 
จะได้รับเงินคา่เชา่ที่ BFKT ได้รับจาก CAT ของเดือนตลุาคม ปี 2556 ถึงวนัสิน้สดุสญัญา HSPA (3 สงิหาคม2568) แต่
กระแสเงินสดจริงที่กองทนุรวมฯ จะได้รับเร่ิมตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2556 – เดือนตลุาคม 2568 

เสาโทรคมนาคมที ่TRUE จะสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบในปี 2557 – 2558 
ในกรณีเสาโทรคมนาคมที ่ TRUE จะสง่มอบหรือด าเนินการให้มกีารสง่มอบให้กองทนุรวมฯ จ านวน 3,000 

เสา ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และเสาโทรคมนาคมทีเ่หลอืจ านวน 3,000 เสาภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รวม
ทัง้หมดจ านวน 6,000 เสา จะมกีารระบจุ านวน slot ที่กลุม่ TRUE จะเชา่ขัน้ต า่ และคา่เช่าในสญัญาเชา่ ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกั โดยกลุม่ TRUE จ่ายคา่เช่าลว่งหน้า 1 ปี ส าหรับเสาโทรคมนาคมจ านวน 3,000 เสา ที่ครบก าหนดสง่
มอบภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และคา่เชา่ลว่งหน้า 2 ปี ส าหรับเสาโทรคมนาคมจ านวน 3,000 เสา ที่ครบก าหนดสง่
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มอบภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงันัน้ กองทนุรวมฯ จะรับรู้รายได้ในทางบญัชีส าหรับเสาโทรคมนาคม 3,000 เสาแรก
ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2558 และรับรู้รายได้ส าหรับเสาโทรคมนาคม 3,000 เสาหลงัตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2559 ทัง้นี ้ มลูคา่
รวมของรายได้คา่เช่ารับลว่งหน้าและรายได้ที่รับรู้ในทางบญัชีตลอดอายุสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัจะ
เทา่กนั โดยคา่เช่าลว่งหน้าดงักลา่วเป็นคา่เช่าสทุธิหลงัหกัสว่นลด คา่เชา่พืน้ท่ี และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึง่อ้างอิงจาก
อตัราคา่เช่าโดยเฉลีย่ ณ ปัจจบุนั โดยปรับตามเวลาในอนาคตตามการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทยแล้ว 
 
1.2 กระแสเงนิสดจ่ายส าหรับค่าใช้จ่าย 

เนื่องจากสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 
2556 – 3 สงิหาคม 2568 จะเป็นยอดรายได้สทุธิหลงัหกัคา่ใช้จ่ายทัง้หมดแล้ว ดงันัน้ กองทนุรวมฯ จะไมม่ีคา่ใช้จ่ายในช่วง
ระยะเวลาที่สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA มีผลใช้บงัคบั อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากการสิน้สดุของสญัญาดงักลา่ว
และกองทนุรวมฯ ใช้สทิธิในการซือ้เสาโทรคมนาคม จาก BFKT และรับโอนเสาโทรคมนาคมจาก AWC แล้ว กองทนุรวมฯ 
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าเช่าพืน้ที่ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าใช้จ่ายการประกนัภยั และค่าใช้จ่ายทางการตลาด
และคา่ใช้จ่ายบริหารอื่น  

ส าหรับเสาโทรคมนาคมที่ TRUE จะสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบแก่กองทนุรวมฯ ในช่วงที่มีสญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัระหว่างกองทุนรวมฯ กับบริษัทในกลุม่ TRUE กองทุนรวมฯ จะมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายประกันภัย และค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยบริษัทในกลุ่ม TRUE จะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายคา่เช่าพืน้ท่ี และคา่ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เสาโทรคมนาคมตัง้อยู ่ในฐานะผู้ เช่า จนสิน้สดุสญัญาเช่าดงักลา่วใน
ปี 2570  โดย บริษัทในกลุ่ม TRUE จะทยอยโอนสิทธิในการใช้ที่ดิน/พืน้ที่ที่เสาโทรคมนาคมตัง้อยู่ ให้แก่กองทุนรวมฯ 
ภายในระยะเวลาที่จะตกลงกัน ทัง้นี ้หลังการโอนสิทธิในการใช้ที่ดินให้แก่กองทุนรวมฯ แล้ว กองทุนรวมฯ จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าเช่า พืน้ที่ที่เสาโทรคมนาคมตัง้อยู่ ดงันัน้ กองทนุรวมฯ จะมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเช่าพืน้ที่ ค่าภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ค่าใช้จ่ายการประกนัภยั และค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยสมมติฐานที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย
สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
1.2.1 ค่าเช่าพืน้ที่ 

ภายหลงัสิน้สดุสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA และกองทนุรวมฯ ใช้สทิธิซือ้เสาโทรคมนาคมจาก BFKT 
และรับโอนเสาจาก AWC และภายหลังจากสิน้สุดสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักของเสา
โทรคมนาคมที ่TRUE จะสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบ กองทนุรวมฯ จะมีคา่ใช้จ่ายคา่เช่าพืน้ท่ี 

ทัง้นี ้ก าหนดให้ค่าเช่าเฉลี่ย อ้างอิงจากค่าเช่าตามสญัญา ณ ปัจจุบนั และมีการปรับเพิ่มขึน้ทกุปีตามอตัรา
การคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) 

 
1.2.2 ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน 

อตัราร้อยละ 12.5 ของคา่เช่าทีด่นิ 
 

1.2.3 ค่าใช้จ่ายประกันภยัส าหรับเสาโทรคมนาคม 
ภายหลงัสิน้สดุสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA และกองทนุรวมฯ ใช้สทิธิในการซือ้เสาโทรคมนาคมจาก 

BFKT และรับโอนเสาจาก AWC  และภายหลงัจากที่กองทนุได้เข้าท าสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั
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กบับริษัทในกลุม่ TRUE  ในการเช่าเสาโทรคมนาคมที ่TRUE จะสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบ กองทนุรวม
ฯ จะต้องช าระคา่เบีย้ประกนัเพื่อท าประกนัความเสี่ยงในทรัพย์สิน ในกรณีที่เสาโทรคมนาคมเสียหาย และต้องซ่อม 
หรือสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่ทดแทน โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้ประกนั (Insurance Premium) ในอตัราร้อยละ 0.059 
ของมลูคา่ทดแทนของเสาโทรคมนาคม (ซึง่เทา่กบัต้นละประมาณ 1 ล้านบาทในปี 2556) และปรับเพิ่มขึน้ทกุปีตาม
อตัราเงินเฟ้อ โดยคา่เบีย้ประกนัดงักลา่วก าหนดให้มีการปรับเพิ่มขึน้ทกุปี (Insurance Premium) ในอตัราร้อยละ 2 
ตอ่ปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการตลาด 

ก าหนดสมมติฐานให้มีคา่ใช้จ่ายส าหรับการตลาดเพื่อหาลกูค้าใหม่ แบง่เป็น  
1) คา่ใช้จา่ยคงที่ (Fixed Cost) ส าหรับการท าการตลาดเสาโทรคมนาคมใหมจ่าก TRUE ที่มีการตกลงไว้

ลว่งหน้าระหวา่งกลุม่ TRUE และกองทนุฯ จ านวน 20 ล้านบาทในปี 2558 เมื่อมีการสง่มอบเสาโทรคมนาคมจ านวน 
3,000 เสา ในเดือนธนัวาคม 2557 และจ านวน 20 ล้านบาทในปี 2559 เมื่อมีการสง่มอบเสาโทรคมนาคมอีก 3,000 
เสา ในเดือนธนัวาคม 2558 

2) คา่ใช้จ่ายผนัแปร (Variable Cost) เป็นคา่คอมมชิชัน่การขาย ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้คา่เชา่จากผู้
เช่าเพิ่มเติม ทีก่ลุม่ TRUE หาได้เพิ่มจากผู้ เชา่รายใดๆ ที่เชา่ทรัพย์สนิท่ีให้บริการด้านการตลาดนอกเหนือไปจาก
ทรัพย์สนิท่ีผู้ เช่าดัง้เดิมเช่าหรือตกลงวา่จะเชา่ในวนัท่ีของสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่เก่ียวข้อง 
โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

 
1.3 ค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 

เนื่องจากเสาโทรคมนาคมได้มีการท าประกนัภยัความเสยีหายแล้ว นอกจากนี ้ ยงัม ี Slot เพื่อให้บริการเช่าได้อกีมาก 
ท าให้ไมต้่องมกีารลงทนุ เพื่อก่อสร้างหรือติดตัง้เสาโทรคมนาคม ใหม ่ในช่วงระยะเวลาประมาณการ 
 

 
2) ธุรกิจให้เช่าระบบ FOC หลักและ Broadband ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั ซึ่งเป็นทรัพย์สนิของ TUC 
 

ส าหรับธุรกิจให้เช่าระบบ FOC หลกัและ Broadband ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ TUC ซึ่งจะขาย
ให้แก่กองทนุรวมฯ จะพิจารณากระแสเงินสดจากการให้เช่าทรัพย์สนิดงักลา่วสรุปได้ดงันี ้
 
2.1 กระแสเงนิสดรับจากรายได้ 

2.1.1 รายได้จากการให้เช่าระบบ FOC หลัก (Core Network) 
ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั TUC จะเป็นผู้ เช่าหลกัของระบบ FOC หลกั ทีม่ีระยะทาง

รวมประมาณ122,690 คอร์กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานจริงประมาณ 73,275 คอร์กิโลเมตร หรือคิดเป็น 
Utilization Rate ประมาณร้อยละ 60 ของจ านวนคอร์กิโลเมตรทัง้หมด รวมถึงอปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่เก่ียวข้อง 
โดยระบบ FOC หลกัของ TUC ผา่นการใช้งานมาอยูร่ะหวา่ง 1 – 7 ปี และในสว่นทัว่ไประบบ FOC มีอายกุารใช้งาน
สงูสดุ 50 ปี หากมีการบ ารุงรักษาที่ดี 

ทัง้นีแ้บง่รายได้จากการให้เช่าระบบ FOC หลกั เป็น 2 สว่น ได้แก่ 
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(1) รายได้จากการให้เช่าระบบ FOC หลกั 
ก าหนดสมมติฐานให้ TUC จะยงัเป็นผู้ เช่าหลกัในระบบ FOC หลกัเช่นเดียวกบัปัจจุบนั โดยก าหนดอตัราค่า

เช่าที่ได้รับจาก TUC เทา่กบั 350 บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน ส าหรับการเช่าใช้ระบบจนถึงร้อยละ 76 ของระบบ FOC 
หลกั และ 1,100 บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน ส าหรับการเช่าใช้ระบบในสว่นท่ีเกินร้อยละ 76 ของระบบ FOC หลกั โดย
อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราคงที่ และหักลบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (O&M) จ านวนคงที่ 
ประมาณ 186 ล้านบาทตอ่ปี 

(2) รายได้จากการให้เช่าอปุกรณ์สง่สญัญาณที่เก่ียวข้องกบัระบบ FOC 
ก าหนดให้มีอัตราค่าเช่าเท่ากับ 107 ล้านบาทต่อปี คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการโดยอ้างอิงจาก

แนวโน้มของอตุสาหกรรมที่ค่าเช่าระบบ และอปุกรณ์ต่างๆ ไม่สามารถปรับราคาเพิ่มขึน้ในอนาคต เพื่อให้สามารถ
แขง่ขนัได้ และหกัลบคา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซอ่มแซม (O&M) จ านวนคงที่ประมาณ 69 ล้านบาทตอ่ปี 

 
2.1.2 รายได้จากการให้เช่าระบบ Broadband (Access Network) 

เช่นเดียวกบัข้อ 2.1.1 ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั TUC จะเป็นผู้ เช่าหลกัของระบบ 
Broadband ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั โดยก าหนดสมมติฐานให้ TUC จะเป็นผู้ เช่าหลกัในระบบ Broadband ตลอด
ช่วงระยะเวลาประมาณการ ทัง้นี ้สามารถแบง่รายได้เป็น 2 สว่น คือ 

รายได้จากการให้เช่าระบบ Broadband ในสว่น Passive Network 
ก าหนดให้รายได้ค่าเช่า Passive Network ปี 2557 อ้างอิงตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการ

หลกัคือ 983 ล้านบาทต่อปี และก าหนดให้มีการปรับค่าเช่าเพิ่มขึน้ในปี 2558 ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี และหลงัจาก
นัน้ปรับเพิ่มขึน้ทกุปีตามอตัราการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย และหกัลบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
และซอ่มแซม (O&M) ประมาณ 193 ล้านบาทตอ่ปีและปรับเพิ่มขึน้ในปี 2558 ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี และหลงัจาก
นัน้ ปรับเพิ่มขึน้ทกุปี ตามอตัราการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย 

รายได้จากการให้เช่าระบบ Broadband ในสว่น Active Network 
ก าหนดให้รายได้คา่เช่า Active Network ปี 2557 อ้างอิงตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั 

คือ 421 ล้านบาทต่อปี และก าหนดให้มีการปรับค่าเช่าเพิ่มขึน้ในปี 2558 ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี และหลงัจากนัน้
ปรับเพิ่มขึน้ทกุปีตามอตัราการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย และหกัลบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและ
ซอ่มแซม (O&M) ประมาณ 104 ล้านบาทต่อปี และปรับเพิ่มขึน้ในปี 2558 ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี และหลงัจากนัน้ 
ปรับเพิ่มขึน้ทกุปี ตามอตัราการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย 

 
2.1.3 รายได้จากการให้เช่าระบบ FOC หลัก แก่ผู้เช่ารายอื่น 

การประมาณการรายได้จากการให้เช่าระบบ FOC หลกัแก่ผู้ เช่ารายอื่น จะวิเคราะห์จาก 1) แนวโน้มความ
ต้องการในการใช้งานระบบ FOC ซึง่คาดวา่จะเพิ่มขึน้ทกุปี จากความต้องการในการใช้ข้อมลูที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
จากข้อดีของ FOC ที่มีการสญูเสียน้อย และสามารถสง่ผ่านสญัญาณได้ในระยะไกล ท าให้มีประสิทธิภาพสงูกว่า
สายโลหะแบบเดิม และ 2) ปริมาณคอร์กิโลเมตรที่กองทนุรวมฯ สามารถเปิดให้ผู้ เช่ารายอื่นเข้ามาเช่าใช้ได้จากคอร์
กิโลเมตรที่เหลือจากสว่นที่กองทนุรวมฯ มีการตกลงให้ TUC เช่าใช้ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลกัในแต่ละปี ซึ่งมีระยะทางประมาณ 34,000 – 49,000 คอร์กิโลเมตร ทัง้นี ้ในการประมาณการเบือ้งต้นตาม
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แนวทางของ Analysys Mason และ TRUE คาดวา่จะมีผู้ เช่ารายอื่นสนใจเข้ามาเช่าใช้ระบบ FOC ประมาณ 1,800 
– 11,000 คอร์กิโลเมตร ในช่วงระยะเวลาประมาณการ (ปี 2556 – 2570)   

โดยมีอตัราค่าเช่าอ้างอิงตามราคาตลาด (จาก Analysys Mason) เท่ากบั 1,100 บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน
คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ เพื่อให้สามารถแขง่ขนัได้ 

 
2.2 กระแสเงนิสดจ่ายส าหรับค่าใช้จ่าย 

คา่ใช้จ่ายหลกัประกอบด้วย 
2.2.1 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัสทิธิแห่งทาง (Right of way) ในการวางระบบระบบ FOC หลกัและ Broadband ปี 2556 

ก าหนดให้เท่ากับอตัราเฉลี่ยในปัจจุบนัที่ 1,925 บาท/กิโลเมตร/ปี โดยมีระยะทางในการวางระบบทัง้หมด 
25,862 กิโลเมตรและก าหนดให้ปรับเพิ่มขึน้ทกุปีตามอตัราการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย 

2.2.2 ค่าใช้จ่ายค่าเบีย้ประกนัภยั เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรับประกนัความเสียหายของระบบ FOC และต้องซ่อม หรือ
สร้างใหม่ทดแทน โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้ประกัน (Insurance Premium) ในอัตราร้อยละ 0.059 ของมูลค่า
ทดแทนของมลูค่าระบบ FOC หลกัทัง้หมดซึ่งมีมลูค่าประมาณ 6,387 ล้านบาทในปี 2556 และปรับเพิ่มขึน้
ทกุปีตามอตัราเงินเฟ้อ โดยค่าเบีย้ประกนัดงักลา่วก าหนดให้มีการปรับเพิ่มขึน้ทกุปี ในอตัราร้อยละ 2 ต่อปี 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการตลาด และการขายก าหนดสมมติฐานให้มีค่าใช้จ่ายส าหรับการตลาด เพื่อหาลกูค้าใหม ่
ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่ารายใดๆ ที่เช่าทรัพย์สินที่ให้บริการด้านการตลาด
นอกเหนือไปจากทรัพย์สนิท่ีผู้ เช่าดัง้เดิมเช่าหรือตกลงวา่จะเช่าในวนัท่ีของสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกัที่เก่ียวข้อง  

2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม (O&M) ผู้ เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบ ตามที่ระบุในสญัญา จึงไม่มี
คา่ใช้จ่ายนี ้

 
2.3 ค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 

ระบบ FOC และ Broadband ในปัจจบุนั สามารถรองรับความต้องการของลกูค้าได้อยา่งเพียงพอ ท าให้ไมต้่องมี
การลงทนุขยายระบบเพิ่ม 

 
 

3) สิทธิในการรับรายได้จากการให้เช่าระบบ FOC ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ BFKT 
 

อ้างองิตามร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้จากการให้เช่าระบบ FOC และอปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ
บางสว่นท่ีอยูน่อกเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ BFKT โดย BFKT มีระบบ FOC จ านวน 9,169 ลงิค์ ซึง่
ภายหลงัครบก าหนดสญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ระหวา่ง BFKT และ CAT ในปี 2568 กองทนุรวมฯ จะมีสทิธิใน
การซือ้ (call option) กรรมสทิธ์ิระบบ FOC จาก BFKT และก าหนดสมมตฐิานวา่กลุม่ TRUE จะเป็นลกูค้าหลกัในการเชา่
ระบบ FOC ตอ่ไป 

 
3.1  กระแสเงนิสดรับจากรายได้ 
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3.1.1  รายได้จากการให้เช่าระบบ FOC 
จ านวนระบบ FOC ที่ให้เช่า 
ระบบ FOC ของ BKFT มีจ านวน 9,169 ลิงค์ โดยทัง้หมดให้เช่าแก่ CAT ตามสญัญา เพื่อการให้บริการ 3G 

850 MHz แบง่ได้เป็นประเภท 1 Carrier 2 Carriers และ 3 Carriers โดยสรุปได้ดงันี ้
 (หน่วย: ลิงค์) 

FOC Transmission ประเภท 1 Carrier 5,148 
FOC Transmission ประเภท 2 Carriers 1,802 
FOC Transmission ประเภท 3 Carriers 2,219 
รวม 9,169 

โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ณ วนัท่ี 3 สงิหาคม 2568 คาดวา่ มี
กลุม่ TRUE และลกูค้าอื่นมาเช่าระบบ FOC เพิ่มขึน้จากเดิมร้อยละ 5 - 10 ตอ่ปี ในช่วงปี 2568 - 2570 

อตัราคา่เช่าสทุธิของระบบ FOC  
อตัราคา่เช่าสทุธิตามสญัญาเช่าเคร่ืองมือและอปุกรณ์ HSPA ระหวา่ง BFKT และ CAT ก าหนดไว้คงที่ตลอด

สญัญาที่ 14,100 บาท/ลงิค์/เดือนซึง่หกัคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัสทิธิแหง่ทาง (Right of way) คา่ใช้จ่ายเบีย้ประกนัภยั และ
คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม (O&M) โดยเมื่อครบก าหนดสญัญากบั CAT ณ วนัที่ 3 สิงหาคม 2568 จะคิดค่าเช่ากบั
ลกูค้าทัง้กลุม่ TRUE และลกูค้ารายอื่นในราคาตลาด โดยปรับเพิ่มขึน้ทุกปี ตามการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของ
ประเทศไทย (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) 

 
3.2  กระแสเงนิสดจ่ายส าหรับค่าใช้จ่าย 

เนื่องจากสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากระบบ FOC ของ BFKT ในเดือนธนัวาคม 2556 – วนัท่ี 3 
สงิหาคม 2568 จะเป็นยอดรายได้สทุธิหลงัหกัคา่ใช้จ่ายทัง้หมดแล้ว ดงันัน้ กองทนุรวมฯ จะไมม่ีคา่ใช้จ่ายในช่วงระยะเวลา
ที่สญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA มีผลใช้บงัคบั อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากการสิน้สดุของสญัญาดงักลา่ว และ
กองทนุรวมฯ ใช้สทิธิซือ้ระบบ FOC แล้ว กองทนุรวมฯ จะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี ้ คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัสทิธิแหง่
ทาง (Right of way) คา่ใช้จา่ยคา่เบีย้ประกนัภยั และคา่ใช้จ่ายทางการตลาด และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 

3.2.1  คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัสทิธิแหง่ทาง (Right of way) ในการวางระบบระบบ FOC ปี 2568 ก าหนดให้เทา่กบั
อตัราคา่ขอใช้พืน้ท่ีตามอตัราตลาดที ่ 900 บาท/ลงิค์/เดือน และก าหนดให้ปรับเพิ่มขึน้ทกุปีตามอตัราการ
คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) 

3.2.2  คา่ใช้จา่ยคา่เบีย้ประกนัภยั เป็นคา่ใช้จา่ยเพื่อรับประกนัความเสยีหายของระบบ FOC และต้องซอ่ม หรือ
สร้างใหมท่ดแทน คิดเป็นคา่ใช้จา่ยประมาณ 2,000 บาท/ลงิค์/เดือนและก าหนดให้ปรับเพิม่ขึน้ทกุปีตาม
อตัราการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย 

3.2.3 ค่าใช้จ่ายในการตลาด และการขายจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกบั TUC กลา่วคือ ก าหนดสมมติฐานให้มี
คา่ใช้จ่ายส าหรับการตลาด เพื่อหาลกูค้าใหม ่ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้คา่เช่าจากลกูค้าอื่นๆ 

3.2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส าหรับงานบริหารทัว่ไปประมาณ 1,000 บาท/ลิงค์/เดือน และก าหนดให้ปรับเพิ่มขึน้ทกุปี
ตามอตัราการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย 

3.2.5 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม (O&M) ผู้ เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบ ตามที่ระบุในสญัญา จึงไม่มี
คา่ใช้จ่ายนี ้
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3.3 ค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 

ก าหนดให้ มีการลงทนุปรับปรุง (Upgrade) เคร่ืองและอปุกรณ์ ในช่วงปี 2567 – 2570 ซึ่งเป็นช่วงท้ายสญัญาเช่า
เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT 

 
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

เป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร และด าเนินงานของทรัพย์สนิฯ ทัง้หมด แบง่เป็น 
4.1 คา่ใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) เช่น เงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน และผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในส านกังาน เป็นต้น 

ก าหนดให้เท่ากบั 3 ล้านบาทในปี 2556 และ 18.3 ล้านบาทในปี 2557 อ้างอิงจากแผนธุรกิจของ TRUE ที่พิจารณาตาม
ข้อมลูปัจจบุนั และเติบโตทกุปีตามการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย  

4.2 คา่ใช้จ่ายแปรผนั (Variable Cost) เช่น ผลตอบแทนพนกังาน และผู้บริหารที่แปรผนัตามยอดขาย และคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารที่แปรผนัตามธุรกรรมการให้เช่าทรัพย์สนิฯ ก าหนดให้เทา่กบัร้อยละ 0.15 ของรายได้สทุธิจากทรัพย์สนิฯ หลงั
หกัคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัสทิธิแห่งทาง ค่าเบีย้ประกนัภยั และค่าเช่าพืน้ที่  โดยอ้างอิงตามแผนธุรกิจของ TRUE ที่ก าหนดโดย
พิจารณาตามข้อมลูปัจจบุนั 

โดยคา่ใช้จ่ายในการบริหารของทรัพย์สนิฯ ดงักลา่ว ก าหนดสมมติฐานให้จดัสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับ
ทรัพย์สินฯ แต่ละรายการตามสดัส่วนมลูค่ารวมของกระแสเงินสดสทุธิในช่วงระยะเวลาประมาณการที่ได้จากทรัพย์สิน
นัน้ๆ เมื่อเทียบกบัของทรัพย์สนิฯ ทัง้หมด 

 
5) ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ก าหนดให้อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล เทา่กบัอตัราร้อยละ 0 ของก าไรก่อนภาษี โดยอ้างอิงตามมตคิณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งอนุมัติยกเว้นการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกับการจัดตัง้กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน และยกเว้นภาษีเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
6) อัตราการขยายตัวของกระแสเงนิสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 1 ต่อปีโดยอ้างอิงจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยของกระแสเงินสดสุทธิในช่วงระยะเวลา
ประมาณการ (ปี 2557 – 2570) ซึง่ครอบคลมุถึงช่วงสิน้สดุสญัญาเช่าเคร่ืองมือและอปุกรณ์ HSPA และกองทนุรวมฯ เข้า
เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิ แล้ว 

 
7) อัตราส่วนลด (Discount Rate) 

อตัราสว่นลดที่ใช้ในการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการค านวณต้นทนุทางการเงินถวั
เฉลีย่ถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทนุของกระแสเงินสดที่จะประเมิน ซึง่
มีรายละเอียดการค านวณอตัราสว่นลด ดงันี ้
 
 WACC = Ke*E/(D+E)  + Kd*(1-T)*D/(D+E) 
 

Ke = ต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) 
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Kd = ต้นทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกู้ของกระแสเงินสด/กองทนุรวมฯ 
T = อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล 
E = สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
D = หนีส้นิที่มีดอกเบีย้ 

 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในกรณีนีเ้ป็นการค านวณผลตอบแทนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการให้เช่า

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาม ในรูปแบบของกระแสเงินสดสทุธิ ท่ีจะได้มาจากทรัพย์สนิ และกระแสเงินสดที่โอนไปกองทนุ
รวมฯ ตามสิทธิรับรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน รวมทัง้ กองทนุรวมฯ ไม่มีการกู้ยืมหรือไม่มีหนีส้ินจึงไม่พิจารณาต้นทุน
ของหนี ้ดงันัน้อตัราสว่นลดที่เหมาะสมจึงควรเท่ากบัอตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ซึ่งค านวณได้จาก Capital 
Asset Pricing Model(CAPM) 
 
 Ke(หรือ Re) = Rf  + β(Rm - Rf) 
 
โดยที ่
Risk Free Rate (Rf) = อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ47 ปี โดยมีค่าเท่ากบัร้อยละ 4.89 ต่อ

ปี (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 สิงหาคม 2556) ซึ่งเป็นอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลที่มีอายุ
เท่ายาวที่สุด และสอดคล้องกับระยะเวลาประมาณการของกระแสเงินสดจากธุรกิจของ
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ที่มีสมมติฐานว่าธุรกิจยังคงด าเนินต่อไปอย่าง
ตอ่เนื่อง (Going Concern Basis) 

Beta (β) = อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยความแปรปรวน ระหว่างผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ กับ
ราคาปิดของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่น ามาเปรียบเทียบจ านวน 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (ADVANC) (2) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (DTAC) (3) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (TRUE) ซึ่งอยู่
ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยค านวณเป็น Unleveraged Beta (βu) 
ภายใต้เง่ือนไขการประเมินมลูค่ากระแสเงินสดสทุธิที่จะโอนไปกองทนุรวมฯ โดยไม่มีหนีส้ิน 
ซึง่มีคา่เทา่กบั 0.31 (คา่เฉลีย่ของข้อมลูย้อนหลงั 1 ปี ถึงวนัท่ี 30 สงิหาคม 2556) 

Rm = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 29 ปี ตัง้แต่ปี  
2528 – เดือนสิงหาคม 2556 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 19.36 ต่อปี เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่
สะท้อนอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยได้ดีที่สุด โดยที่  Silom Advisory มิได้น าอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในปี 2518 - 2527 มาพิจารณา เพราะเป็นช่วงตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เร่ิมก่อตัง้ และมีปริมาณการซือ้ขาย รวมถึงจ านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ น้อย ซึง่อาจไมส่ะท้อนผลตอบแทนที่แท้จริง 

ทัง้นี ้สามารถค านวณอตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ของบริษัทได้เทา่กบัร้อยละ 9.37 ตอ่ปี 
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นอกจากนี ้Silom Advisory ได้ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม โดยปรับค่าของอตัราสว่นลด (Discount Rate) หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ 
(Re) จากเดิมเพิ่มขึน้และลดลงประมาณร้อยละ 0.5 ตอ่ปี ดงันี ้

 

 Sensitivity Analysis 

 -0.5% 0 +0.5% 

Discount Rate  8.87% 9.37% 9.87% 
 

โดยที่ป รึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า อัตราส่วนลดที่ระดับดังกล่าว  สอดคล้องกับหลักระมัดระวัง 
(Conservative) และเหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งของกองทนุรวมฯ ตามสมมติฐานข้างต้น 

ดงันัน้ สามารถสรุปมลูคา่ทรัพย์สนิแตล่ะประเภทได้ดงันี ้

ประเภททรัพย์สิน 
มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) 

WACC = 9.87% WACC = 8.87% 
1. BFKT   
   - เสาโทรคมนาคม 3,918 4,258 
   - ระบบFOC 14,669 15,784 
   รวมมลูคา่ทรัพย์สินของ BFKT 18,587 20,042 
2. AWC 

- เสาโทรคมนาคม 12,461 13,508 
3. TRUE  

-  เสาโทรคมนาคม 19,184 20,951 
4. TUC 
-  ระบบ FOC หลกัและบรอดแบนด์ในพืน้ที่ตา่งจงัหวดั 17,291 18,846 

รวม 67,523 73,347 

 
โดยสรุป Silom Advisory มีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่เหมาะสมอยู่

ระหว่าง 67,523 – 73,347 ล้านบาท 
 
อยา่งไรก็ตาม วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เป็นการประเมินจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ตัง้อยูบ่น

สมมติฐานตา่งๆ ท่ีได้รับจากกลุม่ TRUE และ Analysys Mason โดยเปรียบเทียบกบัข้อมลูอตุสาหกรรมที่เป็นปัจจบุนั และ
ก าหนดขึน้มาภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั ณ วนัที่ท าการประเมิน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึน้ใน
อนาคต อนัมีผลกระทบตอ่สมมติฐานดงักลา่วข้างต้นอยา่งมีนยัส าคญั เช่น การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสญัญา และการ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี อาจสง่ผลให้กระแสเงินสดสทุธิในอนาคตของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม หรือสทิธิในการได้รับกระแสเงินสดจากธุรกิจของทรัพย์สินฯ ในอนาคต ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือท าให้
ตวัแปรตา่งๆ ที่ใช้ในการประเมินมลูค่าเปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้มลูค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ประเมินได้
ตามวิธีนีก็้จะเปลีย่นแปลงไปด้วยเช่นกนั 

ทัง้นี ้ Silom Advisory ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวา่ได้ท าการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ด้วยความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ  



คําเตือน / ข้อแนะนํา กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

 

คาํเตอืน / ข้อแนะนํา 

กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันั ,น บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั จึงไมม่ี
ภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ทั ,งนี , ผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ไม่ได้ขึ ,นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นเพื�อบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัที�บริษัทจดัการลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื�นเพื�อกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที�ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพื�อให้เกิด
ความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที�ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพิ�มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนงัสือชี ,ชวนได้ที�บริษัทจัดการ หรือผู้จดัการการจัด
จําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ 

ผู้สนใจลงทนุที�มีถิ�นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ รับภาระในเรื�องของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที�
เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเอง 

ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผู้ขายหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

การพิจารณา ร่างหนงัสือชี ,ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท มิได้
เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชี ,ชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุที�เสนอขายนั ,น 

บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื�อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ 
ที�สํานกังาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด รวมทั ,งกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทจดัการ และจะต้อง
เปิดเผยการลงทุนดงักลา่วให้บริษัทจัดการทราบ เพื�อที�บริษัทจัดการจะสามารถกํากับดูแลการซื ,อขายหลกัทรัพย์ของ
พนกังานได้ 

หนงัสอืชี ,ชวนฉบบันี ,รวบรวมขึ ,นโดยใช้ข้อมลู ณ วนัที� 15 กรกฎาคม 2557 เมื�อบริษัทจดัการได้รับอนมุตัิให้แก้ไขโครงการ
จดัการกองทนุรวมจากสาํนกังาน ก.ล.ต.




