จท. 11 – 600455
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่ อง

สรุ ป ข้ อ มูลที่เ ป็ นสาระสาคัญ เกี่ ย วกับ การลงทุน ในทรั พย์สิน กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 2 และ
การนาทรัพย์สนิ บางส่วนออกให้ เช่า / ให้ เช่ากลับ

บริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคม ดิ จิ ทัล (DIF) (“กองทุ น ฯ”) ขอแจ้ ง สรุ ป ข้ อ มูลที่ เ ป็ นสาระสาคัญ เกี่ ยวกับ การลงทุน ในทรั พ ย์ สิน กิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และการนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวบางส่วนออกให้ เช่า/ ให้ เช่ากลับ ดังนี ้
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การลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2

1.1

รายละเอียดทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2:
ผู้ ขาย/โอนสิ ท ธิ ร ายได้ และ (ก)
ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า
(ข)
ทรัพย์ สินแก่ กองทุนฯ
(ค)

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

(ง)

บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“TICC”)

บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (“TUC”)
บริ ษัท ทรู มูฟ จากัด (“TMV”) และ

ลั ก ษณะการเข้ าลงทุ น ของ (ก)
กองทุนฯ

สิ ท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ สุท ธิ ที่ เ กิ ด จากการให้ เ ช่ า เสา
โทรคมนาคมและโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive
อื่นที่เกี่ยวข้ อง (หากมี) ของ AWC จานวนรวม 149 เสา และกรรมสิทธิ์
ในเสาโทรคมนาคมดัง กล่า วเมื่ อ เป็ นไปตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดใน
สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้

(ข)

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อม
ใช้ งานจานวนรวม 350 เสา

(ค)

กรรมสิ ท ธิ์ ใ นใยแก้ วน าแสง (fiber optic cable หรื อ FOC) ซึ่ ง ใน
ปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัด
ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรื อ 62,594 คอร์ กิโลเมตร) จาก TUC

(ง)

กรรมสิทธิ์ ในใยแก้ วนาแสงหลัก (core fiber optic cable หรื อ FOC
หลัก ) ซึ่ ง ในปั จจุ บัน ใช้ ในธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละ
อิ น เทอร์ เ น็ต ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลระยะทาง 542
กิโลเมตร (หรื อ 117,147 คอร์ กิโลเมตร) จาก TMV และ

(จ)

สิทธิการเช่าระยะยาวประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึง่ ในปั จจุบนั ใช้ รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล รวมระยะทาง 670
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กิโลเมตร (หรื อ 80,014 คอร์ กิโลเมตร) จาก TICC โดยกองทุนฯ มีสทิ ธิ
ในการซื ้อ FOC ดังกล่าวเมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวเมื่อ
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมี
ราคาในการใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื ้อกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สิน
ดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้ านบาท
แหล่ งเงินทุน

เงินกู้ยืม จากกลุม่ ธนาคาร และสถาบันการเงิน จานวน 6 ราย โดยเงื่อนไขของ
การกู้ยืมเงินที่กองทุนฯ ตกลงกับกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินดังกล่าว
เป็ นเงื่ อนไขที่ใกล้ เคียงกับเงื่ อนไขการให้ สินเชื่ อแก่ลูกค้ าชัน้ ดีของธนาคาร
พาณิ ช ย์ ส่ว นใหญ่ ใ นประเทศ และสอดคล้ อ งกับ ข้ อ ตกลงทางการค้ า ใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์
เดี ย วกัน (arm’s length terms) โดยมี ก าหนดการช าระคื น เงิ น กู้ค รั ง้ เดี ย ว
(bullet payment) คือ 5 ปี นับจากวันเบิกถอนเงินกู้
ทังนี
้ ้ กองทุนฯ ได้ ทาการเบิกถอนเงินกู้จากกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิน
ดังกล่าว เพื่อนาไปลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 แล้ วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผา่ นมา

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

(ก) AWC ซึ่งเป็ นผู้ขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการ
ให้ เช่าเสาโทรคมนาคม (ข) TUC ซึ่งเป็ นผู้ขายกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม
และ FOC (ค) TMV ซึ่งเป็ นผู้ขายกรรมสิทธิ์ ใน FOC หลัก และ (ง) TICC ซึ่ง
เป็ นผู้โอนสิท ธิ ก ารเช่ าระยะยาวประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่ง ในปั จ จุบันใช้
รองรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ FTTx เป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ องของกองทุ น ฯ ตาม
ความหมายที่กาหนดในบทนิยามของคาดังกล่าวในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทน. 1/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการจัดตัง้
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554) (และที่ได้ มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทน. 1/2554”) เนื่องจาก AWC TUC TMV
และ TICC มีบริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“ทรู ”) เป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ โดย ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ทรู ถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม) ในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ร้ อยละ 100.00 ร้ อยละ 99.70 และร้ อย
ละ 100.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทั
้
งสี
้ ่บริ ษัทดังกล่าว
ตามลาดับ และ ทรู เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ (กล่าวคือถือ
หน่วยลงุทนเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทุนฯ) โดย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทรู ถือหน่วยลงทุนใน
สัดส่วนร้ อยละ 28.11 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนฯ
หมายเหตุ:
หนึง่ ในผู้ให้ สนิ เชื่อแก่กองทุนฯ คือธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึง่ ถือ
หุ้นของบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษั ท จัด การ โดยถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว นร้ อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้น ที่
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จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจัดการ ซึง่ ทาให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) เป็ นบุค คลที่ เ กี่ ยวข้ อ งของกองทุน ฯ ตามนัย แห่งประกาศฯ ทน.
1/2554
1.2

วันที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2:
28 พฤศจิกายน พ .ศ. 2560

1.3

ราคาที่กองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2:
12,898 ล้ านบาท (รวมค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง)

1.4

ราคาประเมินทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนฯ เข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2:
ทรัพย์ สินที่กองทุนฯ ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
ผู้ประเมินค่ าทรัพย์ สนิ
ราคาประเมินตามวิธีรายได้
ตามโครงสร้ างของกองทุนฯ
(ล้ านบาท)
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
11,995.04 ล้ านบาท ถึง 12,975,83 ล้ านบาท
ประเมินมูลค่า ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด
12,144.90 ล้ านบาท ถึง 13,173.57 ล้ านบาท
ประเมินมูลค่า ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

2.

การนาทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 บางส่ วนออกให้ เช่ า/ให้ เช่ ากลับ
ผู้เช่ า

TUC และ TICC

ทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ าง
พืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ที่
กองทุนฯ นาออกให้ เช่ า/ให้ เช่ า
กลับ

1.

กองทุนฯ ได้ นาทรัพย์สนิ ที่ได้ ลงทุนดังต่อไปนี ้ออกให้ เช่าแก่ TUC

(ก)

พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ได้ รับโอนมาจาก TUC จานวน
350 เสา คิดเป็ นพื ้นที่รวม 700 พื ้นที่

(ข)

ร้ อยละ 80 ของ FOC ซึ่ ง ในปั จจุ บั น ใช้ ในธุ ร กิ จ ให้ บริ การ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นเขตพื น้ ที่ ต่ า งจั ง หวั ด ระยะทาง 1,113
กิโลเมตร (หรื อ 62,594 คอร์ กิโลเมตร) ที่ได้ รับโอนมาจาก TUC
และ

(ค)

ร้ อยละ 80 ของ FOC หลัก ซึ่ง ในปั จ จุบัน ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์ เคลื่อนที่และอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรื อ 117,147 คอร์ กิโลเมตร)
ที่ได้ รับโอนมาจาก TMV

2.

กองทุนฯ ได้ นาทรัพย์สินที่ได้ ลงทุนดังต่อไปนี ้ออกให้ เช่ากลับแก่
TICC
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(ก)

ร้ อยละ 80 ของ FOC ซึ่ง ในปั จ จุบัน ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ
FTTx ในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลระยะทาง 670 กิ โลเมตร
(หรื อ 80,014 คอร์ กิโลเมตร) ที่ได้ เช่ามาจาก TICC

ทังนี
้ ้ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสาหรับการให้ เช่าดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นไปตาม
(ก) สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่า ดาเนินการ บารุงรักษา และบริ หาร
จัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุนฯ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 (ข) สัญ ญาแก้ ไขและแทนที่ สัญ ญาเช่า ด าเนิ น การ และบริ ห าร
จัดการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุนฯ ลงวันที่ 24 พฤศจิ กายน
พ.ศ. 2560และ (ค) สัญญาแก้ ไขและแทนที่สญ
ั ญาเช่าช่วง ดาเนินการ
บารุงรักษา และบริ หารจัดการ FOC ระหว่าง TICC และ กองทุนฯ ลงวันที่
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
อัตราค่ าเช่ า

1. ในส่วนของเสาโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื น้ ฐานเพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 2 นัน้ นับ ตัง้ แต่วัน มีผลใช้ บังคับ ของการลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 เป็ นต้ นไป อัตราค่าเช่าจะถูกแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
(ก)

ประเภทที่ 1: เสาโทรคมนาคมที่ตงบนพื
ั้
้นดิน: 14,626 บาท ต่อ
เดือน ต่อพื ้นที่ (slot)

(ข)

ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตงบนดาดฟ้
ั้
า: 13,359 บาท ต่อ
เดือน ต่อพื ้นที่ (slot) และ

(ค)

ประเภทที่ 3: โครงข่าย IBC/DAS: 22,687 บาท ต่อเดือน ต่อพื ้นที่
(slot)

โดยมีเงื่อนไขว่า TUC จะมีสิทธิได้ รับอัตราค่าเช่าจากการเป็ นผู้เช่าดังเดิ
้ ม
ตามที่ระบุไว้ ด้านล่างนี ้ ตราบเท่าที่ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของเงินสดสุทธิ
ของกองทุ น ฯ ที่ ก องทุ น ฯ ได้ มาจากทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมและทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมใด ๆ หรื อรายได้
ที่กองทุนได้ รับโอนภายใต้ การลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 นันจากกลุ
้
ม่ ทรู
(ก)

ประเภทที่ 1: เสาโทรคมนาคมที่ตงบนพื
ั้
้นดิน: 10,969.50 บาท ต่อ
เดือน ต่อพื ้นที่ (slot)

(ข)

ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตงบนดาดฟ้
ั้
า: 10,019.25 บาท
ต่อเดือน ต่อพื ้นที่ (slot) และ

(ค)

ประเภทที่ 3: โครงข่าย IBC/DAS: 17,015.25 บาท ต่อเดือน ต่อ
พื ้นที่ (slot)

2. สาหรับ FOC ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2

4

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

(ก)

FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 2: 350 บาทต่อเดือนต่อ
คอร์ กิ โ ลเมตร โดยอัต ราค่ า เช่ า สุท ธิ ที่ ก องทุน ฯ จะได้ รั บ ต่ อ ปี
สาหรับ FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุดังกล่าวหักด้ วยส่วนลด
ที่อตั รา 12 ล้ านบาทต่อปี

(ข)

FOC หลักของ TMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2: 350 บาทต่อเดือน
ต่อ คอร์ กิ โลเมตร โดยอัต ราค่า เช่ า สุท ธิ ที่ ก องทุน จะได้ รั บ ต่ อ ปี
สาหรับ FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุดงั กล่าวหักด้ วยส่วนลด
ที่อตั รา 6 ล้ านบาทต่อปี

(ค)

FOC รองรั บ ระบบ FTTx ของ TICC ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2:
350 บาทต่อเดือนต่อคอร์ กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุน
จะได้ รับต่อปี สาหรับ FOC จะคานวณจากอัตราที่ระบุดงั กล่าวหัก
ด้ วยส่วนลด ที่อตั รา 7 ล้ านบาทต่อปี

TUC ซึ่งเป็ นผู้เช่าพื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม FOC และ FOC หลัก
และ TICC ซึ่งเป็ นผู้เช่ากลับของ FOC เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ
ตามความหมายที่กาหนดในบทนิยามของคาดังกล่าวในประกาศฯ ทน.
1/2554 เนื่องจาก TUC และ TICC มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย ณ วันที่
15 กันยายน พ.ศ. 2560 ทรู ถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) ใน
สัดส่วน ร้ อยละ 100.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทั
้
ง้
สองบริ ษัทดังกล่าว และทรูเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ โดย
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทรู ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ
28.11 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

(นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน
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