จท.11- 580135

วันที 10 มีนาคม 2558

เรื อง

สรุ ปข้ อมูลทีเป็ นสาระสําคัญ เกียวกับการลงทุนในทรั พย์ สิน กิจการโครงสร้ างพืน# ฐานเพิมเติมครั ง# ที 1
และการนําทรัพย์ สนิ บางส่ วนออกให้ เช่ า
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน# ฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (TRUEIF)

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน ไทยพาณิ ช ย์ จํ า กัด ในฐานะบริ ษั ท จัด การของกองทุน รวมโครงสร้ างพื น6 ฐาน
โทรคมนาคม ทรูโกรท (“กองทุนฯ”) ขอแจ้ งสรุปข้ อมูลทีเป็ นสาระสําคัญเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 6นฐาน
เพิมเติม ครัง6 ที 1 และการนําทรัพย์สนิ ดังกล่าวบางส่วนออกให้ เช่า ดังนี 6
1.
5.5

การลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน# ฐานเพิมเติม ครัง# ที 5
รายละเอียดทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน# ฐานทีลงทุนเพิมเติมครัง# ที 1:
ผู้ขาย/โอนสิทธิรายได้ และทรัพย์ สิน
บริ ษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน จํากัด (“AWC”)
และผู้ให้ เช่ าทรัพย์ สนิ แก่ กองทุนฯ
ลักษณะการเข้ าลงทุนของกองทุนฯ
(1) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิทีเกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื 6นฐานประเภทโทรคมนาคมของ บริ ษัท เอเชีย ไวร์ เลส
คอมมิวนิเคชัน จํากัด (“AWC”) ซึงประกอบด้ วย เสาโทรคมนาคมของ
AWC จํานวนประมาณ 338 เสา และโครงสร้ างพื 6นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อืนทีเกียวข้ อง (หากมี) ของ AWC โดยเป็ นรายได้ สทุ ธิ
ทีเกิดขึ 6นตังแต่
6 และรวมถึงวันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 (หรื อวันอืนตามที
กองทุนฯ และ AWC จะตกลงกัน) จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิมเติม ระหว่าง AWC และ บริ ษัท บีเอฟเคที
(ประเทศไทย) จํ า กั ด รวมทั ง6 ที แก้ ไขเพิ มเติ ม (“สั ญ ญาเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC”) รวมทัง6 กรรมสิทธิM ในเสาโทรคมนาคม และ
โครงสร้ างพื 6นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อืนทีเกี ยวข้ องของ
AWC ดังกล่าว (หากมี) ภายหลังจากวันครบกํ าหนดสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC และเป็ นไปตามเงือนไขอืนตามทีจะได้ กําหนดใน
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ โดยกองทุนฯ จะเข้ าทําสัญญา
โอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ กบั AWC และ
(2) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า NO ปี ในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื 6นฐานประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึงประกอบด้ วย ใย
แก้ วนําแสง (fiber optic cable หรื อ FOC) ระยะทางประมาณ Z,\]^

แหล่ งเงินทุน

บุคคลทีเกียวข้ อง

กิโลเมตร (หรื อประมาณ _O_,`a_ คอร์ กิโลเมตร) รวมทังสิ
6 ทธิในการซื 6อ
(call option) FOC ดังกล่าว เมือครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาวและ
เป็ นไปตามเงือนไขอืนตามทีจะได้ กําหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะ
ยาวโดยมีราคาในการใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพือซื 6อกรรมสิทธ์ ใน
ทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ aOO ล้ านบาท โดยกองทุนฯ จะเข้ าทําสัญญา
เช่าทรัพย์สนิ ระยะยาวกับ AWC
เงิ นกู้ยื ม จากกลุ่ม ธนาคาร และสถาบันการเงิ น จํ านวน 5 รายโดย
เงือนไขของการกู้ยืมเงินทีกองทุนฯ ตกลงกับกลุม่ ธนาคาร และสถาบัน
การเงินดังกล่าว เป็ นเงือนไขทีใกล้ เคียงกับเงือนไขการให้ สนิ เชือแก่ลกู ค้ า
ชัน6 ดี ข องธนาคารพาณิ ช ย์ ส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศ และสอดคล้ อ งกั บ
ข้ อ ตกลงทางการค้ า ในลัก ษณะเดี ย วกับ ที วิ ญ eูช นจะพึง กระทํ า กับ
คู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์ เดียวกัน (arm’s length terms) โดยมี
กําหนดการชําระคืนเงินกู้ครัง6 เดียวคือ a ปี นับจากวันเบิกถอนเงินกู้
ทัง6 นี 6 กองทุนฯ ได้ ทํา การเบิกถอนเงิ นกู้จ ากกลุ่มธนาคารและสถาบัน
การเงินดังกล่าว เพือนําไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 6นฐานที
ลงทุนเพิมเติมครัง6 ที ^ แล้ วเมือวันที j มีนาคม พ.ศ. Naa]
บริ ษัท เอเชีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน จํากัด หรื อ AWC ซึงเป็ นผู้ทีขาย/
โอนสิทธิ รายได้ และทรั พย์ สินและผู้ทีให้ เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื 6นฐานทีลงทุนเพิมเติมครัง6 ที ^ แก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลทีเกี ยวข้ อง
ของกองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. ^/Naa`
เรื อง หลัก เกณฑ์ เงื อนไข และวิ ธี ก ารจัด ตัง6 และจัด การกองทุน รวม
โครงสร้ างพื 6นฐาน ลงวันที ^O มกราคม พ.ศ. Naa` (ตามทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม) (“ประกาศฯ ทน. ^/Naa`”) เนืองจาก AWC มีบริ ษัท ทรู คอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“ทรู”) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อโดยทางอ้ อม) ซึงในขณะเดียวกัน ทรู เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
ของกองทุนฯ ทีถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ ^O ของจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
6
นฯ
หมายเหตุ:
- หนึ งในผู้ ให้ สิ น เชื อแก่ ก องทุ น ฯ คื อ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํ า กั ด
(มหาชน) ถื อเป็ นบุคคลทีเกี ยวข้ อ งของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน.
^/Naa` เนืองจากธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํ ากัด (มหาชน) และบุคคลที
เกียวโยงกันของธนาคาร (กล่าวคือบริ ษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน)) ถื อ หน่ว ยลงทุน ของกองทุน ฯ รวมกัน เกิ น ร้ อยละ ^O ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
6
นฯ อีกทังธนาคาร
6
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ยังถื อหุ้นของบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ a
(ห้ า) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
6
ษัทจัดการ และ

- บริ ษั ท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํ า กัด (“TAM”) ในฐานะ

ผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึงมีหน้ าทีให้ บริ การงานด้ านธุรการ
และบริ การอืน ๆ ทีเกียวข้ องแก่กองทุนฯ ถือเป็ นบุคคลทีเกียวข้ องของ
กองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. ^/Naa` เนืองจาก TAM มีทรู เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม) ซึงในขณะเดียวกัน ทรู
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ ทีถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ
^O ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
6
นฯ
5.?. วันทีกองทุนฯ เข้ าลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน# ฐานเพิมเติมครัง# ที 1: 6 มีนาคม 2558
5.@. ราคาทีกองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน# ฐานเพิมเติมครัง# ที 1:
13,100 ล้ า นบาท (รวม
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง)
5.A. ราคาประเมินทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน# ฐานทีกองทุนฯ เข้ าลงทุนเพิมเติมครัง# ที 1:
ทรัพย์ สินทีกองทุนลงทุนเพิมเติม ครัง# ที 1
ผู้ประเมินค่ าทรัพย์ สนิ
ราคาประเมินตามวิธีรายได้
ตามโครงสร้ างของกองทุนฯ
(ล้ านบาท)
บริ ษัท แคปปิ ตอล พลัส แอดไวซอรี จํากัด
15,797 - 18,832
ประเมินมูลค่า ณ วันที 26 มกราคม พ.ศ. 2558
บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด
16,903 – 18,112
ประเมินมูลค่า ณ วันที 26 มกราคม พ.ศ. 2558
?.

การนําทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน# ฐานเพิมเติม ครัง# ที 5 บางส่ วนออกให้ เช่ าช่ วง
ผู้เช่ าช่ วง
ทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน# ฐาน
เพิมเติมครัง# ที 1 ทีกองทุนฯ นําออก
ให้ เช่ าช่ วง
อัตราค่ าเช่ าช่ วง

บริ ษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จํากัด (“TUC”)
ใยแก้ วนําแสง (fiber optic cable หรื อ FOC) ของ AWC ทีกองทุนฯ
ลงทุนเพิมเติม ครัง6 ที ^ บางส่วนประมาณ ^\Z,N`O คอร์ กิโลเมตร ซึงคิด
เป็ นประมาณร้ อยละ ja ของ FOC ของ AWC ทีกองทุนฯ ลงทุนเพิมเติม
ครัง6 ที ^
- สําหรับทรัพย์สินทีเช่าช่วงไม่เกิน N^_,]^] คอร์ กิโลเมตร คิดค่าเช่าใน
อัตรา _aO บาทต่อเดือนต่อคอร์ กิโลเมตร และ
- สําหรับทรัพย์สนิ ทีเช่าช่วงทีเกิน N^_,]^] คอร์ กิโลเมตร จนถึง _O_,`a_
คอร์ กิโลเมตร คิดค่าเช่าในอัตรา ^,^OO บาทต่อเดือนต่อคอร์ กิโลเมตร
โดยอัตราค่าเช่าช่วงสุทธิทีกองทุนฯ จะได้ รับต่อปี สําหรับทรัพย์สินทีเช่า
ช่วง จะคํานวณจากอัตราทีระบุด้านบนหักด้ วยส่วนลดทีอัตรา ]] ล้ าน
บาทต่อปี

ระยะเวลาของการเช่ าช่ วง ดําเนินการ นับแต่วนั ที j มีนาคม พ.ศ. Naa] จนถึงวันที Z ธันวาคม พ.ศ. Naj\ (เท่า
และบริหารจัดการ
ระยะเวลาของใบอนุญาต TUC)
นอกจากนี 6 เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าเริ มแรกในวันที Z ธันวาคม
พ.ศ. Naj\ แล้ ว หากเข้ าเงือนไขการต่อระยะเวลาการเช่าทังหมดตามที
6
กําหนดในสัญญาเช่าช่วง ดําเนินการและบริ หารจัดการ FOC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง6 ที ^ TUC ตกลงทีจะเช่า (หรื อกําหนดให้ นิติบุคคลอืนใน
กลุม่ ทรู ตามทีจะได้ ตกลงกับกองทุนเป็ นผู้เช่า) FOC ของ AWC ทีลงทุน
เพิมเติม ครัง6 ที ^ บางส่วนดังกล่าว อย่างน้ อยประมาณ ^\Z,N`O คอร์
กิโลเมตร ต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา ^O ปี หรื อเท่าอายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมประเภทธุรกิจบรอดแบนด์ของผู้เช่าช่วงและบริ หาร
จัดการทีเหลืออยู่ (แล้ วแต่วา่ ระยะเวลาใดจะสันกว่
6 า)
บุคคลทีเกียวข้ อง
บริ ษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จํ ากัด หรื อ TUC ซึงเป็ นผู้เช่ า
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 6นฐานทีลงทุนเพิมเติมครัง6 ที ^ บางส่วนจาก
กองทุน ฯ ถื อ เป็ นบุค คลที เกี ยวข้ อ งของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน.
^/Naa` เนืองจาก TUC มีทรูเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
โดยทางอ้ อม) ซึงในขณะเดียวกัน ทรู เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของ
กองทุน ฯ ที ถื อ หน่ว ยลงทุน เกิ น ร้ อยละ ^O ของจํ า นวนหน่ว ยลงทุน ที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
6
นฯ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื 6นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

(นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
ผู้อํานวยการอาวุโส กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื 6นฐาน

