จท.11- 590078
3 กุมภาพันธ์ 2559
เรื อง

รายละเอียดทรั พย์ สิน

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้ างพื 9นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“กองทุนรวม”) ใคร่ขอ
แจ้ งรายละเอียดทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ณ วันที> 31 ธันวาคม 2558 ดังนี 9
กองทุนรวม
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน$ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

มูลค่ าทรั พย์ สิน
(บาท)
86,799,831,723.47

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
(บาท)
71,578,710,090.93

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิต่อ
หน่ วยลงทุน (บาท)
12.3241

การประเมินค่ าทรั พย์ สินทีกองทุนลงทุนครั ง$ แรก

ชือโครงการ

ประเภท

บริ ษัท บีเอฟเคที (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“BFKT”)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที>
เกิดขึ 9นจากเสาโทรคมนาคม
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที>
เกิดขึ 9นจากระบบใยแก้ วนําแสง

มูลค่ าตลาดที
ได้ รับจากการ
บริษัทประเมิน
สอบทานมูลค่ า
ค่ าทรั พย์ สิน
ทรั พย์ สิน
(ล้ านบาท)
บริ ษัท สีลม แอ๊ ด
4,003
ไวเซอรี> จํากัด
บริ ษัท สีลม แอ๊ ด
14,340
ไวเซอรี> จํากัด

บริ ษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอม
มิวนิเคชัน> จํากัด (“AWC”)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที>
เกิดขึ 9นจากเสาโทรคมนาคม

บริ ษัท สีลม แอ๊ ด
ไวเซอรี> จํากัด

กรรมสิทธิZในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000
เสา และโครงสร้ างพื 9นฐานโทรคมนาคม
บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน>
ประเภท Passive อื>นที>เกี>ยวข้ องทีใ> ช้ สําหรับ
จํากัด (มหาชน) (“TRUE”)
การให้ บริ การโทรศัพท์เคลื>อนที> ที>เป็ นทรัพย์สนิ
เสาโทรคมนาคมส่วนเพิ>ม
กรรมสิทธิZในระบบใยแก้ วนําแสงหลัก (core
บริ ษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล
fiber optic cable grid) และอุปกรณ์ระบบสื>อ
คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จํากัด
สัญญาณที>เกี>ยวข้ อง และระบบบรอดแบนด์ใน
(“TU”)
เขตพื 9นที>ตา่ งจังหวัด

รวม

12,787

19,607

20,814

71,551

วันทีสอบ
ทานมูลค่ า
ทรั พย์ สิน

ระยะเวลาที วิธีการสอบ
ใช้ ในการ ทานมูลค่ า
คํานวณ
ทรั พย์ สิน

ตังแต่
9 วนั ที> 1
มกราคม 2558
ถึงวันที> 31
วิธีรายได้
ธันวาคม 2570
ตาม
31 ธันวาคม
โดยมีการ
โครงสร้ าง
2557
บริ ษัท สีลม แอ๊ ด
คํานวณมูลค่า ของกองทุน
ไวเซอรี> จํากัด
สุดท้ าย
รวม
(Terminal
Value)

บริ ษัท สีลม แอ๊ ด
ไวเซอรี> จํากัด

การประเมินค่ าทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน$ ฐานโทรคมนาคมทีลงทุนเพิมเติม ครั ง$ ที 1
มูลค่ าตลาดที
วิธีการ
ได้ รับจากการ
วันทีประเมิน ระยะเวลาที
บริษัทประเมิน
ประเมิน
ประเมินมูลค่ า
มูลค่ า
ใช้ ในการ
ชือโครงการ
ประเภท
ค่ าทรั พย์ สิน
มูลค่ า
ทรั พย์ สิน
ทรั พย์ สิน
คํานวณ
ทรั พย์ สิน
(ล้ านบาท)
ตังแต่
9 วนั ที> 1
บริ ษัท
เมษายน 2558
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที>
15,797 - 18,832 แคปปิ ตอล พลัส
ถึงวันที> 31
เกิดขึ 9นจากเสาโทรคมนาคม และสิทธิในการ
แอดไวซอรี> จํากัด
ธันวาคม 2589 วิธีรายได้ ตาม
บริ ษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอม เช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า hi ปี ในระบบ
26 มกราคม
โดยมีการ โครงสร้ างของ
มิวนิเคชัน> จํากัด (“AWC”) ใยแก้ วนําแสง (fiber optic cable หรื อ FOC)
2558
คํ
า
นวณมูลค่า กองทุนรวม
รวมทังสิ
9 ทธิในการซื 9อ (call option) FOC
บริ ษัท สีลม แอ๊ ด
สุดท้ าย
ดังกล่าว เมื>อครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว 16,903 - 18,112
ไวเซอรี> จํากัด
(Terminal
Value)
**การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จะจัดทําปี ละ 1 ครัง9 ในกรณีที>ไม่มีเหตุการณ์ที>กระทบต่อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
*** ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี>ยวกับรายงานการประเมินมูลค่าจากบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
จึงเรี ยนมาเพื>อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื 9นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
โดย บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

(นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
ผู้อํานวยการอาวุโส กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื 9นฐาน

