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สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินอิสระ 
และตารางสรุปสมมุติฐานของผู้ประเมินส าหรับทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 
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รายงานการประเมินมูลค่ายติุธรรมของทรพัยสิ์น 
 

ของ 
 
 
 
 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 
 
 

โดย 
 
 

 
 

บริษทั สีลม แอด๊ไวเซอร่ี จ ากดั 
 
 

วนัท่ี 19 กนัยายน 2560 
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รายงานการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของทรัพย์สินกจิการ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเตมิครัง้ที่ 2 

 
ของ  

 
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิัล 

 

 

 
 

 

 
บริษัท ดสิคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

วันที่ 19 กันยายน 2560 
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รายงานการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

                
  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

 
บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“Discover”) ในฐานะผู้ประเมิน (Appraiser) (“ผู้ประเมิน”) ที่ได้รับการ

แต่งตัง้โดยกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“DIF” หรือ “กองทุนรวมฯ”) ภายใต้การจดัการของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั (“SCBAM” หรือ “บริษัทจัดการ”) เพื่อน าเสนอการประเมินมลูคา่ยตุิธรรม
ของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

ทัง้นี ้เนื่องจาก Discover ไมส่ามารถเข้าถึงเอกสารต้นฉบบัของเอกสารส าคญัได้ จึงได้เพียงพิจารณาจากเอกสาร
และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฯ ที่ได้รับจากกองทุนรวมฯ  ได้แก่ งบการเงินของกองทุนรวมฯ 
ประมาณการรายได้ของทรัพย์สินฯ และ Term Sheet ของร่างสญัญาซือ้ขายและโอนสิทธิทรัพย์สินฯ รวมถึงข้อมูลที่
เปิดเผยต่อสาธารณะของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และธนาคารแห่งประเทศไทย โดย 
Discover ได้มีการสอบทานข้อมูลเบือ้งต้น และข้อมูลปัจจุบนั เพื่อน ามาใช้อ้างอิงในการพิจารณาปรับปรุงสมมติฐาน
ทางการเงิน และประมาณการทางการเงินของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินฯ เพื่อใช้ในการประเมินมลูคา่
กองทนุรวมฯ ในครัง้นี ้

ในการการประเมินมลูคา่ของทรัพย์สนิฯ ในครัง้นี ้Discover เลอืกใช้แนวทางการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิจากการ
ประเมินรายได้ ( Income Approach) โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) 
เนื่องจากวิธีนีจ้ะวิเคราะห์ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สินตลอดจนสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของ
ทรัพย์สิน และสิทธิในการได้รับรายได้สทุธิในช่วงระยะเวลาประมาณการจากทรัพย์สินฯ ซึ่งน่าจะสามารถสะท้อนถึงมลู
คา่ที่เหมาะสมของมลูคา่ทรัพย์สนิฯ ดงักลา่วได้ดีที่สดุ 

อยา่งไรก็ตาม วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เป็นการประเมินจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ตัง้อยูบ่น
สมมติฐานตา่ง ๆ ท่ีได้รับจากกองทนุรวมฯ โดยเปรียบเทียบกบัข้อมลูอตุสาหกรรมที่เป็นปัจจบุนั และก าหนดขึน้มาภายใต้
ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั ณ วนัท่ีท าการประเมิน การเปลีย่นแปลงใด ๆ ที่เกิดขึน้ในอนาคต อนัมีผลกระทบ
ต่อสมมติฐานดงักลา่วข้างต้นอย่างมีนยัส าคญั เช่น การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสญัญา การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราดอกเบีย้ และการออกกฎหมายเพิ่มเติมของรัฐบาล อาจสง่ผลให้กระแสเงินสดสทุธิในอนาคตของ
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินฯ หรือสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากธุรกิจของทรัพย์สินฯ ในอนาคต ไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์หรือท าให้ตวัแปรตา่ง ๆ ที่ใช้ในการประเมินมลูคา่เปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ มลูคา่กองทนุรวมฯ ที่ประเมินได้ตามวธีิ
นีก็้จะเปลีย่นแปลงไปด้วยเช่นกนั 

โดยสรุป Discover มีความเห็นว่า มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ที่เหมาะสม ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 อยู่ระหว่าง 11,995.04 - 12,975.83  ล้านบาท 
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รายงานการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 
 

 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

ผู้ท าการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมการของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

19 กนัยายน 2560 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  
 

 

(นายวฒุชิยั ธรรมสาโรข) 

ผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 
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(นายพรเทพ ตงัคเศรณี) 

กรรมการ 

กรรมการ 

 รองกรรมการผู้จดัการ 
 

(นายวฒุชิยั ธรรมสาโรข) 

กรรมการ 

 รองกรรมการผู้จดักา 
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สรุปสมมติฐานของผู้ประเมินส าหรับทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่  2 

 

 

 บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั บริษัท  ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่า 

 

วิธีประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ของทรัพย์สินที่กองทนุฯ จะเข้าลงทนุ และคิดลด 
(Discount) กลับด้วยด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (Weighted Average 
Cost of Capital : WACC) ของกองทนุฯ 

ระยะเวลาประมาณการกระแส     
เงนิสด 

เสาโทรคมนาคม   

ตัง้แต ่1 ม.ค. 2561 – 15 ก.ย. 2576  

FOC  

ตัง้แต ่1 ม.ค. 2561 – 15 ก.ย. 2586  

ทัง้นี ้มลูค่าหลงัช่วงประมาณการข้างต้นจะ
สะท้อนด้วย Terminal Value 

เสาโทรคมนาคม  

ตัง้แต ่16 พ.ย. 2560 –  31 ธ.ค. 2577  

FOC  

ตัง้แต ่16 พ.ย. 2560 –  31 ธ.ค. 2587 

ทัง้นี ้มลูค่าหลงัช่วงประมาณการข้างต้นจะ
สะท้อนด้วย Terminal Value 

กระแสเงนิสดจากเสาโทรคมนาคมของ AWC 

ก่ อ น สิ ้ น สุ ด สั ญ ญ า  HSPA                     

(สัญญา HSPA จะครบก าหนดใน
วนัท่ี 3 สงิหาคม พ.ศ. 2568) 

อตัราการเช่าเสาโทรคมนาคม เทา่กบั 1 พืน้ท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคม 

อตัราค่าเช่าเสาโทรคมนาคมสทุธิ อตัราค่าเช่าสทุธิที่กองทนุฯ จะได้รับเป็นไปตามตาราง
การช าระค่าเช่าตามที่ระบุในสญัญาโอนทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง AWC  ซึ่งเป็น
อัตราภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ค่าเช่าที่ดิน 
คา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ คา่ประกนั เป็นต้น 

ภายหลั งสิ ้น สุดสัญญา  HSPA 

(ก าหนดให้ AWC โอนกรรมสิทธ์ิใน

เสาโทรคมนาคมให้กบักองทนุฯ ตาม

เ ง่ือนไขที่ ระบุในสัญญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เมื่อสิน้สุด

สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์) 

 

อตัราการเช่าเสาโทรคมนาคม เทา่กบั 1 พืน้ท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคม 

อัตราค่าเช่าเสาโทรคมนาคม ก าหนดให้
เติบโตตามราคาตลาด โดยยึดอตัราค่าเช่า
ตามอตัราคา่เช่าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมที่
กองทุนฯ เข้าท ารายการกับ TUC และปรับ
เพิ่มขึน้ด้วยอตัราร้อยละ 2.7 ตอ่ปี 

อตัราค่าเช่าเสาโทรคมนาคม มีราคาค่าเช่า
เท่ากับปี 2568 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่สัญญา
ระหว่าง AWC และ BKFT สิน้สุดลง และ
ก าหนดให้ค่าเช่าไม่มีอัตราการเติบโตจน
สิน้สดุระยะเวลาประมาณการ 

ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ภาษีที่ดินและ
สิง่ปลกูสร้าง คา่ใช้จ่ายประกนัภยั คา่ใช้จา่ย
ในการย้ายเสา ค่าใช้จ่ายการตลาดคงที่
เฉพาะปี 2561  ค่าใช้จ่ายการตลาดส าหรับ
การหาผู้ เช่ารายอื่น และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ โดย
ยึดตามอตัราค่าใช้จ่ายบนเสาโทรคมนาคม
ที่กองทนุฯ เข้าท ารายการกบั TUC 

 

คา่ใช้จ่าย ก าหนดให้ไมม่ีคา่ใช้จา่ยหลกั เชน่ 
ค่ า เช่ าที่ดิน  ค่าภา ษีโรง เ รือน  และค่า
ประกันภัยบางส่วนตามเง่ือนไขเดิมก่อน
สิน้สดุสญัญา HSPA 
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กระแสเงนิสดจากเสาโทรคมนาคมของ TUC 

 อตัราการเช่าเสาโทรคมนาคม                                

- TUC เทา่กบั 2 พืน้ท่ี (slot) บนเสา

โทรคมนาคม 

- ผู้ เช่ารายอื่น เท่ากับ 0.30 พืน้ที่  

(slot) บนเสาโทรคมนาคม 

อตัราคา่เช่าเสาโทรคมนาคม 

- TUC: เสาประเภทที่ตัง้อยู่บนดิน 

และบนดาดฟ้า เร่ิมต้นที่ 14,626 

บาท และ 13,359 บาทต่อพืน้ที่  

(slot)  ต่อเดือนในปี 2561 และ

ปรับเพิ่มขึน้ด้วยอตัราร้อยละ 2.70 

ตอ่ปี 

- ผู้ เช่ารายอื่น: เสาประเภทที่ตัง้อยู่

บนดินและบนดาดฟ้า เร่ิมต้นที่ 

12,798 บาท และ 11,689 บาท

ตอ่พืน้ท่ี (slot) ตอ่เดือนในปี 2561  

และปรับเพิ่มขึน้ด้วยอตัราร้อยละ 

2.70 ตอ่ปี  

อตัราการเช่าเสาโทรคมนาคม                                

- TUC เทา่กบั 2 พืน้ท่ี (slot) บนเสา

โทรคมนาคม จนสิน้สดุระยะเวลา

การเช่าในปี 2576 หลังจากนัน้

ลดลงเหลอื 1 พืน้ท่ี (slot) 

อตัราคา่เช่าเสาโทรคมนาคม 

- TUC: เสาประเภทที่ตัง้อยู่บนดิน 

และบนดาดฟ้า เร่ิมต้นที่ 14,241 

บาท และ 13,008 บาทต่อพืน้ที่  

(slot)  ต่อเดือนในปี 2560 และ

ปรับเพิ่มขึน้ด้วยอตัราร้อยละ 2.70 

ตอ่ปี 

 

 

 
 

สว่นลดในการเป็นผู้ เช่าหลกั ที่อตัราร้อยละ 25.00 โดยเป็นสว่นลดที่ให้กบัผู้ เช่าที่เป็นบริษัท
ในกลุ่ม TRUE ซึ่งเป็นผู้ เช่าหลกัของกองทุนฯ ณ ปัจจุบนั ทัง้นี ้ส่วนลดดงักล่าวไม่รวมถึง
สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เชา่พืน้ท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคม
จาก AWC ระหวา่งที่ท าสญัญา HSPA  
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ภาษีที่ดินและ
สิง่ปลกูสร้าง คา่ใช้จ่ายประกนัภยั คา่ใช้จา่ย
ในการย้ายเสา ค่าใช้จ่ายการตลาดคงที่
ส าหรับเฉพาะปี 2561 ค่าใช้จ่ายการตลาด
ส าหรับการหาผู้ เช่ารายอื่น และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวปรับเพิ่มขึน้
เฉลีย่ประมาณร้อยละ 2.20 ตอ่ปี 

ค่าใ ช้จ่ าย  ไ ด้แก่  ค่า เช่ าที่ดิน  ค่าภาษี
โ ร ง เ รื อน  ค่ าป ระกันภัย  ค่ า ย้ า ย เ สา
โทรคมนาคม ( เฉพาะที่ตกลงกับกลุ่ม 
TRUE) ค่าใช้จ่ายทางการตลาดคงที่เฉพาะ
ปี 2561 และ 2562 ค่าใช้จ่ายการตลาด
ส าหรับการหาผู้ เช่ารายอื่น คา่ใช้จ่ายในการ
บริหารทัง้หมด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดย
ค่ า ใ ช้ จ่ ายดังกล่า วป รับ เพิ่ มขึ น้ เฉลี่ ย
ประมาณร้อยละ 2.20 ตอ่ปี 



เอกสารแนบ 3 
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กระแสเงนิสดจาก FOC ของ TUC TMV และ TICC 
 อตัราการเช่า FOC ร้อยละ 80.00 ของจ านวนคอร์กิโลเมตรทัง้หมด 

อตัราค่าเช่า FOC ส ำหรบับรษิทัในกลุม่ TRUE และบุคคลอื่นคดิเป็น 350 บำท และ 500 
บำท ต่อคอรก์โิลเมตรต่อเดอืน ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำคงทีต่ลอดอำยุสญัญำ 
สว่นลดส าหรับ FOC คิดเป็นร้อยละ 215.00 
ของ 3,500 บาทต่อกิโลเมตรตอ่ปี ซึ่งเร่ิมต้น
ในปี 2560 และปรับขึน้ตามอตัราเงินเฟ้อที่
ร้อยละ 3.04 ต่อปี โดยผู้ เช่าหลกัจะมีหน้าที่
ในการด าเนินการและ บ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 

 

ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสิทธิแห่งทาง 
( Right of Way Expense)  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ประกนัภยัและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  โดยคา่ใช้จา่ย
ดงักล่าวปรับเพิ่มขึน้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 
2.51 ตอ่ปี 

ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสิทธิแห่งทาง 
( Right of Way Expense)  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายทางการตลาดคงที่
เ ฉพาะ ปี  2561 และ  2562 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
การตลาดส าหรับการหาผู้ เช่ารายอื่น และ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวปรับเพิ่มขึน้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 
0.60 ต่อปี โดยผู้ เช่าหลกัจะมีหน้าที่ในการ
ด าเนินการและ บ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 

ราคาใช้สิทธ์ิ (Exercise Price) ใน
การซื ้อ  (Call option)  ท รัพย์สิน
ทัง้หมดจาก TICC 

200 ล้านบาท 

อัตราคิดลด (Discount Rate) จาก
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ ยถ่วง
น า้หนัก (WACC) 

ร้อยละ 7.27 ต่อปี โดยท าการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงอัตรา
คิดลดระหว่างร้อยละ  7.02 – 7.52 และ 
อตัรำกำรเตบิโตของกระแสเงนิสดภำยหลงั
ระยะเวลำประมำณการ (Terminal Growth 
Rate) ระหวา่งร้อยละ -0.25 – 0.25 

ร้อยละ 6.98 – 7.28 ตอ่ปี 

 

 




