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สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวกับ 
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ  
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ภาค ก - สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวกบั 
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 

1 สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 ระหว่าง AWC และกองทุน 

(“สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”) 

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

 กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ 

ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย ..................   ภายใต้เง่ือนไขความส าเร็จครบถ้วนของเง่ือนไขบังคับก่อนทัง้หมดที่
ก าหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 AWC จะต้องขายและโอน และกองทนุจะต้องซือ้และ
รับโอนรายได้ที่คาดว่าจะได้รับของ AWC จากค่าเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC จ านวน 149 เสาและอปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive 
อื่นที่ เ ก่ียวข้อง (หากมี) (“เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”) ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเตมิ 
ครัง้ที่ 2 (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง และสิทธิอื่นทัง้หมด
ที่เกิดจากรายได้ดงักล่าวตามที่ระบุไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2) นบัแต่วนัเร่ิมค านวณรายได้
ส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จนถึงวนัที่ครบก าหนดสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (“วันครบก าหนดสัญญา 
AWC เพิ่ มเติม”) หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนส าหรับการ
ด าเนินงานและซ่อมบ ารุง เงินค่าเช่าตามสญัญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษี
โรงเรือนและที่ดิน) และเบีย้ประกนัภยั (“ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ AWC”) 
โดยต้นทนุคา่ใช้จ่ายของ AWC จะมีการปรับอตัราเพิ่มขึน้รายปี (annual 
escalation) (รวมเรียกว่า “รายได้สุทธิของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่  2”) ในวนัที่ท าการซือ้ขายเสร็จสิน้ที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (“วันที่ท าการ
ซือ้ขายรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 เสร็จสิน้”) 

 ภายหลงัวนัครบก าหนดสญัญา AWC เพิ่มเติมหรือวนัที่สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ถูกยกเลิกก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาหรือก าหนดระยะเวลาที่ได้มีการขยาย แล้วแต่กรณี AWC 
จะต้องโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้แก่
กองทุน และกองทุนจะต้องรับโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ดงักลา่ว (“ทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  
2”) ในวนัที่ก าหนดไว้ให้เป็นวนัที่ท าการโอนและสง่มอบทรัพย์สิน AWC 
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ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (“วันโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2”) 

(ทัง้นี ้รายได้สทุธิของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และทรัพย์สนิ AWC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่ขายของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”) 

เงื่อนไขบังคับก่อน .................   เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีต้องส าเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัท่ีท าการซือ้ขาย
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ รวมถึง (แต่ไม่จ ากัด
เพียง) (ก) AWC ได้รับอนมุตัิ และได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการทัง้หมด
ที่เก่ียวข้องที่ต้องได้รับส าหรับการเข้าท าและปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของ
ตนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 แล้ว (ข) มีการลงนามและท าให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสารธุรกรรม
ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (ค) มีการลงนามในสญัญากู้ยืมเงิน
เพื่อจดัหาเงินทนุส าหรับการได้มาซึง่เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (ง) กองทนุได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการเข้าท า
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ตามประกาศ ทน. 1/2554 และ (จ) ไมม่ีเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบในทาง
ลบอย่างร้ายแรงเกิดขึน้นบัจากวนัท าสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 หากมิได้มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการ
ยกเว้นเง่ือนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัท าการหลงัจากวนัท าสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  AWC หรือ
กองทุนอาจบอกเลิกสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (ทัง้นีก้ารท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีเก่ียวข้องไมส่ าเร็จ
ครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท าผิดภาระผกูพนัของคู่สญัญาฝ่ายนัน้
แต่เพียงฝ่ายเดียว)  โดย AWC หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อ
คู่สญัญาอีกฝ่ายตามสญัญาดงักลา่ว  เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก
การกระท าผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อนที่
เก่ียวข้องและการท าให้ธุรกรรมตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซือ้ขาย ...........................   ราคาซือ้ขายส าหรับทรัพย์สินที่ขายของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
(“ราคาซือ้ขายทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2”) เป็นไป
ตามจ านวนที่ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  โดยกองทุนต้องช าระราคาซือ้ขายทรัพย์สิน 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เต็มจ านวนในวนัที่ท าการซือ้ขายรายได้  
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ 
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 AWC จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที่เก่ียวข้องทัง้หมดเต็ม
จ านวนจากธุรกรรมการโอนขายทรัพย์สนิและรายได้ให้แก่กองทนุ 

เงื่อนไขในการโอนทรัพย์สิน 
AWC ที่ ล ง ทุ น เ พิ่ ม เ ติ ม  
ครัง้ที่ 2 ...................................  

 ในวันโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  AWC จะต้องโอน
ทรัพย์สิน AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้กบักองทนุ โดยเป็นไปตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  ทัง้นี ้เง่ือนไขที่ต้องส าเร็จครบถ้วนในวนั
หรือก่อนวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียงรายละเอียดและหลกัฐานเก่ียวกบัสทิธิในท่ีดิน และ/หรือ สทิธิ
การเช่าโดยชอบด้วยกฎหมายของสถานที่อันเป็นที่ตัง้ของทรัพย์สิน 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

 ส าหรับทรัพย์สนิ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่ไมส่ามารถโอนและสง่
มอบได้ในวนัโอนทรัพย์สนิ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 AWC จะช าระ
เงินให้กองทนุเป็นมลูคา่สดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สนิ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่ไม่ได้มีการโอนและส่งมอบดงักล่าวในวนัโอน
ทรัพย์สิน AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  เมื่อ AWC ช าระมลูคา่สดุท้าย 
(terminal value) ดงักลา่วจนครบถ้วนแล้ว AWC จะหมดภาระผกูพนัต่อ
กองทนุในการโอนและสง่มอบทรัพย์สิน AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ที่เก่ียวข้องดงักลา่ว 

 มูลค่าสุดท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 คือ จ านวนที่เท่ากับ 14 เท่าของรายได้ค่าเช่า AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 รายเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือน ก่อนเดือนท่ีมีวนัโอน
ทรัพย์สนิ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (“มูลค่าสุดท้ายของ AWC”) 

 ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างค่าเช่ารายเดือนส าหรับเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ตามสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่  2  อันเนื่องมาจาก กสท.
โทรคมนาคม ตกลงยกเลกิสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวของ กสท.โทรคมนาคม ใน
การเช่าใช้เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ภายใต้
สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA  คู่สญัญาตกลงว่ามูลค่าสดุท้าย 
(terminal value) ของทรัพย์สิน AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จะยงัคง
เป็นจ านวนที่เทา่กบั 14 เทา่ของรายได้คา่เช่า AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 รายเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือนก่อนเดือนที่มีวันโอนทรัพย์สิน 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสมือนหนึ่งว่าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างค่าเช่ารายเดือนส าหรับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เนื่องจากเหตุดงักล่าวแต่อย่างใด  ทัง้นี ้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
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กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยง .......   กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหายในรายได้สทุธิ
ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ทรัพย์สนิ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ 
ครัง้ที่ 2 จะตกเป็นของกองทนุในวนัท่ีธุรกรรมที่เก่ียวข้องเสร็จสิน้ เว้นแต่
จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
เป็นธุรกรรมการซือ้ขายรายได้สทุธิของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่
สมบรูณ์และแท้จริง โดยมิได้เป็นการก่อหลกัประกนัส าหรับภาระผกูพนั
ใดๆ ของ AWC  กองทุนจะได้รับกรรมสิทธ์ิและผลประโยชน์ในรายได้
สทุธิของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยครบถ้วนสมบูรณ์นบัจาก
วนัที่ท าการซือ้ขายรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ และมี
สทิธิที่จะจ าหนา่ยจ่ายโอนรายได้สทุธิของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
นัน้ต่อไป และมีสิทธิโดยสมบรูณ์ที่จะได้รับและเก็บไว้ซึ่งรายได้สทุธิของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เพื่อประโยชน์ของกองทนุเอง 

การช าระรายไ ด้ สุท ธิของ 
AWC .......................................  

 AWC จะจดัหาและสง่มอบรายได้สทุธิของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
2 ที่ต้องช าระจนถึงวนัท่ีมกีารช าระรายได้สทุธิของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ 
ครัง้ที่ 2 ที่ต้องช าระจนครบถ้วน โดยช าระให้แก่กองทนุภายในวนัท าการ
สดุท้ายของแตล่ะเดือนปฏิทิน โดยเร่ิมจากเดือนที่เกิดวนัท่ีท าการซือ้ขาย
รายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ 

ทัง้นี ้ตามจ านวนดงัต่อไปนี ้(“รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”) 

 รายได้ค่าเช่า  AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 จะ
ค านวณจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 149  เสา ในอัตรา
ดงัตอ่ไปนี ้

 

ปี พ.ศ. 

รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 ส าหรับ
เสาโทรคมนาคมต่อเสา (บาท/
เดือน) 

2560 
(ธนัวาคม) 

21,495 

2561 21,317 

2562 21,134 

2563 20,944 

2564 20,750 
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2565 20,549 

2566 20,342 

2567 20,130 

2568 
(7 เดือน) 

19,910 

 หมายเหตุ รายได้ค่าเช่า  AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 2 ข้างต้นเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึง่ปัจจบุนัจะครบ
ก าหนดในวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที่มีการขยาย
ก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ดงักลา่ว รายได้คา่เช่า AWC รายเดือนที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ต่อเสาในช่วงระยะเวลาที่มีการขยายจะ
สอดคล้องกับค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่คาดว่าจะได้รับจาก BFKT ในช่วง
ระยะเวลาที่มีการขยายดงักลา่ว 

เหตุผิดนัดและผลแห่งการ 
ผิดนัด .....................................  

 ก่อนวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หากเกิดเหตผิุดนดั
ใดที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 กองทนุอาจเรียกให้ AWC ช าระเงินเป็นมลูค่าปัจจุบนั
สุทธิ (Net Present Value) ของรายได้สุทธิของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 ที่เหลอืทัง้หมด รวมกบัมลูคา่สดุท้ายของ AWC (terminal value) 
ของทรัพย์สิน AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (รวมเรียกวา่ “รายได้สุทธิ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 คงค้าง”) และอาจบงัคบัใช้สิทธิของ
กองทนุไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิ
รายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 ตวัอย่างของเหตุผิดนดั เช่น กรณี AWC ไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่า AWC 
รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน  กรณี 
AWC ไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนัหากอตัราสว่นหนีส้ินสทุธิที่มีดอกเบีย้ (Net 
Interest Bearing Debt) ต่อ EBITDA ของ AWC เกินกว่า 5 ต่อ 1  กรณี 
AWC ไม่ปฏิบตัิตามภาระผกูพนับางประการตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และไม่
ด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วตามระยะเวลาที่ก าหนด  กรณี AWC ผิด
นดัช าระหนีก้ารเงินในยอดเงินต้นรวมมากกวา่หนึง่พนัล้านบาท  กรณีได้
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มีการริเร่ิมกระบวนการเก่ียวกับการมีหนีส้ินล้นพ้นตวัหรือกระบวนการ
ของเจ้าหนีก้ับ AWC  และกรณีสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครัง้ที่  2 สิน้สุดลงหรือมีเหตุผิดนัดภายใต้สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เนื่องจากเหตุการณ์ตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 ในกรณีที่ AWC ไม่สง่มอบรายได้คา่เช่า AWC รายเดือนท่ีลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 เป็นจ านวนสามเดือนติดตอ่กนั หรือสองเดือนติดตอ่กนัในกรณีที่
ไม่สามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงินได้ หากกรณีดงักลา่วเกิดจากการ
ที่ BFKT ไม่ช าระรายได้สุทธิของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ที่
เก่ียวข้องใดๆ ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ี กสท. โทรคมนาคม ปฏิบตัิผิดสญัญาไม่
ช าระค่าเช่าแก่ BFKT ภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA และ
การผิดสญัญาดังกล่าวของ กสท. โทรคมนาคม ไม่ได้เกิดจากการผิด
ภาระผกูพนัของเรียลมูฟตามสญัญาขายสง่บริการ HSPA แล้ว กองทนุ
ไม่มีสิทธิในการเรียกเหตุผิดนดัและเรียกให้ AWC ส่งมอบรายได้สทุธิ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 คงค้างให้แก่กองทนุ  

ภาระหน้าที่ หลักอื่ นๆ ของ 
AWC .......................................  

 นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ 
(“วันโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้”) AWC 
จะด าเนินการตอ่ไปนีโ้ดยคา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

 ในกรณีที่ไมส่ามารถโอน และ/หรือ แปลงคูส่ญัญาเก่ียวกบัสิทธิ
การเช่าในที่ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กับกองทุนได้ AWC จะ
ด าเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สนิ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับการ
แตง่ตัง้มีสทิธิเข้าไปและใช้สถานท่ีตัง้ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนินัน้  

 ในกรณีของสัญญาอื่นๆ ที่เ ก่ียวกับทรัพย์สิน  AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญา
ให้แก่กองทุนได้ AWC จะด าเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและ
ผลประโยชน์ของ AWC ตามสญัญาอื่นๆ นัน้ 

 AWC จะด าเนินการตอ่ไปนีเ้ป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลงัจากวนั
โอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ ด้วย
คา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 
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(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการ
ตามสมควรเก่ียวกับทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั ง้ที่  2  ที่ ไ ด้ส่งมอบและโอนสิทธิให้กองทุนแ ล้ว 
(“ทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว”) 

(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้จ่ายของ  AWC) เพื่อให้กองทุนสามารถใช้งาน
ทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วได้ในสาระส าคญัในลกัษณะ
เดียวกับที่มีการใช้ก่อนวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทรัพย์สิน  AWC ที่โอนแล้ว 
และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนัน้ตามสมควร 

 นบัจากวนัโอนทรัพย์สนิ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ หาก (ก) 
สถานท่ีตัง้ที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิ AWC ที่โอนแล้วไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น
ซึ่งได้มีการโอนให้แก่ และ/หรือ แปลงคู่สญัญาเป็นกองทนุแล้วถกูยึดไป 
ถกูควบคมุ หรือถกูด าเนินการโดยประการอื่นใดท าให้ไม่สามารถใช้งาน
ได้โดยผู้ เช่าอนัเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที่ไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางสว่นนัน้ไมช่อบด้วยกฎหมายโดยกองทนุหรือผู้ซึง่เช่าใช้ทรัพย์สนิ 
AWC ที่โอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการนัน้ หรือ 
(ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ หรือ แปลงคู่สญัญาให้กองทนุ มีการ
คัดค้านความสมบูรณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสิทธิในการใช้
สถานที่ตามสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วใดๆ โดยกองทนุ
หรือผู้ ซึ่งเช่าใช้ทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรู
ไม่ได้มีสว่นในการนัน้ หรือ (ค) AWC ไม่สามารถด าเนินการให้กองทนุ ผู้
เช่า ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม หรือบคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้เข้าถึง
หรือใช้สถานท่ีได้ (“สถานที่ AWC ที่ได้รับผลกระทบ”) ท าให้ผู้ เช่าหรือ
กองทนุไม่สามารถเข้าถึง ด าเนินงาน และ/หรือใช้ทรัพย์สิน AWC ที่โอน
แล้วได้ AWC จะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ด้วยคา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

 จัดหาหรือได้มาซึ่งสถานที่ใหม่ตามที่คู่สัญญาตกลงกันว่า
เทียบเท่ากับสถานที่ AWC ที่ได้รับผลกระทบ (โดยคู่สญัญา
จะต้องด าเนินการโดยสมเหตสุมผล) โดยพิจารณาถึง 

(ก) สถานท่ีตัง้ 
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(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที่จะได้จาก
สถานท่ีใหมน่ัน้ และ 

(ค) ความจุขนาดพืน้ที่ส าหรับติดตัง้ทรัพย์สิน AWC ที่โอน
แล้ว และอปุกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ ของผู้ เช่า ณ สถานท่ี
ใหมน่ัน้ และ 

 ย้ายทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วที่ตัง้อยู่ในสถานที่ AWC ที่ได้รับ
ผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่มีคุณภาพ 
ลกัษณะจ าเพาะ และประสิทธิภาพอย่างน้อยเท่ากับทรัพย์สิน 
AWC ที่โอนแล้ว ที่จะติดตัง้ในสถานที่ใหม่ และด าเนินการให้
แนใ่จวา่มีความจุ ประสทิธิภาพ และขนาดพืน้ท่ีเพียงพอส าหรับ
ทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว หรืออปุกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่จะ
ย้ายมาและติดตัง้ในสถานท่ีใหมน่ัน้ ให้เหมือนกบัท่ีเคยตัง้อยูใ่น
สถานที่ AWC ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่สถานที่นัน้จะกลายเป็น
สถานท่ี AWC ที่ได้รับผลกระทบ 

 ในกรณีที่ AWC ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วหรือเปลี่ยน
ทดแทนโดยทรัพย์สินใหม ่และไม่สามารถด าเนินการแก้ไขตามที่กองทนุ
ต้องการตามสมควรภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 AWC จะต้อง
ด าเนินการดงันี ้

 ซือ้ และ/หรือ จัดให้มีการซือ้ทรัพย์สิน AWC ที่ โอนแล้วที่
เก่ียวข้องซึง่ตัง้อยูห่รือติดตัง้ในสถานท่ี AWC ที่ได้รับผลกระทบ 
(“ทรัพย์สิน AWC ที่ ได้รับผลกระทบ”) ในราคาที่เท่ากับ 
มูลค่าสุดท้ายของ AWC ( terminal value) (“ราคาซือ้ขาย
ทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบ”) พร้อมทัง้ช าระดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สนิ AWC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้จนกระทัง่และรวมถึงวนัท่ี AWC ช าระ
คืนราคาซือ้ขายทรัพย์สนิ AWC ที่ได้รับผลกระทบแก่กองทนุ 

 ช าระต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้หมดเก่ียวกับการขายและโอน
ทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน รวมถึงเงิน
รายได้ค่า เช่าทรัพย์สิน AWC ที่ ไ ด้ รับผลกระทบซึ่งผู้ เช่า
ทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบนัน้ไม่ช าระให้แก่กองทุน 
เนื่องจากผู้ เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบ
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นัน้ได้ จนถึงวันที่ AWC ช าระราคาซือ้ขายทรัพย์สิน AWC ที่
ได้รับผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

 ช าระเงินซึ่งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความสูญเสีย 
สิทธิเรียกร้อง และภาระผูกพันทัง้หมดที่เกิดหรือจะเกิดกับ
กองทนุอนัเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการใช้ทรัพย์สิน AWC ที่
ได้รับผลกระทบ การเช่าและย้ายสถานที่ของทรัพย์สิน AWC ที่
ได้รับผลกระทบ และสิทธิเรียกร้องของผู้ เช่าที่เ รียกเอากับ
กองทนุเนื่องจากผู้ เช่าดงักลา่วไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน AWC ที่
ได้รับผลกระทบนัน้ได้  

 ภายใต้บังคบัของการที่ AWC ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนเก่ียวกับ
การซือ้คืนทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบตามที่อธิบายมาข้างต้น 
กองทุนจะช าระเงินค่าเช่าทัง้หมดที่เก่ียวกับทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับ
ผลกระทบที่กองทนุได้รับจากผู้ เช่าที่เป็นนิติบคุคลในกลุม่ทรูตามสญัญา
เช่าที่เก่ียวข้องระหว่างนิติบคุคลดงักลา่วและกองทนุให้แก่ AWC พร้อม
ด้วยดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัที่กองทนุรับเงินคา่เช่า
จากผู้ เช่าที่เป็นนิติบคุคลในกลุม่ทรูแต่ละครัง้ตามสญัญาเช่าที่เก่ียวข้อง
ระหว่างนิติบคุคลดงักลา่วและกองทนุ จนกระทัง่และรวมถึงวนัท่ีกองทนุ
ช าระคืนเงินค่าเช่านัน้ให้แก่ AWC  ทัง้นี ้จ านวนเงินดงักล่าวจะต้องไม่
เกินราคาซือ้ขายทรัพย์สนิ AWC ที่ได้รับผลกระทบที่เก่ียวข้อง 

 ภาระผูกพันของ AWC เก่ียวกับการย้ายสถานที่และซือ้คืนทรัพย์สิน 
AWC ที่ได้รับผลกระทบที่ตัง้อยู่ในสถานที่ซึ่งได้มีการโอนสิทธิการเช่า
สถานท่ีให้แก่กองทนุแล้ว หรือ แปลงคูส่ญัญาเช่าสถานท่ีเป็นกองทนุแล้ว 
แต่ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกด าเนินการโดยประการอื่นใดท าให้ไม่
สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอนัเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานท่ี
นัน้ไมช่อบด้วยกฎหมาย ให้ก าหนดไว้เพียงห้าปีหลงัจากวนัโอนสทิธิหรือ
แปลงคูส่ญัญาที่เก่ียวกบัสถานท่ีที่เก่ียวข้องดงักลา่วเป็นกองทนุ 

 หาก กสท. โทรคมนาคมไม่ช าระค่าเช่าแก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเคร่ือง
และอปุกรณ์ HSPA หรือสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ถกูยกเลกิ
เนื่องจาก กสท. โทรคมนาคมผิดสัญญาและ BFKT ไม่ช าระค่าเช่า
ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยกรณี
ดงักลา่วท าให้ AWC ไม่ช าระรายได้สทุธิของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 ให้แก่กองทุน ซึ่งไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดภายใต้สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  เมื่อกองทนุได้
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มีการร้องขอ AWC ต้องด าเนินการหรือจัดการให้ BFKT ใช้ความ
พยายามอยา่งเต็มที่เพื่อให้มีการด าเนินการเรียกร้องที่สามารถท าได้และ
มีผลโดยชอบด้วยกฎหมายต่อ กสท. โทรคมนาคม  กองทุนตกลง
รับผิดชอบในต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการด าเนินการเรียกร้อง
ดังกล่าว  เมื่อ AWC หรือ BFKT ได้รับค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ 
AWC ตกลงจะด าเนินการหรือจัดการให้ BFKT ด าเนินการช าระ
ค่าชดเชยหรือจ านวนเงินที่ได้รับจาก กสท. โทรคมนาคม ให้แก่กองทนุ
ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  ทัง้นี ้AWC หรือ BFKT 
ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการเรียกร้องดงักล่าว มีสิทธิหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ในการด าเนินการเรียกร้องดงักลา่วจากคา่เสียหายหรือค่าชดเชย
ใดๆ ที่ช าระโดยกสท. โทรคมนาคม ก่อนการช าระเงินดังกล่าวให้แก่
กองทุนในกรณีที่กองทุนยังมิได้ช าระค่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเรียกร้องดงักลา่วให้แก่ AWC หรือ BFKT แล้วแตก่รณี 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก 
( Right of first offer)  ข อ ง
กองทุน ...................................  

 นบัจากวนัที่ท าการซือ้ขายรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จ
สิน้ AWC ให้สทิธิกองทนุโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรก
ในการซือ้สิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเก่ียวกับ
ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานกิจการโทรคมนาคมของ AWC หรือนิติ
บุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที่ขายของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินอื่นบางส่วน) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้ตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของ ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน AWC เพิ่มเติม”) 
จนถึงวนัต่อไปนีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปีนบัจากวนัที่ท า
การซือ้ขายรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้หรือวันที่
กองทนุจดทะเบียนเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ แล้วแต่วนัใด
จะครบก าหนดทีหลงั และ (ข) วนัท่ีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอืน่
ถือหน่วยลงทุนที่กองทุนออกมากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(1) หาก AWC และ/หรือ นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรู (“ผู้ขายทรัพย์สนิ
เพิ่ ม เ ติ ม ” )  ต้ องการขายท รัพย์สิน  AWC เพิ่ ม เติมแก่
บุคคลภายนอก AWC ต้องด าเนินการและจัดการให้นิติบคุคล
อื่นในกลุม่ทรูนัน้ต้องออกหนงัสอืข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) 
ส่งให้กองทุนโดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ทัง้นี ้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง เง่ือนไขและข้อก าหนดอันเป็น
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สาระส าคญัทัง้หมดของการเช่าทรัพย์สิน AWC เพิ่มเติม (หาก
มี)  

(2) หากกองทนุต้องการซือ้ทรัพย์สนิ AWC เพิ่มเติมนัน้ กองทนุต้อง
แจ้งผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ต้องการซือ้
ทรัพย์สิน AWC เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน AWC ที่ จะ
โอน”) ตามข้อก าหนดที่ระบใุนหนงัสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบ
รับ”) ภายใน 10 วันท าการนับจากวนัที่กองทุนได้รับหนังสือ
ข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านัน้ตามที่ผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมอาจตกลง  จากนัน้ ภายในสามเดือนนบัจากวนัที่ของ
หนังสือตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับ
อนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีจ าเป็นในการซือ้ทรัพย์สนิ AWC ที่
จะโอน  และ AWC ต้องด าเนินการ และ/หรือ จัดการให้นิติ
บคุคลอื่นในกลุม่ทรูรายที่เก่ียวข้องพยายามอยา่งเต็มที่ให้ได้รับ
ความยินยอมหรือการอนุมัติทัง้หมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และสญัญาส าหรับการขายทรัพย์สิน  AWC ที่จะ
โอน  เมื่อได้รับความยินยอมและการอนมุตัิที่เก่ียวข้องทัง้หมด
แล้ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท าสญัญาและ
ท าการซือ้ขายและโอนทรัพย์สิน  AWC ที่จะโอนให้เสร็จสิน้
ภายในสามเดือนหลงัจากกองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม
ได้รับความยินยอมและการอนมุตัิดงักลา่วทัง้หมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทนุไมส่ง่หนงัสอืตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม
ภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม
ไมไ่ด้รับความยินยอมและการอนมุตัทิี่จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้อง
ภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ 
หรือ (ค) คู่สญัญาไม่สามารถด าเนินการให้การซือ้ขายและโอน
ทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาสามเดือน
นบัจากวนัที่ได้รับความยินยอมและการอนมุตัิที่จ าเป็นทัง้หมด
ที่เก่ียวข้อง ผู้ขายทรัพย์สนิเพิ่มเติมมีสทิธิขายทรัพย์สนิ AWC ที่
จะโอนให้บคุคลภายนอกในข้อก าหนดและเง่ือนไขเดียวกันหรือ
ดีกว่า (ส าหรับผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนังสือ
ข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากนัน้   หากผู้ ขาย
ทรัพย์สนิเพิ่มเติมยงัไมส่ามารถขายทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนให้
บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และ
ต่อมาผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สินที่ AWC จะ
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โอนอีกครัง้ ให้กองทนุมีสิทธิในการซือ้เป็นรายแรกอีกครัง้ โดย
ให้ด าเนินการตามขัน้ตอนในลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก 
(Right of first offer) ของ AWC  

 หากกองทุนได้ซือ้ทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนและภายหลงัต้องการขาย
ทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนดงักล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องท า
หนงัสือข้อเสนอส่งให้ AWC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอขาย 
และ (ข) เง่ือนไขและข้อก าหนดที่ส าคญัของการขายทรัพย์สนิ AWC ที่จะ
โอนดงักลา่วที่กองทนุเสนอ  เมื่อ AWC ได้รับหนงัสือดงักลา่วแล้ว AWC 
จะมีสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเง่ือนไข
และข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 AWC อาจโอนสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนดงักลา่วให้แก่นิติ
บคุคลอื่นในกลุม่ทรูได้โดยไมจ่ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจ ากัดความรับผิดของ 
AWC .......................................  

ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ความรับผิดของ AWC จะมีอยูอ่ยา่งจ ากดัตามกรณีทัว่ไปซึง่รวมถึงกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

 AWC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเก่ียวกับทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว 
หากกองทนุได้มีการบอกกลา่วเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนบัจากวนัโอน
ทรัพย์สิน AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่
เกิดจากเร่ืองส าคญับางเร่ืองที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลา
สิน้สดุในการบอกกลา่วเรียกร้องสทิธิ (นอกจากที่กฎหมายก าหนด)  เร่ือง
ดังกล่าวรวมถึง  ค า รับรองของ  AWC ในเ ร่ืองอ านาจหน้าที่และ
ความสามารถ กรรมสิทธ์ิของ AWC ในทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว และ
การไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงกระท าการท่ีเก่ียวข้อง 

 ความรับผิดโดยรวมของ AWC เก่ียวกับ (ก) รายได้สุทธิของ AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ต้องไมเ่กินรายได้สทุธิ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 คงค้าง (ข) ทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่โอนให้แก่
กองทุนต้องไม่เ กินมูลค่าสุดท้ายของ AWC ( terminal value)  ของ
ทรัพย์สินนัน้ และ (ค) การท าผิดสญัญาอื่นใดทัง้หมด ความรับผิดรวม
ของ AWC จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซือ้ขายทรัพย์สิน AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  ทัง้นี ้AWC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย 
สิทธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพนั 
และต้นทนุค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ที่เกิดขึน้หรือเป็นผลจากการเข้าท า การ
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ใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

ประกันภยั...............................  AWC ตกลงที่จะ 

 ด าเนินการให้กองทนุมีช่ือเป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมและผู้ รับผลประโยชน์
ร่วมภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัของกลุ่มทรูที่ เก่ียวกบัเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ภายใน 45 วนันบัแต่วนัที่ท าการซือ้
ขายรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ 

 จัดให้มีการประกันภัยที่เก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัของกลุ่มทรูทัง้หมด ตาม
ข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 ในวันโอนทรัพย์สิน  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 จัดหากรมธรรม์
ประกันภัยในนามของกองทุนส าหรับทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว โดย
กองทุนจะรับผิดชอบในเบีย้ประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
ดงักลา่ว 

 ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภยัของกลุ่มทรูเก่ียวกับ
เสาโทรคมนาคมของ AWC โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากกองทนุก่อน โดยกองทนุจะไม่ให้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนั
ควรไมไ่ด้ และ 

 ด าเนินการให้มีการน าเงินที่ได้รับตามกรมธรรม์ประกนัภยัทัง้หมดไปใช้
ซ่อมแซม ปรับสภาพ หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินที่ได้มีการเรียกร้องให้
มีการชดใช้เงินประกนัดงักลา่ว 

การชดเชยความเสียหาย .......   AWC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตวัแทนของ
บุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
เ ก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่
เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกนั หรือการ
ผิดค ารับรองใดของ AWC ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาท
เลินเลอ่อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทนุ บริษัทจดัการ หรือ
ตวัแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ทัง้นี ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของ
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กองทุนที่มีตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

 กองทนุตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ AWC และตวัแทนของ AWC ในความ
เสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้
จริงทัง้หมด และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงคา่ทนายและ
เงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา 
หรือค ารับประกนั หรือการผิดค ารับรองใดของกองทนุภายใต้สญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เว้นแตเ่ป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย 
AWC หรือ ตวัแทนของ AWC ทัง้นี ้โดยไมจ่ ากดัสทิธิอื่นใดของ AWC ที่มี
ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

การโอนสิทธิ ...........................   AWC และกองทนุไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกนั หรือโอนโดยประการ
อื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางสว่นของสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยมิได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ทัง้นี  ้เว้นแต่มี
ข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้กระท าได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................   สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................   ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาตดัสินคดีความ 
หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยตุิข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้จาก
หรือเก่ียวข้องกบัสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ฉบบัลงนามอาจแตกตา่งไปจากสรุป
ข้อก าหนดและเง่ือนไขหลกันี ้แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 
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2 สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 2”)  

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

 กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ 

ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย ..................   ภายใต้เง่ือนไขความส าเร็จครบถ้วนของเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 TUC จะต้องขายและ
โอนให้แก่กองทนุ และกองทนุจะต้องซือ้และรับโอนกรรมสทิธ์ิ  

 ณ วนัท่ีก าหนดให้เป็นวนัท าการโอนและสง่มอบทรัพย์สนิที่ขายของ TUC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขาย
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 เสร็จสิน้”) (ก) เสาโทรคมนาคม 
จ านวน 350 เสา และ (ข) FOC ความยาวโดยประมาณ 1,113 กิโลเมตร 
(หรือเทียบเท่ากบั 62,594 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศพัท์เคลือ่นท่ีในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั (“ทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”) และ  

 ณ วนัท่ีก าหนดให้เป็นวนัท าการโอนและสง่มอบทรัพย์สนิที่ขายของ TUC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขาย
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 เสร็จสิน้”) (ก) เสาโทรคมนาคม 
จ านวน 2,589 เสา และ (ข) FOC ความยาวโดยประมาณ 8,017 
กิโลเมตร (หรือเทียบเท่ากับ 252,006 คอร์กิโลเมตร)  ซึ่งปัจจุบันใช้ใน
ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั (“ทรัพย์สินที่
ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3”) 

(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 
และครัง้ที่ 3”) 

เงื่อนไขบังคับก่อน .................   เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ต้องส าเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวันที่ท าการโอน
ทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ และวนัที่ท า
การโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 เสร็จสิน้ 
รวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเพียง) (ก) TUC ได้รับอนมุตัิ และได้รับมอบอ านาจให้
ด าเนินการทัง้หมดที่เก่ียวข้องที่ต้องได้รับส าหรับการเข้าท าและปฏิบัติ
ตามภาระผูกพนัของตนตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 แล้ว (ข) มีการลงนามและท าให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสาร
ธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 (ค) กองทุนได้รับมติของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนในการเข้าท าสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ตามประกาศ ทน. 1/2554 (ง) ในกรณีทรัพย์สินที่ขาย
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 มีการลงนามในสญัญากู้ ยืมเงินเพื่อ
จัดหาเงินทุนส าหรับการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ ขายของ TUC ที่ลงทุน
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เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (จ) ในกรณีทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 มีการลงนามในสญัญากู้ยืมเงินเพื่อจดัหาเงินทนุบางสว่นส าหรับ
การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (หากมี) 
และการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตาม
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (ฉ) ไมม่ีเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบในทางลบอย่าง
ร้ายแรงเกิดขึน้นบัจากวนัท าสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ  TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

 ในกรณีทรัพย์สนิที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หากมิได้มีการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้นเง่ือนไข
บงัคบัก่อนภายใน 14 วนัท าการหลงัจากวนัท าสญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน
ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 TUC หรือกองทนุอาจบอกเลกิสญัญา
ซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (ทัง้นี  ้การที่เง่ือนไข
บังคับก่อนที่เก่ียวข้องไม่ส าเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท าผิด
ภาระผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายนัน้แต่เพียงฝ่ายเดียว) โดย  TUC หรือ
กองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายตามสญัญาดงักล่าว 
เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จากการกระท าผิดภาระผูกพนัในการปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่เก่ียวข้องและการท าให้ธุรกรรมตามสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สมบรูณ์และมีผล 

 ในกรณีทรัพย์สนิที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 หากมิได้มีการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้นเง่ือนไข
บงัคบัก่อนภายใน 14 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีก าหนดให้เป็นวนัท าการซือ้
ขายทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ ตาม
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 TUC หรือ
กองทนุอาจบอกเลกิการโอนขายในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีขายของ 
TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (ทัง้นี ้การที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่เก่ียวข้อง
ไม่ส าเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท าผิดภาระผกูพนัของคูส่ญัญา
ฝ่ายนัน้แต่เพียงฝ่ายเดียว) โดย TUC หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการโอนขายทรัพย์สินท่ีขายของ 
TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ดงักลา่ว เว้นแตส่ิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก
การกระท าผิดภาระผกูพนัในการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีเก่ียวข้อง
และการท าให้ธุรกรรมการโอนขายทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซือ้ขาย ...........................   ราคาซือ้ขายส าหรับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
(“ราคาซือ้ขายทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2”) และราคา
ซือ้ขายส าหรับทรัพย์สนิที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (“ราคา
ซือ้ขายทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3”) เป็นไปตามจ านวน
ที่ระบุไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
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โดยกองทนุต้องช าระราคาซือ้ขายเต็มจ านวนในวนัที่ท าการโอนทรัพย์สนิ
ที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ หรือวนัที่ท าการโอน
ทรัพย์สนิท่ีขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ แล้วแตก่รณี 

กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยง .......   กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหายในทรัพย์สินท่ี
ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 จะตกเป็นของกองทนุ
ในวนัที่ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการขายและโอนเสร็จสิน้ เว้นแต่จะก าหนด
ไว้เป็นอยา่งอื่นในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2  

 ณ แต่ละวนัที่ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการขายและโอนทรัพย์สินที่ขายของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ TUC ให้ค ารับรอง
และรับประกนัแก่ผู้ซือ้วา่ทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
2 และครัง้ที่ 3 ที่เก่ียวข้องซึง่จะถกูขายและโอนให้แก่ผู้ซือ้นัน้เป็นทรัพย์สนิ
โดยชอบด้วยกฎหมายของ TUC และปราศจากภาระติดพนัใดๆทัง้ปวง 

ภาระหน้าที่หลักของ TUC ......   หลงัจากแต่ละวนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ที่เก่ียวข้องเสร็จสิน้ (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องเสร็จสิน้”  TUC จะด าเนินการตอ่ไปนี ้โดยคา่ใช้จ่ายของ TUC 
เอง 

 TUC จะด าเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ที่เก่ียวข้องซึง่หมายถึง FOC 
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้มี
สิทธิเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินนัน้ตาม
เง่ือนไขและข้อก าหนดของสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

 ในกรณีที่ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญาเก่ียวกบัสทิธิ
การเช่าในที่ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กับกองทุนได้ TUC จะ
ด าเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สิน TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ซึง่หมายถึงเสาโทรคมนาคม ผู้จดัการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้มีสิทธิเข้าไปและใช้
สถานท่ีตัง้ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนินัน้  

 ในกรณีของสญัญาอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของ TUC  ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ซึง่ไมส่ามารถโอน และ/หรือ 
แปลงคู่สญัญาให้แก่กองทุนได้ TUC จะด าเนินการให้กองทุน
ได้รับสทิธิและผลประโยชน์ของ TUC ตามสญัญาอื่น ๆ นัน้ 

 TUC จะด าเนินการตอ่ไปนีเ้ป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลงัจากวนัที่
ท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ 
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(ก) ให้ข้อมลูและช่วยเหลือกองทนุตามที่กองทนุต้องการตาม
สมควรเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ที่ได้สง่มอบและโอนสิทธิให้กองทุน
แล้วในวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ เ ก่ียวข้องเสร็จสิน้ 
(“ทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว”) และ  

(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลอืและให้บริการ
ตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ 
TUC) เพื่อให้กองทนุสามารถใช้งานทรัพย์สนิ TUC ที่โอน
แล้วได้ในสาระส าคญัในลกัษณะเดียวกบัที่มีการใช้ก่อน
วนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกบัทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว และ
ให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนัน้ตามสมควร 

ภาระหน้าที่ เพิ่มเติมของ TUC 
ที่เกี่ยวข้องกับเสาโทรคมนาคม
ที่โอน ......................................  

 นบัจากวนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เก่ียวข้องเสร็จสิน้ หาก (ก) สถานที่ตัง้
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นที่เก่ียวกบัทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว ซึ่งคือเสา
โทรคมนาคมที่ก าลังด าเนินการอยู่ ที่ได้มีการโอนให้แก่ หรือ แปลง
คู่สญัญาเป็นกองทุนแล้วถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกด าเนินการโดย
ประการอื่นใดท าให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานโดยผู้ เช่าอนัเนื่องมาจาก
การเข้าถึงหรือการใช้สถานที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนนัน้ไม่ชอบด้วย
กฎหมายโดยกองทนุหรือผู้ซึ่งเช่าใช้ทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติ
บคุคลในกลุม่ทรูไม่ได้มีสว่นในการนัน้ หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่า
ให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญาให้กองทุน มีการคัดค้านความสมบูรณ์ 
ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสิทธิในการใช้สถานที่ตามสิทธิการเช่าของ
ทรัพย์สนิ TUC ที่โอนแล้ว ซึง่คือเสาโทรคมนาคมใดๆ โดยกองทนุหรือผู้ซึง่
เช่าใช้ทรัพย์สนิ TUC ที่โอนแล้วซึง่ไมใ่ช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไมไ่ด้มีสว่นใน
การนัน้ หรือ (ค) TUC ไม่สามารถด าเนินการให้กองทุน ผู้ เช่า ผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม และบคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้เข้าถึงหรือใช้สถานท่ี
ได้ (“สถานที่  TUC ที่ ได้รับผลกระทบ”) ท าให้ผู้ เช่าหรือกองทุนไม่
สามารถเข้าถึง ด าเนินงาน และ/หรือใช้ทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วซึ่งคือ
เสาโทรคมนาคมได้  

TUC จะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ด้วยคา่ใช้จ่ายของ TUC เอง 

 จัดหาหรือได้มาซึ่งสถานที่ใหม่ตามที่คู่สัญญาตกลงกันว่า
เทียบเท่ากับสถานที่  TUC ที่ได้รับผลกระทบ (โดยคู่สัญญา
จะต้องด าเนินการโดยสมเหตสุมผล) โดยพิจารณาถึง 

(ก) สถานท่ีตัง้ 

(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที่จะได้จาก
สถานท่ีใหมน่ัน้ 
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(ค) ความจแุละขนาดพืน้ท่ีส าหรับติดตัง้ทรัพย์สนิ TUC ที่โอน
แล้วซึ่งคือเสาโทรคมนาคม และอุปกรณ์โทรคมนาคม
อื่นๆ ของผู้ เช่า ณ สถานท่ีใหมน่ัน้ และ 

 ย้ายทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว (ซึ่งคือเสาโทรคมนาคม) ที่ตัง้อยู่
ในสถานที่  TUC ที่ได้ รับผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และ
ทรัพย์สินใหม่ที่มีคุณภาพ ลกัษณะจ าเพาะ และความจุอย่าง
น้อยเท่ากับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วนัน้ ที่จะติดตัง้ในสถานที่
ใหม่ และด าเนินการให้แน่ใจว่ามีสมรรถนะ ความจุ และขนาด
พืน้ที่เพียงพอส าหรับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วนัน้ หรืออปุกรณ์
และทรัพย์สินใหม่ที่จะย้ายมาและติดตัง้ในสถานที่ใหม่นัน้ ให้
เหมือนกับที่เคยตัง้อยู่ในสถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่
สถานท่ีนัน้จะกลายเป็นสถานท่ี TUC ที่ได้รับผลกระทบ 

 ในกรณีที่ TUC ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน  TUC ที่โอนแล้ว (ซึ่งคือเสา
โทรคมนาคม) หรือเปลี่ยนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขตามที่กองทุนต้องการตามสมควรภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 
TUC จะต้องด าเนินการดงันี ้

 ซือ้ และ/หรือ จดัให้มีการซือ้ทรัพย์สนิ TUC ที่โอนแล้วที่เก่ียวข้อง
นัน้ ซึ่งตัง้อยู่หรือติดตัง้ในสถานที่  TUC ที่ ได้ รับผลกระทบ 
(“ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบ”) ในราคาที่เท่ากบัราคา
ซึ่งกองทุนช าระให้แก่ TUC ส าหรับทรัพย์สิน  TUC ที่ได้ รับ
ผลกระทบนัน้  ( “ราคาซื ้อขายทรัพย์สิน  TUC ที่ ไ ด้ รับ
ผลกระทบ”)พร้อมทัง้ช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับจากวันโอนทรัพย์สินที่เก่ียวข้องเสร็จสิน้จนถึงวันที่  TUC 
ช าระราคาส าหรับทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบดงักลา่วแก่
กองทนุ 

 ช าระต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้หมดเก่ียวกับการขายและโอน
ทรัพย์สนิ TUC ที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทนุ รวมถึงเงินรายได้
คา่เช่าทรัพย์สนิ TUC ที่ได้รับผลกระทบซึง่ผู้ เช่าทรัพย์สนิที่ TUC 
ได้รับผลกระทบนัน้ไมช่ าระให้แก่กองทนุ เนื่องจากผู้ เช่าดงักลา่ว
ไมส่ามารถใช้ทรัพย์สนิ TUC ที่ได้รับผลกระทบนัน้ได้ จนถึงวนัท่ี 
TUC ช าระราคาซือ้ขายทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบให้แก่
กองทนุ และ 

 ช าระเงินซึง่เป็นต้นทนุ คา่ใช้จ่าย คา่เสยีหาย ความสญูเสยี สทิธิ
เรียกร้อง และภาระผกูพนัทัง้หมดที่เกิดหรือจะเกิดกบักองทนุอนั
เกิดจากหรือเป็นผลมาจากการใช้ทรัพย์สิน  TUC ที่ ได้ รับ
ผลกระทบ การเช่าและย้ายสถานที่ของทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับ
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ผลกระทบ และสิทธิเรียกร้องของผู้ เช่าที่เรียกเอากับกองทุน
เนื่องจากผู้ เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบ
นัน้ได้  

 ภายใต้บงัคบัของการที่ TUC ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนเก่ียวกบัการ
ซือ้คืนทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบตามที่อธิบายมาข้างต้น กองทนุ
จะช าระเงินค่าเช่าทัง้หมดที่เก่ียวกบัทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบที่
กองทนุได้รับจากผู้ เช่าทรัพย์สินดงักลา่วตามสญัญาเช่าหลกัให้แก่  TUC 
พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัที่กองทนุรับเงิน
ค่าเช่าจากผู้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวแต่ละครัง้ตามสัญญาเช่าหลัก
จนกระทัง่และรวมถึงวนัที่กองทนุช าระคืนเงินค่าเช่านัน้ให้แก่ TUC ทัง้นี ้
จะต้องไมเ่กินราคาส าหรับทรัพย์สนิ TUC ที่ได้รับผลกระทบที่เก่ียวข้อง 

 ภาระผกูพนัของ TUC เก่ียวกบัการย้ายสถานที่และซือ้คืนทรัพย์สิน TUC 
ที่ได้รับผลกระทบที่ตัง้อยูใ่นสถานท่ี (หรือตัง้อยูบ่างสว่นในสถานที่)  ซึง่ได้
มีการโอนให้แก่ หรือ แปลงคู่สญัญาเป็นกองทนุแล้ว ซึ่งทรัพย์สิน TUC ที่
โอนแล้วแต่ถกูยึดไป ถกูควบคมุ หรือถกูด าเนินการโดยประการอื่นใดท า
ให้ไม่เหมาะสมตอ่การใช้งานโดยผู้ เช่าอนัเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการ
ใช้สถานที่นัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ได้เกิดจากการกระท าของ
กองทุนให้ก าหนดไว้เพียงห้าปีหลังจากวันที่มีการโอนสิทธิหรือแปลง
คูส่ญัญาที่เก่ียวกบัสถานท่ีที่เก่ียวข้องดงักลา่วเป็นกองทนุ 

สิทธิในการซื อ้เป็นรายแรก 
(Right of first offer) ของกองทุน
 ................................................  

 นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
เสร็จสิน้ TUC ให้สิทธิกองทนุโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับข้อเสนอเป็นราย
แรกในการซือ้สิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเก่ียวกับ
ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานกิจการโทรคมนาคมของ TUC หรือนิติ
บคุคลอื่นในกลุม่ทรู (ยกเว้นทรัพย์สินท่ีขายของ TUC) ซึง่กองทนุสามารถ
ลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน TUC 
เพิ่มเติม”) จนถึงวนัดงัต่อไปนีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปี
นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
เสร็จสิน้หรือวันที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครัง้ที่  1 ตามพ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ แล้วแต่วนัใดจะครบก าหนดทีหลงั และ (ข) วนัที่ผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหนว่ยลงทนุที่กองทนุออกมากกวา่ที่ทรูถือ
อยู ่โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) หาก TUC และ/หรือ นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรู (“ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ่ ม เ ติ ม ” )  ต้ อ งกา รขายท รัพ ย์สิ น  TUC เ พิ่ ม เ ติ มแก่
บคุคลภายนอก TUC ต้องด าเนินการและจดัการให้นิติบคุคลอื่น
ในกลุม่ทรูนัน้ต้องออกหนงัสอืข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) สง่
ให้กองทุนโดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ทัง้นี ้รวมถึงแต่ไม่
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จ ากัดเพียง เง่ือนไขและข้อก าหนดของการเช่าทรัพย์สิน  TUC 
เพิ่มเติม (หากมี)  

(2) หากกองทนุต้องการซือ้ทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติมนัน้ กองทนุต้อง
แจ้งผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าต้องการซือ้
ทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติมดงักลา่ว (“ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน”) 
ตามข้อก าหนดที่ระบุในหนงัสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) 
ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัที่กองทนุได้รับหนงัสือข้อเสนอ
หรือระยะเวลานานกวา่นัน้ตามที่ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมอาจตก
ลง  จากนัน้ ภายในสามเดือนนบัจากวนัที่ของหนงัสือตอบรับ 
กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุนที่จ าเป็นในการซือ้ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน และ 
TUC ต้องด าเนินการ และ/หรือ จดัการให้นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรู
รายที่เก่ียวข้องพยายามอย่างเต็มที่ให้ได้รับความยินยอมหรือ
การอนุมัติทัง้หมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
สญัญาส าหรับการขายทรัพย์สนิ TUC ที่จะโอน  เมื่อได้รับความ
ยินยอมและการอนมุตัิที่เก่ียวข้องทัง้หมดแล้ว กองทนุและผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท าสญัญาและท าการซือ้ขายและโอน
ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนให้เสร็จสิน้ภายในสามเดือนหลงัจาก
กองทนุและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความยินยอมและการ
อนมุตัิดงักลา่วทัง้หมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทนุไม่สง่หนงัสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม
ภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม
ไม่ได้รับความยินยอมและการอนมุตัิที่จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้อง
ภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัท่ีของหนงัสอืตอบรับ หรือ 
(ค) คู่สัญญาไม่สามารถด าเนินการให้การซือ้ขายและโอน
ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาสามเดือนนบั
จากวันที่ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทัง้หมดที่
เก่ียวข้อง ผู้ขายทรัพย์สนิเพิ่มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สนิ TUC ที่จะ
โอนให้บุคคลภายนอกในข้อก าหนดและเง่ือนไขเดียวกันหรือ
ดีกว่า (ส าหรับผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนังสือ
ข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากนัน้  หากผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมยงัไม่สามารถขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนให้
บคุคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว และตอ่มา
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนอีก
ครัง้ ให้กองทุนมีสิทธิในการซือ้เป็นรายแรกอีกครัง้ โดยให้
ด าเนินการตามขัน้ตอนในลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื อ้เป็นรายแรก 
(Right of first offer) ของ TUC  

 หากกองทุนได้ซือ้ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนและภายหลังต้องการขาย
ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องท า
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หนังสือข้อเสนอส่งให้ TUC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอขาย 
และ (ข) เง่ือนไขและข้อก าหนดที่ส าคญัของการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะ
โอนดงักลา่วที่กองทนุเสนอ  เมื่อ TUC ได้รับหนงัสอืดงักลา่วแล้ว TUC จะ
มีสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเง่ือนไขและ
ข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 TUC อาจโอนสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนดังกล่าวให้แก่นิติ
บคุคลอื่นในกลุม่ทรูได้โดยไมจ่ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจ ากัดความ รับ ผิดของ  
TUC ........................................  

นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้  

 TUC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเก่ียวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว 
หากกองทนุได้มีการบอกกลา่วเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนบัจากวนัท่ีท า
การโอนทรัพย์สินที่เก่ียวข้องเสร็จสิน้ เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากเร่ือง
ส าคญับางเร่ืองที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ซึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลาสิน้สุดในการบอกกล่าว
เรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่กฎหมายก าหนด)  เร่ืองดังกล่าวรวมถึงค า
รับรองของ TUC ในเร่ืองอ านาจหน้าท่ีและความสามารถ กรรมสิทธ์ิของ 
TUC ในทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 
และการไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงกระท าการท่ีส าคญั 

 ความรับผิดของ TUC เก่ียวกบัการท าผิดสญัญาใด ๆ ภายใต้สญัญาซือ้
ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ทัง้หมดรวมแล้วจะไม่
เกินราคาซือ้ขายทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ในส่วนที่
เก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และราคาซือ้
ขายทรัพย์สนิ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินที่
ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  ทัง้นี ้TUC ต้องรับผิดต่อความ
เสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) อากร
แสตมป์ ภาระผกูพนั และต้นทนุคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ที่เกิดขึน้หรือเป็นผล
จากการเข้าท า การใช้สิทธิ การบงัคบัสิทธิตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน
ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

ประกันภยั ...............................  

 

TUC ตกลงที่จะ 

 จดัให้มีการประกนัภยัที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ 
ครัง้ที่  2 และครัง้ที่  3 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตาม
ข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จนกวา่กองทนุจะท าประกนัภยัที่เก่ียวข้อง 
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 จดัหากรมธรรม์ประกนัภยัที่เก่ียวข้องส าหรับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะ
รับผิดชอบในเบีย้ประกนัภยัส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว และ  

 ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัที่เก่ียวข้องของกลุม่ทรู
เก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดย
กองทนุจะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย .......   TUC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงคา่ทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรท่ีเกิดขึน้ 
เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค า
รับรองใดของ TUC ภายใต้สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง
หรือจงใจกระท าผิดโดยกองทนุ บริษัทจดัการ หรือตวัแทนของกองทนุหรือ
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้โดยไม่จ ากดัสิทธิอื่นใดของกองทนุที่มีตามสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือตามกฎหมายที่ใช้
บงัคบัใด ๆ  

 กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TUC และตัวแทนของ TUC ในความ
เสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้
จริงทัง้หมด และต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงคา่ทนายความ
และเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง 
สญัญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของกองทุนภายใต้
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย TUC 
หรือตัวแทนของ TUC ทัง้นี ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของ TUC ที่มีตาม
สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือตาม
กฎหมายที่ใช้บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ...........................   TUC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือโอนโดยประการ
อื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางส่วนของสญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน
ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยมิได้รับความยินยอมลว่งหน้าจาก
คูส่ญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้เว้นแตม่ีข้อก าหนดในสญัญา
ซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้กระท าได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................   สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้ใช้บงัคบั
ตามกฎหมายไทย 
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เขตอ านาจศาล .......................   ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาตดัสินคดีความ 
หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยตุิข้อพิพาทที่เกิดขึน้จาก
หรือเก่ียวข้องกบัสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
2  

สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้อก าหนด
และเง่ือนไขหลกันี ้แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 
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3 สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินระหว่างทรูมูฟและกองทุน (“สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 2”) 

คู่สัญญา ..................................   ทรูมฟู ในฐานะผู้ขาย และ 

 กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ 

ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย ..................   ภายใต้เง่ือนไขความส าเร็จครบถ้วนของเง่ือนไขบังคับก่อนทัง้หมดที่
ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ทรูมฟูจะต้องขายและโอนให้แก่กองทนุ และกองทนุจะต้องซือ้และรับโอน
กรรมสทิธ์ิ  

 ณ วนัที่ก าหนดให้เป็นวนัท าการโอนและสง่มอบทรัพย์สินท่ีขาย
ของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ (“วันที่ท าการโอน
ทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 เสร็จ
สิน้”) FOC หลกั ความยาวโดยประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือ
เทียบเท่ากับ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (“ทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”) และ 

 ณ วนัที่ก าหนดให้เป็นวนัท าการโอนและสง่มอบทรัพย์สินท่ีขาย
ของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ (“วันที่ท าการโอน
ทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 เสร็จ
สิน้”) (ก) FOC หลัก ความยาวโดยประมาณ 546 กิโลเมตร 
(หรือเทียบเทา่กบั 117,871 คอร์กิโลเมตร) ซึง่ปัจจบุนัใช้ในธรุกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (ข) FOC ความยาว
โดยประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือเทียบเท่ากบั 220,428 คอร์
กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบันใช้ภายใต้โครงข่าย FTTx ส าหรับธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่
ต่างจังหวดั (“ทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3”)  

(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 
และครัง้ที่ 3”)  

เงื่อนไขบังคับก่อน .................   เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ต้องส าเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวันที่ท าการโอน
ทรัพย์สินที่ขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ และวนัที่ท า
การโอนทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  เสร็จสิน้ 
รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) (ก) ทรูมฟูได้รับอนมุตัิ และได้รับมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการทัง้หมดที่เก่ียวข้องที่ต้องได้รับส าหรับการเข้าท าและปฏิบตัิ
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ตามภาระผูกพนัของตนตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 แล้ว (ข) มีการลงนามและท าให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสาร
ธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 (ค) กองทุนได้รับมติของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนในการเข้าท าสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ตามประกาศ ทน. 1/2554 (ง) ในกรณีทรัพย์สินที่ขาย
ของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 มีการลงนามในสญัญากู้ยืมเงินเพื่อ
จัดหาเงินทุนส าหรับการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (จ) ในกรณีทรัพย์สินที่ขายของทรูมฟู ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 มีการลงนามในสญัญากู้ยืมเงินเพื่อจดัหาเงินทนุบางสว่นส าหรับ
การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (หากมี) 
และการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตาม
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (ฉ) ไมม่ีเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบในทางลบอย่าง
ร้ายแรงเกิดขึน้นบัจากวนัท าสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

 ในกรณีทรัพย์สนิท่ีขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หากมิได้มีการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้นเง่ือนไข
บงัคบัก่อนภายใน 14 วนัท าการหลงัจากวนัท าสญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน
ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ทรูมูฟหรือกองทุนอาจบอกเลิก
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (ทัง้นี ้การที่
เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีเก่ียวข้องไมส่ าเร็จครบถ้วนจะต้องมไิด้เกิดจากการท า
ผิดภาระผูกพนัของคู่สญัญาฝ่ายนัน้แต่เพียงฝ่ายเดียว) โดยทรูมูฟหรือ
กองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายตามสญัญาดงักล่าว 
เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จากการกระท าผิดภาระผกูพนัในการปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่เก่ียวข้องและการท าให้ธุรกรรมตามสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สนิของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สมบรูณ์และมีผล 

 ในกรณีทรัพย์สนิท่ีขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 หากมิได้มีการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้นเง่ือนไข
บงัคบัก่อนภายใน 14 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีก าหนดให้เป็นวนัท าการซือ้
ขายทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  เสร็จสิน้ ตาม
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ทรูมูฟหรือ
กองทุนอาจบอกเลิกการโอนขายในส่วนที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่ขาย
ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (ทัง้นี ้การที่เง่ือนไขบังคับก่อนที่
เก่ียวข้องไมส่ าเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท าผิดภาระผกูพนัของ
คู่สญัญาฝ่ายนัน้แต่เพียงฝ่ายเดียว) โดยทรูมูฟหรือกองทนุต่างไม่มีสิทธิ
เรียกร้องตอ่คูส่ญัญาอีกฝ่ายในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการโอนขายทรัพย์สินที่
ขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ดงักลา่ว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่
เกิดขึน้จากการกระท าผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคบั
ก่อนที่เก่ียวข้องและการท าให้ธุรกรรมการโอนขายทรัพย์สินที่ขายของท
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รูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซือ้ขาย ...........................   ราคาซือ้ขายส าหรับทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
(“ราคาซือ้ขายทรัพย์สินทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”) และราคา
ซือ้ขายส าหรับทรัพย์สนิท่ีขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (“ราคา
ซือ้ขายทรัพย์สินทรูมูฟ ที่ ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  3”) เป็นไปตาม
จ านวนที่ระบุไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 โดยกองทนุต้องช าระราคาซือ้ขายเต็มจ านวนในวนัที่ท าการโอน
ทรัพย์สินที่ขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ หรือวนัที่ท า
การโอนทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  เสร็จสิน้ 
แล้วแตก่รณี 

กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยง .......   กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหายในทรัพย์สินท่ี
ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3  จะตกเป็นของ
กองทนุในวนัที่ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการขายและโอนเสร็จสิน้ เว้นแต่จะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  2  

 ณ แต่ละวนัที่ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการขายและโอนทรัพย์สินที่ขายของ 
ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ ทรูมฟูให้ค ารับรองและรับประกนั
แก่ผู้ซือ้ว่าทรัพย์สินที่ขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่เก่ียวข้อง
ซึ่งจะถูกขายและโอนให้แก่ผู้ซือ้นัน้เป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของทรูมฟู และปราศจากภาระติดพนัใดๆทัง้ปวง 

ภาระหน้าที่หลักของ ทรูมูฟ ...   นบัจากแต่ละวนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
เสร็จสิน้”)  ทรูมฟูจะด าเนินการตอ่ไปนี ้โดยคา่ใช้จ่ายของทรูมฟู เอง 

 ทรูมฟูจะด าเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สนิท่ีขายของทรูมฟู ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ที่เก่ียวข้องซึง่หมายถึง FOC 
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้มี
สิทธิเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินนัน้ตาม
เง่ือนไขและข้อก าหนดของสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

 ในกรณีของสญัญาอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีขายของทรูมฟู  ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ซึง่ไมส่ามารถโอน และ/หรือ 
แปลงคู่สญัญาให้แก่กองทุนได้ ทรูมูฟจะด าเนินการให้กองทนุ
ได้รับสทิธิและผลประโยชน์ของทรูมฟู ตามสญัญาอื่นๆ นัน้ 
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 ทรูมฟูจะด าเนินการตอ่ไปนีเ้ป็นระยะเวลาเก้าเดอืนหลงัจากวนัที่
ท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ 

 ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการ
ตามสมควรเก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของทรูมฟู ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ที่ได้สง่มอบและโอนสิทธิ
ให้กองทุนแล้วในวนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง
เสร็จสิน้ (“ทรัพย์สินทรูมูฟ ที่โอนแล้ว”) และ 

 พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้จ่ายของทรูมูฟ) เพื่อให้กองทุนสามารถใช้งาน
ทรัพย์สนิทรูมฟู ที่โอนแล้วได้ในสาระส าคญัในลกัษณะ
เดียวกับที่มีการใช้ก่อนวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่
เก่ียวข้องเสร็จสิน้ และ 

 เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทรัพย์สินทรูมูฟ ท่ีโอนแล้ว 
และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนัน้ตามสมควร  

สิทธิในการซื อ้เป็นรายแรก 
(Right of first offer) ของกองทุน
 ................................................  

 นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
เสร็จสิน้ ทรูมฟูให้สทิธิกองทนุโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับข้อเสนอเป็นราย
แรกในการซือ้สิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเก่ียวกับ
ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานกิจการโทรคมนาคมของ ทรูมฟูหรือนิติ
บคุคลอื่นในกลุม่ทรู (ยกเว้นทรัพย์สนิท่ีขายของทรูมฟู) ซึง่กองทนุสามารถ
ลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน ทรูมูฟ 
เพิ่มเติม”) จนถึงวนัดงัต่อไปนีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปี
นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
เสร็จสิน้หรือวันที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครัง้ที่  1 ตามพ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ แล้วแต่วนัใดจะครบก าหนดทีหลงั และ (ข) วนัที่ผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหนว่ยลงทนุที่กองทนุออกมากกวา่ที่ทรูถือ
อยู ่โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้  

(1) หากทรูมฟู และ/หรือ นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรู (“ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ่ ม เ ติ ม ” )  ต้องการขายท รัพย์สินท รูมูฟ  เพิ่ ม เติมแก่
บุคคลภายนอก ทรูมูฟต้องด าเนินการและจัดการให้นิติบุคคล
อื่นในกลุม่ทรูนัน้ต้องออกหนงัสือข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) 
ส่งให้กองทุนโดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สนิของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ทัง้นี ้รวมถึงแต่
ไมจ่ ากดัเพียง เง่ือนไขและข้อก าหนดของการเช่าทรัพย์สนิทรูมฟู 
เพิ่มเติม (หากมี)  
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(2) หากกองทนุต้องการซือ้ทรัพย์สินทรูมฟู เพิ่มเติมนัน้ กองทนุต้อง
แจ้งผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าต้องการซือ้
ทรัพย์สินทรูมูฟ เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สินทรูมูฟ ที่ จะ
โอน”) ตามข้อก าหนดที่ระบใุนหนงัสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบ
รับ”) ภายใน 10 วันท าการนับจากวันที่กองทุนได้รับหนังสือ
ข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านัน้ตามที่ผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมอาจตกลง  จากนัน้ ภายในสามเดือนนบัจากวนัที่ของ
หนังสือตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับ
อนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุที่จ าเป็นในการซือ้ทรัพย์สินทรูมฟู ที่
จะโอน และทรูมฟูต้องด าเนินการ และ/หรือ จดัการให้นิติบคุคล
อื่นในกลุม่ทรูรายที่เก่ียวข้องพยายามอย่างเต็มที่ให้ได้รับความ
ยิ นยอมห รือการอนุมัติ ทั ง้ หมดที่ จ า เ ป็นตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และสญัญาส าหรับการขายทรัพย์สนิทรูมฟู ที่จะโอน  
เมื่อได้รับความยินยอมและการอนุมตัิที่เก่ียวข้องทัง้หมดแล้ว 
กองทนุและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท าสญัญาและท าการ
ซือ้ขายและโอนทรัพย์สินทรูมฟู ที่จะโอนให้เสร็จสิน้ภายในสาม
เดือนหลงัจากกองทุนและผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความ
ยินยอมและการอนมุตัิดงักลา่วทัง้หมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทนุไม่สง่หนงัสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม
ภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม
ไม่ได้รับความยินยอมและการอนมุตัิที่จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้อง
ภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัท่ีของหนงัสอืตอบรับ หรือ 
(ค) คู่สัญญาไม่สามารถด าเนินการให้การซือ้ขายและโอน
ทรัพย์สนิทรูมฟู ที่จะโอนเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาสามเดือนนบั
จากวันที่ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทัง้หมดที่
เก่ียวข้อง ผู้ขายทรัพย์สนิเพิ่มเติมมีสทิธิขายทรัพย์สนิทรูมฟู ที่จะ
โอนให้บุคคลภายนอกในข้อก าหนดและเง่ือนไขเดียวกันหรือ
ดีกว่า (ส าหรับผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนังสือ
ข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากนัน้  หากผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมยงัไม่สามารถขายทรัพย์สินทรูมฟู ที่จะโอนให้
บคุคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว และตอ่มา
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สินทรูมฟู ที่จะโอนอีก
ครัง้ ให้กองทุนมีสิทธิในการซือ้เป็นรายแรกอีกครัง้ โดยให้
ด าเนินการตามขัน้ตอนในลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื อ้เป็นรายแรก 
(Right of first offer) ของทรูมูฟ
 ................................................  

 หากกองทุนได้ซือ้ทรัพย์สินทรูมูฟ ที่จะโอนและภายหลังต้องการขาย
ทรัพย์สินทรูมูฟ ที่จะโอนดงักล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องท า
หนงัสือข้อเสนอส่งให้ทรูมูฟ โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอขาย 
และ (ข) เง่ือนไขและข้อก าหนดที่ส าคญัของการขายทรัพย์สินทรูมฟู ที่จะ
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โอนดงักลา่วที่กองทนุเสนอ  เมื่อทรูมฟู ได้รับหนงัสือดงักลา่วแล้ว ทรูมฟู
จะมีสทิธิในการซือ้ทรัพย์สนิทรูมฟู ที่จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเง่ือนไขและ
ข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 ทรูมูฟอาจโอนสิทธิในการซือ้ทรัพย์สินทรูมฟู ที่จะโอนดงักล่าวให้แก่นิติ
บคุคลอื่นในกลุม่ทรูได้โดยไมจ่ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจ ากัดความ รับ ผิดของ 
ทรูมูฟ .....................................  

นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้  

 ทรูมูฟต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเก่ียวกับทรัพย์สินทรูมูฟ ที่โอนแล้ว 
หากกองทนุได้มีการบอกกลา่วเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนบัจากวนัท่ีท า
การโอนทรัพย์สินที่เก่ียวข้องเสร็จสิน้ เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากเร่ือง
ส าคญับางเร่ืองที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ซึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลาสิน้สุดในการบอกกล่าว
เรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่กฎหมายก าหนด)  เร่ืองดังกล่าวรวมถึงค า
รับรองของทรูมูฟ ในเร่ืองอ านาจหน้าท่ีและความสามารถ กรรมสิทธ์ิ
ของทรูมฟู ในทรัพย์สนิท่ีขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้
ที่ 3 และการไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงกระท าการท่ีส าคญั 

 ความรับผิดของทรูมูฟเก่ียวกับการท าผิดสญัญาใด ๆ ภายใต้สญัญาซือ้
ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ทัง้หมดรวมแล้วจะไม่
เกินราคาซือ้ขายทรัพย์สินทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ในส่วนที่
เก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และราคาซือ้
ขายทรัพย์สนิทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ี
ขายของทรูมฟู ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ทัง้นี ้ทรูมูฟต้องรับผิดต่อความ
เสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) อากร
แสตมป์ ภาระผกูพนั และต้นทนุคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ที่เกิดขึน้หรือเป็นผล
จากการเข้าท า การใช้สิทธิ การบงัคบัสิทธิตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน
ของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

ประกันภยั ...............................  

 

ทรูมฟูตกลงที่จะ 

 จัดให้มีการประกันภัยที่เ ก่ียวกับทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรูตาม
ข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จนกวา่กองทนุจะท าประกนัภยัที่เก่ียวข้อง 

 จดัหากรมธรรม์ประกนัภยัที่เก่ียวข้องส าหรับทรัพย์สินที่ขายของทรูมฟู ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะ
รับผิดชอบในเบีย้ประกนัภยัส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว และ  
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 ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัที่เก่ียวข้องของกลุม่ทรู
เก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดย
กองทนุจะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย .......   ทรูมูฟตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงคา่ทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรท่ีเกิดขึน้ 
เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค า
รับรองใดของทรูมูฟ ภายใต้สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง
หรือจงใจกระท าผิดโดยกองทนุ บริษัทจดัการ หรือตวัแทนของกองทนุหรือ
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้โดยไม่จ ากดัสิทธิอื่นใดของกองทนุที่มีตามสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือตามกฎหมายที่ใช้
บงัคบัใด ๆ 

 กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อทรูมฟู และตวัแทนของทรูมูฟในความ
เสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้
จริงทัง้หมด และต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงคา่ทนายความ
และเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง 
สญัญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของกองทุนภายใต้
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยทรูมฟู
หรือตัวแทนของทรูมูฟ ทัง้นี ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของทรูมูฟที่มีตาม
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือตาม
กฎหมายที่ใช้บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ...........................   ทรูมูฟและกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือโอนโดยประการ
อื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางส่วนของสญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน
ของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยมิได้รับความยินยอมลว่งหน้าจาก
คูส่ญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้เว้นแตม่ีข้อก าหนดในสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้กระท าได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................   สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้ใช้บงัคบั
ตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................   ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาตดัสินคดีความ 
หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยตุิข้อพิพาทที่เกิดขึน้จาก
หรือเก่ียวข้องกับสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 2  
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สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้อก าหนด
และเง่ือนไขหลกันี ้แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 
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4 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวระหว่าง TICC และกองทุน (“สัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุน

เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”) 

คู่สัญญา ..................................   TICC ในฐานะผู้ให้เช่า และ 

 กองทนุ ในฐานะผู้ เช่า 

ทรัพย์สินที่เช่า ........................   ภายใต้เง่ือนไขความส าเร็จครบถ้วนของเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดที่ก าหนด
ไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 TICC จะให้กองทนุ
เช่า และกองทนุจะรับการเช่าระยะยาวจาก TICC ดงันี ้ 

 ณ วนัที่ก าหนดให้เป็นวนัส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ (“วันโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้”) FOC หลกั ความยาวประมาณ 
670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบนัใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ 
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(“ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”) และ 

 ณ วนัที่ก าหนดให้เป็นวนัส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ (“วันโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  3 เสร็จสิน้”) FOC ความยาวประมาณ 
12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ซึ่ง
ปัจจุบันใช้รอง รับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุร กิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (“ทรัพย์สินที่ เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 3”) 

(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และ
ครัง้ที่ 3”) 

เงื่อนไขบังคับก่อน .................   เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ต้องส าเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัโอนทรัพย์สินที่เช่า
จาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ และวนัโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (ก) TICC 
ได้รับอนมุตัิและได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการทัง้หมดที่เก่ียวข้องที่ต้องได้รับ
ส าหรับการเข้าท าและปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของตนตามสญัญาเช่า FOC 
ระยะยาว ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 แล้ว (ข) มีการลงนามและท าให้สมบรูณ์
ซึง่เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 (ค) กองทนุได้รับมติของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการเข้าท าสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเตมิ ครัง้
ที่ 2 ตามประกาศ ทน. 1/2554 (ง) ส าหรับทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 มีการลงนามในสญัญากู้ยืมเงินเพื่อจดัหาเงินทนุส าหรับการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 (จ) ในกรณี
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ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 มีการลงนามในสญัญา
กู้ ยืมเงินเพื่อจัดหาเงินทุนบางส่วนส าหรับการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เช่าจาก 
TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (หากมี) และการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ของกองทนุ
ได้รับการจดทะเบียนถกูต้องตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (ฉ) ไมม่ีเหตกุารณ์ที่
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึน้นบัจากวนัท าสญัญาเช่า FOC 
ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

 ในกรณีทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หากมิได้มีการ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้นเง่ือนไขบงัคบั
ก่อนภายใน 14 วนัท าการหลงัจากวนัท าสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 TICC หรือกองทนุอาจบอกเลกิสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (ทัง้นี ้การที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่เก่ียวข้องไม่ส าเร็จ
ครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท าผิดภาระผูกพนัของคู่สญัญาฝ่ายนัน้แต่
เพียงฝ่ายเดียว) โดย TICC หรือกองทนุต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องตอ่คูส่ญัญาอีก
ฝ่ายตามสญัญาดงักล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จากการกระท าผิด
ภาระผูกพันในการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบังคบัก่อนที่เก่ียวข้องและการท าให้
ธุรกรรมตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สมบรูณ์และ
มีผล 

 ในกรณีทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 หากมิได้มีการ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้นเง่ือนไขบงัคบั
ก่อนภายใน 14 วนัท าการหลงัจากวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัโอนทรัพย์สินที่เช่า
จาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ ตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาว 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 TICC หรือกองทุนอาจบอกเลิกการเช่าในส่วนที่
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (ทัง้นี ้การที่
เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีเก่ียวข้องไม่ส าเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท าผิด
ภาระผูกพนัของคู่สญัญาฝ่ายนัน้แต่เพียงฝ่ายเดียว) โดย  TICC หรือกองทนุ
ต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเช่า
ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ดังกล่าว เว้นแต่สิทธิ
เรียกร้องที่เกิดขึน้จากการกระท าผิดภาระผูกพันในการปฏิบตัิตามเง่ือนไข
บงัคบัก่อนที่เก่ียวข้องและการท าให้ธุรกรรมการเช่าทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 สมบรูณ์และมีผล 

มูลค่าการเช่า ..........................   มูลค่าการเช่าส าหรับทรัพย์สินที่เช่าจาก FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 
(“มูลค่าทรัพย์สินที่ เช่าที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2”) และมูลค่าการเช่า
ส าหรับทรัพย์สินที่เช่าจาก FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (“มูลค่าทรัพย์สิน
ที่เช่าที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3”) เป็นไปตามจ านวนที่ระบไุว้ในสญัญาเช่า 
FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยกองทนุต้องช าระมลูค่าการเช่า
ทรัพย์สินเต็มจ านวนในวนัโอนทรัพย์สินท่ีเช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
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ที่ 2 เสร็จสิน้ หรือ วนัโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
เสร็จสิน้ แล้วแตก่รณี  

ระยะเวลาของการเช่า ............   ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ 
ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 มีก าหนดระยะเวลา 30 ปี 
นับจากวนัโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ 
หรือ วันโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ 
แล้วแตก่รณี 

การใช้ทรัพย์สินที่เช่า .............   TICC รับทราบและยินยอมวา่ กองทนุจะจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า
จาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 โดยการน าออกให้เช่าช่วง 
กองทุนไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3  ทัง้นี ้ผู้ เช่า
ช่วงทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 จาก
กองทนุจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการทรัพย์สนิ
ที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ดังกล่าว  โดยใน
เบือ้งต้นกองทนุจะให้เช่าช่วงบางสว่นของทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 แก่ TICC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วงจะเป็นผู้
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่เช่าช่วงนัน้ ให้เป็นไปตามระดบัมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ใน
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และสัญญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ระหว่างกองทุนและ TICC (ตามที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการ
และบริหารจัดการ FOC”)  กองทนุไม่จ าต้องรับผิดชดใช้ต่อ TICC ส าหรับ
ความเสยีหายใดๆ ที่เกิดแก่ทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
และครัง้ที่  3 ซึ่งเป็นผลมาจากการเช่าช่วง หรือจากข้อบกพร่องในการ
ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 โดย TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วง และ/หรือผู้ เช่าชว่ง
อื่นซึ่งเป็นนิติบคุคลในกลุม่ทรู และ TICC ตกลงที่จะไมเ่รียกร้องให้กองทนุรับ
ผิดในความเสยีหายใดๆ อนัเนื่องมาจากกรณีดงักลา่ว 

 นอกเหนือจากกรณีข้างต้น กองทนุตกลงวา่จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุใน
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  เง่ือนไขดงักลา่ว รวมถึง
แต่ไม่จ ากดัเพียง การแจ้งให้ TICC ทราบในทนัทีที่ท าได้หลงัจากรู้วา่เกิดเหตุ
เพลิงไหม้ น า้ท่วม กรณีฉกุเฉิน หรืออบุตัิเหตใุดๆ ที่กระทบต่อทรัพย์สินที่เช่า
จาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 

ภาระหน้าที่หลักของ TICC .....   นบัจากแต่ละวนัที่ท าการโอนและสง่มอบการเช่าทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ท่ีเก่ียวข้อง เสร็จสิน้ (“วันโอนทรัพย์สิน
ที่ เช่าที่ เกี่ ยวข้องเสร็จสิน้ ”) TICC จะด าเนินการให้กองทุน ผู้ เช่าช่วง
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ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ผู้ จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้โดยบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น มีสิทธิเข้าถึงทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ
ครัง้ที่ 3 ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 นบัจากวนัโอนทรัพย์สินที่เช่าที่เก่ียวข้องเสร็จสิน้ หากเกิดกรณีที่ทรัพย์สินที่
เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 มีข้อบกพร่องใดๆ หรือมี
เหตุอื่นใดที่ท าให้ผู้ เช่าช่วงไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ดังกล่าวได้ กองทุนและ TICC รับทราบว่า 
TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วงดัง้เดิมตามสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC มีหน้าที่ในการด าเนินการ และการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ซึง่
รวมถึงหน้าที่ในการด าเนินการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือย้ายทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก 
TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 เพื่อให้ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และครัง้ที่  3 สามารถใช้การได้เป็นปกติด้วย
ค่าใช้จ่ายของ TICC เอง ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC 

สิทธิแห่งทาง ..........................   กองทนุไมม่ีหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆ เก่ียวกบัสทิธิแหง่ทางส าหรับทรัพย์สนิ
ที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และครัง้ที่ 3  ทัง้นี  ้TICC และ
กองทนุ รับทราบวา่ TICC และ/หรือ นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรูในฐานะผู้ เช่าช่วง
ดัง้เดิมตามสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จดัการ FOC มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกบัสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สนิ
ที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ตลอดระยะเวลาของ
การเช่าตามสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการ FOC  และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ 
FOC หรือกรณีที่ TICC หรือนิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรูมิได้เป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิ
ที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 จากกองทุนอีกต่อไป 
TICC จะด าเนินการให้มีสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ตราบใดที่ TICC หรือนิติบุคคลอื่นใน
กลุม่ทรูสามารถด าเนินการได้ตามกฎหมายและผู้ เช่าช่วงรายอื่นของกองทนุ
ไมไ่ด้รับสทิธิแหง่ทางที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขภายใต้สญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC 

สิทธิในการซือ้ทรัพย์สินของ
กองทุน ...................................  

 TICC ตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้แก่กองทุนในการซือ้ทรัพย์สินที่เช่าจาก 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ในราคา 200 ล้านบาท และทรัพย์สินที่เช่า
จาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ในราคา 1,300 ล้านบาท (“ราคาใช้
สิทธิ”) ซึ่งกองทุนจะต้องแจ้ง AWC ว่าจะใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ภายใน
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ระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันครบก าหนดสัญญาเช่า  FOC ระยะยาวที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และจะสามารถใช้สทิธิในการซือ้ได้ในวนัครบก าหนดสญัญา
เช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (“สิทธิในการซือ้”) 

 เมื่อกองทนุใช้สิทธิในการซือ้ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
2 และครัง้ที่ 3 และช าระราคาใช้สิทธิแล้ว หากมีทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 สว่นใดที่ไมส่ามารถโอนและสง่มอบให้แก่
กองทุนได้ในวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัที่ท าการโอนและส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า
จาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 (“วันโอนทรัพย์สินที่เช่า
จาก TICC เสร็จสิน้”) TICC จะช าระเงินให้กองทนุเทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรมของ
ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ในส่วนที่ไม่
สามารถโอนและสง่มอบให้แก่กองทนุได้ โดยคู่สญัญาตกลงจะใช้ราคาเฉลีย่
ที่ได้จากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ตามประกาศที่เก่ียวข้องจ านวน 2 ราย ซึง่คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายแตง่ตัง้ให้เข้าท า
การประเมินมลูค่าทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอื่นใดที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั ทัง้นี ้ใน
กรณีที่ใช้วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 ราย  หากราคา
เฉลี่ยของราคาประเมินที่ได้จากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแต่ละรายแตกต่างกัน
เกินร้อยละ 50 ของราคาเฉลีย่ที่ต ่ากวา่ คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะร่วมกนัเพื่อตก
ลงมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ
ครัง้ที่ 3 ในสว่นท่ีไมส่ามารถโอนและสง่มอบได้ดงักลา่ว  เมื่อ TICC ช าระเงิน
ดงักลา่วให้แก่กองทนุจนครบถ้วนแล้ว TICC จะหมดภาระผกูพนัต่อกองทุน
ในการโอนและสง่มอบทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ
ครัง้ที่ 3 สว่นดงักลา่ว 

ภาระหน้าที่ หลักของ TICC 
ภ า ย ห ลั ง ก า ร โ อ น ข า ย
ทรัพย์สินที่เช่า ........................  

 นบัจากวนัโอนทรัพย์สินท่ีเช่าจาก TICC เสร็จสิน้ TICC จะด าเนินการตอ่ไปนี ้
ด้วยคา่ใช้จ่ายของ TICC เอง 

 TICC จะด าเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ที่ TICC ได้สง่มอบและโอนสิทธิ
ใ ห้กองทุนแล้วในวันโอนทรัพย์สินที่ เช่าจาก TICC เส ร็จสิ น้ 
(“ทรัพย์สิน TICC ที่ โอนแล้ว”) ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
และบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยบคุคลดงักลา่วข้างต้น มีสทิธิเข้าถึง
และใช้สิทธิแห่งทางที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินนัน้ตามเง่ือนไขและ
ข้อก าหนดที่ส าคญัของสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2  ทัง้นี ้ในกรณีที่นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูหรือบุคคลอื่นใดที่
กองทุนเห็นชอบเป็นผู้ มีหน้าที่ รับผิดชอบเก่ียวกับสิทธิแห่งทาง
ส าหรับทรัพย์สนิ TICC ที่โอนแล้วและเป็นผู้ เช่าใช้ทรัพย์สนิดงักลา่ว
อยูแ่ล้ว TICC ไมจ่ าต้องมีภาระหน้าที่ดงักลา่ว 

 ในกรณีของสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้วซึ่งไม่
สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญาให้แก่กองทุนได้ TICC จะ
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ด าเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ TICC ตาม
สญัญาอื่นๆ นัน้ 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก 
(Right of first offer) ของ TICC  

 หากกองทนุใช้สิทธิในการซือ้และภายหลงัต้องการขายทรัพย์สิน TICC ที่โอน
แล้วดงักลา่วแก่บคุคลภายนอก กองทนุจะต้องท าหนงัสอืข้อเสนอสง่ให้ TICC 
โดยต้องระบ ุ(ก) ราคาที่กองทนุเสนอขาย และ (ข) เง่ือนไขและข้อก าหนดของ
การขายทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้วดังกล่าวที่กองทุนเสนอ โดยเมื่อ  TICC 
ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว TICC จะมีสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน TICC ที่โอน
แล้วเป็นรายแรกโดยมีเง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญาเช่า  
FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 TICC อาจโอนสิทธิในการซือ้ทรัพย์สินที่โอนแล้วดงักล่าวให้แก่นิติบุคคลอื่น
ในกลุม่ทรูได้โดยไมจ่ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การเพิ่มทรัพย์สินที่เช่า  .........   TICC (ไม่ว่าด าเนินการด้วยตนเองหรือโดยบคุคลอื่น) สามารถเปลี่ยนแปลง
ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 โดยการ
เปลี่ยน FOC เส้นใหม่ที่มีจ านวนคอร์กิโลเมตรของ FOC เท่าเดิมหรือมากขึน้
กวา่เดิมได้ ด้วยคา่ใช้จ่ายของตนเอง โดยภายหลงัจากที่ได้มีการเปลีย่นแปลง
ทรัพย์สินที่เช่า TICC จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวให้
กองทนุทราบเป็นรายปี 

 ในกรณีที่ TICC (ไม่ว่าด าเนินการด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น) มีการสร้าง
หรือจัดหา FOC เพิ่มเติม (ไม่ว่าโดยการเพิ่ม FOC เส้นใหม่ในเส้นทางเดิม 
หรือโดยการเปลี่ยน FOC เส้นใหม่ในเส้นทางเดิมที่ท าให้มีจ านวนคอร์
กิโลเมตรของ FOC มากขึน้กว่าเดิม) เพื่อน าออกให้แก่ผู้ อื่นเช่า หรือเพื่อ
รองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึน้ และมิใช่การบ ารุงรักษา FOC ที่เช่าตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาแก้ไขและแทนท่ีสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ
และบริหารจัดการ FOC TICC ตกลงให้สิทธิแก่กองทุนในการซือ้ เช่า หรือ
ลงทุนโดยประการอื่นใดใน FOC ที่เพิ่มเติมดงักล่าวในมูลค่ายุติธรรม โดย
คู่สญัญาตกลงจะใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้จากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เก่ียวข้องจ านวน 2 ราย ซึ่ง
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายแต่งตัง้ให้เข้าท าการประเมินมลูค่าทรัพย์สินหรือด้วยวิธี
อื่นใดที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ในกรณีที่ใช้วิธีการประเมินราคาโดยผู้
ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 ราย หากราคาเฉลี่ยของราคาประเมินที่ได้จากผู้
ประเมินค่าทรัพย์สินแต่ละรายแตกต่างกนัเกินร้อยละ 50 ของราคาเฉลี่ยต ่า
กว่า คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะร่วมกันตกลงมูลค่ายุติธรรมส าหรับ  FOC ที่
เพิ่มเติมดงักลา่ว  

 ในกรณีที่ TICC (ไมว่า่ด าเนินการด้วยตนเองหรือโดยบคุคลอื่น) เปลีย่นแปลง
ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 โดยการ
เปลี่ยน FOC เส้นใหม่ ไม่ว่าจะมีจ านวนคอร์กิโลเมตรของ FOC เท่าเดิมหรือ
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มากขึน้กวา่เดิมซึ่งไมใ่ช่กรณีเพื่อน าออกให้แก่ผู้อื่นเช่า หรือเพื่อรองรับการใช้
งานท่ีเพิ่มมากขึน้ คูส่ญัญาตกลงให้ถือวา่ FOC ที่มีการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว
เป็นการบ ารุงรักษา FOC ที่เช่าตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาแก้ไข
และแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC และเป็นส่วน
หนึ่งของทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือ ทรัพย์สินที่
เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 แล้วแต่กรณี ซึ่งกองทนุสามารถน าไป
หาประโยชน์ได้ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดย TICC ตกลงไมค่ิดคา่เช่าเพิ่มเติมในกรณีดงักลา่ว
แตอ่ยา่งใด 

การจ ากัดความรับผิดของ 
TICC .......................................  

 ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ความรับผิดของ TICC เก่ียวกับการท าผิด
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2 ทัง้หมดรวมแล้วจะไมเ่กิน
มลูคา่การเช่าทรัพย์สนิจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง
กับทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และมูลค่าการเช่า
ทรัพย์สินจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ในสว่นที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิ
ที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้TICC ต้องรับผิด
ต่อความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมลูค่าเพิ่ม) อากร
แสตมป์ ภาระผกูพนั และต้นทนุคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้หรือเป็นผลจากการเข้าท า 
การใช้สทิธิ การบงัคบัสทิธิที่เก่ียวข้อง ตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

 หากกองทนุใช้สทิธิในการซือ้ และ TICC ได้โอนขายทรัพย์สินท่ีเช่าจาก TICC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ให้แก่กองทุนแล้ว นับจากวันโอน
ทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC เสร็จสิน้ 

 TICC จะรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเก่ียวกับทรัพย์สิน  TICC ที่โอน
แล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนบั
จากวนัโอนทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC เสร็จสิน้ เว้นแตส่ทิธิเรียกร้องที่
เกิดจากเร่ืองส าคญับางเร่ืองที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะ
ยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลาสิน้สดุในการ
บอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ เร่ืองดังกล่าวรวมถึง (นอกจากตามที่
กฎหมายก าหนด) การผิดค ารับรองของ TICC ในเร่ืองอ านาจหน้าที่ 
กรรมสทิธ์ิของ TICC ในทรัพย์สนิTICC ที่โอนแล้ว และการไมป่ฏิบตัิ
ตามข้อตกลงกระท าการท่ีส าคญั 

 ความรับผิดของ TICC เก่ียวกบั (ก) ทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้วสว่น
ใดส่วนหนึ่งต้องไม่เกินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่โอนแล้วส่วน
ดงักล่าว โดยคู่สญัญาตกลงจะใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้จากผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
ที่เก่ียวข้องซึง่คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายแตง่ตัง้ให้เข้าท าการประเมินมลูค่า
ทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอื่นใดที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน (ข) การท าผิด
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สญัญาอื่นใดทัง้หมดภายหลงัจากวนัโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC 
เสร็จสิน้ ความรับผิดรวมของ TICC จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของ
ผลรวมของมลูค่าการเช่าทรัพย์สินจาก  TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 และมลูค่าการเช่าทรัพย์สินจาก  TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 
แล้วแตก่รณี และราคาใช้สทิธิของทรัพย์สนิดงักลา่ว  

 คู่สญัญาตกลงว่า ทัง้สองฝ่ายจะไม่มีความรับผิดใดๆ หากความ
เสยีหายตอ่ทรัพย์สนิ TICC ทีโ่อนแล้วเกิดจากเหตสุดุวิสยั 

ประกันภยั...............................   นบัแต่วนัที่ของสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 TICC ตก
ลงที่จะ 

 จัดให้มีการประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
เก่ียวกบัทรัพย์สินที่เช่า ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรูตาม
ข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเตมิ 
ครัง้ที่ 2  

 จดัหากรมธรรม์ประกนัภยัที่เก่ียวข้องส าหรับทรัพย์สินที่เช่าในนาม
ของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบีย้ประกันภัยส าหรับ
กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

 ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้องของ
กลุ่มทรูเก่ียวกับทรัพย์สินที่เช่า โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน โดยกองทนุจะไมใ่ห้ความยินยอมโดย
ไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้  

การชดเชยความเสียหาย .......   TICC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ตอ่กองทนุ บริษัทจดัการ และตวัแทนของบคุคล
ดงักลา่ว ในความเสยีหาย สญูเสยี สทิธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับ
ผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่า
ทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิด
ข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกนั หรือการผิดค ารับรองใดของ TICC ภายใต้
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เว้นแต่เป็นความผิดหรือ
ประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทุน บริษัทจดัการ 
หรือตวัแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ทัง้นี ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของ
กองทนุที่มีตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือตาม
กฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

 กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TICC และตัวแทนของ TICC ในความ
เสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริง
ทัง้หมด และต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงคา่ทนายความและเงิน
ทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค า
รับประกนั หรือการผิดค ารับรองใดของกองทนุภายใต้สญัญาเช่า FOC ระยะ
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ยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย TICC หรือตัวแทนของ TICC ทัง้นี ้โดยไม่
จ ากัดสิทธิอื่นใดของ TICC ที่มีตามสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ...........................   TICC และ กองทนุไมอ่าจโอนสทิธิ ก่อหลกัประกนั หรือโอนโดยประการอื่นใด
ซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางส่วนของสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยมิได้รับความยินยอมลว่งหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้เว้นแต่มีข้อก าหนดในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้กระท าได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................   สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมาย
ไทย 

เขตอ านาจศาล .......................   ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาตดัสินคดีความ หรือ
การด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึน้จากหรือ
เก่ียวข้องกบัสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้อก าหนดและ
เง่ือนไขหลกันี ้แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 
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5 สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC 

และ กองทุน "สัญญาแก้ไขและแทนที่ สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลักเสา

โทรคมนาคม ")  

คู่สัญญา ..................................   TUC (เดิมเรียกวา่ Real Future) ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการ และ 

 กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่า 

วั น มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ข อ ง ข้ อ
สัญญาที่แก้ไขและแทนที่ .......  

 ข้อสญัญาของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา 
และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคมจะมีผลบงัคบัใช้เมื่อการซือ้ขายเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ ("วันมีผลใช้
บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2") ทัง้นี ้ข้อสญัญาบางประการที่
เก่ียวข้องกบัเสาโทรคมนาคมที่ TUC จะขายให้แก่กองทนุ ภายใต้การลงทนุ
เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ("เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3") 
จะมีผลบงัคบัใช้เมื่อการซือ้ขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 เสร็จสมบรูณ์ ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3") 

 เพื่อวตัถปุระสงค์ของการสรุปสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ
และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม การขายและเช่าทรัพย์สินที่กองทุน
ลงทนุเพิ่มเติมใดๆ โดยบริษัทในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนครัง้ถดัไปหลงัจากการ
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จะเรียกวา่ "การลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3" 

ทรัพย์สินที่เช่า ........................   ทรัพย์สินที่ TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการภายใต้สญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ได้แก่ 

 พืน้ท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ   

 ทรัพย์สินสิ่งอ านวยความสะดวกประเภท Passive ที่เก่ียวข้องกับ
เสาโทรคมนาคมบางเสา 

(รวมเรียกวา่ "ทรัพย์สินที่เช่า") 

 ทรัพย์สนิท่ีเช่า ประกอบไปด้วยทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งน้อย ("ทรัพย์สิน
ขัน้ต ่าที่เช่า") 

 ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของ
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น  

 พื น้ ที่  ( slots)  จ า น วน  6,619 พื น้ ที่  ( slots)  บน เ ส า
โทรคมนาคม 3,000 เสา เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2558  



เอกสารแนบ 10 

 

X - 44 

 พื น้ที่  ( slots)  จ านวน  13,993 พื น้ที่  ( slots)  บน เสา
โทรคมนาคม 6,000 เสา เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2559 และ  

 พื น้ที่  ( slots)  จ านวน  15,249 พื น้ที่  ( slots)  บน เสา
โทรคมนาคม 6,000 เสา เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2560  

 ทรัพย์สนิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 
เสร็จสมบูรณ์ พืน้ที่  (slots)  จ านวน 700 พื น้ที่  (slots)  บนเสา
โทรคมนาคม 350 เสา เร่ิมตัง้แต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 ทรัพย์สนิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 
โดย TUC ให้แก่กองทุน เสร็จสมบูรณ์ พืน้ที่ (slots) จ านวน 5,178 
พืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 2,589 เสา เร่ิมตัง้แต่วนัมีผลใช้
บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

อัตราค่าเช่า ............................   ตัง้แต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จนถึง วันมีผลใช้บังคับของการลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 อัตราค่าเช่า ส าหรับทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ประเภทตามรายละเอียดดังต่อไปนี  ้และอาจมีส่วนลด และ/หรือ การ
ปรับเปลีย่นที่เหมาะสม ดงัที่ระบไุว้ด้านลา่งนี ้

 ประเภทท่ี 1: เสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนพืน้ดิน: 25,400 บาท ตอ่เดือน 
ตอ่พืน้ท่ี (slot) 

 ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟ้า: 23,200 บาท ต่อ
เดือน ตอ่พืน้ท่ี (slot) และ 

 ประเภทที่ 3: โครงข่าย IBC/DAS: 39,400 บาท ต่อเดือน ต่อพืน้ที่ 
(slot)  

สว่นลด และ/หรือ การปรับเปลีย่นอตัราคา่เช่า อยูภ่ายใต้เง่ือนไขด้านลา่งนี ้

 สว่นลดจากการเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิม: ร้อยละ 32 

 สว่นลดจากจ านวน (โดยไมค่ านงึถึงประเภทของทรัพย์สนิท่ีเช่า) 

 พืน้ท่ี (slots) จ านวน 1 - 3,000 พืน้ท่ี (slots): ไมม่ีสว่นลด 

 พืน้ที่ (slots) จ านวน 3,001 - 5,000 พืน้ที่ (slots): สว่นลด
ในอตัราร้อยละ 30 
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 พืน้ท่ี (slots) จ านวน 5,001 - 10,000 พืน้ท่ี (slots): สว่นลด
ในอตัราร้อยละ 35 และ 

 พืน้ที่  (slots) จ านวน 10,001 พืน้ที่  (slots) เป็นต้นไป: 
สว่นลดในอตัราร้อยละ 40 

 นบัตัง้แต่วนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เป็นต้นไป อตัราคา่
เช่า ส าหรับทรัพย์สินที่เช่า จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้และอาจมีสว่นลด และ/หรือ การปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม ดงัที่ระบุ
ไว้ด้านลา่งนี ้

 ประเภทท่ี 1: เสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนพืน้ดิน: 14,626 บาท ตอ่เดือน 
ตอ่พืน้ท่ี (slot) 

 ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟ้า: 13,359 บาท ต่อ
เดือน ตอ่พืน้ท่ี (slot) และ 

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

สว่นลดจากการเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมในอตัรา ร้อยละ 25 จะใช้
กบัอตัราคา่เช่าข้างต้น ตราบเทา่ที่ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของเงินสดสทุธิของ
กองทุนที่กองทุนได้มาจากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและ
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมใดๆ หรือรายได้ที่กองทุนได้รับโอน
ภายใต้การลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 นัน้มาจากกลุม่ทรู  

 หาก TUC หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมรายใดต้องการเช่า ด าเนินการ
และบริหารจดัการพืน้ท่ี (slots) เพิ่มเติมไมว่า่ในเวลาใด ๆ TUC หรือผู้ เช่าและ
บริหารจดัการดัง้เดิมนัน้จะได้รับสว่นลดจากการเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการ
ดัง้เดิมส าหรับอตัราค่าเช่าดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีเช่าช่วงที่ระบุในข้อ (3) 
ของสทิธิการเช่าช่วงภายใต้หวัข้อ "การโอนสทิธิเรียกร้อง" ด้านลา่ง  

 การปรับอตัราเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) ในอตัราคงที่ที่ร้อยละ 2.7 
ตอ่ปี ให้ใช้กบัอตัราคา่เช่าตัง้แตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2562  

การช าระค่าเช่า ......................   ส าหรับทรัพย์สนิจากทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรู 

 TUC จะช าระคา่เช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการ และบริหารทรัพย์สนิ
ที่เช่าเป็นการลว่งหน้า โดยจะช าระภายในวนัที่ 7 ของทกุเดือนหรือ
วนัท าการถดัไป เร่ิมตัง้แตเ่ดือน มกราคม พ.ศ. 2557 โปรดพิจารณา
จ านวนค่าเช่าสทุธิลว่งหน้ารายปีในตารางแนบท้ายสรุปข้อก าหนด
และเง่ือนไขหลกัของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ
และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม 
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 TUC จะช าระค่าเช่าให้แก่กองทนุลว่งหน้าเป็นรายเดือนส าหรับการ
เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินขัน้ต ่าที่เช่า (Minimum 
Leased Properties)  ส า ห รั บ ท รั พ ย์ สิ น จ า ก ท รั พ ย์ สิ น เ ส า
โทรคมนาคมของทรู ซึ่งจะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีลว่งหน้าส าหรับการ
เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการพืน้ที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคม
กลุ่มแรกจ านวน 3,000 เสาที่ส่งมอบในปี พ.ศ. 2557 และเป็น
ระยะเวลาสองปีล่วงหน้าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการพืน้ท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุม่ที่สองจ านวน 3,000 เสา
ที่สง่มอบในปี พ.ศ. 2558  

 ภายหลงัจากครบก าหนดอายสุญัญาเร่ิมต้น (initial term) การช าระ
ค่าเช่าที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินที่เช่าจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
ของทรู จะเป็นการช าระลว่งหน้าเป็นรายเดือนในวนัที่ 7 (หรือวนัท า
การถดัไป) ของทกุเดือนตามจ านวนท่ีแท้จริงของพืน้ท่ี (slots) ที่เช่า 
(โดยไมต้่องช าระหนึง่หรือสองปีลว่งหน้า) 

 ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และ 
ทรัพย์สนิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

 นบัตัง้แต่วนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือวนัมี
ผลใช้บังคบัของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 แล้วแต่กรณี TUC จะ
ช าระคา่เช่า  ส าหรับการเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการทรัพย์สนิ
ที่เช่าลว่งหน้าเป็นรายเดือน โดยจะช าระภายในวนัท่ี 7 ของทกุเดือน
หรือวนัท าการถดัไป  

ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ก า ร เ ช่ า
ด าเนินการและบริหารจัดการ  

 ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า มี
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู: จนถึง 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2570 และนบัแต่วนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่  
3 เกิดขึน้ ระยะเวลาของการเช่าด าเนินการและบริหารจัดการจะ
ขยายให้สิน้สดุลงใน วนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2576  

 ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
และทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
(ในกรณีที่มีการซือ้ภายใต้สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่เก่ียวข้องเสร็จสมบรูณ์): จนถึง 15 กนัยายน พ.ศ. 
2576  

 ส าหรับทรัพย์สินที่ได้มาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู อย่างน้อยสอง
ปี ก่อนสิน้สดุระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการในขณะนัน้ 
(ซึง่คือวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570 หรือตัง้แตว่นัมีผลใช้บงัคบัของการลงทนุ
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เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576) TUCและ/หรือผู้ เช่าและ
บริหารจัดการดัง้เดิมอื่น ๆ จะแจ้งกองทุนในกรณีที่TUCและ/หรือผู้ เช่าและ
บริหารจัดการดัง้เดิมอื่น ๆ ต้องการจองสิทธิการต่ออายุระยะเวลาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการส าหรับการเช่าอย่างน้อย หนึ่งพืน้ที่ (slot) บน
เสาโทรคมนาคมแตล่ะเสาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูภายหลงัจาก
สิน้สุดระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2570 หรือวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 แล้วแต่กรณี และ
TUCและ/หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่น ๆ จะช าระคา่ธรรมเนียมการ
จองดงักลา่วให้แก่กองทนุเป็นรายเดือน โดยกองทนุจะต้องกนัพืน้ท่ี (slot) บน
เสาโทรคมนาคมหนึ่งพืน้ที่ (slot) ดังกล่าวไว้ส าหรับการต่ออายุการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการโดยTUCและ/หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการ
ดัง้เดิมอื่น ๆ โดยอตัราคา่ธรรมเนียมการจองดงักลา่วจะมีจ านวนดงัตอ่ไปนี  ้

 ส าหรับปี พ.ศ. 2569 หรือ 2575 (แล้วแต่กรณี) ในจ านวนที่เท่ากบั
ค่าเช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหนึ่งพืน้ท่ี (slot) 
บนเสาโทรคมนาคมจ านวน 3,000 เสาในอตัราคา่เช่าส าหรับปี พ.ศ. 
2569 หรือ 2575 แล้วแต่กรณี (โดยค านวณรวมสว่นลดที่เก่ียวข้อง
ทัง้หมดและการปรับอตัราเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) ที่ร้อย
ละ 2.7 ตอ่ปี) และ 

 ส าหรับปี พ.ศ. 2570 หรือ 2576 แล้วแต่กรณี ในจ านวนที่เทา่กบัคา่
เช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหนึง่พืน้ท่ี (slot) บน
เสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสาในอัตราค่าเช่าส าหรับปี พ.ศ. 
2570 หรือ 2576 แล้วแต่กรณี (โดยค านวณรวมสว่นลดที่เก่ียวข้อง
ทัง้หมดและการปรับอตัราเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) ที่ร้อย
ละ 2.7 ตอ่ปี)  

 ส าหรับทรัพย์สนิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 อย่างน้อยสองปีก่อน
สิน้สดุระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการในขณะนัน้ TUC 
และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่นๆ จะแจ้งกองทนุหาก TUC และ/
หรือ ผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นๆ ต้องการจองสิทธิการต่ออายุ
ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ ส าหรับการเช่าอย่าง
น้อย หนึง่พืน้ท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคมแต่ละเสาจากเสาโทรคมนาคมของ 
TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ 
ครัง้ที่ 3 ในอตัราตลาดที่ตกลงร่วมกนัภายใต้ส่วนลดจากการเป็นผู้ เช่าและ
บริหารจดัการดัง้เดิม  

 กองทุนจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเช่าที่ดินส าหรับการเช่าที่ดินที่ทรัพย์สินที่เช่า
ตัง้อยู ่โดย  
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 (ก) ในระหวา่งระยะเวลาการเช่า TUC จะเป็นผู้ช าระคา่เช่าท่ีดินและ
ภาษีทรัพย์สินที่เก่ียวข้องส าหรับการเช่าที่ดินที่ทรัพย์สินที่เช่าตัง้อยู่
ซึ่ง (๑) ส าหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ความตกลง
ดงักลา่วได้สะท้อนอยู่ในจ านวนค่าเช่าสทุธิลว่งหน้ารายปีในตาราง
แนบท้ายสรุปข้อก าหนดและเง่ือนไขหลักของสัญญาแก้ไขและ
แทนที่ สัญญาเช่ า  ด า เนินการและบริหารจัดการหลัก เสา
โทรคมนาคม และ (๒) ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 ความตกลงดงักลา่วได้สะท้อนอยูใ่นจ านวนคา่เช่ารายเดือน
สทุธิ และ (ข) ส าหรับช่วงการต่ออายกุารเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการ (หลงัจากวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 หรือในวันมีผลใช้
บงัคบัของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 หลงัจาก 15 กันยายน พ.ศ. 
2576)  กองทุนจะเป็นผู้ ช าระค่าเช่าที่ดินและภาษีทรัพย์สินที่
เก่ียวข้องส าหรับการเช่าที่ดินท่ีทรัพย์สนิท่ีเช่าตัง้อยู ่ 

ผู้ เ ช่ า แ ล ะบ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
เพิ่มเติม ..................................  

 ภายใต้ข้อก าหนดของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม กองทนุมีสิทธิให้เช่าแก่บคุคลใด ๆ และ
ให้บคุคลใด ๆ ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินใด ๆ นอกเหนือไปจาก
ทรัพย์สนิท่ีเช่า หรือ พืน้ท่ี (slot) และทรัพย์สนิสิง่อ านวยความสะดวกที่จดัสรร
ให้ TUC และผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่น ๆ ไปแล้ว ทัง้นี ้เป็นไปตาม
สทิธิของ TUC ตามที่ระบดุ้านลา่งนี ้

 หากกองทนุประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการท่ีเป็นบคุคลภายนอก 
และให้ผู้ เช่าและบริหารจดัการที่เป็นบุคคลภายนอก ด าเนินการและบริหาร
จัดการ หรือ ด าเนินการเจรจาตกลงเร่ืองการให้เช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการพืน้ที่ (slot) ที่ยงัว่างอยู ่กองทนุต้องยื่นค าเสนอในการเช่า ด าเนินการ
และบริหารจดัการดงักลา่วให้แก่ TUC ก่อน และ TUC มีสทิธิตอบรับค าเสนอ
ในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเช่นว่า โดยเง่ือนไขในการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการท่ีให้แก่ TUC นัน้ต้องไมเ่ป็นเง่ือนไขที่ด้อยกว่าที่
เสนอให้แก่บุคคลภายนอก (รวมทัง้ หากผู้ เช่าและบริหารจัดการที่เป็น
บุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใด ๆ TUC จะได้รับส่วนลดดงักลา่วด้วย
เช่นกัน) และกองทุนห้ามให้เช่าพื น้ที่  ( slot)  บนเสาโทรคมนาคมแก่
บุคคลภายนอกในราคาที่ต ่ากว่า ร้อยละ 12.5 ของอตัราค่าเช่าในขณะนัน้ 
(โดยค านงึถึงการปรับอตัราเพิ่มขึน้ในอตัราคงที่ท่ีร้อยละ 2.7 ตอ่ปี) 

 หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้เข้าท าสญัญากับผู้ เช่าและบริหารจัดการที่เป็น
บุคคลภายนอก เพื่อเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินประเภท
เดียวกันกับทรัพย์สินที่ เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม และมีเง่ือนไขที่เป็นคณุ
มากกว่าที่ให้แก่ TUC TUC มีสิทธิให้กองทุนด าเนินการแก้ไขสญัญาแก้ไข
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และแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม 
เพื่อให้TUCได้รับเง่ือนไขที่เป็นคณุดงักลา่วนัน้ 

ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า  ก า ร
ด าเนินการและบริหารจัดการ  

 กองทนุไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการด าเนินการบริหารจดัการโครงข่ายหรือบริหาร
จัดการทรัพย์สิน ทัง้นี ้TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  (ไม่ว่าจะด าเนินการ
ด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TUC แต่งตัง้) ในการบ ารุงรักษา การ
ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินท่ีเช่า และเสาโทรคมนาคมที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนพืน้ที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตัง้อยู่ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการ
บริการที่ระบไุว้ในสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกัเสาโทรคมนาคม และตามหลกัเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 

สิทธิในการติดตัง้อุปกรณ์ ......   TUC มีสิทธิในการติดตัง้ คงไว้ และประกอบการที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์ 
ดงัตอ่ไปนี ้

 อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active 

 ทรัพย์สินสิ่งอ านวยความสะดวกประเภท Passive ไม่ว่ามีไว้ใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของผู้ เช่าช่วง และ 

 อปุกรณ์อื่น ๆ ที่จ าเป็นหรือต้องมีเพื่อการบ ารุงรักษาภายใต้สญัญา
แก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัเสา
โทรคมนาคม 

ที่ตัง้อยูบ่นทรัพย์สนิที่เช่า หรือบนพืน้ท่ีซึง่ทรัพย์สนิที่เช่าตัง้อยู ่และอยูภ่ายใต้
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ
และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม 

การใช้ท รัพย์สินที่ เ ช่าและ
พืน้ที่ .......................................  

 TUC ตกลงว่าจะใช้ ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าและพืน้ที่
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม เง่ือนไขดงักลา่ว รวมถึง
แต่ไม่จ ากัดเพียง การตกลงว่าจะไม่ด าเนินการหรืออนุญาตให้มีการ
ด าเนินการใด ๆ ซึง่จะเป็นการรบกวนหรือสร้างความร าคาญตอ่กองทนุหรือผู้
เช่าและบริหารจดัการเพิ่มเติม จะรักษาพืน้ที่ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตัง้อยูใ่ห้สะอาด
หรืออยู่ในสภาพเหมาะสมส าหรับการท างาน จะใช้มาตรการป้องกันที่
เหมาะสมทัง้ปวงเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายแก่พืน้ที่ที่ทรัพย์สินที่
เช่า อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างตัง้อยู่ จะด าเนินการให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และ
ทรัพย์สนิสิง่อ านวยความสะดวกที่ติดตัง้ และ/หรือ คงไว้ในทรัพย์สนิท่ีเช่าหรือ
พืน้ที่ที่ทรัพย์สินท่ีเช่าตัง้อยูเ่ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง จะไม่ใช้ทรัพย์สนิ
ที่เช่าเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม  และ/หรือ 
กิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ (หากได้รับการอนญุาตตามกฎหมาย
ให้ด าเนินการได้) จะแจ้งให้กองทนุทราบในทนัทีที่ท าได้หลงัจากรู้วา่เกิดเหตุ
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เพลงิไหม้ น า้ทว่ม กรณีฉกุเฉิน หรืออบุตัิเหตใุด ๆ ที่กระทบตอ่พืน้ท่ีที่ทรัพย์สนิ
ที่เช่าตัง้อยู ่

การย้ายเสาโทรคมนาคม 
ในกรณีที่ ไ ม่มีการ ต่ออายุ 
การเช่าที่ดินที่ทรัพย์สินที่ เช่า
ตัง้อยู่ ......................................  

 TUC จะเป็นผู้ รับผิดชอบการย้ายเสาโทรคมนาคมซึ่งเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จากที่ดินที่ทรัพย์สนิ
ที่เช่าตัง้อยูไ่ปยงัที่ดินใหมห่ากไม่สามารถตอ่อายหุรือขยายระยะเวลาการเช่า
ของที่ดินที่ทรัพย์สนิท่ีเช่าตัง้อยูไ่ด้ ด้วยคา่ใช้จ่ายของ TUC เอง 

 กองทุนจะช าระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเป็นจ านวน 6.6 ล้านบาทให้แก่ 
TUC ("ค่าตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สิน") ส าหรับหน้าที่ของ TUC 
อันเก่ียวเนื่องกับการย้ายเสาโทรคมนาคมของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
ของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 การปรับอตัราเพิ่มขึน้รายปี 
(annual escalation) ในอตัราคงที่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี จะใช้กับค่าตอบแทน
ประเภทนีต้ัง้แตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

ประกันภยั...............................   ผู้ ให้เช่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจดัให้มีและคงไว้ซึง่ประกนัภยัส าหรับ
ทรัพย์สินที่เช่า (รวมถึง ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
และความคุ้ มครองทางประกันภัยอื่นใด) ที่เพียงพอและเป็นไปตามหลกั
ปฏิบัติในอุตสาหกรรมส าหรับทรัพย์สินที่เช่า รวมทัง้มีหน้าที่ ต้องช าระเบีย้
ประกนัภยั  

 TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภยัส าหรับ
อุปกรณ์โทรคมนาคมที่TUC ติดตัง้ หรือ น าไปไว้บนทรัพย์สินที่เช่าใด ๆ 
(รวมถึง ประกนัภยัประเภทความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก และความคุ้มครอง
ทางประกนัภยัอื่นใด) ที่เพียงพอและเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิในอุตสาหกรรม
ส าหรับอปุกรณ์โทรคมนาคมประเภทเดียวกนั  

ความรับผิดชดใช้ ...................   กองทุน และ TUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าเสียหายทัง้ปวงให้แก่อีกฝ่าย อันเป็นผลมาจากการผิดค ารับรอง ค า
รับประกัน และข้อปฏิบตัิของตนภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม โดยมีข้อยกเว้นต่าง ๆ 
ตามหลกัปฏิบตัิในอตุสาหกรรม 

การโอนสิทธิเรียกร้อง ............   กองทุน และ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตนภายใต้
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัเสา
โทรคมนาคมนี ้ให้แก่บคุคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายก่อน  

 TUC สามารถให้เช่าช่วงพืน้ท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตนเชา่ ด าเนินการ
และบริหารจดัการภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนท่ีสญัญาเช่า ด าเนินการและ
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บริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม โดยไมจ่ าเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ทรัพย์สนิขัน้ต ่าที่เช่าให้แก่ บคุคลใด ๆ  

(2) พืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สินขัน้ต ่าที่  
TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการ) ให้แก่ (ก) ผู้ เช่าและบริหาร
จดัการดัง้เดิมอื่นใด (ข) ทรู หรือ บริษัทยอ่ยในปัจจบุนัและในอนาคต
ของทรู และ/หรือ นิติบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มทรู ผู้ ได้ รับสิทธิในการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถ่ีในย่านความถ่ี 1800 
MHz (ค) กสท. โทรคมนาคม (ง) ทีโอที และ (จ) ผู้ประกอบการราย
อื่น ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์บนพืน้ที่  (slots) ของ
ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ นัน้  

(3) พืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สินขัน้ต ่าที่ 
TUC เช่ าและด า เนินการบริหารจัดการ)  ใ ห้แก่  บุคคลใด ๆ 
นอกเหนือจากบุคคลตามที่ระบุใน (2) โดยอัตราค่าเช่าที่ TUC 
จะต้องช าระให้แก่กองทุนส าหรับพืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม
ดงักลา่วนัน้จะเป็นอตัราคา่เช่าที่คิดสว่นลดตามที่ผู้ เช่าช่วงจาก TUC 
รายนัน้ ๆ ควรจะได้รับจากกองทุนหากผู้ เช่าช่วงรายดังกล่าวเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินดงักลา่วจากกองทนุโดยตรง
โดยไม่มีส่วนลดจากการเป็นผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิม โดย
กองทุนอาจตกลงให้ส่วนลดเพิ่มเติมแก่ TUC ในการที่ TUC ให้เช่า
ช่วงพืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม แก่บุคคลอื่นตามที่ระบุใน 
ข้อ (3) นี ้

 กองทนุจะไมข่าย โอนหรือจ าหนา่ยจ่ายโอนทรัพย์สนิท่ีเช่าแก่ผู้ใดโดยไมไ่ด้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TUC ก่อน (ทัง้นี  ้การ
พิจารณาให้ความยินยอมดงักลา่ว จะเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผลและไมช่กัช้า) 
และกองทุนจะต้องจดัการให้ผู้ที่ซือ้หรือรับโอนทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (โดยเป็นเง่ือนไขก่อนการขาย โอน หรือ จ าหน่ายจ่ายโอน
ดงักลา่ว) ที่จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม และรับไปซึ่ง
สทิธิ ความรับผิดและหน้าที่ตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาดงักลา่ว    

ก า ร เ ส ริ ม ค ว า มส าม า ร ถ 
(Reinforcement) .....................  

 ในกรณีจ าเป็น หรือ สมควร (ไม่ว่าเป็นผลมาจากการร้องขอของ TUC และ/
หรือ ผู้ เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก) ที่จะต้องมีการเสริม
ความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคมใด ๆ ที่กองทุนได้รับจาก TUC 
หรือ ทรู และ/หรือ บริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม TUC จะด าเนินการเพื่อให้มีการเสริม
ความสามารถหรือปรับปรุงดงักลา่วในทกุกรณี ด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทนุและ
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บวกด้วยส่วนเพิ่มที่สมเหตุสมผล หากกองทุนขาดเงินทุนในการเสริม
ความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคม TUC จะส ารองจ่ายเงินไปก่อน 
โดยกองทนุจะช าระค่าใช้จ่ายและสว่นเพิ่มคืนให้แก่ TUC ภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ี TUC ออกใบเรียกเก็บเงิน หากกองทนุไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ดังกล่าวได้ กองทุนตกลงจะช าระดอกเบีย้ที่คิดบนจ านวนเงินที่ถึงก าหนด
ช าระแตย่งัไมไ่ด้รับช าระ ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัท่ีถึงก าหนดช าระ
จนกว่าได้มีการช าระเงินดงักล่าวทัง้หมดจนครบถ้วนเต็มจ านวนแล้วให้แก่ 
TUC ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุไม่สามารถชดใช้เงินคืนให้แก่ TUC ภายในเวลาที่
ก าหนด TUC มีสิทธิหักกลบลบหนีค้่าใช้จ่ายดังกล่าว และส่วนเพิ่มและ
ดอกเบีย้ที่เก่ียวข้อง กบัค่าเช่ารายเดือนที่ถึงก าหนดช าระซึ่ง TUC ต้องช าระ
ให้แก่กองทนุได้ 

การสิน้สุดของสัญญา .............   คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีสทิธิบอกเลกิการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการได้ใน
หลาย ๆ กรณี เช่น กรณีที่คูส่ญัญาอีกฝ่ายไมส่ามารถปฏิบตัิตามหน้าที่ส าคญั
ของตนภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการเสาโทรคมนาคม ซึง่รวมถึง (ในกรณีของTUC) การไมส่ามารถช าระคา่
เช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีที่การปฏิบัติตามหน้าที่
ส าคัญภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการหลกัเสาโทรคมนาคมของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีผลเป็นการ
กระท าที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

 TUC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม หากไม่มีบริษัทในกลุม่ทรูต้องการ หรือมี
สทิธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าเพื่อวตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจ 
อนัเป็นผลมาจากการสิน้สดุหรือสิน้อายขุองใบอนญุาตคลื่นความถ่ีเพื่อใช้ใน
การประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอนัเก่ียวเนื่องกบัเสาโทรคมนาคม เป็นต้น   

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................   สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัเสา
โทรคมนาคมอยูภ่ายใต้การบงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................   ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา ตดัสินคดีความ หรือ
ด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึน้จากหรือ
เก่ียวเนื่องกับสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกัเสาโทรคมนาคม 

 

สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม ฉบับลงนามอาจ
แตกตา่งไปจากสรุปข้อก าหนดและเง่ือนไขหลกันี ้แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 
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ค่าตอบแทนล่วงหน้ารายปีส าหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเบือ้งต้นภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลักเสาโทรคมนาคม  

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

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จ านวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

1,0061 8051 9063 9303 9643 9903 1,0163 1,0443 1,0723 1,1013 1,1313 1,1613 1,1933 1,2253 

ค่าเช่าที่ดินรายปีส าหรับเสา
โทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 
3,000 เสา (ล้านบาท) 

(306) (319) (332) (338) (354) (362) (369) (378) (386) (395) (403) (412) (421) (430) 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่ม
แรกจ านวน 3,000 เสา (ล้าน
บาท) 

7001 4861 5743 5923 6103 6283 6473 6663 6863 7063 7273 7493 7713 7943 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มที่สอง
จ านวน 3,000 เสา (ล้านบาท) 

9342 9974 1,0244 1,0524 1,0724 1,1004 1,1304 1,161 4                   1,1924 1,2244 1,2584 1,2924 1,3264 1,3624 

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มท่ี
สองจ านวน 3,000 เสา 
(ล้านบาท) 

(366) (381) (388) (396) (397) (405) (414) (423) (432) (442) (452) (462) (472) (482) 

ค่าเช่าลว่งหน้าสทุธิรายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ่มท่ีสองจ านวน 3,000 
เสา (ล้านบาท) 

5682 6164 6364 6564 6754 6954 7164 7384 7604 7824 8064 8304 8544 8804 

 

ปี 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ค่ าเช่ าล่วงหน้ารายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคม
กลุม่แรกจ านวน 3,000 เสา 
(ล้านบาท) 

1,2583 1,2923 1,3273 1,3623 1,3993 - 

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จ านวน 3,000 เสา (ล้าน
บาท) 

(440) (450) (460) (470) (480) - 

ค่าเช่าลว่งหน้าสทุธิรายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคม
กลุม่แรกจ านวน 3,000 เสา 
(ล้านบาท) 

8183 8423 8673 8933 9193 - 

ค่ าเช่ าล่วงหน้ารายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ่มท่ีสองจ านวน 3,000 
เสา (ล้านบาท) 

1,3994 1,4374 1,4764 1,5154 - - 

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มท่ี
สองจ านวน 3,000 เสา 
(ล้านบาท) 

(493) (504) (515) (526)   
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ปี 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ค่าเช่าลว่งหน้าสทุธิรายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ่มท่ีสองจ านวน 3,000 
เสา (ล้านบาท) 

9064 9334 9614 9894 - - 

 

หมายเหตุ 

1. ค านวณจากพืน้ที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพืน้ดินจ านวน 3,820 พืน้ที่ และพืน้ที่ (Antenna 
Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟ้าจ านวน 2,799 พืน้ท่ี 

2. ค านวณจากพืน้ที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพืน้ดินจ านวน 5,568 พืน้ที่ และพืน้ที่ (Antenna 
Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟ้าจ านวน 1,806 พืน้ท่ี 

3. ค านวณจากพืน้ที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพืน้ดินจ านวน 4,579 พืน้ที่ และพืน้ที่ (Antenna 
Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟ้าจ านวน 2,809 พืน้ท่ี 

4. ค านวณจากพืน้ที่ (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพืน้ดินจ านวน 6,045 พืน้ที่ และพืน้ที่ (Antenna 
Slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟ้าจ านวน 1,816 พืน้ท่ี 
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6 สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลักระหว่าง  TUC TICC และ

กองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC”) 

คู่สัญญา ..................................  

 

 TICC และ TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการ และ 

 กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่า  

วั น มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ข อ ง ข้ อ
สัญญาที่ แก้ไขเพิ่ มเติมและ
แทนที่ .....................................  

 ข้อสญัญาของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกั FOC จะมีผลบงัคบัใช้เมื่อการซือ้ขาย FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 เสร็จสิน้ ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2") ทัง้นี ้ข้อ
สัญญาบางประการที่เก่ียวข้องกับ FOC ที่ TUC และ ทรูมูฟจะขายให้แก่
กองทนุภายใต้การลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ("FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3") 
จะมีผลบังคบัใช้เมื่อการซือ้ขาย FOC เพื่อลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้  
("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3") 

 เพื่อวตัถปุระสงค์ของการสรุปสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลัก FOC การขายและเช่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
เพิ่มเติมใดๆ โดยบริษัทในกลุม่ทรูให้แก่กองทุนครัง้ถดัไปหลงัจากการลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จะเรียกวา่ "การลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3" 

ทรัพย์สินที่เช่า ........................   ทรัพย์สินที่ TICC และ TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอยู่ภายใต้
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC 
ประกอบด้วย  

 ทรัพย์สินจากสว่นหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
เบือ้งต้น 

TICC 

 ระบบ FOC หลักในเขตต่างจังหวัดความยาว 5,112 
กิโลเมตร โดยที่ในแต่ละปี TICC เช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการระบบ FOC หลกั ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดใน
ตารางแนบท้ายสรุปข้อก าหนดและเง่ือนไขหลักของ
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกั FOC 

 อปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณที่เก่ียวข้องกบัระบบ FOC หลกั   

 ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดัซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive (ส าหรับการใช้แต่เพียงผู้
เดียวของ TICC เว้นแต่ TICC ตกลงเป็นอย่างอื่นหลงัปี 
พ.ศ. 2561) และ 
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 ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดัซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active (ส าหรับการใช้แต่เพียงผู้
เดียวของ TICC) 

 ทรัพย์สินจากสว่นหนึ่งของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หากการ
โอนขาย FOC เพื่อลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่เก่ียวข้องเสร็จสมบรูณ์ 

TUC 

 ร้อยละ 80 ของ FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ซึ่งเป็น FOC ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี
ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1,113 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) 

 ร้อยละ 80 ของ FOC หลกัของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 ซึ่งคือ ระบบ FOC หลกัส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึง่มีระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) 

 ทรัพย์สนิจากสว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 - หากการ
โอนขาย FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ที่เก่ียวข้อง เสร็จสมบรูณ์ 

TICC 

 ร้อยละ 80 ของ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่ทรูมฟูจะขาย
ให้แก่กองทนุภายใต้การลงทนุเพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 3 ซึง่คือ FOC 
ที่ ร อ ง รับระบบ FTTx ส าห รับใ ช้ ในธุ ร กิจ ใ ห้บ ริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตตา่งจงัหวดั 
ซึ่งมีระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
220,428 คอร์กิโลเมตร) (“FOC รองรับระบบ FTTx 
ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3”) 

TUC 

 ร้อยละ 80 ของ FOC ที่ TUC จะขาย ให้แก่กองทนุภายใต้
การลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ซึ่งคือ FOC ส าหรับใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด ซึ่งมี
ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
252,006  คอร์กิโลเมตร) (“FOC ของ TUC ที่ ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3”) 

 ร้อยละ 80 ของ ระบบ FOC หลักที่ทรูมูฟจะขายให้แก่
กองทนุภายใต้การลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ซึง่คือ FOC หลกั
ที่ ร อ ง รับระบบ FTTx ส าห รับใ ช้ ในธุ ร กิจ ใ ห้บ ริการ
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โทรศพัท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึง่มีระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) (“FOC หลักของ 
ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3”) 

(รวมเรียกวา่ “ทรัพย์สินที่เช่า”) 

 ทรัพย์สิน FOC ที่โอนมายังกองทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 ซึ่งกองทุนสามารถให้ TUC TICC หรือผู้ เช่าและ
บริหารจัดการดัง้เดิมอื่นๆ เช่าได้ ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC รวมเรียกวา่ “ทรัพย์สิน” 

อัตราค่าเช่า ............................   ตัง้แต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันมีผลใช้บังคับของการลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 อตัราคา่เช่า ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเช่า คือ  

 ระบบ FOC หลกั: 

(1) จนถึง ร้อยละ 76 ของระบบ FOC หลัก (93,370 คอร์
กิโลเมตร): 350 บาทตอ่เดือนตอ่คอร์กิโลเมตร และ 

(2) ในสว่นที่เกินร้อยละ 76 จนถึงร้อยละ 100 ของระบบ FOC 
หลกั: 1,100 บาทตอ่เดือนตอ่คอร์กิโลเมตร 

โดยอตัราคา่เช่าสทุธิที่กองทนุจะได้รับตอ่ปีส าหรับระบบ FOC หลกั
จะค านวณจากอตัราที่ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลดที่อตัรา 186 ล้าน
บาทตอ่ปี 

 อปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณที่เก่ียวข้องกบัระบบ FOC หลกั: 38 ล้าน
บาทตอ่ปี 

 ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื น้ที่ ต่ า งจังหวัดซึ่ ง เ ป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive: 791 ล้านบาทตอ่ปี (ทัง้นี ้อยูภ่ายใต้
การปรับเปลีย่นอตัราในอนาคตซึง่จะมีการตกลงกนั ในกรณีที่ TICC 
ตกลงสละสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้ เดียวของตน หลังจากปี พ.ศ. 
2561) 

 ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื น้ที่ ต่ า งจังหวัดซึ่ ง เ ป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active: 317 ล้านบาทตอ่ปี 

 ตัง้แต่วนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เป็นต้นไป อตัราคา่เช่า 
ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเช่า คือ 

 ทรัพย์สนิจากสว่นหนึง่ของทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น 
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ระบบ FOC หลกั: 350 ล้านบาท ต่อเดือน ต่อคอร์กิโลเมตรโดยอตัราค่าเช่า
สทุธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอตัราที่ระบดุ้านบน
หกัด้วยสว่นลด ที่อตัรา 186 ล้านบาทตอ่ปี  

 อปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณที่เก่ียวข้องกบัระบบ FOC หลกั: 38 ล้าน
บาทต่อปี ค่าเช่าส าหรับปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 2564 (เมื่อวนัที่มี
ผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เกิดขึน้) 35.34 ล้านบาท
ตอ่ปี (ซึง่ค านวณโดยหกัสว่นลดจ านวนร้อยละ 7 แล้ว)  

 ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื น้ที่ ต่ า งจังหวัดซึ่ ง เ ป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive:  

(1) ส าหรับปี พ.ศ. 2560 - 832.13 ล้านบาทตอ่ปี 

(2) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป - ค่าเช่ารายปีของปีก่อนหน้า 
บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) 
(อ้างอิงกบัดชันีราคาผู้บริโภค หรือ CPI) 

(ทัง้นี ้อยูภ่ายใต้การปรับเปลีย่นอตัราในอนาคตซึง่จะมีการตกลงกนั 
ในกรณีที่ TICC ตกลงสละสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้ เดียวของตน 
หลงัจากปี พ.ศ. 2561)  

 ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื น้ที่ ต่ า งจังหวัดซึ่ ง เ ป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active:  

(1) ส าหรับปี พ.ศ. 2560 - 333.48 ล้านบาท ตอ่ปี 

(2) ส าหรับปี พ.ศ. 2561 - 333.48 ล้านบาทต่อปี บวกด้วยการ
ปรับอตัราเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) (อ้างอิงกบัดชันี
ราคาผู้บริโภค หรือ CPI)   

(3) ส าหรับปี พ.ศ. 2562 (ตัง้แต่วนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3) - ค่าเช่ารายปีของปี พ.ศ. 2561 (หกัออก
ร้อยละ 7 เนื่องจากการหมดอายุการเช่าของอุปกรณ์ Wifi 
และ DSLAM) บวกด้วยการปรับอตัราเพิ่มขึน้รายปี (annual 
escalation) (อ้างอิงกบัดชันีราคาผู้บริโภค หรือ CPI) และ  

(4) ส าหรับปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 ค่าเช่ารายปีของปีก่อน
หน้า  บวก ด้วยการป รับอัตรา เพิ่ มขึ น้ ร าย ปี  ( annual 
escalation) (อ้างอิงกบัดชันีราคาผู้บริโภค หรือ CPI)  

 ทรัพย์สนิจากสว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2: 350 บาทต่อเดือนตอ่คอร์
กิโลเมตร โดยอตัราค่าเช่าสทุธิที่กองทนุจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC 
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จะค านวณจากอตัราที่ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที่อตัรา 12 ล้าน
บาทตอ่ปี 

 FOC หลกัของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2: 350 บาทต่อเดือน
ต่อคอร์กิโลเมตร โดยอตัราคา่เช่าสทุธิที่กองทนุจะได้รับตอ่ปีส าหรับ 
FOC จะค านวณจากอตัราที่ระบุด้านบนหกัด้วยส่วนลด ที่อตัรา 6 
ล้านบาทตอ่ปี 

 ทรัพย์สนิจากสว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

 FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3: 350 
บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะ
ได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอตัราที่ระบดุ้านบนหกัด้วย
สว่นลด ที่อตัรา 65 ล้านบาทตอ่ปี 

 FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3: 350 บาทต่อเดือนตอ่คอร์
กิโลเมตร โดยอตัราค่าเช่าสทุธิที่กองทนุจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC 
จะค านวณจากอตัราที่ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที่อตัรา 88 ล้าน
บาทตอ่ปี 

 FOC หลกัของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3: 350 บาทต่อเดือน
ต่อคอร์กิโลเมตร โดยอตัราคา่เช่าสทุธิที่กองทนุจะได้รับตอ่ปีส าหรับ 
FOC จะค านวณจากอตัราที่ระบุด้านบนหกัด้วยส่วนลด ที่อตัรา 6 
ล้านบาทตอ่ปี 

 การปรับเปลีย่นของอตัราคา่เช่า อยูภ่ายใต้เง่ือนไขด้านลา่งนี ้

 การปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) ส าหรับ
อัตราค่าเช่าระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด (ส าหรับ
อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active และอุปกรณ์โทรคมนาคม
ประเภท Passive) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเบือ้งต้น 

 ในอตัราร้อยละ 5 ตอ่ปี ในปี พ.ศ. 2558 และ 

 ในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้ บริโภค (Consumer Price 
Index หรือ CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ประเทศ
ไทยส าหรับปีก่อนหน้า โดยเร่ิมคิดค านวณจากเดือน
มกราคม พ.ศ. 2559 ทัง้นี ้อตัราดงักลา่วต้องไมเ่กินร้อยละ 
3.5 และในกรณีที่อัตราดัชนีราคาผู้ บริโภค (Consumer 
Price Index หรือ CPI) ติดลบ จะไมม่ีการปรับอตัราคา่เช่า 

 ไม่มีการปรับอตัราค่าเช่าเพิ่มส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการ FOC และอปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ 
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ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ก า ร เ ช่ า 
ด าเนินการและบริหารจัดการ  

 ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการมีก าหนดอายเุป็นดงันี ้

 ทรัพย์สินจากสว่นหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
เบือ้งต้น 

 ส าหรับระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พืน้ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท 
Passive จนถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 นบัตัง้แตว่นัท่ีวนัมี
ผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ที่  3 เ กิดขึน้ 
ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการจะ
ขยายให้สิ น้สุดลงในวันที่  15 กันยายน พ.ศ.  2576  
(“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial Term)) และ 

 ส าหรับอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เก่ียวข้องกับระบบ 
FOC หลกั และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั
ซึ่ง เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้น
อุปกรณ์ Wifi และ DSLAM ซึ่งจะเช่าจนถึง 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561) จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และนบัตัง้แต่
วันที่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 
เกิดขึน้ ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการจะขยายให้สิน้สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2564  

 ทรัพย์สนิจากสว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 - หากการโอนขาย FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 หรือ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ แล้วแต่
กรณี นบัตัง้แต่วนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือ
วนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 แล้วแต่กรณี จนถึง 
15 กนัยายน พ.ศ. 2576 

 การตอ่อายรุะยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการเป็นดงันี ้

 ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการระบบ FOC หลกั และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื น้ที่ ต่ า งจังหวัดซึ่ ง เ ป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive ซึ่งเป็นทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน อย่างน้อยสองปีก่อนสิน้สดุระยะเวลา
ของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในขณะนัน้ (ระยะเวลา
การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการช่วงแรก หรือระยะเวลาที่ถกู
ขยาย แล้วแต่กรณี) TICC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิม
อื่นๆ จะแจ้งกองทุนหาก TICC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจัดการ
ดัง้เดิมอื่นๆ ต้องกาตอ่อายรุะยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการ
เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง ส าหรับ
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ช่วงเวลาที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน และในอัตราตลาดที่จะตกลง
ร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเร่ืองส่วนลด แต่ทัง้นี ้
สว่นลดดงักลา่วต้องไม่น้อยกว่าที่ TICC และ/หรือผู้ เช่าและบริหาร
จดัการดัง้เดิมอื่น ๆ เคยได้รับ 

 ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์ระบบสื่อ
สญัญาณที่เก่ียวข้องกบัระบบ FOC หลกัและระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพืน้ที่ต่างจงัหวดัซึ่งประกอบด้วยอปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท 
Active ซึง่เป็นทรัพย์สนิจากสว่นหนึง่ของทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเบือ้งต้น อยา่งน้อยหนึง่ปีก่อนสิน้สดุระยะเวลาของการ
เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการในขณะนัน้  TICC และ/หรือ ผู้ เช่า
และบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นๆ จะแจ้งกองทุนหาก TICC และ/หรือ  
ผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นๆ ต้องการต่ออายุระยะเวลา  
และ/หรือขยายระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง ส าหรับช่วงเวลาที่คู่สญัญาตกลงร่วมกนั และ
ในอตัราตลาดที่จะตกลงร่วมกนั และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกนัใน
เร่ืองส่วนลด แต่ทัง้นี  ้ส่วนลดดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่ TICC  
และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่น ๆ เคยได้รับ 

 ส าหรับทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
และทรัพย์สนิจากสว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

 TICC และ/หรือ TUC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจัดการ
ดัง้เดิมอื่น ๆ จะต่ออายุการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการ (ซึ่งจะสิน้สุดลงในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576  
(“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial Term)) ส าหรับ
การเช่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคอร์กิโลเมตรทัง้หมด
ของทรัพย์สินดงักลา่ว เป็นระยะเวลา (ก) 10 ปี นบัจากวนั
ครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก ( Initial Term) หรือ (ข) 
ระยะเวลาที่ เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ TICC หรือบริษัทในกลุ่มทรูที่ให้บริการบ
รอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสัน้กว่า หากหลงัจาก
ครบอายุสัญญาเช่าระยะแรก ( Initial Term) TICC หรือ 
บ ริ ษัทในกลุ่มทรู ไ ด้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อให้บริการบรอดแบนด์จาก กสทช และ
เง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ดงัตอ่ไปนีค้รบถ้วน 

 รายได้รวมทัง้ปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบ
รอดแบนด์ ที่ ระบุในรายงานประจ าปี  2075 
ของทรู เกินกวา่ 16,546,000,000 บาท หรือ 
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 ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการ
ให้บริการบรอดแบนด์ ตามข้อมลูลา่สดุที่ประกาศ
โดยหนว่ยงานท่ีนา่เช่ือถือ มากกวา่ 33% 

ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขอย่างเดียวกนั ยกเว้น อตัรา
ค่าเช่ารายเดือนที่ใช้บงัคบั (ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 350 บาท 
ต่อคอร์กิโลเมตร) ตามที่คู่สญัญาได้ตกลงร่วมกนั เว้นแต่
คูส่ญัญาตกลงไว้เป็นอยา่งอื่น 

ผู้ เ ช่ า แ ล ะบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
เพิ่มเติม ..................................  

 กองทนุมีสิทธิให้เช่าแก่บคุคลใด ๆ และให้บคุคลใด ๆ ด าเนินการและบริหาร
จัดการระบบ FOC หลัก และ อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ ที่ไม่ได้ถูกเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการโดย TICC และ/หรือ TUC ภายใต้สญัญาแก้ไข
และแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ให้แก่บคุคล
ใด ๆ ทัง้นี ้อยูภ่ายใต้สทิธิของ TICC และ TUC ตามที่ระบดุ้านลา่งนี ้

 หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการที่เป็น
บคุคลภายนอกและให้ผู้ เช่าและบริหารจดัการที่เป็นบคุคลภายนอก
ด าเนินการและบริหารจดัการ หรือ ด าเนินการเจรจาตกลงเร่ืองการ
เช่า การด าเนินการ และบริหารจดัการทรัพย์สินท่ียงัไมไ่ด้อยูภ่ายใต้
การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือTUC 
ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการหลกั FOC  กองทุนต้องยื่นค าเสนอในการเช่า ด าเนินการ
และบริหารจัดการดงักล่าวให้แก่ TICC และTUC ก่อน และ TICC 
และ/หรือTUC มีสิทธิตอบรับค าเสนอในการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการ โดยเง่ือนไขในการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการที่
ให้แก่ TICC และ/หรือTUC นัน้ต้องไม่เป็นเง่ือนไขที่ด้อยกวา่ที่เสนอ
ให้แก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมทัง้ หาก 
ผู้ เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลด 
ใด ๆ TICC และ/หรือTUC จะได้รับส่วนลดดังกล่าวด้วยเช่นกัน) 
ทัง้นี ้กองทนุจะไมใ่ห้เช่า FOC แก่บคุคลใด ๆ ในอตัราที่ต ่ากวา่ 500 
บาท ตอ่คอร์กิโลเมตร ตอ่เดือน 

 หากเมื่อใดก็ตามกองทนุได้เข้าท าสญัญากบัผู้ เช่าและบริหารจดัการ
ที่ เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิประเภทเดียวกนักบัทรัพย์สนิท่ีเช่าภายใต้สญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั FOC และมี
เง่ือนไขที่เป็นคณุมากกว่าที่ให้แก่ TICC และ TUC นัน้ TICC และ/
หรือTUC มีสิทธิให้กองทนุด าเนินการแก้ไขสญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั FOC เพื่อให้ TICC 
และTUC ได้รับเง่ือนไขที่เป็นคณุดงักลา่วนัน้ 



เอกสารแนบ 10 

 

X - 63 

ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า  ก า ร
ด าเนินการและบริหารจัดการ  

 กองทุนไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการด าเนินการและบริหารจัดการโครงข่ายหรือ
บริหารจดัการทรัพย์สิน ทัง้นี ้ TICC และ/หรือ TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
(ไมว่า่จะด าเนินการด้วยตนเอง หรือ ผา่นบคุคลอื่นใดที่ TICC และ/หรือ TUC 
แต่งตัง้) ในการบ ารุงรักษา การด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที่เช่า 
และ FOC ที่ยงัว่างอยู่ ให้เป็นไปตามระดบัมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ใน
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC 
และตามหลกัเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 

การใช้ท รัพย์สินที่ เ ช่าและ
พืน้ที่ .......................................  

 TICC และ TUC ตกลงว่าจะใช้ ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที่เช่า
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC เง่ือนไขดงักลา่ว รวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียง จะใช้มาตรการป้องกนัที่เหมาะสมทัง้ปวงเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่า จะไม่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม และ/หรือ กิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยโุทรทศัน์ (หากได้รับการอนญุาตตามกฎหมายให้ด าเนินการได้) จะแจ้ง
ให้กองทุนทราบในทนัทีที่ท าได้หลงัจากรู้ว่าเกิดเหตเุพลิงไหม้ น า้ท่วม กรณี
ฉกุเฉิน หรืออบุตัิเหตใุด ๆ ที่กระทบตอ่ทรัพย์สนิท่ีเช่า 

สิทธิแห่งทาง ..........................   กองทนุไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆ เก่ียวกบัการจดัหามาซึง่สิทธิแหง่ทาง
ส าหรับทรัพย์สิน ทัง้นี ้TICC และ TUC รับทราบและยืนยนัว่าสิทธิแห่งทางที่
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินโดยนิติกรรมสญัญาที่ได้ให้สิทธิไว้ อยู่ในช่ือของ TICC 
หรือ TUC หรือช่ือของผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นใด (หากมี) ตลอด
ระยะเวลาของการเช่า ตามสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ
และบริหารจดัการหลกั FOC และเมื่อสิน้สดุสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญา
เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC TICC และ TUC จะ
ด าเนินการให้มีสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สิน ตราบใดที่ TICC TUC หรือ
บริษัทในกลุ่มทรูสามารถกระท าได้ตามกฎหมายและไม่มีผู้ เช่ารายอื่นโดย
เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า
ช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC   

 กองทุนตกลงที่จะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทางในจ านวนและวิธีการ
ตามที่กองทนุและ TICC และ TUC ได้ตกลงกนัซึ่งในอนาคตคา่สิทธิแหง่ทาง
ดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยอ้างอิงจากคา่สทิธิแหง่ทางที่เรียกเก็บจาก 
TICC และ TUC ส าหรับทรัพย์สินโดยเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั 
FOC 

 TUC และ TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบราคาและค่าใช้จ่ายในการย้าย FOC 
ลงใต้ดิน อนัเก่ียวเนื่องกบั FOC จากทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
เบือ้งต้น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
(โดยที่ TUC จะต้องได้รับค่าตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สินจากกองทนุ 
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โดยเป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ
และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม) และส าหรับสว่นตา่งระหวา่งคา่สทิธิ
แห่งทางที่เรียกเก็บจากการวางสายพาดผ่านเสาไฟฟ้าและค่าสิทธิแห่งทาง
ของทอ่ใต้ดินส าหรับสว่นของ FOC ซึง่จะถกูย้ายลงใต้ดิน  

สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusivity) ...   ส าหรับทรัพย์สินที่มาจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพื น้ฐาน
โทรคมนาคม TICC มีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัจากกองทนุ ภายหลงัจาก 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 TICC อาจตกลงสละสิทธิการใช้แต่ผู้ เดียว ทัง้นี ้ภายใต้
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ TICC ตกลงยินยอม  

ประกันภยั...............................   กองทนุมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจดัให้มีและคงไว้ซึง่ประกนัภยัประเภท
ความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกบนทรัพย์สนิท่ีเช่า รวมทัง้มหีน้าที่ต้องช าระเบีย้
ประกนัภยั  

ความรับผิดชดใช้ ...................   กองทุน และ TICC และ/หรือTUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าเสียหายทัง้ปวงให้แก่อีกฝ่าย อันเป็นผลมาจากการผิดค า
รับรอง ค ารับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ทัง้นี ้โดยมีข้อยกเว้นตา่ง 
ๆ ตามหลกัปฏิบตัิในอตุสาหกรรม 

การโอนสิทธิเรียกร้อง ............   กองทนุ และ TICC และ/หรือ TUC ตา่งสามารถโอนสทิธิ และ/หรือ หน้าที่ของ
ตนภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการ
หลัก FOC ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายก่อน โดย TICC และ TUC อาจใช้หรือให้บริการท่ี
เ ก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่ เช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC แก่ลกูค้าของ TICC และ/หรือ TUC 
หรือการเช่าช่วงทรัพย์สนิท่ีเช่าให้แก่บคุคลอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา 

 กองทนุจะไมข่าย โอนหรือจ าหนา่ยจ่ายโอนทรัพย์สนิท่ีเช่าแก่ผู้ใดโดยไมไ่ด้รับ
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าจาก TICC และTUC ก่อน (ทัง้นี ้
การพิจารณาให้ความยินยอมดงักล่าว จะเป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและไม่
ชักช้า) และกองทุนจะต้องจัดการให้ผู้ที่ซือ้หรือรับโอนทรัพย์สินที่เช่าตกลง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร (โดยเป็นเง่ือนไขก่อนการขาย โอน หรือ จ าหน่ายจ่าย
โอนดงักล่าว) ที่จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC และรับไปซึ่งสิทธิ 
ความรับผิดและหน้าที่ตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาดงักลา่ว 

การยกระดับประสิทธิภาพ 
(Upgrades) .............................  

 ในกรณีจ าเป็น หรือ สมควร ที่จะต้องมีการยกระดบัประสทิธิภาพ (upgrade) 
ทรัพย์สินที่เช่าใด ๆ หรือทรัพย์อื่นใดที่เก่ียวข้อง ท่ีกองทุนได้รับจาก TICC 
และ/หรือ TUC หรือ ทรู หรือบริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
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ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC นัน้ TICC และ/หรือTUC จะ
ด าเนินการเพื่อให้มีการยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) ดังกล่าวใน 
ทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยที่การยกระดับประสิทธิภาพ 
(upgrade) จะกลายเป็นสินทรัพย์เพิ่มเติมของ TICC และ/หรือTUC ซึ่งหาก 
TICC และ/หรือ TUC ประสงค์จะขายให้แก่บุคคลใด TICC และ/หรือTUC 
ต้องยื่นค าเสนอในการขายสนิทรัพย์ดงักลา่วแก่กองทนุก่อน 

การสิน้สุดของสัญญา .............   คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีสทิธิบอกเลกิการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการได้ใน
หลาย ๆ กรณี เช่น กรณีที่คูส่ญัญาอีกฝ่ายไมส่ามารถปฏิบตัิตามหน้าที่ส าคญั
ของตนภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการหลัก FOC ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของ TICC และ/หรือ TUC) การไม่
สามารถช าระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีที่การ
ปฏิบัติตามหน้าที่ส าคัญภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ของคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะมีผล
เป็นการกระท าที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

 TUC หรือ TICC มีสทิธิบอกเลกิสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเชา่ ด าเนินการ
และบริหารจัดการหลกั FOC หากไม่มีบริษัทในกลุ่มทรูต้องการ หรือมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจ อนั
เป็นผลมาจากการสิน้สุดหรือสิน้อายุของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอนัเก่ียวเนื่องกบั FOC 
เป็นต้น 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................   สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC 
อยูภ่ายใต้การบงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................   ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา ตดัสินคดีความ หรือ
ด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึน้จากหรือ
เก่ียวเนื่องกับสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกั FOC 

สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ฉบบัลงนามอาจแตกตา่งไปจาก
สรุปข้อก าหนดและเง่ือนไขหลกันี ้แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 
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ระบบ FOC หลักขัน้ต ่า ซึ่งเป็นทรัพย์สนิจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น ท่ี TICC 
จะเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการในแต่ละปี  

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

ประมาณการระบบ 
FOC หลกัขัน้ต ่า 
(ร้อยละของ
ระยะทางคอร์
กิโลเมตรทัง้หมด) 

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

 

ปี 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ประมาณการระบบ 
FOC หลกัขัน้ต ่า 
(ร้อยละของ
ระยะทางคอร์
กิโลเมตรทัง้หมด) 

72 72 72 72 72 72 72 
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7 สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหว่าง 

TICC และ กองทุน ("สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC") 

คู่สัญญา ..................................   TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการ และ 

 กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่าช่วง  

วั น มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ข อ ง ข้ อ
สัญญาที่แก้ไขและแทนที่ .......  

 ข้อสญัญาของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการ FOC จะมีผลบงัคบัใช้เมื่อการซือ้ขาย FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 
เสร็จสิน้ ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2") ทัง้นี ้ข้อ
สัญญาบางประการที่เก่ียวข้องกับ FOC ที่จะถูกให้เช่าโดย TICC ให้แก่
กองทุน ภายใต้การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ("FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  
3") จะมีผลบงัคบัใช้เมื่อการเช่า FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ ("วัน
มีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3") 

 เพื่อวัตถุประสงค์ของการสรุปสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC การขายและเช่าทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุ
เพิ่มเติมใดๆ โดยบริษัทในกลุม่ทรูให้แก่กองทนุครัง้ถดัไปหลงัจากการลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จะเรียกวา่ "การลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3" 

ทรัพย์สินที่เช่า ........................   ทรัพย์สินที่ TICC เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการอยู่ภายใต้สญัญา
แก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC 
ประกอบด้วย  

 ทรัพย์สินจากสว่นหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  

 FOC ความยาว 7,981 กิโลเมตร (303,453 คอร์กิโลเมตร) 
โดยที่ในแต่ละปี TICC จะเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จดัการ FOC ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในตารางแนบท้ายสรุป
ข้อก าหนดและเง่ือนไขหลกัของสญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC 

 ทรัพย์สินจาก FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2  

 หากการเช่าระยะยาวของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ ร้อยละ 80 
ของ FOC ในระบบ FTTx ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ
อิ น เทอ ร์ เน็ตและบรอดแบนด์อิน เทอ ร์ เน็ต ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 670 
กิโลเมตร (80,014 คอร์กิโลเมตร) 
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 ทรัพย์สนิ  ซึง่กองทนุได้รับสทิธิการเช่าระยะยาวจาก TICC ในระบบ 
FTTx ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง
ประมาณ 12,872 กิโลเมตร (619,986 คอร์กิโลเมตร) และมีสิทธิน า
ออกหาประโยชน์โดยการให้เช่าช่วงได้ภายใต้สญัญาเช่าช่วงระยะ
ยาวอนัเก่ียวเนื่องกบั FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ("FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3") 

 หากการเช่าระยะยาวของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ ร้อยละ 80 
ของ FOC ในระบบ FTTx ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ
อิ น เทอ ร์ เน็ตและบรอดแบนด์อิน เทอ ร์ เน็ต ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 
12,872 กิโลเมตร (619,986 คอร์กิโลเมตร) 

 (รวมเรียกวา่ "ทรัพย์สินที่เช่าช่วง") 

 ทรัพย์สินของ FOC ที่ โอนมายังกองทุนอันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 FOC รองรับระบบ 
FTTx ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 ซึ่งกองทุนสามารถให้เช่าช่วงแก่ TICC หรือผู้ เช่าช่วงอื่นๆ ภายใต้
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC 
รวมเรียกวา่ "ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถให้เช่าช่วงได้" 

อัตราค่าเช่า ............................   ตัง้แต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันมีผลใช้บังคับของการลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 อตัราค่าเช่าส าหรับทรัพย์สินที่ให้เช่าช่วง (ซึ่งคือ ทรัพย์สิน
จากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1) คือ 

 จนถึง 213,818 คอร์กิโลเมตร ของ FOC: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์
กิโลเมตร 

 ในส่วนที่เกิน 213,818 คอร์กิโลเมตร ถึง 303,453 คอร์กิโลเมตร 
ของ FOC: 1,100 บาทตอ่เดือนตอ่คอร์กิโลเมตร 

โดยอตัราคา่เช่าสทุธิที่กองทนุจะได้รับตอ่ปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอตัรา
ที่ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที่อตัรา 88 ล้านบาทตอ่ปี  

 นบัตัง้แต่วนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เป็นต้นไป อตัราคา่
เช่าส าหรับทรัพย์สนิท่ีเช่าช่วง คือ  

ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
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 350 บาทตอ่เดือนตอ่คอร์กิโลเมตร 

โดยอตัราคา่เช่าสทุธิที่กองทนุจะได้รับตอ่ปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอตัรา
ที่ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที่อตัรา 88 ล้านบาทตอ่ปี  

ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 350 บาทตอ่เดือนตอ่คอร์กิโลเมตร โดยอตัราคา่เช่าสทุธิที่กองทนุจะ
ได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอตัราที่ระบดุ้านบนหกัด้วย
สว่นลด ที่อตัรา 7 ล้านบาทตอ่ปี 

ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

 350 บาทตอ่เดือนตอ่คอร์กิโลเมตร โดยอตัราคา่เช่าสทุธิที่กองทนุจะ
ได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอตัราที่ระบดุ้านบนหกัด้วย
สว่นลด ที่อตัรา 142 ล้านบาทตอ่ปี 

 ไม่มีการปรับอตัราค่าเช่าช่วงเพิ่มหรือลดลงส าหรับทรัพย์สินที่เช่าช่วงตลอด
ระยะเวลาของการเช่าช่วง เว้นแต่ตามที่คู่สญัญาจะตกลงกนัตามข้อก าหนด
และเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจดัการ FOC 

ระยะเวลาของการเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการ  

 ระยะเวลาของการเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการมีก าหนดอายุเป็น
ดงันี ้

 ทรัพย์สินจากสว่นหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 - จนถึงวนัที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2569 และ
ตัง้แต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่ มเติม ครัง้ที่  3 เกิดขึน้ 
ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการจะขยายให้
สิน้สดุลงในวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2576  

 ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินจากสว่นหนึ่งของ FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 - หากการให้เช่า 
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือ
การให้เช่า FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ แล้วแต่กรณี นบัตัง้แต่วนัมีผลใช้บงัคบัของการ
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือวนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 แล้วแตก่รณี จนถึงวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2576 

 การตอ่อายรุะยะเวลาการเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการเป็นดงันี ้
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 TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่น ๆ จะต่ออายุ
การเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ ทรัพย์สินที่เช่าช่วงใน
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 ของจ านวนคอร์กิโลเมตรทัง้หมดของ
ทรัพย์สินจากสว่นหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนคอร์กิโลเมตรทัง้หมดของทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC 
รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ที่  2 และ
ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เป็นระยะเวลา (ก) 10 ปี นบัจากวนัครบอายุ
สัญญาเช่าช่วงระยะแรก ( Initial Term) หรือ (ข) ระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ TICC หรือ
บริษัทในกลุม่ทรูที่ให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู ่แล้วแตเ่วลาใดจะสัน้
กว่า หากหลงัจากครบอายุสญัญาเช่าช่วงระยะแรก ( Initial Term) 
TICC หรือ บริษัทในกลุ่มทรูได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อให้บริการบรอดแบนด์จาก กสทช และเง่ือนไขข้อ
ใดข้อหนึง่ดงัตอ่ไปนีค้รบถ้วน 

 รายได้รวมทัง้ปีของกลุม่ทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์ 
ที่ระบใุนรายงานประจ าปี 2568 หรือ 2075 ของทรู แล้วแต่
กรณี เกินกวา่ 16,546,000,000 บาท หรือ 

 ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุม่ทรูในการให้บริการบรอด
แบนด์ ตามข้อมูลล่าสุดที่ประกาศโดยหน่วยงานที่
นา่เช่ือถือ มากกวา่ร้อยละ 33 

 อย่างน้อยสองปี ก่อนสิน้สดุระยะเวลาของการเช่าช่วง ด าเนินการ
และบริหารจดัการในขณะนัน้ TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหาร
จดัการและบริหารจดัการดัง้เดมิอื่น ๆ  จะแจ้งกองทนุในกรณีที่ TICC 
และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่น ๆ ต้องการจองสิทธิ
เพื่อต่ออายุสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัของ 
TICC ทัง้หมดหรือบางส่วนที่ TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหาร
จดัการดัง้เดิมอื่น ๆ เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการอยูภ่ายใต้
สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการหลัก FOC ในอัตราของตลาดที่จะตกลงร่วมกัน และอยู่
ภายใต้การตกลงร่วมกนัในเร่ืองสว่นลด รวมถึงสว่นลดของผู้ เช่าช่วง
และบริหารจดัการดัง้เดิม แต่ทัง้นีต้้องไม่น้อยกวา่ที่ TICC และ/หรือ
ผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่น ๆ เคยได้รับ 

ผู้เช่าช่วงและบริหารจัดการ
เพิ่มเติม ..................................  

 กองทุนมีสิทธิให้เช่าช่วงแก่บุคคลใด ๆ และให้บุคคลใด ๆ ด าเนินการและ
บริหารจัดการ FOC ที่ไม่ได้ถูกเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการโดย 
TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่น ๆ ภายใต้สญัญาแก้ไข
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และแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั FOC ให้แก่
บุคคลใด ๆ ทัง้นี ้อยู่ภายใต้สิทธิของ TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหาร
จดัการดัง้เดิมอื่น ๆ ตามที่ระบดุ้านลา่งนี ้

 หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการที่
เป็นบุคคลภายนอกและให้ผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการที่ เป็น
บคุคลภายนอกด าเนินการและบริหารจดัการ หรือ ด าเนินการเจรจา
ตกลงเร่ืองการให้เช่าช่วง การด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สิน
ที่ยงัไม่ได้อยู่ภายใต้การเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการโดย 
TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่น ๆ ภายใต้
สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกั FOC กองทนุต้องยื่นค าเสนอในการเช่าช่วง ด าเนินการ
และบริหารจัดการดังกล่าวให้แก่ TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและ
บริหารจดัการดัง้เดิมอื่น ๆ ก่อน และ TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและ
บริหารจัดการดัง้เดิมอื่น ๆ มีสิทธิตอบรับค าเสนอในการเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการ โดยเง่ือนไขในการเช่าช่วง ด าเนินการ
และบริหารจัดการที่ให้แก่ TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหาร
จดัการดัง้เดิมอื่น ๆ นัน้ต้องไม่เป็นเง่ือนไขที่ด้อยกว่าที่เสนอให้แก่ผู้
เช่าช่วงและบริหารจดัการที่เป็นบคุคลภายนอก (รวมทัง้ หากผู้ เช่า
ช่วงและบริหารจดัการท่ีเป็นบคุคลภายนอกมีสิทธิได้รับสว่นลดใด ๆ 
TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่น ๆ จะได้รับ
สว่นลดดงักลา่วด้วยเช่นกนั) 

 หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้เข้าท าสญัญากับผู้ เช่าช่วงและบริหาร
จัดการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่าช่วงภายใต้
สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการหลกั FOC และมีเง่ือนไขที่เป็นคุณมากกว่าที่ให้แก่ TICC 
และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่น ๆ นัน้ TICC และ/
หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่น ๆ มีสิทธิให้กองทุน
ด าเนินการแก้ไขสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ
และบริหารจดัการหลกั FOC เพื่อให้ TICC  และ/หรือผู้ เช่าช่วงและ
บริหารจดัการดัง้เดิมอื่น ๆ ได้รับเง่ือนไขที่เป็นคณุดงักลา่วนัน้ 

ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า  ก า ร
ด าเนินการและบริหารจัดการ  

 กองทนุไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการด าเนินการบริหารจดัการโครงข่ายหรือบริหาร
จัดการทรัพย์สิน ทัง้นี ้ TICC มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  (ไม่ว่าจะด าเนินการ
ด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TICC แต่งตัง้) ในการบ ารุงรักษา (ซ่อม 
FOC เส้นเดิมที่ช ารุดเสียหาย หรือหา FOC เส้นใหม่ที่มีความสามารถอย่าง
น้อยเท่าเดิมมาแทน) การด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าช่วง 
และ FOC ที่ยงัว่างอยู่ ให้เป็นไปตามระดบัมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ใน



เอกสารแนบ 10 

 

X - 72 

สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั 
FOC และตามหลกัเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 

 หาก TICC ไมส่ามารถรักษาระดบัความพร้อมของทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถ
ให้เช่าช่วงได้ตามที่ระบใุนสญัญาแก้ไขและแทนท่ีสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ
และบริหารจัดการหลกั FOC เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน TICC ตกลงช าระ
ค่าปรับให้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ของจ านวนค่าเช่าช่วงรายเดือนในช่วง
ระยะเวลา 2 เดือนดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุร้องขอ ภายหลงัจากที่มีผู้
เช่าและบริหารจดัการที่เป็นบคุคลภายนอกเช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทนุตาม
ข้อก าหนดของสญัญาแก้ไขและแทนท่ีสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการส าหรับ FOC คู่สญัญาตกลงจะด าเนินการหารือโดยสจุริตเพื่อตกลง
ค่าปรับที่สมเหตสุมผลและเหมาะสมที่ TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหาร
จัดการดัง้เดิมอื่น ๆ ต้องช าระอนัเนื่องมาจาก TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและ
บริหารจัดการดัง้เดิม อื่น ๆ ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามระดับการ
ประกันการให้บริการ (Service Level) ตามที่ก าหนดในสัญญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ได้ 

การใช้ทรัพย์สินที่เช่าช่วงและ
พืน้ที่ .......................................  

 TICC ตกลงว่าจะใช้ ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าช่วงตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC เง่ือนไขดงักลา่ว รวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียง จะใช้มาตรการป้องกนัที่เหมาะสมทัง้ปวงเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความ
เสยีหายแก่ทรัพย์สนิท่ีเช่าช่วง จะไมใ่ช้ทรัพย์สนิท่ีเช่าช่วงเพื่อวตัถปุระสงค์อื่น
ใดนอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม และ/หรือ กิจการวิทยกุระจายเสยีง 
หรือธุรกิจวิทยแุละโทรทศัน์ เว้นแต่การให้เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าอีกทอดหนึง่
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC และจะแจ้งให้กองทนุทราบในทนัทีที่
ท าได้หลงัจากรู้วา่เกิดเหตเุพลงิไหม้ น า้ทว่ม กรณีฉกุเฉิน หรืออบุตัิเหตใุด ๆ ที่
กระทบตอ่ทรัพย์สนิท่ีเช่าช่วง  

การให้เช่าช่วงทรัพย์สินที่ เช่า
ช่วงอีกทอดหน่ึง .....................  

 TICC อาจน าทรัพย์สินที่เช่าช่วงออกให้เช่าช่วงอีกทอดหนึ่งได้ ทัง้นี ้TICC 
จะต้องไมน่ าใยแก้วน าแสงที่ยงัไมม่ีการใช้งาน ("dark fiber") ซึง่เป็นสว่นหนึ่ง
ของทรัพย์สนิท่ีเช่าช่วงออกให้เช่าช่วงอีกทอดหนึง่แก่ผู้ใดในอตัราคา่เช่าช่วงที่
ต ่ากว่าอัตราที่กองทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการที่เป็น
บคุคลภายนอกรายอื่น เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) การน า dark fiber ออกให้เช่าช่วงอีกทอดหนึ่งแก่บคุคลใดอยูก่่อนวนัท่ี
ของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกั FOC แล้ว 

(2) การน า dark fiber ออกให้ ทรู หรือบริษัทในกลุม่ ทรู เช่าใช้ช่วงอีกทอด
หนึง่ 
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(3) การน า dark fiber ออกให้เช่าช่วงอีกทอดหนึ่งตามกฎหมายหรือค าสัง่ 
กสทช.  

(4) การน า  dark fiber ออกใ ห้ เช่ าช่ ว งอี กทอดหนึ่ ง ในกรณีอื่ น ใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (1) ถึง (3) ข้างต้น ตามที่กองทุนได้ให้ความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ประกันภยั...............................   กองทุน (ไม่ว่าด าเนินการด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นใด) มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งประกันภัยประเภทความรับผิดต่อ
บคุคลภายนอกบนทรัพย์สนิท่ีเช่าช่วง รวมทัง้มีหน้าที่ต้องช าระเบีย้ประกนัภยั  

สิทธิแห่งทาง ..........................   กองทนุไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆ เก่ียวกบัการจดัหามาซึง่สิทธิแหง่ทาง
ส าหรับทรัพย์สินที่กองทนุสามารถให้เช่าช่วง ทัง้นี ้TICC รับทราบและยืนยนั
วา่ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถให้เช่าช่วงใช้สทิธิแหง่ทางโดยนิติกรรมสญัญาที่
ได้ให้สิทธิไว้ในช่ือของ TICC เองหรือช่ือของผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการ
ดัง้เดิมอื่นใด (หากมี) ตลอดระยะเวลาของการเช่าช่วง ตามสญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC และเมื่อสิน้สดุ
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั 
FOC TICC จะด าเนินการให้มีสทิธิแหง่ทางส าหรับทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถ
ให้เช่าช่วงตราบเท่าที่ TICC สามารถกระท าได้ตามกฎหมายและกองทนุไมม่ี
ผู้ เช่าช่วงรายอื่นโดยเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขภายใต้สญัญาแก้ไข
และแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC  

 กองทุนตกลงที่จะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถให้เช่าช่วงในจ านวนและวิธีการตามที่กองทุนและ TICC ได้
ตกลงกันซึ่งในอนาคตค่าสิทธิแห่งทางดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย
อ้างอิงจากค่าสิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจาก TICC ส าหรับทรัพย์สินที่กองทนุ
สามารถให้เช่าช่วง โดยเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาแก้ไข
และแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC 

 TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบราคาและคา่ใช้จ่ายในการย้าย FOC ลงใต้ดิน อนั
เก่ียวเนื่องกับ FOC จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 (โดยที่ TUC จะต้องได้รับค่าตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สินจาก
กองทุน โดยเป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม) และส าหรับส่วนต่าง
ระหวา่งคา่สทิธิแหง่ทางที่เรียกเก็บจากการวางสายพาดผา่นเสาไฟฟ้าและค่า
สทิธิแหง่ทางของทอ่ใต้ดินส าหรับสว่นของ FOC ซึง่จะถกูย้ายลงใต้ดิน 

ความรับผิดชดใช้ ...................   กองทุน และ TICC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าเสียหายทัง้ปวงให้แก่อีกฝ่าย อันเ ป็นผลมาจากการผิดค ารับรอง ค า
รับประกัน และข้อปฏิบตัิของตนภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า
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ช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOCทัง้นี ้โดยมีข้อยกเว้นต่าง ๆ ตาม
หลกัปฏิบตัิในอตุสาหกรรม 

 กองทนุ และ TICC รับทราบและยืนยนัวา่ กองทนุได้รับสทิธิการเช่าระยะยาว
จาก AWC ในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถให้เช่าช่วงตามสญัญาเช่า FOC 
ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และจาก TICC ส าหรับทรัพย์สินที่กองทนุ
ให้เช่าช่วงได้ภายใต้ สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หาก
เกิดกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินที่กองทุนสามารถให้เช่าช่วงมี
ข้อบกพร่องอยู่แล้วก่อนวนัเร่ิมการเช่าภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญา
เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั FOC TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วง
ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ
หลัก FOC ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว และการแก้ไข
ข้อบกพร่องดังกล่าวไม่ถือเป็นหน้าที่ที่ เ ก่ียวเนื่องกับการบ ารุง รักษา 
ด าเนินการ และบริหารจัดการของ TICC อย่างไรก็ดี TICC ตกลงจะไม่
เรียกร้องให้กองทุนรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากข้อบกพร่อง
ดงักลา่วเช่นกนั   

 ในกรณีที่ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถให้เช่าชว่งดงักลา่วมข้ีอบกพร่องใดๆ หรือ
มีเหตุอื่นใดที่ท าให้ต้องมีการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือย้ายทรัพย์สินที่กองทนุ
สามารถให้เช่าช่วงดงักลา่ว สง่ผลให้ TICC ไมส่ามารถใช้ทรัพย์ที่เช่าช่วงสว่น
หนึง่สว่นใดได้ TICC ตกลงที่จะยงัคงช าระคา่เช่าช่วงรายเดือนส าหรับทรัพย์ที่
เช่าช่วงในสว่นดงักลา่วให้แก่กองทนุตามสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า
ช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ตามเดิมทกุประการ อย่างไรก็ดี 
หากการท่ีต้องมีการแก้ไข ปรับเปลีย่น หรือย้ายทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถให้
เช่าช่วงซึง่สง่ผลให้ TICC ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงสว่นหนึง่สว่นใดได้
นัน้ เกิดจากความผิดของผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก 
TICC ไม่จ าต้องช าระค่าเช่าช่วงรายเดือนส าหรับทรัพย์สินที่เช่าช่วงสว่นที่ไม่
สามารถใช้ได้ในระหว่างที่ TICC ไม่สามารถเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงสว่น
ดงักล่าวได้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ TICC ร้องขอ หาก TICC ได้รับความเสียหายอื่น
ใด อนัเป็นผลมาจากการไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าช่วงสว่นหนึ่งสว่นใดได้
ซึ่งเกิดจากความผิดของผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก 
คู่สัญญาตกลงจะด าเนินการหารือโดยสุจริตเพื่อตกลงค่าเสียหายที่
สมเหตสุมผลและเหมาะสมที่กองทนุ และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการท่ี
เป็นบคุคลภายนอกต้องชดใช้ให้แก่ TICC  

การโอนสิทธิเรียกร้อง ............   กองทุน และ TICC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตนภายใต้
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั 
FOC ให้แก่บคุคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
คูส่ญัญาอีกฝ่ายก่อน โดย TICC อาจใช้หรือให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สิน
ที่เช่าช่วงภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจดัการหลกั FOC แก่ลกูค้าของ TICC และอาจให้เช่าช่วงอื่นใดตามที่
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ก าหนดไว้ในสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกั FOC 

  กองทนุจะไมข่าย โอนหรือจ าหนา่ยจ่ายโอนสทิธิในทรัพย์สนิท่ีเช่าช่วงแก่ผู้ ใด
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TICC ก่อน 
(ทัง้นี ้การพิจารณาให้ความยินยอมดงักล่าว จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
และไมช่กัช้า) และกองทนุจะต้องจดัการให้ผู้ที่ซือ้หรือรับโอนสิทธิในทรัพย์สิน
ที่เช่าช่วงตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร (โดยเป็นเง่ือนไขก่อนการขาย โอน หรือ 
จ าหนา่ยจ่ายโอนดงักลา่ว) ท่ีจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญา
แก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC และ
รับไปซึง่สทิธิ ความรับผิดและหน้าที่ตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาดงักลา่ว 

การสิน้สุดของสัญญา .............   คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ
ในหลาย ๆ กรณีตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC เช่น กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่
สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ส าคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั FOC ได้ ซึ่งรวมถึง (ใน
กรณีของ TICC) การไม่สามารถช าระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การ
ล้มละลาย หรือกรณีที่การปฏิบตัิตามหน้าที่ส าคญัภายใต้สญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ของคู่สญัญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีผลเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณี
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  หรือสญัญาเช่า FOC 
ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 สิน้สดุลง แล้วแตก่รณี  

 TICC มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจัดการ FOC หากไม่มีบริษัทในกลุ่ม ทรูต้องการ หรือมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงเพื่อวตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจ 
อันเป็นผลมาจากการสิน้สุดหรือสิน้อายุของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอนัเก่ียวเนื่องกบั FOC 
เป็นต้น  

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................   สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั 
FOC อยูภ่ายใต้การบงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................   ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา ตดัสินคดีความ หรือ
ด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึน้จากหรือ
เก่ียวเนื่องกบัสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกั FOC  

สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ฉบบัลงนามอาจแตกต่างไป
จากสรุปข้อก าหนดและเง่ือนไขหลกันี ้แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 
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FOC ขัน้ต ่าซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 1 ที่ TICC จะเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการในแต่ละปี  

ปี ประมาณการ FOC ขัน้ต ่า ที่เช่าช่วง (คอร์กิโลเมตร) 

2558 197,240 

2559 198,727 

2560 200,149 

2561 201,783 

2562 203,268 

2563 204,749 

2564 206,224 

2565 207,889 

2566 209,480 

2567 210,950 

2568 212,343 

2569 213,818 

2570 - 15 กันยายน พ.ศ. 2576 213,818 
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8 หนังสือข้อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) ที่ เกี่ ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคม HSPA ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่ เกี่ยวข้องกับ

ทรัพย์สินโทรคมนาคม HSPA") 

คู่สัญญา ..................................   TUC  

 TICC และ 

 กองทนุ 

ข้อตกลงกระท าการ ................   TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA 
ซึ่งปัจจุบนัอยู่ภายใต้โครงการขายรายได้ ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วเป็นทรัพย์สิน
ในปัจจุบันของ BFKT และ AWC ซึ่งปัจจุบัน BFKT และ AWC อยู่ระหว่าง
การขายรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดงักลา่ว (AWC ขายรายได้ที่ตน
ได้รับจาก BFKT และ BFKT ขายรายได้ที่ตนได้รับจาก กสท) ให้แก่กองทนุ 
และทรัพย์สินดงักลา่วจะมีการโอนโดย AWC และ BFKT (ต่อเมื่อกองทนุใช้
สิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน (call option)) มายงักองทนุในอนาคตภายหลงัจาก
วนัที่ สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม และสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 สิน้สดุลงตามข้อก าหนดและเง่ือนไข
ที่ก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งรวมถึง
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2) ทัง้นี ้
มีระยะเวลาการเช่าตัง้แต่วนัที่ สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA สญัญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 สิน้สดุ 
ไปจนถึงวนัที่ 15 กนัยายน 2576 ซึ่งคู่สญัญาที่เก่ียวข้องจะด าเนินการเจรจา
และตกลงจ านวนทรัพย์สนิท่ีจะเช่าตอ่ไป อยา่งไรก็ดี จ านวนเงินสทุธิที่เกิดขึน้
จากทรัพย์สินดงักล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนที่กองทุนได้รับจาก BFKT 
และ AWC ตามโครงการขายรายได้ในทรัพย์สนิดงักลา่ว  

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................   หนังสือ ข้อตกลง ร่วมกันที่ เ ก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื น้ฐาน
โทรคมนาคม HSPA อยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายไทย  

เขตอ านาจศาล .......................   ศาลไทยมีเขตอ านาจแตเ่พียงผู้ เดียวในการพิจารณาคดี ตดัสินคดีความ หรือ
กระบวนพิจารณาใด ๆ และระงบัข้อพิพาทที่อาจเกิดขึน้จาก หรือเก่ียวเนื่อง
กับหนังสือข้อตกลงร่วมกันที่ เ ก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม HSPA 

หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ฉบับลงนามอาจ
แตกตา่งไปจากสรุปข้อก าหนดและเง่ือนไขหลกันี ้แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 
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ภาค ข – สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวกบั 
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

 

1 สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3”) 

สาระส าคญัของสญัญาอนัเก่ียวกบัการซือ้ขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 
และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ถูกรวมอยู่ในสรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 โดยที่การอ้างถึง “สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2” ในสรุปสาระส าคญัของสญัญานัน้ ให้ถือว่าเป็นการอ้างถึง “สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ 
TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3” แทน โปรดพิจารณารายละเอียดของสรุปสาระส าคญัของสญัญา 
ใน “ภาค ก – 2. สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2” 

สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 ฉบบัลงนามอาจแตกต่าง
จากสรุปสาระส าคญัของสญัญา แตจ่ะไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั  

2 สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินระหว่างทรูมูฟ และกองทุน (“สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3”) 

สาระส าคญัของสญัญาอนัเก่ียวกบัการซือ้ขาย FOC หลกัของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และ 
FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3  ถกูรวมอยูใ่นสรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 โดยที่การอ้างถึง “สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ ทรูมฟู ที่ลงทนุ
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2” ในสรุปสาระส าคญัของสญัญานัน้ ถือวา่เป็นการอ้างถึง “สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ ทรูมฟู 
ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3” แทน โปรดพิจารณารายละเอียดของสรุปสาระส าคญัของสญัญา ใน 
“ภาค ก -3. สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2” 

สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 ฉบบัลงนามอาจแตกตา่ง
จากสรุปสาระส าคญัของสญัญา แตจ่ะไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั  

3 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวระหว่าง TICC และกองทุน (“สัญญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุน

เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3”) 

สาระส าคญัของสญัญาอนัเก่ียวกบัการเช่า FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้
ที่ 3 ระยะยาว ถกูรวมอยู่ในสรุปสาระส าคญัของสญัญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยที่
การอ้างถึง “สญัญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2” ในสรุปสาระส าคญัของสญัญานัน้ ถือว่า
เป็นการอ้างถึง “สญัญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3” แทน โปรดพิจารณา
รายละเอียดของสรุปสาระส าคญัของสญัญา ใน “ภาค ก -4. สญัญาเช่า FOC ระยะยาว ท่ีลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2” 

สญัญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 ฉบบัลงนามอาจแตกตา่งจากสรุป
สาระส าคญัของสญัญา แตจ่ะไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั  
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4 สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลักระหว่าง TUC และกองทุน 

(“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม”) 

สาระส าคัญของสญัญาอนัเก่ียวกับการให้ TUC เช่าเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 3 บางสว่น ถกูรวมอยูใ่นสรุปสาระส าคญัของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการหลกัเสาโทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียดของสรุปสาระส าคญัของสญัญา ใน “ภาค ก -5. 
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัระหว่าง TUC และกองทุน (“สญัญา
แก้ไขและแทนทีส่ญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม”) 

สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม ฉบบัลงนาม
อาจแตกตา่งจากสรุปสาระส าคญัของสญัญา แตจ่ะไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั  

5 สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลักระหว่าง  TICC TUC และ

กองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC”) 

สาระส าคญัของสญัญาอนัเก่ียวกบัการให้ TUC เช่า FOC หลกัของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 
บางส่วน และ การให้ TICC เช่า FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 บางส่วน ถูก
รวมอยู่ในสรุปสาระส าคญัของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC 
โปรดพิจารณารายละเอียดของสรุปสาระส าคญัของสญัญา ใน “ภาค ก -6. สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญา
เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัระหว่าง TICC TUC และกองทนุ (“สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC”) 

สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ฉบับลงนามอาจ
แตกตา่งจากสรุปสาระส าคญัของสญัญา แตจ่ะไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั  

6 สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ระหว่าง TICC และ

กองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC”) 

สาระส าคัญของสญัญาอันเก่ียวกับการให้ TICC เช่าช่วง FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 บางส่วน ถูกรวมอยู่ในสรุปสาระส าคญัของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC โปรดพิจารณารายละเอียดของสรุปสาระส าคญัของสญัญา ใน “ภาค ก – 
7. สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ระหว่าง TICC และกองทุน 
(“สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC”)  

สญัญาแก้ไขและแทนทีส่ญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC ฉบบัลงนามอาจแตกตา่ง
จากสรุปสาระส าคญัของสญัญา แตจ่ะไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั  

 




