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ค านิยาม 
“กองทรสัต”์ หรือ “IDCREIT” ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยส์ าหรบัธุรกิจการใหบ้ริการโครงสรา้งพืน้ฐาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
(ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อยื่นขออนมุตัิการจดัตัง้กบัส านกังาน ก.ล.ต.) 

“INET-IDC1” ศนูยข์อ้มลูไอที Data Center 1 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ์ถ.รางน า้ 
“INET-IDC2” ศนูยข์อ้มลูไอที Data Center 2 อาคารไทยซมัมิททาวเวอร ์ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ 
“โครงการ INET-IDC3” โครงการ Internet Data Center แห่งที่ 3 อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี 
“ตลาดหลกัทรพัยฯ์” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” 
หรือ “BTCAS”  

บรษิัท เบเคอร ์ทิลล่ี คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 

“เทคโนโลยีขัน้สงู” ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมหลกัที่ใชเ้ป็นตวักลางเชื่อมต่อ Internet จากภายนอกเขา้
สู่ Server ภายใน ประกอบดว้ย 1. Core switch คือ อุปกรณห์ลกัที่ใชใ้นการเชื่อมต่อ
โครงข่ายภายใน เขา้ดว้ยกัน 2. module คือ อุปกรณท์ี่ใชแ้ปลงสัญญาณ fiber เป็น
สัญญาณที่สามารถส่งเขา้ภายในอุปกรณไ์ด ้3. cisco aci เป็นตัวที่สามารถบริหาร
จัดการระบบอินเทอรเ์น็ต 4. สายไฟเบอรเ์ชื่อมต่อวงจรอินเทอรเ์น็ตในประเทศและ
ต่างประเทศ  5. firewall ป้องกนัการโจมตีทางอินเทอรเ์น็ต 

“บรษิัทฯ” หรือ “INET”  บรษิัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
“ที่ปรกึษาทางภาษี” บรษิัท อีวาย คอรป์อเรท เซอรว์ิสเซส จ ากดั 
“ที่ปรกึษาทางกฎหมาย” บรษิัท อลัเลนแอนดโ์อเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
“ ป ร ะ ก า ศก า ร ไ ด้ม า ห รื อ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย”์ 

1) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลู
และการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

“รายการ” รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์
“รายการจ าหน่ายไปซึง่
สินทรพัย”์ 

1) บริษัทฯ เขา้ท าธุรกรรมขายอาคาร (พรอ้มส่วนควบและงานระบบ) ของโครงการ 
Internet Data Center แห่งที่ 3 (“โครงการ INET-IDC3”) เฟส 1 ซึ่งประกอบดว้ย 
อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรับรองลูกค้า รวมถึงทางเชื่อมกับ
อาคารรบัรองลกูคา้ อาคารท่ีจอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารหอ้งน า้ อาคารป๊ัมน า้
และถงัเก็บน า้ และอปุกรณแ์ละงานระบบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงอปุกรณเ์ทคโนโลยีขัน้
สงู (ระบบ cloud และระบบ network) และสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ใหแ้ก่
กองทรสัต ์โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิน้ประมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท (รวมเรียกว่า 
“ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น”) 
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2) บรษิัทฯ เขา้ท าธุรกรรมใหก้องทรสัตใ์ชป้ระโยชนใ์นที่ดินโฉนดเลขที่ 2877  ซึ่งเป็น
ที่ตัง้ของศูนยป์ฏิบัติการขอ้มูล (Data Center) ซึ่งรวมถึงอาคารโครงการ INET-
IDC3 เฟส1 แก่กองทรสัต ์ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ช่าที่ดินดังกล่าวจากบริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ("SCG") มีพืน้ที่เช่าประมาณ 19 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา 
โดยมีก าหนดระยะเวลาการใหใ้ชป้ระโยชน ์25 ปี โดยมีค่าใชป้ระโยชนต์ลอดอายุ
สญัญาจ านวนไม่เกิน 40 ลา้นบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดิน”) 

3) บริษัทฯ เขา้ท าธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 9977 ซึ่งเป็นที่ตัง้ของสถานีไฟฟ้า
ย่อย (Substation) มีพืน้ที่เช่าประมาณ 1 ไร่ 1 งาน โดยมีก าหนดระยะเวลาการ
เช่า 25 ปี และมีค่าเช่าตลอดอายสุญัญาเช่าช่วงรวมทัง้สิน้จ านวนไม่เกิน 2.5 ลา้น
บาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดิน”) 

4) บริษัทฯ เขา้ท าธุรกรรมตกลงด าเนินการตามสญัญาขอ้ตกลงด าเนินการ ระหว่าง
บริษัทฯ ในฐานะผูใ้หส้ัญญา และกองทรสัต ์ในฐานะผูร้บัสัญญา เพื่อเป็นการ
รบัรองการปฏิบตัิหนา้ที่ของบรษิัทฯ ที่มีกบักองทรสัต ์(“ธุรกรรมตกลงด าเนินการ”) 

“รายการไดม้าซึ่งสินทรพัย”์ 1) บรษิัทฯ จดัตัง้บรษิัทย่อยเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์มีทนุจดทะเบียน ไม่
ต ่ากว่า 10 ลา้นบาท บรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

2) บริษัทฯ เขา้ท าธุรกรรมเช่าอาคาร (พรอ้มส่วนควบและงานระบบ) ของโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบดว้ย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคาร
รบัรองลกูคา้ รวมถึงทางเชื่อมกบัอาคารรบัรองลกูคา้ อาคารท่ีจอดรถ อาคารป้อม
ยาม อาคารห้องน า้ อาคารป๊ัมน า้และถังเก็บน า้ และอุปกรณ์และงานระบบที่
เก่ียวข้อง รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ cloud ระบบ network) และ
สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation)  มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 25 ปี นบัจากวนัที่เขา้
ท าธุรกรรมภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินการเพื่อใชท้รพัยสิ์นดังกล่าวในการด าเนิน
โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และการด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งต่อไป โดยมีค่า
เช่าตลอดอายุสญัญาเช่าเมื่อคิดเป็นมลูค่าปัจจุบนัทัง้สิน้ไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท
(รวมเรียกว่า “ธุรกรรมเช่าด าเนินการ”) 

3) บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายโดยกองทรัสต ์โดย
อนุมตัิใหบ้ริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซือ้หน่วยทรสัตเ์ป็นจ านวนไม่
เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้แรกของ
กองทรสัต ์(“ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต”์) 

“ส านกังาน ก.ล.ต.”  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“AA” บรษิัท อเมรกินั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั 
“BOT” ธนาคารแห่งประเทศไทย 
“DCF” วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
“EBITDA” ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเล่ือม และค่าตัดจ าหน่าย (Earnings Before Interest, 

Tax, Depreciation, and Amortization) 



รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

5 
 

“Merlin's” บรษิัท เมอรลิ์นส ์โซลชูั่นส ์อินเตอรแ์นชั่นนลั จ ากดั 
“MLR” อตัราดอกเบีย้เงินกูข้ัน้ต ่าส าหรบัลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดี (Minimum Lending Rate) 
“NPV” มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (Net Present Value) 
“Rack” ตูท้ี่ใชใ้ส่วสัดอุปุกรณข์องคอมพิวเตอรส์ าหรบัปฏิบตัิภารกิจเป็น Sever 
“SCG” บรษิัท ปนูซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ากดั  
“V.M.” Virtual Machine หรือ คอมพิวเตอรเ์สมือนที่ถูกสรา้งโดยอุปกรณ์ขั้นสูงที่เก่ียวกับ

Cloud   
“WACC” ตน้ทนุทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital) 
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15 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกบัการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยอ์นัเนื่องมาจากการ
เข้าท าธุรกรรมกับทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยส์ าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  

เรียน ผูถื้อหุน้ของบรษิัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ:  

1. ขอ้มลูทั่วไปของเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม 

2. ขอ้มลูโดยสรุปของบรษิัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

3. ประมาณการทางการเงินของธุรกรรมขายทรพัยสิ์น 

4. ประมาณการทางการเงินของธุรกรรมเช่าด าเนินการ 

5. ประมาณการทางการเงินของธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต ์

6. วิธีการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระ 

7. ประวตัิและประสบการณข์องบรษิัท เมอรลิ์นส ์โซลชูั่นส ์อินเตอรแ์นชั่นนลั จ ากดั 

8. ตารางแสดงราคาค่าเช่าบรกิารแบบค่าเช่าปลีก (Retail Price) และราคาค่าเชา่บรกิารแบบคา้ส่ง (Wholesale 
Price) ของ Co-Location โดยบรษิัท เมอรลิ์นส ์โซลชูั่นส ์อินเตอรแ์นชั่นนลั จ ากดั 

9. ตารางแสดงกระแสเงินสดรบัและกระแสเงินสดจ่ายจากเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม 

อ้างถึง: 

1. มติคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยอ์นัเนื่องมาจากการเขา้ท าธุรกรรมกบั 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ส าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื ้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบรษิัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 

2. สารสนเทศเก่ียวกับการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยอ์นัเนื่องมาจากการเขา้ท าธุรกรรมกับกบัทรสัตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรพัยส์ าหรบัธุรกิจการให้บริการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บรษิัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) วนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 

3. บทวิเคราะห์ดา้นการเงินการลงทุน และบทวิเคราะหด์า้นเทคนิค จัดท าโดยบริษัท เมอรลิ์นส ์โซลูชั่นส์ 
อินเตอรแ์นชั่นนลั จ ากดั เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 

4. เอกสารสรุปรายงานการประเมินมลูค่ายตุิธรรม และมลูค่าทดแทนใหม่ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และ
เอกสารประกอบ จดัท าโดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากัด จดัท า ณ 29 มิถุนายน 2563 
ประเมิน ณ 31 ธันวาคม 2563 
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5. สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สัญญาเช่าพืน้ที่ ร่างสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเช่าพืน้ที่   
ร่างสญัญาซือ้ขายทรพัยสิ์น ร่างบนัทึกขอ้ตกลงการช าระค่าตอบแทนการใชท้ี่ดิน ร่างสญัญาเช่าที่ดินสถานี
ไฟฟ้าย่อย (Substation) รา่งสญัญาตกลงด าเนินการ และรา่งสญัญาเช่าด าเนินการ 

6. งบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 ที่ไดร้บั
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และ ณ 31 มีนาคม 2563 ที่ไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาต  

7. หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณหส์นธิ ข้อมูลและเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ  
บรษิัทฯ และเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง 

8. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) บริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2560 
2561 และ 2562 

9. รายงานประจ าปี บรษิัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2560 2561 และ 2562  
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บริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “INET”) เป็นผูใ้หบ้ริการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
ไอซีทีแบบครบวงจร ซึ่งธุรกิจของบรษิัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

1. บริการ Cloud Solution - ให้บริการการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ซึ่งบรษิัทฯ ใหบ้รกิารระบบ Cloud Solution ในลกัษณะสาธารณะ (Public Cloud) ส าหรบั Enterprise 

2. บริการ Co-Location - ให้บริการส าหรับหน่วยงานหรือองคก์รธุรกิจต่างๆ ที่ตอ้งการน าเสนอข้อมูลผ่าน
เครือข่าย Internet/Intranet ทั้งที่ เป็นเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) และเครือข่ายส่วนบุคคล 
(Private Network) มีบรกิารในรูปแบบต่างๆ เช่น Co-Location (บรกิารแบบรบัฝากเซิรฟ์เวอร ์ส าหรบัองคก์ร
ที่ตอ้งการความปลอดภัยและมีเสถียรภาพโดยน าเครื่องที่มีอยู่แลว้มาฝากในพืน้ที่ที่จดัไว้) และ Business 
Continuity Planning/ Disaster Recovery Center (ศนูยส์ ารองขอ้มลูเพื่อการบรหิารจดัการฐานขอ้มลูอย่าง
มีประสิทธิภาพและปลอดภยั ดว้ยพืน้ท่ีการท างานส ารองพรอ้มอินเทอรเ์น็ตและอปุกรณอ์ านวยความสะดวก 
และรองรบัการท างานของพนกังานในทกุสถานการณฉ์กุเฉิน เช่น วิกฤตน า้ท่วม วิกฤตการเมือง) 

3. บรกิารเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต (Internet Access) – ใหบ้รกิารเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตส าหรบัธุรกิจดว้ยความเร็วที่
หลากหลาย มีพืน้ที่ให้บริการอินเทอรเ์น็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตไดท้ั่วประเทศ 

ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีศูนยป์ฏิบตัิการขอ้มลูไอเน็ต (INET-IDC) พรอ้มอุปกรณต์่างๆ ที่จ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ
ดังกล่าวของบริษัทฯ ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร ์( INET-IDC1) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ์ 
(INET-IDC2) และอ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี (โครงการ INET-IDC3)  

เมื่อปี 2559 บริษัทฯ ไดล้งทุนสรา้งศูนยป์ฏิบัติการขอ้มูลไอเน็ตแห่งที่ 3 ซึ่งมีที่ตัง้อยู่บนโฉนดเลขที่ 2877 หมู่ 6 
ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (“โครงการ INET-IDC3”) เพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกิจ Cloud Service 
โดยศนูยข์อ้มลูทัง้ INET-IDC1, INET-IDC2 และโครงการ INET-IDC3 สามารถเชื่อมโยงระบบระหวา่งกนัใหส้ามารถท างาน
ทดแทนกันไดอ้ย่างสมบูรณ ์ส าหรบัโครงการ INET-IDC 3 นัน้จะมีการลงทุนทัง้หมด 4 เฟส ซึ่งปัจจุบนั เฟส 1 และ เฟส 2  
มีการใหบ้ริการแก่ลกูคา้รายย่อยแลว้ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนในโครงการ INET-IDC3 เฟสอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม ที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโครงการ INET-IDC3 ดงักล่าว เป็นกรรมสิทธ์ิของบรษิัท ปนูซิเมนตไ์ทย 
(แก่งคอย) จ ากัด (“SCG”) ซึ่งบริษัทฯ ไดท้ าสญัญาเช่าพืน้ที่กับ SCG เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 
31 ธันวาคม 2588 (ระยะเวลาเช่าคงเหลือประมาณ 25 ปี) (รายละเอียดตาม 1.6.1 สรุปสาระส าคญัของสญัญาเช่าพืน้ที่) 

ต่อมา บริษัทฯ มีแผนการจดัตัง้ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์อินเทอรเ์น็ตดาตา้เซ็นเตอร ์(“กองทรสัต”์) 
เพื่อการระดมทุน ซึ่งขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อยื่นขออนุมัติการจัดตั้งกับส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ 
ประสงคจ์ะเขา้ซือ้หน่วยทรสัตเ์ป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้แรก
ของกองทรสัต ์ซึ่งภายหลังการจัดตัง้กองทรสัตเ์สร็จสิน้และมีการระดมทุนเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทฯ จะเขา้ท าธุรกรรมขาย
ทรพัยสิ์น กล่าวคือ ธุรกรรมขายอาคาร (พรอ้มส่วนควบและงานระบบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ใหแ้ก่กองทรสัต ์ซึ่ง
ประกอบดว้ย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรับรองลูกคา้ รวมถึงทางเชื่อมกับอาคารรับรองลูกคา้ อาคาร 
ที่จอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารหอ้งน า้ อาคารป๊ัมน า้และถงัเก็บน า้ และอปุกรณแ์ละงานระบบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงอปุกรณ์
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เทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ cloud และระบบ network) และสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) (รายละเอียดตาม 1.6.3  
สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาซือ้ขายทรพัยสิ์น) 

อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าพืน้ที่โฉนดเลขที่ 2877 (ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ INET-IDC3) ระหว่างบริษัทฯ และ 
SCG ดงัที่ไดก้ล่าวไปก่อนหนา้นัน้ มีเงื่อนไขว่าผูเ้ช่าจะไม่ใหผู้ใ้ดเช่าช่วงหรือแบ่งการครอบครองพืน้ที่เช่าใหผู้อ้ื่น เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญาตจากผูใ้หเ้ช่าเป็นลายลกัษณอ์กัษร ดงันัน้ บริษัทฯ จึงตอ้งเขา้ท าสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าพืน้ที่ระหว่าง
บริษัทฯ SCG และกองทรสัต ์เพื่อยินยอมใหก้องทรสัต ์และ/หรือ บุคคลที่กองทรสัตก์ าหนด และ/หรือ ลูกคา้ในโครงการ 
INET-IDC3 สามารถใชป้ระโยชนบ์นที่ดินของ SCG เพื่อเป็นทางผ่านเขา้ออกที่ดินของ SCG มายังพืน้ที่เช่าได ้เพื่อการ
ประกอบกิจการหรือการรบับรกิารในโครงการ INET-IDC3 ไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่ายใดๆ รวมถึงใหก้องทรสัตม์ีสิทธิเขา้สวมสิทธิ
เป็นผูเ้ช่าที่ดินโดยตรงกบั SCG ได ้ในกรณีที่บรษิัทฯ เลิกสญัญาเช่ากบั SCG ทัง้นี ้บรษิัทฯ SCG และกองทรสัตอ์ยู่ระหว่าง
ด าเนินการท าสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าพืน้ที่ และคาดว่าจะสามารถลงนามในสญัญาขา้งตน้ภายในเดือนสิงหาคม 
2563 (รายละเอียดตาม 1.6.2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าพืน้ท่ี)  

ทั้งนี ้ การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้กองทรัสต์นั้น บริษัทฯ จะให้กองทรัสต์ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โฉนดเลขที่ 2877 (ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโครงการ INET-IDC3) และใหก้องทรสัตเ์ช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 9977 (ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของสถานี
ไฟฟ้าย่อย (Substation)) เป็นระยะเวลา 25 ปี (รายละเอียดตาม 1.6.4 สรุปสาระส าคญัของร่างบนัทึกขอ้ตกลงการช าระ
ค่าตอบแทนการใชท้ี่ดิน และ 1.6.5 สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาเช่าที่ดินสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation)) 

ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์แลว้ บริษัทฯ จะเข้าท าธุรกรรม 
เช่าด าเนินการ กล่าวคือ บริษัทฯ จะเช่าอาคาร (พรอ้มส่วนควบและงานระบบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 จาก
กองทรสัต ์ซึ่งประกอบดว้ย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรบัรองลกูคา้ รวมถึงทางเชื่อมกบัอาคารรบัรองลกูคา้ 
อาคารที่จอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารหอ้งน า้ อาคารป๊ัมน า้และถังเก็บน า้ และอุปกรณแ์ละงานระบบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง
อุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ cloud ระบบ network) และสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยมีระยะเวลาการเช่า 
ไม่เกิน 25 ปี เพื่อใช้ทรัพยสิ์นดังกล่าวในการด าเนินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และการด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(รายละเอียดตาม 1.6.7. สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาเช่าด าเนินการ) ทัง้นี ้โครงสรา้งของกองทรสัตเ์ป็นไปตามแผนภาพ
ดา้นล่าง 
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จากการเข้าท ารายการดังกล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ จะไดร้ับเงินจากการขายทรัพยสิ์นให้กองทรัสต ์ซึ่งจะช่วยให ้
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ สามารถที่จะน าเงินสดดงักล่าวไปสรา้งผลประโยชนใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้นอนาคต อาทิ 
การลงทุนในโครงการอื่นๆ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และจ่ายช าระคืนเงินกูห้รือหรือหนีสิ้นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
บางส่วนเพื่อลดภาระดอกเบีย้ ทั้งนี ้ภายหลังจากบริษัทฯ เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินการกับกองทรสัตแ์ลว้ บริษัทฯ จะน า
ทรพัยสิ์นท่ีเช่ากลบัจากกองทรสัตม์าใหบ้รกิารกบัลกูคา้รายย่อยทั่วไป ทัง้ที่มีอยู่ ณ วนัที่เขา้ท ารายการ และลกูคา้รายย่อยที่
จะเขา้มาใชบ้รกิารในอนาคต 

นอกจากนี ้ภายหลงัจากธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัตเ์สรจ็สมบูรณ ์บรษิัทฯ และ/หรือบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ จะเขา้เป็น
ผูถื้อหน่วยทรสัตห์ลกัของกองทรสัต ์ส่งผลใหบ้ริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยงัคงไดร้บัผลประโยชนต์ามสดัส่วน
การเขา้ลงทนุในกองทรสัต ์โดยจะไดร้บัรายไดใ้นรูปแบบของเงินปันผล และ/หรือเงินลดทนุจากกองทรสัต ์รวมไปถึงโอกาสที่
จะไดร้บัก าไรจากส่วนเกินมลูค่าหน่วยทรสัตใ์นอนาคตหากราคาของหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปรบัตวัสงูขึน้ 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดว้างแผนทางธุรกิจในอนาคตเพื่อรองรบัการเขา้สู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มพัฒนา
แพลตฟอรม์รูปแบบต่างๆ ของบริการ Cloud ส าหรับประเทศไทย มีข้อมูลเก็บภายในประเทศเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการการใชง้านดา้นไอทีในองคก์รที่มีความหลากหลาย ช่วยใหอ้งคก์รใชเ้ป็นเครื่องมือที่เสรมิสรา้งความสามารถในการ
แข่งขนัไดด้ียิ่งขึน้และพรอ้มที่จะเปล่ียนผ่านสู่ยคุดิจิทลั เช่น  

- IoT platform (Internet of Things) คือการที่อุปกรณต์่างๆ ถูกเชื่อมโยงสู่อินเทอรเ์น็ต ท าใหส้ามารถสั่งการ
หรือควบคมุการใชง้านอปุกรณต์่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เช่น เปิด-ปิด ไฟฟ้าภายในท่ีพกัอาศยั 
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- Software as a services (SaaS) ซึ่งผู้ใช้บริการจะไดร้ับบริการ Software บนระบบ Cloud ที่ผู้ให้บริการจะ
รบัผิดชอบดูแลทุกอย่าง ตัง้แต่เรื่องของระบบเครือข่าย เซิรฟ์เวอร ์ฮารด์แวร ์ไปจนถึงการออกแบบพัฒนา
ซอฟทแ์วรต์่างๆ 

- Data analytic platform คือการน าขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) มาวิเคราะหแ์ละประมวลผลโดยเทคโนโลยี 
เพื่อน าขอ้มลูที่ไดม้าช่วยในดา้นธุรกิจหรือวตัถปุระสงคอ์ื่นๆ  

- E-Transaction คือธุรกรรมที่กระท าโดยใชว้ิธีการอิเล็กทรอนิกส ์เช่น ซือ้-ขายสินคา้ผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
การโอนเงินผ่านระบบเครือข่าย เป็นตน้ 

เพื่อใหก้ารพฒันาแพลตฟอรม์ต่างๆ ของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จ บริษัทฯ จึงเห็นความจ าเป็นของการพฒันา
ศูนยป์ฏิบัติการข้อมูล (Data Center) ที่จ าเป็นต่อการรองรับการเติบโตทางธุรกิจดังกล่าวของบริษัทฯ ดังนั้น ที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 24 มิถุนายน 2563 จึงมีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เขา้ท ารายการไดม้าและ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยอ์นัเนื่องมาจากการเขา้ท าธุรกรรมกับกองทรสัต ์ซึ่งในขณะนีอ้ยู่ระหว่างจดัเตรียมเอกสารเพื่อขอ
อนุมตัิการจดัตัง้กองทรสัต ์จากส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อการระดมทุน ซึ่งการเขา้ท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกองทรสัตน์ัน้
ประกอบดว้ยรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น ธุรกรรมใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดิน ธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดิน และ
ธุรกรรมตกลงด าเนินการ) และรายการไดม้าซึ่งสินทรัพย ์(การจัดตั้งบริษัทย่อย ธุรกรรมเช่าด าเนินการ และธุรกรรม 
ซือ้หน่วยทรสัต)์ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยป์ระกอบดว้ย 

- อนมุตัิใหบ้รษิัทฯ เขา้ท าธุรกรรมขายอาคาร (พรอ้มส่วนควบและงานระบบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 
ใหแ้ก่กองทรสัต ์ซึ่งประกอบดว้ย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรบัรองลกูคา้ รวมถึงทางเชื่อมกบั
อาคารรบัรองลกูคา้ อาคารท่ีจอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารหอ้งน า้ อาคารป๊ัมน า้และถงัเก็บน า้ และอปุกรณ์
และงานระบบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงอุปกรณเ์ทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ cloud และระบบ network) และสถานี
ไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิน้ประมาณไม่เกิน 4,800 ล้านบาท ทั้งนี ้ ทรัพย์สินที่ขาย
ดงักล่าวเป็นทรพัยสิ์นท่ีใชส้ าหรบัโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น”) 

- อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมให้กองทรัสต์ใช้ประโยชน์ที่ดินโฉนดเลขที่  2877 ซึ่ ง เป็นที่ตั้งของ 
ศูนยป์ฏิบัติการขอ้มลู (Data Center) ซึ่งรวมถึงอาคารโครงการ INET-IDC3 เฟส 1f ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ช่าที่ดิน
ดงักล่าวจาก SCG มีพืน้ที่เช่าประมาณ 19 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วง 25 ปี 
โดยมีค่าใชป้ระโยชน์ตลอดอายุสัญญาจ านวนไม่เกิน 40 ลา้นบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมใหใ้ชป้ระโยชน์
ที่ดิน”) 

- อนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เขา้ท าธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 9977 ซึ่งเป็นที่ตัง้ของสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) 
มีพืน้ที่เช่าประมาณ 1 ไร่ 1 งาน โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 25 ปี และมีค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 
รวมทัง้สิน้จ านวนไม่เกิน 2.5 ลา้นบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดิน”) 
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- อนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เขา้ท าธุรกรรมตกลงด าเนินการตามสญัญาขอ้ตกลงด าเนินการ ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะ
ผูใ้หส้ัญญา และกองทรสัต ์ในฐานะผูร้บัสัญญา เพื่อเป็นการรบัรองการปฏิบัติหนา้ที่ของบริษัทฯ ที่มีกับ
กองทรสัต ์(“ธุรกรรมตกลงด าเนินการ”) 

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยด์ังกล่าว มีขนาดรายการรวมประมาณไม่เกิน 4,842.50 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ประมาณไม่เกินรอ้ยละ 72.25 ของสินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ โดยค านวณจากเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน (อา้งอิงจาก
งบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563) โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยอ์ื่น ๆ 
ระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา รายการดงักล่าวจึงถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยป์ระเภทที่ 1 ตามที่ก าหนดในประกาศ
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ 

รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระกอบดว้ย 

- อนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อท าหน้าที่ เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ มีทุนจดทะเบียน ไม่ต ่ากว่า  
10 ลา้นบาท บรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

- อนุมตัิใหบ้รษิัทฯ เขา้ท าธุรกรรมเช่าอาคาร (พรอ้มส่วนควบและงานระบบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 
ซึ่งประกอบดว้ย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรบัรองลกูคา้ รวมถึงทางเชื่อมกับอาคารรบัรอง
ลูกค้า อาคารที่จอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารห้องน ้า อาคารป๊ัมน ้าและถังเก็บน ้า และอุปกรณ์และ  
งานระบบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงอุปกรณเ์ทคโนโลยีขัน้สูง (ระบบ cloud ระบบ network) และสถานีไฟฟ้าย่อย 
(Substation)  มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 25 ปี นับจากวันที่เข้าท าธุรกรรมภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินการ  
โดยค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันทั้งสิน้ไม่เกิน 4,800 ล้านบาท (รวมเรียกว่า 
“ธุรกรรมเช่าด าเนินการ”) เพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการด าเนินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และ 
การด าเนินการอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

- อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายโดยกองทรัสต ์โดยอนุมัติให้บริษัทฯ  
และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซือ้หน่วยทรัสตเ์ป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต ์
ที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้แรกของกองทรสัต ์ซึ่งมีมลูค่าอยู่ที่ประมาณไม่เกนิ 2,400 ลา้นบาท อา้งอิง
จากมลูค่าหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายครัง้แรกทัง้หมดของกองทรสัตท์ี่ประมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท 
(“ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต”์) 

รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยด์ังกล่าว มีขนาดรายการรวมประมาณไม่เกิน 7,210 ลา้นบาท หรือคิดเป็นประมาณ 
ไม่เกินรอ้ยละ 107.57 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยค านวณจากเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน (อ้างอิงจาก 
งบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบรษิทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563) โดยบรษิัทฯ ไม่มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยอ์ื่นๆ ระหว่าง 
6 เดือนที่ผ่านมา รายการดงักล่าวจึงถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระเภทท่ี 4  ตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่
สินทรพัย ์โดยบริษัทฯ ไม่มีหนา้ที่ตอ้งยื่นค าขอใหพ้ิจารณารบัหลักทรพัยใ์หม่ (Relisting) ต่อตลาดหลักทรพัย ์เนื่องจาก
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เข้าหลักเกณฑ์ได้รับยกเว้นการยื่นค าขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ทุกข้อตาม  
ขอ้ 24 ของประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้



รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

13 
 

(1) ธุรกิจที่ไดม้ามีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรือเสรมิกนักบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

บรษิัทฯ มีธุรกิจหลกัและการด าเนินกิจการคือใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอซีทีแบบครบวงจร ซึ่งการเขา้
ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้ จะท าใหบ้ริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณเ์พื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจหลัก
ของบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง และไดร้บัประโยชนจ์ากการจองซือ้หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตอ์ย่างสม ่าเสมอจาก
ประโยชนต์อบแทน 

(2) บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงในธุรกิจหลกัที่ส  าคญัของบรษิัทฯ 

บรษิัทฯ ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบายธุรกิจหลกั ภายหลงัการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย  ์

(3) บรษิัทฯ ภายหลงัจากการไดม้าซึ่งสินทรพัยจ์ะยงัมีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ภายหลงัการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์บรษิัทฯ ยงัคงมีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะเป็นบรษิัทจดทะเบียน
กับตลาดหลกัทรพัยฯ์ กล่าวคือ ยงัมีความเหมาะสมในดา้นคุณสมบตัิของกรรมการผูบ้ริหาร และผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ การปฏิบตัิตามบรรษัทภิบาลที่ดี คุณสมบตัิของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
การมีผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการรับรองโดยส านักงาน ก.ล.ต. การมีโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ที่ไม่มี  
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และมีผลก าไรในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีดี 

(4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในคณะกรรมการของบริษัทและในอ านาจการควบคุมบริษัทฯ หรือ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ 

ก่อนการเข้าท ารายการไดม้าซึ่งสินทรัพย์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ  ซึ่งเป็น 
ผู้ถือหุ้นร้อยละ 17.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 16.00 และ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 16.00 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ (ขอ้มลู 
ณ 31 พฤษภาคม 2563) ถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ โดยภายหลงัการเขา้ท า
รายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะยงัคงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ 
อยู่เช่นเดิม โดยไม่มีนโยบายที่จะเปล่ียนแปลงสมาชิกของคณะกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัทฯ 

ดังนั้น ในการเข้าท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยป์ระเภทที่ 1 และประเภทที่ 4 ภายใตป้ระกาศ 
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ก าหนดใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศและขอ้มลูเก่ียวกับการไดม้าและ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นแก่ผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ เก่ียวกับการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ รวมทัง้จดัเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จ  าเป็นตามที่หน่วยงาน
ก ากับดูแลก าหนด และด าเนินการจดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิเก่ียวกับการเขา้ท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไป  
ซึ่งสินทรัพยข์องบริษัทฯ ทั้งนี ้ ตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียในการเขา้ท ารายการขา้งตน้ 

อนึ่ง การพิจารณาอนุมตัิการเขา้ท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์การเขา้ท าสัญญาและลงนามใน
เอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมกองทรัสต ์ธุรกรรมขายทรัพยสิ์น ธุรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ธุรกรรมให้เช่าที่ดิน 
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ธุรกรรมตกลงด าเนินการ การจัดตัง้บริษัทย่อย ธุรกรรมเช่าด าเนินการ ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต ์และ/หรือ การด าเนินการ 
อื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการมอบหมายและมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้งในการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวนัน้ เป็นวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมกองทรสัตแ์ละเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่งดงักล่าวไม่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
วาระอื่นๆ ซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในวาระก่อนหนา้จะถกูยกเลิกและวาระต่อไปจะไม่ไดร้บัการพิจารณา 

จากหลักเกณฑใ์นขา้งตน้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ใหบ้ริษัท เบเคอร ์ทิลล่ี คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี่ 
เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (“ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ” หรือ “BTCAS”) ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และเป็นอิสระจากบรษิัทฯ และกองทรสัต ์ 
ในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ในการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์
อนัเนื่องมาจากการเขา้ท าธุรกรรมกบัทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์ินเทอรเ์น็ตดาตา้เซ็นเตอร ์(“IDCREIT”) 

ในการจัดท ารายงานฉบับนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาโดยอาศัยขอ้มูลและเอกสารที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทั่วไป ขอ้มลูจากการวิเคราะหแ์ละคาดการณอ์ตุสาหกรรม ขอ้มลูและเอกสารที่ไดร้บัจากบรษิัทฯ ขอ้มลูเอกสาร
ทางการเงินของบริษัทฯ บทวิเคราะหด์า้นเทคนิค บทวิเคราะหด์า้นการเงินการลงทุน เอกสารสรุปรายงานประเมินมลูค่า
ทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินอิสระ รวมถึงการสัมภาษณผ์ูบ้ริหารของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรบัรอง
ความถกูตอ้งหรือความสมบรูณค์รบถว้นของขอ้มลูดงักล่าวได ้

ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สภาพเศรษฐกิจและข้อมูล 
ที่เกิดขึน้ขณะจัดท ารายงานเท่าน้ัน ซ่ึงหากปัจจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบ
ต่อความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระได้ โดยในการท ารายงานเพื่อให้ความเห็นฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ด้วยความรอบคอบสมเหตุสมผลตามมาตรฐานเย่ียงผู้ประกอบการวิชาชีพ 
ทีพ่ึงกระท า และได้ให้เหตุผลบนพืน้ฐานของข้อมูลและการวิเคราะหอ์ย่างเทีย่งธรรม โดยค านึงถึงประโยชนข์อง
ผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

บริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 24 มิถุนายน 2563 และมีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เขา้ท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยอ์นั
เนื่องมาจากการเขา้ท าธุรกรรมกับกองทรสัต ์ซึ่งในขณะนีอ้ยู่ระหว่างจดัเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติการจดัตัง้กองทรสัต ์  
จากส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อการระดมทุน (“ธุรกรรมกองทรสัต”์) ซึ่งการเขา้ท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกองทรสัตน์ั้น
ประกอบดว้ยรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์และรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ส าหรับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประกอบด้วย 1) ธุรกรรมขายทรัพย์สิน ซึ่งเป็นธุรกรรมขายอาคาร  
(พรอ้มส่วนควบและงานระบบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบดว้ย อาคาร Data Center อาคาร Utility 
อาคารรบัรองลกูคา้ รวมถึงทางเชื่อมกบัอาคารรบัรองลกูคา้ อาคารที่จอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารหอ้งน า้ อาคารป๊ัมน า้
และถังเก็บน า้ และอุปกรณแ์ละงานระบบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงอุปกรณเ์ทคโนโลยีขั้นสงู (ระบบ cloud และระบบ network) 
และสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ใหแ้ก่กองทรสัต ์โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิน้ประมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท 2) ธุรกรรม 
ใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดิน เป็นธุรกรรมใหก้องทรสัตใ์ชป้ระโยชน์ที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ซึ่งเป็นที่ตัง้ของศูนยป์ฏิบัติการข้อมูล 
(Data Center) ซึ่งรวมถึงอาคารโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 แก่กองทรัสต์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เช่าที่ดินดังกล่าวจาก  SCG  
มีพืน้ท่ีเช่าประมาณ 19 ไร ่2 งาน 20 ตารางวา โดยมีก าหนดระยะเวลาการใหใ้ชป้ระโยชน ์25 ปี โดยมีค่าใชป้ระโยชนต์ลอด
อายุสญัญาจ านวน ไม่เกิน 40 ลา้นบาท 3) ธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดิน  เป็นธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 9977 ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ
สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) มีพืน้ที่ เช่าประมาณ 1 ไร่ 1 งาน โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 25 ปี และมีค่าเช่า 
ตลอดอายสุญัญาเช่ารวมทัง้สิน้จ านวนไม่เกิน 2.5 ลา้นบาท และ 4) ธุรกรรมตกลงด าเนินการตามสญัญาตกลงด าเนินการ
ระหว่างบรษิัทฯ และกองทรสัต ์

ส าหรบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระกอบดว้ย 1) การจดัตัง้บริษัทย่อย เพื่อเขา้ท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 
มีทุนจดทะเบียน ไม่ต ่ากว่า 10 ลา้นบาท บริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100  2) ธุรกรรมเช่าด าเนินการ ซึ่งเป็นธุรกรรม 
เช่าอาคาร (พรอ้มส่วนควบและงานระบบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Data Center  
อาคาร Utility อาคารรบัรองลกูคา้ รวมถึงทางเชื่อมกบัอาคารรบัรองลกูคา้ อาคารที่จอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารหอ้งน า้ 
อาคารป๊ัมน ้าและถังเก็บน ้า และอุปกรณ์และงานระบบที่ เก่ียวข้อง รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ cloud  
ระบบ network) และสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 25 ปี นับจากวันที่เขา้ท าธุรกรรมภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินการ โดยมีค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันทั้งสิน้ไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท และ  
3) ธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายโดยกองทรัสต ์ โดยอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ  
ซือ้หน่วยทรสัตเ์ป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้แรกของกองทรสัต ์
โดยค่าซือ้หน่วยทรัสตท์ี่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะตอ้งช าระให้แก่กองทรัสต ์อยู่ที่ประมาณไม่เกิน  
2,400 ลา้นบาท 

ทั้งนี ้รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามที่
ระบใุนสญัญาที่เก่ียวขอ้ง (รายละเอียดตาม 1.6 สรุปสาระส าคญัของสญัญาที่เก่ียวขอ้ง) 
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ทั้งนี ้รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยด์ังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 50 ของสินทรพัยร์วม  
จึงถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยป์ระเภทท่ี 1 ตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

ส่วนรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 100 ของสินทรัพย์รวม  
จึงถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระเภทท่ี 4  ตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดยบรษิัทฯ ไม่มีหนา้ที่
ตอ้งยื่นค าขอให้พิจารณารับหลักทรัพยใ์หม่ (Relisting) ต่อตลาดหลักทรัพย ์เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ 
เข้าหลักเกณฑ์ได้รับยกเว้นการยื่นค าขอให้พิจารณารับหลักทรัพยใ์หม่ทุกข้อตามข้อ 24 ของประกาศการไดม้าหรือ 
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ธุรกิจที่ไดม้ามีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรือเสรมิกนักบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

บริษัทฯ มีธุรกิจหลักและการด าเนินกิจการคือใหบ้ริการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอซีทีแบบครบวงจร ซึ่งการ 
เขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้จะท าใหบ้ริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณเ์พื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ
หลกัของบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง และไดร้บัประโยชนจ์ากการจองซือ้หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตอ์ย่างสม ่าเสมอ
จากประโยชนต์อบแทน 

(2) บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงในธุรกิจหลกัที่ส  าคญัของบรษิัทฯ 

บรษิัทฯ ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบายธุรกิจหลกั ภายหลงัการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย  ์

(3) บรษิัทฯ ภายหลงัจากการไดม้าซึ่งสินทรพัยจ์ะยงัมีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

ภายหลงัการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์บรษิัทฯ ยงัคงมีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะเป็นบรษิัทจดทะเบียน
กับตลาดหลกัทรพัยฯ์ กล่าวคือ ยงัมีความเหมาะสมในดา้นคุณสมบตัิของกรรมการผูบ้ริหาร และผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทฯ การปฏิบตัิตามบรรษัทภาบาลที่ดี คณุสมบตัิของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
การมีผูส้อบบัญชีซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยส านักงาน ก.ล.ต. การมีโครงสรา้งของกลุ่มบริษัทฯ ที่ไม่มีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และมีผลก าไรในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีดี 

(4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในคณะกรรมการของบริษัทและในอ านาจการควบคุมบริษัทฯ หรือ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ 

ก่อนการเข้าท ารายการไดม้าซึ่งสินทรัพย ์ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ  ซึ่งเป็น 
ผูถื้อหุน้รอ้ยละ 17.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 16.00 และบริษัท  
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 16.00 ของหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (ข้อมูล  
ณ 31 พฤษภาคม 2563) ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยภายหลังการ 
เข้าท ารายการไดม้าซึ่งสินทรัพย ์ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะยังคงเป็นผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ อยู่เช่นเดิม   
โดยไม่มีนโยบายที่จะเปล่ียนแปลงสมาชิกของคณะกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัทฯ 
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ดงันัน้ ในการเขา้ท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยป์ระเภทที่ 1 และประเภทที่ 4 ภายใตป้ระกาศการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดร้บัมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  
ที่มีส่วนไดเ้สีย 

จากหลักเกณฑใ์นขา้งตน้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ใหบ้ริษัท เบเคอร ์ทิลล่ี คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี่ 
เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “BTCAS”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้ 
รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และเป็นอิสระจากบริษัทฯ และกองทรัสต ์ในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของ  
บรษิัทฯ ในการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ  
จะน าเงินท่ีไดร้บัจากการขายทรพัยสิ์นใหก้องทรสัตไ์ปช าระคืนหนีสิ้นเพื่อลดภาระดอกเบีย้ของบรษิัทฯ ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล
จากการขายทรพัยสิ์น และค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการเขา้ท ารายการ ซึ่งบริษัทฯ สามารถน ากระแสเงินสดสุทธิ
คงเหลือไปสรา้งผลประโยชนใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้นอนาคต อาทิ การลงทุนในโครงการอื่นๆ หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนของ
บริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะไดร้บัผลประโยชนท์างภาษีจากการจ่ายค่าเช่าในแต่ละปีใหก้ับกองทรสัตต์ลอดอายุสญัญา
เช่าด าเนินการ 25 ปี รวมถึงบรษิัทฯ จะไดร้บัประโยชนต์อบแทนจากการจองซือ้หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตอ์ย่างสม ่าเสมอ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเส่ียงหลายประการเก่ียวกับการเขา้ท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ 
ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ฉบับนีไ้ดใ้นข้อ 2.3  
ความเส่ียงของการเขา้ท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่บริษัทฯ จะเข้าท า  
ธุรกรรมขายทรัพย์สิน ธุรกรรมเช่าด าเนินการ และธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสต์ โดยการอ้างอิงการประเมินราคาด้วยวิธี  
มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด และมลูค่าปัจจุบนัสทุธิโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ซึ่งสามารถสรุปมลูค่ายุติธรรมของ
ทรพัยสิ์นไดด้งัตารางดงัต่อไปนี ้

1. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการจ าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย ์

1.1. มูลค่ายุติธรรมของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย ์(ธุรกรรมขายทรัพยส์นิ) 

วิธีการประเมิน 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  

(ล้านบาท) 
ความเหมาะสมของ 
วิธีการประเมิน 

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ดว้ยการเปรียบเทียบมูลค่า
เงินสดจากธุรกรรมขายทรัพยสิ์นและมูลค่ายุติธรรมของ
ทรพัยสิ์น โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

172.03 เหมาะสม 

มูลค่าเงินสดที่บริษัทฯ จะไดร้บัจากธุรกรรมขายทรพัยสิ์นประมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท (โดยมูลค่าดงักล่าว
ขึน้อยู่กับราคาเสนอขายสุดทา้ยของหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความตอ้งการซือ้
หน่วยทรสัตข์องนกัลงทุนสถาบนั (Book Building) และขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น สภาวะของตลาดทนุในขณะนั้น 
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เป็นต้น) มีมูลค่ามากกว่ามูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  ซึ่งมีมูลค่า 4,627.97  
ลา้นบาท ซึ่งท าใหม้ลูค่าปัจจุบนัสทุธิจากธุรกรรมขายทรพัยสิ์นเป็นบวก 172.03 ลา้นบาท ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเหน็ว่าการเข้าท าธุรกรรมขายทรัพยส์ินกับกองทรัสตม์ีความเหมาะสม 

2. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

2.1. มูลค่ายุติธรรมของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์(ธุรกรรมเช่าด าเนินการ) 

วิธีการประเมิน 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ NPV 

(ล้านบาท) 
ความเหมาะสมของ 
วิธีการประเมิน 

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ดว้ยการเปรียบเทียบรายได้
จากการด าเนินธุรกิจ กับค่าเช่าที่จ่ายใหแ้ก่กองทรสัตโ์ดยที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

1,105.43 เหมาะสม 

จากการประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (NPV) ดว้ยการเปรียบเทียบรายไดจ้ากการ
ด าเนินธุรกิจ หกัค่าเช่าที่จ่ายใหแ้ก่กองทรสัตต์ลอดระยะเวลาเช่าด าเนินการ 25 ปีเป็นบวก และมีมลูค่าเท่ากับ 1,105.43 
ลา้นบาท ซึ่งหมายความว่า  มูลค่าปัจจุบันที่บริษัทฯ ไดร้ับจากการด าเนินธุรกิจ  Cloud  และ Co -location ของบริษัทฯ  
สงูกว่าค่าเช่าที่บริษัทฯ ตอ้งจ่ายใหแ้ก่กองทรสัต ์ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหน็ว่าการเข้าท าธุรกรรม
เช่าด าเนินการกับกองทรัสตม์ีความเหมาะสม 

2.2. มูลค่ายุติธรรมของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์(ธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสต)์ 

วิธีการประเมิน 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ NPV 

(ล้านบาท) 
ความเหมาะสมของ 
วิธีการประเมิน 

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) ดว้ยการเปรียบเทียบ มูลค่า
ปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดว่าจะไดร้ับจากการลงทุนใน
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตก์ับมูลค่าซือ้หน่วยทรสัต ์โดยที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

23.79 เหมาะสม 

จากการประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดว่าจะไดร้ับจากการลงทุน 
ในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์มีมลูค่าเท่ากับ 2,423.79 ลา้นบาท ซึ่งมีมลูค่ามากกว่ามลูค่าซือ้หน่วยทรสัตป์ระมาณไม่เกิน 
2,400 ลา้นบาท (บนสมมติฐานว่า INET ซือ้หน่วยทรสัตร์อ้ยละ 50 และกองทรสัตไ์ม่มีการกูย้ืมเงิน โดยมูลค่าดังกล่าว
ขึน้อยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความตอ้งการ 
ซือ้หน่วยทรัสตข์องนักลงทุนสถาบัน (Book Building) และขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะของตลาดทุนใน
ขณะนัน้) ซึ่งท าใหม้ลูค่าปัจจุบนัสทุธิจากธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัตเ์ป็นบวก 23.79 ลา้นบาท ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเหน็ว่าการเข้าท าธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสตก์ับกองทรัสตม์ีความเหมาะสม 

ทัง้นี ้ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น ธุรกรรมใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดิน ธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดิน ธุรกรรมตกลงด าเนินการ การจดัตัง้
บริษัทย่อย ธุรกรรมเช่าด าเนินการ และ ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต ์เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม  
ไดก้ าหนดใหบ้รษิัทฯ รบัภาระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งตา่ง ๆ  อีกทัง้ยงัมีผลกระทบทางภาษี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมลูค่าปัจจบุนั
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สุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไป (ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น) และรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(ธุรกรรมเช่าด าเนินการ และ
ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต)์ ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงค านวณมลูค่าปัจจบุนัสทุธิจากการเขา้ท ารายการทั้งหมด และ
ปรบัปรุงดว้ยมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของภาระผูกพนัต่างๆ ตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรมและผลกระทบทางภาษีบนสมมุติฐาน
ขนาดของธุรกรรม 4,800 ลา้นบาท ไดผ้ลลพัธด์งันี ้ 

ตารางสรุปมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม และผลกระทบ
ทางภาษีทีเ่กิดขึน้จากการเข้าท ารายการ 

สรุปมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการไดม้าซึง่สินทรพัย ์

รายการ 

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิจาก ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น/1,3 172.03 

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิจาก ธุรกรรมเช่าด าเนินการ/1,4 1,105.43 

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิจาก ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต์/2 23.79 
รวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซ่ึงสนิทรัพยก์่อนรายการ
ปรับปรุง 

1,301.25 

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดรบัและกระแสเงินสดจ่ายตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม (รายการปรบัปรุง) 

รายการ 

1) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของเงินสดรบัคืนจากค่าเชา่ที่ดินล่วงหนา้/5 13.17 

2) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของเงินสดรบัคืนจากภาษีล่วงหนา้/5 2.78 

3) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของเงินสดรบัคืนจากเงินประกนัค่าเชา่/6 18.25 
4) เงินสดรบัจากคา่ตอบแทนการใชท้ี่ดิน/7 40.00 

5) เงินสดจา่ยจากค่าเชา่ที่ดินล่วงหนา้/5 (35.17) 

6) เงินสดจา่ยจากการช าระคา่ภาษีล่วงหนา้/5 (8.79) 

7) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของเงินสดจ่ายจากเงินประกนัคา่เชา่/6 (114.26) 

8) เงินสดจา่ยจากค่าลงทนุใน Rack เพิ่มเติม/3 (4.83) 
9) เงินสดจา่ยจากค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทนุ (70.79) 
รวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงนิสดรับและกระแสเงนิสดจ่ายตามเงือ่นไขในเอกสารธุรกรรม 
(ก่อนปรับปรุงผลกระทบทางภาษี) (159.64) 
10) เงินสดจ่ายจากภาระภาษีตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการเขา้การท ารายการ (550.20) 
รวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซ่ึงสนิทรัพย ์ 591.41 

หมายเหต:ุ  /1 เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจากับทางส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เกี่ยวกับสิทธิประโยชน ์

ทางภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิจากการประมาณการขา้งตน้เป็นมูลค่า  
หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลแลว้ 
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/2 บริษัทฯ อาจมีรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมของผูจ้ัดการกองทรสัต ์เนื่องจากผูจ้ัดการกองทรสัตอ์าจเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน ยังไม่ไดมี้การจัดตั้งบริษัทที่จะท าหนา้ที่เป็นผูจ้ัดการกองทรสัต ์ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงยังไม่ค านวณ
รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ขา้ไปในการประเมินมลูค่า 
/3 อา้งอิงสรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาซือ้ขายทรพัยส์ิน 
/4  อา้งอิงสรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาเช่าด าเนินการ 
/5  อา้งอิงสรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาเช่าพืน้ที่ 
/6  อา้งอิงสรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาตกลงด าเนินการ 
/7 อา้งอิงสรุปสาระส าคญัของรา่งบนัทึกขอ้ตกลงการช าระค่าตอบแทนการใชท้ี่ดิน 

จากการค านวณขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิรวมจากการเขา้ท ารายการทัง้หมด หลังปรบัปรุงดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
สทุธิตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรมและผลกระทบทางภาษี มีมลูค่าเท่ากบั 591.41 ล้านบาท ซ่ึงเป็นบวก 

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยข์องบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม  
การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิการท ารายการในครัง้นีอ้ยู่ในดุลยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญัซึ่งผูถื้อหุน้ควรจะศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารต่างๆ ที่แนบมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนีด้ว้ย เพื่ อใช้วิจารณญาณและ 
ดลุยพินิจประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจเพื่อลงมติไดอ้ย่างเหมาะสม 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ขอรบัรองว่าไดพ้ิจารณาและวิเคราะหข์อ้มลูต่างๆ และใหค้วามเห็นอย่างรอบคอบและ
เที่ยงธรรมตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพที่พึงกระท า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ  
ทั้งนี ้ในการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระข้างตน้ ไดพ้ิจารณาโดยอาศัยข้อมูลและเอกสารที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทั่วไป ขอ้มูลจากการวิเคราะหแ์ละคาดการณอ์ุตสาหกรรม ขอ้มูลและเอกสารต่างๆ ที่ไดร้บัจากทางบริษัทฯ 
รวมถึงการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรบัรองความถกูตอ้งหรือความสมบูรณ์
ครบถว้นของขอ้มูลที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดร้บั นอกจากนี ้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่น าเสนอต่อ  
ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในครัง้นี ้เป็นการแสดงความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์
ของบริษัทฯ บนสมมติฐานบนข้อมูล และสภาพเศรษฐกิจขณะจัดท ารายงานเท่านั้น ซึ่งหากปัจจัยดังกล่าวมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระได  ้
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รายการความเหน็ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกับ 
การได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยอ์ันเน่ืองมาจากการเข้าท าธุรกรรมกับ 

ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพยส์ าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่  6/2563  
เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(“กองทรัสต์”) ซึ่งในขณะนี ้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติการจัดตั้งกองทรัสต์จากส านักงาน ก.ล.ต.  
เพื่อการระดมทุน (“ธุรกรรมกองทรัสต์”)  รวมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท มีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นหรือเก่ียวเนื่อง ตลอดจนก าหนดหรือเปล่ียนแปลง ขอ้ก าหนด 
เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใดๆ ท่ีเก่ียวเนื่องและเป็นประโยชนส์ าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมกองทรสัต ์ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น 
ธุรกรรมใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดิน ธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดิน ธุรกรรมตกลงด าเนินการ การจดัตัง้บรษิัทย่อย ธุรกรรมเช่าด าเนินการ และ
ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต ์

ที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ มีมติเห็นชอบและอนมุตัิการเขา้ท าธุรกรรมเก่ียวกบัการไดม้าและจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรพัย ์ระหว่างบรษิัทฯ กบักองทรสัต ์ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

- อนมุตัิใหบ้รษิัทฯ เขา้ท าธุรกรรมขายอาคาร (พรอ้มส่วนควบและงานระบบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 
ใหแ้ก่กองทรสัต ์ซึ่งประกอบดว้ย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรบัรองลกูคา้ รวมถึงทางเชื่อมกบั
อาคารรบัรองลกูคา้ อาคารท่ีจอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารหอ้งน า้ อาคารป๊ัมน า้และถงัเก็บน า้ และอปุกรณ์
และงานระบบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงอุปกรณเ์ทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ cloud และระบบ network) และสถานี
ไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิน้ประมาณไม่เกิน 4,800 ล้านบาท ทั้งนี ้ ทรัพย์สินที่ขาย
ดงักล่าวเป็นทรพัยสิ์นท่ีใชส้ าหรบัโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น”) 

- อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมให้กองทรัสต์ใช้ประโยชน์ที่ดินโฉนดเลขที่  2877  ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 
ศูนยป์ฏิบัติการขอ้มูล (Data Center) ซึ่งรวมถึงอาคารโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ช่าที่ดิน
ดงักล่าวจาก SCG มีพืน้ท่ีเช่าประมาณ 19 ไร ่2 งาน 20 ตารางวา โดยมีก าหนดระยะเวลาการใหใ้ชป้ระโยชน ์
25 ปี โดยมีค่าใช้ประโยชน์ตลอดอายุสัญญาจ านวนไม่เกิน 40 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมให้ใช้
ประโยชนท์ี่ดิน”) 

- อนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เขา้ท าธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 9977 ซึ่งเป็นที่ตัง้ของสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) 
มีพืน้ท่ีเช่าประมาณ 1 ไร ่1 งาน โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 25 ปี และมีค่าเช่าตลอดอายสุญัญาเช่ารวม
ทัง้สิน้จ านวนไม่เกิน 2.5 ลา้นบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดิน”) 
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- อนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เขา้ท าธุรกรรมตกลงด าเนินการตามสญัญาขอ้ตกลงด าเนินการ ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะ
ผูใ้หส้ัญญา และกองทรสัต ์ในฐานะผูร้บัสัญญา เพื่อเป็นการรบัรองการปฏิบัติหนา้ที่ของบริษัทฯ ที่มีกับ
กองทรสัต ์(“ธุรกรรมตกลงด าเนินการ”) 

รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์ 

- อนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อท าหน้าที่ เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ มีทุนจดทะเบียน ไม่ต ่ากว่า  
10 ลา้นบาท บรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

- อนุมตัิใหบ้รษิัทฯ เขา้ท าธุรกรรมเช่าอาคาร (พรอ้มส่วนควบและงานระบบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 
ซึ่งประกอบดว้ย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรบัรองลกูคา้ รวมถึงทางเชื่อมกับอาคารรบัรอง
ลูกค้า อาคารที่จอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารห้องน ้า อาคารป๊ัมน ้าและถังเก็บน ้า และอุปกรณ์และ 
งานระบบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงอุปกรณเ์ทคโนโลยีขัน้สูง (ระบบ cloud ระบบ network) และสถานีไฟฟ้าย่อย 
(Substation)  มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 25 ปี นับจากวันที่เข้าท าธุรกรรมภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินการ  
โดยค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันทั้งสิน้ไม่เกิน 4,800 ล้านบาท (รวมเรียกว่า 
“ธุรกรรมเช่าด าเนินการ”) เพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการด าเนินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และ 
การด าเนินการอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

- อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายโดยกองทรัสต ์โดยอนุมัติให้บริษัทฯ  
และ/หรือ บริษัทย่อยของบรษิัทฯ ซือ้หน่วยทรสัตเ์ป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ออก
และเสนอขายทัง้หมดในครัง้แรกของกองทรสัต์ ซึ่งมีมลูค่าอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2,400 ลา้นบาท อา้งอิงจาก
มูลค่าหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายครัง้แรกทั้งหมดของกองทรัสตท์ี่ประมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท 
(“ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต”์) 

1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

1.1. ลักษณะโดยทั่วไป และประเภทของรายการ 

1.1.1 รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

ธุรกรรมขายทรัพยส์ิน 

ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์สร็จสิน้แลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการจดทะเบียน
กองทรพัยสิ์นซึ่งเป็นเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์ป็นทรสัต ์ต่อส านกังาน ก.ล.ต. จากนัน้กองทรสัตจ์ะน าเงิน  
ที่ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ดังกล่าวไปช าระค่าซือ้ทรัพยสิ์นทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง) โดยเข้าท า  
สญัญาซือ้ขายทรพัยสิ์นกับบริษัทฯ เพ่ือใหก้องทรสัตถื์อกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์น ทัง้นี ้รายละเอียดของธุรกรรมขายทรพัยสิ์น
จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายทรพัยสิ์นดงักล่าว 
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ทัง้นี ้ราคาซือ้ขายทรพัยสิ์นแก่กองทรสัต ์จะมีมลูค่าประมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท โดยราคาซือ้ขายสดุทา้ยจะ
ขึน้อยู่กับการตกลงกันของ บริษัทฯ และกองทรสัต์ และกองทรสัตจ์ะช าระเงินเต็มจ านวนภายหลงัจากที่เงื่อนไขบงัคบัก่อน
ทัง้หมดตามที่ระบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายทรพัยสิ์นส าเรจ็หรือไดร้บัยกเวน้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกนั 

ธุรกรรมให้ใช้ประโยชนท์ีด่นิ 

ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์สร็จสิน้แลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการจดทะเบียน
กองทรพัยสิ์นซึ่งเป็นเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์ป็นทรสัต ์ต่อส านกังาน ก.ล.ต. จากนัน้กองทรสัต ์จะน าเงิน  
ที่ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรสัตด์งักล่าวไปช าระค่าใชป้ระโยชนท์ี่ดิน โดยเขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงการช าระค่าตอบแทนการ
ใชท้ี่ดินกับบริษัทฯ เพื่อกองทรสัตจ์ะไดสิ้ทธิการใชป้ระโยชนใ์นที่ดิน ทัง้นี ้รายละเอียดของธุรกรรมให้ใชป้ระโยชนท์ี่ดินจะ
เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามที่ระบใุนบนัทึกขอ้ตกลงการช าระค่าตอบแทนการใชท้ี่ดินดงักล่าว 

การใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดินแก่กองทรสัตด์งักล่าวขา้งตน้ จะมีค่าใชป้ระโยชนต์ลอดอายสุญัญาเป็นจ านวนประมาณ
ไม่เกิน 40 ลา้นบาท ทัง้นี ้มลูค่าสดุทา้ยของบนัทึกขอ้ตกลงการช าระค่าตอบแทนการใชท้ี่ดินจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ
กองทรสัตจ์ะตกลงกนั 

ธุรกรรมให้เช่าทีด่นิ (ทีต่ั้งของสถานีไฟฟ้าย่อย) 

ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์สร็จสิน้แลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการจดทะเบียน
กองทรพัยสิ์นซึ่งเป็นเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์ป็นทรสัตต์่อส านักงาน ก.ล.ต. จากนั้นกองทรสัตจ์ะน าเงิน  
ที่ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรัสตด์ังกล่าวไปช าระค่าเช่าที่ดิน โดยเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทฯ เพื่อกองทรัสต์  
จะไดสิ้ทธิการเช่าในท่ีดิน ทัง้นี ้รายละเอียดของธุรกรรมใหเ้ช่าท่ีดินจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามที่ระบใุนสญัญา
เช่าที่ดินดงักล่าว 

การให้เช่าที่ดินแก่กองทรัสต์ดังกล่าวข้างต้น จะมีค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็นจ านวนประมาณไม่เกิน  
2.5 ลา้นบาท ทัง้นี ้มลูค่าสดุทา้ยของสญัญาใหเ้ช่าที่ดินจะเป็นไปตามที่บรษิัทฯ และกองทรสัตจ์ะตกลงกนั 

ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 

บรษิัทฯ จะตกลงด าเนินการในเรือ่งดงัต่อไปนีเ้พื่อเป็นการรบัรองและตกลงในการปฏิบตัิหนา้ที่ของบรษิัทฯ ที่มีกบั
กองทรสัตใ์หเ้ป็นไปอย่างเรียบรอ้ยและราบร่ืน โดยบรษิัทฯ ตกลงจะด าเนินการในเรื่องส าคญั เช่น  

ก) ลงทุนซือ้หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์(ไม่ว่าจะเป็นการซือ้เองโดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
และรกัษาสดัส่วนการถือทรสัตใ์นกองทรสัต ์ดงักล่าว ในสดัส่วนตามที่ไดต้กลงกนัในภายหลงั 

ข) ด าเนินการในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติตามสัญญาซือ้ขายทรัพยสิ์น และสัญญาต่างๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการใหบ้รกิาร Data Center  
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ค) บริษัทฯ ใหสิ้ทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรสัต ์ในกรณีที่บริษัทฯ ประสงคจ์ะให้
เช่า จ าหน่าย จ่าย โอน โครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจมีขึน้ในอนาคตใหแ้ก่บุคคลภายนอก ภายใต้
เงื่อนไข และรายละเอียดที่จะไดเ้จรจาและตกลงกนัต่อไป 

ง) ขอ้ตกลงอื่นๆ และขอ้งดเวน้กระท าการตามที่ไดก้ าหนดในสญัญาตกลงด าเนินการ 

1.1.2 รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

การจัดตัง้บริษัทย่อย 

บรษิัทฯ จะท าด าเนินการจดัตัง้บรษิัท เพื่อท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

ประเภทบรษิัท : บรษิัทจ ากดั 

วนัท่ีจดทะเบียน : ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 

ทนุจดทะเบียน : ไม่ต  ่ากว่า 10 ลา้นบาท 

โครงสรา้งการถือหุน้ : บรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

ประเภทธุรกิจ : ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

แหล่งที่มาของเงินทนุ : เงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการก าหนด
และ/หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง  
ชื่อบรษิัท ทนุจดทะเบียน วตัถปุระสงค ์และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ธุรกรรมเช่าด าเนินการ 

บริษัทฯ จะท าธุรกรรมเช่าด าเนินการ โดยจะเป็นการเช่าอาคาร (พรอ้มส่วนควบและงานระบบ) และอุปกรณ์  
จากกองทรสัต ์ตามที่ระบุในขอ้ 1.5 รายละเอียดของสินทรพัยท์ี่จะไดม้าหรือจ าหน่ายไป โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน  
25 ปี นบัจากวนัที่เขา้ท าธุรกรรมภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินการ และมีค่าเช่าตลอดอายสุญัญาเช่าเมื่อคิดเป็นมลูค่าปัจจบุนั
ทัง้สิน้ประมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท 

ธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสต ์

ภายหลงัจากที่กองทรสัตไ์ดจ้ดทะเบียนจดัตัง้กบัส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบรษิัทฯ 
จะซือ้หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์เป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายทั้งหมดของ
กองทรสัตใ์นครัง้แรก  
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ทัง้นี ้จ านวนเงินค่าซือ้หน่วยทรสัตข์ึน้อยู่กบัราคาเสนอขายซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความตอ้งการ
ซือ้หน่วยทรสัตข์องนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) และขึน้อยู่กับปัจจัยอื่นๆ หลายประการ เช่น สภาวะของตลาดทุน 
ในขณะนัน้ การเสนอขายผลิตภณัฑท์างการเงนิอื่นในชว่งนัน้ เป็นตน้ โดยคิดค านวณบนสมมติฐานท่ีวา่ขนาดของกองทรสัต ์
อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท  โดยค่าซือ้หน่วยทรสัตท์ี่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะตอ้งช าระใหแ้ก่
กองทรสัต ์อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2,400 ลา้นบาท ทัง้นีจ้ะเป็นไปตามขนาดของกองทรสัต ์

1.2. วันที่เกิดรายการ 

1.2.1. รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น ธุรกรรมให้ใชป้ระโยชนท์ี่ดิน ธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดิน และธุรกรรมตกลงด าเนินการจะเกิดขึน้
ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคบัก่อนตามสัญญาซือ้ขายทรพัยสิ์น และสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งส าเร็จครบถว้นหรือไดร้บัการ
ผ่อนผนัตามเงื่อนไขที่ตกลงกนั ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมขายทรพัยสิ์น ธุรกรรมให้ใชป้ระโยชนท์ี่ดิน ธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดิน 
และธุรกรรมตกลงด าเนินการจะเกิดขึน้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 

1.2.2. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

การจัดตั้งบริษัทย่อย 

การจดัตัง้บรษิัทย่อยเพื่อเขา้ท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์(“ผูจ้ดัการกองทรสัต”์) จะเกิดขึน้ก่อนการด าเนินการ
ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูและร่างหนงัสือชีช้วนของกองทรสัตต์่อส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าการจดัตัง้บรษิัท
ย่อยจะเกิดขึน้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 

ธุรกรรมเช่าด าเนินการ 

ธุรกรรมเช่าด าเนินการจะเกิดขึน้ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคบัก่อนตามสัญญาเช่าด าเนินการ และสัญญาอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ส าเร็จครบถ้วนหรือไดร้ับการผ่อนผันตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ทั้งนี ้บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมเช่าด าเนินการ  
จะเกิดขึน้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 

ธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสต ์

ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัตจ์ะเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาจองซือ้หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ซึ่งจะประกาศใหท้ราบต่อไป
โดยผูจ้ัดการกองทรสัต ์ภายหลังจากที่ค  าขอจัดตัง้กองทรสัตไ์ดร้บัอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. แลว้ ผูจ้ัดการกองทรสัต์
จะแจง้ระยะเวลาจองซือ้หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตใ์หท้ราบต่อไป ทั้งนี ้บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัตจ์ะเกิดขึน้
ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 
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1.3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธร์ะหว่างกัน 

รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น 

ผูข้าย:  บรษิัทฯ 
ผูซ้ือ้:  กองทรสัต ์

ธุรกรรมใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดิน 

ผูไ้ดสิ้ทธิ:  กองทรสัต ์
ผูใ้หสิ้ทธิ:  บรษิัทฯ 

ธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดิน 

ผูเ้ช่า:  กองทรสัต ์
ผูใ้หเ้ช่า:  บรษิัทฯ 

ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 

ผูต้กลงด าเนินการ:  บรษิัทฯ 
คู่สญัญาของผูต้กลงด าเนินการ:  กองทรสัต ์

รายการได้มาซ่ึงสนิทรัพย ์

การจดัตัง้บรษิัทย่อย 

ผูจ้องซือ้หุน้:  บรษิัทฯ 

ธุรกรรมเชา่ด าเนินการ 

ผูใ้หเ้ชา่:  กองทรสัต ์
ผูเ้ช่า:  บรษิัทฯ 

ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต ์

ผูซ้ือ้:  บรษิัทฯ 
ผูข้าย:  กองทรสัต ์
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ลักษณะความสัมพันธร์ะหว่างกัน 

ในปัจจบุนั กองทรสัตย์งัไม่ไดจ้ดัตัง้และไม่มีความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ และ/หรือ บรษิัทย่อย
ของบริษัทฯ ตามนิยามของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข) มีแผนที่จะ 
ซือ้หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์นบัรวมกันเป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายทัง้หมด
ในครัง้แรกของกองทรสัต ์ดังนั้น ภายหลังจากที่กองทรสัตไ์ดจ้ดทะเบียนจัดตัง้กับส านักงาน ก.ล.ต. เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ 
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ  จะเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์นบัรวมกันเป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 50 
ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้แรกของกองทรสัต ์

แผนภาพโครงสร้างของกองทรัสต ์
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1.4. ประเภทและขนาดของรายการ 

รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น 

การขายทรัพยสิ์นแก่กองทรัสต์ จะมีขนาดของรายการอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท หากเมื่อน ามา
ค านวณขนาดของรายการตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยด์ว้ยวิธีเปรียบเทียบมลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
พบว่ามีขนาดของรายการไม่เกินรอ้ยละ 71.61 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินสอบทานสิน้สุด  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณขนาดของรายการดงันี ้

ขนาดของรายการ = มลูค่าของสญัญาซือ้ขายทรพัยสิ์น x 100 
  สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ 

= ประมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท x 100 
 6,702.78 ลา้นบาท 

= ไม่เกินร้อยละ 71.61 

ธุรกรรมใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดิน 

การใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดินแก่กองทรสัต ์จะมีขนาดของรายการอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 40 ลา้นบาท (อา้งอิงจากค่าเชา่
พืน้ที่ที่บริษัทฯ ตอ้งช าระให้แก่ SCG ล่วงหน้าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลือทั้งหมด 25 ปี จ านวน 35.17 ลา้นบาท  
ซึ่งบริษัทฯ จะไดร้บัค่าใชป้ระโยชนท์ี่ดินจากกองทรสัตโ์ดยมีส่วนบวกเพิ่ม) หากเมื่อน ามาค านวณขนาดของรายการตาม
ประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยด์ว้ยวิธีเปรียบเทียบมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน พบว่ามีขนาดของรายการ 
ไม่เกินรอ้ยละ 0.60 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินสอบทานสิน้สุด ณ วันที่  31 มีนาคม 2563  
ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณขนาดของรายการดงันี ้

ขนาดของรายการ = มลูค่าของบนัทึกขอ้ตกลงการช าระค่าตอบแทนการใชท้ี่ดิน x 100 
  สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ 

= ประมาณไม่เกิน 40 ลา้นบาท x 100 
 6,702.78 ลา้นบาท 

= ไม่เกินร้อยละ 0.60 
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ธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดิน (ที่ตัง้ของสถานีไฟฟ้าย่อย) 

การใหเ้ช่าที่ดินแก่กองทรสัต ์จะมีขนาดรายการอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2.5 ลา้นบาท (อา้งอิงจากการเทียบเคียงค่า
เช่าพืน้ที่ที่บริษัทฯ ช าระให้แก่ SCG ในปัจจุบัน) หากเมื่อน ามาค านวณขนาดของรายการตามประกาศการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยด์ว้ยวิธีเปรียบเทียบมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน พบว่ามีขนาดของรายการไม่เกินรอ้ยละ 0.04 ของ
มูลค่าสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ ตามงบการเงินสอบทานสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณ
ขนาดของรายการดงันี ้

ขนาดของรายการ = มลูค่าของสญัญาเช่าที่ดิน x 100 
  สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ 

= ประมาณไม่เกิน 2.5 ลา้นบาท x 100 
 6,702.78 ลา้นบาท 

= ไม่เกินร้อยละ 0.04 

ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 

เนื่องจากธุรกรรมตกลงด าเนินการเป็นรายการท่ีถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมขายทรพัยสิ์น เพื่อเป็นการรบัรองการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี ้บริษัทฯ ไม่ไดร้ับค่าตอบแทนใดๆ ในการเข้าท าธุรกรรมตกลงด าเนินการดังกล่าวจาก
กองทรสัต ์นอกเหนือจากธุรกรรมขายทรพัยสิ์นขา้งตน้ จึงไม่มีการค านวณขนาดของรายการ 

ทัง้นี ้ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น ธุรกรรมให้ใชป้ระโยชนท์ี่ดิน ธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดิน และธุรกรรมตกลงด าเนินการมีขนาด
รายการรวมประมาณไม่เกินรอ้ยละ 72.25 ของสินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ โดยค านวณจากเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
(อา้งอิงจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์อื่นๆ ในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ประเภทที่ 1  
ตามที่ก าหนดในประกาศการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

นอกจากนี ้ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น ธุรกรรมให้ใชป้ระโยชน์ที่ดิน ธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดินและธุรกรรมตกลงด าเนินการ  
ไม่ถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ  
การปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการ 
ที่เก่ียวโยงกนั”) 
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รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

การจดัตัง้บรษิัทย่อย 

การจัดตั้งบริษัทย่อย จะมีขนาดรายประมาณไม่ต ่ากว่า 10 ลา้นบาท (ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้จัดการ
กองทรสัตต์ามประกาศส านกังาน ก.ล.ต.) หากเมื่อน ามาค านวณขนาดของรายการตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรพัยด์ว้ยวิธีเปรียบเทียบมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน พบว่ามีขนาดของรายการไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 0.15 ของมูลค่า
สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ ตามงบการเงินสอบทานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณขนาดของ
รายการดงันี ้

ขนาดของรายการ = ทนุจดทะเบียนของบรษิัทย่อย x 100 
  สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ 

= ประมาณไม่ต ่ากว่า 10 ลา้นบาท x 100 
 6,702.78 ลา้นบาท 

= ไมต่ ่ากว่าร้อยละ 0.15 

ธุรกรรมเช่าด าเนินการ 

การเช่าด าเนินการจากกองทรสัต ์จะมีขนาดรายการอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท หากเมื่อน ามาค านวณ
ขนาดของรายการตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยด์ว้ยวิธีเปรียบเทียบมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน พบว่า 
มีขนาดของรายการไม่เกินร้อยละ 71.61 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินสอบทานสิ ้นสุด  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณขนาดของรายการดงันี ้

ขนาดของรายการ = จ านวนเงินท่ีจะจา่ย x 100 
  สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ 

= ประมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท x 100 
 6,702.78 ลา้นบาท 

= ไมเ่กินร้อยละ 71.61 
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ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต ์

การซือ้หน่วยทรสัตจ์ากกองทรสัต ์จะมีขนาดรายการอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2,400 ลา้นบาท หากเมื่อน ามาค านวณ
ขนาดของรายการตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยด์ว้ยวิธีเปรียบเทียบมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน พบว่า 
มีขนาดของรายการไม่เกินร้อยละ 35.81 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินสอบทานสิ ้นสุด  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณขนาดของรายการดงันี ้

ขนาดของรายการ = จ านวนเงินท่ีคาดว่าตอ้งช าระ x 100 
  สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ 

= ประมาณไม่เกิน 2,400 ลา้นบาท x 100 
 6,702.78 ลา้นบาท 

= ไมเ่กินร้อยละ 35.81 

ทัง้นี ้การจดัตัง้บรษิัทย่อย ธุรกรรมเช่าด าเนินการ และธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต ์มีขนาดรายการรวมประมาณไม่เกนิ 
7,210 ลา้นบาท หรือคิดเป็นประมาณไม่เกินรอ้ยละ 107.57  โดยค านวณจากเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน (อา้งอิงจาก
งบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการไดม้าซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ  
ในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา รายการดงักล่าวจึงถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระเภทที่ 4 ตามประกาศการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดยบรษิัทฯ ไม่มีหนา้ที่ตอ้งยื่นค าขอใหพ้ิจารณารบัหลกัทรพัยใ์หม่ (Relisting) ต่อตลาดหลกัทรพัย ์
เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เข้าหลักเกณฑ์ไดร้ับยกเว้นการยื่นค าขอให้พิจารณารับหลักทรัพยใ์หม่ทุกขอ้ 
ตามขอ้ 24 ของประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ธุรกิจที่ไดม้ามีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรือเสรมิกนักบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

บริษัทฯ มีธุรกิจหลักและการด าเนินกิจการคือใหบ้ริการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอซีทีแบบครบวงจร ซึ่งการ 
เขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้จะท าใหบ้ริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณเ์พื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ
หลกัของบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง และไดร้บัประโยชนจ์ากการจองซือ้หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตอ์ย่างสม ่าเสมอ
จากประโยชนต์อบแทน 

(2) บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงในธุรกิจหลกัที่ส  าคญัของบรษิัทฯ 

บรษิัทฯ ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบายธุรกิจหลกั ภายหลงัการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย  ์
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(3) บรษิัทฯ ภายหลงัจากการไดม้าซึ่งสินทรพัยจ์ะยงัมีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ภายหลงัการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์บรษิัทฯ ยงัคงมีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะเป็นบรษิัทจดทะเบียน
กับตลาดหลกัทรพัยฯ์ กล่าวคือ ยงัมีความเหมาะสมในดา้นคุณสมบตัิของกรรมการผูบ้ริหาร และผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทฯ การปฏิบตัิตามบรรษัทภาบาลที่ดี คณุสมบตัิของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
การมีผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการรับรองโดยส านักงาน ก.ล.ต. การมีโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ที่ไม่มี  
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และมีผลก าไรในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีดี 

(4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในคณะกรรมการของบริษัทและในอ านาจการควบคุมบริษัทฯ หรือ  
ผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ 

ก่อนการเข้าท ารายการไดม้าซึ่งสินทรัพย์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ  ซึ่งเป็น 
ผูถื้อหุน้รอ้ยละ 17.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 16.00 และบริษัท  
ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 16.00 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัทฯ ถือเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่และผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยภายหลังการเข้าท ารายการไดม้าซึ่งสินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวจะยงัคงเป็นผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ อยู่เช่นเดิม โดยไม่มีนโยบายที่จะเปล่ียนแปลงสมาชิก
ของคณะกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัทฯ 

นอกจากนี ้การจดัตัง้บริษัทย่อย ธุรกรรมเช่าด าเนินการ และธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัตไ์ม่ถือเป็นรายการที่เก่ียวโยง
กันตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและ
การปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการ 
ที่เก่ียวโยงกนั”) 
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1.5. รายละเอียดของทรัพยส์ินที่จะได้มาหรือจ าหน่ายไป 

1.5.1. รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

ธุรกรรมขายทรัพยส์ิน 

บริษัทฯ และกองทรสัต ์จะเขา้ท าสัญญาซือ้ขายทรพัยสิ์น โดยบริษัทฯ จะขายอาคาร (พรอ้มส่วนควบและงาน
ระบบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบดว้ย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรบัรองลกูคา้ รวมถึง
ทางเชื่อมกบัอาคารรบัรองลกูคา้ อาคารที่จอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารหอ้งน า้ อาคารป๊ัมน า้และถงัเก็บน า้ และอุปกรณ์
และงานระบบที่เก่ียวข้อง รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ cloud และระบบ network) และสถานีไฟฟ้าย่อย 
(Substation) ทัง้นี ้รายละเอียดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยต์ามธุรกรรมขายทรพัยสิ์น มีดงันี ้

ล าดับ ธุรกรรม ทรัพยส์ิน 
1. ขายอาคารและส่วนควบ รวมทัง้งานระบบตา่งๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ซึง่ตดิตัง้อยู่ในอาคารหรือบรเิวณที่ตัง้ของ
โครงการ 

(1) อาคารศนูยข์อ้มลู (Data Center) 
(2) อาคาร Utility 
(3) อาคารรบัรองลกูคา้ (Customer Center) 
(4) อาคารท่ีจอดรถ 
(5) อาคารป้อมยาม 
(6) อาคารหอ้งน า้ 
(7) อาคารป๊ัมน า้และถงัเก็บน า้ 
(8) งานโครงสรา้งอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
(9) งานระบบไฟฟ้า 
(10) งานระบบปรบัอากาศ 
(11) งานระบบป้องกนัอคัคีภยั 
(12) งานระบบตรวจจบัน า้รั่ว 
(13) งานระบบจา่ยน า้มนัเชือ้เพลิง 
(14) งานระบบสายเคเบิล 
(15) งานระบบอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
(16) งานระบบความปลอดภยั 
(17) อาคาร Substation 

2. ขายอปุกรณแ์ละงานระบบที่เก่ียวขอ้ง ตู ้Rack และอปุกรณก์ารเชื่อมตอ่อื่นๆ รวมถึงอปุกรณ์
เทคโนโลยีขัน้สงู  

3. สญัญาเชา่ที่ดินสถานีควบคมุไฟฟ้า (Substation) สถานีควบคมุไฟฟ้า (Substation) 
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ธุรกรรมให้ใช้ประโยชนท์ีด่ิน 

บริษัทฯ และกองทรสัตจ์ะเขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงการช าระค่าตอบแทนการใชท้ี่ดิน โดยบริษัทฯ จะใหใ้ชป้ระโยชน์
ที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ซึ่งเป็นที่ตัง้ของศูนยป์ฏิบตัิการขอ้มลู (Data Center) ซึ่งรวมถึงอาคารโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 
แก่กองทรสัต ์ซึ่งบรษิัทฯ ไดเ้ช่าที่ดินดงักล่าวจาก SCG โดยมีพืน้ท่ีเช่าประมาณ 19 ไร ่2 งาน 20 ตารางวา 

ธุรกรรมให้เช่าทีด่ิน 

บริษัทฯ และกองทรสัตจ์ะเขา้ท าสญัญาใหเ้ช่าที่ดิน โดยบริษัทฯ จะใหเ้ช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 9977 ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ
สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) แก่กองทรสัต ์โดยมีพืน้ท่ีเช่าประมาณ 1 ไร ่1 งาน 

ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 

ไม่มีการจ าหน่ายทรัพย์สินในธุรกรรมตกลงด าเนินการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะตกลงด าเนินการในเรื่อง
ดังต่อไปนี ้เพื่อเป็นการรบัรองและตกลงในการปฏิบัติหนา้ที่ของบริษัทฯ ที่มีกับกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปอย่างเรียบรอ้ยและ
ราบรื่น โดยบรษิัทฯ ตกลงจะด าเนินการในเรื่องส าคญั เช่น  

ก) ลงทุนซือ้หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์(ไม่ว่าจะเป็นการซือ้เองโดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ) 
และรกัษาสดัส่วนการถือทรสัตใ์นกองทรสัต ์ดงักล่าว ในสดัส่วนตามที่ไดต้กลงกนัในภายหลงั 

ข) ด าเนินการในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติตามสัญญาซือ้ขายทรัพย์สิน และสัญญาต่างๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการใหบ้รกิาร Data Center  

ค) บรษิัทฯ ใหสิ้ทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรสัต ์ในกรณีที่บรษิัทฯ ประสงคจ์ะใหเ้ชา่ 
จ าหน่าย จ่าย โอน โครงการที่มีอยู่ในปัจจุบนัและอาจมีขึน้ในอนาคต ใหแ้ก่บุคคลภายนอก ภายใตเ้งื่อนไข 
และรายละเอียดที่จะไดเ้จรจาและตกลงกนัต่อไป 

ง) ขอ้ตกลงอื่นๆ และขอ้งดเวน้กระท าการตามที่ไดก้ าหนดในสญัญาตกลงด าเนินการ 

1.5.2. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

การจัดตั้งบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้ใหม่จ านวนทั้งสิน้ไม่ต  ่ากว่า 10 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุน
ทัง้หมดในบรษิัทย่อย 

ธุรกรรมเช่าด าเนินการ 

บรษิัทฯ และกองทรสัต ์จะเขา้ท าสญัญาเช่าด าเนินการ โดยบรษิัทฯ จะเช่าอาคาร (พรอ้มส่วนควบและงานระบบ) 
ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบดว้ย อาคาร Data Center และอาคาร Utility รวมถึงทางเชื่อมกบัอาคารรบัรอง
ลกูคา้ เช่าอาคารรบัรองลกูคา้ และอุปกรณแ์ละงานระบบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงอุปกรณเ์ทคโนโลยีขัน้สงู หอ้งน า้ ป๊ัมน า้ และ
สถานีควบคุมไฟฟ้า (Substation) จากกองทรัสต์ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งระยะเวลาของสัญญา 
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เช่าด าเนินการมีก าหนดระยะเวลาการเช่าประมาณ 25 ปี นับจากวันที่เข้าท าธุรกรรมภายใต้สัญญาเช่าด าเนินการ  
ภายใตร้ายละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเช่าด าเนินการ โดยรายละเอียดของรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยต์าม
ธุรกรรมเช่าด าเนินการ มีดงันี ้

ล าดับ ธุรกรรม ทรัพยส์ิน 
1. เช่าอาคารและส่วนควบ รวมทัง้งานระบบต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 
(1) อาคารศนูยข์อ้มลู (Data Center) 
(2) อาคาร Utility 
(3) อาคารรบัรองลกูคา้ (Customer Center) 
(4) อาคารท่ีจอดรถ 
(5) อาคารป้อมยาม 
(6) อาคารหอ้งน า้ 
(7) อาคารป๊ัมน า้และถงัเก็บน า้ 
(8) งานโครงสรา้งอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
(9) งานระบบไฟฟ้า 
(10) งานระบบปรบัอากาศ 
(11) งานระบบป้องกนัอคัคีภยั 
(12) งานระบบตรวจจบัน า้รั่ว 
(13) งานระบบจา่ยน า้มนัเชือ้เพลิง 
(14) งานระบบสายเคเบิล 
(15) งานระบบอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
(16) งานระบบความปลอดภยั 
(17) อาคาร Substation 

2. เช่าอปุกรณแ์ละงานระบบที่เก่ียวขอ้ง ตู ้Rack และอปุกรณก์ารเชื่อมตอ่อื่นๆ รวมถึงอปุกรณ์
เทคโนโลยีขัน้สงู  

3. สญัญาเชา่ที่ดินสถานีควบคมุไฟฟ้า (Substation) สถานีควบคมุไฟฟ้า (Substation) 

ธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสต ์

กองทรัสตจ์ะจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์ดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อลงทุนใน
ทรพัยสิ์นที่มีการจดัหาผลประโยชนใ์นรูปแบบค่าเช่า กองทรสัตจ์ะมีการจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูล้งทุนเป็นการทั่วไป 
และกองทรัสต์จะจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนให้แก่นักลงทุนอย่างสม ่าเสมอตามผลประกอบการที่ เกิดขึน้ ทั้งนี ้   
ตามรายละเอียดที่ระบใุนหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตท์ี่จะจดัท าขึน้ต่อไป 

โดยภายหลังจากที่กองทรสัตไ์ดจ้ดทะเบียนจดัตัง้กับส านักงาน ก.ล.ต. แลว้ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ จะเขา้ท าธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัตเ์ป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายทัง้หมด
ของกองทรสัตใ์นครัง้แรก  ซึ่งมีมลูค่าอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2,400 ลา้นบาท ขึน้อยู่กบัมลูค่าหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขาย
ครัง้แรกทัง้หมดของกองทรสัตท์ี่ประมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทรัสต์มีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการลงทุนร่วมกับเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์มลูค่าการเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์และจ านวนเงินค่าซือ้หน่วยทรสัตท์ัง้หมดที่บริษัทฯ และ/หรือ
บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ จะตอ้งช าระใหแ้ก่กองทรสัตก์็อาจลดลงตามสดัส่วนดว้ย 

1.5.3. ลักษณะและรายละเอียดของทรัพยส์ินทีไ่ด้มาและจ าหน่ายไป 

1.5.3.1. ลักษณะของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

โครงการ Internet Data Center แห่งที่ 3 (“โครงการ INET-IDC3”) ซึ่งตัง้อยู่ที่อ  าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุีนัน้ 
ถูกสรา้งขึน้เมื่อปี 2559 เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกิจ และสามารถเชื่อมต่อกบัศนูยป์ฏิบตัิการขอ้มลูอีก 2 แห่ง ไดแ้ก่ 
อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร ์(“INET-IDC1”) และอาคารไทย ซมัมิท ทาวเวอร ์(“INET-IDC2”) ดว้ยระบบเครือข่ายแบบ 
Software-Defined Network โดยบริษั ทฯ  ได้รับการรับ รองมาตรฐาน  Uptime Tier III Certification of Design 
Documents (TCDD) ส าหรับ INET-IDC3 เฟส 1 และเฟส 2 ซึ่งคือการรับรองเอกสารการออกแบบที่ได้มาตรฐาน 
ระดบัสากล 

รายละเอียดอาคารและส่ิงปลูกสรา้งของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 (ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นส่วนควบบนที่ดิน)  
ที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการ มีดงันี ้

ล าดับ ทรัพยส์ิน 
พืน้ทีท่รัพยส์นิ  

(ตร.ม.) 
1 อาคารรบัรองลกูคา้ 1,264 
2 อาคารศนูยข์อ้มลู เฟส 1 1,912 
3 อาคารหอ้งเครื่อง เฟส 1 1,920 
4 อาคารหอ้งน า้ 115 
5 ซุม้โครงหลงัคาคลมุ และอาคารป้อมยาม 225 
6 อาคารป๊ัมน า้ และถงัเก็บน า้ 30 
7 อาคารทางเดินเชื่อม 227 
8 อาคารควบคมุสถานีไฟฟา้ และฐานรองรบัเครื่อง เฟส 1 64 
9 โรงจอดรถ 1 และ 2 (2 โรง) 320 
 รวม 6,077 

ที่มา: เอกสารสรุปรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรม และมูลค่าทดแทนใหม่ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 
และเอกสารประกอบ จดัท าโดย AA ณ 29 มิถนุายน 2563 ประเมิน ณ 31 ธันวาคม 2563  
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รูปภาพลกัษณะภายนอกและภายในของโครงการ INET-IDC3
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รายละเอียดประกอบรูปภาพ 
เลขที ่ รายละเอียด 

1 ภาพตกึอ านวยการ (Customer Center) 
2 ภาพโถงตอ้นรบัภายในตกึอ านวยการ (Customer Center) 
3 ภาพตวัอยา่งภายในหอ้งมอนเิตอร ์
4 ภาพหอ้ง Auditorium 
5 ภาพหอ้ง Business Continuity Plan  
6 ภาพหอ้ง Business Continuity Plan (เอาเตยีงลง) 
7 ภาพภายใน Data Hall 
8 ภาพ Rack ที่พรอ้มใชง้าน 

9,10 ภาพรางแยก สายไฟ สาย UTP  และสายไฟเบอร ์ออกจากกนัเพื่อป้องกนัคล่ืนรบกวน 
11 ภาพหมอ้แปลงไฟฟ้า แปลงไฟแรงต ่าเพื่อจา่ยใหก้บั Data Hall 
12 ภาพหอ้ง Generator เมื่อไฟดบั จะท างานเพื่อจ่ายไฟใหก้บั Data Hall 

13,16 ภาพ Air Cool Chiller 
14 ภาพตวัส ารองไฟและจ่ายไฟ (UPS) ซึ่งใชส้ าหรบัจ่ายไฟไปยงัศนูย ์Data Hall 
15 ภาพหอ้ง Battery ใชส้ ารองไฟใหก้บั UPS 

ที่มา: ภาพถ่ายโครงการ INET-IDC3 จัดท าโดยบริษทัฯ และการตรวจเยี่ยมชมสถานที่โครงการ INET-IDC3 ของที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระ 

 

  

11 12 13 

14 15 16 
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1.5.3.2. ท าเลที่ตั้ง 

โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ที่บริษัทจะขายให้แก่กองทรัสต์นั้น ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของ SCG  
โฉนดเลขที่ 2877 เลขที่ดิน 16 หนา้ส ารวจ 93 หมู่ 6 ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี พืน้ท่ีเช่าประมาณ 19 ไร ่
2 งาน 20 ตารางวา โดยบริษัทฯ จะใหก้องทรสัตใ์ชป้ระโยชน์ที่ดินดงักล่าวเป็นระยะเวลา 25 ปี นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมี 
การขายทรพัยสิ์นสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ใหแ้ก่กองทรสัต ์ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดินซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ โฉนดเลขท่ี 
9977 เลขที่ดิน 112 หน้าส ารวจ 1212 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  พื ้นที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน  
โดยบริษัทฯ จะใหก้องทรสัตเ์ช่าที่ดินดงักล่าวเป็นระยะเวลา 25 ปี ทัง้นี ้ที่ดินทัง้ 2 โฉนดไม่เคยไดร้บัผลกระทบจากภยัพิบตัิ
อย่างรา้ยแรง 

 

 
ที่มา: ภาพถ่ายโครงการ INET-IDC3 Site Layout จดัท าโดยบริษัทฯ 
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1.5.3.3. ผลการด าเนินงานของทรัพย์สิน 

โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ก่อสรา้งเสร็จในปี 2560 และเริ่มด าเนินงานตัง้แต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นตน้มา  
ซึ่งสามารถติดตั้ง Rack ได้สูงสุด 492 Rack แบ่งเป็นส าหรับงานระบบ 60 Rack และให้บริการลูกค้า 432 Rack  
โดย ณ 10 มิถุนายน 2563 มีจ านวน Rack ที่ติดตัง้และใชง้านแลว้ทัง้สิน้ 325 Rack โดยเป็น Rack ที่ใชส้  าหรบังานระบบ  
48 Rack ใหบ้ริการลูกคา้ Cloud 46 Rack และใหบ้ริการลูกคา้ Co-Location 231 Rack คิดเป็นอัตราการเช่า Rack ของ
ลกูคา้ประมาณรอ้ยละ 65 (เมื่อเทียบกบัจ านวน Rack ที่สามารถใหบ้ริการลกูคา้ไดท้ัง้สิน้จ านวน 432 Rack) ทัง้นี ้บริษัทฯ 
มีรายได้จาก 2 บริการดังกล่าวประมาณ 66 ล้านบาทต่อเดือน  แบ่งเป็นรายได้ Cloud ประมาณร้อยละ 90 และ  
Co-Location ประมาณรอ้ยละ 10 โดยรายละเอียดของจ านวน Rack ที่ติดตัง้แลว้ จ านวน Rack ที่จะตอ้งติดตัง้เพิ่มเติม 
ก่อนเขา้ท ารายการกบักองทรสัต ์และรายไดต้่อเดือนจากลกูคา้ Cloud และ Co-Location แสดงไดด้งันี ้

 
ใช้ส าหรับงาน

ระบบ 
ให้บริการลูกค้า 

Cloud 
ให้บริการลูกค้า  

Co-Location 
รวมทัง้สิน้ 

จ านวน Rack ที่ใชง้านจรงิ 48 46 231 325 

จ านวน Rack ที่จะตอ้งตดิตัง้เพิ่มเติม
ก่อนเขา้ท ารายการกบักองทรสัต ์

12 26 129 167 

รวม Rack 60 72 360 492 

รวมรายได้ต่อเดือน (ล้านบาท)  60.89 6.05 66.94 

ที่มา: ขอ้มลูจากบริษัทฯ โดยเป็นขอ้มลูผูใ้ชบ้ริการจริง ณ 10 มิถนุายน 2563 

บริษัทฯ มีลักษณะการใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายย่อยโดยการท าสัญญาเป็นรายปี (1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี) ซึ่ง 1 Rack 
อาจประกอบไปดว้ยลกูคา้รายเดียวหรือหลายราย ขึน้อยู่กบัลกัษณะความตอ้งการของลกูคา้  

1.5.3.4. อายคุงเหลือของสัญญาบริการของลูกค้ารายย่อย 

สรุปอายสุญัญาบรกิารคงเหลือของลกูคา้รายย่อยที่ใชบ้รกิาร Co-Location และ Cloud ของบรษิัทฯ ของโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งค านวณบนรายไดต้่อเดือนที่บรษิัทฯ ไดร้บัจากลกูคา้รายย่อยตามสญัญาเชา่ โดยมีสดัสว่นของลกูคา้ 
ดงันี ้

ปีทีค่รบก าหนดอายุสัญญาบริการ จ านวนลกูค้า (ค านวณจากรายได้) 
ภายใน 1 ปี  74.90% 
ภายใน 2 ปี  10.83% 
ภายใน 3 ปี  10.44% 
ภายใน 4 ปี  1.55% 
ภายใน 5 ปี  2.28% 

รวม 100.00% 
หมายเหต:ุ สญัญาบริการที่บริษัทฯ ท ากบัลกูคา้รายย่อยมีอาย ุ1 ปี 3 ปี และ 5 ปี 
ที่มา: สัญญาบริการระหว่างบริษัทฯ และลูกค้ารายย่อย เฉพาะบริการ Co-Location และ Cloud  

ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดร้บัขอ้มลูจากบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2563 
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โดยส่วนใหญ่แลว้อายุสญัญาบริการจะครบก าหนดภายใน 1 ปี (รอ้ยละ 74.90) ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นไอซีทีที่จะมีการต่ออายุสญัญาแบบปีต่อปี โดยทั่วไปลกูคา้จะต่อสญัญาเดิมเมื่อครบก าหนดอายุสญัญาแลว้ 
ทัง้นี ้เนื่องจากลกูคา้มีการเปล่ียนแปลงการใชบ้ริการตลอด ดงันัน้ การท าสญัญาบริการแบบ 1 ปี จะท าใหล้กูคา้สามารถ
ปรับเปล่ียนการบริการเพิ่มเติมไดอ้ย่างต่อเนื่องในแต่ละรอบสัญญา ซึ่งรองรับความยืดหยุ่นต่อธุรกิจของลูกคา้ อีกทั้ง  
บรษิัทฯ ยงัสามารถขายบรกิารต่างๆ ไดเ้พิ่มมากขึน้  

อย่างไรก็ตาม การที่ลกูคา้รายย่อยเลือกใชบ้ริการโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 กับบริษัทฯ นัน้ เนื่องจากคณุภาพ
ในเรื่องความเสถียร ความปลอดภยั และสถานท่ีตัง้ โดยบรษิัทฯ จะใหล้กูคา้เขา้มาด าเนินการทดสอบระบบ ติดตัง้เซิฟเวอร ์
รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีจ าเป็นตามลักษณะธุรกิจของลูกคา้เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือนก่อนที่ลูกคา้จะมีการ 
ใชง้านจรงิ  ดงันัน้ หากลกูคา้ตอ้งการเปล่ียนผูใ้หบ้รกิาร อาจมีค่าใชจ้่ายและความเส่ียงระหว่างการยา้ยระบบได ้

1.5.3.5. ข้อมูลผู้เช่าโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 

สดัส่วนรายไดล้กูคา้ Co-location และ Cloud ของบรษิัทฯ 20 อนัดบัแรก (คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 30 ของรายได ้
Co-location และ Cloud ทัง้หมด) จ าแนกตามประเภทธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้

 
ที่มา: ขอ้มลูจากบริษัทฯ ณ 1 มิถนุายน 2563 
หมายเหต:ุ รายไดท้ี่ใชใ้นการค านวณเป็นรายไดค้า่บริการต่อเดือนตามสญัญาเช่า 

  

เทคโนโลยี
23%

ธุรกิจธนาคาร
21%

ธุรกิจบรกิาร
15%

ภาครฐับาล
41%
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1.6. สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาในหัวข้อนี ้เป็นเพียงสรุปสาระส าคัญของเอกสารที่จัดท าขึน้เพื่อประกอบ  
การพิจารณาของผู้ถือหุน้ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมเนือ้หาหรือรายละเอียดทั้งหมดในสัญญาที่คู่สัญญาที่เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ท า
นอกจากนี ้สัญญาดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคู่สัญญาที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรายละเอียดของสัญญาดังกล่าวอาจมี  
การเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมต่อไปตามที่คู่สญัญาจะไดเ้ห็นชอบรว่มกนั 

1.6.1. สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าพืน้ที่ 

SCG ใหเ้ช่าที่ดินซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโครงการ INET-IDC3 แก่ INET (“สญัญาเช่าพืน้ที่”) และไดจ้ดทะเบียนการเชา่กบั
ส านกังานท่ีดินที่เก่ียวขอ้งแลว้ โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของสญัญาเช่าพืน้ที่ ไดด้งันี ้

คู่สัญญา 1. ปนูซิเมนตแ์ก่งคอยในฐานะผูใ้หเ้ช่า  
2. INET ในฐานะผูเ้ช่า 

ทรัพยสิ์นทีเ่ช่า ที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของโครงการฯ ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 2877 เลขที่ดิน 16 หนา้ส ารวจ 93 หมู่ที่ 8 ต าบล
ทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี พืน้ที่เช่าประมาณ 19 ไร ่2 งาน 20 ตารางวา (“ทีด่ินทีเ่ช่า”) 

ระยะเวลาการเช่า ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยนบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2588 
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หากผูเ้ช่ามีความประสงคจ์ะเช่าพืน้ที่ต่อไป ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบ
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 60 วนั 

หน้าทีข่องผู้เช่า 
 

1. กรณีทรพัยส์ินของผูใ้หเ้ช่า ช ารุด เสียหาย อันเกิดจากการด าเนินงานของผูเ้ช่า ผูเ้ช่ามีหนา้ที่ด  าเนินการ
ซ่อมแซม และปรบัปรุงทรพัยส์ินนัน้ใหอ้ยู่ในสภาพดีดงัเดิม 

2. ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท าการ ก่อนที่จะด าเนินการขุดเจาะที่ดินของ
ผู้ให้เช่า เพื่อส ารวจ และ/หรือ ท าการก่อสรา้งอาคารและสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
คอมพิวเตอร ์

3. ผูเ้ช่าจะตอ้งรกัษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบริเวณพืน้ที่เช่าของผูใ้หเ้ช่า ตาม
ค าแนะน าของผูใ้หเ้ช่า 

4. ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัผิดชอบในการดแูลรกัษาอาคารและสาธารณูปโภคของผูเ้ช่าเองทัง้หมดดว้ยค่าใชจ้่ายของผู้
เช่าเอง 

5. ผูเ้ช่าจะเป็นผูร้บัภาระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า ภาษีต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เช่น อากรแสตมป์ ภาษี
หกั ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง ของพืน้ที่เช่า รวมทัง้บรรดาค่าใชจ้่ายในการขออนุญาต
ต่าง ๆ กบัทางราชการ ตลอดจนค่าน า้ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์และอ่ืน ๆ แต่เพียงผูเ้ดียว 
ผูเ้ช่าจะตอ้งเป็นผูช้  าระค่าภาษีเงินไดข้องค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง ตลอดระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญานี ้ 

6. ในระหว่างเวลาที่เช่า ผูเ้ช่ายินยอมใหผู้ใ้หเ้ช่าเขา้ไปตรวจสอบดแูลพืน้ที่เช่าไดต้ลอดเวลา 
7. ผูเ้ช่าจะไม่ใหผู้ใ้ดเช่าช่วงหรือแบ่งการครอบครองพืน้ที่เช่าใหผู้อ่ื้น เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจาก ผูใ้หเ้ช่าเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร 
8. ผูเ้ช่าใหส้ญัญาว่าจะใชพ้ืน้ที่เช่า ดว้ยความระมดัระวงั โดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย ความเดือดรอ้นร าคาญ 

หรือผลกระทบอ่ืน ๆ ต่อสิ่งแวดลอ้มประชาชนที่อาศยัอยู่ในชุมชนใกลเ้คียงกับพืน้ที่เช่า หรือบุคคลอ่ืนใด 
โดยผูเ้ช่าจะตอ้งด าเนินการป้องกันไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจาย รั่วไหล หรือปนเปื้อนของสารเคมี หรือวัสดุ
ก่อสรา้งลงสู่พืน้ดิน แหล่งน า้ และอากาศ 
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ในกรณีที่ผูเ้ช่าไดร้บัแจง้ หรือไดร้บัการรอ้งเรียนว่าไดก้่อใหเ้กิดปัญหาความเดือดรอ้น หรือผลกระทบตาม
วรรคก่อน ผูเ้ช่าจะตอ้งรีบด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเพื่อใหท้ราบถึงสาเหตขุองปัญหาดงักล่าว หาก
พบว่ามีสาเหตมุาจาก ผูเ้ช่าหรือตวัแทนหรือบริวารของผูเ้ช่า ผูเ้ช่าจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขโดยเรว็ โดยผูเ้ช่า
ตกลงจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมด 

9. เม่ือสญัญาเช่าสิน้สุด ผูเ้ช่าตอ้งรือ้ถอน ปรบัปรุงอาคารและขนยา้ยวสัดุอุปกรณท์ุกชนิดที่ผูเ้ช่าน าเขา้ไป
ติดตั้ง ภายในก าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ไดร้บัแจง้จากผูใ้ห้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผูเ้ช่าต้อง
ปรบัปรุงพืน้ที่เช่าใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านตามที่ตกลงกบัผูใ้หเ้ช่า ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูเ้ช่าเอง  

หน้าทีข่องผู้ให้เช่า ผูใ้หเ้ช่า ยินยอมใหพ้นกังานของผูเ้ช่าเขา้ท าการตรวจซ่อม ตรวจสอบบ ารุงรกัษาอปุกรณต์่าง ๆ ที่ผูเ้ช่า ไดต้ิดตัง้ไว้
ในพืน้ที่เช่าได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยพนักงานของผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบในการรักษาความ
ปลอดภยัที่ผูใ้หเ้ช่าก าหนดอย่างเครง่ครดั  

1.6.2. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าพืน้ที่ 

SCG และ INET ไดเ้ขา้ท าสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าพืน้ที่  เพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าพืน้ที่ โดยสามารถ
สรุปสาระส าคญัของสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าพืน้ท่ีไดด้งันี ้

คู่สัญญา  1. ปนูซิเมนตแ์ก่งคอยในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
2. INET ในฐานะผูเ้ช่า 
3. บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะทรสัตีของกองทรสัตฯ์ ที่จะจัดตั้งขึน้ ใน

ฐานะผูเ้ขา้ถือประโยชน ์ 
ข้อตกลง 1. ผูใ้หเ้ช่าตกลงยินยอมให ้(1) ผูเ้ช่า สามารถขายอาคารหรือสิ่งปลกูสรา้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผูเ้ช่าซึ่งตั้งอยู่

บนพืน้ที่เช่าใหแ้ก่ กองทรสัตฯ์ และ (2) กองทรสัตฯ์ สามารถน าอาคารและสิ่งปลกูสรา้งใดๆ ดงักล่าว ออก
ใหเ้ช่ากลับแก่ผูเ้ช่า ตลอดจน จ านอง และ/หรือ ก่อหลักประกันอ่ืนใดบนอาคารและสิ่งปลูกสรา้ง เพื่อ
ประโยชนข์องสถาบนัการเงินซึ่งเป็นเจา้หนีข้องกองทรสัตฯ์ และ/หรือ (3) กองทรสัตฯ์ สามารถปล่อยเช่า 
หรือโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลกูสรา้งดงักล่าว ใหแ้ก่ บุคคลที่กองทรสัตฯ์   ก าหนด ซึ่งจะตอ้งเป็น
ผูเ้ชี่ยวชาญในการบริหารจัดการศูนยป์ฏิบตัิการขอ้มูล (Data Center) และไม่เป็นผูป้ระกอบกิจการผลิต
ปูนซิเมนต-์ผลิตภณัฑก์่อสรา้ง และ/หรือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ/หรือ ผลิตกระดาษพิมพเ์ขียน และ/
หรือ กระดาษบรรจภุณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์และ/หรือ บริษัทในกลุ่มเอสซีจี รวมทัง้จะตอ้งมีบรรษัทภิบาลที่ดี 
(Good Corporate Governance)  โดยเทียบเคียงกับแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี  (Good Corporate 
Governance) ที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

2. ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าตามที่ระบไุวใ้นสญัญาเช่าพืน้ที่ ส  าหรบัระยะเวลาการเช่าที่เหลือทัง้หมดล่วงหนา้
เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 35.17 ลา้นบาท (ค่าเช่าล่วงหน้า) ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า ภายในวนัเดียวกนักบัวนัที่
กองทรสัตฯ์ ช าระค่าซือ้ขายอาคาร สิ่งปลกูสรา้ง และทรพัยส์ินอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าวใหแ้ก่ ผูเ้ช่า แต่ทัง้นี ้
ไม่เกิน 15 วนันับแต่วนัที่กองทรสัตฯ์ เขา้ครอบครองหรือเช่าอาคารหรือสิ่งปลูกสรา้งดงักล่าว แลว้แต่ว่า
เหตกุารณใ์ดจะเกิดขึน้ก่อน 

3. ในกรณีที่ ผูเ้ช่า (ก) ท าผิดสญัญาเช่าพืน้ที่ หรือ (ข) ฟ้ืนฟูกิจการ หรือตกเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือช าระ
บญัชี หรือตกเป็นผูมี้หนีส้ินลน้พน้ตวัตามที่กฎหมายก าหนด หรือ (ค) ไม่มีความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการศูนยป์ฏิบัติการข้อมูลได ้หรือ (ง) ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดหนา้ที่หรือขอ้ตกลงใด ๆ 
ภายใต้สัญญาต่าง ๆ ที่ผู ้เช่าจะได้เข้าท ากับกองทรัสต์ฯ หรือกรณีที่ผู ้เช่ามิไดเ้ป็นผูเ้ช่าทรัพยส์ินเพื่อ
ด าเนินการจากกองทรสัตฯ์ แลว้ ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่า ตกลงดงัต่อไปนี ้ 

3.1   ในกรณีตามขอ้ (ก) หรือขอ้ (ง) ขา้งตน้ ผูใ้หเ้ช่าตกลงยินยอมใหผู้เ้ช่าโอนสิทธิการเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ที่ 
ใหแ้ก่กองทรสัตฯ์ หรือ 
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3.2   ในกรณีตามขอ้ (ข) หรือขอ้ (ค) หรือในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่า และ/หรือ ผูเ้ช่า ไม่ปฏิบตัิตาม หรือไม่ใหค้วามรว่มมือ 
หรือไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ 3.1 ขา้งตน้ 

        3.2.1    ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าตกลงใหส้ัญญาเช่าพืน้ที่เป็นอันสิน้สุดลงทันที โดยผูใ้หเ้ช่าไม่ต้องคืนค่าเช่า
ล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูเ้ช่าแต่ประการใด และ 

        3.2.2    ผูใ้หเ้ช่าตกลงเขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ที่ฉบบัใหม่ส าหรบัระยะเวลาการเช่าคงเหลือตามสญัญาเช่า
พืน้ที่ กับกองทรสัตฯ์ โดยสัญญาเช่าพืน้ที่ฉบบัใหม่จะมีรายละเอียดและเงื่อนไขในสาระส าคญั
เหมือนกับสัญญาเช่าพืน้ที่เดิม (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าพืน้ที่) 
ยกเวน้ (ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการช าระค่าเช่า โดยกองทรสัตฯ์ ไม่ตอ้งช าระค่าเช่าหรือเงินเพิ่มใดๆ 
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า หากผูเ้ช่าไดช้ าระค่าเช่าทัง้หมดตามสญัญาเช่าพืน้ที่ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าแลว้ตามที่ก าหนด 
(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบักรณีที่สญัญาเช่าพืน้ที่สิน้สดุลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่า โดยมิใช่
ความผิดของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าไม่ต้องคืนค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ฯ และ (ค) 
ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการเช่า ซึ่งจะเป็นไปตามระยะเวลาการเช่าที่เหลือตามสญัญาเช่า
พืน้ที่เดิม ทัง้นี ้รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบใุนสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาเช่าพืน้ที่  

                     ทั้งนี ้เนื่องจากการเขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ที่ฉบบัใหม่  ผูเ้ช่าตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคลของผูใ้หเ้ช่าส าหรบัค่าเช่าที่ช  าระล่วงหนา้คงเหลือและผูใ้หเ้ช่าไม่ตอ้งคืนใหผู้เ้ช่า (ไม่รวมเบีย้
ปรบัและเงินเพ่ิม และหรือภาษีอ่ืน ๆ) (ค่าภาษีจากการทีสั่ญญาสิน้สุดก่อนก าหนด) ผูเ้ช่าตกลง
ส่งมอบเงินสดใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 8.79 ลา้นบาท เพ่ือช าระค่าภาษีจากการ
ที่สญัญาสิน้สุดก่อนก าหนดพรอ้มกับที่ผูเ้ช่าช าระค่าเช่าล่วงหนา้ใหผู้ใ้หเ้ช่าตามที่ก าหนดขา้งตน้ 
โดยเงินสดที่ส่งมอบค านวณครอบคลมุภาษีนบัแต่วนัที่ท  าการซือ้ขายทรพัยส์ินเสรจ็สิน้ จนถึงวนัที่
สญัญาเช่าพืน้ที่สิน้สุดลง อย่างไรก็ดี หากทุกๆ 3 ปี ไม่มีเหตุการณท์ าสญัญาเช่าพืน้ที่ฉบบัใหม่ ผู้
เช่าสามารถขอรบัคืนเงินดังกล่าวไดต้ามจ านวนและระยะเวลาที่ระบุไวใ้นสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สญัญาเช่าพืน้ที่   

ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทรสัตฯ์ ไม่สามารถจดัหาผูใ้หบ้ริการศนูยป์ฏิบตัิการขอ้มลูไดภ้ายใน 5 ปีนบัตัง้แต่วนัที่
จดทะเบียนโอนสิทธิการเช่า หรือ วนัที่สญัญาเช่าพืน้ที่ฉบบัใหม่มีผลใชบ้ังคบั (แลว้แต่กรณี) ผูใ้หเ้ช่ามี
สิทธิยกเลิกสญัญาเช่าพืน้ที่ฉบบัใหม่ได ้โดยไม่ตอ้งคืนค่าเช่าล่วงหนา้แก่กองทรสัตฯ์ 

4. ผูใ้หเ้ช่า และผูเ้ช่าตกลงใหใ้ชพ้ืน้ที่เช่าเป็นที่ตัง้ของอาคาร สิ่งปลกูสรา้ง และทรพัยส์ินอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งที่ไดมี้
การขาย หรือ โอนกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไวใ้นสญัญาเช่าพืน้ที่ ตลอดจนยินยอมใหก้องทรสัตฯ์ และ/หรือ 
บคุคลกองทรสัตฯ์ ก าหนด และ/หรือ ลกูคา้ในโครงการ INET-IDC3 รวมถึงบริวารของบคุคลใดๆ ดงักล่าว
ทัง้หมด สามารถใชป้ระโยชนบ์นที่ดินของผูใ้หเ้ช่าเพื่อเป็นทางผ่านเขา้ออกที่ดินของผูใ้หเ้ช่ามายงัพืน้ที่เช่า
ได ้เพ่ือการประกอบกิจการหรือการรบับริการในโครงการ INET-IDC3 ไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่ายใดๆ (เวน้แต่ที่
ไดต้กลงไวเ้ป็นการเฉพาะระหว่างผูเ้ช่าและกองทรสัตฯ์) 

5. ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าตกลงใหก้องทรสัตฯ์ เขา้ถือเอาประโยชนต์ามที่ระบไุวใ้นสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาเชา่
พืน้ที่ฉบบันีไ้ดท้กุประการ 
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1.6.3. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาซื้อขายทรัพยส์ิน 

บรษิัทฯ จะจ าหน่ายทรพัยสิ์นใหแ้ก่กองทรสัต ์โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาซือ้ขายทรพัยสิ์นไดด้งันี ้

คู่สัญญา 1. INET ในฐานะผูข้าย 
2. บลจ. กสิกรไทย ในฐานะทรสัตีของกองทรสัตฯ์ ในฐานะผูซ้ือ้ 

ทรัพยสิ์นทีข่าย ทรพัยส์ินที่ INET จะขายใหก้องทรสัตฯ์ ไดแ้ก่ 
1. อาคารรบัรองลูกคา้ (Customer Center) อาคารที่จอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารหอ้งน า้ อาคารป๊ัมน า้ 

และถงัเก็บน า้  ซึ่งตัง้อยู่บนบางส่วนของที่ดินซึ่ง INET เช่าจาก ปนูซิเมนตแ์ก่งคอยตามสญัญาเช่าพืน้ที่  
2. อาคารและส่วนควบของอาคารและงานระบบ ที่เป็นที่ตัง้ของโครงการ INET IDC3 เฟส 1 (อาคาร Data 

Center และ อาคาร Utilities รวมถึงทางเชื่อมซึ่งเชื่อมกับอาคารรบัรองลูกคา้ (Customer Center)) ซึ่ง
ตัง้อยู่บนบางส่วนของที่ดินซึ่ง INET เช่าจาก ปนูซิเมนตแ์ก่งคอยตามสญัญาเช่าพืน้ที่  

3. อาคาร Substation (รวมเรียกทรพัยส์ินในขอ้ 1 ถึง 3 ว่า “อาคารทีซ่ือ้ขายทัง้หมด”) 
4. ตู ้Rack พรอ้มอุปกรณก์ารเชื่อมต่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งที่ใชใ้นโครงการ INET IDC3 เฟส 1 ซึ่งรวมอุปกรณ์

เทคโนโลยีขัน้สงู (Core Network) จ านวน 492 Rack  
ทัง้นี ้รายละเอียดเป็นไปตามรายการทรพัยส์ินที่ซือ้ขายที่ปรากฏในเอกสารแนบทา้ยสญัญาฉบบันี ้ (รวมเรียกว่า 
“ทรัพยสิ์นทีซ่ือ้ขาย”) 

กรรมสิทธิ์  การโอน 
และการส่งมอบ 

1.  INET จะโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบการครอบครอง รวมถึงความเสี่ยงภยัในทรพัยส์ินที่ซือ้ขายใหแ้ก่กองทรสัต์
ฯ ในวนัที่ท  าการซือ้ขายทรพัยส์ินเสรจ็สิน้  
2.  คู่สญัญาตกลงจะน าสญัญาฉบบันีไ้ปจดทะเบียนการซือ้ขาย (ส าหรบัอาคารที่ซือ้ขายทัง้หมด) ต่อพนักงาน
เจา้หนา้ที่ ณ ส านกังานที่ดินที่เกี่ยวขอ้ง ในวนัที่ท  าการซือ้ขายทรพัยส์ินเสรจ็สิน้ โดย ผูข้ายตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบ
ช าระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจดทะเบียนการซือ้ขายทัง้หมด ตามสญัญาฉบบันี ้
เวน้แต่ตกลงเป็นอย่างอ่ืน 

ราคาซือ้ขาย จ านวนไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท (สี่พนัแปดรอ้ยลา้นบาท)  (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) (“ราคาซือ้ขาย”)   
เง่ือนไขการช าระเงิน เม่ือเงื่อนไขบงัคบัก่อนส าเร็จ (หรือไดร้บัการยกเวน้) กองทรสัตฯ์ จะตอ้งช าระราคาซือ้ขายส าหรบัทรพัยส์ินที่ซือ้

ขายใหแ้ก่ INET ในวนัที่ท  าการซือ้ขายทรพัยส์ินเสรจ็สิน้  
เง่ือนไขบังคับก่อน หนา้ที่ของกองทรสัตฯ์ ที่จะซือ้ทรพัยส์ินที่ซือ้ขายภายใตส้ัญญานี ้ใหอ้ยู่ภายใตเ้งื่อนไขว่าเงื่อนไขบังคับก่อน

ทัง้หมดส าเร็จ (หรือไดร้บัการยกเวน้โดยกองทรสัตฯ์) ณ วนัที่ท  าการซือ้ขายทรพัยส์ินเสร็จสิน้ โดยเงื่อนไขบงัคบั
ก่อนดงักล่าว รวมถึง 
1. หนังสือรบัรองจาก INET ที่ยืนยนัว่าค ารบัรองและค ารบัประกันเป็นจริงและถูกตอ้ง และ INET ไดป้ฏิบตัิ

หนา้ที่ภายใตเ้อกสารธุรกรรมที่ตอ้งปฏิบตัิทัง้ก่อนและ ณ วนัที่ท  าการซือ้ขายทรพัยส์ินส่วนเพ่ิมเสรจ็สิน้ 
2. ไม่มีเหตกุารณซ์ึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัตัง้แต่วนัที่ลงนามในสญัญาซือ้ขายทรพัยส์ิน  
3. กองทรสัตฯ์ ไดร้บัเงินกูจ้ากสถาบันการเงินเพื่อน ามาช าระส่วนหนึ่งของราคาซือ้ขายทรพัยส์ิน และ/หรือ 

ภาษีมลูค่าเพ่ิมที่เกี่ยวขอ้ง 
4. คู่สญัญาไดล้งนามในเอกสารธุรกรรมครบถว้นแลว้ 

ค ารับรองและ
รับประกันของ 
ผู้ขาย 

ในวนัท าสญัญาฉบบันี ้ผูข้ายตกลงใหค้ ารบัรองและรบัประกนัแก่ผูซ้ือ้ดงัต่อไปนี ้
▪ ผูข้ายเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจ ากดัที่จัดตัง้ขึน้และด ารงอยู่อย่างสมบูรณภ์ายใตก้ฎหมายที่

เกี่ยวขอ้ง 
▪ ผูข้ายเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ในทรัพยส์ินที่ซือ้ขาย ณ วันที่ท  าสัญญาฉบับนี ้โดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

เหนือทรพัยส์ินที่ซือ้ขายดงักล่าว 



รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

46 
 

▪ ผูข้ายมีอ านาจตามกฎหมายในการเขา้ท าสญัญา การปฏิบัติตามสญัญา การจัดท าเอกสาร และ การ
ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ระบไุวใ้นสญัญาฉบบันี ้ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสญัญาฉบบันี ้
และการกระท าดงักล่าวไม่ขดัต่อหนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบัของผูข้าย 

▪ การที่ผูข้ายเขา้ท าสญัญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผกูพนัใด ๆ ในสญัญาฉบบันีไ้ม่เป็นการขดัแยง้หรือ
ฝ่าฝืนขอ้ก าหนด เงื่อนไข ขอ้สญัญา หรือค ารบัรองใด ๆ ที่ผูข้ายไดท้ าหรือจะท าความตกลงกบับคุคลอ่ืน 

▪ ผูข้ายไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ ยวขอ้ง หรือจ าเป็นส าหรบัการประกอบ
กิจการของผูข้าย ซึ่งด าเนินการอยู่ ณ วนัที่ท  าสญัญาฉบบันี ้และการขายทรพัยส์ินที่ซือ้ขาย จะไม่ส่งผล
ท าใหใ้บอนญุาตใด ๆ ดงักล่าวถกูยกเลิก เพิกถอน หรือระงบัใช ้

▪ ผูข้ายไม่ไดเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรืออยู่ภายใตก้ระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ หรือไดร้บัค าสั่งใหช้ าระบัญชี
ของตน หรือถกูพิทกัษ์ทรพัย ์หรือเป็นผูมี้หนีส้ินลน้พน้ตวัตามที่กฎหมายก าหนด ณ วนัที่ท  าสญัญาฉบบันี  ้

ค ารับรองและ
รับประกันของ 
ผู้ซือ้ 

ในวนัท าสญัญาฉบบันี ้ผูซ้ือ้ตกลงใหค้ ารบัรองและรบัประกนัแก่ผูข้ายดงัต่อไปนี  ้
▪ ผูซ้ือ้มีฐานะเป็นกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี่จัดตัง้ขึน้และด ารงอยู่อย่างสมบรูณภ์ายใต้

กฎหมายหลกัทรพัยท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
▪ ผูซ้ือ้มีอ านาจในการเขา้ท าสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใด

ตามที่ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสญัญาฉบบันี ้และการกระท า
ดงักล่าวไม่ขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละหนงัสือชีช้วน 

▪ การที่ผูซ้ือ้เขา้ท าสญัญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผูกพนัใด ๆ ในสญัญาฉบบันีไ้ม่เป็นการขัดแยง้หรือ
ฝ่าฝืนขอ้ก าหนด เงื่อนไข หรือค ารบัรองใด ๆ ที่ผูซ้ือ้ไดท้  าหรือจะท าความตกลงกบับคุคลอ่ืน 

ข้อจ ากัดความรับผิด INET ไม่จ าตอ้งรบัผิดส าหรบัการผิดค ารบัรองและค ารบัประกันตามสญัญานี ้เวน้แต่จะไดร้บัค าบอกกล่าวเป็น
หนังสือจากกองทรสัตฯ์ ภายใน [⚫] ปีนับแต่วนัที่ท  าการซือ้ขายทรพัยส์ินเสร็จสิน้ (“ช่วงเวลาแห่งความรับ
ผิด”) โดยช่วงเวลาแห่งความรบัผิดดังกล่าวจะไม่น ามาใชห้าก INET ผิดค ารบัรองและค ารบัประกันเกี่ยวกับ
ความคงอยู่และสถานะของ INET เกี่ยวกับอ านาจในการเขา้ท าสญัญาและความสมบูรณข์องเอกสารธุรกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และเกี่ยวกบักรรมสิทธิ์และภาระติดพนัในทรพัยส์ินที่ซือ้ขาย  
ทัง้นี ้ความรบัผิดของ INET ตามสญัญาซือ้ขายทรพัยส์ินใหมี้จ านวนสงูสดุไม่เกินราคาซือ้ขาย  

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

กองทรสัตฯ์ อาจบอกเลิกสญัญานี ้โดยมีหนังสือแจง้ไปยงั INET ไม่ว่าในเวลาใดก่อนการซือ้ขายทรพัยส์ินเสรจ็
สิน้ เม่ือมีกรณีต่อไปนีเ้กิดขึน้ 
1. ในกรณีที่ค  ารบัรองใด ๆ ที่มีการใหไ้วห้รือใหถ้ือว่ามีการใหไ้วโ้ดย INET ภายใตส้ญัญานีไ้ม่ถูกตอ้งหรือท า

ใหเ้ขา้ใจผิดหรือถกูพิสจูนไ์ดว้่าไม่ถกูตอ้งหรือท าใหเ้ขา้ใจผิด หรือ 
2. ในกรณีที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนขอ้ใดขอ้หนึ่งไม่ส าเรจ็และกองทรสัตฯ์ ไม่ยกเวน้เง่ือนไขบงัคบัก่อนนัน้ 
สญัญานีอ้าจสิน้สดุลงโดยความตกลงระหว่างคู่สญัญาโดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนหรือ ณ วนัที่ท  าการซือ้
ขายทรพัยส์ินเสรจ็สิน้ 

ผลของการเกิดเหตุ
แห่งการเลิกสัญญา  

▪ ในกรณีที่สญัญาฉบบันีเ้ลิกกัน คู่สญัญาย่อมไม่มีสิทธิในการเรียกค่าใชจ้่าย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ที่
ไดมี้อยู่ก่อนมีการเลิกสญัญา เวน้แต่ INET ตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายและค่าเสียหายใดๆ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ที่เกิดขึน้แก่กองทรสัตฯ์ อนัเนื่องจากการเลิกสญัญา เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในสญัญานี  ้

การรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย 

▪ INET ตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใดๆ ซึ่งกองทรัสต์ฯ และทรัสตี (รวมทั้งลูกจ้าง กรรมการ 
พนักงาน และตวัแทนของบคุคลดงักล่าว) ไดร้บัความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอ้ง ภาษี อากรแสตมป์ 
ความรบัผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมดและตน้ทนุและค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งที่สมเหตสุมผล ซึ่งรวมถึงค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินการทางกฎหมาย ค่าทนายความและเงินทดรองอ่ืนเนื่องจากการท าผิดขอ้ตกลง หรือข้อ
สญัญา หรือการผิดค ารบัรองใดของ INET ภายใตส้ญัญาฉบบันี ้หรือสญัญาขอ้ตกลงด าเนินการ เวน้แต่
เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทรสัตฯ์ ทรสัตี หรือตวัแทน
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ของกองทรสัตฯ์ หรือทรสัตี ทัง้นี ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอ่ืนใดของกองทรสัตฯ์ ที่มีตามสญัญาฉบบันีห้รือตาม
กฎหมายที่ใชบ้งัคบัใดๆ 

การโอนสิทธิและ
หน้าที่ 

▪ INET ไม่สามารถโอนสิทธิและหนา้ที่ภายใตส้ญัญาฉบบันี ้ยกเวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมล่วงหนา้จาก
กองทรสัตฯ์ เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

▪ INET ตกลงใหค้วามยินยอมกับกองทรสัต์ฯ ในการโอนสิทธิและหนา้ที่ภายใตส้ญัญาฉบบันีใ้หแ้ก่บคุคล
อ่ืนใด ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทรสัตฯ์ ก่อนครบก าหนดอายุสญัญาฉบบันี ้ ทัง้นี ้การโอนดงักล่าวตอ้ง
เกิดขึน้ก่อนการเลิกกองทรสัตฯ์ จะเสรจ็สิน้ 

การระงับข้อพิพาท ▪ โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยอาศัยขอ้บังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักงานศาล
ยตุิธรรม 

▪ ด าเนินกระบวนการอนญุาโตตลุาการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ด าเนินกระบวนการเป็นภาษาไทย 
รวมทัง้สถานที่ด  าเนินกระบวนพิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

กฎหมายทีใ่ช้บังคับ ▪ กฎหมายไทย 

1.6.4. สรุปสาระส าคัญของร่างบันทึกข้อตกลงการช าระค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน 

บริษัทฯ จะใหก้องทรสัตใ์ชป้ระโยชน์ที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 
โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของรา่งบนัทึกขอ้ตกลงการช าระคา่ตอบแทนการใชท้ี่ดินไดด้งันี ้

คู่สัญญา 1. INET  
2. บลจ. กสิกรไทย ในฐานะทรสัตีของกองทรสัตฯ์  

ข้อตกลง 1.    INET จะใหก้องทรสัต์ฯ ใชป้ระโยชน์ที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนยป์ฏิบัติการข้อมูล (Data 
Center) ซึ่งรวมถึงอาคารโครงการ INET-IDC3 เฟส1 ซึ่ง INET ไดเ้ช่าที่ดินดงักล่าวจากปูนซีเมนตแ์ก่งคอย 
ตามสญัญาเช่าพืน้ที่ตามที่แกไ้ขโดยสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าพืน้ที่ ซึ่งมีพืน้ที่เช่าประมาณ 19 ไร่ 2 
งาน 20 ตารางวา โดยมีก าหนดระยะเวลาการใชป้ระโยชน ์25 ปี  

2.    กองทรสัตฯ์ ตอ้งช าระค่าใชป้ระโยชนท์ี่ดินดงักล่าวตลอดอายุสญัญาจ านวนไม่เกิน 40 ลา้นบาท โดยช าระ
ครัง้เดียวในวนัที่ท  าการซือ้ขายทรพัยส์ินเสรจ็สิน้ 

3.    ในกรณีที่ INET เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ หรือตกเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือช าระบญัชี หรือตกเป็นผูมี้
หนีส้ินลน้พน้ตวัตามที่กฎหมายก าหนด หรือ ไม่มีความสามารถในการประกอบธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการศูนย์
ปฏิบัติการขอ้มูลไดอี้กต่อไป INET และกองทรสัตฯ์ ตกลงใหบ้ันทึกขอ้ตกลงการช าระค่าตอบแทนการใช้
ที่ดินเป็นอนัสิน้สุดลงทนัที โดย INET ไม่ตอ้งคืนค่าใชป้ระโยชนท์ี่ดินที่ไดร้บัล่วงหนา้ใหแ้ก่กองทรสัตฯ์ แต่
ประการใด 
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1.6.5. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าที่ดินสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) 

บริษัทฯ จะใหก้องทรสัตเ์ช่าที่ดินโฉนดเลขที่  9977 ซึ่งเป็นที่ตัง้ของสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยสามารถ
สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาเช่าที่ดินไดด้งันี ้

คู่สัญญา 1. INET ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
2. บลจ. กสิกรไทย ในฐานะทรสัตีของกองทรสัตฯ์ ในฐานะผูเ้ช่า 

ทรัพยสิ์นทีเ่ช่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 9977 ("ที่ดินที่กองทรัสตฯ์ เช่าจาก INET") ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าของ
โครงการ INET IDC3 ทัง้หมด ("อาคาร Substation") ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ INET                 

ระยะเวลาการเช่า ระยะเวลาการเช่าประมาณ 25 ปี โดยนบัตัง้แต่วนัที่ท  าการซือ้ขายทรพัยส์ินเสรจ็สิน้ จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2588 
(ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่าที่ดินตามสญัญาเช่าพืน้ที่ตามที่ไดมี้การแก้ไขโดยสญัญา
แกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาเช่าพืน้ที่)  

การจดทะเบียนการ
เช่า 

คู่สัญญาตกลงจะน าสัญญาฉบับนีไ้ปจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจา้หนา้ที่ ณ ส านักงานที่ดินที่เกี่ยวขอ้ง 
ภายในก าหนด 45 วนันับตัง้แต่วนัที่ท  าการซือ้ขายทรพัยส์ินเสร็จสิน้ โดย INET ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบช าระภาษี 
ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดทะเบียนการเช่าที่ดินที่กองทรสัตฯ์ เช่าจาก INET ตามสญัญา
เช่าที่ดินของ INETฉบบันี ้ 

ค่าเช่าและเง่ือนไข
การจ่ายค่าเช่า 

▪ ค่าเช่าที่ดินที่กองทรสัตฯ์ เช่าจาก INET ที่ดินที่กองทรสัตฯ์ เช่าจาก INET ตลอดระยะเวลาการเช่า ปีละ 
80,000 บาท และมีการปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 ทุก ๆ 3 ปี โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุไวใ้นสญัญา 
ฉบบันี ้

▪ INET ตกลงยินยอมใหก้องทรสัตฯ์ ด าเนินการหกัภาษี ณ ที่จ่ายบนค่าเช่าที่กองทรสัตฯ์ ช าระตามสญัญา
ฉบบันี ้ทัง้นี ้ตามอตัราและระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง  

สิทธิและหน้าทีข่อง 
ผู้เช่า  

ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรสัตฯ์ ตกลงที่จะด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุไวใ้นขอ้สญัญา ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่
จ ากดัเพียง) การด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
1. ช าระค่าเช่าซึ่งถึงก าหนดช าระใหแ้ก่ INET ตามที่ระบไุวใ้นสญัญาฉบบันี ้
2. อนญุาตให ้INET ยงัคงใชแ้ละ เขา้ – ออก พืน้ที่เพ่ือใชอ้าคาร Substation ได ้
3. ผูเ้ช่ามีสิทธิในการใชป้ระโยชนใ์นที่ดินที่กองทรสัตฯ์ เช่าจาก INET ตามรายละเอียดที่ก าหนดในสญัญา

ฉบบันี ้โดยใชท้ี่ดินที่กองทรสัตฯ์ เช่าจาก INET เพ่ือใชเ้ป็นที่ตัง้ของอาคาร Substation  
4. กองทรสัตฯ์ สามารถก่อภาระผกูพนัใดๆ บนสิทธิการเช่าไดโ้ดยไม่ตอ้งรบัความยินยอมจาก INET 
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการรือ้ถอนอาคาร Substation เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าที่ดินของ 
INET โดยกองทรสัตฯ์ มีสิทธิไดร้บัค่าซากจากการรือ้ถอนอาคารดังกล่าว เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน
เป็นลายลกัษณอ์กัษร   

สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ให้เช่า 

ตลอดระยะเวลาการเช่า INET ตกลงที่จะด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) การด าเนินการดงัต่อไปนี ้
1. INET เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่กองทรสัตฯ์ เช่าจาก INET และ ณ วันที่ท  าสญัญาฉบบันี ้ไม่มีภาระ

ผกูพนัใด ๆ เหนือที่ดินที่กองทรสัตฯ์ เช่าจาก INET ดงักล่าว  
2. ตกลงอนุญาตใหก้องทรสัตฯ์ น าที่ดินที่กองทรสัตฯ์ เช่าจาก INET ออกให ้INET หรือบุคคลอ่ืนเช่าช่วง หรือ

เขา้ใชเ้พื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ของอาคาร Substation 
3. ตกลงปฏิบตัิตามสญัญาเช่าพืน้ที่และสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าพืน้ที่ ตลอดระยะเวลาการเช่าที่ดิน

ตามสัญญาเช่าพืน้ที่ และตกลงจะไม่ใชส้ิทธิยกเลิกสญัญาเช่าพืน้ที่และสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเช่า
พืน้ที่ ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ที่ 
นอกจากนี ้INET ตกลงจะไม่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือขอ้ก าหนดใด ๆ ในสญัญาเช่าพืน้ที่และสญัญา
แกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาเช่าพืน้ที่ เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากกองทรสัตฯ์  
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4. ตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือ ก่อภาระผกูพนัใด ๆ บนที่ดินที่กองทรสัตฯ์ เช่าจาก INET ยกเวน้ 
การแบ่งโฉนดที่ดินเป็นหลาย ๆ แปลงและก่อหลักประกันบนแปลงที่ดินที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของอาคาร 
Substation หรือ การใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าที่ดินของ INET ฉบับนี ้หรือกรณีอ่ืน ๆ ที่ระบุใหท้ าไดภ้ายใต้
เอกสารธุรกรรม และ/หรือ ตามที่ไดร้บัความยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากกองทรสัตฯ์   

5. ในกรณีที่กองทรสัตฯ์ ประสงคจ์ะดดัแปลงหรือด าเนินการใด ๆ กับที่ดินที่กองทรสัตฯ์ เช่าจาก INET INET 
ตกลงใหค้วามช่วยเหลือ ร่วมมือ อ านวยความสะดวก ติดต่อประสานงาน หรือยื่นเอกสารขออนุญาตกับ
หน่วยงานราชการ และด าเนินการใด ๆ เพื่อให้กองทรัสต์ฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
กองทรสัตฯ์ สามารถด าเนินการดงักล่าวได ้

6. ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง รวมถึงภาษีอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บบน ที่ดินที่กองทรัสตฯ์ เช่า
จาก INET ตลอดระยะเวลาการเช่า (หากมี) ทั้งนี ้ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะมีผลใช้
บงัคบัในขณะนีห้รือในอนาคต ทัง้นี ้INET จะเป็นผูร้บัผิดชอบภาษีป้ายส าหรบัป้ายที่จัดท าขึน้ หรือไดร้บั
ประโยชนโ์ดย INET ซึ่งมีอยู่แลว้ ณ วนัที่ของสญัญาฉบบันีด้ว้ย 

7. ตกลงรกัษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของที่ดินที่กองทรสัตฯ์ เช่าจาก INET 
8. ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบในการดูแลรกัษาอาคารและสาธารณูปโภคบนที่ดินที่กองทรสัตฯ์ เช่าจาก INET 

ทัง้หมดดว้ยค่าใชจ้่ายของผูใ้หเ้ช่าเอง 
9. ผูใ้หเ้ช่าตกลงว่าจะใชท้ี่ดินที่กองทรสัตฯ์ เช่าจาก INET ดว้ยความระมัดระวัง โดยไม่ก่อใหเ้กิดอันตราย 

ความเดือดรอ้นร  าคาญ หรือผลกระทบอ่ืน ๆ ต่อสิ่งแวดลอ้มประชาชนที่อาศยัอยู่ในชมุชนใกลเ้คียงกบัพืน้ที่
เช่า หรือบุคคลอ่ืนใด โดยผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งด าเนินการป้องกันไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจาย รั่วไหล หรือปนเปื้อน
ของสารเคมี หรือวสัดุก่อสรา้งลงสู่พืน้ดิน แหล่งน า้ และอากาศ โดยในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าไดร้บัแจง้ หรือไดร้บั
การรอ้งเรียนว่าไดมี้การก่อใหเ้กิดปัญหาความเดือดรอ้น หรือผลกระทบตามวรรคก่อน ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งรีบ
ด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเพื่อใหท้ราบถึงสาเหตขุองปัญหาดงักล่าว หากพบว่ามีสาเหตุมาจาก ผูใ้ห้
เช่าหรือตวัแทนหรือบริวารของผูใ้หเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขโดยไม่ชักชา้ โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงจะ
เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมด 

ค ารับรองและ
รับประกันของ 
ผู้ให้เช่า 

ในวนัท าสญัญาฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหค้ ารบัรองและรบัประกนัแก่ ผูเ้ช่าดงัต่อไปนี ้
▪ ผูใ้หเ้ช่าเป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทมหาชนจ ากดัที่จดัตัง้ขึน้และด ารงอยู่อย่างสมบรูณภ์ายใตก้ฎหมายที่

เกี่ยวขอ้ง 
▪ ผูใ้หเ้ช่าเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่กองทรสัตฯ์ เช่าจาก INETและ ณ วนัที่ท  าสญัญาฉบบันี ้โดยไม่มี

ภาระผกูพนัใด ๆ เหนือที่ดินที่กองทรสัตฯ์ เช่าจาก INET ดงักล่าว  
▪ ผูใ้หเ้ช่ามีอ านาจตามกฎหมายในการเขา้ท าสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจัดท าเอกสาร และ การ

ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสญัญาฉบับนี ้
และการกระท าดงักล่าวไม่ขดัต่อหนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบัของผูใ้หเ้ช่า 

▪ การที่ผูใ้หเ้ช่าเขา้ท าสญัญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผกูพนัใด ๆ ในสญัญาฉบบันีไ้ม่เป็นการขดัแยง้หรือ
ฝ่าฝืนขอ้ก าหนด เงื่อนไข ขอ้สญัญา หรือค ารบัรองใด ๆ ที่ผูใ้หเ้ช่าไดท้ าหรือจะท าความตกลงกบับุคคลอ่ืน 

▪ ผูใ้หเ้ช่าไดร้บัใบอนญุาตที่เกี่ยวขอ้งและจ าเป็นส าหรบัการก่อสรา้งและการใชอ้าคารบนที่ดินที่กองทรสัตฯ์ 
เช่าจาก INETเพื่อเป็นอาคาร Substation ถูกตอ้งครบถว้น และใบอนุญาตดงักล่าวยงัคงมีผลสมบูรณ ์ณ 
วนัที่ท  าสญัญาฉบบันี ้

▪ ผูใ้หเ้ช่าไม่ไดเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรืออยู่ภายใตก้ระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ หรือไดร้บัค าสั่งใหช้ าระบญัชี
ของตน หรือถกูพิทกัษ์ทรพัย ์หรือเป็นผูมี้หนีส้ินลน้พน้ตวัตามที่กฎหมายก าหนด ณ วนัที่ท  าสญัญาฉบบันี  ้

▪ ค ารบัรองและรบัประกนัอ่ืน ๆ 
ค ารับรองและ
รับประกันของผู้เช่า 

ในวนัท าสญัญาฉบบันี ้ผูเ้ช่าตกลงใหค้ ารบัรองและรบัประกนัแก่ผูใ้หเ้ช่าดงัต่อไปนี ้
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▪ ผูเ้ช่ามีฐานะเป็นกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี่จัดตัง้ขึน้และด ารงอยู่อย่างสมบูรณภ์ายใต้
กฎหมายหลกัทรพัยท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

▪ ผูเ้ช่ามีอ านาจในการเขา้ท าสญัญา การปฏิบัติตามสญัญา การจัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใด
ตามที่ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสญัญาฉบบันี ้และการกระท า
ดงักล่าวไม่ขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละหนงัสือชีช้วน 

▪ การที่ผูเ้ช่าเขา้ท าสญัญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผกูพนัใด ๆ ในสญัญาฉบบันีไ้ม่เป็นการขดัแยง้หรือฝ่า
ฝืนขอ้ก าหนด เงื่อนไข หรือค ารบัรองใด ๆ ที่ผูเ้ช่าไดท้ าหรือจะท าความตกลงกบับคุคลอ่ืน 

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

▪ การเช่าภายใตส้ญัญาเช่าที่ดินของ INET นีไ้ม่สามารถยกเลิกหรือบอกเลิก เวน้แต่เป็นกรณีตามที่ระบุไว้
ดังต่อไปนี ้โดยใหคู้่สัญญาปฏิบัติตามผลของการเกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา แต่ละขอ้ตามที่ระบุไวใ้น
สญัญาฉบบันี ้
1. คู่สญัญาตกลงรว่มกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
2. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามที่ระบไุวใ้นสญัญาฉบบันี ้
3. ที่ดินที่กองทรสัตฯ์ เช่าจาก INET ถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอนัเกี่ยวกับการเวนคืน หรือ

กฎหมายอ่ืน ๆ โดยกองทรสัตฯ์ มีความเห็นว่าเหตกุารณด์งักล่าวมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
กองทรสัตฯ์ อย่างมีนยัส าคญั และไม่สามารถแกไ้ข เยียวยาเหตดุงักล่าวได ้หรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือ
ลดผลกระทบดงักล่าวได ้

4. กรณีเกิดเหตุการณ์ความเสียหายทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ (Total loss) ต่ออาคาร Substation โดย
กองทรสัตฯ์ เห็นว่ามีความเสียหายมากและไม่ควรซ่อม 

5.      INET ผิดสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใด หรือไม่ปฏิบตัิตามหนา้ที่หรือขอ้ตกลงของตนภายใตเ้อกสารธุรกรรม 
และมิไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในก าหนดระยะเวลาตามที่คู่สญัญาตกลงกันนับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จาก
กองทรสัตฯ์  

6. ในกรณีที่ INET มีมติ หรือมีการเริ่มด าเนินการยื่นค ารอ้งต่อศาลหรือหน่วยงานอ่ืนใด เพื่อขอฟ้ืนฟู
กิจการของ INET หรือเพื่อให  ้INET ตกเป็นบุคคลลม้ละลาย (ไม่ว่าเป็นการเริ่มด าเนินการโดยตวั 
INET เองหรือโดยบุคคลอ่ืน) หรือ  INET ได้รับค าสั่งให้ช าระบัญชีของตน หรือกรณีที่ศาลหรือ
หน่วยงานอ่ืนใดมีค าสั่ง ให้มีการด าเนินการเพื่อฟ้ืนฟูกิจการของ  INET ให้ INET ตกเป็นบุคคล
ลม้ละลาย หรือใหช้ าระบญัชีของ INET หรือกรณีที่ INET ตกเป็นผูมี้หนีส้ินลน้พน้ตวัตามที่กฎหมาย
ก าหนด หรือในกรณีที่ INET เลิกกิจการ มีมติเลิกกิจการ หรือหยุดด าเนินกิจการ หรือถูกพิทักษ์
ทรพัย ์ไม่ว่าทัง้หมดหรือส่วนที่มีนยัส าคญัต่อกิจการ 

7.      มีเหตุการณใ์ดเหตุการณห์นึ่งเกิดขึน้ ซึ่งกองทรสัตฯ์ มีความเห็นโดยสมเหตุสมผลว่าจะกระทบต่อ
ความสามารถของ INET ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญาฉบบันี ้ 

8. เม่ือมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึน้ ส่งผลใหคู้่สัญญาฝ่ายที่ไดร้บัผลกระทบไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ของตน
ตามสญัญาฉบบันีไ้ด ้และเหตสุดุวิสยันัน้ยงัคงด ารงอยู่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา [60] วนั  
เพื่อประโยชนข์องสญัญาฉบบันี ้“เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อนัจะเกิดขึน้ก็ดี จะใหผ้ล
พิบตัิก็ดี ไม่มีใครจะอาจป้องกนัได ้แมว้่าบุคคลผูต้อ้งประสบหรือใกลจ้ะตอ้งประสบเหตนุัน้จะไดใ้ช้
ความระมดัระวงัตามสมควรอนัพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลนัน้ในพฤติการณ์เช่นนัน้ก็ตาม เช่น ไฟ
ไหม ้แผ่นดินไหว วาตภยั อทุกภยั ฟ้าผ่า สงคราม การปิดลอ้มโดยทหาร การจลาจล การก่อความไม่
สงบของพลเมือง การก่อการรา้ย การออกค าสั่งโดยหน่วยงานรัฐหรือสภาวการณ์อ่ืนใด ซึ่งอยู่
นอกเหนือการควบคมุตามสมควรของคู่สญัญาซึ่งไดร้บัผลกระทบจากเหตสุดุวิสยันัน้ 

9. ในกรณีที่มีการเลิกกองทรสัตฯ์ ตามรายละเอียดที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละหนังสือชีช้วน 
และกองทรสัตฯ์ ไดแ้จง้ให ้INET ทราบถึงการเลิกกองทรสัตฯ์ เป็นลายลกัษณอ์กัษรแลว้ 
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10.   สญัญาเช่าพืน้ที่กับปูนซีเมนตแ์ก่งคอยเลิกไป ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่มีการโอนสิทธิการเช่าตามสัญญา
เช่าพืน้ที่ใหแ้ก่กองทรสัตฯ์ หรือกรณีที่กองทรสัตฯ์ เขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ที่ฉบบัใหม่กบัปนูซีเมนตแ์ก่ง
คอย ตามที่ก าหนดในสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาเช่าพืน้ที่           

ผลของการเกิดเหตุ
แห่งการเลิกสัญญา 

▪ ในกรณีเกิดเหตแุห่งการเลิกสญัญา คู่สญัญามีสิทธิด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณต์ามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 4 ของเหตุแห่งการเลิกสญัญา ใหถ้ือว่า

สญัญาฉบบันีส้ิน้สุดลงโดยที่คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใชจ้่าย หรือเงินหรือ
ประโยชนต์อบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได ้เวน้แต่ตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 

2. ในกรณีที่เกิดเหตกุารณต์ามที่ระบไุวใ้นขอ้ 3 ของเหตแุห่งการเลิกสญัญา กองทรสัตฯ์ มีสิทธิบอกเลิก
สญัญาโดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยกองทรสัตฯ์ เป็นผูมี้สิทธิไดร้บัเงินเวนคืนในส่วน
ของทรพัยส์ินที่กองทรสัตฯ์ เช่า ทั้งนี ้ในกรณีที่ INET ไดร้บัเงินดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
INET จะตอ้งโอนหรือช าระเงินจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัตฯ์ โดยเรว็ที่สดุ  

3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 10 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา 
กองทรสัตฯ์ มีสิทธิบอกเลิกสญัญาโดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดย INET จะตอ้งคืนเงิน
ค่าเช่าล่วงหนา้ซึ่งกองทรสัตฯ์ ไดช้ าระใหแ้ก่ INET แลว้ ตามสดัส่วนระยะเวลาการเช่าคงเหลือ (วิธี
เสน้ตรง) พรอ้มทัง้เงินชดเชยใหแ้ก่กองทรสัตฯ์ (หากมี) 

4. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 8 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายที่ไดร้บั
ผลกระทบจากเหตสุดุวิสยัมีสิทธิบอกเลิกสญัญาโดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษร ในกรณีที่
กองทรัสต์ฯ เป็นคู่สัญญาฝ่ายที่ไดร้ับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนั้น INET จะต้องคืนเงินค่าเช่า
ล่วงหนา้ซึ่งกองทรสัตฯ์ ไดช้ าระใหแ้ก่ INET แลว้ ตามสดัส่วนระยะเวลาการเช่าคงเหลือ (วิธีเสน้ตรง) 
ภายใน [15] วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือบอกเลิกสญัญาจากกองทรสัตฯ์  

5. ในกรณีที่เกิดเหตุการณต์ามที่ระบุไวใ้นขอ้ 9 ของเหตุแห่งการเลิกสญัญา กองทรสัตฯ์ สามารถโอน
สิทธิการเช่าใหแ้ก่บุคคลที่สามได ้(ทั้งนี ้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเช่า
พืน้ที่) หรือ กองทรสัตฯ์ มีสิทธิบอกเลิกสญัญาโดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษร ก่อนการเลิก
กองทรสัตฯ์ จะเสรจ็สิน้ โดย INET ไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ จากกองทรสัตฯ์ ได ้  

▪ ในกรณีที่สญัญาฉบบันีเ้ลิกกัน คู่สญัญาย่อมไม่สิน้สิทธิในการเรียกค่าใชจ้่ายและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่
ไดมี้อยู่ก่อนมีการเลิกสญัญา ค่าใชจ้่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึน้อันเนื่องจากการเลิกสัญญา และ/หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในสญัญานี ้

ก า ร รั บ ผิ ด ช ด ใ ช้
ค่าเสียหาย 

▪ INET ตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใด ๆ ซึ่งกองทรัสต์ฯ และทรัสตี (รวมทั้งลูกจ้าง กรรมการ 
พนักงาน และตวัแทนของบุคคลดงักล่าว) ไดร้บัความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอ้ง ภาษี อากรแสตมป์ 
ความรบัผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมดและตน้ทนุและค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งที่สมเหตสุมผล ซึ่งรวมถึงค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินการทางกฎหมาย ค่าทนายความและเงินทดรองอ่ืนเนื่องจากการท าผิดขอ้ตกลง หรือขอ้สญัญา 
หรือการผิดค ารับรองใดของ INET ภายใต้สัญญาฉบับนี ้หรือสัญญาข้อตกลงด าเนินการ เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทรสัตฯ์ ทรสัตี หรือตัวแทนของ
กองทรัสต์ฯ หรือทรัสตี ทั้งนี ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอ่ืนใดของกองทรัสต์ฯ ที่มีตามสัญญาฉบับนีห้รือตาม
กฎหมายที่ใชบ้งัคบัใด ๆ 

การ โอน สิทธิ แ ล ะ
หน้าที ่

▪ INET ไม่สามารถโอนสิทธิและหนา้ที่ภายใตส้ญัญาฉบบันี ้ยกเวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากกองทรสัตฯ์ 
เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

▪ INET ตกลงใหค้วามยินยอมกับกองทรสัตฯ์ ในการโอนสิทธิและหนา้ที่ภายใตส้ญัญาฉบับนีใ้หแ้ก่บคุคลที่
สาม ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทรสัตฯ์ ก่อนครบก าหนดอายุสัญญาฉบับนี ้ ทั้งนี ้การโอนดังกล่าวตอ้ง
เกิดขึน้ก่อนการเลิกกองทรสัตฯ์ จะเสรจ็สิน้ 

การระงับข้อพิพาท ▪ โดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการโดยอาศยัขอ้บงัคบัของสถาบนัอนญุาโตตลุาการ ส านกังานศาลยตุิธรรม 



รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

52 
 

▪ ด าเนินกระบวนการอนญุาโตตลุาการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ด าเนินกระบวนการเป็นภาษาไทย 
รวมทัง้สถานที่ด  าเนินกระบวนพิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

กฎหมายทีใ่ช้บังคับ ▪ กฎหมายไทย 

1.6.6. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาตกลงด าเนินการ 

บริษัทฯ จะเข้าท าสัญญาตกลงด าเนินการกับกองทรัสต ์โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาตกลง
ด าเนินการ ไดด้งันี ้

ผู้ให้สัญญา INET 
ผู้รับสัญญา บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต ์(“กองทรสัต”์) 
วันทีค่าดว่าจะเข้าท า
สัญญา 

ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 

ระยะเวลาของ
สัญญา 

ตลอดระยะเวลาการเช่าทรพัยส์ินระหวา่ง INET กบักองทรสัต ์ตามสญัญาเช่าทรพัยส์ินเพ่ือด าเนินงาน 

หน้าทีห่ลักของผู้ให้
สัญญา 

หนา้ที่หลกัของ INET รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) เร่ืองดงัต่อไปนี ้

• คงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• INET จะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในเอกสารธุรกรรม* 

• หากเจา้หนีใ้ดๆ ของ INET มีสิทธิเรียกรอ้งต่อ INET ตามเอกสารหรือสญัญาใดๆ INET ตกลงที่จะด าเนินการ
ใดๆเพื่อผ่อนเวลาการใช้สิทธิเรียกรอ้งของเจ้าหนีน้ั้นๆ ออกไป จนกว่าหน้าที่ทั้งหมดของ  INET ภายใต้ 
เอกสารธุรกรรม*จะไดร้บัการปลดเปลือ้งทัง้หมด 

• INET จะน าส่งงบการเงินและบญัชี หรือขอ้มลูอ่ืนๆ ตามที่ไดมี้การรอ้งขอตามสมควรจากกองทรสัต ์เพ่ือใชใ้น
การติดตามดูแลธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จนกว่าหนา้ที่ทั้งหมดของ  INET ภายใตเ้อกสาร
ธุรกรรม*จะไดร้บัการปลดเปลือ้งทัง้หมด 

• INET จะตอ้งคงไวซ้ึ่งอตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่เกิน 
3.5 เท่า ณ สิน้ไตรมาสใดๆ ทัง้นี ้ตามค านิยามและรายละเอียดวิธีการค านวณที่ก าหนดไวใ้นสญัญา โดย
หนีส้ินดงักล่าว จะไม่รวมถึงภาระหนีส้ินที่เป็น Finance Lease, Operating Lease, หนีท้ี่ INET ตอ้งบนัทึก
เนื่องจากการจดัตัง้ REIT ภายใตม้าตรฐานบญัชีที่เกี่ยวขอ้ง 

• ในกรณีที่อตัราส่วนทางการเงินไม่เป็นไปตามที่ก าหนด INET ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ และไม่
สามารถก่อหนีส้ินเพ่ิมเติมได ้เวน้แต่หนีส้ินดงักล่าวจะเป็นหนีด้อ้ยสิทธิกว่าหนีท้ี่ INET มีต่อกองทรสัต ์

• ตกลงรกัษาสดัส่วนในการถือหน่วยทรสัต ์ดงัต่อไปนี ้
o ภายในระยะเวลา 8 ปี แรก INET จะถือหน่วยทรัสตเ์ป็นจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวน

หน่วยทรสัตท์ัง้หมดของกองทรสัต ์  
o ในช่วงปีที่ 9 ถึงปีที่ 16 INET จะถือหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมด

ของกองทรสัต ์
o ในช่วงปีที่ 17 ถึงปีที่ 25 INET จะถือหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมด

ของกองทรสัต ์

• ตกลงรบัผิดชอบค่าภาษี เบีย้ปรบั หรือเงินเพ่ิมใดๆ ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ หรือหน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวขอ้งเรียกเก็บเนื่องจาก INET ปฏิบตัิผิดเงื่อนไขที่ก าหนดในบตัรส่งเสริมการลงทนุที่ไดร้บั 

• ด าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมเร่ืองทางเดิน ทางรถยนต ์ ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนสาธารณปูโภคต่างๆ 
ของที่ดินภารยทรพัยโ์ฉนดที่ดินเลขที่ 9977** เลขที่ดิน 112 หนา้สารวจ 1212 ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย 
จงัหวดัสระบรุี ใหแ้ก่ที่ดินสามยทรพัยโ์ฉนดที่ดินเลขที่ 2877 เลขที่ดิน 16 หนา้สารวจ 93 ต าบลทบักวาง 
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อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี ที่ INET เช่าที่ดินจาก SCG ตามสญัญาเช่าพืน้ที่ ก่อนวนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ
ส าเรจ็ โดยใหภ้าระจ ายอมดงักล่าวมีผลตลอดระยะเวลาที่ SCG ให ้ INET เช่าพืน้ที่ดงักล่าว (เพ่ือใหใ้ชเ้ป็น
ทางเขา้ออกโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 อีกทางหนึ่ง) 

• ปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบักบัการประกอบกิจการของ INET ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) กิจการ
โทรคมนาคม และจะตอ้งจดัใหไ้ดม้าและด ารงคงไวซ้ึ่งใบอนญุาตที่จ  าเป็นทัง้หมดส าหรบัการประกอบกิจการ
ของ INET ตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวขอ้ง 

• ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของใบอนญุาตและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบกิจการของ INET ซึ่ง
รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) กิจการโทรคมนาคม และแจง้กองทรสัต ์ ทราบทนัทีหากไดร้บัค าบอกกลา่วหรือ
ค าสั่งจากหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเนื่องจากการไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขใบอนญุาตหรือ
กฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจกระทบต่อความสมบรูณข์องใบอนญุาตหรือท าใหใ้บอนญุาตถกูเพิกถอน 

• ด ารงรกัษาการรบัรองมาตรฐานต่างๆ ที่ INET ไดร้บั ไม่ใหด้อ้ยไปกว่ามาตรฐานที่ INET ไดร้บั ณ วนัที่เขา้ท า
สญัญาฉบบันี ้

• อนญุาตใหก้องทรสัต ์และ/หรือ บคุคลที่กองทรสัต ์ก าหนด และ/หรือ ลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการศนูยป์ฏิบตัิการขอ้มลู 
รวมถึงบริวารของบคุคลใดๆ ดงักล่าวทัง้หมด สามารถใชท้ี่ดิน หรือผ่านทีด่นิที่ INET เช่าจาก SCG ตาม
สญัญาเช่าพืน้ที่ และ/หรือ ที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ INET ในบริเวณใกลเ้คียงกบัโครงการ INET-IDC3 เฟส 
1 ได ้ เพ่ือการประกอบกิจการหรือการรบับริการ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัศนูยป์ฏิบตักิารขอ้มลู ไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่าย
ใดๆ นอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงการช าระค่าตอบแทนการใชท้ี่ดนิ 

• ในกรณีที่สญัญาเช่าทรพัยส์ินเพื่อด าเนินงาน ระหว่าง กองทรสัต ์และ INET สิน้สุดลง ไม่ว่ากรณีใดๆ INET 
ตกลงใหค้วามรว่มมือและใหค้วามช่วยเหลือ ตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นโดยไม่ชกัชา้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่
จ ากดัเฉพาะ) การเชื่อมต่อระบบงานหรือขอ้มลูและการเขา้ใชอ้ปุกรณต์่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือใหผู้เ้ช่าทรพัยส์ิน
เพื่อด าเนินการรายใหม่ และ/หรือ บุคคลที่กองทรสัต์ ก าหนด สามารถเขา้เริ่มด าเนินการใหบ้ริการศูนย์
ปฏิบตัิการขอ้มลูแก่ ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตามที่กองทรสัต ์ไดแ้จง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

•  แจ้งให้กองทรัสต์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยพลัน  หากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของผูใ้หส้ญัญาในการประกอบธุรกิจ และ/หรือ กระทบต่อความสามารถของผูใ้หส้ญัญาใน
การปฏิบตัิตามเอกสารธุรกรรม* และ/หรือ กรณีเกิดขอ้พพิาทใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

• ในกรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ก าหนดในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าพืน้ที่ ระหว่าง SCG INET และ
กองทรสัต ์INET ตกลงด าเนินการใดๆ เพื่อใหก้องทรสัต ์สามารถรบัโอนสิทธิและหนา้ที่ตามสญัญาเช่าพืน้ที่
กบั SCG หรือเขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ที่ฉบบัใหม่กบั SCG แทน INET ใหส้  าเรจ็ลลุ่วงโดยพลนั 

• ในกรณีเกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือถูกท าลาย INET ตกลงด าเนินการใดๆ โดยใช้ความ
พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกัน เยียวยา รวมถึงใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินใดๆ หรือเขา้
ด าเนินการแกไ้ข เพื่อใหส้ามารถใชท้รพัยส์ินเพ่ือจดัหาผลประโยชนต์่อไปได ้

• ใชค้วามพยายามอย่างดีที่สดุในการด าเนินการเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 มีไม่นอ้ย

กว่า [•] Rack และ ในกรณีที่สญัญาเช่าด าเนินการสิน้สดุลงไม่ว่าในกรณีใดๆ INET จะใหค้วามรว่มมือและ
ใหค้วามช่วยเหลือ ตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นโดยไม่ชักชา้ รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ และ/หรือ หนา้ที่ตามสญัญาที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหผู้เ้ช่าทรพัยส์ินเพื่อด าเนินงานราย
ใหม่เขา้เป็นคู่สญัญากบัผูใ้ชบ้ริการแทนที่ INET 

หน้าทีง่ดเว้นกระท า
การของผู้ให้สัญญา 

• เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสอืจากกองทรสัตล์่วงหนา้ INET ถกูจ ากัดมิใหด้  าเนินการบางประการ 
ซึ่งรวมถึงการกระท าดงัต่อไปนี ้
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1. การประกอบธุรกิจใหม่ นอกเหนือจาก (ก) ธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนหรือที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับธุรกิจของ INET ในปัจจุบนั (ซึ่งรวมถึงธุรกิจการใหบ้ริการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิตัล และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)) หรือการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทั่วไปของธุรกิจของ INET ที่ด  าเนินการอยู่ในวนัที่เขา้ท าสญัญาฉบบันี ้ และ (ข) 
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิตัล และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือธุรกิจที่มีปัจจัยหลัก
เกี่ยวเนื่องหรือที่มีส่วนประกอบหลักหรือสาระส าคัญในดา้นเทคโนโลยีดิจิตัล และปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) ทั้งนี ้เพื่อไม่ใหเ้ป็นที่สงสยั หนา้ที่งดกระท าการขอ้นีใ้ชบ้งัคบัเฉพาะกับ  INET 
เท่านัน้โดยไม่รวมถึงบริษัทอ่ืนๆ ในกลุ่มของ INET ดว้ย  

2. การเขา้ซือ้กิจการ หุน้ (ไม่ว่าเป็นการซือ้หุน้เพิ่มทุนที่ออกใหม่หรือหุน้เดิม) เขา้ถือประโยชนใ์นลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ในนิติบุคคลอ่ืน หรือการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ที่จัดตั้งขึน้ไม่ว่ารายการเดียวกันหรือหลาย
รายการซึ่งเขา้ท าในช่วงระยะเวลา 12 เดือนใดๆ มีมูลค่าไม่เกินรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้ือหุน้ทัง้หมด
ของ INET โดยพิจารณาตามขอ้มูลของงบการเงินรวมของ INET และ/ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในสญัญาขอ้ตกลงด าเนินการ หนา้ที่งดกระท าการขอ้นีใ้ชบ้งัคบัเฉพาะกับ INET เท่านัน้โดยไม่รวมถึง
บริษัทอ่ืนๆ ในกลุ่มของ INET ดว้ย 

3. ลดทนุจดทะเบียน (ซึ่งไม่รวมการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุน้ที่ยงัไม่ไดอ้อกและเสนอขาย และการ
ลดมลูค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดยเพิ่มจ านวนหุน้ ซึ่งไม่ท าใหท้นุจดทะเบียนของ INET เปลี่ยนแปลง) 

4. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง สละสิทธิ หรือดัดแปลง ซึ่งเงื่อนไขที่ส  าคัญของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม หรือเงื่อนไขที่ส  าคัญใดๆ ของสัญญาที่เกี่ยวขอ้งกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
(ตามที่คู่สญัญาตกลงกัน) เวน้แต่ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใชบ้งัคบัก าหนด หรือเม่ือการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ และ/หรือ รายไดข้อง INET 

5. การสละสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือยกเลิกสญัญาที่ส  าคญัใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ตามที่คู่สญัญาตกลงกนั) ซึ่งจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ 

6. ใหกู้ย้ืมเงิน หรือกระท าการใด ๆ ใหต้นมีฐานะเป็นเจา้หนี ้ซึ่งรวมถึง การค า้ประกนั หรือยอมรบัผิดชดใช้
ค่าเสียหาย หรือก่อหนีเ้พื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน หรือยอมรับโอนหนีจ้ากบุคคลอ่ืน  ยกเว้นกรณี
ดงัต่อไปนี ้
1) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมคา้ กูย้ืมเงินรวมกัน ณ สิน้ไตรมาสใดๆ มีมูลค่าคงคา้งไม่เกิน 

รอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้ือหุน้ทัง้หมดของ INET โดยพิจารณาตามขอ้มูลของงบเฉพาะกิจการของ 
INET  

2) บัญชีลูกหนี ้ของ INET ที่ก่อขึน้ตามธุรกิจปกติ บนเงื่ อนไขและข้อก าหนดทั่วไป (arms’ length 
basis) และเป็นไปตามทางการคา้ปกติ 

7. ก่อหลกัประกนัหรือภาระผกูพนับนบญัชีลกูหนี ้(receivables) หรือทรพัยส์ินของ INET (ยกเวน้กรณี (ก) 
การก่อหลักประกันภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) ในกรณีที่ INET เป็นผู้เช่า (ข) 
หลกัประกนัหรือภาระผูกพนับนทรพัยส์ินรวมกนัมีมลูค่าไม่เกินรอ้ยละ 50 ของมลูค่าตามบญัชีของที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ ณ ขณะนั้น โดยพิจารณาตามข้อมูลบนงบการเงินรวมของ  INET (ค) การก่อ
หลักประกันตามหรือที่อนุญาตไวใ้นเอกสารธุรกรรม* (ง) ภาระผูกพันซึ่งเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ (จ) หลักประกันหรือภาระผูกพนับนทรพัยส์ินที่ไม่มีความจ าเป็นต่อธุรกิจของ  INET ตราบที่
หลกัประกนัดงักล่าวไดใ้หไ้วเ้พ่ือเป็นประกันการกูย้ืมเงินกบัธนาคารพาณิชยร์ายเดียวหรือหลายราย (ฉ) 
การก่อหลกัประกันบนบญัชีลูกหนีข้อง INET ใหแ้ก่เจา้หนีเ้งินกูเ้พื่อน าเงินนัน้มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ
ปกติ ทัง้นี ้เป็นจ านวนทัง้หมดไม่เกินรอ้ยละ 5 ของรายไดร้วมทัง้หมดของ INET โดยพิจารณาตามขอ้มูล
ของงบเฉพาะกิจการของ  INET (ทั้งนี ้ ปัจจุบัน INET มีหนี ้เงินกู้กับธนาคารออมสิน ซึ่ง INET ใช้
บญัชีลกูหนีเ้ป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ธนาคารออมสิน) หรือ (ฉ) หลกัประกนัใดๆ ที่ INET ไดก้่อขึน้ก่อนวนัที่
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กองทรสัต ์เขา้ลงทุนส าเร็จ (ภายใตเ้งื่อนไขว่าการกูย้ืมเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ของ
สญัญาขอ้ตกลงด าเนินการนี)้ 

8. จ าหน่ายบญัชีลูกหนี ้หรือทรพัยส์ินของ INET (เวน้แต่เป็นการจ าหน่ายทรพัยส์ินโดยเป็นไปตามเกณฑ์
ของกระแสเงินสดที่ก าหนด หรือไดก้ระท าตามธุรกิจปกติ บนเง่ือนไขและขอ้ก าหนดทั่วไป (arms’ length 
basis) และเป็นไปตามทางการคา้ปกติ) ทัง้นีร้วมถึง Factoring ที่ท  าเป็นปกติการคา้อยู่แลว้ 

9. เขา้ท าธุรกรรมกบับคุคลอ่ืนที่ไม่อยู่บนเง่ือนไขและขอ้ก าหนดทั่วไป (arms’ length basis) และไม่เป็นไป
ตามทางการคา้ปกติ 

10. ตกลงที่จะประนีประนอมยอมความ หรือท าการประนีประนอมยอมความ ในการเรียกรอ้งหรือขอ้พิพาท
ใดๆ เวน้แต่การประนีประนอมยอมความดงักล่าวมิไดส้่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาคญัต่อฐานะ
การเงินของ INET 

11. การแยกกิจการ หรือ การน าบริษัทในกลุ่มเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (Spin-off) 
ตามเงื่อนไขของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือการด าเนินการใดในลกัษณะเดียวกันที่ส่งผล
กระทบในแง่ลบอย่างมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ และ/หรือ รายไดข้อง INET 

12. ไม่ประกอบธุรกิจหรือกระท าการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจการใหบ้ริการ
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในพืน้ที่บริเวณใกลเ้คียงกับที่ดินที่เช่า ทัง้นี ้เวน้แต่จะไดร้บั
ความยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากกองทรสัต ์ 

ข้อตกลงเร่ืองสิทธิใน
การปฏิเสธก่อนของ
กองทรัสต ์ (Right of 
First Refusal/Right to 
Match) 

• ในกรณีที่ INET ประสงคจ์ะใหเ้ช่า หรือ จ าหน่าย จ่าย โอน ทรพัยส์ินหรืออุปกรณใ์ดๆ ที่ใชส้  าหรบัโครงการ 
INET-IDC3 เฟสอ่ืนๆ หรือทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่ใช้ส  าหรับโครงการของ INET ในบริเวณใกล้เคียงกับ 
โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ที่กองทรัสต์ เข้าลงทุนในครั้งนี ้หรือทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่ใช้ส  าหรับการ
ประกอบธุรกิจหลัก หรือส าหรบัโครงการใดๆ ของ INET ก็ตาม INET จะตอ้งเสนอให้กองทรสัต ์พิจารณา
ก่อน หากกองทรสัต ์ปฏิเสธ INET จึงจะสามารถน าเสนอใหแ้ก่บุคคลอ่ืนได ้ดว้ยเงื่อนไขที่ไม่ดีกว่าเงื่อนไขที่
เสนอใหก้องทรสัต ์(Right of First Refusal) หรือในกรณีที่มีบุคคลอ่ืน น าเสนอขอ้เสนอที่ดีกว่ากองทรสัต  ์
INET ตกลงจะน าขอ้เสนอดังกล่าวมาให้กองทรสัตพ์ิจารณาเทียบเคียงอีกครั้ง โดยหากกองทรสัต ์เสนอ
ขอ้เสนอที่ดีเทียบเท่าหรือดีกว่า INET ตกลงจะรบัขอ้เสนอจากกองทรสัต ์(Right to Match) 

ข้อตกลงให้ความ
สนับสนุน 

•  INET ตกลงใหค้วามสนบัสนนุและความช่วยเหลือใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งและเกี่ยวกบัการด าเนินงานของกองทรสัต ์
และ/หรือ บคุคลที่กองทรสัต ์อนญุาต และ/หรือบคุคลอ่ืนในกรณีที่กองทรสัต ์ตกลงใหบ้คุคลอ่ืนเช่าทรพัยส์ิน
เพ่ือด าเนินการตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเช่าทรพัยส์ินเพ่ือด าเนินงาน แทน INET 

การโอนสิทธิ INET จะไม่โอนสิทธิหรือหนา้ที่ของตนภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงด าเนินการ 
การระงับข้อพิพาท • โดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการโดยอาศยัขอ้บงัคบัของสถาบนัอนญุาโตตลุาการ ส านกังานศาลยตุิธรรม 

• ด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ด าเนินกระบวนการเป็นภาษาไทย 
รวมทัง้สถานที่ด  าเนินกระบวนพิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

กฎหมาย กฎหมายไทย 
หมายเหต:ุ  สญัญาขอ้ตกลงด าเนินการฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระส าคญั แต่จะไม่แตกต่างกนัในสาระส าคญั ทัง้นี ้ กรณีท่ีมีการเลิกกองทรสัต ์

และกองทรสัตต์อ้งโอนสิทธิใหแ้ก่บคุคลภายนอก ขอ้ตกลงตามสญัญาขอ้ตกลงด าเนินการจะสิน้สดุลง 

* เอกสารธุรกรรม ไดแ้ก่ สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าพืน้ท่ี บนัทึกขอ้ตกลงการช าระค่าตอบแทนการใชท่ี้ดิน สญัญาซือ้ขายทรพัยส์ิน สญัญา
เช่าทรพัยส์ินเพื่อด าเนินงาน สญัญาเช่าท่ีดินสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) และสญัญาขอ้ตกลงด าเนินการ 
** โฉนดท่ีดินเลขท่ี 9977 (ท่ีดินตัง้อยู่หลงัโฉนดท่ีดิน 2877) ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบรษิัทฯ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อน าไปพฒันา Data Center ในอนาคต 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงตกลงจดทะเบียนภาระจ ายอมใหแ้ก่กองทรสัต ์เพื่อใหเ้ป็นทางเขา้-ออกอีกทางหน่ึงของโครงการ INET-IDC3 โดยที ่INET ไม่ไดร้บั
ค่าตอบแทน โดยขอ้ตกลงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ INET หาก INET มิไดเ้ป็นผูเ้ช่าทรพัยส์ิน เน่ืองจากจะมีบคุลากรของกองทรสัต ์และผูเ้ช่าราย
ใหม่เขา้มาใชป้ระโยชนจ์ากโฉนดท่ีดินเลขท่ี 9977 เป็นทางเขา้-ออก 
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1.6.7. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าด าเนินการ 

บริษัทฯ จะเข้าท าสัญญาเช่าด าเนินการ เพื่อเช่าทรัพยสิ์นจากกองทรัสตม์าด าเนินธุรกิจ โดยสามารถสรุป
สาระส าคญัของรา่งสญัญาเช่าด าเนินการไดด้งันี ้

คู่สัญญา 1. บลจ. กสิกรไทย ในฐานะทรสัตีของกองทรสัตฯ์ ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
2. INET ในฐานะผูเ้ช่า 

ทรัพยสิ์นทีเ่ช่า 1. อาคารรบัรองลกูคา้ (Customer Center) อาคารที่จอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารหอ้งน า้ อาคารป๊ัมน า้ และ
ถงัเก็บน า้ ซึ่งตัง้อยู่บนบางส่วนของที่ดินซึ่ง INET เช่าจาก ปนูซิเมนตแ์ก่งคอยตามสญัญาเช่าพืน้ที่ (“อาคาร 
Customer Center”)   

2. อาคารและส่วนควบของอาคารและงานระบบ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการของโครงการ INET IDC3 เฟส 1 
(ได้แก่ อาคาร Data Center และ อาคาร Utilities รวมถึงทางเชื่อมซึ่งเชื่อมกับอาคารรับรองลูกค้า 
(Customer Center)) ซึ่งตัง้อยู่บนบางส่วนของที่ดินซึ่ง INET เช่าจาก ปูนซิเมนตแ์ก่งคอยตามสญัญาเช่า
พืน้ที่ (“อาคาร Data Center”) 

3. อาคาร Substation (รวมเรียกทรพัยส์ินในขอ้ 1 ถึง 3  ว่า “อาคารทีเ่ช่าทัง้หมด”) 
4. ตู ้Rack พรอ้มอุปกรณ์การเชื่อมต่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งที่ใชใ้นโครงการ INET IDC3 เฟส 1 ซึ่งรวมอุปกรณ์

เทคโนโลยีขัน้สงู (Core Network) จ านวน 492 Rack (“อุปกรณท์ีเ่ช่า”) 
รวมเรียกทรพัยส์ินที่เช่าขา้งตน้รวมกนัว่า “ทรัพยสิ์นทีเ่ช่า” ทัง้นี ้รายละเอียดเป็นไปตามรายการอปุกรณท์ี่ปรากฏ
ในเอกสารแนบทา้ยสญัญาฉบบันี ้

ระยะเวลาการเช่า ระยะเวลาการเช่าประมาณ 25 ปี โดยนบัตัง้แต่วนัที่ท  าการซือ้ขายทรพัยส์ินเสรจ็สิน้ จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2588 
(ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่าที่ดินตามสญัญาเช่าพืน้ที่ตามที่ไดมี้การแก้ไขโดยสญัญา
แกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาเช่าพืน้ที่) 

การต่ออายุการเช่า  หาก INET ไดร้บัการต่ออายุสญัญาเช่าพืน้ที่ (ตามที่ไดมี้การแกไ้ขโดยสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าพืน้ที่) กับ
ปนูซีเมนตแ์ก่งคอยเม่ือครบก าหนดอายสุญัญาเช่าพืน้ที่ดงักล่าว กองทรสัตฯ์ มีสิทธิที่จะต่อระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญาฉบบันีอ้อกไปจากวนัสิน้สดุอายุของสญัญาฉบบันีต้ามระยะเวลาที่จะตกลงกันกับ INET โดยกองทรสัตฯ์ 
จะตอ้งแจง้เป็นหนังสือให ้ INET ทราบล่วงหนา้ภายในเวลาไม่นอ้ยกว่า [⚫] วนั [ก่อนวนัสิน้สุดอายุของสญัญา
ฉบับนี ้] ว่ากองทรัสต์ฯ ประสงค์ที่จะใช้สิทธิต่อระยะเวลาการเช่าดังกล่าว โดยกองทรัสต์ฯ และ INET จะ
ด าเนินการเจรจาเขา้ท าและแกไ้ขเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการต่อระยะเวลาดงักล่าวก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้

การจดทะเบียนการ
เช่า 

คู่สญัญาตกลงจะน าสญัญาฉบบันีไ้ปจดทะเบียนการเช่า (ส าหรบัอาคารที่เช่าทัง้หมด) ต่อพนักงานเจา้หนา้ที่  ณ 
ส านักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง ภายในก าหนด 3 วันนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี ้โดย ผู้เช่าตกลงเป็น
ผูร้บัผิดชอบช าระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจดทะเบียนการเช่าทัง้หมด ตามสญัญา
ฉบบันี ้

ค่าเ ช่าและเ ง่ือนไข
การจ่ายค่าเช่า 

▪ ค่าเช่าอาคาร Customer Center ไม่เกิน 320,000.00 บาท ต่อเดือน (“ค่าเช่าอาคาร Customer Center”) 
ในปีแรกของสญัญา และปรบัเพ่ิมขึน้ทกุวนัที่ 1 มกราคมของทกุปีตามอตัราการเปลี่ยนแปลงของดชันีราคา
ผูผ้ลิต (PPI) หรืออัตราเงินเฟ้อ ตามที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชยส์  าหรบัเดือนธันวาคมของปีล่าสุด 
เทียบกบัเดือนธันวาคมของปีก่อนหนา้ ส าหรบัปีถดัๆ ไป 

▪ ค่าเช่าอาคาร Data Center และค่าเช่าอปุกรณท์ี่เช่า รวมกนัไม่เกิน 62,000.00 บาท ต่อ Rack ต่อ เดือนใน
ปีแรก ส าหรบั ตู ้rack จ านวน 492 rack (“ค่าเช่าอาคาร Data Centerและอุปกรณ”์) และปรบัเพ่ิมขึน้ทกุ
วนัที่ 1 มกราคมของทุกปีตามอตัราการเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) หรืออตัราเงินเฟ้อ ตามที่
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชยส์  าหรบัเดือนธันวาคมของปีล่าสุด เทียบกับเดือนธันวาคมของปีก่อนหนา้ 
ส าหรบัปีถดัๆ ไป 
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▪ ค่าเช่าอาคาร Substation ไม่เกิน 83,333.33 ต่อเดือน (“ค่าเช่าอาคาร Substation”) ในปีแรกของสญัญา 
และปรบัเพิ่มขึน้ทุกวนัที่ 1 มกราคมของทุกปีตามอตัราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูผ้ลิต (PPI) หรือ
อัตราเงินเฟ้อ ตามที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ส  าหรับเดือนธันวาคมของปีล่าสุด เทียบกับเดือน
ธันวาคมของปีก่อนหนา้ ส าหรบัปีถดัๆ ไป 

▪ ค่าเช่าอาคาร Customer Center ค่าเช่าอาคาร Data Center และอุปกรณ ์และค่าเช่าอาคาร Substation 
รวมเรียกว่า ค่าเช่า (“ค่าเช่า”) 

▪ ค่าเช่าจะช าระเป็นรายเดือน โดยจะช าระภายในวนัที่ 15 ของทกุเดือน (“วันครบก าหนดช าระค่าเช่า”) ใน
กรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผูเ้ช่าตกลงจะช าระค่าเช่าให้แก่ 
กองทรัสต์ฯ ในวันท าการก่อนหน้าวันครบก าหนดช าระค่าเช่า โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่
กองทรสัตฯ์ ระบ ุหรือโดยวิธีอ่ืนใดตามที่ผูเ้ช่าและกองทรสัตฯ์ จะตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรรว่มกนั 

▪ หนา้ที่ของผูเ้ช่าในการช าระค่าเช่า หรือการช าระหนีอ่ื้น หรือการปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัอ่ืนใดของผู้เช่าที่มีอยู่
กับกองทรสัตฯ์ ภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานจากกองทรสัตฯ์ นัน้ ถือเป็นเด็ดขาด ไม่อาจเพิกถอนได ้ไม่มี
เงื่อนไข (รวมถึงไม่ว่าจะมีการซ่อมแซม บ ารุงรกัษา หรือเปลี่ยนแปลงทรพัยส์ินที่เช่าก็ตาม) และเป็นอิสระ
ต่อกนัจากหนา้ที่หรือขอ้ผกูพนัของผูเ้ช่าภายใตส้ญัญาอื่นๆ และผูเ้ช่าจะช าระค่าเช่า และหนีอ่ื้นๆ โดยไม่ขอ
หกักลบลบกบัหนีใ้ดๆ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเช่าด าเนินงานฉบบันี  ้

สิทธิและหน้าที่ของผู้
เช่า 

ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าตกลงที่จะด าเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) การด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
1. ช าระค่าเช่าและเงินอ่ืนใดทัง้หมดซึ่งถึงก าหนดช าระใหแ้ก่ กองทรสัตฯ์ ตามที่ระบไุวใ้นสญัญาฉบบันี ้(หาก

มี) 
2. ใชท้รพัยส์ินที่เช่าเพ่ือประกอบธุรกิจการใหบ้ริการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือการ

ด าเนินกิจการตามปกติ โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย สูญเสีย หรือเสื่อมสภาพใดๆ นอกจากกรณีเป็นไป
ตามการใชง้านตามปกติของทรพัยส์ินที่เช่าดงักล่าว 

3. ไม่ก่อภาระผกูพนัใดๆ บนทรพัยส์ินที่เช่า ยกเวน้กรณีอ่ืนๆ ที่ระบใุหท้ าไดภ้ายใตเ้อกสารธุรกรรม 
4. ไม่ใหเ้ช่าช่วง หรืออนญุาตใหบ้คุคลใดใชท้รพัยส์ินที่เช่า หากไม่ไดร้บัความยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากกองทรสัตฯ์ เวน้แต่ที่จะอนญุาตใหก้ระท าไดต้ามที่ระบไุวใ้นเอกสารธุรกรรม 
5. เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายภาษีธุรกิจเฉพาะในส่วนของค่าเช่า ซึ่งผูใ้หเ้ช่าอาจมีหนา้ที่ตามกฎหมายตอ้ง

ช าระ ในกรณีที่กรมสรรพากรมีค าวินิจฉยัหรือตีความว่าผูใ้หเ้ช่ามีหนา้ที่ตอ้งช าระภาษีธุรกิจเฉพาะดงักล่าว 
ในส่วนของรายไดค้่าเช่าที่ไดร้บัจากผูเ้ช่า 

6. ซ่อมแซม ปรบัเปลี่ยน และบ ารุงรกัษาทรพัยส์ินที่เช่าใหอ้ยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาการเช่า โดยผูเ้ช่าตก
ลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่เช่า (Preventive Maintenance) รวมถึง
ค่าใชจ้่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ ที่เสื่อมหรือหมดอายุการใชง้านในช่วงระยะเวลาการเช่าส าหรบัการ
ด าเนินงานโดยทั่วไป  ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่เช่า และจัดหาอุปกรณ์ที่เช่า
เพ่ิมเติม โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นของกองทรัสต์ฯ [ทั้งนี ้กองทรัสต์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
ภาษีมลูค่าเพ่ิมส าหรบัทรพัยน์ัน้ๆ 

7. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชบ้ังคับกับการประกอบกิจการของผูเ้ช่าซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) กิจการ
โทรคมนาคม และจะตอ้งจัดใหไ้ดม้าและด ารงคงไวซ้ึ่งใบอนุญาตที่จ  าเป็นทั้งหมดส าหรบัการประกอบ
กิจการของผูเ้ช่าตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวขอ้ง 

8. ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของใบอนุญาตและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกับการประกอบกิจการของผูเ้ช่า
ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) กิจการโทรคมนาคม และแจง้ใหก้องทรสัตฯ์ ทราบทนัทีหากไดร้บัค าบอก
กล่าวหรือค าสั่งจากหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเนื่องจากการไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไข
ใบอนุญาตหรือกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งซึ่งอาจกระทบต่อความสมบูรณข์องใบอนุญาตหรือท าใหใ้บอนุญาต
ถกูเพิกถอน 
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 9. ด ารงรกัษาการรบัรองมาตรฐานต่างๆ ที่ผูเ้ช่าไดร้บั (ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูเ้ช่าเอง) ไม่ใหด้อ้ยไปกว่ามาตรฐาน
ที่ผูเ้ช่าไดร้บั ณ วันที่เขา้ท าสัญญาฉบับนี ้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) หรือมาตรฐานอ่ืนใดในอนาคต
ตามที่กองทรสัตฯ์ เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจการใหบ้ริการศนูยป์ฏิบตัิการขอ้มลูเป็นไปดว้ยดี 
และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งทางธุรกิจดงักล่าวได ้

10. ใหก้องทรสัตฯ์ หรือผูแ้ทนของกองทรสัตฯ์ สามารถตรวจสอบทรพัยส์ินที่เช่าในเวลาใดๆ ตามสมควรโดย
กองทรสัตฯ์ จะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้สาม (3) วนัท าการ ยกเวน้ในกรณีฉกุเฉินซึ่งกองทรสัตไ์ม่จ าตอ้งบอก
กล่าวล่วงหนา้ แต่ในการเขา้ตรวจนัน้ กองทรสัตฯ์ จะตอ้งพยายามไม่รบกวนหรือก่อความขัดขอ้งใหแ้ก่ ผู้
เช่า และ/หรือ การด าเนินงานของผูเ้ช่า 

11. เม่ือไดร้บัการรอ้งขอตามสมควรเป็นหนงัสือจากกองทรสัตฯ์ ผูเ้ช่าจะตอ้งจดัเตรียมและส่งมอบตราสารหรือ
เอกสาร และด าเนินการใดๆ ตามที่กองทรสัตฯ์ รอ้งขอตามสมควร เพ่ือใหก้ารเช่าทรพัยส์ินที่เช่าตามสญัญา
ฉบบันีเ้กิดความสมบรูณแ์ละมีผลบงัคบั 

12. จัดเตรียมขอ้มูลเกี่ยวกับทรพัยส์ินที่เช่าใหพ้รอ้มส าหรบัใหก้องทรสัตฯ์ ตรวจสอบ เม่ือกองทรสัตฯ์ รอ้งขอ
ตามสมควร 

13. วางเงินประกันการเช่าดังต่อไปนี ้ (ก) เงินประกันค่าเช่าอาคาร Customer Center จ านวน [⚫] บาท (ข) 
เงินประกันค่าเช่าอาคาร Data Center และอุปกรณ ์จ านวน [⚫] บาท และ (ค) เงินประกันค่าเช่าอาคาร 
Substation จ านวน [⚫] บาท  ซึ่งจ านวนตามขอ้ (ก) ถึง (ค) เท่ากบัค่าเช่าจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 เดือนแรก
ของสญัญาฉบบันี ้เพื่อเป็นประกันการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูเ้ช่า ตามสญัญาฉบบันี ้(“เงินประกันการเช่า”) 
โดยผูเ้ช่าจะส่งมอบเงินประกันการเช่าดังกล่าวใหแ้ก่กองทรสัตฯ์ (พรอ้มทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้อง) 
ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนการเช่า ทั้งนี ้เงินประกันการเช่าจะอยู่ในรูปของเงินสดทั้ง
จ านวน หรือหนงัสือค า้ประกนัจากธนาคารที่กองทรสัตฯ์ ยอมรบั ทัง้นี ้
ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่เริ่มปีถัดๆ ไปของสญัญาฉบบันี ้ผูเ้ช่าจะตอ้งวางเงินประกันการเช่าเพิ่มขึน้ 
เพื่อใหเ้งินประกันการเช่ารวมมีจ านวนเท่ากบัค่าเช่าจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 เดือนแรกของปีปฏิทินนัน้ๆ ของ
สญัญาฉบบันี ้

14. รกัษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของทรพัยส์ินที่เช่าตลอดระยะเวลาการเช่า 
15. ไม่เปลี่ยนแปลง ดดัแปลง ก่อสรา้ง ต่อเติมในทรพัยส์ินที่เช่า เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมล่วงหนา้เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรจากกองทรสัตฯ์ 
16. แจง้ใหก้องทรสัตฯ์ ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยพลนั หากเกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่อความสามารถ

ของผูเ้ช่าในการประกอบธุรกิจ และ/หรือกระทบต่อความสามารถของผูเ้ช่าในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้
และ/หรือ กรณีเกิดขอ้พิพาทใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์ินที่เช่าตามสญัญาฉบบันี ้

17. ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่าและสาธารณูปโภคของผู้เช่าเองทั้งหมดด้วย
ค่าใชจ้่ายของผูเ้ช่าเอง 

18. ผูเ้ช่าตกลงว่าจะใชท้รพัยส์ินที่เช่า ดว้ยความระมดัระวงั โดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย ความเดือดรอ้นร  าคาญ 
หรือผลกระทบอ่ืนๆ ต่อสิ่งแวดลอ้มประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกลเ้คียง หรือบุคคลอ่ืนใด โดยผูเ้ช่า
จะตอ้งด าเนินการป้องกันไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจาย รั่วไหล หรือปนเปื้อนของสารเคมี หรือวสัดกุ่อสรา้งลงสู่
พืน้ดิน แหล่งน า้ และอากาศ 
ในกรณีที่ผูเ้ช่าไดร้บัแจง้ หรือไดร้บัการรอ้งเรียนว่าไดก้่อใหเ้กิดปัญหาความเดือดรอ้น หรือผลกระทบตาม
วรรคก่อน ผูเ้ช่าจะตอ้งรีบด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเพื่อใหท้ราบถึงสาเหตขุองปัญหาดงักล่าว หาก
พบว่ามีสาเหตมุาจาก ผูเ้ช่าหรือตวัแทนหรือบริวารของผูเ้ช่า ผูเ้ช่าจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขโดยเรว็ โดยผูเ้ช่า
ตกลงจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมด 
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19.   ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง รวมถึงภาษีอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บบนทรพัย์สินที่เช่า ตลอด
ระยะเวลาการเช่า (หากมี) ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะมีผลใชบ้งัคบัในขณะนีห้รือ
ในอนาคต 

20. ตกลงใหค้วามยินยอมและใหค้วามรว่มมือใดๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่กองทรสัตฯ์ ในการโอนสิทธิและ
หนา้ที่ภายใตส้ัญญาฉบับนีใ้หแ้ก่บุคคลที่สาม ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทรสัตฯ์ ก่อนครบก าหนดอายุ
สญัญาเช่าด าเนินงาน รวมถึงการเขา้ท าสญัญาแปลงหนีใ้หม่กับบุคคลที่สามดงักล่าวดว้ย ทัง้นี ้การโอน
ดงักล่าวตอ้งเกิดขึน้ก่อนการเลิกกองทรสัตฯ์ จะเสรจ็สิน้ 

สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ให้เช่า 

ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรสัตฯ์ ตกลงที่จะด าเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้
1. ไม่ก่อภาระผกูพนัใดๆ บนทรพัยส์ินที่เช่า ยกเวน้ สญัญาเช่าด าเนินการฉบบันี ้หรือกรณีอ่ืนๆ ที่ระบใุหท้ าได้

ภายใตเ้อกสารธุรกรรม (รวมถึงการน าทรพัยส์ินที่เช่าไปเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ธนาคารผูใ้หกู้แ้ก่กองทรสัตฯ์) 
2.     รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการรือ้ถอนอาคาร Data Center อาคาร Customer Center อาคารที่จอดรถ อาคาร

ป้อมยาม อาคารหอ้งน า้ อาคารป๊ัมน า้ และถังเก็บน า้ เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า
พืน้ที่ ภายในก าหนดระยะเวลา 90 วนั นบัจากวนัที่ INET ไดร้บัแจง้จาก ปนูซิเมนตแ์ก่งคอยเป็นลายลกัษณ์
อักษรให ้INET  รือ้ถอนอาคารตามสัญญาเช่าพืน้ที่ โดย INET จะตอ้งแจง้ใหก้องทรสัตฯ์ ทราบภายใน
ก าหนดระยะเวลา 7 วนั นับจากวนัที่ INET ไดร้บัแจง้จาก ปูนซิเมนตแ์ก่งคอยเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดย
กองทรสัตฯ์ มีสิทธิไดร้บัค่าซากจากการรือ้ถอนอาคารดงักล่าว   

ประกันภัย 1. การท าประกนัภยับนทรพัยส์ินที่เช่า 

▪ ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะจัดใหมี้การเอาประกันภัยร่วมในส่วนทรัพยส์ินที่เช่า 
ส าหรบัการประกนัความเสี่ยงภัยในทรพัยส์ิน (Property All Risks Insurance) โดยมีวงเงินประกันภัย
ครอบคลุมมูลค่าของทรพัยส์ินทัง้หมด (รวมฐานรากของอาคาร (รอ้ยละ 100)) ตามวิธีตน้ทุนทดแทน
ใหม่ก่อนหักค่าเสื่อมราคา (Full Replacement Cost) ซึ่งอา้งอิงจากบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เพื่อใหเ้พียงพอต่อการทดแทนมูลค่าของทรพัยส์ินที่เช่าในกรณีที่ทรพัยส์ินที่เช่าดังกล่าวช ารุดหรือ
เสียหาย ซึ่งมูลค่าของทรพัยส์ินที่เช่าประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ที่ไดร้บัความ
เห็นชอบจาก ก.ล.ต. ในรอบการประเมินล่าสุดก่อนที่จะมีการต่ออายุกรมธรรม์ โดยผู้เช่าจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าเบี ้ยประกันภัย และกองทรัสต์ฯ หรือบุคคลที่กองทรัสต์ฯ ก าหนด จะเป็นผู้รับ
ผลประโยชนด์งักล่าว 

▪ ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะจดัใหมี้การเอาประกนัภยัรว่มในส่วนที่เกี่ยวกบัทรพัยส์ิน
ที่เช่า ส าหรบัการประกันความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพยส์ิน
ของบคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยผูเ้ช่าจะรบัผิดชอบค่าเบีย้ประกนัภยัดงักล่าว 

▪ ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าจะจดัท าประกนัภยัประเภทอ่ืนๆ ตามที่ตกลงกบักองทรสัตฯ์ โดยผูเ้ช่าจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัย และกองทรัสต์ฯ หรือบุคคลที่กองทรัสตฯ์ ก าหนด จะเป็นผู้รบั
ผลประโยชนด์งักล่าว  

2. การช าระค่าเสียหายที่ไดร้บัจากการเอาประกนัความเสี่ยงภยัในทรพัยส์ิน (Property All Risks Insurance) 
จะเป็นไปตามที่คู่สญัญาจะไดต้กลงกนั 

▪ ไม่ว่าในกรณีใดๆ กองทรสัตฯ์ ยงัคงมีสิทธิในการเรียกรอ้งหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ ตามสญัญาหรือ
กฎหมายใดๆ จากผูเ้ช่า หากความเสียหายดงักล่าวเกิดจากการกระท า การละเวน้การกระท า ไม่ว่า
โดยเจตนาหรือโดยความประมาทเลินเล่อของผูเ้ช่า 

ค า รั บ ร อ ง แ ล ะ
รับประกันของผู้ ใ ห้
เช่า 

ในวนัท าสญัญาฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหค้ ารบัรองและรบัประกนัแก่ผูเ้ช่าดงัต่อไปนี  ้



รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

60 
 

▪ ผู้ให้เช่ามีฐานะเป็นกองทรัสตใ์นอสังหาริมทรัพยพ์ืน้ฐานที่จัดตั้งขึน้และด ารงอยู่อย่างสมบูรณ์ภายใต้
กฎหมายหลกัทรพัยท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

▪ ผูใ้หเ้ช่ามีอ านาจในการเขา้ท าสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจัดท าเอกสาร และการด าเนินการอ่ืนใด
ตามที่ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสญัญาฉบบันี ้และการกระท า
ดงักล่าวไม่ขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละหนงัสือชีช้วน 

▪ การที่ผูใ้หเ้ช่าเขา้ท าสญัญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผกูพนัใด ๆ ในสญัญาฉบบันีไ้ม่เป็นการขดัแยง้หรือ
ฝ่าฝืนขอ้ก าหนด เงื่อนไข หรือค ารบัรองใด ๆ ที่ผูใ้หเ้ช่าไดท้ าหรือจะท าความตกลงกบับคุคลอ่ืน 

ค า รั บ ร อ ง แ ล ะ
รับประกันของผู้เช่า 

ในวนัท าสญัญาฉบบันี ้ผูเ้ช่าตกลงใหค้ ารบัรองและรบัประกนัแก่ผูใ้หเ้ช่าดงัต่อไปนี  ้

▪ ผูเ้ช่าเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตัง้ขึน้และด ารงอยู่อย่างสมบูรณ์ภายใตก้ฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 

▪ ผูเ้ช่ามีอ านาจในการเขา้ท าสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจัดท าเอกสาร และ การด าเนินการอ่ืนใด
ตามที่ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี ้ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสญัญาฉบบันี ้และการกระท า
ดงักล่าวไม่ขดัต่อหนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบัของผูเ้ช่า 

▪ การที่ผูเ้ช่าเขา้ท าสญัญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผกูพนัใด ๆ ในสญัญาฉบบันีไ้ม่เป็นการขดัแยง้หรือฝ่า
ฝืนขอ้ก าหนด เงื่อนไข หรือค ารบัรองใด ๆ ที่ผูเ้ช่าไดท้ าหรือจะท าความตกลงกบับุคคลอ่ืน 

▪ ผูเ้ช่าไม่อยู่ระหว่างการผิดสญัญาหรือผิดนดัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงที่มีกบับคุคลใดๆ  

▪ ผู้เช่าได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับการประกอบธุรกิจศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล ถูกต้อง
ครบถว้น และใบอนญุาตดงักล่าวยงัคงมีผลสมบรูณ ์ณ วนัที่ท  าสญัญาฉบบันี  ้

▪ ผูเ้ช่าไม่ไดเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรืออยู่ภายใตก้ระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ หรือไดร้บัค าสั่งใหช้ าระบญัชีของ
ตน หรือถกูพิทกัษ์ทรพัย ์หรือเป็นผูมี้หนีส้ินลน้พน้ตวัตามที่กฎหมายก าหนด ณ วนัที่ท  าสญัญาฉบบันี  ้

เ ห ตุ แ ห่ ง ก า ร เ ลิ ก
สัญญา  

▪ การเช่าภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานฉบบันี ้ไม่สามารถยกเลิกหรือบอกเลิก เวน้แต่  
1. คู่สญัญาตกลงรว่มกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
2. เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามที่ระบไุวใ้นสญัญาฉบบันี ้และผูเ้ช่าไม่ไดต้่ออายสุญัญาฉบบันี ้
3. ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของทรัพยส์ินที่เช่าไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถูกเวนคืนตามประกาศหรือ

กฎหมายอนัเกี่ยวกบัการเวนคืน หรือกฎหมายอ่ืน ๆ โดยกองทรสัตฯ์ มีความเห็นว่าเหตกุารณด์งักล่าว
มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรสัตฯ์ อย่างมีนัยส าคัญ และไม่สามารถแก้ไข เยียวยาเหตุ
ดงักล่าวได ้หรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือลดผลกระทบดงักล่าวได ้

4. กรณีเกิดเหตุการณค์วามเสียหายทัง้หมดหรือส่วนใหญ่ (Total Loss) โดยกองทรสัตฯ์ เห็นว่ามีความ
เสียหายมากและไม่ควรซ่อม 

5. ผูเ้ช่าผิดสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใด หรือไม่ปฏิบตัิตามหนา้ที่หรือขอ้ตกลงของตนภายใตเ้อกสารธุรกรรม และ
มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในก าหนดระยะเวลาตามที่คู่สัญญาตกลงกันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
กองทรสัตฯ์ 

 6. ในกรณีที่ผูเ้ช่ามีมติ หรือมีการเริ่มด าเนินการยื่นค ารอ้งต่อศาลหรือหน่วยงานอื่นใด เพ่ือขอฟ้ืนฟกูิจการ
ของผูเ้ช่า หรือเพื่อใหผู้เ้ช่า ตกเป็นบุคคลลม้ละลาย (ไม่ว่าเป็นการเริ่มด าเนินการโดยตวัผูเ้ช่าเองหรือ
โดยบคุคลอ่ืน) หรือ ผูเ้ช่า ไดร้บัค าสั่งใหช้ าระบญัชีของตน หรือกรณีที่ศาลหรือหน่วยงานอ่ืนใดมีค าสั่ง 
ใหมี้การด าเนินการเพื่อฟ้ืนฟูกิจการของผูเ้ช่าให ้ผูเ้ช่าตกเป็นบคุคลลม้ละลาย หรือใหช้ าระบญัชีของผู้
เช่า หรือกรณีที่ผูเ้ช่า ตกเป็นผูมี้หนีส้ินลน้พน้ตวัตามที่กฎหมายก าหนด หรือในกรณีที่ ผูเ้ช่า เลิกกิจการ 
มีมติเลิกกิจการ หรือหยุดด าเนินกิจการ หรือถูกพิทกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าทัง้หมดหรือส่วนที่มีนัยส าคัญต่อ
กิจการ 
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7. มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึน้ ซึ่งกองทรสัตฯ์ มีความเห็นโดยสมเหตุสมผลว่าจะกระทบต่อ
ความสามารถของผูเ้ช่าในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญาฉบบันี ้

8. นอกเหนือจากกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 เม่ือมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึน้ ส่งผลให้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับ
ผลกระทบไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ของตนตามสัญญาฉบับนีไ้ด ้และเหตุสุดวิสัยนั้นยังคงด ารงอยู่
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 60 วนั  
เพื่อประโยชนข์องสัญญาฉบบันี ้“เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึน้ก็ดี จะใหผ้ล
พิบัติก็ดี ไม่มีใครจะอาจป้องกันได้ แมว้่าบุคคลผูต้อ้งประสบหรือใกลจ้ะตอ้งประสบเหตุนั้นจะไดใ้ช้
ความระมดัระวงัตามสมควรอนัพึงคาดหมายไดจ้ากบคุคลนัน้ในพฤติการณเ์ช่นนัน้ก็ตาม เช่น ไฟไหม ้
แผ่นดินไหว วาตภัย อุทกภัย ฟ้าผ่า สงคราม การปิดลอ้มโดยทหาร การจลาจล การก่อความไม่สงบ
ของพลเมือง การก่อการรา้ย การออกค าสั่งโดยหน่วยงานรฐัหรือสภาวการณ์อ่ืนใด ซึ่งอยู่นอกเหนือ
การควบคมุตามสมควรของคู่สญัญาซึ่งไดร้บัผลกระทบจากเหตสุดุวิสยันัน้  

9. ในกรณีที่มีการเลิกกองทรสัตฯ์ ตามรายละเอียดที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละหนงัสือชีช้วน และ
กองทรสัตฯ์ ไดแ้จง้ใหผู้เ้ช่าทราบถึงการเลิกกองทรสัตฯ์ เป็นลายลกัษณอ์กัษรแลว้ 

10. สญัญาเช่าพืน้ที่กบัปนูซิเมนตแ์ก่งคอยเลิกไป ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่มีการโอนสิทธิการเช่าตามสญัญาเช่า
พืน้ที่ใหแ้ก่กองทรสัตฯ์ หรือกรณีที่กองทรสัตฯ์ เขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ที่ฉบบัใหม่กับปูนซีเมนตแ์ก่งคอย 
ตามที่ก าหนดในสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาเช่าพืน้ที่ 

ผลของการเกิดเหตุ
แห่งการเลิกสัญญา 

▪ ในกรณีเกิดเหตแุห่งการเลิกสญัญา คู่สญัญาตกลงจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้
1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณต์ามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 4 ของเหตุแห่งการเลิกสญัญา ใหถ้ือว่า

สญัญาฉบบันีส้ิน้สุดลงโดยที่คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใชจ้่าย หรือเงินหรือ
ประโยชนต์อบแทนอ่ืนใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได ้เวน้แต่ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน โดยหากไม่มี
ความเสียหายใดๆ เกิดขึน้กบัทรพัยส์ินที่เช่า กองทรสัตฯ์ ตกลงคืนเงินประกนัการเช่าดงักล่าวใหแ้ก่ผู้
เช่า 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณต์ามที่ระบุไวใ้นขอ้ 3 และขอ้ 9 ของเหตุแห่งการเลิกสญัญา กองทรสัตฯ์ มี
สิทธิบอกเลิกสญัญาโดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยหากไม่มีความเสียหายใดๆ เกิด
ขึน้กบัทรพัยส์ินที่เช่า กองทรสัตฯ์ ตกลงคืนเงินประกนัการเช่าดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

3. ในกรณีที่เกิดเหตกุารณต์ามที่ระบไุวใ้นขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 10 ของเหตแุห่งการเลิกสญัญาโดย
ความผิดของ INET กองทรสัตฯ์ มีสิทธิบอกเลิกสญัญาโดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดย
ผูเ้ช่า ตกลงใหก้องทรสัตฯ์ ยึดเงินประกันการเช่าดังกล่าว พรอ้มค่าปรบัจ านวน [⚫] ตลอดจนให้
ความรว่มมือในการด าเนินการต่างๆ ภายในก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กองทรสัตฯ์ ก าหนด 

4. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 8 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายที่ไดร้บั
ผลกระทบจากเหตสุุดวิสยัมีสิทธิบอกเลิกสญัญาโดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษร และ โดย
หากไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้กับทรัพย์สินที่เช่า กองทรัสต์ฯ ตกลงคืนเงินประกันการเช่า
ดงักล่าวใหแ้ก่ ผูเ้ช่า 

▪ ในกรณีที่สัญญาฉบับนี ้เลิกไปก่อนครบก าหนดอายุของสัญญา ผู้เช่าตกลงให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการต่างๆ ภายในก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กองทรสัตฯ์ ก าหนด  

▪ ในกรณีที่สญัญาฉบบันีเ้ลิกกนั คู่สญัญาย่อมไม่สิน้สิทธิในการเรียกค่าใชจ้่ายและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที่ได้
มีอยู่ก่อนมีการเลิกสัญญา ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึน้อันเนื่องจากการเลิกสัญญา และ/หรือ
ค่าเสียหายใดๆ ตามที่กฎหมายก าหนด  

ก า ร รั บ ผิ ด ช ด ใ ช้
ค่าเสียหาย 

▪ ผู้เช่า ตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใดๆ ซึ่งกองทรัสต์ฯ และทรัสตี (รวมทั้งลูกจ้าง กรรมการ 
พนักงาน และตวัแทนของบุคคลดงักล่าว) ไดร้บัความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอ้ง ภาษี อากรแสตมป์ 
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ความรบัผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมดและตน้ทนุและค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งที่สมเหตสุมผล ซึ่งรวมถึงค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินการทางกฎหมาย ค่าทนายความและเงินทดรองอ่ืนเนื่องจากการท าผิดขอ้ตกลง หรือขอ้สญัญา 
หรือการผิดค ารับรองใดของผู้เช่า ภายใต้สัญญาฉบับนี ้หรือสัญญาข้อตกลงด าเนินการ เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทรสัตฯ์ ทรสัตี หรือตัวแทนของ
กองทรัสต์ฯ หรือทรัสตี ทั้งนี ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอ่ืนใดของกองทรัสต์ฯ ที่มีตามสัญญาฉบับนีห้รือตาม
กฎหมายที่ใชบ้งัคบัใดๆ 

การ โอน สิทธิ แ ล ะ
หน้าที ่

▪ ผูเ้ช่าไม่สามารถโอนสิทธิและหนา้ที่ภายใตส้ญัญาฉบบันี ้ยกเวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากกองทรสัตฯ์ 
เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

▪ ผูเ้ช่าตกลงใหค้วามยินยอมกับกองทรสัตฯ์ ในการโอนสิทธิและหนา้ที่ภายใตส้ัญญาฉบบันีใ้หแ้ก่บุคคลที่
สาม ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทรสัตฯ์ ก่อนครบก าหนดอายุสัญญาฉบับนี ้ทั้งนี ้การโอนดังกล่าวตอ้ง
เกิดขึน้ก่อนการเลิกกองทรสัตฯ์ จะเสรจ็สิน้ 

การระงับข้อพิพาท ▪ โดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการโดยอาศยัขอ้บงัคบัของสถาบนัอนญุาโตตลุาการ ส านกังานศาลยตุิธรรม 

▪ ด าเนินกระบวนการอนญุาโตตลุาการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ด าเนินกระบวนการเป็นภาษาไทย 
รวมทัง้สถานที่ด  าเนินกระบวนพิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

กฎหมายทีใ่ช้บังคับ ▪ กฎหมายไทย 
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2. ความสมเหตสุมผลของรายการ 

2.1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 

วตัถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการคือ บริษัทฯ จะไดร้บัเงินจากการขายทรพัยสิ์นทัง้หมดจากการจดัตัง้กองทรสัต ์
ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถน าเงินไปลงทุนในโครงการอื่นๆ ในอนาคต เช่น โครงการ INET-IDC3 เฟสอื่น ๆ ซึ่งตัง้อยู่ 
บนที่ดินเดียวกบัโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 หรือพฒันาบรกิารใหม่ที่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในยคุปัจจบุันเพื่อ
สรา้งรายไดใ้นอนาคตและจะสามารถน าเงินท่ีไดไ้ปใชจ้่ายช าระคืนเงินกูห้รือหรือหนีสิ้นท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั ทัง้นี ้ภายหลงัจาก
บริษัทฯ เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินการกับกองทรสัตแ์ลว้ บริษัทฯ จะน าสินทรพัยท์ี่เช่ากลับจากกองทรสัตม์าใหบ้ริการกับ
ลกูคา้ทั่วไปทัง้ที่มีอยู่ ณ วนัเขา้ลงทนุ และลกูคา้ที่จะเขา้มาใชบ้รกิารในอนาคต  

นอกจากนี ้ภายหลงัจากธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัตเ์สรจ็สมบูรณ ์บรษิัทฯ และ/หรือบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ จะเขา้เป็น
ผูถื้อหน่วยทรสัตห์ลกัของกองทรสัต ์ส่งผลใหบ้ริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยงัคงไดร้บัผลประโยชนต์ามสดัส่วน
การเขา้ลงทุนในกองทรสัต ์โดยจะไดร้บัรายไดใ้นรูปแบบของเงินปันผล และ/หรือเงินลดทนุจากกองทรสัต ์รวมไปถึงโอกาส  
ที่จะไดร้บัก าไรจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยทรสัตใ์นอนาคตหากราคาของหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ปรบัตวัสงูขึน้  
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2.2. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

ข้อดขีองการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย ์(ธุรกรรมขายทรัพยส์นิ ธุรกรรมให้ใชป้ระโยชนท์ีด่ิน 
ธุรกรรมให้เช่าทีด่นิ และธุรกรรมตกลงด าเนินการ) 

1) บริษัทฯ จะได้รับเงนิสดจากการจ าหน่ายทรัพยส์ินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 

การจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 จะท าให้บริษัทฯ ไดร้ับเงินสดจ านวนประมาณไม่เกิน  
4,800 ลา้นบาท ซึ่งภายหลังจากหักช าระคืนหนีสิ้นเพื่อลดภาระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 
และค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการเขา้ท ารายการแลว้ บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ประมาณ 
2,531 ล้านบาท และสามารถที่จะน าเงินสดดังกล่าวไปสรา้งผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต   
อาทิ การลงทนุในโครงการอื่นๆ หรือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ประมาณการ 

กระแสเงนิสดจาก 
การเข้าท ารายการ 

ประมาณการมลูค่าจ าหน่ายทรพัยสิ์น 4,800.00 
หกั ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว ตั๋วสญัญาใชเ้งิน และหนีสิ้นตามสญัญาเช่า (1,604.05)/1 
หกั ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล (รอ้ยละ 20 ของก าไรที่เกิดจากการขายทรพัยสิ์น
ใหแ้ก่กองทรสัต)์ และภาษีอื่นๆ /2 

(550.20) 

หกั ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทรสัต ์ (70.79) 
หกั ค่าเช่าที่ดินและส ารองภาษีจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่ SCG (43.96) 
ประมาณการกระแสเงนิสดรับสุทธิ 2,531.00 

ที่มา: /1 ขอ้มลูจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนีส้ิน ณ 15 มิถนุายน 2563 
/2  ขอ้มูลจากที่ปรึกษาทางภาษี ซึ่งภาษีอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิการเช่า และอากรแสตมป์ 

หมายเหตุ: ขอ้มูลดงักล่าวเป็นเพียงการประมาณการกระแสเงินสดรบัสทุธิในเบือ้งตน้เท่านัน้ จ านวนเงินอาจเปลี่ยนแปลงได ้
ขึน้อยู่กบัมลูค่าจ าหน่ายทรพัยส์ิน และค่าใชจ้่ายต่างๆ ซึ่งขึน้อยู่กบัขนาดของกองทรสัต ์เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องมีการลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในครั้งแรกของกองทรัสต์  
ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนการลงทุนจะอยู่ที่รอ้ยละ 25 - 50 (อ้างอิงจาก 1.6.6 สรุปสาระส าคัญของร่าง
สัญญาตกลงด าเนินการ) โดยมีจ านวนเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 1,200 – 2,400 ลา้นบาท ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับ
สดัส่วนที่บรษิัทฯ ลงทนุในกองทรสัต ์ 

การประมาณการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว ตั๋วสญัญาใชเ้งิน และหนีสิ้นตามสญัญาเช่านัน้ โดยส่วนใหญ่
เป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยท์ี่มีก าหนดช าระคืนภายใน 6 ปี และมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลงทุน
ในโครงการ INET-IDC3 และ Refinance ทัง้นี ้สญัญาเงินกูย้ืมบางรายการระบุว่าเมื่อบริษัทฯ ไดร้บัเงินจาก
การขายสินทรัพยเ์ข้ากองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ให้น ามาช าระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคาร   
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ดงันัน้ การช าระคืนเงินกูย้ืมจะท าใหบ้ริษัทฯ  สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูท้ี่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน  
และยงัสามารถลดภาระดอกเบีย้ของบรษิัทไปจ านวนหน่ึง 

2) บริษัทฯ จะมีศักยภาพทีจ่ะระดมเงนิเพื่อขยายธุรกิจได้ในอนาคตผ่านกองทรัสต ์

หากการจ าหน่ายสินทรัพยข์องบริษัทฯ ให้แก่กองทรัสตใ์นครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ ในอนาคต  บริษัทฯ 
สามารถรระดมทนุผ่านกองทรสัตเ์พื่อการสรา้งและพฒันาธุรกิจอื่นๆ ของบรษิัทฯ ได ้ 

3) บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายค่าเช่าในแต่ละปีให้กับกองทรัสตต์ลอดอายุ
สัญญาเช่าด าเนินการ  

หลังจากบริษัทฯ เข้าท าสัญญาตกลงด าเนินการกับกองทรัสต์แล้ว บริษัทฯ มีภาระที่ต้องช าระค่าเช่า 
ในแต่ละปีใหก้ับกองทรสัตเ์ป็นระยะเวลา 25 ปี และสามารถถือเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษีได ้ดังนั้น บริษัทฯ  
จะสามารถประหยดัภาษีเงินไดน้ิตบิคุคลคิดเป็นมลูค่าปัจจบุนัสทุธิประมาณ 877 ลา้นบาท ซึ่งมีมลูค่าสงูกวา่
ภาระภาษีเงินไดน้ิติบุคคลที่บริษัทฯ จะตอ้งช าระจากก าไรที่เกิดจากธุรกรรมขายทรพัยสิ์นใหแ้ก่กองทรสัต์ 
โดยภาษีเงินไดน้ิติบคุคลอยู่ที่ประมาณ 514 ลา้นบาท (ประมาณการโดยที่ปรกึษาทางภาษี) 

ข้อดขีองการเข้าท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์(ธุรกรรมเช่าด าเนินการและธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสต)์ 

1) บริษัทฯ จะยังคงสามารถใช้อาคารและอุปกรณเ์พื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการใหบ้ริการ Cloud Solutions, Co-Location และบริการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต 
( Internet Access) ซึ่ งจ า เ ป็นต้องมีอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ อใช้ในการด าเนินธุรกิจดังกล่าว  
ดงันัน้ การที่บริษัทฯ เขา้ท าธุรกรรมเช่าด าเนินการจากกองทรสัต ์จะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจหลกั
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

2) บริษัทฯ จะได้รับประโยชนต์อบแทนจากการจองซือ้หน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์

บรษิัทฯ มีแผนท่ีจะซือ้หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมด
ที่ออกและเสนอขายในครั้งแรกของกองทรัสต์ หรือคิดเป็นเงินลงทุนประมาณไม่เกิน 2,400 ล้านบาท  
(ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนการลงทุนจะอยู่ที่รอ้ยละ 25 – 50 อ้างอิงจาก 1.6.6 สรุปสาระส าคัญของร่าง
สัญญาตกลงด าเนินการ) เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าการลงทุนซือ้หน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์จะมีผลทาง
จิตวิทยาต่อความส าเรจ็ในการจดัตัง้กองทรสัต ์นอกจากนี ้บรษิัทฯ จะไดร้บัประโยชนต์อบแทนจากการลงทนุ
ในกองทรสัตอ์ย่างสม ่าเสมอ โดยมีอตัราผลตอบแทนตลอดระยะเวลาประมาณการ 25 ปี ประมาณรอ้ยละ  
6.94 ต่อปี ทัง้นี ้ผลตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัราที่สงูเมื่อเทียบกบัการลงทนุอื่น อาทิ เงินฝากธนาคาร พนัธบตัร
รฐับาล และหุน้กู ้
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ข้อดอ้ยของการท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย ์(ธุรกรรมขายทรัพยส์นิ ธุรกรรมให้ใชป้ระโยชนท์ีด่ิน 
ธุรกรรมให้เช่าทีด่นิ และธุรกรรมตกลงด าเนินการ) 

1) บริษัทฯ ต้องวางเงนิสดเป็นประกันส าหรับค่าภาษีเงนิได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าให้แก่ SCG 

บริษัทฯ ต้องวางเงินสดเป็นประกันส าหรับค่าภาษี เงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าให้แก่ SCG จ านวน  
8.79 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี หากไม่มีเหตุการณท์ าสัญญาเช่าพืน้ที่ฉบับใหม่ บริษัทฯ สามารถขอรบัคืนเงิน
ดงักล่าวจาก SCG ไดท้กุๆ 3 ปีตามจ านวนและระยะเวลาที่ระบไุวจ้นครบอายสุญัญาเช่าพืน้ที่ 

ทั้งนี ้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลดังกล่าวเกิดจากการเขา้ท าธุรกรรมขายทรพัยสิ์นให้กับกองทรสัต ์ท าใหบ้ริษัทฯ 
ตอ้งช าระค่าเช่าพืน้ที่ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ INET-IDC3 ล่วงหนา้ส าหรบัระยะเวลาการเช่าที่เหลือทัง้หมด 
25 ปี จ านวน 35.17 ลา้นบาทใหแ้ก่ SCG ภายในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีกองทรสัตล์งทนุในโครงการ INET-IDC3 
เฟส 1 (รายละเอียดตามขอ้ 1.6.2 สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าพืน้ท่ี) จึงเป็นเหตุ
ใหบ้ริษัทฯ ตอ้งวางเงินสดเป็นประกันส าหรบัค่าภาษีเงินไดน้ิติบุคคลที่เกิดกับ SCG อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  
จะเข้าท าธุรกรรมให้กองทรัสต์ใชป้ระโยชนท์ี่ดินดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะไดร้ับค่าใช้ประโยชนต์ลอดอายุ
สญัญาจ านวนไม่เกิน 40 ลา้นบาท (รายละเอียดตามขอ้ 1.6.4 สรุปสาระส าคญัของร่างบนัทึกขอ้ตกลงการ
ช าระค่าตอบแทนการใชท้ี่ดิน)  

2) บริษัทฯ จะมีหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงนิเพิ่มมากขึน้ 

บรษิัทฯ จะมีหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงินเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นใหแ้ก่
กองทรสัตป์ระมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาทนัน้ไม่ถือว่าเป็นธุรกรรมการขายขาด (True-sale) ท าใหบ้ริษัทฯ 
ไม่สามารถรับรูก้  าไรจากการเข้าท ารายการได ้และจะถูกบันทึกบัญชีเป็นหนีสิ้นทางการเงินจากเงินรับ
ล่วงหนา้จากกองทรสัตต์ามมาตรฐานบัญชี โดยปรบัปรุงมลูค่าหนีสิ้นดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
(Amortized cost) ที่ค  านึงถึงอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาเช่าด าเนินการ ส่งผลให้สัดส่วน 
หนี้สินต่อทุนเพิ่มขึน้จาก 2.36 เท่า เป็น 3.64 – 4.06 เท่า ขึน้อยู่กับขนาดของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม  
หากค านวณสัดส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุนจะลดลงจาก 2.11 เท่า เป็น 1.26 เท่า (อ้างอิงตาม
ประมาณการงบแสดงฐานะการเงินจากบริษัทฯ ซึ่งไดม้ีการหารือกบัที่ปรกึษาทางบญัชี ซึ่งประมาณการบน
ขอ้มลูจากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562) เนื่องจากหลงับรษิัทฯ ไดร้บัเงินสดจากกองทรสัต์
แลว้ บริษัทฯ จะช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว ตั๋วสัญญาใชเ้งิน และหนีสิ้นตามสัญญาเช่าประมาณ 1,600  
ลา้นบาท  

3) บริษัทฯ ต้องเสียภาษีทีเ่กี่ยวข้องกับการขายทรัพยส์ินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ให้แก่กองทรัสต ์

แมว้่าในทางบญัชีบริษัทฯ จะไม่สามารถรบัรูก้  าไรจากการเขา้ท ารายการได ้เนื่องจากไม่ถือว่าเป็นธุรกรรม
การขายขาด (True-sale) แต่หากพิจารณาทางดา้นภาษีอากร บรษิัทฯ ยงัคงมีภาระในการเสียภาษีเงินไดน้ิติ
บุคคลร้อยละ 20 จากก าไรที่ เกิดจากการขายทรัพย์สินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ให้กองทรัสต์  
โดยที่ปรึกษาทางภาษีประเมินไวว้่าภาษีเงินไดน้ิติบุคคลที่บริษัทฯ ตอ้งช าระจะมีมูลค่าประมาณ 514.70 
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ลา้นบาท และภาษีอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมโอน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า และอากรแสตมป์ รวมประมาณ 36 ลา้นบาท 

ข้อดอ้ยของการท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์(ธุรกรรมเช่าด าเนินการและธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสต)์ 

1) บริษัทฯ มีภาระการจ่ายค่าเช่าทรัพยส์ินให้แกก่องทรัสต ์

ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือกรรมสิทธ์ิในอาคาร อุปกรณแ์ละงานระบบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงอุปกรณเ์ทคโนโลยีขั้นสูง 
(ระบบ cloud และระบบ network) และสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) จึงไม่มีภาระการจ่ายค่าเช่าทรพัยสิ์น 
เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ให้แก่กองทรัสต์ ทั้งนี ้ ภายหลังการเข้าท าธุรกรรม 
เช่าด าเนินการ บริษัทฯ จะมีภาระต่อเนื่องในการจ่ายค่าเช่าทรพัยสิ์นดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัตเ์ป็นระยะเวลา 
25 ปี โดยค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาเช่าด าเนินการ (รายละเอียดตามข้อ 1.6.7. สรุปสาระส าคัญของร่าง
สญัญาเช่าด าเนินการ) 

2) บริษัทฯ มีภาระต้องวางเงินสด และ/หรือหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ (Bank 
Guarantee) เป็นประกันการเช่าทรัพยส์ินของกองทรัสต ์ 

บริษัทฯ มีภาระตอ้งวางเงินสด และ/หรือหนังสือค า้ประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย ์(Bank Guarantee) 
เป็นประกันการเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์เท่ากับค่าเช่าจ านวน 3 เดือนของค่าเช่าที่บริษัทฯ ตอ้งจ่ายใหแ้ก่
กองทรสัตใ์นแต่ละปีตามสัญญาเช่าด าเนินการ ซึ่งค่าเช่าจ านวน 3 เดือนของปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ 92.72 
ลา้นบาท และค่าเช่าจะมีการปรบัเพิ่มขึน้ทุกวนัที่ 1 มกราคมของทุกปีตามอัตราการเปล่ียนแปลงของดชันี
ราคาผูผ้ลิต (PPI) หรืออัตราเงินเฟ้อ ซึ่งบริษัทฯ จะตอ้งวางเงินสด และ/หรือ Bank Guarantee เพิ่มเติมให้
เท่ากับ 3 เดือนของค่าเช่าในปีนั้นๆ (รายละเอียดตามข้อ 1.6.7. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่า
ด าเนินการ) ดังนั้น บริษัทฯ ขาดโอกาสที่จะน าเงินจ านวนดังกล่าวไปใชป้ระโยชน์อื่นในช่วงเวลาการเช่า
ด าเนินการของบรษิัทฯ 

3) บริษัทฯ จะต้องบันทกึต้นทุนทางการเงนิ และค่าเสื่อมราคาตลอดระยะเวลาเช่าด าเนินการ 25 ปี 

บริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคตตลอดระยะเวลาเช่าด าเนินการ 25 ปี 
จากกองทรสัต ์เนื่องจากบริษัทฯ ตอ้งจ่ายค่าเช่าทรพัยสิ์นใหแ้ก่กองทรสัต ์โดยรบัรูเ้ป็นตน้ทุนทางการเงินซึ่ง
ค านวณจากอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาเช่าด าเนินการตามมาตรฐานทางบัญชี TFRS 16  
ซึ่งตน้ทุนทางการเงินดงักล่าวจะมีมลูค่าสงูในช่วงปีแรกๆ ของสญัญาเช่าด าเนินการ และจะลดลงในอนาคต 
เนื่องจากถูกค านวณบนหนี้สินทางการเงินจากเงินรับล่วงหน้าจากกองทรัสต์ที่คงเหลือในแต่ละปี  
หลังตัดจ าหน่าย (Amortized cost) นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังคงตอ้งบันทึกบัญชีค่าเส่ือมราคาของทรพัยสิ์น
แมว้่าจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นใหก้องทรสัตแ์ลว้ 
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2.3. ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ (ธุรกรรมขายทรัพย์สิน ธุรกรรมให้ใช้
ประโยชนท์ีด่ิน ธุรกรรมให้เช่าทีด่ิน และธุรกรรมตกลงด าเนินการ) 

1) บริษัทฯ อาจเข้าท ารายการไม่ส าเร็จ หรือท ารายการล่าช้ากว่าทีก่ าหนดอันเน่ืองมาจากเงื่อนไขใน
สัญญาเช่าพืน้ทีร่ะหว่างบริษัทฯ กับ SCG 

ตามสัญญาเช่าพื ้นที่ ระหว่างบริษัทฯ (“ผู้เช่า”) และ SCG (“ผู้ให้เช่า”) (รายละเอียดตามข้อ 1.6.1.  
สรุปสาระส าคญัของสญัญาเช่าพืน้ที่) มีขอ้ก าหนดว่า “ผูเ้ช่าจะไม่ใหผู้ใ้ดเช่าช่วงหรือแบ่งการครอบครองพืน้ที่
เช่าใหผู้อ้ื่น เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากผูใ้หเ้ช่าเป็นลายลกัษณอ์กัษร” ทัง้นี ้บรษิัทฯ และ SCG จะตอ้งเขา้ท า
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าพืน้ที่ เพื่ออนุญาตใหบ้ริษัทฯ น าที่ดินออกใหก้องทรัสต์ใชป้ระโยชน์ และ 
จะใหสิ้ทธิกบักองทรสัตใ์นการใชป้ระโยชนแ์ละผ่านเขา้ออกที่ดิน โดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม รวมถึงกองทรสัต์
จะมีสิทธิเข้าสวมสิทธิเป็นผู้เช่าที่ดินโดยตรงกับ SCG ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ เลิกสัญญาเช่ากับ SCG 
(รายละเอียดตามข้อ 1.6.2. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าพืน้ที่ ) ซึ่งปัจจุบัน 
สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวยงัอยู่ระหว่างการด าเนินการ และคาดว่าจะสามารถลงนามในสญัญาขา้งตน้
ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ดังนั้น บริษัทฯ มีความเส่ียงที่จะไม่สามารถน าที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ 
INET-IDC3 ออกใหก้องทรสัตใ์ชป้ระโยชนไ์ด ้หรือท าใหก้ารเขา้ท ารายการอาจล่าชา้กว่าที่ก าหนด 

2) บริษัทฯ อาจไม่ได้รับเงนิจากการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หากการระดมทุนของกองทรัสตไ์ม่ส าเร็จ 

บริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัเงินจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ประมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท ซึ่งกองทรสัต์
ตอ้งท าการระดมทุนใหเ้พียงพอต่อมูลค่าของทรพัยสิ์นที่จะเขา้ลงทุน หรืออาจกูย้ืมเงินเพื่อใชใ้นการลงทุน
ร่วมกับเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ ดังนั้น หากกองทรสัตไ์ม่สามารถระดมทุนไดเ้พียงพอกับ
มลูค่าทรพัยสิ์น จะส่งผลต่อความส าเร็จในการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ เนื่องจาก
เงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ระบวุ่าการเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตต์่อผูล้งทุนเป็นการทั่วไปจะตอ้งแลว้เสรจ็
และกองทรัสต์ไดร้ับเงินทุนเพียงพอที่จะสามารถเข้าท าธุรกรรมขายทรัพยสิ์น อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์
เป็นทรสัตท์ี่ลงทนุในทรพัยสิ์นที่คาดว่าจะมีการเติบโตของรายไดอ้ย่างต่อเนื่อง จึงน่าจะไดร้บัความสนใจจาก
นกัลงทนุโดยทั่วไป  

3) บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงกรณีกองทรัสตร์ะดมทุนได้ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของทรัพยส์ินทีป่ระเมิน
โดยทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการพิจารณาความเหมาะสมของการเขา้ท ารายการดงักล่าวที่มลูค่าปัจจุบัน
สุทธิเป็นบวกที่ 172.03 ลา้นบาท โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิดังกล่าวตัง้อยู่บนสมมติฐานของราคาทรัพยสิ์น 
ที่บริษัทฯ จะเขา้ท าธุรกรรมขายทรพัยสิ์นใหแ้ก่กองทรสัตท์ี่มูลค่า 4,800 ลา้นบาท และการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของทรพัยสิ์นโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระที่มูลค่า 4,627.97 ลา้นบาท ทัง้นี ้มลูค่าขายทรพัยสิ์น
ดังกล่าวจะถูกก าหนดจากราคาและปริมาณความต้องการซื ้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนสถาบัน  
(Book Building) ในการระดมเงินใหก้ับกองทรสัตซ์ึ่งขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ 
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การเงิน หรือ ตลาดทนุในขณะนัน้ๆ และ/หรือความสามารถในการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินของกองทรสัต ์
ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปไดท้ี่จ  านวนเงินที่กองทรสัตจ์ะระดมทุน และ/หรือเงินที่กองทรสัตจ์ะไดจ้ากการกูย้ืม
เงินมาเพื่อท าการซือ้ทรพัยสิ์นจะนอ้ยกว่ามูลค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ 

หากเกิดกรณีดงักล่าว ผูบ้รหิาร และ/หรือคณะกรรมการของบรษิัทฯ อาจตอ้งท าการพิจารณาความเหมาะสม
ในการเขา้ท ารายการดงักล่าวอย่างระมดัระวงัในต่อไป 

4) บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงต่อการโดนยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินการ ภายหลังจากการขายทรัพยส์ิน
ให้แก่กองทรัสต ์

เนื่องจากการที่บริษัทฯ เขา้ท าธุรกรรมขายทรพัยสิ์นใหก้บักองทรสัตใ์นครัง้นี ้ท าใหบ้ริษัทฯ ไม่มีกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิ์นที่ขายอีกต่อไป (รายละเอียดตามข้อ 1.6.3. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาซือ้ขายทรัพยสิ์น)  
ซึ่งทรัพยสิ์นดังกล่าวมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ จะเข้าท าสัญญาเช่า
ด าเนินการกับกองทรัสตเ์ป็นเวลา 25 ปี ก็อาจมีความเส่ียงในกรณีที่มีการผิดสัญญาเช่าด าเนินการใดๆ 
ระหว่างบริษัทฯ กับกองทรสัต ์อนัเป็นเหตุใหโ้ดนยกเลิกสญัญา ดงันัน้ อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัทฯ หากเกิดกรณีดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าด า เนินการถูกยกเลิก บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจผ่าน INET-IDC1  
INET-IDC2 และ โครงการ INET-IDC3 เฟส 2 ซึ่งระบบ cloud เป็นระบบที่สามารถโอนยา้ยมาที่ data center 
ดงักล่าวทัง้ 3 แห่งได ้ 

5) บริษัทฯ อาจถูกยกเลิกสิทธิประโยชนท์างภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

ตามบตัรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (“BOI”) เก่ียวกบัธุรกิจ Data Center (มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 
28 มิถุนายน 2559) และธุรกิจ Cloud Service (มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 19 พฤษภาคม 2558) ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บั
ยกเวน้อากรขาเขา้อุปกรณ ์โดยมีเงื่อนไขระบุว่าบรษิัทฯ จะตอ้งไม่จ านอง จ าหน่าย โอน ใหเ้ช่า หรือยินยอม
ใหบุ้คคลอื่นใช้อุปกรณท์ี่ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ และบริษัทฯ ยังไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบั
ก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการนัน้ 

ส าหรบัธุรกิจ Data Center บรษิัทฯ ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้อปุกรณท์ี่น ามาติดตัง้ Data Center โครงการ 
INET-IDC3 ประมาณ 3.36 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัทฯ ไดท้ าการขอภาษีอากรคืนเต็มจ านวนแลว้ในปี 2561 ดงันัน้ 
การจ าหน่ายทรพัยสิ์นใหแ้ก่กองทรสัตอ์าจท าใหบ้รษิทัฯ ถกูยกเลิกสิทธิประโยชนด์งักล่าว โดยบรษิัทฯ จะตอ้ง
ช าระคืนภาษีดงักล่าว พรอ้มเบีย้ปรบัยอ้นหลงั และจะไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสทุธิ 
ที่ไดจ้ากการประกอบกิจการ Data Center อีก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ BOI สั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์
เก่ียวกับภาษีอากร และบริษัทฯ ได้ช าระภาษีอากรดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ทราบ บริษัทฯ  
จะไม่ตอ้งช าระค่าเบีย้ปรบัแต่อย่างใด 
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นอกจากนี ้ทัง้ธุรกิจ Data Center และ Cloud Service อาจถกูยกเลิกสิทธิประโยชนใ์นการยกเวน้ภาษีเงนิได้
นิติบุคคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯ เสียสิทธิในการประหยดั
ภาษี เนื่องจากกิจการดงักล่าวเป็นรายไดห้ลกัของบรษิัทฯ และมีแนวโนม้จะเพิ่มขึน้เป็นอย่างมากในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม อา้งอิงตามที่ปรกึษาทางภาษี ระบุว่ากิจการ Cloud Service น่าจะยงัเป็นกิจการที่ไดร้บัการ
ส่งเสรมิการลงทนุ และไดร้บัสิทธิประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัผลการหารือกบั BOI 

6) บริษัทฯ อาจเกิดข้อจ ากัดตามร่างสัญญาตกลงด าเนินการ 

การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้บริษัทฯ จะเขา้ท าสญัญาตกลงด าเนินการกับกองทรสัต ์ซึ่งเงื่อนไขบางประการ
อาจเป็นขอ้จ ากดัหลกัๆ ต่อบรษิัทฯ ในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

• “หากเจ้าหนีใ้ดๆ ของ INET มีสิทธิเรียกรอ้งต่อ INET ตามเอกสารหรือสัญญาใดๆ INET ตกลงที่จะ
ด าเนินการใดๆ เพื่อผ่อนเวลาการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งของเจา้หนีน้ั้นๆ ออกไป จนกว่าหนา้ที่ทั้งหมดขอ ง 
INET ภายใตเ้อกสารธุรกรรม จะไดร้บัการปลดเปลือ้งทัง้หมด” 

ดังนั้น INET มีความเส่ียงที่จะไดร้ับผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจจากเงื่อนไขดังกล่าว เช่น สิทธิ
เรียกรอ้งของเจา้หนีก้ารคา้ เป็นตน้   

• “INET จะตอ้งคงไวซ้ึ่งอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
ไม่เกิน 3.5 เท่า ณ สิน้ไตรมาสใดๆ ทั้งนี ้ตามค านิยามและรายละเอียดวิธีการค านวณที่ก าหนดไวใ้น
สัญญา โดยหนีสิ้นดังกล่าว จะไม่รวมถึงภาระหนีสิ้นที่เป็น Finance Lease, Operating Lease และ 
หนีท้ี่ INET ตอ้งบนัทึกเนื่องจากการจดัตัง้ REIT ภายใตม้าตรฐานบญัชีที่เก่ียวขอ้ง ในกรณีที่อตัราส่วน
ทางการเงินไม่เป็นไปตามที่ก าหนด INET ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และไม่สามารถ 
ก่อหนีสิ้นเพิ่มเติมได ้เวน้แต่หนีสิ้นดงักล่าวจะเป็นหนีด้อ้ยสิทธิกว่าหนีท้ี่ INET มีต่อกองทรสัต”์ 

ทั้งนี ้ ก่อนเข้าท ารายการ INET มีอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  2.11 เท่า 
นอกจากนี ้ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการ INET จะไดร้บัเงินสดประมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท และ
น าเงินไปช าระหนีสิ้นจ านวนประมาณ 1,600 ลา้นบาท อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้จะลดลงจาก 
2.11 เท่าเป็น 1.26 เท่า (อา้งอิงตามประมาณการงบแสดงฐานะการเงนิจากบรษิัทฯ ซึ่งไดม้ีการหารือกบั
ที่ปรึกษาทางบัญชี ซึ่งประมาณการบนขอ้มูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ  ณ 31 ธันวาคม 2562)  
ซึ่งต ่ากว่าที่ระบุในร่างสญัญาตกลงด าเนินการ (3.5 เท่า) จึงมีความเป็นไปไดต้  ่าที่ INET จะผิดสญัญา
ขอ้ตกลงด าเนินการระหว่าง INET และกองทรสัต ์

• “เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากกองทรสัตล่์วงหนา้ INET ถูกจ ากดัมิใหป้ระกอบธุรกิจใหม่ 
นอกเหนือจาก (ก) ธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่องหรือสนบัสนุนหรือที่มีลกัษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของ  INET 
ในปัจจุบัน (ซึ่งรวมถึงธุรกิจการให้บริการโครงสรา้งพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีดิจิตลั และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)) หรือการเปล่ียนแปลงลกัษณะทั่วไปของ
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ธุรกิจของ INET ที่ด  าเนินการอยู่ในวนัที่เขา้ท าสญัญาฉบบันี ้ และ (ข) ธุรกิจดา้นเทคโนโลยีดิจิตัล และ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือธุรกิจที่มีปัจจยัหลกัเก่ียวเนื่องหรือที่มีส่วนประกอบหลัก
หรือสาระส าคญัในดา้นเทคโนโลยีดิจิตลั และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ทัง้นี ้เพื่อไม่ให้
เป็นที่สงสยั หนา้ที่งดกระท าการขอ้นีใ้ชบ้งัคบัเฉพาะกับ INET เท่านัน้โดยไม่รวมถึงบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม
ของ INET ดว้ย” 

อย่างไรก็ตาม ขอ้จ ากัดเรื่องการประกอบธุรกิจใหม่ขา้งตน้จ ากัดเฉพาะ INET ในส่วนธุรกิจที่ไม่มีความ
เก่ียวเนื่องหรือสนับสนุนหรือที่มีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของ INET ในปัจจุบัน เท่านัน้ โดยขอ้จ ากัด
ดังกล่าวจึงไม่ได้ขัดต่อแผนธุรกิจของ  INET ที่ประสงค์จะด าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทัง้นี ้หาก INET ตอ้งการประกอบธุรกิจใหม่ สามารถด าเนินการผ่านบรษิัทลกูหรือบรษิัทรว่มทนุ 

• “เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากกองทรสัตล่์วงหนา้ INET ถูกจ ากัดมิใหเ้ขา้ซือ้กิจการ หุน้ 
(ไม่ว่าเป็นการซือ้หุน้เพ่ิมทุนท่ีออกใหม่หรือหุน้เดิม) เขา้ถือประโยชนใ์นลกัษณะกรรมสิทธ์ิในนิติบุคคล
อื่น หรือการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ที่จัดตัง้ขึน้ไม่ว่ารายการเดียวกันหรือหลายรายการซึ่งเขา้ท าในช่วง
ระยะเวลา 12 เดือนใดๆ มีมลูค่าไม่เกินรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ทัง้หมดของ INET โดยพิจารณา
ตามข้อมูลของงบการเงินรวมของ  INET และ/หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลง
ด าเนินการ” 

ดังนั้น INET อาจเกิดข้อจ ากัดในการลงทุนใดๆ ในอนาคตได ้เนื่องจากตอ้งไดร้ับความยินยอมเป็น
หนงัสือจากกองทรสัต ์ซึ่งอาจจะเป็นหนงัสือยินยอมจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์
ซึ่งจะท าใหก้ารลงทุนส่วนที่เกินรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ (ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน) อาจมีความ
ล่าชา้ หรือผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์อาจไม่อนุมัติการลงทุนของ INET ทั้งนี ้ตามงบการเงินรวม
ของ INET ณ 31 มีนาคม 2563 รอ้ยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของ INET มีมูลค่าประมาณ 95.31  
ลา้นบาท และหากพิจารณามลูค่าเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม และการรว่มคา้พบว่ามีมลูค่ารวมทัง้สิน้ 14.10 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.74 ของส่วนของผูถื้อหุน้ของ INET 

• “INET จะตอ้งน าส่งงบการเงนิ และบญัชี หรือขอ้มลูอื่นๆ ตามที่ไดม้ีการรอ้งขอตามสมควรจากกองทรสัต ์
เพื่อใชใ้นการติดตามดแูลธุรกิจและฐานะทางการเงินของ INET จนกว่าหนา้ที่ทัง้หมดของ INET ภายใต้
เอกสารธุรกรรมจะไดร้บัการปลดเปลือ้งทัง้หมด” 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก INET เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้น INET 
จะน าส่งงบการเงิน และขอ้มลูทางบญัชีที่เป็นเอกสารที่เผยแพรต่่อสาธารณะอยู่แลว้ นอกจากนี ้ส าหรบั
เอกสารที่เก่ียวกับแผนการด าเนินงานที่ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ กองทรสัตส์ามารถรอ้งขอไดเ้ฉพาะ
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 เท่านัน้ 
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• INET มีข้อจ ากัด “ไม่ให้ตกลงประนีประนอมยอมความ หรือท าการประนีประนอมยอมความในการ
เรียกรอ้งหรือขอ้พิพาทใดๆ เวน้แต่การประนีประนอมยอมความดังกล่าวมิไดส่้งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินของ INET”  

ดงันัน้ INET จะตอ้งขอความยินยอมจากกองทรสัตใ์นกรณีดงักล่าว 

• INET มีขอ้จ ากัด “ไม่ใหแ้ยกกิจการ หรือ การน าบริษัทในกลุ่มเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (Spin-off) หรือการด าเนินการใดในลักษณะเดียวกันที่ ส่งผลกระทบในแง่ลบอย่าง  
มีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ และ/หรือ รายไดข้อง INET เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือ
จากกองทรสัต”์  

ดงันัน้ INET จะตอ้งขอความยินยอมจากกองทรสัตใ์นกรณีดงักล่าว 

• INET มีขอ้จ ากัด “ไม่ใหป้ระกอบธุรกิจอื่น ยกเวน้ธุรกิจการใหบ้ริการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศบนที่ดินที่เช่าจาก SCG และจะไม่ประกอบธุรกิจหรือกระท าการใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อการประกอบธุรกิจการใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในพืน้ท่ีบรเิวณ
ใกลเ้คียงกบัท่ีดินที่เช่า เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากกองทรสัต”์ 

อย่างไรก็ตาม ขอ้จ ากัดดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงคห์ลักในการเช่าที่ดินระหว่าง  INET กับ SCG  
อยู่แลว้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าขอ้จ ากัดตามร่างสัญญาตกลงด าเนินการดังกล่าวขา้งตน้ มาจากความ
พยายามที่จะประนีประนอมระหว่างบรษิัทฯ และกองทรสัตเ์พื่อเป็นการก าหนดขอบเขตการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ใหอ้ยู่ในระดบัความเส่ียงที่เหมาะสมที่จะใหบ้ริษัทสามารถที่จะคงศกัยภาพทางการเงินในการจ่าย
ค่าเช่าทรัพยสิ์นให้กองทรัสตไ์ดใ้นช่วงระยะเวลาเช่า ในขณะเดียวกัน  ข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของ
สัญญาตกลงด าเนินการ ยังเปิดโอกาสใหบ้ริษัทฯ มีความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อการ
เจรญิเติบโตของบรษิัทฯ ไดใ้นระดบัหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม ตามที่ไดห้ารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ หากบริษัทฯ มีการผิดสัญญาขอ้หนึ่ง 
ขอ้ใด หรือไม่ปฏิบตัิตามหนา้ที่หรือขอ้ตกลงของตนภายใตเ้อกสารธุรกรรม จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง
ภายในก าหนดระยะเวลาและมีการเยียวยาความเสียหายตามที่คู่สัญญาจะได้มีการตกลงกัน แต่หาก
คู่สญัญาไม่สามารถเจรจาตกลงกนัได ้ก็จะตอ้งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป 
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ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ (ธุรกรรมเช่าด าเนินการและธุรกรรมซื้อ
หน่วยทรัสต)์ 

1) ความเสี่ยงจากการทีคู่่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าด าเนินการ 

ภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมเช่าด าเนินการ อาจมีความเส่ียงที่คู่สญัญาจะไม่ปฏิบตัิตามสญัญาเชา่ด าเนินการ
ดว้ยเหตุผลต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ บริษัทฯ ไม่ช าระค่าเช่าให้กองทรัสต์ หรืออื่นๆ จึงอาจเป็นเหตุให้
คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาและมีการเลิกสญัญาได ้(รายละเอียดตามขอ้ 1.6.7. สรุปสาระส าคญัของรา่ง
สญัญาเช่าด าเนินการ) 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโครงสรา้งรายไดข้องบริษัทฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 “ขอ้มลูโดยสรุป
ของบริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)”) รายไดห้ลักจากการด าเนินงานของบริษัทฯ คือ 
การใหบ้ริการ Cloud Solutions บริการ Co-Location และบริการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต (Internet Access)  
ซึ่งธุรกิจดังกล่าวมีแนวโนม้ที่จะเติบโตขึน้เป็นอย่างมากในอนาคต (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ขอ้มูล
ทั่วไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม) ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปไดท้ี่บริษัทฯ จะสามารถน ากระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตมาช าระค่าเช่าทรัพยสิ์นเป็นรายเดือนให้กับกองทรัสตไ์ด้
ครบถว้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการวางเงินสด และ/หรือ Bank Guarantee เท่ากับค่าเช่าจ านวน 3 เดือน
ของค่าเช่าที่บริษัทฯ ตอ้งจ่ายให้แก่กองทรัสตใ์นแต่ละปีตามสัญญาเช่าด าเนินการเพื่อเป็นประกันการ 
เช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ 

2) บริษัทฯ อาจมีเงนิทุนไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ และ/หรือค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (CAPEX) หากต้อง
ลงทุนในหน่วยทรัสต์ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทั้งหมดของ
กองทรัสตใ์นคร้ังแรก 

บริษัทฯ มีวตัถุประสงคท์ี่จะน าเงินบางส่วนที่ไดจ้ากการเขา้ท าธุรกรรมขายทรพัยสิ์นใหแ้ก่กองทรสัต์ไปลงทนุ
ในโครงการอื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจตามแผนในอนาคต เช่น โครงการ INET-IDC3 เฟสอื่นๆ หรือพฒันาบริการ
ใหม่ที่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในยคุปัจจบุนั และ/หรือค่าใชจ้่ายฝ่ายทนุ (CAPEX)  

หากพิจารณาถึงประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิจากการเขา้ท าธุรกรรมขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่กองทรัสต์
จ านวนประมาณ 2,531 ลา้นบาท (รายละเอียดตามข้อ 2.2. ข้อดีของการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ (ธุรกรรมขายทรัพย์สิน ธุรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ธุรกรรมให้เช่าที่ดิน และธุรกรรมตกลง
ด าเนินการ)) เป็นประมาณการก่อนการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ ซึ่งหากบริษัทฯ ตอ้งลงทุนใน
หน่วยทรัสตถ์ึงรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายทั้งหมดของกองทรัสตใ์นครัง้แรก 
(ประมาณไม่เกิน 2,400 ลา้นบาท) บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดรบัสุทธิเหลือเพียงประมาณ 131 ลา้นบาท  
ในกรณีดงักล่าว บริษัทฯ อาจมีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจตามแผนในอนาคต และ/หรือค่าใชจ้่าย
ฝ่ายทนุ (CAPEX) ทัง้นี ้บรษิัทฯ อาจมีความล าบากในการจดัหาเงินทนุหรือเงินกูเ้พิ่มเติมไดอ้ีก  
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3. แหล่งทีม่าของเงนิทนุทีจ่ะใช้ในรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

ธุรกรรมเช่าด าเนินการ 

ในเบือ้งตน้ บรษิัทฯ จะใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ เพื่อใชช้ าระค่าเช่าทรพัยสิ์นในธุรกรรมเช่า
ด าเนินการ 

ธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสต ์

ในเบือ้งตน้บริษัทฯ อาจใชเ้งินที่ไดจ้ากการจ าหน่ายทรพัยสิ์น และ/หรือเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในการเขา้ซือ้
หน่วยทรสัต ์  
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4. ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขของรายการ 

4.1. ความเหมาะสมของราคา 

4.1.1. มูลค่ายุติธรรมของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

ธุรกรรมขายทรัพยส์ิน 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของราคาในการใหเ้ช่าสินทรพัยร์ะยะยาวทัง้สิน้ 3 วิธี ไดแ้ก่  

1) วิธีมลูค่าตามบญัชี  

2) วิธีการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระ 

3) วิธีการประเมินราคาโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ  

4.1.1.1. วิธีมูลค่าตามบัญชี 

ในการประเมินมูลค่าตามบัญชีของทรัพยสิ์นที่ บริษัทฯ และกองทรัสตจ์ะเข้าท าสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินนั้น  
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจะอา้งอิงจากมลูค่าตามบญัชีของอาคาร (พรอ้มส่วนควบ) ที่เป็นที่ตัง้ของโครงการ INET-IDC3 
เฟส 1 ซึ่งประกอบดว้ย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรบัรองลูกคา้ รวมถึงทางเชื่อมกับอาคารรบัรองลกูคา้ 
อาคารที่จอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารหอ้งน า้ อาคารป๊ัมน า้และถังเก็บน า้ และอุปกรณแ์ละงานระบบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง
อุปกรณเ์ทคโนโลยีขัน้สงู (ระบบ cloud และระบบ network) และสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ที่บนัทึกอยู่ในงบการเงิน
ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ ธุรกรรม ทรัพยส์ิน 
มูลค่าตามบัญชีโดยประมาณ  
ณ วันที ่31 มีนาคม 2563 

(ล้านบาท) 

1. 
  

ขายอาคารและส่วนควบ รวมทัง้
งานระบบตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่ง
ติดตัง้อยู่ในอาคารหรือบรเิวณที่ตัง้
ของโครงการ  

1. อาคารศนูยข์อ้มลู (Data Center) 

243.45 

2. อาคาร Utility 

3. อาคารรบัรองลกูคา้ (Customer Center) 

4. อาคารท่ีจอดรถ 

5. อาคารป้อมยาม 

6. อาคารหอ้งน า้ 

7. อาคารป๊ัมน า้และถงัเก็บน า้ 

8. งานโครงสรา้งอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. งานระบบไฟฟ้า 

497.35 
  

10. งานระบบปรบัอากาศ 

11. งานระบบป้องกนัอคัคีภยั 

12. งานระบบตรวจจบัน า้รั่ว 
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ล าดับ ธุรกรรม ทรัพยส์ิน 
มูลค่าตามบัญชีโดยประมาณ  
ณ วันที ่31 มีนาคม 2563 

(ล้านบาท) 

13. งานระบบจ่ายน า้มนัเชือ้เพลิง 

14. งานระบบสายเคเบิล 

15. งานระบบอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

16. งานระบบความปลอดภยั 16.22 

17. อาคาร Substation 74.92 

2. ขายอปุกรณแ์ละงานระบบที่
เก่ียวขอ้ง 

ตู ้Rack และอปุกรณก์ารเชื่อมตอ่อื่นๆ รวมถึง
อปุกรณเ์ทคโนโลยีขัน้สงู  

1,399.66 

3. สญัญาเชา่ที่ดินสถานีควบคมุไฟฟ้า 
(Substation) 

สถานีควบคมุไฟฟ้า (Substation) 
1.56 

รวมมูลค่าทัง้สิน้ 2,233.16 

มูลค่าของทรัพยสิ์นที่บริษัทฯ และกองทรัสตจ์ะเขา้ท าสัญญาซือ้ขายทรพัยสิ์น โดยการประเมินดว้ยวิธีมูลค่า 
ตามบญัชี เท่ากบั 2,233.16 ลา้นบาท 

4.1.1.2. วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพยส์นิอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาจากเอกสารสรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินราคา
ทรพัยสิ์นอิสระที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไดแ้ก่ บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากัด (“AA”) 
จดัท า ณ  29 มิถนุายน 2563 เพื่อวตัถปุระสงคส์าธารณะ โดยประเมิน ณ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น
ของทัง้ 2 รายมีดงันี ้

- วิธีตน้ทุนทดแทน (Replacement Cost Approach) ประเมินจากราคาทดแทนของทรัพย์สิน ซึ่งค านึงถึง
ตน้ทนุของผูซ้ือ้ที่จะไดม้าหรือสรา้งทรพัยสิ์นใหม่ในลกัษณะของการทดแทน  

- วิธีคิดจากรายได ้(Income Approach) ประเมินจากผลประโยชน์ทางการเงินที่จะเกิดขึน้ในอนาคตของ
ทรพัยสิ์น โดยมีระยะเวลาการประเมินประมาณ 25 ปี  

วิธีประเมิน 
มูลค่าประเมิน 

AA 
วิธีตน้ทนุทดแทน 2,233.48 ลา้นบาท 
วิธีคิดจากรายได ้ 4,734.78 ลา้นบาท 

หมายเหต:ุ รายละเอียดสมมติฐานตามเอกสารแนบ 6 วิธีการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ินอิสระ 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost 
Approach) ไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่ได้ค  านึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สิน  
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) มีความเหมาะสม เนื่องจาก
ค านึงถึงรายได้ในอนาคตของทรัพยสิ์นที่อ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและงบการเงินของทางบริษัท ฯ ทั้งนี ้ รายละเอียด
สมมติฐาน โปรดพิจารณาเอกสารแนบ 6 วิธีการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระ 

4.1.1.3. วิธีการประเมินราคาโดยทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ัดท าประมาณการทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
โดยพิจารณาจากมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระของทรพัยสิ์นโดยอา้งอิงจาก ขอ้มูลงบการเงิน งบบัญชี ผูบ้ริหาร 
ในอดีต และรายงานประเมินการเงินการลงทุนจากที่ปรึกษาทางดา้นเทคนิค โดยบริษัท เมอรลิ์นส ์โซลูชั่นส ์อินเตอร ์
แนชั่นนัล จ ากัด เนื่องจากขอ้มูลผลประกอบการในอดีตสามารถสะทอ้นถึงผลการด าเนินการของ โครงการ INET-IDC3  
เฟส 1 ในอนาคตไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ และ มีนยัส าคญั 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ของโครงการ INET-IDC3  
เฟส 1 แลว้คิดลดดว้ยตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของบริษัทฯ 
เพื่อหามลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดอิสระของทรพัยสิ์น  

สมมติฐานหลักทีใ่ช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิมีดังนี ้

สมมติฐาน รายละเอียด 

ระยะเวลาประมาณการ 
ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2588 รวม 25 ปี อา้งองิสญัญาเช่าพืน้ท่ีระหวา่งบรษิัทฯ 
และ SCG 

วันจัดตัง้กองทรัสต ์ 1 มกราคม 2564  
ความสามารถในการหารายไดข้องทรัพยส์ินตามสัญญาเช่าด าเนินการ  

รายได้จาก Colocation 

• จ านวน Rack 231 Rack  โดยจ านวน Rack ส าหรบัธุรกิจ Colocation จะคงที่และเริ่มทยอย
ลดลงในปีที่ 15 เพื่อเปล่ียน Rack ดังกล่าว ไปเป็น Rack ที่ใชส้  าหรบั Cloud ตามนโยบาย
ของบริษัทฯ ที่สอดคลอ้งกับแนวโนม้ของอุตสาหกรรม ที่ลูกคา้จะหันไปใชบ้ริการการเก็บ
ข้อมูลจากธุรกิจ Cloud มากขึน้ อ้างอิง: นโยบายของบริษัทฯ และ รายงานประเมินดา้น
การเงินการลงทนุ โดย Merlin’s 

• รายไดเ้ฉล่ีย 20,760.08 - 44,329.44 บาท / Rack / เดือน โดยที่อัตราเติบโตค่าเช่า Rack  
ไม่มีการปรบัเพิ่มขึน้ เนื่องจาก โดยปกติค่าเช่าของผูใ้หบ้ริการในอุตสาหกรรมมีแนวโนม้ที่  
จะปรบัลง แต่ผูใ้หบ้รกิารต่างๆ มีแนวโนม้เพิ่มบรกิารเสรมิ เพื่อท าใหค้่าเช่าไม่มกีารปรบัตวัลง 
อ้างอิง: รายงานประเมินดา้นการเงินการลงทนุจากที่ปรกึษาทางเทคนิค โดย Merlin’s 

รายได้จาก Cloud 

• จ านวน V.M. (Virtual Machine หรือ คอมพิวเตอรเ์สมือนที่ถูกสรา้งโดยอุปกรณ์ขั้นสูงที่
เก่ียวกับ Cloud) ทั้งหมด 14,804 V.M. (ณ 31 ธันวาคม 2562) โดยที่ จ านวน V.M. เติบโต
เฉล่ียระหว่างรอ้ยละ 15 -18 ต่อปี โดยอิงจากอตัราเติบโตของตลาด Cloud ในไทย ปี 2561 - 
2566 ที่โตเฉล่ีย อยู่ระหว่างรอ้ยละ 18- 32 ต่อปี อ้างอิง: งานวิจยัของ IDC ณ มีนาคม 2563 
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สมมติฐาน รายละเอียด 
• รายได้เฉล่ีย 5,140.89 บาท / V.M. / เดือน (รายได้เฉล่ีย ณ 31 ธันวาคม 2562) โดยที่มี

สมมตุิฐานว่ารายไดเ้ฉล่ีย ต่อ V.M. จะลดลงรอ้ยละ 8.39 ต่อปี อ้างอิง: รายงานประเมินดา้น
การเงินการลงทนุจากที่ปรกึษาทางเทคนิค โดย Merlin’s 

ค่าใช้จ่าย 

ค่า Cloud License 

• ปี 2562 ธุรกิจดาตา้เซนเตอรม์ีภาระค่าใชจ้่ายค่า Cloud License จ านวน 121.34 ลบ. โดย
แบ่งออกเป็น License พืน้ฐานส าหรบัระบบปฏิบตัิการ (Base License) จ านวน 30.78 ลบ. 
และ License ส าหรบัโปรแกรมเสรมิ (On-Top License) จ านวน 90.57 ลบ. 

• ค่าใชจ้่าย Base License ถกูปรบัลดโดยเฉล่ียที่รอ้ยละ 2 ต่อปี  
อ้างอิง: อตัราการเปล่ียนแปลงค่าใชจ้่ายของ Base License ในอดีตของบรษิัทฯ 

• ค่าใชจ้่าย On-Top License ประมาณการ โตตามเงินเฟ้อระยะยาวที่รอ้ยละ 2 ต่อปี  
อ้างอิง: ขอ้มลูอตัราเงินเฟ้อระยะยาวเฉล่ีย 20 ยอ้นหลงัของ BOT 

ค่าแรงพนักงาน 

• ปี 2562 IDC3-1 มีค่าแรงงานพนกังาน ประกอบดว้ย ค่าจา้งพนงังาน บรษิัท ONEDC ค่าแรง
พนักงานที่ศูนยป์ฏิบัติการเครือข่าย (NOC) และ ค่าแรงพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งสิน้ 
59.76 ลบ. 

• เติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 2 – 5 ต่อปี อ้างอิง: นโยบายการปรบัเงินเดือนของบรษิัทฯ 

ค่าสาธารณูปโภค 

• ปี 2562 มีค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 23.21 ลบ. 
• เติบโตตามจ านวน Rack ที่ใชใ้นการด าเนินงาน และอตัราการเติบโตของค่าไฟฟ้าที่รอ้ยละ 

1.7 ต่อปี อ้างอิง: อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียของ กฟภ. ตัง้แต่ปี 2552 
ถึง 2562 

ค่าเช่าทีด่นิรายปี 
• ปี 2562 มีค่าเช่าที่ดินกบั SCG ที่ 1.13 ลบ. 
• ปรบัเพิ่มค่าเช่ารอ้ยละ 5 ทกุๆ 3 ปี อ้างอิง: สญัญาเช่าพืน้ที่ระหว่างบรษิัทฯ และ SCG 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง 
• ประมาณการตามรายงานการประเมินดา้นการเงินการลงทุน จากที่ปรึกษาทางเทคนิค  

โดย Merlin’s 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
โปรแกรม  

• ปี 2562 มีค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 86.85 ลบ. 
• ปรบัเพิ่มตามเงินเฟ้อระยาวที่รอ้ยละ 2 ต่อปี  

อ้างอิง: ขอ้มลูอตัราเงินเฟ้อระยะยาวเฉล่ีย 20 ปียอ้นหลงัของ BOT 

ค่าใช้จ่ายในการขาย และ
บริหาร (SG&A) 

• ปี  2562 มีค่าใช้จ่ายทั้ง สิ ้น จ านวน 184.40 ลบ . ประกอบไปด้วย ค่าพนักงานขาย  
ค่าการตลาด ค่าผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

• ปรบัเพิ่มตามเงินเฟ้อระยาวที่รอ้ยละ 2 ต่อปี  
อ้างอิง: ขอ้มลูอตัราเงินเฟ้อระยะยาวเฉล่ีย 20 ปี ยอ้นหลงัของ BOT 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  

• โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 คาดว่า จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้  
อยู่ที่รอ้ยละ 1 ของรายไดข้องโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ต่อปี   
อ้างอิง: ขอ้มลูในอดีตของบรษิัทฯ  
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สมมติฐาน รายละเอียด 
ค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุ (CAPEX) 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุ 

• เป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการลงทุนใน งานโครงสรา้งอาคาร งานศูนยค์อมพิวเตอร ์งานระบบ
ความปลอดภยั งาน network งาน Substation และ งานระบบ Cloud  

• ประมาณการตามรายงานการประเมินการเงินการลงทุน จากที่ปรึกษาทางเทคนิคโดย 
Merlin’s และอา้งอิงจากใบสั่งซือ้อปุกรณข์ัน้สงูต่างๆ ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2563 

• โดยการจ่ายค่าใชจ้่ายฝ่ายทุนในแต่ละครัง้ บริษัทจะท าสญัญากูย้ืมเงินเป็นระยะเวลา 5 ปี  
ที่อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.65 ต่อปี อ้างอิง: อัตราดอกเบีย้เฉล่ียของบริษัทฯ ในปัจจุบัน  
ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน 

อัตราคดิลดกระแสเงนิสด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ตน้ทุนทางการเงินเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของบริษัทฯ (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) เป็นอัตราคิดลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระ โดยสามารถค านวณค่า WACC 
จากค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของตน้ทนุหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Kd) และตน้ทนุส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) ตามสมการดงันี ้

WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E) 

Ke = ตน้ทนุส่วนของผูถื้อหุน้ 

Kd = ตน้ทนุหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

T =  อตัราภาษีเงินไดน้ติิบคุคล 

E =  ส่วนของผูถื้อหุน้ 

D = หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

ตน้ทนุส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) ค านวณไดจ้ากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดงันี ้ 

Ke = Rf + β(Rm – Rf) 

โดยที่ 

Risk Free Rate (Rf) คือ อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเส่ียง อา้งอิงขอ้มลูผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบาลไทยอายุ 20 ปี ณ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่
ใกลเ้คียงกบัระยะเวลาในการจดัท าประมาณการทางการเงิน (ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย) 

Beta (β) คือ ค่าชีว้ัดความเส่ียงตามตลาดของราคาหุน้ ซึ่งค านวณจากค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผนั
ของการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) และราคาหุน้ของบรษิัทฯ 
ยอ้นหลงั 5 ปีถึง ณ 29 พฤษภาคม 2563 (ที่มา: Bloomberg) เนื่องจาก ณ ช่วงเวลาดงักล่าวมีปรมิาณ
การซือ้ขายหุน้ของบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
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Market Return (Rm) คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯ์ เฉล่ียยอ้นหลัง 20 ปี  
 จาก 29 พฤษภาคม 2563 (ตัง้แต่ปี 2543 -2563)  ซึ่งเป็นอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่
ใกลเ้คียงกับระยะเวลาในการจดัท าประมาณการทางการเงิน โดยที่ระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลา
ภายหลงัจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย (ที่มา: ตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

Cost of Debt (Kd) คือ ตน้ทนุทางเงินเฉล่ียของบรษิัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 

รายละเอียดของตวัแปร สมมติฐาน และผลการค านวณอตัราคิดลด สามารถสรุปไดด้งันี ้

ตัวแปร สมมติฐาน 
อตัราผลตอบแทนที่ไม่มีความเส่ียงจากการลงทนุในพนัธบตัร
รฐับาล (Rf) 

รอ้ยละ 1.76 

อตัราผลตอบแทนจากการลงุทนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Rm) รอ้ยละ 13.05 
ค่าชีว้ดัความเส่ียงตามตลาดของราคาหุน้ (Beta) 1.02 
ตน้ทนุส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) รอ้ยละ 13.32 
ตน้ทนุหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Kd) รอ้ยละ 4.61 
อตัราภาษีเงินไดน้ติิบคุคล รอ้ยละ 20.00 
สดัส่วนส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรพัย ์(We)/1 รอ้ยละ 53.00 
สดัส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สินทรพัย ์(Wd) /1 รอ้ยละ 47.00 
WACC ร้อยละ 8.76 

หมายเหตุ: /1 สดัส่วนโครงสรา้งเงินทุนดงักล่าวเป็นสดัส่วนตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะน ารายได้
ส่วนหนึ่งจากการเขา้ท ารายการไปช าระหนีส้ินระยะยาว นอกจากนี ้หลงัจากการเขา้รายการ และด าเนิน
ธุรกิจสกัระยะหนึ่ง บริษัทฯ คาดว่าจะน ารายไดท้ี่เกิดจากการธุรกรรมในครัง้นีไ้ปช าระหนีเ้พ่ิมเติมในอนาคต 

จากสมมติฐานขา้งตน้ มูลค่าเงินสดที่บริษัทฯ จะไดร้บัจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ประมาณไม่เกิน 4,800 
ลา้นบาท โดยมลูค่าดงักล่าวขึน้อยู่กับราคาเสนอขายสดุทา้ยของหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจ
ปรมิาณความตอ้งการซือ้หน่วยทรสัตข์องนกัลงทนุสถาบนั (Book Building) และขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น สภาวะ
ของตลาดทุนในขณะนัน้) มีมูลค่ามากกว่ามูลค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นที่ 4,627.97 ลา้นบาท ซึ่งท าให้มลูค่าปัจจุบันสทุธิ
จากธุรกรรมขายทรพัยสิ์นเป็นบวกที่ 172.03 ลา้นบาท ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท า
ธุรกรรมขายทรัพยส์ินกับกองทรัสตม์ีความเหมาะสม 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของสมมติฐาน 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของมลูค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นต่อการเปล่ียนแปลง
สมมติฐาน (Sensitivity Analysis) ทั้งหมด 1 ตัวแปร ได้แก่ อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) โดยช่วงการ

เปล่ียนแปลงของตวัแปร อยู่ระหว่างรอ้ยละ ± 0.25   
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หน่วย: ลา้นบาท มลูค่ายตุิธรรมของทรพัยสิ์น 

อตั
รา
คิด
ลด
กร
ะแ
สเ
งิน
สด

 

9.01% 4,524.84 

กรณีฐาน
(8.76%) 

4,627.97 

8.51% 4,734.75 

ผลจากการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวโดยการเปล่ียนแปลงของอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)  จะได้
มลูค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นอนัเนื่องมาจากการเขา้ท าธุรกรรมขายทรพัยสิ์นระหว่างบริษัทฯ และกองทรสัต ์อยู่ที่ 4,524.84 
– 4,734.75 ลา้นบาท ซึ่งท าใหม้ลูค่าปัจจบุนัสทุธิจากธุรกรรมขายทรพัยสิ์นอยู่ระหว่าง 65.25 – 275.16 ลา้นบาท  

4.1.2. มูลค่ายุติธรรมของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

ธุรกรรมเช่าด าเนินการ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของธุรกรรมเช่าด าเนินการทัง้สิน้ดงันี ้ 

4.1.2.1. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ด้วยการเปรียบเทียบรายได้จากการด าเนินธุรกิจ  กับค่าเช่าที่จ่าย
ให้แก่กองทรัสต์โดยทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดค้  านวณมลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (NPV) ดว้ยการเปรียบเทียบรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจ
ของทรัพย์สิน (โครงการ INET-IDC3 เฟส 1) กับค่าเช่าที่จ่ายให้แก่กองทรัสต์ ตลอดระยะเวลาเช่าด าเนินการ 25 ปี  
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการไดม้าซึ่งสินทรัพย ์อันเนื่องมาจากการเขา้ท าธุรกรรมเช่าด าเนินการกับกองทรสัต ์  
โดยเนน้พิจารณาถึงความสามารถในการจ่ายค่าเช่าของทรพัยสิ์น (โครงการ INET-IDC3 เฟส 1) ที่อา้งอิงผลการด าเนินงาน
ในอดีตตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ อนัไดแ้ก่ งบก าไรขาดทนุ และก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น ส าหรบั
ปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่สะท้อนประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ INET-IDC3  
ณ ปัจจุบัน และปรบัปรุงดว้ยกระแสเงินสดจ่ายค่าเช่าที่เกิดจากกรณีที่บริษัทฯ เขา้ท ารายการ แลว้คิดลดดว้ยตน้ทุนทาง
การเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของบริษัทฯ เพื่อหามูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสดสทุธิของบรษิัทฯ จากการเขา้ท าธุรกรรมเช่าด าเนินการ  
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สมมติฐานหลักทีใ่ช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิมีดังนี ้

สมมติฐาน รายละเอียด 
ระยะเวลาประมาณการ ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2588 รวม 25 ปี อา้งองิสญัญาเช่าพืน้ท่ีระหวา่งบรษิัทฯ และ SCG 
วันจัดตัง้กองทรัสต ์ 1 มกราคม 2564  

ความสามารถในการหารายไดข้องทรัพยส์ินตามสัญญาเช่าด าเนินการ  

รายได้จาก Co-Location 

• จ านวน Rack 231 Rack  โดยจ านวน Rack ส าหรบัธุรกิจ Co-Location จะคงที่และเริ่มทยอยลดลงในปีที่ 
15 เพื่อเปล่ียน Rack ดงักล่าว ไปเป็น Rack ที่ใชส้  าหรบั Cloud ตามนโยบายของบริษัท ที่สอดคลอ้งกับ
แนวโน้มของอุตสาหกรรม ท่ีลูกคา้จะหันไปใชบ้ริการการเก็บขอ้มูลจากธุรกิจ Cloud มากขึน้ อ้างอิง: 
นโยบายของบรษิัทฯ และรายงานประเมินดา้นการเงินการลงทนุจากที่ปรกึษาทางเทคนิค โดย Merlin's 

• รายไดเ้ฉล่ีย 20,760.08 - 44,329.44 บาท / Rack / เดือน โดยที่อัตราเติบโตค่าเช่า Rack ไม่มีการปรบั
เพิ่มขึน้ เนื่องจาก โดยปกติค่าเช่าของผูใ้หบ้ริการในอุตสาหกรรมมีแนวโนม้ที่จะปรบัลง แต่ผูใ้หบ้ริการ
ต่างๆ มกัจะเพิ่มบรกิารเสรมิ เพื่อท าใหค้่าเช่าไม่มีการปรบัตวัลง อ้างอิง: รายงานประเมินดา้นการเงินการ
ลงทนุ จากที่ปรกึษาทางเทคนิค โดย Merlin’s 

รายได้จาก Cloud 

• จ านวน V.M. 14,804 V.M. (ณ 31 ธันวาคม 2562) โดยที่ จ านวน V.M. เติบโตเฉล่ียระหว่างรอ้ยละ 15- 18 
ต่อปี โดยอิงจาก การอตัราเติบโตของตลาด Cloud ในไทย ปี 2561 - 2566 ที่โตเฉล่ีย อยู่ระหว่างรอ้ยละ 
18- 32 ต่อปี อ้างอิง: งานวิจยัของ IDC ณ มีนาคม 2563 

• รายได้เฉล่ีย 5,140.89 บาท / V.M. / เดือน โดยที่มีสมมุติฐานว่ารายได้เฉล่ีย ณ 31 ธันวาคม 2562  
ต่อ V.M. จะลดลงรอ้ยละ 8.39 ต่อปี อ้างอิง: รายงานประเมินดา้นการเงินการลงทุนจากที่ปรึกษาทาง
เทคนิค โดย Merlin’s 

ค่าใช้จ่าย 

ค่า Cloud License 

• ปี 2562 ธุรกิจดาตา้เซนเตอรม์ีภาระค่าใชจ้่ายค่า Cloud License จ านวน 121.34 ลบ. โดยแบ่งออกเป็น 
License พืน้ฐานส าหรับระบบปฏิบัติการ (Base License) จ านวน 30.78 ลบ. และ License ส าหรับ
โปรแกรมเสรมิ (On-Top License) จ านวน 90.57 ลบ. 

• ค่าใชจ้่าย Base License ถูกปรบัลดโดยเฉล่ียที่รอ้ยละ 2 ต่อปี อ้างอิง: อตัราการเปล่ียนแปลงค่าใชจ้่าย
ของ Base License ในอดีตของบรษิัทฯ 

• ค่าใชจ้่าย On-Top License ประมาณการ โตตามเงินเฟ้อระยะยาวที่รอ้ยละ 2 ต่อปี อ้างอิง: ขอ้มลูอตัรา
เงินเฟ้อระยะยาวเฉล่ีย 20 ยอ้นหลงัของ BOT 

ค่าแรงพนักงาน 

• ปี 2562 IDC3-1 มีค่าแรงงานพนกังาน ประกอบดว้ย ค่าจา้งพนังงานบริษัท ONEDC ค่าแรงพนักงานที่ 
ศนูยป์ฏิบตัิการเครือข่าย (NOC) และ ค่าแรงพนกังานของบรษิัทฯ รวมทัง้สิน้ 59.76 ลา้นบาท 

• เติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 2 – 5 ต่อปี อ้างอิง: นโยบายการปรบัเงินเดือนของบรษิัทฯ  

ค่าสาธารณูปโภค 

• ปี 2562 มีค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 23.21 ลา้นบาท  
• เติบโตตามจ านวน RACK ที่ใชใ้นการด าเนินงาน และอตัราการเติบโตของค่าไฟฟ้าที่รอ้ยละ 1.7 ต่อปี  

อ้างอิง: อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียของ กฟภ. ตัง้แต่ปี 2552 ถึง 2562 

ค่าเช่าทีด่นิรายปี 
• ปี 2562 มีค่าเช่าที่ดินกบั SCG ที่ 1.13 ลา้นบาท 
• ปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 ต่อ 3 ปี อ้างอิง: สญัญาเช่าพืน้ที่ระหว่างบรษิัทฯ และ SCG 
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สมมติฐาน รายละเอียด 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บ ารุง 

• ประมาณการตามรายงานการประเมินการเงินการลงทนุ จากที่ปรกึษาทางเทคนิคโดย Merlin’s 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
โปรแกรม  

• ปี 2562 มีค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 86.85 ลา้นบาท 
• ปรบัเพิ่มตามเงินเฟ้อระยาวรอ้ยละ 2 ต่อปี อ้างอิง: ขอ้มลูอตัราเงินเฟ้อระยะยาวเฉล่ีย 20 ปี ยอ้นหลงัของ 

BOT   

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร (SG&A) 

• ปี 2562 มีค่าใช้จ่ายทั้งสิน้ จ านวน 184.40 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย ค่าพนักงานขาย ค่าการตลาด  
ค่าผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

• ปรบัเพิ่มตามเงินเฟ้อระยาวรอ้ยละ 2 ต่อปี อ้างอิง: ขอ้มลูอตัราเงินเฟ้อระยะยาวเฉล่ีย 20 ปียอ้นหลงัของ 
BOT 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
• โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 คาดว่า จะมีคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ รวมถงึคา่ใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ อยู่ที่รอ้ยละ 1 ของ

รายไดข้อง INET-IDC3 เฟส 1 ตอ่ปี  อ้างอิง: ขอ้มลูในอดตีของบรษิัทฯ  
ค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุ (CAPEX) 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุ 

• เป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการลงทนุใน งานโครงสรา้งอาคาร งานศนูยค์อมพวิเตอร ์ งานระบบความปลอดภยั 
งาน network งาน Substation และ งานระบบ Cloud  

• ประมาณการตามรายงานการประเมินการเงินการลงทนุ จากที่ปรกึษาทางเทคนิค โดย Merlin’s และ
อา้งองิจากใบสั่งซือ้อปุกรณข์ัน้สงูต่างๆ ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 11 มนีาคม 2563 

• โดยการจ่ายค่าใชจ้่ายฝ่ายทนุในแต่ละครัง้ บรษิัทจะท าสญัญากูย้มืเงินเป็นระยะเวลา 5 ปี ที่อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ 3.65 ต่อปี อ้างอิง: อตัราดอกเบีย้เฉล่ียของบรษิัทฯ ในปัจจบุนั ซึ่งมวีตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นเงินทนุ
หมนุเวยีน 

ปรับปรุงด้วยกระแสเงนิสดจ่ายค่าเช่าทีเ่กดิจากกรณีทีบ่ริษทัฯ เข้าท ารายการ 

ค่าเช่า RACK 

• จ านวน Rack ทัง้สิน้: 492 Rack อ้างอิง: สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาเช่าด าเนินการ 
• อตัราค่าเช่า Rack: 30.50 ลบ. ต่อเดือน หรือ 62,000 บาท ต่อ Rack ต่อเดือน อ้างอิง: สรุปสาระส าคญั

ของรา่งสญัญาเช่าด าเนินการ  
• การปรบัอตัราค่าเช่า Rack รอ้ยละ 2 ต่อ ปี อ้างอิง: สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาเช่าด าเนินการ 

ค่าเช่า Customer 
Center 

• อัตราค่าเช่า Customer Center: 320,000 บาท ต่อเดือน อ้างอิง: สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่า
ด าเนินการ 

• อตัราเติบโตของค่าเช่า Customer Center: รอ้ยละ 2 ต่อปี อ้างอิง: สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาเช่า
ด าเนินการ 

ค่าเช่า Substation 

• อตัราค่าเช่า Sub Station: 83,000 บาท ต่อเดือน อ้างอิง: สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาเช่าด าเนินการ 
• อตัราเติบโตของค่าเช่า Customer Center: รอ้ยละ 2 ต่อปี อ้างอิง: สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาเช่า

ด าเนินการ 
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อัตราคดิลดกระแสเงนิสด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ตน้ทุนทางการเงินเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของบริษัทฯ (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) เป็นอตัราคิดลดในการค านวณมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดอิสระดงัต่อไปนี ้รายละเอียดของอตัราคิด
ลดในหวัขอ้ 4.1.1.3. “วิธีการประเมินราคาโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ” 

รายละเอียดของตวัแปร สมมติฐาน และผลการค านวณอตัราคิดลด สามารถสรุปไดด้งันี ้

ตัวแปร สมมติฐาน 
อตัราผลตอบแทนที่ไม่มีความเส่ียงจากการลงทนุในพนัธบตัร
รฐับาล (Rf) 

รอ้ยละ 1.76 

อตัราผลตอบแทนจากการลงุทนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Rm) รอ้ยละ 13.05 
ค่าชีว้ดัความเส่ียงตามตลาดของราคาหุน้ (Beta) 1.02 
ตน้ทนุส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) รอ้ยละ 13.32 
ตน้ทนุหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Kd) รอ้ยละ 4.61 
อตัราภาษีเงินไดน้ติิบคุคล รอ้ยละ 20.00 
สดัส่วนส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรพัย ์(We)/1 รอ้ยละ 53.00 
สดัส่วนหนีสิ้นต่อสินทรพัย ์(Wd) /1 รอ้ยละ 47.00 
WACC ร้อยละ 8.76 
หมายเหต:ุ /1 สดัส่วนโครงสรา้งเงินทนุดงักล่าวเป็นสดัส่วนตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยบรษิัทมีแผนที่จะน ารายไดส้่วน

หนึ่งจากการเขา้ท ารายการไปช าระหนีส้ินระยะยาว นอกจากนี ้หลงัจากการเขา้รายการ และด าเนินธุรกิจต่อ
อีกสกัระยะหนึ่ง บริษัทฯ คาดว่าจะน ารายไดท้ี่เกิดจากการธุรกรรมในครัง้นีไ้ปช าระหนีเ้พ่ิมเติมในอนาคต 

จากสมมติฐานขา้งตน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระค านวณมลูค่าปัจจบุนัปัจจุบนัสทุธิ (NPV) ดว้ยการเปรียบเทียบ
รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจ กับค่าเช่าที่จ่ายใหแ้ก่กองทรสัต์จากการเขา้ท าธุรกรรมเช่าด าเนินการมีค่าเป็นบวก เท่ากับ 
1,105.43 ลา้นบาท ซึ่งหมายความว่า ผลประกอบการจากการด าเนินธุรกิจ Cloud และ Co-location ของบริษัท สงูกว่าค่า
เช่าที่ INET ตอ้งจ่ายใหแ้ก่กองทรสัต ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ประมาณการทางการเงินของธุรกรรมเช่าด าเนินการ) 
ดังน้ัน ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระมีความเหน็ว่าการเข้าท าธุรกรรมเช่าด าเนินการกับกองทรัสต ์มีความเหมาะสม 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของสมมติฐาน 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของมลูค่าปัจจบุนัสทุธิต่อการเปล่ียนแปลงสมมติฐาน 
(Sensitivity Analysis) ทั้งหมด 1 ตัวแปร ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของอัตราคิดลดกระแสเงินสด (WACC) โดยช่วงการ

เปล่ียนแปลงของตวัแปร อยู่ระหว่างรอ้ยละ ± 0.25   
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หน่วย: ลา้นบาท มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ 

อตั
รา
คิด
ลด
กร
ะแ
สเ
งิน
สด

 

9.01% 1,077.75 

กรณีฐาน
(8.76%) 

1,105.43 

8.51% 1,134.10 

ผลจากการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวโดยการเปล่ียนแปลงของอัตราคิดลดกระแสเงินสด (WACC)  จะไดมู้ลค่า
ปัจจบุนัสทุธิในการเขา้ท าธุรกรรมเช่าด าเนินการกบักองทรสัตร์ะหว่าง 1,077.75 – 1,134.10 ลา้นบาท 

4.1.3. มูลค่ายุติธรรมของรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

ธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสต ์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสต์ดว้ยวิธีประเมินราคาโดย 
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ดงันี ้ 

4.1.3.1. วิธีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าการได้มาซึ่งสิน ทรัพย์  
อันเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมซื ้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ โดยเลือกใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach: DCF) ซึ่งเป็นวิธีที่พิจารณาถึงความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดในอนาคต 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ของ
กองทรสัต ์เพื่อประมาณการเงินปันผล แลว้คิดลดดว้ยตน้ทนุทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) ของกองทรสัต ์เพื่อหามลูค่าปัจจบุนัของเงินปันผลที่ไดร้บัจากการลงทนุในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์
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สมมติฐานหลักทีใ่ช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิมีดังนี ้

สมมติฐาน รายละเอียด 

ระยะเวลาประมาณการ 
ตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2588 รวม 25 ปี อา้งองิสญัญา
เช่าพืน้ท่ีระหว่างบรษิัทฯ และ SCG 

วันจัดตัง้กองทรัสต ์ 1 มกราคม 2564  
รายได้ 

รายได้จากการให้เช่า Rack 

• จ านวน Rack ทัง้สิน้: 492 Rack อ้างอิง: สรุปสาระส าคญัของรา่ง
สญัญาเชา่ด าเนินการ 

• อตัราคา่เช่า Rack: 30.50 ลบ.ต่อเดือน หรือ 62,000 บาท ต่อ Rack 
ต่อเดือน 
 อ้างอิง: สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาเช่าด าเนินการ  

• การปรบัอตัราค่าเชา่ Rack: รอ้ยละ 2 / ปี อ้างอิง: สรุปสาระส าคญั
ของรา่งสญัญาเช่าด าเนินการ 

รายได้จากการให้เช่าพืน้ทีภ่ายในอาคาร 
Customer Center 

• อตัราคา่เช่า Customer Center: 320,000 บาท ต่อเดือน อ้างองิ: 
สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาเช่าด าเนินการ 

• อตัราเติบโตของค่าเช่า Customer Center: รอ้ยละ 2 ต่อ ปี อ้างองิ: 
สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาเช่าด าเนินการ 

รายได้จากการให้เช่าสถานีก าเนิดไฟฟ้าส ารอง  
(Sub Station) 

• อตัราคา่เช่า Sub Station: 83,000 บาท ต่อเดือน อ้างอิง: สรุป
สาระส าคญัของรา่งสญัญาเช่าด าเนินการ 

• อตัราเติบโตของค่าเช่า Customer Center: รอ้ยละ 2 ต่อ ปี อ้างองิ: 
สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาเช่าด าเนินการ 

ค่าใช้จ่ายของทรัพยส์นิ 

ค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานีก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
(Sub Station) 

• ค่าเช่าสถานีก าเนิดไฟฟา้ส ารอง: 80,000 ลา้นบาท ต่อ ปี อ้างอิง: 
สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาเช่าที่ดินของ INET 

• การปรบัอตัราค่าเชา่สถานีก าเนดิไฟฟ้าส ารอง: รอ้ยละ 2 ต่อปี 
อ้างอิง: สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาเชา่ที่ดินของ INET 

ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต ์

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต ์

• อตัราคา่ธรรมเนยีมการจดัการและผูด้แูลผลประโยชน:์ รอ้ยละ 0.25 
ของมลูคา่สินทรพัยร์วม อ้างอิง: กองทนุ และ/หรือ กองทรสัต์
เทียบเคยีง เนื่องจากกองทรสัต ์ยงัอยู่ระหวา่งการเตรียมการเพื่อยื่น
ขออนมุตัิการจดัตัง้กบัส านกังาน ก.ล.ต. 

ค่าธรรมเนียมรับหน่วยทรัสตร์ายปี 

• อตัราคา่ธรรมเนยีม :  
     รอ้ยละ 0.035 ของเงินทนุจดทะเบียน ในส่วนท่ีไมเ่งิน 200 ลา้นบาท 
     รอ้ยละ 0.030 ของเงินทนุจดทะเบียน ในส่วนท่ีเกินกว่า 200 ลา้น

บาทแต่ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท 



รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

87 
 

สมมติฐาน รายละเอียด 
     รอ้ยละ 0.025 ของเงินทนุจดทะเบียน ในส่วนท่ีเกินกว่า 1,000 ลา้น

บาทแต่ไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท 
     รอ้ยละ 0.020 ของเงินทนุจดทะเบียน ในส่วนท่ีเกินกว่า 5,000 ลา้น

บาทแต่ไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท 
     รอ้ยละ 0.010 ของเงินทนุจดทะเบียน ในส่วนท่ีเกินกว่า 10,000 ลา้น

บาท 
• ทัง้นีอ้ตัราค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าตอ้งไม่นอ้ยกว่า 50,000 บาทและขัน้สงู

ไม่เกิน 3 ลา้นบาท 
อ้างอิง: ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน ์

• อตัราคา่ธรรมเนยีมการจดัการและผูด้แูลผลประโยชน:์ รอ้ยละ 0.25 
ของมลูคา่สินทรพัยร์วม อ้างอิง: กองทนุ และ/หรือ กองทรสัต์
เทียบเคยีง เนื่องจากกองทรสัตย์งัอยู่ระหวา่งการเตรียมการเพื่อยื่นขอ
อนมุตัิการจดัตัง้กบัส านกังาน ก.ล.ต. 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

• อตัราคา่ธรรมเนยีม: รอ้ยละ 0.038 ของเงินทนุจดทะเบียน โดย
ค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าตอ้งไม่นอ้ยกว่า 430,000 บาท อ้างอิง: บรษิทั 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

• ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ : 8 ลา้นบาท / ปี ประกอบไปดว้ย คา่ธรรมเนยีมปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรสัตข์อง TSD คา่ผูต้รวจสอบบญัชี 
ค่าผูป้ระเมิน คา่ผูต้รวจสอบ และอื่นๆ อ้างอิง: ค่าใชจ้่ายของกองทนุ
และ/หรือกองทรสัตเ์ทียบเคียง เนื่องจากกองทรสัต ์ยงัอยู่ระหว่างการ
เตรียมการเพื่อยื่นขออนมุตัิการจดัตัง้กบัส านกังาน ก.ล.ต. 

• การปรบัอตัราค่าใชจ้่ายอื่นๆ: ปรบัเพิ่มขึน้ตามประมาณการอตัราเงิน
เฟ้อของประเทศไทย อ้างองิ: ขอ้มลูอตัราเงินเฟ้อระยะยาวเฉล่ีย 20 
ปียอ้นหลงัของ BOT 

เงนิปันผล 

อตัราจา่ยเงินปันผล: ก าหนดใหจ้า่ยปันผลไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 99 ของก าไร
สทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ อ้างอิง: นโยบายการจา่ยเงินปันผลของกองทรสัต ์
และ ส านกังาน ก.ล.ต. 

สัดส่วนการลงทนุ รอ้ยละ 50 อ้างอิง: ขอ้มลูจากทางบรษิัทฯ 
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อัตราคดิลดกระแสเงนิสด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชต้น้ทุนทางการเงินเฉล่ียถ่วงน า้หนักของกองทรสัต ์ (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) เป็นอตัราคิดลดในการค านวณมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่นกัลงทุนไดร้บั โดยสามารถค านวณค่า 
WACC จากค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของตน้ทุนทางการเงินของหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ (Kd) และตน้ทุนส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) 
ตามสมการดงันี ้

WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E) 

Ke = ตน้ทนุส่วนของผูถื้อหน่วย 

Kd = ตน้ทนุหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

T =  อตัราภาษีเงินไดน้ติิบคุคล 

E =  ส่วนของผูถื้อหน่วย 

D = หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

ตน้ทนุของทนุ (Ke) ค านวณไดจ้ากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดงันี ้ 

Ke = Rf + β(Rm – Rf) 

โดยที่  

Risk Free Rate (Rf) คือ อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเส่ียง อา้งอิงขอ้มูลผลตอบแทนของพันธบตัร
รัฐบาลไทยอายุ 20 ปี ณ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่
ใกลเ้คียงกบัระยะเวลาในการจดัท าประมาณการทางการเงิน (ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย) 

Beta (β) คือ ค่าชีว้ดัความเส่ียงตามตลาดของกองทุน ซึ่งค านวณจากค่าสมัประสิทธ์ิความแปรผนัของ
การเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) และราคากองทนุเทียบเคียง  

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระอา้งอิงค่าเบตา้ (Levered Beta) ของกองทนุเทียบเคียงที่ประกอบธุรกิจหลกั
ใกลเ้คียงกบักองทรสัต ์ยอ้นหลงั 5 ปี ถึง ณ 5 พฤษาคม 2563 (ที่มา: Bloomberg) ตามตารางดา้นล่าง 
มาประกอบการพิจารณา  

ชื่อย่อ กองทุนรวม 
DIF กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

JASIF กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมิน 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการปรบัผลกระทบของสดัส่วนหนีสิ้นต่อทุนเพื่อค านวณหา Unlevered 
Beta ของกองทนุเทียบเคียงดว้ยสมการ 

Unlevered Beta = Levered Beta / (1+(1-tax) x (D/E) กองทนุเทียบเคียง) 
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จากนั้นค านวณหา Levered Beta ของกองทรัสต์ โดยการน า D/E ของกองทรัสต ์เข้าไปแทน ตาม
สมการ 

Levered Beta = Unlevered Beta x (1+(1-tax) x (D/E) กองทรสัต)์ 

ซึ่งจะไดค้่า Levered Beta ของกองทรสัต ์เท่ากบั 0.43 

Market Return (Rm) คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯ์ เฉล่ียยอ้นหลัง 20 ปี  
 จาก 29 พฤษภาคม 2563 (ตัง้แต่ปี 2543 -2563)  ซึ่งเป็นอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่
ใกลเ้คียงกับระยะเวลาในการจดัท าประมาณการทางการเงิน โดยที่ระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลา
ภายหลงัจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย (ที่มา: ตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

รายละเอียดของตวัแปร สมมติฐาน และผลการค านวณอตัราคิดลด สามารถสรุปไดด้งันี ้

ปัจจัยทีใ่ช้ในการค านวณ สมมติฐานทีใ่ช ้
อตัราผลตอบแทนที่ไม่มีความเส่ียงจากการลงทนุในพนัธบตัรรฐับาล (Rf) รอ้ยละ 1.76 
อตัราผลตอบแทนจากการลงุทนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Rm) รอ้ยละ 13.05 
ค่าชีว้ดัความเส่ียงตามตลาดของกองทรสัต ์(Beta) 0.43 
ตน้ทนุส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) รอ้ยละ 6.60 
ตน้ทนุหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Kd) รอ้ยละ 0 (ไม่มีการกูย้มืเงิน) 
สดัส่วนส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรพัย ์(We)/1 รอ้ยละ 100 
สดัส่วนหนีสิ้นต่อสินทรพัย ์(Wd) /1 รอ้ยละ 0 (ไม่มีการกูย้มืเงิน) 

WACC ร้อยละ 6.60 
หมายเหต:ุ /1 สดัส่วนโครงสรา้งเงินทนุดงักล่าวเป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัฯ 

จากสมมติฐานขา้งตน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระค านวณมลูค่าปัจจุบนัของเงินปันผลที่คาดว่าจะไดร้บัจากการ
ลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์มีมูลค่าเท่ากับ 2,423.79 ลา้นบาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่ามลูค่าซือ้หน่วยทรสัต ์(ไม่เกิน 
2,400 ลา้นบาท โดยมลูค่าดงักล่าวขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายสดุทา้ยของหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการ
ส ารวจปรมิาณความตอ้งการซือ้หน่วยทรสัตข์องนกัลงทุนสถาบนั (Book Building) และขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น 
สภาวะของตลาดทุนในขณะนัน้) ซึ่งท าใหม้ลูค่าปัจจบุนัสทุธิจากธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัตเ์ป็นบวกที่ 23.79 ลา้นบาท ดังน้ัน 
ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระมีความเหน็ว่าการเข้าท าธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสตก์ับกองทรัสต ์มีความเหมาะสม 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของสมมติฐาน 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของมลูค่าปัจจบุนัของเงินปันผลที่คาดว่าจะไดร้บัจาก
การลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ต่อการเปล่ียนแปลงสมมติฐาน (Sensitivity Analysis) ทั้งหมด 2 ตัวแปร ไดแ้ก่ 
สัดส่วนการถือหน่วยทรสัตข์องบริษัทฯ และ สัดส่วนการกูย้ืมของกองทรัสต์ อ้างอิงช่วงสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตข์อง 
บริษัทฯ ตามร่างสญัญาขอ้ตกลงด าเนินการ และ อา้งอิงช่วงสัดส่วนการกูย้ืมของกองทรสัต์ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ 



รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

90 
 

หน่วย: ลา้นบาท 
สดัส่วนการถือหน่วยทรสัตข์องบรษิัท 
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ผลจากการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวโดยการเปล่ียนแปลงของสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตข์องบริษัทฯ และสดัส่วน
การกูย้ืมของกองทรสัต ์ไดม้ลูค่าปัจจบุนัสทุธิจากธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัตเ์ป็นบวก ระหว่าง 11.90 - 140.49 ลา้นบาท 

4.1.4. กระแสเงนิสดรับและกระแสเงนิสดจ่ายจากเงือ่นไขในเอกสารธุรกรรม และผลกระทบทางภาษ ี

เนื่องจากธุรกรรมขายทรัพย์สิน ธุรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ธุรกรรมให้เช่าที่ดิน  ธุรกรรมตกลงด าเนินการ  
การจดัตัง้บริษัทย่อย ธุรกรรมเช่าด าเนินการ และ ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต ์เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกนั โดยเงื่อนไขในเอกสาร
ธุรกรรมไดก้ าหนดใหบ้รษิัทฯ รบัภาระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ  อีกทัง้ยงัมีผลกระทบทางภาษี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมลูค่า
ปัจจุบนัสทุธิของการท ารายการจ าหน่ายไป (ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น) และรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(ธุรกรรมเช่าด าเนินการ 
และธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต)์ ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงค านวณมลูค่าปัจจบุนัสทุธิจากการเขา้ท ารายการทัง้หมด 
และปรับปรุงดว้ยมูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพันต่างๆ ตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรมและผลกระทบทางภาษีบน
สมมติฐานขนาดของธุรกรรม 4,800 ลา้นบาท ไดผ้ลลพัธด์งันี ้

สมมติฐานหลักทีใ่ช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิมีดังนี ้

สมมติฐาน รายละเอียด 
กระแสเงนิสดรับ และกระแสเงนิสดจ่ายตามเงือ่นไขในเอกสารธุรกรรม 

เงนิสดรับคนืจากค่าเช่า
ทีด่นิลว่งหน้า 

ก่อนเขา้ท ารายการ บรษิัทฯ มีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปีใหก้บั SCG ดงันี ้
• พืน้ท่ีเช่า: 19.55 ไร ่อา้งอิงสญัญาเช่าพืน้ท่ี ระหว่าง SCG กบั INET 
• อตัราค่าเช่า: 55,125 บาท / ไร ่อา้งอิงสญัญาเช่าพืน้ท่ี 
• การปรบัอตัราค่าเช่า: รอ้ยละ 5 ทกุ 3 ปี อา้งอิงสญัญาเช่าพืน้ท่ี 
ภายหลังการเขา้ท ารายการ บริษัทฯ จะตอ้งช าระค่าเช่าที่ดินล่วงหนา้จ านวน 35.17 ลา้นบาท 
บริษัทฯ จึงไม่ตอ้งมีภาระค่าเช่ารายปีตามที่กล่าวขา้งตน้ จึงมีการบวกกลบัรายการค่าเช่าที่ดิน
รายปีดงักล่าว 

เงนิสดรับคนืจากภาษี
ล่วงหน้า 

อ้างอิง: สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าพืน้ท่ี และ สมมตุิฐานทางภาษี
จากที่ปรึกษาทางด้านภาษี บริษัทฯ ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีที่เกิดขึน้ให้กับผู้ให้เช่า  
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สมมติฐาน รายละเอียด 
โดยส่งมอบเป็นเงินสด อย่างไรก็ดีหากทุกๆ 3 ปีไม่มีเหตุการณ์ท าสัญญาเช่าพืน้ที่ฉบับใหม่ 
บรษิัทฯ สามารถขอรบัคืนเงินดงักล่าวได ้ดงันี ้
• จ านวนเงินรวมที่สามารถขอคืน: 8.79 ลา้นบาท  
• ระยะเวลาการขอคืน: ทกุ 3 ปี จนสิน้ประมาณการ  

เงนิสดรับคนืจากเงนิ
ประกันค่าเช่า 

บริษัทฯ จะได้รับเงินคืนจากเงินประกันค่าเช่าที่บริษัท จ่ายให้กับกองทรัสต์ อ้างอิง: สรุป
สาระส าคัญของร่างสัญญาตกลงด าเนินการ (ภายใตส้มมติฐานอัตราการเติบโตของค่าเช่า 
Rack ที่รอ้ยละ 2) ดงันี ้
• ปี 2588: 149.14 ลา้นบาท 

เงนิสดรับจากค่าตอบแทน
การใช้ทีด่ิน 

ภายหลังการเขา้ท ารายการ บริษัทฯ จะไดร้บัค่าเช่าที่ดินล่วงหนา้จากกองทรสัต ์ เป็นจ านวน 
40.00 ลา้นบาท อ้างอิง: สรุปสาระส าคญัของร่างบันทึกขอ้ตกลงการช าระค่าตอบแทนการใช้
ที่ดิน  

เงนิสดจ่ายจากค่าเช่าทีด่ิน
ล่วงหน้า 

ภายหลังการเข้าท ารายการ บริษัทฯ จะต้องช าระค่าเช่าที่ดินล่วงหน้าเป็นจ านวน  35.17  
ลา้นบาท อ้างอิง: สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าพืน้ท่ี 

เงนิสดจ่ายจากการช าระค่า
ภาษีล่วงหน้า 

เนื่องจากตามบันทึกขอ้ตกลงเพิ่มเติมสัญญาเช่าพืน้ที่ ผู้เช่าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีที่
เกิดขึน้ให้กับผู้ให้เช่า โดยส่งมอบเป็นเงินสดจ านวนเงินรวมทั้งสิน้ 8.79 ล้านบาท อ้างอิง: 
สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเช่าพืน้ที่ และ สมมุติฐานทางภาษีจากที่
ปรกึษาทางดา้นภาษี 

เงนิสดจ่ายจากเงนิประกัน
ค่าเช่า 

อ้างอิง: สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาตกลงด าเนินการ บริษัทฯ จะตอ้งวางเงินประกนัค่าเช่า
เท่ากับค่าเช่าจ านวน 3 เดือนแรกของค่าเช่า Rack ค่าเช่า Customer Center และค่าเช่า 
Substation  
• เงินประกนัค่าเช่า Rack จ านวน 91,512,000 บาท 
• เงินประกนัค่าเช่า Customer Center จ านวน 960,000 บาท 
• เงินประกนัค่าเช่า Substation จ านวน 250,000 บาท 

เงนิสดจ่ายจากค่าลงทุนใน 
Rack เพิ่มเติม 

ในการเข้าท าธุรกรรมขายทรัพยสิ์น บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งลงทุน Rack เพิ่มเติมอีก 167 Rack  
ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
• จ านวน Rack ปัจจบุนั: 325 Rack อา้งอิงขอ้มลูจากบรษิัทฯ 
• จ านวน Rack ทั้งสิน้ที่ต้องติดตั้งก่อนเข้าท าธุรกรรมขายทรัพย์สิน: 492 Rack อ้างอิง: 

สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาซือ้ขายทรพัยสิ์น 
• มูลค่า Rack: 28,919 บาท / Rack อ้างอิง: รายงานประเมินดา้นการเงินการลงทุน จากที่
ปรกึษาทางเทคนิค โดย Merlin’s 

เงนิสดจ่ายจากค่าใช้จ่าย
ในการจัดตั้งกองทนุ 

• ค่าที่ปรึกษา เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และค่าที่ปรกึษาดา้น
กฎหมาย: 22.79 ลา้นบาท ช าระในปี 2563 อ้างอิง: การประมาณการจากบรษิัทฯ  

• ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์: 48 ล้านบาท ช าระในปี 2563 อ้างอิง: การประมาณการจาก 
บรษิัทฯ 
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สมมติฐาน รายละเอียด 
กระแสเงนิสดจ่ายจากการปรับปรุงผลกระทบทางภาษี 

เงนิสดจ่ายจากภาระภาษี
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการเข้า
การท ารายการ 

• ภาระภาษีที่ผกูพนักบัทางบรษิัทที่เกิดขึน้ทัง้หมดของรายการ รวมทัง้สิน้ 550.2 ลา้นบาท   
• โดยประกอบไปดว้ย ภาษีเงินไดน้ติิบคุคล (20% ของก าไร) 514.7 ลา้นบาท ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ (3.3% ของราคาอาคาร) 17.2 ลา้นบาท ค่าธรรมเนียมในการโอน (2% ของราคา
ประเมินอาคาร) 4.9 ลา้นบาท คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนการเชา่ (1% ของคา่เช่า) 12.2 ลา้น
บาท อากรแสตมป์(0.1% ของคา่เช่า) 1.3 ลา้นบาท อ้างองิ: การประมาณการดอกเบีย้จ่าย
จากทางที่ปรกึษาทางดา้นภาษี 

ตารางสรุปมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม และผลกระทบ
ทางภาษีทีเ่กิดขึน้จากการเข้าท ารายการ 

สรุปมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการไดม้าซึง่สินทรพัย ์
รายการ 

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิจาก ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น/1,3 172.03 

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิจาก ธุรกรรมเช่าด าเนินการ/1,4 1,105.43 

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิจาก ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต์/2 23.79 
รวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซ่ึงสนิทรัพยก์่อนรายการ
ปรับปรุง 

1,301.25 

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดรบัและกระแสเงินสดจ่ายตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม (รายการปรบัปรุง) 
รายการ 

1) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของเงินสดรบัคืนจากค่าเชา่ที่ดินล่วงหนา้/5 13.17 

2) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของเงินสดรบัคืนจากภาษีล่วงหนา้/5 2.78 

3) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของเงินสดรบัคืนจากเงินประกนัค่าเชา่/6 18.25 
4) เงินสดรบัจากคา่ตอบแทนการใชท้ี่ดิน/7 40.00 

5) เงินสดจา่ยจากค่าเชา่ที่ดินล่วงหนา้/5 (35.17) 

6) เงินสดจา่ยจากการช าระคา่ภาษีล่วงหนา้/5 (8.79) 

7) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของเงินสดจ่ายจากเงินประกนัคา่เชา่/6 (114.26) 

8) เงินสดจา่ยจากค่าลงทนุใน Rack เพิ่มเติม/3 (4.83) 
9) เงินสดจา่ยจากค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทนุ (70.79) 
รวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงนิสดรับและกระแสเงนิสดจ่ายตามเงือ่นไขในเอกสารธุรกรรม 
(ก่อนปรับปรุงผลกระทบทางภาษี) 

(159.64) 

10) เงินสดจ่ายจากภาระภาษีตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการเขา้การท ารายการ (550.20) 
รวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซ่ึงสนิทรัพย ์ 591.41 
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หมายเหต:ุ  /1. เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจากับทางส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เกี่ยวกับสิทธิประโยชน ์

ทางภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิจากการประมาณการขา้งตน้เป็นมูลค่า  
หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลแลว้ 
/2 บริษัทฯ อาจมีรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมของผูจ้ัดการกองทรสัต ์เนื่องจากผูจ้ัดการกองทรสัตอ์าจเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน ยังไม่ไดมี้การจัดตั้งบริษัทที่จะท าหนา้ที่เป็นผูจ้ัดการกองทรสัต ์ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงยังไม่ค านวณ
รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ขา้ไปในการประเมินมลูค่า 
/3 อา้งอิงสรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาซือ้ขายทรพัยส์ิน 
/4  อา้งอิงสรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาเช่าด าเนินการ 
/5  อา้งอิงสรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาเช่าพืน้ที่ 
/6  อา้งอิงสรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาตกลงด าเนินการ 
/7 อา้งอิงสรุปสาระส าคญัของรา่งบนัทึกขอ้ตกลงการช าระค่าตอบแทนการใชท้ี่ดิน 

จากการค านวณขา้งตน้ มลูค่าปัจจุบันสุทธิรวมจากการเขา้ท ารายการทัง้หมด หลังปรบัปรุงดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
สทุธิตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรมและผลกระทบทางภาษี มีมลูค่าเป็นบวก เท่ากบั 591.41 ล้านบาท 
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4.2. ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 24 มิถุนายน 2563 ไดก้ าหนดเงื่อนไขส าคญัของการท า
รายการ ดงันี ้

4.2.1. รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

เงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ส  าคญัส าหรบัธุรกรรมขายทรพัยสิ์น โดยสรุปมีดงัต่อไปนี ้

1) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ เขา้ท าธุรกรรมขายทรพัยสิ์น ธุรกรรมใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดิน 
ธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดิน ธุรกรรมตกลงด าเนินการและธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ รวมถึงการเขา้ท าสัญญาซือ้ขาย
ทรพัยสิ์น สญัญาขอ้ตกลงด าเนินการ และสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักองทรสัต ์

2) ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทรสัต ์

3) การเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตต์่อผูล้งทนุเป็นการทั่วไปแลว้เสรจ็และกองทรสัตไ์ดร้บัเงินทนุเพียงพอ
ที่สามารถเขา้ท าธุรกรรมขายทรพัยสิ์น 

4) กองทรพัยสิ์นไดร้บัการจดทะเบียนเป็นกองทรสัตโ์ดยส านกังาน ก.ล.ต. 

5) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ระบใุนสญัญาส าหรบัธุรกรรมซือ้ขายทรพัยสิ์น และสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) 
ส าเรจ็ครบถว้น 

4.2.2. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

เงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัส าหรบัธุรกรรมเช่าด าเนินการ และธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัตม์ีดงัต่อไปนี  ้

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติให้เข้าท าธุรกรรมขายทรัพยสิ์น ธุรกรรมเช่าด าเนินงาน ธุรกรรมซือ้
หน่วยทรสัต ์และธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ รวมถึงการเขา้ท าสญัญาเชา่ด าเนินการ และสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบักองทรสัต ์

2) กองทรสัต ์และบริษัทฯ เขา้ท าสัญญาส าหรบัธุรกรรมขายทรพัยสิ์น และสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง (แลว้แต่
กรณี) ส าเรจ็ครบถว้น 

3) เงื่อนไขตามที่ระบใุนสญัญาเช่าด าเนินการ และสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) ส าเรจ็ครบถว้น 

4) ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทรสัต์ 

5) การเสนอขายหน่วยทรสัตต์่อผูล้งทนุเป็นการทั่วไปแลว้เสรจ็และกองทรสัต ์ไดร้บัเงินทนุเพียงพอท่ีสามารถเขา้
ท าธุรกรรมขายทรพัยสิ์นแลว้เสรจ็ 

6) กองทรพัยสิ์นไดร้บัการจดทะเบียนเป็นกองทรสัต ์โดยส านกังาน ก.ล.ต. 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวขา้งตน้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการท ารายการ
ดังกล่าวคู่สัญญาจะตอ้งเขา้ท าทั้งรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์และบริษัทฯ จะตอ้งเขา้ลงทุนในกองทรสัต ์
นอกจากนี ้รายการดงักล่าว ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการเขา้ท ารายการ
ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปกป้องผลประโยชนผ์ูถื้อหุน้ 

อนึ่ง การพิจารณาอนุมตัิการเขา้ท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์การเขา้ท าสัญญาและลงนามใน
เอกสารใดๆ ที่เก่ียวกับธุรกรรมกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น ธุรกรรมใหใ้ชป้ระโยชน์
ที่ดิน ธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดิน ธุรกรรมตกลงด าเนินการ ธุรกรรมเช่าด าเนินการ ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต ์และ/หรือ การด าเนินการ
อื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการมอบหมายและมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้งในการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวนัน้ เป็นวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งดังกล่าว
ไม่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ วาระอื่นๆ ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในวาระก่อนหนา้จะถูกยกเลิกและวาระ
ต่อไปจะไม่ไดร้บัการพิจารณา  
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สรุปความเหน็ทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระ 

สรุปความเหน็ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพยอ์นัเน่ืองมาจากการเข้า
ท าธุรกรรมกับกองทุนทรัสตข์องบริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพ ย ์
อนัเนื่องมาจากการเขา้ท าธุรกรรมกบักองทุนทรสัตข์องบริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ดว้ยวิธีมลูค่าตาม
บัญชี และวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) และ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(NPV) ซึ่งสามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปนี ้

1. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการจ าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย ์

1.1. มูลค่ายุติธรรมของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย ์(ธุรกรรมขายทรัพยส์นิ) 

วิธีการประเมิน 
 มูลค่ายุติธรรมของทรัพยส์นิ 

(ล้านบาท) 

วิธีมลูคา่ตามบญัชี 2,233.16 
วิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Approach: DCF) โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

4,627.97 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 

- วิธีมูลค่าตามบัญชี ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีที่สะทอ้นถึงมลูค่าของทรพัสยสิ์น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
โดยไม่ไดค้  านึงถึงความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดในอนาคตของทรพัยสิ์น 

- วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เหมาะสม เนื่องจากวิธีดังกล่าวอา้งอิง ขอ้มูลงบการเงิน งบบัญชี
ผู้บริหารในอดีต ข้อมูลวิจัยจากข้อมูลสาธารณะ และ รายงานประเมินการเงินการลงทุนจากที่ปรึกษา
ทางดา้นเทคนิค ซึ่งสะท้อนความสามารถในการสรา้งรายได ้และกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพยสิ์น 
ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ 

วิธีการประเมิน 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  

(ล้านบาท) 
ความเหมาะสมของ 
วิธีการประเมิน 

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ดว้ยการเปรียบเทียบมูลค่า
เงินสดจากธุรกรรมขายทรัพยสิ์นและมูลค่ายุติธรรมของ
ทรพัยสิ์น โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

172.03 เหมาะสม 
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หลังจากนั้นที่ปรึกษาทางการอิสระไดค้  านวณวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ดว้ยเปรียบเทียบมูลค่าเงินสดจาก
ธุรกรรมขายทรพัยสิ์นและมูลค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์น ซึ่งพบว่า มูลค่าเงินสดที่บริษัทฯ จะไดร้บัจากการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย ์(ประมาณไม่เกิน 4,800 ลา้นบาท) โดยมูลค่าดังกล่าวขึน้อยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยทรัสตข์อง
กองทรสัต ์ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปรมิาณความตอ้งการซือ้หน่วยทรสัตข์องนกัลงทนุสถาบนั (Book Building) และ
ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น สภาวะของตลาดทนุในขณะนัน้) มีมลูค่ามากกว่ามลูค่ายตุิธรรมของทรพัยสิ์นที่ประเมิน
โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระที่มีมลูค่า 4,627.97 ลา้นบาท ซึ่งท าใหม้ลูค่าปัจจบุนัสทุธิจากธุรกรรมขายทรพัยสิ์นเป็นบวก 
ทึ่ 172.03 ลา้นบาท ดังน้ัน ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระมีความเหน็ว่าการเข้าท าธุรกรรมขายทรัพยส์ินกับกองทรัสต์
มีความเหมาะสม 

2. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงสนิทรัพย ์

2.1. มูลค่ายุติธรรมของรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์(ธุรกรรมเช่าด าเนินการ) 

วิธีการประเมิน 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ NPV 

 (ล้านบาท) 
วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) ดว้ยการเปรียบเทียบ
รายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิ กบัค่าเช่าที่จ่ายใหแ้ก่
กองทรสัตโ์ดยที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ 

1,105.43 

จากการพิจารณาขา้งตน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ มลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (NPV) ดว้ยการเปรียบเทียบรายไดจ้าก
การด าเนินธุรกิจ กบัค่าเช่าที่จ่ายใหแ้ก่กองทรสัต ์ตลอดระยะเวลาเช่าด าเนินการ 25 ปี เป็นบวก และมีค่าเท่ากบั 1,105.43 
ลา้นบาท ซึ่งหมายความวา่ ผลประกอบการจากการด าเนินธุรกิจ Cloud  และ Co -location ของบรษิัท สงูกว่าค่าเชา่ที่บรษิทั
ฯ ตอ้งจ่ายใหแ้ก่กองทรสัต ์ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมเช่าด าเนินการกับ
กองทรัสตม์ีความเหมาะสม 

2.2. มูลค่ายุติธรรมของรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์(ธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสต)์ 

วิธีการประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมของ 

การซือ้หน่วยทรัสต ์(ล้านบาท) 
วิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Approach: DCF) โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

2,423.79 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 

- วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เหมาะสม เนื่องจากวิธีดงักล่าวค านึงถึงสญัญาเช่าด าเนินการ และ
ประมาณการค่าใชจ้า่ยต่างๆ ของกองทรสัต ์ซึ่งสะทอ้นความสามารถในการสรา้งรายได ้และกระแสเงินสดใน
อนาคตของกองทรสัต ์
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วิธีการประเมิน 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ NPV 

(ล้านบาท) 
ความเหมาะสมของ 
วิธีการประเมิน 

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) ดว้ยการเปรียบเทียบ มูลค่า
ปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดว่าจะไดร้ับจากการลงทุนใน
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์กับมลูค่าซือ้หน่วยทรสัต ์โดยที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

23.79 เหมาะสม 

หลังจากนัน้ที่ปรึกษาทางการอิสระไดค้  านวณวิธีมลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ดว้ยการเปรียบเทียบ มูลค่าปัจจุบนั
ของเงินปันผลที่คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตก์ับมลูค่าซือ้หน่วยทรสัต ์โดยที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระ ซึ่งขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรัสต ์มีมูลค่า
เท่ากับ 2,423.79 ลา้นบาท ซึ่งมีมลูค่ามากกว่า มลูค่าซือ้หน่วยทรสัต ์(ไม่เกิน 2,400 ลา้นบาท โดยมลูค่าดงักล่าวขึน้อยู่กบั
ราคาเสนอขายสดุทา้ยของหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความตอ้งการซือ้หน่วยทรสัต์
ของนกัลงทุนสถาบนั (Book Building) และขึน้อยู่กับปัจจยัหลายประการ เช่น สภาวะของตลาดทุนในขณะนัน้) ซึ่งท าให้
มลูค่าปัจจุบนัสทุธิจากธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัตเ์ป็นบวก 23.79 ลา้นบาท ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหน็
ว่าการเข้าท าธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสตก์ับกองทรัสตม์ีความเหมาะสม 

ทัง้นี ้ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น ธุรกรรมใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดิน ธุรกรรมใหเ้ช่าที่ดิน ธุรกรรมตกลงด าเนินการ การจดัตัง้
บริษัทย่อย ธุรกรรมเช่าด าเนินการ และ ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต ์เป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนั โดยเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรมได้
ก าหนดใหบ้ริษัทฯ รบัภาระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ อีกทัง้ยงัมีผลกระทบทางภาษี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมลูค่าปัจจุบนั
สุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไป (ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น) และรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(ธุรกรรมเช่าด าเนินการ และ
ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต)์ ดงันี ้ 

ตารางสรุปมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม และผลกระทบ
ทางภาษีทีเ่กิดขึน้จากการเข้าท ารายการ 

สรุปมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการไดม้าซึง่สินทรพัย ์
รายการ 

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิจาก ธุรกรรมขายทรพัยสิ์น/1,3 172.03 

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิจาก ธุรกรรมเช่าด าเนินการ/1,4 1,105.43 

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิจาก ธุรกรรมซือ้หน่วยทรสัต์/2 23.79 
รวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซ่ึงสนิทรัพยก์่อนรายการ
ปรับปรุง 

1,301.25 

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดรบัและกระแสเงินสดจ่ายตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม (รายการปรบัปรุง) 
รายการ 

1) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของเงินสดรบัคืนจากค่าเชา่ที่ดินล่วงหนา้/5 13.17 

2) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของเงินสดรบัคืนจากภาษีล่วงหนา้/5 2.78 

3) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของเงินสดรบัคืนจากเงินประกนัค่าเชา่/6 18.25 
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4) เงินสดรบัจากคา่ตอบแทนการใชท้ี่ดิน/7 40.00 

5) เงินสดจา่ยจากค่าเชา่ที่ดินล่วงหนา้/5 (35.17) 

6) เงินสดจา่ยจากการช าระคา่ภาษีล่วงหนา้/5 (8.79) 

7) มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของเงินสดจ่ายจากเงินประกนัคา่เชา่/6 (114.26) 

8) เงินสดจา่ยจากค่าลงทนุใน Rack เพิ่มเติม/3 (4.83) 
9) เงินสดจา่ยจากค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทนุ (70.79) 
รวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงนิสดรับและกระแสเงนิสดจ่ายตามเงือ่นไขในเอกสารธุรกรรม 
(ก่อนปรับปรุงผลกระทบทางภาษี) (159.64) 
10) เงินสดจ่ายจากภาระภาษีตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการเขา้การท ารายการ (550.20) 
รวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซ่ึงสนิทรัพย ์ 591.41 

หมายเหต:ุ  /1. เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจากับทางส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เกี่ยวกับสิทธิประโยชน ์

ทางภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิจากการประมาณการขา้งตน้เป็นมูลค่า 
หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลแลว้ 
/2 บริษัทฯ อาจมีรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมของผูจ้ัดการกองทรสัต ์เนื่องจากผูจ้ัดการกองทรสัตอ์าจเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน ยังไม่ไดมี้การจัดตั้งบริษัทที่จะท าหนา้ที่เป็นผูจ้ัดการกองทรสัต ์ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงยังไม่ค านวณ
รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ขา้ไปในการประเมินมลูค่า 
/3 อา้งอิงสรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาซือ้ขายทรพัยส์ิน 
/4  อา้งอิงสรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาเช่าด าเนินการ 
/5  อา้งอิงสรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาเช่าพืน้ที่ 
/6  อา้งอิงสรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาตกลงด าเนินการ 
/7 อา้งอิงสรุปสาระส าคญัของรา่งบนัทึกขอ้ตกลงการช าระค่าตอบแทนการใชท้ี่ดิน 

จากการค านวณขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิรวมจากการเขา้ท ารายการทัง้หมด หลังปรบัปรุงดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
สทุธิตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรมและผลกระทบทางภาษี มีมลูค่าเท่ากบั 591.41 ล้านบาท ซ่ึงยังคงเป็นบวก 

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยข์องบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม  
การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิการท ารายการในครัง้นีอ้ยู่ในดุลยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญัซึ่งผูถื้อหุน้ควรจะศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารต่างๆ ที่แนบมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนีด้ว้ย เพื่ อใช้วิจารณญาณและ 
ดลุยพินิจประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจเพื่อลงมติไดอ้ย่างเหมาะสม 
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บรษิัท เบเคอร ์ทิลล่ี คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ 
ขอรับรองว่าไดพ้ิจารณาและวิเคราะหข์้อมูลต่างๆ และให้ความเห็นอย่างรอบคอบและเที่ยงธรรมตามมาตรฐานเยี่ยง
ผูป้ระกอบการวิชาชีพที่พึงกระท า โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

ทัง้นี ้ในการใหค้วามเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระขา้งตน้ ไดพ้ิจารณาโดยอาศยัขอ้มลูและเอกสารท่ีเผยแพร่
ต่อสาธารณชนทั่วไป ขอ้มลูจากการวิเคราะหแ์ละคาดการณอ์ุตสาหกรรม รวมถึงขอ้มลูและเอกสารต่างๆ ที่ไดร้บัจากทาง  
บริษัทฯ บทวิเคราะหด์า้นการเงินการลงทุน สรุปรายงานประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินอิสระ รวมถึงการสมัภาษณ์
ผูบ้ริหารของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรบัรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณค์รบถว้นของขอ้มลูที่  
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดร้บั นอกจากนี ้ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระที่น าเสนอต่อผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้เป็นการ
แสดงความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยเ์ท่านั้น โดยความเห็นของ  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สภาพเศรษฐกิจและข้อมูลที่เกิดขึน้ขณะจัดท ารายงานเท่านั้น  
ซึ่งหากปัจจยัดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระได ้
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เอกสารแนบ 1: ข้อมูลทั่วไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

1. ภาวะเศรษฐกิจ 

 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 24 มิ.ย. 2563 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้หดตวัมากกว่าที่ประเมินไวเ้นื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกรุนแรงกว่าที่
คาดไวแ้ละรฐับาลหลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทยตอ้งด าเนินมาตรการควบคมุการระบาด ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อการ
ท่องเที่ยวและการส่งออกสินคา้ ขณะที่อุปสงคใ์นประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวกว่าที่ประเมินไว้  
การจา้งงานและรายไดม้ีแนวโนม้ลดลง อย่างไรก็ดี กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีสญัญาณปรบัดีขึน้หลงัการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการระบาด รวมถึงมาตรการดา้นสินเชื่อและการเร่งปรบัปรุงโครงสรา้งหนีย้งัจ าเป็นต่อการสนบัสนุนการจา้งงาน
และธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ นอกจากนี ้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (“กนง.”) เห็นว่าจะตอ้งมี
นโยบายดา้นอุปทานเพิ่มเติมเพื่อสนบัสนุนการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจและการปรบัรูปแบบการท าธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับ
บรบิทใหม่หลงัจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 คลี่คลายลงดว้ย 
(ที่มา: ผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครัง้ที่ 4/2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงผลการประชมุ ในวนัที่ 24 มิถนุายน 2563) 
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2. อัตราเงนิเฟ้อ 

 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 13 ก.ค. 2563 

จากรายงานการประชุม World Economic Outlook โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (“ IMF”) เดือนเมษายน 
2563 ประมาณการอตัราเงินเฟ้อของกลุ่มประเทศอาเซียน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์เวียดนาม และประเทศไทย) อยู่
ที่รอ้ยละ 1.80 และ 2.70 ในปี 2563 และ 2564 ตามล าดับ โดยอัตราเฟ้อของประเทศไทยประมาณการอยู่ที่รอ้ยละ -1.1 
และ 0.6 ในปี 2563 และ 2564 ตามล าดบั  

(ที่มา: อตัราเงินเฟ้อประมาณการโดยกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (“IMF”) เดือนเมษายน 2563) 

นอกจากนี ้ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2563 มีแนวโนม้ติดลบมากกว่าคาดตาม
ราคาพลงังานที่ลดลงแรงตามอุปสงคท์ี่ลดลงจากการชะลอของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยประมาณการอตัราเงิน
เฟ้อทั่วไปติดลบที่รอ้ยละ 1.7 อย่างไรก็ดี อตัราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโนม้กลบัเขา้สู่กรอบเป้าหมายในช่วงปี 2564 ตามราคา
น า้มนัดิบที่จะทยอยปรบัสงูขึน้และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ การคาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยงัยึดเหนี่ยวอยู่
ในกรอบเป้าหมาย โดยอตัราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2543 – 2562) ของประเทศไทย อยู่ที่รอ้ยละ 2.02 

(ที่มา: ผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครัง้ที่ 4/2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงผลการประชมุ ในวนัที่ 24 มิถนุายน 2563) 
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3. อัตราดอกเบีย้นโยบาย 

 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 24 มิ.ย. 2563 

คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (“กนง.”) มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี่รอ้ยละ 0.50 ต่อปี ในการ
ตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโนม้หดตัวกว่า ประมาณการเดิม เนื่องจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 รุนแรงกว่าที่คาดไวแ้ละรฐับาลหลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทยตอ้งด าเนิน
มาตรการควบคุมการระบาด ซึ่งส่งผลกระทบให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก รวมทั้งจะมีผลกระทบที่มี  
ความไม่แน่นอนสูงต่อโครงสรา้งของระบบเศรษฐกิจรูปแบบการท าธุรกิจ วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลงัของปีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโนม้ทยอยฟ้ืนตวัในประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ไดด้ีซึ่งรวมถึงประเทศไทยดว้ย อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโนม้ติดลบกว่าที่ประเมินไวแ้ต่มีแนวโนม้กลบัสู่
กรอบเป้าหมายในช่วงปี 2564 เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึน้ตามภาวะเศรษฐกิจ คณะกรรมการฯ เห็นว่า
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากตัง้แต่ตน้ปีรวมทั้งมาตรการการคลังของรฐับาลและมาตรการดา้นการเงินและสินเชื่อที่
ออกมาเพิ่มเติม ช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึน้และจะสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไดห้ลงัการระบาดของ COVID-19 
คลี่คลาย เอือ้ใหอ้ตัราเงินเฟ้อกลบัสู่กรอบเป้าหมาย และลดความเส่ียงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ จึงเห็น
ควรใหค้งอตัราดอกเบีย้นโยบายไวใ้นการประชมุครัง้นี ้

(ที่มา: ผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครัง้ที่ 4/2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงผลการประชมุ ในวนัที่ 24 มิถนุายน 2563) 
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4. ธุรกิจศูนยข์้อมูล (Data Center) ธุรกิจ Co – Location และธุรกิจ Cloud 

4.1. ธุรกิจศูนยข์้อมูล (Data Center) 

ศนูยข์อ้มลู (Data Center) คือ สถานท่ีในการจดัเก็บรกัษาขอ้มลู และอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ที่จ  าเป็นในการ
เขา้ถึงขอ้มลูดงักล่าว เช่น เครื่องเซิรฟ์เวอร ์และอุปกรณเ์ครือข่าย เพื่อเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการส าหรบัหน่วยงานหรือ
องคก์รธุรกิจที่ตอ้งการน าเสนอ และ/หรือ เขา้ถึงขอ้มูลผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึน้ใน
ปัจจุบนั การด าเนินธุรกิจจะตอ้งมีการติดต่อส่ือสารและรบัส่งขอ้มลูที่รวดเร็วและแม่นย า โดยไม่จ ากดัสถานท่ีในการเขา้ถึง
ขอ้มลูดงักล่าว ในปัจจุบนัมีผูใ้หบ้ริการศนูยข์อ้มลูมากมาย จึงท าใหห้ลายองคก์รไม่จ าเป็นตอ้งลงทุนสรา้ง ศูนยข์อ้มลูเป็น
ของตวัเอง ซึ่งอาจมีมลูค่าการลงทุนและตน้ทุนค่าดูแลรกัษาที่สงู ดงันัน้ ศูนยข์อ้มลูที่มีมาตรฐาน มีระบบการรกัษาขอ้มูล 
และอปุกรณเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวไดจ้ึงเป็น
ที่ตอ้งการท่ีมากขึน้  

อปุสงคข์องธุรกิจศนูยข์อ้มลู มีแนวโนม้การขยายตวัที่ดีในปัจจบุนัและอนาคต เนื่องจากการพฒันาของเทคโนโลยี
และการเขา้ถึงของระบบอินเทอรเ์น็ต ส่งผลใหม้ีความตอ้งการดา้นการวิเคราะหฐ์านขอ้มลูขนาดใหญ่ และการรบัส่งขอ้มลู
ผ่านระบบภาพและเสียงมากยิ่งขึน้  ในปี 2559 มีมลูค่าตลาด 33.6 พนัลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐัฯ และคาดการณว์่าจะ
เติบโตสูงถึง 60.8 พันลา้นเหรียญดอลลารส์หรัฐฯ ในปี 2563 ประกอบกับการเติบโตของการใช้งานโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชง้านบรกิารทางการเงิน และพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสผ่์านระบบโทรศพัทเ์คล่ือนที่ รวมถึงภาคเอกชน
ในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนรูปแบบทางธุรกิจจากการลงทุนเพื่อสรา้งศูนยข์อ้มลูภายในองคก์ร มาเป็นการใชบ้ริการ Co-location 
และ Cloud จากผูใ้หบ้รกิารมากขึน้ เนื่องจากการเลือกใชบ้รกิาร Co-Location เป็นทางเลือกที่มีการลงทนุเบือ้งตน้นอ้ยกว่า
สะดวกมากกว่า และยังสามารถขยายบริการไดร้วดเร็วกว่า อีกทั้ง ศูนยข์อ้มูลในปัจจุบนัยังสามารถใหบ้ริการดว้ยความ
ปลอดภยัไดท้ดัเทียมหรือสงูกว่าการลงทนุกอ่สรา้งศนูยข์อ้มลูเอง โดยอตัราการใชบ้รกิาร Co-Location ในลกูคา้กลุ่มองคก์ร
มีสดัส่วนรอ้ยละ 59 ซึ่งมีอตัราการเติบโตสงูกว่าการสรา้งศนูยข์อ้มลูภายในองคก์รท่ีคิดเป็นเพียงรอ้ยละ 31 ทัง้นี ้ในภมูิภาค
เอเชียแปซิฟิคและประเทศไทย การใชบ้รกิาร Co-Location และ Cloud เริ่มเป็นท่ียอมรบัมากยิง่ขึน้ โดยวิสาหกิจขนาดใหญ่
กว่ารอ้ยละ 15 และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ านวนหน่ึงหนัมาใชบ้รกิารดงักล่าว ส าหรบัในประเทศไทย 
อุปสงค์ของตลาด Co-location มีทิศทางเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องเฉล่ียรอ้ยละ 10.75 ต่อปี ระหว่างปี 2561 ถึง 2566  
จากมลูค่าตลาดเท่ากับ 2,434.70 ลา้นบาท ในปี 2561 คาดการณว์่าจะมีมลูค่าทัง้สิน้ 4,057.23 ลา้นบาท ภายในปี 2566 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตระหว่างปี 2561 ถึง 2562 ซึ่งเติบโตสงูกว่ารอ้ยละ 11 ต่อปี  

อุปทานของธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตกว่ารอ้ยละ 180 ในระหว่างปี 2558 ถึง ปี 2560 โดยมี 
ผูใ้หบ้รกิารกว่า 30 ราย อย่างไรก็ตาม พืน้ท่ีรวมของศนูยข์อ้มลูทัง้ประเทศต ่ากว่า 500,000 ตารางฟตุ ซึ่งอยู่ในระดบัต ่ากว่า
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี ้ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่ น จีน เกาหลีใต ้สิงคโปร ์และฮ่องกง โดยอุปทานของศูนยข์อ้มลูที่มีการเติบโตสูงจะ
เป็นศูนยข์อ้มลูของผูใ้หบ้ริการ (Service Provider) ซึ่งคาดการณว์่าจะมีอตัราการเติบโตรอ้ยละ 7.6 ต่อปี และมีอตัราการ
เติบโตของจ านวน Rack รอ้ยละ 26.5 ต่อปี ระหว่างปี 2561 ถึง 2564 โดยคาดการณว์่าภายในปี 2564 จะมีจ านวนศูนย์
ขอ้มูลของผูใ้หบ้ริการทัง้สิน้ 95 ศูนย ์รองรบัจ านวน Rack ทั้งสิน้ 10,658 Racks ทั้งนี ้มีการคาดการณว์่าจะมีการเติบโต
ของศนูยข์อ้มลูในระหว่างปี 2561 ถึง 2565 ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ฉล่ียต่อเนื่องกว่ารอ้ยละ 8 ต่อปี เพื่อรองรบั
ปริมาณอุปสงคท์ี่เพิ่มขึน้จากการเติบโตของโทรศพัทเ์คล่ือนที่ (Smart Phone) การใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social 
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Media) และแอพพลิเคชั่น (Application) โดยเฉพาะประเทศไทยและอินโดนีเซีย เนื่องจากอุปสงคข์องการใชบ้ริการศูนย์
ขอ้มลูที่เพิ่มขึน้จากวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งหนัมาใชร้ะบบคลาวดเ์พื่อการจดัเก็บและวิเคราะหข์อ้มลูมากขึน้ 

ผูใ้หบ้ริการในระดับระหว่างประเทศหลายรายเริ่มใหค้วามสนใจในการเขา้มาลงทุนศูนยข์อ้มูลในประเทศไทย 
สืบเนื่องจากรฐับาลไทยไดม้ีแผนพฒันาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งมีการส่งเสริมการลงทุนในศูนยข์อ้มูล ผ่านการ
ลดหย่อนภาษีและอัตราค่าไฟฟ้าที่จูงใจนักลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลใหอุ้ปทานของศูนยข์อ้มูลในประเทศไทยอาจมี
มากกว่าอุปสงค์ในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ความต้องการบริการเสริม (Premium Services) ด้านความปลอดภัย 
เสถียรภาพการบริการ และบริการเพิ่มเติมอื่นๆ จะสามารถลดผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาของศูนย์ข้อมูล
ภายในประเทศได ้

(ที่มา: Merlin’s, บทวิเคราะหด์า้นการเงินการลงทนุ ณ พฤษภาคม 2563) 

ประมาณการการเติบโตของศนูยข์อ้มลู (Data Center) ทั่วโลกในระหว่างปี 2559 - ปี 2564 

 
(ที่มา: Cisco Global Cloud Index, 2016 – 2021) 

จากกราฟขา้งตน้ ประมาณการการเติบโตของศูนยข์อ้มลูทั่วโลกโดยวดัจากพืน้ที่การจดัเก็บขอ้มลูที่ถูกติดตัง้เป็น
หน่วยเอกซะไบต ์(Exabyte หรือ “EB”) ซึ่งในปี 2559 มีขนาด 663 EB และจะมีการเติบโตเกือบ 4 เท่าภายในปี 2564 หรือ
มีขนาด 2.6 เซตตะไบต ์(Zettabyte หรือ “ZB”) ทัง้นี ้การใชง้านเพื่อธุรกิจจะมีสดัส่วนสงูสดุตลอดระยะเวลาประมาณการ 
ในขณะที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) และมีเดียสตรีมมิ่ง (Media Streaming) มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุด  
โดยอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีอยู่ที่รอ้ยละ 37 และรอ้ยละ 36 ตามล าดบั 

ประมาณการการเติบโตของศนูยข์อ้มลูและจ านวน Rack ในประเทศไทยระหว่างปี 2561 – ปี 2564 

รายละเอียด 2561 2562 2563 2564 CAGR 2561-2564 

Enterprises 
DC Count 896 952 968 970 1.6% 
Number of Rack 77,538 83,036 84,570 84,603 1.8% 

Service Provider 
DC Count 66 76 89 95 7.6% 
Number of Rack 3,289 3,616 5,023 10,658 26.5% 

Total of DC Count 962 1,028 1,057 1,065 2.1% 
Total Number of Rack 80,827 86,652 89,592 95,261 3.3% 

(ที่มา: IDC APeJ Public Cloud Services Tracker, 2020) 
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จากตารางขา้งตน้ ประมาณการอตัราการเติบโตเฉล่ียของศนูยข์อ้มลูและจ านวน Rack มีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2561-2564 อยู่ที่รอ้ยละ 2.1 และรอ้ยละ 3.3 ตามล าดบั 

การจ าแนกระดบั (Tier) ส าหรบัศนูยข์อ้มลู 

สถาบนั Uptime  สรา้งระบบการจ าแนกระดับ (Tier) ส าหรบัศูนยข์อ้มลู ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ไดร้บัการยอมรับทั่ว
โลก เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างพืน้ฐานในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล มาตรฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง 
ความพรอ้มใช้งานของศูนยข์้อมูล  โดยสามารถให้บริการไดต้รงตามความต้องการของธุรกิจ และสามารถใช้ในการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของศนูยข์อ้มลูแต่ละแห่งได ้ทัง้นี ้สามารถแบ่งการจ าแนกระดบั (Tier) เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1. Tier Certification of Design Documents หรือ (“TCDD”) คือการรับรองการออกแบบด้านโครงสร้าง
วิศวกรรม และสถาปัตยกรรมของศูนยข์อ้มลู ศูนยข์อ้มูลจ าเป็นตอ้งไดร้บัการรบัรอง TCDD ก่อนการไดร้บั
การรบัรอง TCCF 

2. Tier Certification of Constructed Facility หรือ (“TCCF”) คือการรบัรองการก่อสรา้งศูนยข์อ้มลูไดถู้กตอ้ง 
เป็นไปตามโครงสรา้งวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ ศูนยข์อ้มูลจ าเป็นตอ้งไดร้ับการรบัรอง 
TCCF ก่อนการไดร้บัการรบัรอง TCOS 

3. Tier Certification of Operational Sustainability หรือ (“TCOS”) คือการรบัรองการปฏิบตัิงานและดแูลศนูย์
ขอ้มลูของเจา้หนา้ที่เพื่อใหศ้นูยข์อ้มลูมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

Tier แบ่งออกเป็น 4 ระดบั รายละเอียดดงันี ้

- Tier 1: ศนูยข์อ้มลูในระดบั Tier 1 มีพืน้ท่ีโดยเฉพาะส าหรบัเทคโนโลยีสารสนเทศแยกจากที่ตัง้ของส านกังาน และตอ้ง
ประกอบดว้ย แหล่งจ่ายพลงังานต่อเนื่อง (ยูพีเอส) และอุปกรณท์ าความเย็นที่เปิดใชง้านอย่างต่อเนื่องแมห้ลงัชั่วโมง
ปฏิบตัิงานปกติ โดยอปุกรณแ์ละงานระบบไม่มีชดุส ารอง 

- Tier 2: ศูนยข์อ้มูลในระดับ Tier 2 มีส่ิงอ านวยความสะดวกที่ช่วยป้องกันการหยุดท างานของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และช่วยให้การซ่อมบ ารุงสามารถท าไดใ้นระหว่างการท างานโดยไม่มีการหยุดชะงัก ศูนยข์้อมูลในระดับ Tier 2 
ประกอบดว้ย อปุกรณช์ดุส ารองในระบบส าคญั ไดแ้ก่ อปุกรณไ์ฟฟ้า และอปุกรณท์ าความเย็น เช่น แหล่งจ่ายพลงังาน
ต่อเนื่อง (ยพูีเอส) เครื่องสบูน า้ และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหรืออปุกรณส์ ารองอื่นท่ีใชส้ าหรบัแหล่งจ่ายไฟ  

- Tier 3: ศูนยข์้อมูลในระดับ Tier 3 ยังคงสามารถท างานไดใ้นขณะที่มีการเปล่ียนแปลงหรือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ มี
เสน้ทางส่งจ่ายพลงังานและความเย็นส ารอง เพิ่มเติมจากอปุกรณช์ดุส ารองในระบบส าคญัของ Tier 2  

- Tier 4: ศูนย์ข้อมูลในระดับ Tier 4 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีระดับสูงสุด ความสามารถเพิ่มจากระดับ Tier 3 โดยยังคง
สามารถท างานไดเ้มื่อมีความผิดพลาดเกิดขึน้ 

อา้งองิจาก Uptime Institute บรษิัทในประเทศไทยที่ไดร้บั Tier Certification มดีงันี ้
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ช่ือบริษัท ช่ือ Data Center 
สถานทีต่ั้ง  

Data Center 
Tier Certification 

บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) PTT Data Center, Phase 1  ชลบรุ ี
• Tier IV Certification of Constructed Facility 
• Tier IV Certification of Design Documents 

บริษัท ซุปเปอรแ์นป ประเทศไทย จ ากดั SUPERNAP (Thailand), Sector 1 ชลบรุ ี • Tier IV Certification of Design Documents 

บริษัท เจเนซิส ดาตา้ เซ็นเตอร ์จ ากดั Genesis Data Center  สมทุรปราการ  
• Tier III Certification of Constructed Facility 
• Tier III Certification of Design Documents 

บริษัท ทรู อินเทอรเ์น็ต ดาตา้ เซ็นเตอร ์
จ ากดั 

True IDC East Bangna  
บางเสาธง 
สมทุรปราการ  

• Tier III Certification of Constructed Facility 
• Tier III Certification of Design Documents 
• Tier III Certification of Operational Sustainability 

บริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

INET-IDC3, Building 1, Phase 1-2  แก่งคอย สระบรุ ี• Tier III Certification of Design Documents 

บริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

INET-IDC3, Building 2 แก่งคอย สระบรุ ี• Tier III Certification of Design Documents 

ส านกังานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์
(องคก์ารมหาชน) 

Electronic Government Agency Data 
Center  

กรุงเทพมหานคร  • Tier III Certification of Design Documents 

บริษัท ยไูนเตด็ อินฟอรเ์มชั่น ไฮเวย ์
จ ากดั 

UIH BCH4 กรุงเทพมหานคร 
Tier III Certification of Design Documents 

• Tier III Certification of Constructed Facility 

(ที่มา: Uptime Institute, TechTalkThai) 

4.2 ธุรกิจ Co-Location 

Co-Location เป็นบรกิารจดัสรรพืน้ท่ีใหเ้ช่า รวมถึงใหเ้ช่า Rack แก่องคก์รหรือผูใ้ชง้านเพื่อจดัวางหรือติดตัง้เครือ่ง
เซิรฟ์เวอรห์รืออุปกรณเ์ครือข่ายของตนเอง เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตความเร็วสงู อีกทัง้ยงัถูกติดตัง้อยู่
ภายในอาคารสถานที่ที่ไดร้ับการออกแบบตามมาตรฐานศูนยข์้อมูล ดังนั้น จึงมั่นใจไดว้่าข้อมูลจะถูกเก็บรักษาอย่าง
ปลอดภยัและใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวโนม้ธุรกิจ Co-location จะเติบโตเพิ่มอีกในอนาคต เนื่องจากการขยายตวัของธุรกจิอื่นทั่วโลก ท าใหม้ีความ
ตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกและพืน้ท่ีส าหรบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ การใชบ้รกิาร Co-location ซึง่อยู่
ภายใตศ้นูยข์อ้มลูที่มีคณุภาพสงูจึงชว่ยใหธุ้รกิจมุ่งเนน้ไปท่ีการสรา้งรายไดข้องธุรกิจ เนื่องจากสามารถด าเนินงานไดอ้ย่าง
ราบรื่น และลดค่าใชจ้า่ยดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส าหรบัแนวโนม้ราคาคา่เช่า Co-location ผูใ้หบ้รกิารพยายามเพิม่บรกิารเสรมิประเภทต่างๆ ประกอบในบรกิาร 
Co-location เนื่องจากในชว่งปี 2558-2563 มีผูใ้หบ้รกิารศนูยข์อ้มลูในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้กวา่ 30 ราย การเพิ่มบรกิาร
เสรมิและพยายามหลีกเล่ียงการแข่งขนัดา้นราคา ท าใหส้ามารถคงระดบัราคาค่าบรกิารใหค้งที่ ทัง้นี ้แนวโนม้อตัราราคาคา่
เช่าปลีก Co-location ในระยะสัน้ถึงกลางมีแนวโนม้ของราคาในทิศทางอตัราคงที่ ในขณะที่ระยะยาวคาดการณว์า่ราคา
อาจจะสามารถปรบัเพิ่มขึน้ไดต้ามความตอ้งการใช ้Co-location 
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ประมาณการมลูคา่ตลาดของบรกิาร Co-location ในประเทศไทย ระหว่างปี 2561 - ปี 2566 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

(ที่มา: IDC APeJ Public Cloud Services Tracker, 2020) 

รายละเอียด 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
CAGR 

2561-2566 
Thailand 2,434.70  2,704.60  2,999.48  3,323.83  3,676.15  4,057.23  10.75% 
YoY Growth 11.47% 11.09% 10.90% 10.81% 10.60% 10.37% - 

จากกราฟและตารางขา้งตน้ ประมาณการมลูคา่ตลาดของบรกิาร Co-location ในประเทศไทยในปี 2561-ปี 2566 
มีอตัราการเติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 10.75 โดยในปี 2563 มลูคา่ตลาดเพิม่เป็น 2,999.48 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 2,704.60  
ลา้นบาท ในปี 2562 ทัง้นี ้อตัราการเติบโตของตลาด Co-location ในแต่ละปีมแีนวโนม้ลดลงแต่ยงัคงอยู่ในค่าเฉล่ีย 

ประโยชนข์อง Co-Location 

- ตน้ทนุในการเช่า Co-Location ต ่ากว่าการสรา้งศนูยข์อ้มลูโดยบรษิัทเอง  

- บริษัทจา้งพนักงานดา้นเทคนิคนอ้ยลง เนื่องจากบริษัทไม่ตอ้งกังวลกับส่ิงต่างๆ เช่น การจัดการสายเคเบิล้ พลังงาน  
การติดตัง้อปุกรณ ์หรือกระบวนการทางเทคนิคอื่นๆ  

- มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก เนื่องจาก Co-Location มกัสรา้งขึน้โดยมีการเตรียมระบบส ารอง ซึ่งครอบคลมุถึงระบบ
ส ารองไฟ การรกัษาความปลอดภยั การเชื่อมต่อเครือข่ายหลายๆ ทาง และอื่นๆ 

- บรษิัทสามารถเลือกสถานที่ตัง้ใหใ้กลก้บัผูใ้ชง้านได ้

- บรษิัทสามารถคาดการณค์่าใชจ้่ายได ้เนื่องจากการเช่า Co-Location นัน้จะมีการท าสญัญาอย่างต ่า 1 ปีขึน้ไป 

- บรษิัทสามารถขยายธุรกจิไดง้า่ย เนื่องจากสามารถขยายระบบสารสนเทศของธุรกจิไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

(ที่มา: Rack Solutions, Data Center Knowledge) 

  



รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

109 
 

4.3 ธุรกิจ Cloud 

Cloud เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมรองรับการท างานของผู้ใช้งาน มีการให้บริการด้านระบบเครือข่าย  
การจัดเก็บขอ้มลู การทดสอบระบบหรือติดตัง้ฐานขอ้มลู หรือการใชก้ารซอฟตแ์วรต์่างๆ ซึ่งผูใ้ชง้านสามารถปรบัเปล่ียน
รูปแบบการใชง้านไดอ้ย่างอิสระ เขา้ถึงขอ้มลูผ่านทางอินเทอรเ์น็ตไดโ้ดยไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี และรองรบัการขยายตวั
ของธุรกิจได ้ดังนั้น ผูใ้ชง้านจึงไม่ตอ้งลงทุนซือ้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศไวท้ี่ส  านักงานเอง แต่เปล่ียนเป็นการจ่าย
ค่าบริการตามการใช้งานจริงให้แก่ผู้ให้บริการแทน ทั้งนี ้ การใช้งานผ่าน Cloud เป็นการเชื่อมต่อกับศูนยข์้อมูลของ 
ผูใ้หบ้รกิาร ซึ่งมีมาตรฐาน มีระบบการรกัษาขอ้มลู และอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่มีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจ Cloud แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1. Infrastructure as a Service (IaaS) 

ผูใ้ชบ้ริการจะไดร้บับริการเฉพาะส่วนฮารด์แวรแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ระบบเครือข่าย (Network), ระบบจดัเก็บ
ขอ้มลู (Database), ระบบประมวลผล (CPU) ไปจนถึงอุปกรณพ์ืน้ฐาน เช่น เซิรฟ์เวอร  ์และระบบปฏิบตัิการ (OS) ที่
รองรบัการใชง้านร่วมกับซอฟทแ์วร  ์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ รวมถึงการใชง้านคอมพิวเตอรเ์สมือนที่สามารถก าหนด
สเปคได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งลงทุนซือ้ฮารด์แวรท์ี่มีราคาแพง อย่างไรก็ตาม ซอฟทแ์วร์ แอพพลิเคชั่น และการจัดการ
ระบบต่างๆ ยงัคงเป็นส่ิงที่ผูใ้ชบ้ริการตอ้งรบัผิดชอบดแูลดว้ยตวัเอง จึงเหมาะกบัองคก์รที่มีบุคลากรดา้นไอทีเป็นของ
ตวัเอง 

2. Platform as a Service (PaaS) 

ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บับรกิารท่ีครอบคลมุฮารด์แวรแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐานคลา้ยกบั IaaS แต่พิเศษกว่าตรงที่มีแพลตฟอรม์ 
ที่เอือ้อ านวยต่อการพัฒนาซอฟทแ์วร  ์และแอพพลิเคชั่นที่ช่วยใหน้ักพฒันาโปรแกรมท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ เช่น บริการแพลตฟอรม์ ที่ใช้สรา้งเว็บไซตห์รือแอพพลิเคชั่นต่างๆ จึงเหมาะกับองค์กรที่มีทรัพยากรดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศนอ้ย แต่มีความตอ้งการพฒันาและใชง้านเทคโนโลยีสงู โดยเฉพาะกลุ่มสตารท์อพั ซึ่งเป็นบรษิัท
ขนาดเล็ก แต่มีความตอ้งการพฒันาซอฟทแ์วรเ์พื่อการท าธุรกิจสงู  

3. Software as a Service (SaaS) 

ผูใ้ชบ้ริการจะไดร้บับริการท่ีผูใ้หบ้ริการจะรบัผิดชอบดแูลทุกอย่าง ตัง้แต่เรื่องของระบบเครือข่าย  เซิรฟ์เวอร ์ฮารด์แวร ์
ไปจนถึงการออกแบบพฒันาซอฟทแ์วรต์่างๆ ผูใ้ชบ้ริการจึงไม่จ าเป็นตอ้งมีความรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดูแล
ระบบดว้ยตวัเอง เพียงแค่เรียนรูว้ิธีการใชง้านเบือ้งตน้ ก็สามารถน ามาประยุกตใ์ชก้ับธุรกิจได ้เช่น บริการอีเมลหรือ
ซอฟทแ์วรส์ าเรจ็รูปอื่นๆ ที่สามารถเขา้ใชง้านผ่านอินเทอรเ์น็ตไดท้นัที บรกิาร Cloud ประเภทนีจ้ึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินธุรกิจมากมายในปัจจบุนั  

(ที่มา: รายงานประจ าปี INET) 
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ขอ้แตกตา่งระหว่าง SaaS, PaaS และ IaaS 

 
(ที่มา: Cisco Global Cloud Index, 2016 – 2021) 

ประมาณการการเติบโตของธุรกจิ Cloud ทั่วโลก แบง่ตามประเภทในระหว่างปี 2559 - ปี 2564 

 
(ที่มา: Cisco Global Cloud Index, 2016 – 2021) 

จากกราฟขา้งตน้ ประมาณการการเติบโตของธุรกจิ Cloud ทั่วโลกระหว่างปี 2559 - 2564 ซึ่งแบ่งออกเป็น  
3 ประเภท  โดยการบรกิารประเภท SaaS มีสดัส่วนการใชง้านมากที่สดุในช่วงปีประมาณการ โดยในปี 2564 จะมีสดัส่วนสงู
ถึงรอ้ยละ 75 ของการใชง้าน Cloud ทัง้หมด อตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีอยู่ที่รอ้ยละ 23 ซึง่การบรกิารประเภท PaaS ก็มีอตัรา
การเติบโตเฉล่ียต่อปีในจ านวนเทา่กนั แต่จะมีสดัส่วนเพยีงรอ้ยละ 9 ของการใชง้าน Cloud ทัง้หมด ทัง้นี ้ อตัราการเติบโต
เฉล่ียต่อปีรวมของทัง้ 3 ประเภทอยู่ที่รอ้ยละ 22 

ระบบ Cloud แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1. Private Cloud 

คือ Cloud ส่วนตวัซึง่องคก์รสรา้งขึน้มาเพื่อใชภ้ายในองคก์รเท่านัน้ ผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชส้ามารถควบคมุและปรบัปรุง
ระบบความปลอดภยัไดด้ว้ยตนเอง 
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2. Public Cloud 

คือ Cloud แบบสาธารณะ ซึง่สรา้งขึน้เพื่อทกุคนสามารถใชง้านได ้ผูใ้หบ้รกิารดแูลจดัการภายนอกผ่านอินเทอรเ์นต็ 
และผูใ้ชจ้ะถกูจ ากดัสิทธิในการควบคมุ ซึง่ Public Cloud มีอตัราการเติบโตสงูกว่า Private Cloud เนื่องจากมีระบบ
รกัษาความปลอดภยัที่แขง็แรงขึน้ หลายองคก์รจึงหนัมาใช ้Public Cloud  

3. Hybrid Cloud 

คือ Cloud แบบผสมผสานการท างานระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud ซึง่เพิม่ความยืดหยุ่นในการจดัการ
ไดม้ากกวา่การใชร้ะบบใดระบบหน่ึง 

ประมาณการการเติบโตของธุรกจิ Cloud ทั่วโลก แบง่ตามระบบในระหว่างปี 2559 - ปี 2564 

 
(ที่มา: Cisco Global Cloud Index, 2016 – 2021) 

จากกราฟขา้งตน้ ประมาณการการเติบโตของธุรกจิ Cloud ทั่วโลกระหว่างปี 2559 - 2564 ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ระบบ
ขา้งตน้ โดยระบบ Public Cloud มีสดัส่วนสงูสดุในช่วงปีประมาณการ โดยในปี 2564 จะมีสดัสว่นสงูถงึรอ้ยละ 73 ของ
ระบบ Cloud ทกุระบบ อตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีอยู่ที่รอ้ยละ 28 ส าหรบั Private Cloud มีสดัส่วนในตลาดเพียงรอ้ยละ 27 
ของระบบ Cloud ทกุระบบ และอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีเทา่กบัรอ้ยละ 11 ทัง้นี ้ อตัราการเตบิโตเฉล่ียต่อปีรวมของทัง้  
3 ระบบอยู่ที่รอ้ยละ 22 

ประมาณการรายไดก้ารใหบ้รกิาร Public Cloud จากทั่วโลก ระหว่างปี 2561- ปี 2565 (หน่วย: พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ) 

รายละเอียด 2561 2562 2563 2564 2565 

Cloud Business Process Services (BPaaS) 41.7 43.7 46.9 50.2 53.8 

Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) 26.4 32.2 39.7 4.21 

8.3 

58.0 

Cloud Application Services (SaaS) 85.7 99.5 116.0 133.0 151.1 

Cloud Management and Security Services 10.5 12.0 13.8 15.7 17.6 

Cloud System Infrastructure Services (IaaS) 32.4 40.3 50.0 61.3 74.1 

รวม 196.7 227.8 266.4 308.5 354.6 

(ที่มา: Gartner, Inc.) 
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จากตารางข้างต้น ประมาณการรายได้จากการให้บริการ Public Cloud ทั่วโลก ปี 2563 เพิ่มขึน้เป็น 266.4  
พนัลา้นดอลล่ารฯ์ เพิ่มจาก 227.8 พนัลา้นดอลล่ารฯ์ ในปี 2562  

ส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดยังคงเป็น Software as a service (SaaS) ซึ่งปี 2563 มีมูลค่า 116 พันลา้นดอล
ล่าร์ฯ รองลงมาเป็น Infrastructure as a service (IaaS) มูลค่า 50 พันล้านดอลล่าร์ฯ โดยในอุตสาหกรรม Cloud 
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) สามารถเติบโตไดเ้รว็ที่สดุ มีการคาดการณว์่าปี 2563 จะเติบโตเพิ่มรอ้ยละ 24 

ประมาณการมลูคา่ตลาดของ Public Cloud ในประเทศไทยแบ่งตามประเภท ระหวา่งปี 2561- ปี 2566 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

(ที่มา: IDC APeJ Public Cloud Services Tracker, 2020) 

รายละเอียด 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
CAGR  

2561-2566 
IaaS 4,740.84  5,830.87  7,003.30  8,254.07  9,566.80  10,935.66  18.19% 
PaaS 725.26  997.58  1,317.52  1,730.38  2,254.73  2,905.93  32.00% 
SaaS 5,807.39  7,195.76  8,589.58  10,062.27  11,658.47  13,516.11  18.41% 

รวม 11,273.49  14,024.21  16,910.40  20,046.72  23,480.00  27,357.70  19.40% 

จากกราฟและตารางขา้งตน้ ประมาณการมลูค่าตลาดของบริการ Public Cloud ในประเทศไทย ปี 2561 - 2566 
มีอัตราการเติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 19.40 โดยในปี 2563 มูลค่าตลาดเพิ่มเป็น 16,910.40 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 14,024.21 
ลา้นบาท ในปี 2562  

ส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดยังคงเป็น Software as a service (SaaS) คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวน
รวมทกุประเภท ส าหรบัประเทศไทย Platform as a Service (PaaS) สามารถเติบโตไดเ้รว็ที่สดุ โดยปี 2561 - 2566 มีอตัรา
การเติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 32 
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ประโยชนข์อง Cloud 

1. ช่วยลดตน้ทนุและค่าใชจ้่ายที่ไม่จ าเป็น 

ผู้ให้บริการจะเป็นฝ่ายลงทุนทรัพยากรดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกือบทั้งหมด ตั้งแต่ ฮารด์แวร ์การวาง
โครงสรา้งพืน้ฐาน ไปจนถึงการดแูลระบบต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยคิดค่าใชจ้่ายตามการใชง้านจรงิ ดงันัน้ การท่ีแต่
ละธุรกิจตอ้งลงทุนติดตั้งฮารด์แวร  ์และจ้างพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดูแลระบบภายในองคก์รเองจึงมี
ค่าใชจ้่ายสงูกว่าอย่างเห็นไดช้ดั  

2. รองรบัการขยายตวัของธุรกิจไดอ้ย่างรวดเรว็ 

การเพิ่มขนาดความจุของระบบประมวลผล (CPU) หรือขยายพืน้ที่ส  าหรบัจดัเก็บขอ้มลูไดต้ลอดเวลา เพื่อรองรบัการ
ขยายตวัของธุรกิจที่ตอ้งใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึน้ โดยมีขัน้ตอนท่ีไม่ยุ่งยากและ
ไม่เสียเวลา จึงสามารถน าเวลาไปพฒันาศกัยภาพดา้นอื่นๆ ของธุรกิจไดอ้ย่างเต็มที่  

3. เพิ่มความสะดวกและความรวดเรว็ในการท างาน 

เนื่องจากไม่มีขอ้จ ากัดเรื่องสถานที่ เวลา หรืออุปกรณ ์เพียงมีอินเทอรเ์น็ตก็สามารถใชง้านได ้เช่น การประชุมผ่าน 
Skype for business การแชรไ์ฟลเ์อกสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต ์หรือการใช ้Smart VDI เพื่อเขา้ถึงขอ้มลูผ่านอปุกรณต์่าง 
ๆ อย่างไรข้อ้จ ากดั ไม่ว่าจะเป็นโนต้บุ๊ค แท็บเล็ต หรือแมก้ระทั่งโทรศพัทม์ือถือ 

4. เขา้ถึงเทคโนโลยีที่ทนัสมยัก่อนใคร 

ผูใ้หบ้ริการ Cloud จะท าหนา้ที่อพัเกรดระบบและสรรหาเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อน ามาพฒันาใชร้่วมกบัระบบ Cloud 
พรอ้มน าเสนอ Solutions ที่เป็นประโยชนก์บัแต่ละธุรกิจอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ  

5. ขอ้มลูถกูจดัเก็บอย่างปลอดภยั 

การใชร้ะบบ Cloud กบัผูใ้หบ้รกิารท่ีมีศนูยข์อ้มลู ซึ่งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระดบัสากล ช่วยใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มลูจะ
ถูกจัดเก็บไวภ้ายใตร้ะบบรกัษาความปลอดภัยที่รดักุม มีนโยบายรบัมือกับเหตุการณฉ์ุกเฉินต่างๆ และขอ้มูลไม่ถูก
น าไปแสวงหาผลประโยชนอ์ย่างแน่นอน 

(ที่มา: Website INET) 
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เอกสารแนบ 2: ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยทั่วไป 

บรษิัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) เป็นผูใ้หบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอซีทีแบบครบ
วงจร บริการของบริษัทครอบคลุมตัง้แต่บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตเต็มรูปแบบ การใหบ้ริการศูนยข์อ้มลูพรอ้ม
อปุกรณต์่างๆ รวมถึงการน าเสนอระบบไอซีทีแบบ Cloud Computing Solutions (Cloud Solutions Provider)  

บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 ในชื่อของ ศูนยบ์ริการอินเทอรเ์น็ตประเทศไทย ( Internet Thailand 
Service Center : ITSC) ซึ่งไดใ้หบ้ริการอินเทอรเ์น็ตในเชิงพาณิชย ์จนกระทั่งเมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2539 คณะรฐัมนตรี
ไดม้ีมติใหด้  าเนินการจดัตัง้เป็นบริษัทและไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2540 บริษัทฯ ไดร้บัอนุมตัิจาก
การส่ือสารแห่งประเทศไทย (ในขณะนัน้) เมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2540 ใหด้  าเนินการเป็นผูใ้หบ้ริการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตแก่
ลกูคา้ประเภทนิติบุคคลหรือองคก์รและประเภทบุคคลโดยไม่มีการสิน้สดุของอายกุารไดสิ้ทธิด าเนินการดงักล่าว ต่อมาใน
วนัที่ 28 สิงหาคม 2544 บริษัทฯ ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติคณะรฐัมนตรี โดยเขา้ท า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2544 เป็นตน้มา ประวตัิการด าเนินงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีที่ผ่าน
มามีดงันี ้

ปี รายละเอียด 

2560  - บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2012 การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
ขอบเขตการใหบ้รกิาร Cloud ทัง้อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอรแ์ละอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร ์ 

- บริษัทฯ ไดเ้ปิดใหบ้ริการศูนยป์ฏิบัติการขอ้มลูไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ระยะที่ 1 ที่ไดม้าตรฐานระดบั
สากลอย่างเต็มรูปแบบ ท าใหบ้ริการของบริษัทฯ และระบบของลกูคา้มีเสถียรภาพมากขึน้ดว้ย IDC 3 
แห่งเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกนั  

- บริษัทฯ ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน ISO27799:2016 ดา้นการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศตาม Best Practice ดา้น Health Informatics ขอบเขตการให้บริการ Cloud ที่ทั้งอาคาร
ไทยซมัมิท ทาวเวอรแ์ละอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร ์ 

- บริษัทฯ ผ่านการรบัรองมาตรฐาน PCI DSS รายแรกในประเทศไทย ภายใตข้อบเขต PCI Cloud IaaS 
ครอบคลมุ ทัง้อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอรแ์ละอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร ์เป็นการยกระดบัมาตรฐาน
การใหบ้ริการความปลอดภัยทางธุรกรรมดา้นการเงินดว้ยการขอรบัรองมาตรฐาน PCI DSS ซึ่งเป็น
มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศที่แพร่หลายทั่วโลกในการรกัษาความปลอดภัยขอ้มูลของบัตร
เครดิต 

- บริษัทฯ ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน Uptime TIER III Certification of Design Documents (TCDD) 
ส าหรบัอาคาร 1 ศนูยข์อ้มลูอินเทอรเ์น็ต INET-IDC3  
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ปี รายละเอียด 

2561 - บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นบรษิัทใน “โครงการแนวรว่มปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ” 

- บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั ASIA Pacific Service Provider of the year 2018 จาก ฮิวเลตต ์แพคการด์ เอน
เตอรไ์พรส์ (HPE) ด้านการให้บริการ Infrastructure as a Service อย่างครบวงจร ในฐานะเป็นผู้
ใหบ้รกิารรายแรกในภมูิภาคเอเซียแปซิฟิคและมียอดขายในส่วนของ HPE Cloud Solution เติบโตจาก
ปีที่แลว้ 

- บริษัทฯ ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน PCI Data Security Standard (PCIDSS) ส าหรับการให้บริการ 
Cloud และ Online Payment 

- บรษิัทฯ ไดร้บัรางวลั NX Asean Cloud Provider of the Year 2018 จากบรษิัท นทูานิกซ ์ประเทศไทย 
จ ากัด ในการเป็นผูใ้ห้บริการ Cloud ที่เติบโตสูงสุดในภูมิภาคเอเซีย ทั้งจ านวนของผูใ้ช้บริการและ
บริการที่พัฒนาขึน้มาเพื่อรองรับการให้บริการกับลูกค้าในประเทศด้วยความปลอดภัยและมี
เสถียรภาพสงูสดุ 

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Innovative Organization 2018 จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) จากการเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวตักรรมส าหรบัผูป้ระกอบการในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- บริษัทฯ ไดร้ับการแต่งตั้งจาก เดลล ์อีเอ็มซี ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการคลาวด ์(Cloud Service 
Provider หรือ CSP) รายแรกของประเทศไทย เพื่อน าเสนอบรกิารคลาวด ์คอมพิวติง้ที่ครบวงจร พรอ้ม
รูปแบบการใหบ้ริการดา้นระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอที หรือ Infrastructure as a Service (Iaas) 
และบรกิารดา้นแพลตฟอรม์ หรือ Platform as a Service (PaaS) 

- บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 27018:2014 เป็นรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย จาก 
Certification Body (SGS) และเป็นรายที่ 5 ของโลก การไดร้บัรองมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นเครื่อง
ยืนยันใหก้ับผูใ้ชบ้ริการเกิดความเชื่อมั่น และไวว้างใจในเรื่องของความปลอดภัยขอ้มูลส่วนบุคคล
ผูใ้ชบ้รกิาร 

2562 - บริษัทฯ ไดร้บัการประกาศรบัรองใหเ้ป็นผูใ้หบ้ริการออกใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส ์จากผูใ้หบ้ริการออก
ใบรบัรองอิเล็กทรอนิกสแ์ห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority : Thailand NRCA) 

- บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั “FY18 Most Innovative Cloud Partner of the Year” จากบริษัท Cisco ภายใน
งาน Cisco Thailand & Indochina partner Appreciation Event 2019 

- บริษัทฯ ไดร้บัประกาศเพื่อแสดงการเป็นพันธมิตรระดับ Gold จาก DELL EMC เพื่อน าเสนอบริการ 
INET Dell Cloud ซึ่งเป็นการยกระดับไปสู่การใช้ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานด้านไอทีและโครงสรา้ง
พืน้ฐานของ Infrastructure ของ Big Data 

- บรษิัทฯ ออกและเสนอขายหุน้กู ้(Non-Rate) ประเภทไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เสนอขาย
แก่นกัลงทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ ซึ่งจะครบก าหนดในปี 2564 ในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.75 
ต่อปี เพื่อใชช้ าระหนีสิ้นระยะยาวของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐาน PCIDSS-Cloud ซึ่งเป็นมาตรฐาน PCI DSS หรือ Payment Card 
Industry Data Security Standard ถือว่าเป็นมาตรฐานหลัก ที่ได้ถูกออกแบบโดย Payment Card 
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ปี รายละเอียด 

Industry Security Standards Council หรือ PCI SSC มาเพื่อควบคุมการใชง้านขอ้มูลของผูใ้ช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส ์

- บริษัทฯ ไดร้บั“ประกาศเกียรติคุณเชิดชสูถานประกอบการที่สนบัสนุนการจา้งงานคนพิการเชิงสงัคม” 
ประจ าปี 2562 จากมลูนิธินวตักรรมทางสงัคม 

ที่มา: แบบ 56-1 ปี 2562 ของบริษัทฯ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ มีการพัฒนาบริการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ ดว้ยการท าธุรกิจใหบ้ริการโครงสรา้งพืน้ฐาน
ทางดา้นไอซีที แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ บริการ Infrastructure as a Service และบริการ Knowledge as a Service (บริการ
ใหม่ปี 2562) 

2.1. บริการ Infrastructure as a Service 

การใหบ้รกิาร Infrastructure as a service เกิดจากการควบรวมการใหบ้รกิารทัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก ่
บรกิาร Cloud Solutions บรกิาร Co-Location และ บรกิาร Internet Access 

2.1.1. บริการ Cloud Solutions 

Cloud Solutions เป็นบริการการใชท้รพัยากรคอมพิวเตอรร์่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต
ภายใตม้าตรฐานความปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคลอ้งกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000 
และ ISO/IEC 27018 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

• Infrastructure as a Service ( IaaS) เป็นการให้บริการการใช้โครงสร้างพื ้นฐานด้านไอที เช่น 
Server, Storage ช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการประหยดัการลงทุนทางดา้น IT และบริหารรายไดใ้หส้มัพนัธก์บั
รายจ่าย  

• Platform as a Service (PaaS) เป็นบรกิารท่ีใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถน า Application มาท างานอยูบ่น
ระบบนี ้โดยจะช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิารใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งลงทนุทางดา้น Hardware และ Software  

• Software as a Service (SaaS) เป็นการใหบ้รกิารทางดา้น Application เช่น Email on Cloud, ERP 
on Cloud เป็นตน้  

บริษัทฯ ให้บริการระบบ Cloud Solutions ในลักษณะสาธารณะ (Public Cloud) ส าหรับ 
Enterprise มาเป็นเวลากว่า 7 ปี โดยไดร้บัใบประกาศการรบัรองมาตรฐานดา้นความมั่นคงปลอดภัย
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 และยังได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27018 : 2014 เรื่องความ
ปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นรายแรกของประเทศไทย ส าหรบัการใหบ้ริการระบบ Cloud ของ 
INET และส าหรับในศูนยป์ฏิบัติการขอ้มูลไอเน็ต (INET-IDC) ที่อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ์อาคาร
บางกอกไทย ทาวเวอร ์และที่แก่งคอย สระบรุี 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ดา้นการใหบ้ริการ 
Cloud Solutions และไดก้ารรบัรองมาตรฐาน ISO 20000-1:2011 ดา้นการบริการจดัการสารสนเทศ 
และการใหบ้รกิารดา้น Cloud Solutions ทัง้ที่อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร ์อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร ์
และที่แก่งคอย ซึ่งเป็นการรบัประกันคุณภาพและมาตรฐานของการใหบ้ริการ Cloud Solutions ของ
บริษัทฯ ว่าลูกคา้จะไดร้บับริการที่ดีและมีคุณภาพ อีกทั้งยังไดก้ารรบัรองมาตรฐาน Cloud Security 
Alliance – Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่ง 
CSA-STAR เป็นมาตรฐานความปลอดภยัทางสารสนเทศส าหรบัระบบ Cloud Solutions โดยเฉพาะ  

บริษัทฯ ยงัมีการพฒันาบริการใหม่ๆ บนระบบ Cloud เพื่อใหล้กูคา้เลือกใชบ้ริการไดเ้พิ่มขึน้ 
เช่น Infrastructure for Big Data, Chatbot as a Service, Document management as a Service ที่
ลดการใชก้ระดาษและเพิ่มความเรว็ในการบรหิารจดัการมากขึน้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี ้บรษิัทไดร้บั
การรบัรองมาตรฐาน ISO27799:2016 ดา้นการบริหารจดัการความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ เพื่อให้
สรา้งความมั่นใจใหก้ับลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพที่มุ่งเนน้การรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ขอ้มลูดา้นสขุภาพโดยเฉพาะ 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน PCIDSS ภายใตข้อบเขต PCI Cloud IaaS และ
ส าหรบับริการ Online Payment เพื่อใหลู้กคา้มั่นใจในการใหบ้ริการดา้นธุรกรรมทางการเงินมากขึน้ 
และเป็นการยกระดบัมาตรฐานการใหบ้รกิารความปลอดภยัทางธุรกรรมทางการเงิน  

ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์การลงทุนบริการ Cloud Solutions จากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท าใหส้ามารถยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในส่วนของบริการ 
Cloud Solutions เป็นเวลา 8 ปี 

2.1.2. บริการ Co-Location 

ศูนยป์ฏิบตัิการขอ้มูลไอเน็ต (INET-IDC) เป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการส าหรบัหน่วยงานหรือ
องคก์รธุรกิจต่างๆ ที่ตอ้งการน าเสนอขอ้มลูผ่านเครือข่าย Internet/Intranet ทัง้ที่เป็นเครือข่ายสาธารณะ 
(Public Network) และเครือข่ายส่วนบคุคล (Private Network) มีบรกิารในรูปแบบต่างๆ เช่น  

• Co-Location: บริการแบบรบัฝากเซิรฟ์เวอร ์ส าหรบัองคก์รที่ตอ้งการความปลอดภยัและ
มีเสถียรภาพโดยน าเครื่องที่มีอยู่แลว้มาฝากในพืน้ท่ีที่จดัไว ้ 

• Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center: ศูนย์ส ารองข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการฐานขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดว้ยพืน้ที่การท างาน
ส ารองพรอ้มอินเทอรเ์น็ตและอุปกรณอ์ านวยความสะดวก และรองรบัการท างานของ
พนกังานในทกุสถานการณฉ์กุเฉิน เช่น วิกฤตน า้ท่วม วิกฤตการเมือง  

ศูนยป์ฏิบตัิการขอ้มลูไอเน็ต (INET-IDC) ของบริษัท 3 แห่งคือ อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร ์
( INET- IDC1)  อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ( INET- IDC2)  และแก่งคอย สระบุรี  ( INET- IDC3)  
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การออกแบบมุ่งเน้นให้ทั้ง 3 ศูนย์สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ที่ความเร็วสูงและมีเสถียรภาพสูง  
พรอ้มระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและมีบริการอ านวยความสะดวกครบวงจร  
24 ชั่ วโมง ทั้ง 3 ศูนย์มีการเชื่อมโยงระหว่างกันในหลายเส้นทางอย่างสมบูรณ์แบบในรูปแบบ  
Full Redundancy ดว้ย Dark Fiber ขนาด 10 Gbps. จ านวน 4 เสน้ทาง (Fiber Route) หมายความว่า
หากเกิดเหตุการณฉ์ุกเฉินท าใหเ้สน้ทางใดๆ ขาดหายไป จะมีเสน้ทางเครือข่ายอื่นท าหนา้ที่ส  ารองได้
ทนัที โดยใหบ้ริการส าหรบัองคก์รชัน้น าของประเทศที่ท  าการซือ้ขายธุรกรรมหลกัทรพัยอ์ินเทอรเ์น็ตไป
จนถึงผู้ให้บริการเว็บไซดท์ี่มีผู้เข้าเยี่ยมชมจ านวนมาก รวมถึงลูกค้าผู้ใช้บริการจากต่างปร ะเทศที่
ต้องการเผยแพร่ต่อผู้ใช้ในประเทศไทย โดยทั้ง 3 ศูนย์มีแนวคิดการออกแบบและก่อสรา้ง โดยอิง
มาตรฐานระดบัโลกและเนน้ใหเ้รื่องของความคุม้ค่าและปลอดภยัทัง้ต่ออปุกรณ ์มนษุยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น การสรา้ง Substation เองเพื่อสรา้งความเสถียรในการใหบ้รกิารระบบไฟฟ้าไดม้ากขึน้อีกดว้ย 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน Up Time Tier III Design ซึ่งเป็นเครื่องยืนยนัว่าการ
ออกแบบศนูยป์ฏิบตัิการขอ้มลูไอเน็ต (INET-IDC) เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

2.1.3. บริการเชื่อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต (Internet Access) 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส าหรับธุรกิจด้วยความเร็วที่
หลากหลาย มีพืน้ที่ใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตครอบคลมุทุกจงัหวดั ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเชื่อมต่อเขา้สู่
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่ วประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตนี ้สามารถเชื่อมต่อโดยผ่านโครงข่ าย
อินเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์โครงข่ายสายวงจรเช่า (MPLS) ความเร็วสูง และบริการแบบ SD Wan ที่มี
ความยืดหยุ่นในการใหบ้รกิารดว้ยค่าใชจ้่ายที่สมเหตสุมผล และมีการบริหาร Bandwidth ใหเ้หมาะสม
กับความต้องการของลูกค้า สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานแบบ Real Time ได้ตลอดเวลา  
พรอ้มเจา้หนา้ที่ที่ปรกึษาดา้นเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวนั รบัประกันคณุภาพสงูดว้ย Service Level 
Agreement (SLA) Uptime 99.90% และเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการ บริษัทฯ น าระบบ 
Software-defined network เขา้มาช่วยบริหารจัดการเครือข่ายที่เป็นหนึ่งในโครงสรา้งพืน้ฐานส าคญั
ของบริษัทฯ ไดแ้บบอตัโนมตัิ ลดความเส่ียงจากความผิดพลาดของคนลงได ้ส่งผลใหบ้ริการไดร้บัการ
ยอมรบัและเลือกใชง้านจากองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลายองคก์ร 

ปี 2562 บรษิัทฯ มีการเติบโตดา้น Cloud Solutions ที่สงูขึน้ส่งผลใหก้ารใหบ้รกิารอินเทอรเ์นต็
เติบโตเพิ่มขึน้ไปในระนาบใกลเ้คียงกัน เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อสนับสนุนใหบ้ริการ 
cloud solution ใชป้ระโยชนไ์ดด้ีขึน้ ส่งผลใหบ้รษิัทมีจ านวนการใหบ้รกิาร Co-Location ที่ลดลงเกิดการ
เปล่ียนแปลงทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี ้ การให้บริการ Cloud Solutions และ บริการ  
Co-Location เป็นการใหบ้ริการในรูปแบบที่คลา้ยคลึงกนั บริษัทฯ มีแผนที่จะควบรวมการใหบ้ริการให้
อยู่ในประเภทเดียวกนั เนื่องจากเป็นกลุ่มการใหบ้รกิารท่ีสามารถทดแทนกนัได  ้
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2.2. บริการ Knowledge as a Service 

เนื่องจากสงัคมไทยและเศรษฐกิจในช่วงยุคดิจิทลัมีการเติบโตแบบกา้วกระโดด ภาคธุรกิจตอ้งปรบัตวั
ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการท าธุรกิจและสรา้งรูปแบบการท าธุรกิจใหม่ๆ (Digital Disruption) 
บริการ Knowledge as a Service จึงเป็นบริการใหม่ของบริษัทฯ ในปี 2562 ซึ่งให้บริการบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถเข้าไปเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategy) เพื่อท า Digital Transformation  
ใหอ้งคก์ร สามารถแบ่งได ้2 ประเภท ดงันี ้

2.2.1. Developer หรือนักพัฒนาระบบ เป็นบริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงาน IT ดา้นซอฟทแ์วร์
ต่ า งๆ  เ ช่ น  UX/UI, Laravel, Java, JavaScript, SA, Python, NodeJs, PHP, Swift, Vue, 
React native, Angular, CSS, C#, .Net เป็นตน้ 

2.2.2. IT Support หรือเจ้าหน้าที่ IT เป็นบริการบุคลากรที่มีประสบการณแ์ละเชี่ยวชาญดา้น IT ที่
พรอ้มให้บริการทันที โดยมีให้บริการแยกตามทักษะ ได้แก่ Project Manager, Business 
Analyst, System Analyst, Mobile Development, Digital Marketing, Tester เป็นตน้ 

3. โครงสร้างรายได้  

ในช่วงปี 2560 - 2562 รายไดจ้ากบรกิาร Cloud Solutions คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 31-50 ของรายไดร้วมทัง้หมด
ของบริษัทฯ ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยงัมีรายไดอ้ื่นๆ อีกหลายประเภท ซึ่งมีสดัส่วนมากนอ้ยแตกต่างกนั
ไปในแต่ละปี ดงัตารางแสดงโครงสรา้งรายได ้ดงันี ้ 

รายได้ 
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
บรกิาร Cloud Solutions 480.84 31.2 843.17 50.4 1,006.26 50.0  
บรกิารเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต (Internet Access) 212.78 13.8 333.03 19.9 375.61 18.7  
บรกิาร Co-Location 185.28 12.0 208.81 12.5 318.64 15.8  
บรกิาร EDC Network Pool 34.90 2.3 39.86 2.4 20.03 1.0  
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่นๆ/1 74.65 4.8 41.14 2.5 161.39 8.0  
รายไดอ้ื่นๆ/2 553.04 35.9 206.8 12.4 131.45 6.5  

รวม 1,541.49 100.0 1,672.81 100.0 2,013.38 100.0 
ที่มา: แบบ 56-1 ปี 2562 ของบริษัทฯ   
หมายเหตุ: /1 รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รายไดบ้ริการ Software Services, รายไดบ้ริการ Managed Services และรายไดจ้ากการ

ขายอปุกรณค์อมพิวเตอรห์รืออปุกรณอ่ื์นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 

/2 รายไดอ่ื้นๆ ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั ก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ ก าไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการซือ้/ขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย รว่ม รว่มคา้ และรายไดอ่ื้น  
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4. โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ 

โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบรษิัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 มดีงันี ้

 
ที่มา: แบบ 56-1 ปี 2562 ของบริษัทฯ 

5. รายชื่อผู้ถือหุ้น  

ณ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนล่าสดุ บรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระ
แลว้ 500,041,575 บาท เป็นหุน้สามญัจ านวน หุน้สามญั 500,041,575 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท โดยมีรายชื่อผูถื้อหุน้และ
สดัส่วนตามบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้

  ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุน้) ร้อยละ 
1 ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 85,000,000 17.00 
2 บรษิัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 80,000,000 16.00 
3 บรษิัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 80,000,000 16.00 
4 นายบญุเกียรติ เอือ้สดุกิจ 24,900,000 4.98 
5 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 22,146,234 4.43 
6 นายสรุชยั ประชาสิทธิศกัดิ ์ 9,080,000 1.82 
7 นางพชัรา นิธิวาสิน 6,506,700 1.30 
8 นายเจรญิ ศศิลกัษณานกุลุ 4,201,100 0.84 
9 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 4,100,000 0.82 
10 นายเชาว ์การะ 4,100,000 0.82 
11 อื่นๆ 180,007,541 35.99 
  รวม 500,041,575 100.00% 
ที่มา: ขอ้มลูจากบริษัทฯ ณ 31 พฤษภาคม 2563  
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6. รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการ ณ 31 พฤษภาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการ 12 ท่าน ดงันี ้

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 ดร.ทวีศกัดิ์ กออนนัตกลู ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร  
2 นายสหสั ตรีทิพยบตุร 

 
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการบรหิาร /  

กรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ 
3 ดร.ณรงค ์ศิรเิลิศวรกลุ กรรมการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการสรรหา  

ก าหนดคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการ 

4 นายทินกร นาทองลาย กรรมการ  
5 นางณฏัฐ์ณชัชา ไชยประเสรฐิ กรรมการ 
6 นางสาวธันวดี วงศธี์รฤทธ์ิ กรรมการ / ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

ของกรรมการผูจ้ดัการ  
7 นายอนิรุทธ ์หิรญัรกัษ ์ กรรมการ  
8 ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จนัทรฉ์าย  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
9 นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ 

 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ /  
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  

10 นางสาวนิโลบล ตัง้ประสิทธ์ิ 
 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหา  
ก าหนดคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

11 นายชวลิต จินดาวณิค  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  
12 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง  

ที่มา: ขอ้มลูจากบริษัทฯ ณ 31 พฤษภาคม 2563 

7. รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯ 

ผูบ้รหิารบรษิัทฯ ณ 31 พฤษภาคม 2563 ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร 5 ท่านดงัต่อไปนี ้

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นางมรกต กลุธรรมโยธิน  กรรมการผูจ้ดัการ 
2 นายวลัลช์ยั เวชชวีะด ารงค ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3 นายปิยเรศ แซ่หลี ผูอ้  านวยการอาวโุส 
4 นางวราภรณ ์ป่ินโฑละ ผูอ้  านวยการอาวโุส 
5 นางสาวหรรษา นวาระพรรณ ผูอ้  านวยการอาวโุส 

ที่มา: ขอ้มลูจากบริษัทฯ ณ 31 พฤษภาคม 2563 
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8. โครงสร้างองคก์ร 

 
ท่ีมา: รายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ 
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9. รายงานฐานะทางการเงนิของบริษัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

รายงานที่แสดงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ณ 31 ธันวาคม 
2560 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 ที่ไดร้บัการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ณ 31 มีนาคม 
2563 ที่ไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 และ  
31 มีนาคม 2563 

(หน่วย: พันบาท) 2560 
ร้อยละต่อ
สินทรัพย์
รวม 

2561 
ร้อยละต่อ
สินทรัพย์
รวม 

2562 
ร้อยละต่อ
สินทรัพย์
รวม 

31 มี.ค. 
63 

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์
รวม 

สินทรัพย ์                 

สินทรัพยห์มุนเวียน                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  44,368  1.05%  47,785  0.92%  32,274  0.51%  63,679  0.95% 
สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น  582,813  13.85%  120,281  2.30%  20,157  0.32%  15,416  0.23% 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น   340,950  8.10%  660,144  12.65%  841,138  13.19%  798,747  11.92% 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  -    0.00%  1,000  0.02%  -    0.00%  -    0.00% 
สินคา้คงเหลือ - สทุธิ  22  0.00%  13  0.00%  490  0.01%  104  0.00% 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น                     20,926  0.50%  38,537  0.74%  67,227  1.05%  71,389  1.07% 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  989,079  23.51%  867,759  16.63%  961,286  15.07%  949,335  14.16% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนที่ไม่ใช่เงิน
สดที่เป็นหลกัประกนั 

 35,389  0.84%  73,705  1.41%  72,194  1.13%  26,240  0.39% 

ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่ายรอขอคืน  31,740  0.75%  37,361  0.72%  45,041  0.71%  45,041  0.67% 
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม  698  0.02%  3,641  0.07%  8,927  0.14%  13,894  0.21% 
เงินลงทนุในการรว่มคา้  2,829  0.07%  312  0.01%  27  0.00%  201  0.00% 
ค่าบริการบ ารุงรกัษาอปุกรณร์อตดัจ่าย - สทุธิ  36,479  0.87%  30,035  0.58%  21,507  0.34%  19,225  0.29% 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ 2,868,695  68.19% 3,803,594  72.87% 4,622,919  72.50% 3,784,320  56.46% 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้  -    0.00%  -    0.00%  -    0.00% 1,217,269  18.16% 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ  202,817  4.82%  364,147  6.98%  596,562  9.36%  598,573  8.93% 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  39,293  0.93%  39,025  0.75%  48,275  0.76%  48,683  0.73% 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,217,941  76.49% 4,351,819  83.37% 5,415,452  84.93% 5,753,446  85.84% 
รวมสินทรัพย ์ 4,207,020  100.00% 5,219,579  100.00% 6,376,738  100.00% 6,702,781  100.00% 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น                 

หนีสิ้นหมุนเวียน                 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 

 297,822  7.08%  697,262  13.36%  979,522  15.36% 1,193,966  17.81% 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น  356,962  8.48%  507,059  9.71%  326,251  5.12%  277,191  4.14% 
โบนสัพนกังานคา้งจ่าย  104,407  2.48%  -    0.00%  -    0.00%  -    0.00% 
หนีส้ินที่เกิดจากสญัญาหมนุเวียน  23,618  0.56%  15,592  0.30%  17,133  0.27%  12,375  0.18% 
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(หน่วย: พันบาท) 2560 
ร้อยละต่อ
สินทรัพย์
รวม 

2561 
ร้อยละต่อ
สินทรัพย์
รวม 

2562 
ร้อยละต่อ
สินทรัพย์
รวม 

31 มี.ค. 
63 

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์
รวม 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

 186,943  4.44%  303,302  5.81%  446,020  6.99%  502,295  7.49% 

ส่วนของหนีส้ินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

 -    0.00%  210,293  4.03%  438,942  6.88%  227,039  3.39% 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย  2,359  0.06%  -    0.00%  -    0.00%  -    0.00% 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  17,649  0.42%  35,327  0.68%  30,650  0.48%  29,930  0.45% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  989,758  23.53% 1,768,835  33.89% 2,238,519  35.10% 2,242,796  33.46% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน                 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สทุธิ  512,697  12.19%  812,176  15.56%  907,261  14.23% 1,027,491  15.33% 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  692,249  16.45%  732,045  14.02% 1,221,043  19.15% 1,401,114  20.90% 
ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชน์
พนกังาน 

 13,075  0.31%  14,018  0.27%  28,839  0.45%  31,292  0.47% 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ  102,715  2.44%  66,424  1.27%  84,271  1.32%  93,158  1.39% 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น  207  0.00%  3,409  0.07%  949  0.01%  666  0.01% 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,320,942  31.40% 1,628,072  31.19% 2,242,363  35.16% 2,553,721  38.10% 
รวมหนี้สิน 2,310,701  54.92% 3,396,907  65.08% 4,480,881  70.27% 4,796,517  71.56% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น                 
ทนุเรือนหุน้                 

ทนุจดทะเบียน                 
หุน้สามญั 500,041,575 หุน้  
มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

 500,042  11.89%  500,042  9.58%  500,042  7.84%  500,042  7.46% 

ทนุที่ออกและช าระแลว้                 
หุน้สามญั 500,041,575 หุน้  
มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

 500,042  11.89%  500,042  9.58%  500,042  7.84%  500,042  7.46% 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั  770,206  18.31%  770,206  14.76%  770,206  12.08%  770,206  11.49% 
ก าไรสะสม                 

จดัสรรแลว้ -  ทนุส ารองตามกฎหมาย  26,665  0.63%  38,286  0.73%  46,764  0.73%  46,764  0.70% 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  394,219  9.37%  491,697  9.42%  579,299  9.08%  587,331  8.76% 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้  200,006  4.75%  20,484  0.39%  (2,380) (0.04%)  -    0.00% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,891,137  44.95% 1,820,713  34.88% 1,893,930  29.70% 1,904,343  28.41% 
ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ  5,181  0.12%  1,959  0.04%  1,926  0.03%  1,921  0.03% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,896,319  45.08% 1,822,672  34.92% 1,895,856  29.73% 1,906,264  28.44% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,207,020  100.00% 5,219,579  100.00% 6,376,737  100.00% 6,702,781  100.00% 
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งบก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัที ่1 มกราคม 2560 ถึงวันที ่31 ธนัวาคม 2560 และวันที ่1 มกราคม 
2561 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2561 และวนัที ่1 มกราคม 2562 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2562 และวันที ่1 มกราคม 2563 
ถึงวันที ่31 มีนาคม 2563 

(หน่วย: พันบาท) 2560 

ร้อยละ
ต่อ

รายได้
รวม 

2561 

ร้อยละ
ต่อ

รายได้
รวม 

2562 

ร้อยละ
ต่อ

รายได้
รวม 

31 มี.ค. 
63 

ร้อยละ
ต่อ

รายได้
รวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  981,861  99.33%  1,458,936  99.52%  1,873,098  99.53%  475,641  99.91% 
รายไดจ้ากการขาย  6,588  0.67%  7,073  0.48%  8,830  0.47%  451  0.09% 
ตน้ทนุในการใหบ้ริการ (733,439) (74.20%) (1,099,429) (74.99%) (1,359,587) (72.24%) (313,206) (65.79%) 
ตน้ทนุขาย  (5,887) (0.60%)  (3,601) (0.25%)  (3,925) (0.21%)  (386) (0.08%) 
ก าไรข้ันต้น  249,123  25.20%  362,979  24.76%  518,417  27.55%  162,500  34.13% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายเงินลงทนุในหลกัทรพัย์
เผื่อขาย 

 161,078  16.30%  159,256  10.86%  43,953  2.34%  (4,698) (0.99%) 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวร  -    0.00%  39,320  2.68%  69,310  3.68%  -    0.00% 
รายไดเ้งินปันผล  -    0.00%  2,669  0.18%  1,019  0.05%  -    0.00% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายเงินลงทนุในบริษัทรว่ม  71,914  7.28%  (81) (0.01%)  47  0.00%  -    0.00% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย  -    0.00%  424  0.03%  -    0.00%  -    0.00% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย  -    0.00%  (15,861) (1.08%)  -    0.00%  -    0.00% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายเงินลงทนุในการรว่มคา้  -    0.00%  (5,363) (0.37%)  75  0.00%  -    0.00% 
ก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ  303,515  30.71%  (129) (0.01%)  -    0.00%  -    0.00% 
รายไดอ่ื้น  16,535  1.67%  26,566  1.81%  17,045  0.91%  5,058  1.06% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  802,166  81.15%  569,780  38.87%  649,866  34.53%  162,860  34.21% 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (133,877) (13.54%)  (96,964) (6.61%)  (156,353) (8.31%)  (45,504) (9.56%) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (197,611) (19.99%)  (224,484) (15.31%)  (203,537) (10.82%)  (58,178) (12.22%) 
รวมค่าใช้จ่าย (331,487) (33.54%)  (321,448) (21.93%)  (359,889) (19.12%) (103,682) (21.78%) 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 470,678  47.62%  248,332  16.94%  289,976  15.41%  59,178  12.43% 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม  4,577  0.46%  (41) 0.00%  4,194  0.22%  4,842  1.02% 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการรว่มคา้  (561) (0.06%)  (627) (0.04%)  (98) (0.01%)  174  0.04% 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  474,694  48.02%  247,664  16.89%  294,073  15.63%  64,194  13.48% 
ตน้ทนุทางการเงิน  (32,137) (3.25%)  (51,295) (3.50%)  (90,886) (4.83%)  (44,186) (9.28%) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  442,557  44.77%  196,369  13.39%  203,186  10.80%  20,008  4.20% 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  (67,013) (6.78%)  (43,449) (2.96%)  (34,007) (1.81%)  (9,601) (2.02%) 
ก าไรส าหรับปี  375,544  37.99%  152,921  10.43%  169,179  8.99%  10,407  2.19% 
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งบกระแสเงนิสดส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแตว่ันที ่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที ่ 
1 มกราคม 2561 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และวันที ่1 มกราคม 2562 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่ 
1 มกราคม 2563 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2563 

(หน่วย: พันบาท) 2560 2561 2562 31 มี.ค. 63 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน  65,636   106,177   (15,763)  33,746  
เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ  129,030   (460,231)  (552,336)  (62,907) 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน  (364,232)  357,471   552,588   60,566  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ  (169,566)  3,417   (15,511)  31,405  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด  213,934   44,368   47,785   32,274  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด  44,368   47,785   32,274   63,679  

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์

ณ 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วม 6,376.74 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,157.16 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 22.17 
เมื่อเทียบกบั ปี 2561 โดยหลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ซึ่งเป็นแผนการลงทนุเพื่อรองรบัการเติบโต 
และการขยายธุรกิจของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ณ 31 มีนาคม 2563 บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วม 6,702.78 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 326.04 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5.11 เมื่อ
เทียบกับปี 2562 โดยหลกัเกิดจากการปรบัปรุงมาตรา TFRS 16 ท าใหบ้ริษัทฯ ตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มเขา้มาใน
ไตรมาส 1/2563 

หนีส้นิ 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม 4,480.88 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,083.97 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 31.91 
เมื่อเทียบกับ ปี 2561 เกิดจากการจัดหาการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานไม่เป็นไปตามแผน ท าให้บริษัทฯ  
ตอ้งหาแหล่งเงินจากการกูย้ืมมาใชช้ าระค่าใชจ้่ายที่บรษิัทลงทนุไปแลว้ และมาช่วยเสรมิสภาพคล่องอีกทาง 

ณ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม 4,796.52 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 315.64 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.04 เมื่อ
เทียบกบัปี 2562 โดยหลกัเกิดจากการปรบัปรุงมาตรา TFRS 16 ท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งรบัรูห้นีสิ้นตามสญัญาเช่าเพิ่มเขา้มาใน
ไตรมาส 1/2563 รวมถึงมีการจดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องและส ารองค่าใชจ้่ายที่ไดล้งทุนไปแลว้เพิ่มขึน้ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลงทนุเดิมและรายไดท้ี่เกิดขึน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,895.86 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 73.18 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.02 
เมื่อเทียบกบัปี 2561 โดยหลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสม 

ณ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,906.26 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 10.41 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5.11 
เมื่อเทียบกบัปี 2562 โดยหลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมและองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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ผลการด าเนินงาน 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิ 169.18 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16.26 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 10.63  
เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยหลกัเกิดจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร โดยในปี 2562 บริษัทฯ 
มีรายไดด้งักล่าวจ านวน 1,881.93 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 415.92 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 28.37 และมีฐานลกูคา้จ านวน 3,004 
ราย เพิ่มขึน้จาก 2,149 ราย เมื่อเทียบกับปี 2561 รายได้ของบริษัทฯ โดยหลักมาจากการบริการ Cloud Services 
(1,006.26 ลา้นบาท) บรกิาร Co-Location (318.64 ลา้นบาท) และ บรกิาร Internet Access (375.61 ลา้นบาท) 

ณ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดร้วมจ านวน 476.43 ลา้นบาทเติบโตลดลงรอ้ยละ 2.57  
เมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน แต่เมื่อพิจารณาจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการขายไตรมาส 1/2563 บรษิัท
ฯ ยงัคงเติบโตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.77 เมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 
34.13 จากการบริหารตน้ทุนใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ และบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 10.41 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นผล 
มาจากไม่มีการขายเงินลงทุนในหลักทรพัยเ์ผ่ือขาย ในขณะเดียวกันบริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกคา้เพิ่มขึน้จาก 3,004 
รายในปี 2562 เป็น 3,212 ราย ในไตรมาส 1/2563 
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เอกสารแนบ 3: ประมาณการทางการเงนิของธุรกรรมขายทรัพยส์ิน 
หน่วย: ลา้นบาท 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

รายได ้                           
รายไดจ้าก Colocation 64.33 64.33 64.33 64.33 64.33 64.33 64.33 64.33 64.33 64.33 64.33 64.33 64.33 
รายไดจ้าก Cloud 911.94 985.81 1,065.66 1,136.12 1,196.92 1,260.97 1,328.46 1,399.55 1,474.44 1,553.35 1,636.48 1,724.05 1,816.32 

รวมรายได ้ 976.28 1,050.14 1,129.99 1,200.46 1,261.26 1,325.31 1,392.79 1,463.88 1,538.78 1,617.68 1,700.81 1,788.39 1,880.65 

ตน้ทนุและค่าใชจ้่าย              

ค่าใบอนญุาต Cloud (128.37) (131.00) (133.68) (135.44) (137.24) (139.07) (140.95) (142.87) (144.84) (146.84) (148.89) (150.99) (153.13) 
ค่าแรงพนกังาน (62.31) (64.99) (67.79) (70.72) (73.79) (77.00) (80.36) (83.88) (87.57) (91.43) (95.48) (99.72) (104.15) 
ค่าสาธารณปูโภค (24.76) (26.58) (28.70) (30.86) (33.34) (36.20) (39.49) (43.29) (47.69) (52.78) (58.69) (65.54) (73.51) 

ค่าเช่าท่ีดินรายปี (1.13) (1.13) (1.19) (1.19) (1.19) (1.25) (1.25) (1.25) (1.31) (1.31) (1.31) (1.38) (1.38) 
ค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุง (7.44) (44.09) (87.30) (75.01) (27.50) (5.99) (10.11) (19.85) (54.40) (99.53) (88.75) (42.37) (26.61) 
ค่าใชจ้่ายในการพฒันาโปรแกรม (88.58) (90.35) (92.16) (94.00) (95.88) (97.80) (99.76) (101.75) (103.79) (105.86) (107.98) (110.14) (112.34) 
ค่าใชจ้่ายในการขาย และบริหาร (SG&A) (188.09) (191.85) (195.69) (199.60) (203.60) (207.67) (211.82) (216.06) (220.38) (224.79) (229.28) (233.87) (238.55) 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (9.76) (10.50) (11.30) (12.00) (12.61) (13.25) (13.93) (14.64) (15.39) (16.18) (17.01) (17.88) (18.81) 
ตน้ทนุและค่าใชจ้่าย (510.45) (560.49) (617.81) (618.83) (585.15) (578.23) (597.68) (623.59) (675.36) (738.73) (747.40) (721.88) (728.47) 
ก าไรก่อน ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตดั
จ าหน่าย(EBITDA) 

465.82 489.65 512.18 581.63 676.11 747.08 795.11 840.29 863.42 878.96 953.42 1,066.51 1,152.18 

ภาษีจ่ายเงินไดนิ้ติบคุคล (93.16) (48.87) (51.94) (61.75) (72.97) (81.27) (84.58) (104.03) (113.74) (112.33) (123.77) (142.82) (155.74) 

ค่าใชจ้่ายฝ่ายทนุ (CAPEX) (7.78) (19.24) (56.65) (153.42) (274.33) (331.85) (348.17) (336.88) (273.91) (216.58) (276.95) (399.28) (479.64) 
กระแสเงินสดอิสระ (FCFF) 364.88 421.54 403.59 366.46 328.80 333.96 362.36 399.38 475.76 550.05 552.69 524.40 516.80 
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หน่วย: ลา้นบาท 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 
รายได ้              

รายไดจ้าก Colocation 64.33 64.33 64.33 57.33 46.21 37.37 27.28 15.69 4.73 - - - - 

รายไดจ้าก Cloud 1,913.52 2,015.92 2,123.80 2,237.46 2,357.19 2,483.34 2,616.23 2,756.24 2,901.20 2,841.06 2,602.69 2,384.33 2,184.28 
รวมรายได ้ 1,977.85 2,080.25 2,188.14 2,294.78 2,403.40 2,520.71 2,643.51 2,771.94 2,905.94 2,841.06 2,602.69 2,384.33 2,184.28 
ตน้ทนุและค่าใชจ้่าย              

ค่าใบอนญุาต Cloud (155.31) (157.55) (159.83) (162.16) (164.55) (166.98) (169.47) (172.01) (174.55) (172.71) (171.55) (170.99) (170.96) 
ค่าแรงพนกังาน (108.80) (113.67) (118.78) (124.12) (129.72) (135.59) (141.74) (148.19) (154.94) (162.02) (169.44) (177.22) (185.37) 

ค่าสาธารณปูโภค (82.77) (93.54) (106.09) (117.89) (131.63) (147.57) (166.19) (187.79) (214.66) (218.31) (222.02) (225.79) (229.63) 
ค่าเช่าท่ีดินรายปี (1.38) (1.44) (1.44) (1.44) (1.52) (1.52) (1.52) (1.59) (1.59) (1.59) (1.67) (1.67) (1.67) 
ค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุง (29.59) (41.61) (81.77) (129.32) (123.13) (82.47) (71.29) (82.30) (102.34) (149.50) (208.38) (214.79) (187.88) 
ค่าใชจ้่ายในการพฒันาโปรแกรม (114.59) (116.88) (119.22) (121.60) (124.04) (126.52) (129.05) (131.63) (134.26) (136.95) (139.69) (142.48) (145.33) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย และบริหาร (SG&A) (243.32) (248.18) (253.15) (258.21) (263.37) (268.64) (274.01) (279.49) (285.08) (290.79) (296.60) (302.53) (308.58) 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (19.78) (20.80) (21.88) (22.95) (24.03) (25.21) (26.44) (27.72) (29.06) (28.41) (26.03) (23.84) (21.84) 

ตน้ทนุและค่าใชจ้่าย (755.54) (793.69) (862.16) (937.71) (961.98) (954.50) (979.71) (1,030.72) (1,096.49) (1,160.27) (1,235.38) (1,259.32) (1,251.26) 
ก าไรก่อน ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตดั
จ าหน่าย(EBITDA) 

1,222.31 1,286.56 1,325.97 1,357.08 1,441.42 1,566.21 1,663.81 1,741.22 1,809.45 1,680.78 1,367.31 1,125.01 933.02 

ภาษีจ่ายเงินไดนิ้ติบคุคล (165.53) (174.28) (175.77) (174.03) (182.09) (196.80) (204.80) (207.72) (206.87) (169.64) (97.99) (66.25) (49.83) 
ค่าใชจ้่ายฝ่ายทนุ (CAPEX) (510.93) (522.21) (520.19) (495.12) (585.22) (758.46) (883.58) (950.55) (1,029.62) (922.53) (808.62) (666.92) (666.92) 
กระแสเงินสดอิสระ (FCFF) 545.86 590.07 630.02 687.92 674.11 610.96 575.42 582.95 572.96 588.61 460.71 391.84 216.27 
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เอกสารแนบ 4: ประมาณการทางการเงนิของธุรกรรมเช่าด าเนินการ 
หน่วย: ลา้นบาท 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

รายได ้                           
รายไดจ้าก Colocation 64.33           64.33         64.33         64.33         64.33         64.33         64.33         64.33         64.33         64.33         64.33         64.33         64.33  
รายไดจ้าก Cloud 911.94         985.81     1,065.66     1,136.12     1,196.92     1,260.97     1,328.46     1,399.55     1,474.44     1,553.35     1,636.48     1,724.05     1,816.32  

รวมรายได ้ 976.28       1,050.14     1,129.99     1,200.46     1,261.26     1,325.31     1,392.79     1,463.88     1,538.78     1,617.68     1,700.81     1,788.39     1,880.65  

ตน้ทนุและค่าใชจ้่าย                          
ค่าใบอนญุาต Cloud (128.37)        (131.00)     (133.68)     (135.44)     (137.24)     (139.07)     (140.95)     (142.87)     (144.84)     (146.84)     (148.89)     (150.99)     (153.13) 
ค่าแรงพนกังาน (62.31)          (64.99)       (67.79)       (70.72)       (73.79)       (77.00)       (80.36)       (83.88)       (87.57)       (91.43)       (95.48)       (99.72)     (104.15) 
ค่าสาธารณปูโภค (24.76)          (26.58)       (28.70)       (30.86)       (33.34)       (36.20)       (39.49)       (43.29)       (47.69)       (52.78)       (58.69)       (65.54)       (73.51) 

ค่าเช่าท่ีดินรายปี (1.13)           (1.13)        (1.19)        (1.19)        (1.19)        (1.25)        (1.25)        (1.25)        (1.31)        (1.31)        (1.31)        (1.38)        (1.38) 
ค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุง (7.44)          (44.09)       (87.30)       (75.01)       (27.50)        (5.99)       (10.11)       (19.85)       (54.40)       (99.53)       (88.75)       (42.37)       (26.61) 
ค่าใชจ้่ายในการพฒันาโปรแกรม (88.58)          (90.35)       (92.16)       (94.00)       (95.88)       (97.80)       (99.76)     (101.75)     (103.79)     (105.86)     (107.98)     (110.14)     (112.34) 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (SG&A) (188.09)        (191.85)     (195.69)     (199.60)     (203.60)     (207.67)     (211.82)     (216.06)     (220.38)     (224.79)     (229.28)     (233.87)     (238.55) 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (9.76)          (10.50)       (11.30)       (12.00)       (12.61)       (13.25)       (13.93)       (14.64)       (15.39)       (16.18)       (17.01)       (17.88)       (18.81) 
ตน้ทนุและค่าใชจ้่าย (510.45)        (560.49)     (617.81)     (618.83)     (585.15)     (578.23)     (597.68)     (623.59)     (675.36)     (738.73)     (747.40)     (721.88)     (728.47) 
ก าไรก่อน ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตดั
จ าหน่าย(EBITDA) 

465.82         489.65        512.18        581.63        676.11        747.08        795.11        840.29        863.42        878.96        953.42     1,066.51     1,152.18  

ปรบัปรุง: ค่าเช่าจ่ายจากการเขา้ท ารายการ                           

ค่าเช่า RACK                    -           (366.05)     (373.37)     (380.84)     (388.45)     (396.22)     (404.15)     (412.23)     (420.47)     (428.88)     (437.46)     (446.21)     (455.13) 
ค่าเช่า Customer Center                    -              (3.84)        (3.92)        (4.00)        (4.08)        (4.16)        (4.24)        (4.32)        (4.41)        (4.50)        (4.59)        (4.68)        (4.77) 
ค่าเช่า Substation                    -              (1.00)        (1.02)        (1.04)        (1.06)        (1.08)        (1.10)        (1.13)        (1.15)        (1.17)        (1.20)        (1.22)        (1.24) 

รวมค่าเช่าจา่ยจากการเขา้ท ารายการ                    -           (370.89)     (378.31)     (385.87)     (393.59)     (401.46)     (409.49)     (417.68)     (426.03)     (434.55)     (443.25)     (452.11)     (461.15) 
ก าไรหลงัค่าเชา่จ่าย                    -            118.77        133.88        195.76        282.52        345.62        385.62        422.61        437.38        444.40        510.17        614.40        691.03  

ภาษีจ่ายเงินไดนิ้ติบคุคล                    -                  -                -                -                -           (0.98)        (2.69)       (20.49)       (28.54)       (25.42)       (35.13)       (52.40)       (63.51) 
ค่าใชจ้่ายฝ่ายทนุสทุธิ (Net CAPEX)                    -             (19.24)       (56.65)     (153.42)     (274.33)     (331.85)     (348.17)     (336.88)     (273.91)     (216.58)     (276.95)     (399.28)     (479.64) 
กระแสเงินสดอิสระ (FCFF)                    -              99.52         77.23         42.34           8.19         12.79         34.77         65.23        134.94        202.40        198.09        162.71        147.88  
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หน่วย: ลา้นบาท 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 

รายได ้                           
รายไดจ้าก Colocation        64.33         64.33         64.33         57.33         46.21         37.37         27.28         15.69           4.73              -                -                -                -    
รายไดจ้าก Cloud    1,913.52     2,015.92     2,123.80     2,237.46     2,357.19     2,483.34     2,616.23     2,756.24     2,901.20     2,841.06     2,602.69     2,384.33     2,184.28  

รวมรายได ้    1,977.85     2,080.25     2,188.14     2,294.78     2,403.40     2,520.71     2,643.51     2,771.94     2,905.94     2,841.06     2,602.69     2,384.33     2,184.28  
ตน้ทนุและค่าใชจ้่าย                           

ค่าใบอนญุาต Cloud     (155.31)     (157.55)     (159.83)     (162.16)     (164.55)     (166.98)     (169.47)     (172.01)     (174.55)     (172.71)     (171.55)     (170.99)     (170.96) 
ค่าแรงพนกังาน     (108.80)     (113.67)     (118.78)     (124.12)     (129.72)     (135.59)     (141.74)     (148.19)     (154.94)     (162.02)     (169.44)     (177.22)     (185.37) 
ค่าสาธารณปูโภค       (82.77)       (93.54)     (106.09)     (117.89)     (131.63)     (147.57)     (166.19)     (187.79)     (214.66)     (218.31)     (222.02)     (225.79)     (229.63) 
ค่าเช่าท่ีดินรายปี        (1.38)        (1.44)        (1.44)        (1.44)        (1.52)        (1.52)        (1.52)        (1.59)        (1.59)        (1.59)        (1.67)        (1.67)        (1.67) 

ค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุง       (29.59)       (41.61)       (81.77)     (129.32)     (123.13)       (82.47)       (71.29)       (82.30)     (102.34)     (149.50)     (208.38)     (214.79)     (187.88) 
ค่าใชจ้่ายในการพฒันาโปรแกรม     (114.59)     (116.88)     (119.22)     (121.60)     (124.04)     (126.52)     (129.05)     (131.63)     (134.26)     (136.95)     (139.69)     (142.48)     (145.33) 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (SG&A)     (243.32)     (248.18)     (253.15)     (258.21)     (263.37)     (268.64)     (274.01)     (279.49)     (285.08)     (290.79)     (296.60)     (302.53)     (308.58) 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ       (19.78)       (20.80)       (21.88)       (22.95)       (24.03)       (25.21)       (26.44)       (27.72)       (29.06)       (28.41)       (26.03)       (23.84)       (21.84) 

ตน้ทนุและค่าใชจ้่าย     (755.54)     (793.69)     (862.16)     (937.71)     (961.98)     (954.50)     (979.71)   (1,030.72)   (1,096.49)   (1,160.27)   (1,235.38)   (1,259.32)   (1,251.26) 
ก าไรก่อน ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตดั
จ าหน่าย(EBITDA) 

   1,222.31     1,286.56     1,325.97     1,357.08     1,441.42     1,566.21     1,663.81     1,741.22     1,809.45     1,680.78     1,367.31     1,125.01        933.02  

ปรบัปรุง: ค่าเช่าจ่ายจากการเขา้ท ารายการ                           
ค่าเช่า RACK     (464.24)     (473.52)     (482.99)     (492.65)     (502.51)     (512.56)     (522.81)     (533.26)     (543.93)     (554.81)     (565.90)     (577.22)     (588.77) 

ค่าเช่า Customer Center        (4.87)        (4.97)        (5.07)        (5.17)        (5.27)        (5.38)        (5.48)        (5.59)        (5.71)        (5.82)        (5.94)        (6.06)        (6.18) 
ค่าเช่า Substation        (1.27)        (1.29)        (1.32)        (1.35)        (1.37)        (1.40)        (1.43)        (1.46)        (1.49)        (1.52)        (1.55)        (1.58)        (1.61) 

รวมค่าเช่าจา่ยจากการเขา้ท ารายการ     (470.38)     (479.78)     (489.38)     (499.17)     (509.15)     (519.33)     (529.72)     (540.31)     (551.12)     (562.14)     (573.39)     (584.85)     (596.55) 
ก าไรหลงัค่าเชา่จ่าย       751.94        806.78        836.59        857.91        932.27     1,046.88     1,134.09     1,200.90     1,258.33     1,118.64        793.93        540.15        336.47  

ภาษีจ่ายเงินไดนิ้ติบคุคล       (71.45)       (78.33)       (77.89)       (74.20)       (80.26)       (92.93)       (98.86)       (99.66)       (96.65)       (57.21)             -                -                -    
ค่าใชจ้่ายฝ่ายทนุสทุธิ (Net CAPEX)     (510.93)     (522.21)     (520.19)     (495.12)     (585.22)     (758.46)     (883.58)     (950.55)   (1,029.62)     (922.53)     (788.93)     (535.15)     (331.47) 
กระแสเงินสดอิสระ (FCFF)       169.56        206.24        238.51        288.59        266.79        195.49        151.65        150.70        132.06        138.90           5.00           5.00           5.00 
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เอกสารแนบ 5: ประมาณการทางการเงนิของธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสต ์
หน่วย: ลา้นบาท 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

รายได้จากการลงทุน              
รายไดค่้าเชา่ RACK                 -    366.05 373.37 380.84 388.45 396.22 404.15 412.23 420.47 428.88 437.46 446.21 455.13 
รายไดค่้าเชา่ Customer Center                 -    3.84 3.92 4.00 4.08 4.16 4.24 4.32 4.41 4.50 4.59 4.68 4.77 
รายไดค่้าเชา่ Substation                 -    1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.13 1.15 1.17 1.20 1.22 1.24 

รวมรายได้จากการลงทุน                 -    370.89 378.31 385.87 393.59 401.46 409.49 417.68 426.03 434.55 443.25 452.11 461.15 

ค่าใช้จ่าย               

ค่าเช่าสถานีก าเนิดไฟฟา้ส ารอง                 -    (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.10) (0.10) 

รวมค่าใช้จ่าย                 -    (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.10) (0.10) 

รายได้จากทรัพยส์ิน                 -    370.81 378.22 385.79 393.51 401.37 409.40 417.59 425.94 434.46 443.15 452.01 461.06 

ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต ์               

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์                    -    (9.90) (9.95) (9.99) (10.01) (10.01) (10.00) (9.95) (9.89) (9.79) (9.67) (9.51) (9.30) 
ค่าธรรมเนียมรบัหน่วยทรสัตร์ายปี                    -    (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการและผูด้แูล
ผลประโยชน ์

                   -    (9.90) (9.95) (9.99) (10.01) (10.01) (10.00) (9.95) (9.89) (9.79) (9.67) (9.51) (9.30) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน                    -    (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ                    -    (8.16) (8.32) (8.49) (8.66) (8.83) (9.01) (9.19) (9.37) (9.56) (9.75) (9.95) (10.15) 

รวมค่าใช้จ่ายของกองทรัสต ์                    -    (31.09) (31.36) (31.60) (31.81) (31.99) (32.13) (32.23) (32.29) (32.28) (32.22) (32.09) (31.89) 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ                    -    339.72 346.87 354.19 361.69 369.38 377.27 385.36 393.66 402.18 410.93 419.92 429.17 

เงินปันผล                    -    (336.32) (343.40) (350.65) (358.08) (365.69) (373.50) (381.51) (389.72) (398.16) (406.82) (415.72) (424.88) 

เงินปันผลตามสัดส่วนการลงทุน                    -    (168.16) (171.70) (175.32) (179.04) (182.84) (186.75) (190.75) (194.86) (199.08) (203.41) (207.86) (212.44) 
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หน่วย: ลา้นบาท 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 
รายได้จากการลงทุน              

รายไดค่้าเชา่ RACK 464.24 473.52 482.99 492.65 502.51 512.56 522.81 533.26 543.93 554.81 565.90 577.22 588.77 
รายไดค่้าเชา่ Customer Center 4.87 4.97 5.07 5.17 5.27 5.38 5.48 5.59 5.71 5.82 5.94 6.06 6.18 
รายไดค่้าเชา่ Substation 1.27 1.29 1.32 1.35 1.37 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58 1.61 

รวมรายได้จากการลงทุน 470.38 479.78 489.38 499.17 509.15 519.33 529.72 540.31 551.12 562.14 573.39 584.85 596.55 
ค่าใช้จ่าย              

ค่าเช่าสถานีก าเนิดไฟฟา้ส ารอง (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) (0.12) (0.12) (0.12) 
รวมค่าใช้จ่าย (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) (0.12) (0.12) (0.12) 
รายได้จากทรัพยส์ิน 470.28 479.68 489.28 499.07 509.04 519.23 529.61 540.20 551.01 562.03 573.27 584.74 596.43 
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต ์              

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ (9.06) (8.76) (8.41) (8.01) (7.53) (6.98) (6.35) (5.62) (4.80) (3.87) (2.81) (1.62) (0.28) 

ค่าธรรมเนียมรบัหน่วยทรสัตร์ายปี (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการและ

ผูด้แูลผลประโยชน ์
(9.06) (8.76) (8.41) (8.01) (7.53) (6.98) (6.35) (5.62) (4.80) (3.87) (2.81) (1.62) (0.28) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) (1.87) 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (10.35) (10.56) (10.77) (10.98) (11.20) (11.43) (11.65) (11.89) (12.13) (12.37) (12.62) (12.87) (13.12) 

รวมค่าใช้จ่ายของกองทรัสต ์ (31.60) (31.22) (30.73) (30.13) (29.39) (28.52) (27.48) (26.27) (24.86) (23.24) (21.37) (19.24) (16.82) 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 438.68 448.46 458.55 468.94 479.65 490.71 502.13 513.93 526.15 538.79 551.90 565.49 579.62 

เงินปันผล (434.29) (443.98) (453.96) (464.25) (474.85) (485.80) (497.11) (508.79) (520.88) (533.40) (546.38) (559.84) (573.82) 

เงินปันผลตามสัดส่วนการลงทุน (217.15) (221.99) (226.98) (232.12) (237.43) (242.90) (248.55) (254.40) (260.44) (266.70) (273.19) (279.92) (286.91) 
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เอกสารแนบ 6: วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาจากรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระ
ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ไดแ้ก่ บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด (“AA”) ซึ่งประเมิน
มลูค่าทรพัยสิ์นโดยใชว้ิธีคิดจากรายได ้(Income Approach) 

AA เลือกใชว้ิธีคิดจากรายได ้(Income Approach) โดยประเมินรายไดจ้ากการด าเนินงานของทรพัยสิ์นท่ี บรษิัทฯ 
และกองทรสัต ์จะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายทรพัยสิ์น โดยบรษิัทฯ จะขายอาคาร (พรอ้มส่วนควบ) ที่เป็นท่ีตัง้ของโครงการ INET-
IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบดว้ย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรบัรองลูกคา้ รวมถึงทางเชื่อมกับอาคารรบัรอง
ลกูคา้ อาคารที่จอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารหอ้งน า้ อาคารป๊ัมน า้และถังเก็บน า้ และอุปกรณแ์ละงานระบบที่เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงอปุกรณเ์ทคโนโลยีขัน้สงู (ระบบ cloud และระบบ network) และสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยมีระยะประมาณ
การประมาณ 25 ปี ซึ่งราคาประเมินทรพัยสิ์นโดย AA อยู่ที่ 4,734.78 ลา้นบาท ตามสมมติฐาน ดงันี ้

สมมุติฐานในการประเมินราคา บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด 
วันทีป่ระเมิน 29 มิถนุายน 2563 

ระยะเวลาประมาณการ 25 ปี  
สมมติฐานประมาณการรายได้ 

รายได้จาก Co-location 
• จ านวน Rack ทัง้สิน้: 231 Rack  
• รายไดเ้ฉลี่ยต่อ Rack 20,760 - 45,500 บาท / Rack / เดือน 
• อตัราเติบโตของค่าเช่า Rack คงที่ตลอดการประมาณการ 

รายได้จาก Cloud 

• ณ สิน้ปี 2562 มี V.M. ทัง้หมด 14,508 VM อตัราการเติบโตอยู่ระหว่างรอ้ยละ 15-18 
• ณ สิน้ปี 2562 มีค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5,246 บาทต่อ V.M. ต่อเดือน  
• อตัราค่าเช่าเฉลี่ยถกูคาดการณว์่าจะลดลงรอ้ยละ 8.39 ต่อปี 
สมมติฐานประมาณการค่าใช้จ่าย 

ค่าไฟฟ้า (Electricity Expenses) 
• ค่าไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 24.8 ลา้นบาท คา่ไฟฟ้าถกูประมาณว่าจะเตบิโตรอ้ยละ 5 
ต่อปี 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ Cloud (Cloud Expenses) 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบั Cloud ณ สิน้ปี 62 ดงันี ้
• ค่าแรงพนกังานที่ศนูยป์ฏบิตัิการเครือข่าย (NOC) 31.12 ลบ โตเฉลี่ยรอ้ยละ 3 ต่อปี 
• ค่าแรงนอกเหนือจาก NOC Service  14.23 ลบ โตรอ้ยละ 5 ต่อปี 
• License พืน้ฐานส าหรบัระบบปฏิบตัิการ (Base License) จ านวน 30.78 ลบ. ลดลงเฉลี่ย
รอ้ยละ 2 ต่อปี 

• License ส าหรบัโปรแกรมเสริม (On-Top License) จ านวน 90.57 ลบ. โตรอ้ยละ 2 ต่อปี 
• ตน้ทนุจ่ายในพฒันาโปรแกรม (Cost to JV) จ านวน 66.9 ลา้นบาท คงที่ตลอดโครงการ 
• ตน้ทนุจ่ายใหก้บัผูจ้ดัจ าหนา่ย (Cost to Vendor) จ านวน 19.9 ลา้นบาท คงที่ตลอด
โครงการ 

ค่าเช่าทีด่ิน (Land Lease) • ค่าเช่าที่ดิน 1.13 ลบ. ปรบัขึน้ 5% ทกุ 3 ปี ตามสญัญาระหวา่งบริษัทฯ และ SCG 
ค่าจ้าง (Wage) • ประมาณการค่าจา้ง ณ ปี 63 ที่ 14.7 ลบ. โตรอ้ยละ 5 ต่อปี 

ค่าบ ารุงรักษา (Maintenance expense) • อา้งอิงจากบทวิเคราะหด์า้นการเงินการลงทนุ ของเมอรล์ินส ์
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) • ปี 62 มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 187.5 ลบ. โตรอ้ยละ 3   

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (Other Expenses) • รอ้ยละ 1 ของรายไดร้วมในแต่ละปี 
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สมมุติฐานในการประเมินราคา บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (CAPEX) •  อา้งอิงจากบทวิเคราะหด์า้นการเงินการลงทนุ จดัท าโดย เมอรล์ินส ์

อัตราคิดลด 
ต้นทุนทางการเงินเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (WACC) รอ้ยละ 10 
 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผูป้ระเมินทรพัยสิ์นใชว้ิธีคิดจากรายไดซ้ึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสม โดยอา้งอิง
จากขอ้มลูงบการเงิน งบบัญชีผูบ้ริหารในอดีตและ รายงานประเมินการเงินการลงทุนจากที่ปรึกษาทางดา้นเทคนิค โดย 
บริษัท เมอรลิ์นส ์โซลูชั่นส ์อินเตอรแ์นชั่นนัล จ ากัด ซึ่งสามารถเป็นพืน้ฐานในการท าประมาณการของทรพัยสิ์นไดอ้ย่าง
น่าเชื่อถือ 
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เอกสารแนบ 7: ประวัติและประสบการณข์องบริษัท เมอรลิ์นส ์โซลูช่ันส ์
อินเตอรแ์นช่ันนัล จ ากัด 

 

ข้อมูลทีป่รึกษา และความเช่ียวชาญ 
รายการ รายละเอียด 

ปีที่ก่อตัง้ พ.ศ. 2536 
ประเภทที่ปรกึษา ประเภท A สาขา Telecommunication Sector (TE) 
หน่วยงานรบัรองการจดทะเบียนที่
ปรกึษา 

ศนูยข์อ้มลูที่ปรกึษาไทย กระทรวงการคลงั (เลขที่ 420) 

ใบรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
กลุ่มลกูคา้ หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ และองคก์รขนาดใหญ่ 

ความเชี่ยวชาญ 

• จดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยแีละการสื่อสาร และแผนปฏิบตัิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
• ออกแบบระบบคอมพิวเตอร ์และโครงสรา้งพืน้ฐาน 
• จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
• การออกแบบและการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

ประสบการณด์้านการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบเครือข่าย 
ผู้จ้าง รายละเอียด 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ที่ปรกึษาศกึษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ในส่วนของระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์
บริษัท ปนูซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) SCG Infrastructure Master Plan Development Project 
ส านกังานสลากกินแบ่งรฐับาล ที่ปรกึษาและจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูั่นส ์จ ากดั 
ICT and Communication Master Plan, PTT Exploration and Production Public Company 
Limited  

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูั่นส ์จ ากดั ที่ปรกึษาออกแบบระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน ICT ส าหรบัโครงการ PTT Global Infrastructure 

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูั่นส ์จ ากดั 
ที่ปรกึษาควบคมุงานการพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อการบริการ ICT ส าหรบัโครงการ
พฒันาและปรบัปรุงอาคาร ปตท. ส านกังานใหญ่ และอาคาร ปตท.สผ. 
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เอกสารแนบ 8: ตารางแสดงราคาคา่เช่าบริการแบบค่าเช่าปลีก (Retail Price) และราคาคา่เช่าบรกิารแบบค้าส่ง 
(Wholesale Price) ของ Co-location โดยบริษัท เมอรลิ์นส ์โซลูช่ันส ์อินเตอรแ์นช่ันนัล จ ากัด 

 

รายละเอียด 

Company A Company B Company C Company D Company E Company F Company G Company H 

½ Rack Full Rack 
Full Rack 

(High 
Density) 

Full Rack Full Rack Full Rack Full Rack ¼ Rack ½ Rack Full Rack ½ Rack Full Rack Full Rack 

ราคาค่าเช่าปลีก 
(บาท/เดือน) 

24,400 37,000 53,000 47,000 45,500 
50,000 

(+36,000 
ค่าติดตัง้) 

50,000 13,500 25,000 38,000 25,000 45,000 
54,000 

(+36,000 ค่า
ติดตัง้) 

ราคาค่าเช่าส่ง 
(บาท/เดือน) 

    37,300 
50,000 
(Private 

premium) 

36,000 
(volume 
discount 
from 50 
Racks) 

     

46,500 (start 
up with 25 

racks, up to 
50 racks) 

ราคาค่า ไฟฟ้า 
7.5 (บาท/
ยนูิต) 

7.5 (บาท/
ยนูิต) 

7.5 (บาท/ 
ยนูิต) 

7.5 (บาท/ 
ยนูิต) 

6 (บาท/ 
ยนูิต) 

       

Power supply 
16 amp, 
power 

distribution 
20 
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เอกสารแนบ 9: ตารางแสดงกระแสเงนิสดรับและกระแสเงนิสดจ่ายจากเงือ่นไขในเอกสารธุรกรรม 
หน่วย: ลา้นบาท 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม            

เงินสดรบัคืนจากค่าเช่าท่ีดินล่วงหนา้ - 1.13 1.19 1.19 1.19 1.25 1.25 1.25 1.31 1.31 1.31 1.38 1.38 

เงินสดรบัคืนจากภาษีล่วงหนา้ - - - - 0.88 - - 0.92 - - 0.97 - - 

เงินสดรบัคืนจากเงินประกนัค่าเช่า - - - - - - - - - - - - - 

เงินสดรบัจากค่าตอบแทนการใชท่ี้ดิน 40.00 - - - - - - - - - - - - 

เงินสดจ่ายจากค่าเช่าท่ีดินล่วงหนา้ (35.17) - - - - - - - - - - - - 

เงินสดจ่ายจากการช าระค่าภาษีล่วงหนา้ (8.79) - - - - - - - - - - - - 

เงินสดจ่ายจากเงินประกนัค่าเช่า (92.72) (1.85) (1.89) (1.93) (1.97) (2.01) (2.05) (2.09) (2.13) (2.17) (2.22) (2.26) (2.31) 

เงินสดจ่ายจากค่าลงทนุใน Rack เพิ่มเติม (4.83) - - - - - - - - - - - - 

เงินสดจ่ายจากค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทนุ (70.79) - - - - - - - - - - - - 
รวมกระแสเงินสดตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม  
(ก่อนปรับปรุงผลกระทบทางภาษี) 

(172.30) (0.72) (0.70) (0.74) 0.10 (0.76) (0.80) 0.08 (0.82) (0.86) 0.06 (0.89) (0.93) 

เงินสดจ่ายจากภาระภาษีต่างๆท่ีเกิดขึน้จากการเขา้การท ารายการ (550.20) - - - - - - - - - - - - 
รวมกระแสเงินสดตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม  
(หลังปรับปรุงผลกระทบทางภาษี) 

(722.50) (0.72) (0.70) (0.74) 0.10 (0.76) (0.80) 0.08 (0.82) (0.86) 0.06 (0.89) (0.93) 
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หน่วย: ลา้นบาท 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม 
เงินสดรบัคืนจากค่าเช่าท่ีดินล่วงหนา้ 1.38 1.44 1.44 1.44 1.52 1.52 1.52 1.59 1.59 1.59 1.67 1.67 1.67 - 

เงินสดรบัคืนจากภาษีล่วงหนา้ 1.02 - - 1.07 - - 1.12 - - 1.18 - - 1.23 0.42 
เงินสดรบัคืนจากเงินประกนัค่าเช่า - - - - - - - - - - - - 149.14 - 
เงินสดรบัจากค่าตอบแทนการใชท่ี้ดิน - - - - - - - - - - - - - - 
เงินสดจ่ายจากค่าเช่าท่ีดินล่วงหนา้ - - - - - - - - - - - - - - 
เงินสดจ่ายจากการช าระค่าภาษีล่วงหนา้ - - - - - - - - - - - - - - 

เงินสดจ่ายจากเงินประกนัค่าเช่า (2.35) (2.40) (2.45) (2.50) (2.55) (2.60) (2.65) (2.70) (2.76) (2.81) (2.87) (2.92) - - 
เงินสดจ่ายจากค่าลงทนุใน Rack เพิ่มเติม - - - - - - - - - - - - - - 
เงินสดจ่ายจากค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทนุ - - - - - - - - - - - - - - 
รวมกระแสเงินสดตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม 

 (ก่อนปรับปรุงผลกระทบทางภาษี) 
0.04 (0.95) (1.00) 0.01 (1.03) (1.08) (0.01) (1.11) (1.16) (0.04) (1.20) (1.25) 152.04 0.42 

เงินสดจ่ายจากภาระภาษีต่างๆท่ีเกิดขึน้จากการเขา้การท ารายการ - - - - - - - - - - - - - - 
รวมกระแสเงินสดตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม  

(หลังปรับปรุงผลกระทบทางภาษี) 
0.04 (0.95) (1.00) 0.01 (1.03) (1.08) (0.01) (1.11) (1.16) (0.04) (1.20) (1.25) 152.04 0.42 

 

 


