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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
อันเน่ืองมาจากการเข้าท าธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

ส าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ของบริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
  ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 
27 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมกบักองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (“กองทุนฯ”) ซึ่งในขณะนีอ้ยู่
ระหวา่งจดัเตรียมเอกสาร เพื่อขออนมุตัิการจดัตัง้กองทนุฯ จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อการระดมทุน (“ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน”) รวมทัง้อนุมตัิให้
คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือ
เก่ียวเนื่อง ตลอดจนก าหนดหรือเปลีย่นแปลง ข้อก าหนด เง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดใดๆ ที่เก่ียวเนื่องและเป็นประโยชน์ส าหรับ
การเข้าท าธุรกรรมกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ธุรกรรมให้เช่าสินทรัพย์ระยะยาว ธุรกรรมตกลงด าเนินการ ธุรกรรมเช่าช่วง
ด าเนินงาน และธุรกรรมซือ้หน่วยลงทนุ (ตามนิยามด้านลา่ง) ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การก าหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลงมลูคา่
ของรายการเข้าท าธุรกรรมของกองทนุฯ จ านวน และ/หรือ ประเภททรัพย์สนิ คู่สญัญาที่เก่ียวข้อง จ านวนหน่วยลงทนุที่จะจอง
ซือ้ และรายละเอียดที่เก่ียวข้องอื่นๆ การเข้าท าสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ  รวมถึงสญัญาอื่นๆ  และเอกสารใดๆ ที่
เก่ียวกบัการท าธุรกรรมกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน การติดต่อกบัหน่วยงานราชการ หรือองค์กรก ากบัดแูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
เช่น ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงมีอ านาจในการลงนามวา่จ้างที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ และบคุคลใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นและ
สมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัเร่ืองดงักลา่ว 
  ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบและอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรมเก่ียวกบัการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่
สนิทรัพย์ ระหวา่งบริษัทฯ กบักองทนุฯ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ก. อนุมัติให้เข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี  ้

 อนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมให้เช่าช่วงที่ดิน (บางสว่น) พืน้ท่ีเช่าประมาณ 12,987 ตร.ม. ซึง่เป็นท่ีตัง้
ของโครงการ Internet Data Center แหง่ที่ 3 โฉนดเลขที่ 2877 เลขที่ดิน 16 หน้าส ารวจ 93 หมู ่6 ต าบล
ทับกวาง  อ า เภอแก่ งคอย จังหวัดสระบุ รี  (“โครงการ  INET- IDC3 เฟส 1”) ใ ห้ เช่ าอาคาร  
(พร้อมสว่นควบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 (อาคาร Data Center อาคาร Utility รวมถึงทางเช่ือม
และอาคารรับรองลกูค้า) และให้เช่าอปุกรณ์แตไ่มร่วมอปุกรณ์เทคโนโลยีขัน้สงู เป็นระยะเวลาประมาณ 
27 ปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2588 ซึ่งทรัพย์สินที่ให้เช่าดงักล่าวเป็นทรัพย์สินที่ใช้ส าหรับโครงการ 
INET-IDC 3 เฟส 1  ให้แก่ กองทนุฯ (รวมเรียกวา่ “ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว”)  

 อนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมตกลงด าเนินการตามสญัญาตกลงด าเนินการ ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะ
ผู้ ให้สญัญา และกองทนุฯ ในฐานะผู้ รับสญัญา เพื่อเป็นการรับรองการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทฯ  ที่มีกบั
กองทนุฯ (“ธุรกรรมตกลงด าเนินการ”)  
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  อนึ่ง ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว จะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุใน (1) สญัญาเช่าช่วงที่ดิน 
(บางสว่น) ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้ ให้เช่าช่วง และกองทนุฯ ในฐานะผู้ เช่าช่วง (2) สญัญาเช่าอาคาร(พร้อมสว่นควบ) ระหว่าง
บริษัทฯ ในฐานะผู้ ให้เช่า และกองทนุฯ ในฐานะผู้ เช่า และ (3) สญัญาเช่าอปุกรณ์ ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้ ให้เช่า และกองทนุฯ 
ในฐานะผู้ เช่า (รวมเรียกวา่ “สัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว”) และสญัญาตกลงด าเนินการ และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 
  ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาขนาดธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาว โดยวิธีเปรียบเทียบมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ธุรกรรมให้
เช่าทรัพย์สินระยะยาว มีขนาดรายการประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 47.5 ถึง 71.3 ซึ่ง
จัดเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่  1 โดยค านวณจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากธุรกรรมให้เช่า
ทรัพย์สินระยะยาว เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมี
นยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยในการเข้าท า
รายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ประเภทที่ 1 ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเก่ียวกับการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)  

(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Adviser, “IFA”) ให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯเก่ียวกับการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทัง้จัดเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จ าเป็นตามที่
หนว่ยงานก ากบัดแูลก าหนด 

(3) ด าเนินการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิเก่ียวกบัการเข้าท ารายการการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของ
บริษัทฯ ทัง้นี ้ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออก
เสยีง โดยไมน่บัรวมผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในการเข้าท ารายการข้างต้น 

  ทัง้นี ้ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และธุรกรรมตกลงด าเนินการ ไม่ถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)  
 

ข. อนุมัติให้เข้าท ารายการที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

 อนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงที่ดิน (บางสว่น) ที่เป็นที่ตัง้ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 
ซึ่งตัง้อยู่บนโฉนดเลขที่ 2877 เลขที่ดิน 16 หน้าส ารวจ 93 หมู่ 6 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย 
จังหวดัสระบุรี พืน้ที่เช่าประมาณ 12,987 ตร.ม.  เช่าช่วงอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ที่เป็นที่ตัง้ของ
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โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 (อาคาร Data Center อาคาร Utility รวมถึงทางเช่ือมและอาคารรับรอง
ลกูค้า) และเช่าช่วงอปุกรณ์ แต่ไม่รวมอปุกรณ์เทคโนโลยีขัน้สงู จากกองทนุฯ ซึ่งระยะเวลาการเช่า
ต ่ากว่า 9 ปี และรวมถึงการต่อสัญญาออกไปอีกในคราวต่อๆไป แต่ระยะเวลาจะไม่เกิน 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2588 หรือประมาณ 27 ปีนบัจากวนัที่เข้าท าธุรกรรม (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมเช่า
ช่วงด าเนินงาน”) ภายใต้สญัญาเช่าช่วงด าเนินงานเพื่อใช้ทรัพย์สนิดงักลา่วในการด าเนินโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 ตอ่ไป  

 อนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมซือ้หนว่ยลงทนุที่ออกและเสนอขายโดยกองทนุฯ โดยอนมุตัิให้บริษัท
ฯ และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นผู้ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซือ้หน่วยลงทุนเป็น
จ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 (หรือจ านวนไม่เกินร้อยละ 33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอ
ขายทัง้หมดในครัง้แรกของกองทนุฯ (“ธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุน”)  

อนึ่ง ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุน จะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุใน
สญัญาเช่าช่วงด าเนินงาน และ สญัญาตกลงกระท าการ และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาขนาดธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน มีขนาดรายการประมาณ 2,540 ถึง 8,490 ล้านบาท โดย
พิจารณาจากการท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน ของ INET ไม่ต ่ากว่า 9 ปี และรวมถึงการต่อสญัญาออกไปอีกในคราวตอ่ๆไป 
แต่ระยะเวลาจะไมเ่กินวนัท่ี 31 ธันวาคม 2588 หรือประมาณ 27 ปีนบัจากวนัที่เข้าท าธุรกรรม และธุรกรรมซือ้หนว่ยลงทนุของ
กองทนุฯ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของหนว่ยลงทนุท่ีออกและเสนอขายครัง้แรกซึง่ขนาดรายการประมาณไมเ่กิน 667 ถึง 1,000 ล้านบาท 
ซึ่งขึน้อยู่กับขนาดของกองทุนฯ ท่ีประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาท เมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ระหว่าง  
6 เดือนที่ผา่นมา มีขนาดรายการรวมสงูสดุเทา่กบัประมาณร้อยละ 76.2 ถึงร้อยละ 225.6 จดัเป็นรายการการได้มาซึง่สนิทรัพย์
ประเภทท่ี 1 โดยวิธีเปรียบเทียบมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนที่ช าระให้ตามธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และธุรกรรมซือ้หนว่ยลงทนุ 
เปรียบเทียบกบัสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันัน้ ในการ
เข้าท ารายการได้มาไปซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 1 ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ก าหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เปิดเผยสารสนเทศและข้อมลูเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์  
(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ของบริษัทฯ รวมทัง้จดัเตรียมเอกสารอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตามที่หนว่ยงานก ากบัดแูลก าหนด 
(3) ด าเนินการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิเก่ียวกบัการเข้าท ารายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทฯ ทัง้นีต้้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
โดยไมน่บัรวมผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในการเข้าท ารายการข้างต้น 

 
 ทัง้นี ้ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุนไม่ถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตาม

ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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บริษัทฯจึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าว ดังต่อไปนี ้

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
1.1  รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาวและธุรกรรมตกลงด าเนินการจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่เง่ือนไขบงัคบัก่อน
ตามสญัญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (สญัญาใดสญัญาหนึ่งหรือหลาย
สญัญา) ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผนั ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวจะ
เกิดขึน้ภายในปี 2561  

1.2  รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  
1.2.1   ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

 ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน จะเกิดขึน้ภายหลังจากที่เง่ือนไขบังคับก่อนตามสัญญาเช่าช่วง
ด าเนินงาน และสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (สญัญาใดสญัญาหนึง่หรือหลายสญัญา) ส าเร็จครบถ้วน
หรือได้รับการผอ่นผนั ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน จะเกิดขึน้ในปี 2561 

1.2.2   ธุรกรรมซือ้หนว่ยลงทนุ 
ธุรกรรมซือ้หนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาจองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ซึง่จะประกาศ
ให้ทราบต่อไปโดยบริษัทจดัการกองทนุ (“บริษัทจัดการกองทุนฯ”)  ภายหลงัจากที่ค าขอจดัตัง้
กองทุนฯ ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยบริษัทจดัการกองทุนรวม จะแจ้งระยะเวลาจองซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุฯ ให้ทราบตอ่ไป โดยบริษัทฯ คาดวา่ธุรกรรมซือ้หนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้ภายในปี 2561 
 

  คู่สัญญาที่ท ารายการ และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  

   รายละเอียดของคูก่รณีและความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้
คู่กรณี ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 

กองทนุฯ  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ในปัจจบุนั กองทนุฯ ยงัไมไ่ด้จดัตัง้และไมม่ีความสมัพนัธ์กบั
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ตามนิยามของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข) และ/หรือนิติ
บคุคลที่บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นผู้ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ 
มีแผนที่จะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนฯ นับรวมกันเป็น
จ านวนไมเ่กิน 1 ใน 3 (หรือจ านวนไมเ่กินร้อยละ 33.33) ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้แรก
ของกองทนุฯ ดงันัน้ ภายหลงัจากที่กองทนุฯ ได้จดทะเบียน
จดัตัง้กบัส านกังาน ก.ล.ต. เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ และ/
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คู่กรณี ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 
หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ 
ก าหนดให้เป็นผู้ ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนฯ จะเป็นผู้ ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ ในจ านวนรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้
แรกของกองทนุฯ   

 
   ทัง้นี ้ภาพรวมโครงสร้างของกองทุนฯ จะเป็นไปตามแผนภมิูดังต่อไปนี ้
  

 
  

INETIF 

สญัญาเช่าช่วงด าเนินงาน 

–  สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน (บางสว่น) 

–  สญัญาเช่าอาคาร (พร้อมสว่นควบ)  

–  สญัญาเช่าอปุกรณ์  

–  สญัญาตกลงด าเนินการ INET-IDC3 Phase 1 
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    2.1 รายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์  
ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาว 
ผู้ให้เชา่/ให้เช่าช่วง  : บริษัทฯ 
ผู้ เช่า/เช่าช่วง   : กองทนุฯ 
ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 
ผู้ตกลงด าเนินการ  : บริษัทฯ 
คูส่ญัญาของผู้ตกลงด าเนินการ : กองทนุฯ 
 

2.2 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 
ผู้ให้เชา่ชว่ง   : กองทนุฯ 
ผู้ เช่าช่วง    : บริษัทฯ 
ธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุน 
ผู้ซือ้     : บริษัทฯ 
ผู้ขาย     : กองทนุฯ  

 
3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ  

   3.1 รายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์  
    ธุรกรรมให้เช่าสนิทรัพย์ระยะยาว 
 

 (1) ลกัษณะโดยทัว่ไปและประเภทของรายการ 
  ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เสร็จสิน้แล้ว บริษัทจัดการกองทุนฯ จะ
ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นกองทุนฯ ต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. จากนัน้กองทุนฯ จะน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวไปช าระค่าเช่า
ทรัพย์สินระยะยาวทัง้หมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง) ตลอดอายสุญัญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวให้แก่
บริษัทฯ เพื่อกองทนุฯ จะได้สิทธิการเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยกองทนุฯ จะเข้าท าสญัญาให้เช่าทรัพย์สิน
ระยะยาวกบับริษัทฯ ทัง้นี ้รายละเอียดของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวจะเป็นไปตามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขตามที่ระบใุนสญัญาให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาวดงักลา่ว 
  
  การให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวแก่กองทุนฯ ดังกล่าวข้างต้น จะมีขนาดของรายการอยู่ที่ประมาณ 
2,000 ถึง 3,000 ล้านบาท ทัง้นี ้ราคาค่าเช่าสุดท้ายจะขึน้อยู่กับการตกลงกันของคู่สัญญาที่เก่ียวข้อง 
อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทน (ราคาเช่าสดุท้าย) ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการท าสญัญาให้เช่าทรัพย์สินระยะ
ยาวจะขึน้อยูก่บัราคาเสนอขายสดุท้ายของหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ซึง่จะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณ
ความต้องการซือ้หน่วยลงทนุของนกัลงทนุสถาบนั (bookbuilding) และขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น 
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สภาวะของตลาดทนุในขณะนัน้ การเสนอขายผลติภณัฑ์ทางการเงินอื่นในช่วงนัน้ เป็นต้น ทัง้นี ้ผลตอบแทน 
(ราคาเช่าสดุท้าย) จะเป็นไปตามที่บริษัทฯ และกองทนุฯ จะตกลงกนั และกองทนุฯจะช าระเงินเต็มจ านวน
ภายหลงัจากที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดตามที่ระบุไว้ในสญัญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวส าเร็จหรือได้รับ
ยกเว้นแล้ว 
 
 (2) ขนาดของรายการ 
  การค านวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยอ้างอิงข้อมูล 
จากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดการค านวณ
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(ก) เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ 
  ไมน่ ามาปรับใช้เนื่องจากไมใ่ชเ่ป็นการจ าหนา่ยไปซึง่หลกัทรัพย์  
 
(ข) เปรียบเทียบก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 
  ไมน่ ามาปรับใช้เนื่องจากไมใ่ชเ่ป็นการจ าหนา่ยไปซึง่หลกัทรัพย์  
 
(ค) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

  ขนาดของรายการ  =  
มลูคา่ของสญัญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว

สินทรัพย์รวมของบริษัท
 

 

     =  
ประมาณ 2,000 ถงึ 3,000 ล้านบาท

4,206.24 ล้านบาท
 

 
     = ร้อยละ 47.5 ถึง 71.3 
 
(ง) เปรียบเทียบมูลค่าของหลกัทรัพย์ 
ไมน่ ามาปรับใช้เนื่องจากไมม่ีการออกหลกัทรัพย์ 

 
  จากวิธี (ค) ในข้างต้น ที่ประชมุคณะกรรมการจึงมีความเห็นให้ด าเนินการพิจารณาและอนมุตัิให้เข้า
ท าธุรกรรมกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และธุรกรรมที่เก่ียวข้องโดยใช้มาตรฐานการด าเนินการเสมือนวา่
ธุรกรรมกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และธุรกรรมที่เก่ียวข้องเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ประเภทที่ 
1 ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการพิจารณาและอนุมตัิ
ธุรกรรมกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และธุรกรรมที่เก่ียวข้องเป็นไปอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
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    ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 

 (1) ลกัษณะทัว่ไปและประเภทของรายการ 
  บริษัทฯ จะตกลงด าเนินการในเร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้พื่อเป็นการรับรองการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้
การด าเนินการของธุรกิจให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและ
ราบร่ืน โดยบริษัทฯ ตกลงจะด าเนินการในเร่ืองส าคญั เช่น  

(ก)  ลงทนุซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุฯ (ไม่ว่าจะเป็นการซือ้เองโดยบริษัทฯ และ/หรือโดยนิติบคุคล
อื่นที่บริษัทฯ ก าหนด) และรักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ดงักล่าว ในสดัส่วน
ตามที่ได้ตกลงกนัในภายหลงั 

(ข)  ด าเนินการในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบตัิตามสญัญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 
และสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(ค)  ข้อตกลงอื่นๆ ตามที่ได้ก าหนดในสญัญาตกลงด าเนินการ 
 

 (2) ขนาดของรายการ 
  เนื่องจากธุรกรรมตกลงด าเนินการเป็นรายการที่ถือเป็นสว่นหนึ่งของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะ
ยาว เพื่อเป็นการรับรองการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในการเข้าท า
ธุรกรรมตกลงด าเนินการดงักลา่วจากกองทนุฯ นอกเหนือจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาวข้างต้น 

 
   3.2 รายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ  
    ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน  

 (1) ลกัษณะทัว่ไปและประเภทของรายการ 
  บริษัทฯ จะท ารายการเช่าช่วงด าเนินงาน (Sub-Lease) โดยจะเป็นการเช่าช่วงที่ดิน (บางส่วน) 
อาคาร (พร้อมส่วนควบ) และ อุปกรณ์ จากกองทุนฯ  ตามที่ระบุในข้อ 4  รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไป มีระยะเวลาการเช่าเป็นไปตามที่ระบไุว้ในหวัข้อยอ่ย 4.2.1 ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนนิงาน 
โดยมีมลูคา่ของรายการรวมประมาณไมเ่กิน 2,540 ถึง 8,490 ล้านบาท  
 (2) ขนาดของรายการ 
  การค านวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมลูจาก
งบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดการค านวณ ดงัตอ่ไปนี ้
 

(ก) เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ 
 ไมน่ ามาปรับใช้เนื่องจากไมใ่ชเ่ป็นการได้มาซึง่หลกัทรัพย์  
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(ข) เปรียบเทียบก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 
 ไมน่ ามาปรับใช้เนื่องจากไมใ่ชเ่ป็นการได้มาซึง่หลกัทรัพย์  
 
(ค) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

      ขนาดของรายการ  =  
จ านวนเงินท่ีจะจ่าย

สินทรัพย์รวมของบริษัท
 

 

          =  
 ประมาณ 2,540 ถงึ 8,490 ล้านบาท 

4,206.24 ล้านบาท
   

 
          = ร้อยละ  60.4 ถึง 201.8 
 

(ง) เปรียบเทียบมูลค่าของหลกัทรัพย์ 
      ไมน่ ามาปรับใช้เนื่องจากไมม่ีการออกหลกัทรัพย์ 
 
    ธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุน   
 

 (1) ลกัษณะทัว่ไปและประเภทของรายการ 
  ภายหลงัจากที่กองทนุฯ ได้จดทะเบียนจดัตัง้กบัส านกังาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย
ของบริษัทฯ และ/หรือ นิติบคุคลที่บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นผู้ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ จะซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทนุฯ เป็นจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3  (หรือจ านวนไม่เกินร้อยละ 33.33) ของจ านวนหน่วยลงทนุที่ออก
และเสนอขายทัง้หมดของกองทนุฯ ในครัง้แรก 
  ทัง้นี ้จ านวนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณ
ความต้องการซือ้หนว่ยลงทนุของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) และขึน้อยูก่บัปัจจยัอื่นๆ หลายประการ 
เช่น สภาวะของตลาดทุนในขณะนัน้ การเสนอขายผลิตภณัฑ์ทางการเงินอื่นในช่วงนัน้ เป็นต้น โดยคิด
ค านวณบนสมมติฐานที่ว่าขนาดของกองทุนฯ อยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาท  โดยค่าซือ้หน่วย
ลงทนุที่บริษัทฯ (และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือ นิติบคุคลที่บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นผู้ซือ้หน่วย
ลงทุนของกองทุนฯ) จะต้องช าระให้แก่กองทุนฯ อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 667 ถึง 1,000 ล้านบาท ทัง้นีจ้ะ
เป็นไปตามขนาดของกองทนุฯ  
 
 (2) ขนาดของรายการ 
  การค านวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมลูจาก
งบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดการค านวณ ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก)  เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ 
  ไมน่ ามาปรับใช้เนื่องจากกองทนุฯ ยงัไมไ่ด้จดัตัง้และไมม่ีผลประกอบการ  
 
(ข)  เปรียบเทียบก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 
  ไมน่ ามาปรับใช้เนื่องจากกองทนุฯ ยงัไมไ่ด้จดัตัง้และไมม่ีผลประกอบการ  
 
(ค)  เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

  ขนาดของรายการ  =  
จ านวนเงินท่ีคาดว่าต้องช าระ

สินทรัพย์รวมของบริษัท
 

 

     =  
ประมาณ 667 ถึง 1,000 ล้านบาท

4,206.24 ล้านบาท
 

 
     = ร้อยละ 15.8 ถึง 23.8 

    
  ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาขนาดธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุน โดยวิธีเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มี
ขนาดของรายการเท่ากับประมาณไม่เกิน 667 ถึง 1,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.8 ถึง 23.8 ทัง้นี ้
ราคาจองซือ้จะขึน้อยูก่บัขนาดรายการของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวซึง่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
ตามที่ได้ระบขุ้างต้นแล้ว 
 

(ง)  เปรียบเทียบมูลค่าของหลกัทรัพย์ 
        ไมน่ ามาปรับใช้เนื่องจากไมม่ีการออกหลกัทรัพย์ 
 

   อนึ่ง ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และธุรกรรมซือ้หน่วยลงทนุถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่
ต้องค านวณขนาดของรายการรวมกัน และต้องนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทฯ 
ระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อค านวณจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีขนาดของรายการ
รวมกนัเทา่กบัร้อยละ 76.2 ถึง 225.6 ซึง่จะเข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 1 ตามที่ก าหนด
ในประกาศการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์  
 

4) รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่จะได้มาหรือจ าหน่ายไป 

4.1 รายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 
 4.1.1 ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาว  

  บริษัทฯ และกองทุนฯ จะเข้าท าสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยบริษัทฯ จะให้กองทุนฯ  
เป็นผู้ เช่าช่วง (Sub-Lease) ที่ดิน ที่เป็นที่ตัง้ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งตัง้อยู่บนโฉนดเลขที่ 2877  
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เลขที่ดิน 16 หน้าส ารวจ 93 หมู่ 6 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พืน้ที่เช่าประมาณ  
12,987 ตร.ม. ซึง่บริษัทฯ เป็นผู้ทรงสทิธิการเช่าระยะยาว 30 ปี (คงเหลอืประมาณ 27 ปี) สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2588 นอกจากนี ้บริษัทฯ จะให้กองทุนฯ เช่าอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ที่เป็นที่ตัง้ของโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 (อาคาร Data Center อาคาร Utility รวมถึงทางเช่ือมและอาคารรับรองลกูค้า) รวมถึง
อปุกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ไม่รวมอปุกรณ์
เทคโนโลยีขัน้สงู ทัง้นี ้ระยะเวลาของสญัญาให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาวจะสอดคล้องกบัระยะเวลาสญัญาเช่า
ที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับ เจ้าของที่ดินดงักล่าว  โดยรายละเอียดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตาม
ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาว มีดงันี ้

ล าดับ ธุรกรรม ทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชีโดยประมาณ  
ณ วันที่ 31  ธันวาคม2560 

 (ล้านบาท) 
1. เช่าช่วงที่ดิน (บางสว่น) ที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการ INET-IDC3 

เฟส 1 พืน้ท่ีเช่าประมาณ 12,987 ตร.ม. 
0.001 

2. เช่าอาคารและสว่นควบ รวมทัง้งานระบบ
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ตดิตัง้อยูใ่นอาคารหรือ
บริเวณที่ตัง้ของโครงการ 

(1) อาคารศนูย์ข้อมลู (Data Center) 

234.86 
(2) อาคาร Utility 
(3) อาคารรับรองลกูค้า 
           (Customer Center) 
(4) งานโครงสร้างอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
(5) งานระบบไฟฟา้ 

377.58 
 

(6) งานระบบปรับอากาศ 
(7) งานระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 
(8) งานระบบตรวจจบัน า้ร่ัว 
(9) งานระบบจา่ยน า้มนัเชือ้เพลงิ 
(10) งานระบบสายเคเบิล 
(11) งานระบบอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
(12) งานระบบความปลอดภยั 17.66  

3. เช่าอปุกรณ์ส าหรับการให้บริการ (1) Racks 6.31   
รวมมูลค่าทัง้สิน้ 636.41 

หมายเหต:ุ 1เนื่องจากที่ดินดงักลา่วเป็นสทิธิการเช่าระยะยาวและปัจจบุนับริษัทฯ มีการจ่ายคา่เช่าเป็นรายปี 
 

4.1.2 ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 
  ภายหลงัจากที่กองทุนฯ จดทะเบียนจัดตัง้กับส านักงาน ก.ล.ต. เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ และ
กองทุนฯ จะเข้าท าสญัญาข้อตกลงด าเนินการเพื่อเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ จะปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทฯ 
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เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อให้การด าเนินการของการให้บริการที่เก่ียวข้องกับ Data Center เป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและราบร่ืน โดยที่สญัญาตกลงด าเนินการ มีเง่ือนไขส าคญั เช่น 

(ก) ลงทนุซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุฯ (ไมว่า่จะเป็นการซือ้เองโดยบริษัทฯ และ/หรือโดยนิติบคุคล
อื่นท่ีบริษัทฯ ก าหนด) และรักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุฯ ในสดัสว่นตามที่ได้
ตกลงกนัในภายหลงั 

(ข) ด าเนินการบริหารและท าหน้าที่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบตัิตามสญัญาให้เช่า
ทรัพย์สนิระยะยาว และสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการ Data Center  

(ค) ข้อตกลงอื่นๆ ตามที่ได้ก าหนดในสญัญาตกลงด าเนินการ 
 
   4.2 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
    4.2.1 ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

  บริษัทฯ และกองทุนฯ จะเข้าท าสญัญาเช่าช่วงด าเนินงาน โดยบริษัทฯ จะเช่าช่วง (Sub-Lease) 
ที่ดิน ที่เป็นที่ตัง้ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งตัง้อยู่บนโฉนดเลขที่ 2877 เลขที่ดิน 16 หน้าส ารวจ 93 
หมู่ 6 ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ พืน้ที่เช่าประมาณ 12,987 ตร.ม.  จากกองทนุฯ และ 
บริษัทฯ จะเช่าช่วงอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ที่เป็นที่ตัง้ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 (อาคาร Data 
Center อาคาร Utility รวมถึงทางเช่ือมและอาคารรับรองลกูค้า) รวมถึงเช่าช่วงอปุกรณ์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบั
การให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ไม่รวมอปุกรณ์เทคโนโลยีขัน้สงู จากกองทนุฯ 
เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งระยะเวลาของสญัญาเช่าช่วงด าเนินงานมีก าหนดระยะเวลาการ
เช่าครัง้ละไม่ต ่ากว่า 9  ปี ทัง้นี ้บริษัทฯ สามารถต่ออายุสัญญาเช่าช่วงด าเนินการใหม่ได้ โดยไม่เกิน
ระยะเวลาสิน้สดุของสญัญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว ซึ่งสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2588 ภายใต้รายละเอียด
และเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเช่าช่วงด าเนินงาน โดยรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม
ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน มีดงันี ้ 

ธุรกรรม ทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชีโดยประมาณ  
ณ วันที่ 31  ธันวาคม  

2560 
 (ล้านบาท) 

เช่าช่วงที่ดิน (บางสว่น) อาคาร
(พร้อมสว่นควบ)และอปุกรณ์
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

ที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1  
พืน้ท่ีเช่าประมาณ 12,987 ตร.ม. 

0.001 

(1) อาคารศนูย์ข้อมลู (Data Center) 

234.86  
  

(2) อาคาร Utility 
(3) อาคารรับรองลกูค้า (Customer Center) 
(4) งานโครงสร้างที่เก่ียวข้อง 
(5) Racks 6.31   
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ธุรกรรม ทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชีโดยประมาณ  
ณ วันที่ 31  ธันวาคม  

2560 
 (ล้านบาท) 

(6) งานระบบไฟฟา้ 

377.58 
 

(7) งานระบบปรับอากาศ 
(8) งานระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 
(9) งานระบบตรวจจบัน า้ร่ัว 
(10) งานระบบจา่ยน า้มนัเชือ้เพลงิ 
(11) งานระบบสายเคเบิล 
(12) งานระบบอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
(13) งานระบบความปลอดภยั 17.66 

รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 636.41 
หมายเหต:ุ 1เนื่องจากที่ดินดงักลา่วเป็นสทิธิการเช่าระยะยาวและปัจจบุนับริษัทฯ มกีารจา่ยคา่เชา่เป็นรายปี 

    4.2.2 ธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุน 
      ธุรกรรมซือ้หนว่ยลงทนุ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
      รายละเอียดของสินทรัพย์ 

  กองทนุฯ จะจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลงทนุใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งมีศกัยภาพในการเติบโตในระยะยาว กองทนุฯ จะมีการจ าหนา่ยหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป และกองทนุฯ จะจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทนุให้แก่นกัลงทนุอยา่งสม ่าเสมอตาม
ผลประกอบการท่ีเกิดขึน้ ทัง้นีต้ามรายละเอียดที่ระบใุนหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ 
ที่จะจดัท าขึน้ตอ่ไป 
  โดยธุรกรรมซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนไมเ่กิน 1 ใน 3 (หรือจ านวนไมเ่กินร้อยละ 33.33) ของจ านวน
หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทัง้หมดของกองทุนฯในครัง้แรก ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 667 ถึง 1,000 
ล้านบาท ขึน้อยู่กบัมลูค่าหน่วยลงทนุที่ออกและเสนอขายครัง้แรกทัง้หมดของกองทนุฯ ที่ประมาณ 2,000 
ถึง 3,000 ล้านบาท  

       
5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วธีิการช าระเงนิและเงื่อนไขส าคญัอื่นๆ ตามที่ตกลงกนั 
5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

    5.1.1 รายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 
      ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาว  

   มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว จะเป็นไปตามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขตามที่ระบใุนสญัญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่บริษัทฯ และกองทนุ
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ฯ จะได้ตกลงกนัเพื่อเข้าท าสญัญาดงักลา่วต่อไป ทัง้นี ้ขนาดของรายการอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ล้าน
บาท โดยมลูคา่สิง่ตอบแทนส าหรับธุรกรรมดงักลา่ว จะขึน้อยูก่บัการเจรจาตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง 
โดยพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้องโดยรวมถึงสภาวะของตลาด ณ ขณะนัน้ เป็นต้น  

      ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 
   ธุรกรรมตกลงด าเนินการเป็นสว่นหนึ่งของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว เพื่อเป็นการรับรองการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในการเข้าท าธุรกรรมตกลงด าเนินการดงักลา่ว
จากกองทนุฯ นอกเหนือจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาวข้างต้น   
 

    5.1.2 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  
      ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 
      มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน จะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไข

ตามที่ระบใุนสญัญาเช่าช่วงด าเนินงาน และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่ บริษัทฯ และกองทนุฯ จะได้ตกลง
กนัเพื่อเข้าท าสญัญาดงักลา่วตอ่ไป ทัง้นี ้ขนาดของรายการอยูท่ี่ประมาณ 2,540 ถึง 8,490 ล้านบาท โดยมลูคา่
สิ่งตอบแทนส าหรับธุรกรรมดงักลา่ว จะขึน้อยู่กบัการเจรจาตกลงกนัระหวา่งคู่สญัญาที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณา
จากปัจจยัที่เก่ียวข้องโดยรวมถึงสภาวะของตลาด ณ ขณะนัน้ เป็นต้น      
  

      ธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุน 
   มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุน จะขึน้อยู่กับจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือ นิติบคุคลที่บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นผู้ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ จะ
ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือ นิติบคุคลที่บริษัทฯ ก าหนดให้
เป็นผู้ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุฯ วางแผนจะจองซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนไมเ่กิน 1 ใน 3  (หรือจ านวนไมเ่กิน
ร้อยละ 33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนฯ ที่ออกและเสนอขายในครัง้แรก ทัง้นี ้มูลค่าของ
ราคาซือ้สดุท้ายขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายสดุท้ายซึง่จะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซือ้หนว่ย
ลงทุนของนกัลงทุนสถาบนั (Bookbuilding) และขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะของตลาดทุนใน
ขณะนัน้ การเสนอขายผลติภณัฑ์ทางการเงินอื่นในช่วงนัน้ เป็นต้น  
   ทัง้นี ้คิดค านวณบนสมมติฐานที่ว่าขนาดของกองทุนฯ อยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาท 
โดยบริษัทฯ จะด าเนินการให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือ นิติบคุคลที่บริษัทฯ ก าหนดให้
เป็นผู้ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ อยูท่ี่ราคาประมาณไมเ่กิน 667 ถึง 1,000 ล้านบาท  
 

   5.2 วิธีการช าระเงนิ 
    5.2.1 รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
      ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว   
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กองทนุฯ จะน าเงินที่ระดมทนุได้มาช าระราคาค่าเช่าทรัพย์สินทัง้หมดตลอดอายสุญัญาเช่าในคราว
เดียว โดยวิธีการช าระเงินจะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบใุนสญัญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 
และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ และกองทนุฯ จะได้ตกลงกนัเพื่อเข้าท าสญัญาดงักลา่วตอ่ไป  

       ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 
  ไม่มีการช าระเงินระหว่างกองทนุฯ กบับริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากการ
เข้าท าธุรกรรมนีจ้ากกองทนุฯ   
 

    5.2.2 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  
      ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

  บริษัทฯ จะน ากระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่มีในปัจจุบันและอนาคตมาช าระค่าเช่าช่วง
ด าเนินงาน โดยการช าระค่าเช่าช่วงเป็นรายเดือน และ/หรือ รายปี ขึน้อยู่กบัรายการหรือการตกลงกนั โดย
วิธีการช าระเงินจะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุในสญัญาเช่าช่วงด าเนินงาน และ/หรือ 
สญัญาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่บริษัทฯ และกองทนุฯ จะได้ตกลงกนัเพื่อเข้าท าสญัญาดงักลา่วตอ่ไป  
  ธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุน 
  วิธีการช าระเงินของธุรกรรมซือ้หนว่ยลงทนุจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการกองทนุฯ จะก าหนด 
ทัง้นี ้ตามรายละเอียดที่ระบใุนหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ที่จะจดัท าขึน้ตอ่ไป 

 
  6.) มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะมีการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
   6.1 รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
    ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะมีการจ าหน่ายไปในธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว มีขนาดของรายการอยู่ที่
ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาท โดยราคาให้เช่าทรัพย์สินสุดท้ายจะขึน้อยู่กับการเจรจาตกลงกัน
ระหวา่งคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้อง รวมทัง้สภาวะของตลาดทนุในขณะนัน้ เป็น
ต้น   
    

    ธุรกรรมการตกลงด าเนินการ 
    ไมม่ีการค านวณมลูคา่  
 
   6.2 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  
    ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มาในธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน มีขนาดของรายการอยู่ที่ประมาณ 2,540 ถึง
8,490 ล้านบาท หรืออาจสูงกว่านัน้ โดยราคาเช่าช่วงทรัพย์สินสุดท้ายจะขึน้อยู่กับการเจรจาตกลงกัน
ระหวา่งคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้อง รวมทัง้สภาวะของตลาดในขณะนัน้ เป็นต้น   

     



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

หน้า 16 จาก 19 

    ธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุน 
มลูค่าของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมซือ้หน่วยลงทนุ จะขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายสดุท้ายของหน่วยลงทนุของ
กองทุนฯ ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซือ้หน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding) และขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น สภาวะของตลาดทนุในขณะนัน้ ทัง้นี ้หากคิดจาก
ราคาเช่าขัน้ต ่าของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาท ราคาซือ้หน่วย
ลงทนุจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของกองทนุฯ จะมีมลูคา่อยูท่ี่ประมาณ 667 ถึง  1,000 
ล้านบาท  
 

 7.) เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน  

   7.1 รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
    ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนของสินทรัพย์ตามธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวจะ
เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบใุนสญัญาให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาว ซึง่บริษัทฯ และกองทนุฯ จะ
ได้ตกลงกันเพื่อเข้าท าสญัญาดงักล่าวต่อไป ทัง้นี ้ขนาดของรายการอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ล้าน
บาท (ขึน้อยู่กบัการเจรจาตกลงกนัระหวา่งคู่สญัญาที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
สภาวะของตลาดในขณะนัน้)  

    ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 
ธุรกรรมตกลงด าเนินการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว เพื่อรับรองการปฏิบัติ
หน้าที่ของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่มีค่าตอบแทนใดๆ จากกองทุนฯ ในการเข้าท าธุรกรรมตกลง
ด าเนินการ  
 

   7.2 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  
    ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนของสินทรัพย์ตามธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน จะเป็นไป
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบใุนสญัญาเช่าช่วงด าเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ และกองทนุฯ จะได้ตกลงกนั
เพื่อเข้าท าสญัญาดงักลา่วตอ่ไป ทัง้นี ้ขนาดของรายการอยูท่ี่ประมาณ 2,540 ถึง 8,490 ล้านบาท หรืออาจ
สูงกว่านัน้ โดยจะขึน้อยู่กับการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่สัญญาที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจัยที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้สภาวะของตลาดในขณะนัน้ เป็นต้น   
  

    ธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุน  
มลูค่าของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมซือ้หน่วยลงทนุ จะขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายสดุท้ายของหน่วยลงทนุของ
กองทุนฯ ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซือ้หน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding) และขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น สภาวะตลาดทนุในขณะนัน้  
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 8.) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกับบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะได้รับเงินค่าเช่าลว่งหน้าจากกการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวทัง้หมดจากการจดัตัง้กองทนุฯ (ตามข้อ 
7) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทนุเพื่อใช้ส าหรับการลงทนุในโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ และมีสภาพคลอ่งในการ
ด าเนินธุรกิจมากขึน้ โดยที่บริษัทฯ ยังคงมีสินทรัพย์เพื่อใช้ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดังเดิมจากการท า
สญัญาเช่าช่วงด าเนินงานกบักองทนุฯ รวมถึงใช้เป็นทนุในการขยายธุรกิจด้านอื่นๆของบริษัทฯ เพื่อสร้างรายได้
ในอนาคตและจะสามารถน าเงินทนุที่ได้ไปใช้จ่ายช าระคืนเงินกู้หรือหรือหนีส้ินที่มีอยูใ่นปัจจบุนั ทัง้นี ้ภายหลงั
จากบริษัทฯ เข้าท าสญัญาเช่าช่วงด าเนินงานกบักองทนุฯ เสร็จสมบรูณ์แล้ว บริษัทฯ จะน าสินทรัพย์ที่เช่าช่วง
กลบัจากกองทนุฯ เพื่อใช้ส าหรับการให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กบัผู้ รับบริการทัว่ไป
ทัง้ที่มีอยู ่ณ วนัเข้าลงทนุ และผู้ รับบริการท่ีจะเข้ามาใช้บริการในอนาคต  
นอกจากนี ้ภายหลงัจากธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/
หรือ นิติบคุคลที่บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นผู้ซือ้หน่วยลงทนุ จะเข้าเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุหลกัของกองทนุฯ ซึ่งจะท า
ให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ และ/หรือ นิติบคุคลที่บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ ยงัคง
ได้รับผลประโยชน์อยู่ตามสดัสว่นการเข้าลงทนุในกองทนุฯ โดยได้รับรายได้ในรูปแบบของเงินปันผล และ/หรือ 
เงินลดทุนจากกองทุนฯ รวมถึงโอกาสที่จะได้รับก าไรจากส่วนเกินมลูค่าหน่วยลงทุนในอนาคตหากราคาของ
หนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยปรับตวัสงูขึน้ 
 

  9.) วัตถุประสงค์ในการใช้เงนิ (แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์) 
บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะน าเงินที่ได้จากรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากกองทนุฯ โดยการท าธุรกรรมให้เช่า
ทรัพย์สนิระยะยาว มาใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. น าเงินไปลงทุนในโครงการอื่นๆ ในอนาคต เช่น  โครงการ INET-IDC3 เฟส 2, 3 และ 4 ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดิน

เดียวกบัโครงการ INET- IDC3 เฟส 1     
2. ช าระหนีส้นิบางสว่นซึง่รวมถึงเงินกู้ที่บริษัทฯ กู้ยืมมาจากสถาบนัการเงิน  
3. ลงทนุซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ เป็นจ านวนไมเ่กิน 1 ใน 3  (หรือจ านวนไมเ่กินร้อยละ 33.33) ของจ านวน

หน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนฯ ที่ออกและเสนอขายในครัง้แรก ทัง้นีบ้ริษัทฯจะใช้เงินกู้ ระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินเพื่อช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ และจะช าระคืนเงินกู้ดงักลา่วด้วยเงินท่ีได้รับจากธุรกรรมให้เช่า
ทรัพย์สนิระยะยาวกบักองทนุฯ   
 

10.) แหล่งเงนิทุนที่จะใช้ในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
   ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

ในเบือ้งต้น บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใช้ช าระค่าเช่าช่วงทรัพย์สินใน
ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน   
ธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุน 
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ในเบือ้งต้นบริษัทฯ จะใช้เงินกู้ ระยะสัน้ (Bridging Loan) จากสถาบนัการเงินมาใช้ในธุรกรรมซือ้หน่วยลงทนุ 
และจะช าระคืนเงินกู้ดงักลา่วด้วยเงินคา่เช่าที่ได้รับจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาวกบักองทนุฯ 
   

  11.) เงื่อนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ  
    11.1 รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

  เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัส าหรับธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาว โดยสรุปมีดงัตอ่ไปนี ้ 
1) การท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาว 

ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน ธุรกรรมตกลงด าเนินการ  และธุรกรรมที่เก่ียวข้องอื่นๆ รวมถึงการเข้า
ท าสญัญาเช่าระยะยาว สญัญาตกลงด าเนินการ และสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุฯ      

2) การที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน เป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้น าที่ดินซึ่งบริษัทฯ 
เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าออกให้เช่าช่วงที่ดิน (บางสว่น) ให้แก่กองทนุฯ และ/หรือ บคุคลที่กองทนุฯ 
อนญุาต 

3) การที่บริษัทจดัการกองทนุฯ ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุได้รับอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ให้จดัตัง้และจดัการกองทนุฯ  

4) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ต่อผู้ลงทุนเป็นการทัว่ไปแล้วเสร็จและกองทุนฯ ได้รับ
เงินทนุเพียงพอท่ีสามารถเข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาวแล้วเสร็จ 

5) การท่ีกองทรัพย์สนิได้รับการจดทะเบียนเป็นกองทนุฯ โดยส านกังาน ก.ล.ต.  
6) การท่ีเง่ือนไขอื่นๆ ตามที่ระบใุนสญัญาส าหรับธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาว และสญัญาอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้อง (แล้วแตก่รณี) ส าเร็จครบถ้วน      
 

    11.2 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์   
เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ส าคญัส าหรับธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน กองทนุฯ และธุรกรรมซือ้หน่วยลงทนุมี
ดงัตอ่ไปนี ้ 
1) การที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อนมุตัิให้เข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมเช่า

ช่วงด าเนินงาน ธุรกรรมซือ้หน่วยลงทนุ และธุรกรรมที่เก่ียวข้องอื่นๆ รวมถึงการเข้าท าสญัญาเช่า
ช่วงด าเนินงาน และสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุฯ       

2) การที่กองทุนฯ และบริษัทฯ เข้าท าสญัญาส าหรับธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และสญัญา
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (แล้วแตก่รณี) ส าเร็จครบถ้วน 

3) การที่เง่ือนไขตามที่ระบใุนสญัญาเช่าช่วงด าเนินงาน และสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (แล้วแต่กรณี) 
ส าเร็จครบถ้วน  

4) การท่ีบริษัทจดัการกองทนุฯ ได้รับอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้จดัตัง้และจดัการกองทนุฯ 
5) การเสนอขายหน่วยลงทนุต่อผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไปแล้วเสร็จและกองทนุฯ ได้รับเงินทนุเพียงพอที่

สามารถเข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาวแล้วเสร็จ 
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6) การท่ีกองทรัพย์สนิได้รับการจดทะเบียนเป็นกองทนุฯ โดยส านกังาน ก.ล.ต.  
      

  12.) ในการเข้าท ารายการครัง้นี ้มีการออกหลักทรัพย์เพื่อช าระค่าซือ้สินทรัพย์  
      ไมม่ี 
 
  13.) การเข้าท ารายการโดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
    ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดองกิจการนัน้  
     ไมม่ี 
 

14.) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวข้องกับการตกลงเข้าท ารายการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมตัิให้
บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าท า
ธุรกรรมดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

 
15.) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 14 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2561  เมื่อวนัที่ 27 
กุมภาพนัธ์ 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกบัความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 14 ข้างต้น จึงอนุมตัิให้บริษัทฯ เข้าท ารายการดงักล่าว เนื่องจากการเข้าท า
รายการดงักลา่วจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ จากการได้รับเงินจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว
แก่กองทนุฯ ซึ่งบริษัทฯ สามารถน าเงินจ านวนนีม้าปรับโครงสร้างเงินทนุ รวมถึงลงทนุขยายธุรกิจในโครงการ
อื่นๆ นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลที่คอ่นข้างสม ่าเสมอจากการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ  
 

  16.) การส่งหนังสือเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
บริษัทฯ จะสง่หนงัสอืเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (วนัท่ี 23 เมษายน 2561) พร้อมทัง้ความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ อยา่งน้อย 5 วนัท าการก่อนท่ีจะสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และจะ
สง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อย 14 วนัก่อนวนัประชมุ  
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