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ค านิยาม 

“กฟภ.” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
“กองทุนฯ” หรือ “IDCIF” กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ

เตรียมการเพื่อยื่นขออนุมัติการจัดตั้งกับส านักงาน ก.ล.ต.) 
“INET-IDC1” ศูนย์ข้อมูลไอที Data Center 1, อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์, ถ.รางน้ า 
“INET-IDC2” ศูนย์ข้อมูลไอที Data Center 2, อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์, ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
“โครงการ INET-IDC3” โครงการ Internet Data Center แห่งที่ 3 โฉนดเลขที่ 2877 เลขที่ดิน 16 หน้าส ารวจ 

93 หมู่ 6 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
“ที่ปรึกษาทางการเงิน” หรือ 
“BBL” 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” 
หรือ “BTCAS”  

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 

“เทคโนโลยีขั้นสูง” ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมหลักที่ใช้เปนนตัวกลางเช่ือมต่อ Internet จากภายนอกเข้าสู่ 
Server ภายใน ประกอบด้วย 1. Core switch คือ อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการเช่ือมต่อ
โครงข่ายภายใน เข้าด้วยกัน 2. module คือ อุปกรณ์ที่ใช้แปลงสัญญาณ fiber เปนน
สัญญาณที่สามารถส่งเข้าภายในอุปกรณ์ได้ 3. cisco aci เปนนตัวที่สามารถบริหารจัดการ
ระบบอินเทอร์เน็ต 4. สายไฟเบอร์เช่ือมต่อวงจรอินเทอร์เน็ตในประเทศและต่างประเทศ  
5. firewall ป้องกันการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต 

“บริษัทฯ” หรือ “INET”  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
“ ป ร ะ ก า ศ ก า ร ไ ด้ ม า ห รื อ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” 

1) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเปนนการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) 

2) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

“รายการ” รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
“รายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์” 

1) บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมให้เช่าอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ของโครงการ  INET-IDC3 
เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Data Center อาคาร Utility รวมถึงทางเช่ือมและ
อาคารรับรองลูกค้า และให้เช่าอุปกรณ์แต่ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงเปนน
ระยะเวลาประมาณ 26 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2588 โดยทรัพย์สินที่ให้เช่า
ดังกล่าวเปนนทรัพย์สินที่ใช้ส าหรับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ให้แก่กองทุนฯ 
(“ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว”) 

2) บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมตกลงด าเนินการตามสัญญาตกลงด าเนินการระหว่างบริษัทฯ 
ในฐานะผู้ให้สัญญา และกองทุนฯ ในฐานะผู้รับสัญญา เพื่อเปนนการรับรองการปฏบิตัิ
หน้าท่ีของบริษัทฯ ท่ีมีกับกองทุนฯ (“ธุรกรรมตกลงด าเนินการ”) 
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“รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์” 1) บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ของโครงการ INET-IDC3 
เฟส 1 (อาคาร Data Center อาคาร Utility รวมถึงทางเช่ือมและอาคารรับรอง
ลูกค้า) และเช่าช่วงอุปกรณ์แต่ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงจากกองทุนฯ โดยมี
ระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 9 ปี และรวมถึงการต่อสัญญาออกไปอีกในคราว
ต่อๆ ไป แต่ระยะเวลาจะไม่เกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2588 หรือประมาณ 26 ปีนับจาก
วันท่ีเข้าท าธุรกรรม (“ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน”) ภายใต้สัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน
เพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการด าเนินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ต่อไป 

2) บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและ
เสนอขายโดยกองทุนฯ จ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 (หรือจ านวนไม่เกินร้อยละ 33.33) 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งแรกของกองทุนฯ 
(“ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน”) 

“ส านักงาน ก.ล.ต.”  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
“เอกสารธุรกรรม” เอกสารธุรกรรม ได้แก่ บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเช่าอาคาร สัญญา

เช่าอุปกรณ์ สัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน และ สัญญาข้อตกลงด าเนินการ 
“15 Business” บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด 
“AA” บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด 
“BBLAM” บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
“CAT” บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
“CS Loxinfo” บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) 
“DCF” วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
“EBITDA” ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเลื่อม และค่าตัดจ าหน่าย (Earnings Before Interest, Tax, 

Depreciation, and Amortization) 
“KIRZ” บริษัท เคิร์ช จ ากัด 
“Merlin's” บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูช่ันส์ อินเตอร์แนช่ันนัล จ ากัด 
“MLR” อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ข้ันต่ าส าหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Lending Rate) 
“NPV” มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
“NTT” บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
“PPI” ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) 
“Rack” ตู้ที่ใช้ใส่วัสดุอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบัติภารกิจเปนน Sever 
“SCG” บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
“Switch” SWITCH, INC. (บริษัทของสหรัฐอเมริกาที่ประกอบธุรกิจ Data Center Supernap) 
“TCC Technology” บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ากัด 
“True Corporation” บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
“WACC” ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital) 
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18 มกราคม 2562 

เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการเข้าท า
ธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ: 1) ข้อมูลทั่วไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
 2) ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
 3) ประมาณการทางการเงินของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 
 4) ประมาณการทางการเงินของธุรกรรมให้เช่าช่วงด าเนินงาน 
 5) ประมาณการทางการเงินของธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 
 6) วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 
 7) ประวัติและประสบการณ์ของบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูช่ันส์ อินเตอร์แนช่ันนัล จ ากัด 
 8) ตารางแสดงราคาค่าเช่าบริการแบบค่าเช่าปลีก (RETAIL PRICE) และราคาค่าเช่าบริการแบบค้าส่ง 

(WHOLESALE PRICE) ของ CO-LOCATION โดย Merlin’s 
 9) ตารางแสดงกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายจากเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรมและค่าใช้จ่ายที่อาจ

เกิดขึ้นจากการเข้าท ารายการ 

อ้างถึง: 1) มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
ฯ ครั้งที่ 11/2561 21 ธันวาคม 2561 

 2) สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ฯ  
21 ธันวาคม 2561 

 3) บทวิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุน จัดท าโดยบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูช่ันส์ อินเตอร์แนช่ันนัล จ ากัด ณ  
30 ตุลาคม 2561 

 4) เอกสารสรุปรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรม และมูลค่าทดแทนใหม่ของศูนย์ข้อมูล INET-IDC3 เฟส 1 และ
เอกสารประกอบ จัดท าโดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด จัดท า ณ 17 ธันวาคม 2561 
ประเมิน ณ 1 กรกฎาคม 2562 

 5) เอกสารสรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเอกสารประกอบ จัดท าโดย บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด 
จัดท า ณ 18 ธันวาคม 2561 ประเมิน ณ 1 กรกฎาคม 2562 

 6) สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สัญญาเช่าที่ดิน บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดิน ร่างสัญญา
เช่าอาคาร ร่างสัญญาเช่าอุปกรณ์ ร่างสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน และร่างสัญญาข้อตกลงด าเนินการ ณ  
11 มกราคม 2562 
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 7) งบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับ
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ณ 30 กันยายน 2561 ที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต  

 8) หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อมูลและเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ 
และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

 9) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2560 

 10) รายงานประจ าปี บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2558 2559 และ 2560  
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “INET”) เปนนผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ไอซีทีแบบครบวงจร ซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเปนน 3 ส่วน ได้แก่  

1. บริการ Cloud Solution - ให้บริการการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ซึ่งบริษัทฯ ให้บริการระบบ Cloud Solution ในลักษณะสาธารณะ (Public Cloud) ส าหรับ Enterprise 

2. บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) – ให้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตส าหรับธุรกิจครอบคลุมทุก
จังหวัด ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเช่ือมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วประเทศ 

3. บริการ Co-Location - ให้บริการแบบรับฝากเซิร์ฟเวอร์ ส าหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยและมี
เสถียรภาพโดยน าเครื่องที่มีอยู่แล้วมาฝากในพ้ืนที่ท่ีจัดไว้และศูนย์ส ารองข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อีกทั้งองค์กรยังสามารถใช้บริการ Cloud Solution หรือบริการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ 

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต ( INET-IDC) พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเปนนต่อการด าเนินธุรกิจ
ดังกล่าวของบริษัทฯ ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ ( INET-IDC1) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ (INET-
IDC2) และอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (โครงการ INET-IDC3)  

เมื่อปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ตแห่งที่ 3 ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 2877 เลขที่ดิน 
16 หน้าส ารวจ 93 หมู่ 6 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (“โครงการ INET-IDC3”) เพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจ Cloud Service โดยศูนย์ข้อมูลทั้ง 3 แห่งสามารถเช่ือมโยงระบบระหว่างกันให้สามารถท างานทดแทนกันได้อย่าง
สมบูรณ์ ส าหรับโครงการ INET-IDC 3 นั้นจะมีการลงทุนทั้งหมด 4 เฟส ซึ่งปัจจุบัน เฟส 1 มีการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย
แล้ว ท้ังนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนใน INET-IDC3 เฟสอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ ที่ดินซึ่งเปนนที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 ดังกล่าวเปนนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
(“SCG”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าที่ดินกับ SCG เปนนระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2588 
(รายละเอียดตาม 1.6.1 สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าพ้ืนท่ี) 

ต่อมา บริษัทฯ มีแผนการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (“กองทุนฯ” หรือ 
“IDCIF”) เพื่อการระดมทุน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อยื่นขออนุมัติการจัดตั้งกับส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ 
ประสงค์จะเข้าซื้อหน่วยลงทุนเปนนจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 (หรือไม่เกินร้อยละ 33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอ
ขายทั้งหมดในครั้งแรกของกองทุนฯ ซึ่งภายหลังการจัดตั้งกองทุนฯ เสร็จสิ้นและมีการระดมทุนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะให้
กองทุนฯ เช่าอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ของโครงการ INET-IDC 3 เฟส 1 และเช่าอุปกรณ์แต่ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง 
(เทคโนโลยีขั้นสูง คือ ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมหลักที่ใช้เปนนตัวกลางเช่ือมต่อ Internet จากภายนอกเข้าสู่ Server ภายใน 
ประกอบด้วย 1. Core switch คือ อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการเช่ือมต่อโครงข่ายภายใน เข้าด้วยกัน 2. module คือ อุปกรณ์ที่ใช้
แปลงสัญญาณ fiber เปนนสัญญาณที่สามารถส่งเข้าภายในอุปกรณ์ได้ 3. cisco aci เปนนตัวที่สามารถบริหารจัดการระบบ
อินเทอร์เน็ต 4. สายไฟเบอร์เช่ือมต่อวงจรอินเทอร์เน็ตในประเทศและต่างประเทศ 5. firewall ป้องกันการโจมตีทาง
อินเทอร์เน็ต) เปนนระยะเวลาประมาณ 26 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2588 (รายละเอียดตาม 1.6.3 สรุปสาระส าคัญของร่าง
สัญญาเช่าอาคาร และ 1.6.4 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าอุปกรณ์) 
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หลังจากนั้น บริษัทฯ จะท าการเช่าช่วงอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ของโครงการ INET-IDC 3 เฟส 1 และเช่าอุปกรณ์
ดังกล่าวกลับจากกองทุนฯ โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 9 ปี และรวมถึงการต่อสัญญาในคราวต่อๆ ไป แต่ระยะเวลา
จะไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2588 (รายละเอียดตาม 1.6.5 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน) ซึ่งมีโครงสร้าง
กองทุนฯ รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวข้องในการเข้าท ารายการตามแผนภาพด้านล่าง 

 

จากการเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะได้รับเงินค่าเช่าล่วงหน้าจากการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวทั้งหมด
จากการจัดตั้งกองทุนฯ เพื่อน าไปช าระคืนเงินกู้หรือหนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมีเงินทุนเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนใน INET-IDC3 
เฟสอื่นๆ ในขณะที่ยังคงมีสิทธิในการใช้อาคารและอุปกรณ์เพื่อด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนทางธุรกิจในอนาคตเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มพัฒนา
แพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆ ของบริการ Cloud ส าหรับประเทศไทย มีข้อมูลเก็บภายในประเทศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
การใช้งานด้านไอทีในองค์กรที่มีความหลากหลาย ช่วยให้องค์กรใช้เปนนเครื่องมือที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ดี
ยิ่งข้ึนและพร้อมท่ีจะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เช่น  

- IoT platform (Internet of Things) คือการที่อุปกรณ์ต่างๆ ถูกเชื่อมโยงสู่อินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถสั่งการหรอื
ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เปิด-ปิด ไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย 

- Software as a services (SaaS) ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับบริการ Software บนระบบ Cloud ที่ผู้ให้บริการจะ
รับผิดชอบดูแลทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องของระบบเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดแวร์ ไปจนถึงการออกแบบพัฒนา
ซอฟท์แวร์ต่างๆ 

- Data analytic platform คือการน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาวิเคราะห์และประมวลผลโดยเทคโนโลยี 
เพื่อน าข้อมูลทีไ่ด้มาช่วยในด้านธุรกิจหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ  

- E-Transaction คือธุรกรรมที่กระท าโดยใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซื้อ-ขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
การโอนเงินผ่านระบบเครือข่าย เปนนต้น 
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เพื่อให้การพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ ของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จ บริษัทฯ จึงเห็นความจ าเปนนของการพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการข้อมูล (Data Center) ที่จ าเปนนต่อการรองรับการเติบโตทางธุรกิจดังกล่าวของบริษัทฯ ดังนั้น ที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท ารายการได้มาและ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมกับกองทุนฯ (ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติ
การจัดตั้งกองทุนฯ จากส านักงาน ก.ล.ต.) เพื่อการระดมทุนส าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งการเข้าท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกองทุนฯ นั้นประกอบด้วยรายการจ าหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ 
(ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และธุรกรรมตกลงด าเนินการ) และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 
และธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประกอบด้วยรายการอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมให้กองทุนฯ เช่าอาคาร (พร้อม
ส่วนควบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Data Center และอาคาร Utility รวมถึงทางเช่ือมกับ
อาคารรับรองลูกค้า ให้เช่าอาคารรับรองลูกค้า และให้เช่าอุปกรณ์แต่ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง เปนนระยะเวลาประมาณ 
26 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2588 (“ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว”) และอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมตกลง
ด าเนินการตามสัญญาตกลงด าเนินการระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้สัญญา และกองทุนฯ ในฐานะผู้รับสัญญา เพื่อเปนนการ
รับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ท่ีมีกับกองทุนฯ (“ธุรกรรมตกลงด าเนินการ”) 

ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวดังกล่าว มีขนาดรายการประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท หรือคิดเปนนประมาณ
ร้อยละ 51.0 ถึง 60.6 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งจัดเปนนรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 โดยค านวณจาก
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตาม  
งบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ตามที่ก าหนดในประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ทั้งนี้ ธุรกรรมตกลงด าเนินการเปนนรายการที่ถือเปนนส่วนหนึ่งของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาว เพื่อเปนนการรับรอง
การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จึงไม่มีขนาดของรายการในการเข้าท าธุรกรรม 

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประกอบด้วยรายการอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงจากกองทุนฯ ประกอบด้วย
อาคาร (พร้อมส่วนควบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 (อาคาร Data Center และอาคาร Utility รวมถึงทางเชื่อมกับอาคาร
รับรองลูกค้า) เช่าช่วงอาคารรับรองลูกค้า และเช่าช่วงอุปกรณ์ โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 9 ปี และรวมถึงการต่อ
สัญญาออกไปอีกในคราวต่อๆ ไป แต่ระยะเวลาจะไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2588 หรือประมาณ 26 ปีนับจากวันที่เข้าท า
ธุรกรรม (“ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน”) ภายใต้สัญญาเช่าช่วงด าเนินงานเพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการด าเนินโครงการ INET-
IDC3 เฟส 1 และการด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป และอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอ
ขายโดยกองทุนฯ โดยอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อหน่วยลงทุนเปนนจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 (หรือ
จ านวนไม่เกินร้อยละ 33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งแรกของกองทุนฯ (“ธุรกรรมซื้อหน่วย
ลงทุน”) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินกู้ระยะสั้น (Bridging Loan) จากสถาบันการเงินเพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน และจะช าระคืน
เงินกู้ดังกล่าวด้วยเงินท่ีได้รับจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวกับกองทุนฯ 

ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงานดังกล่าว มีขนาดรายการประมาณ 2,274 ถึง 7,666 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการท า
ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงานของบริษัทฯ ประมาณ 9 ปี และรวมถึงการต่อสัญญาออกไปอีกในคราวต่อๆ ไป แต่ระยะเวลาจะไม่
เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2588 หรือประมาณ 26 ปีนับจากวันที่เข้าท าธุรกรรม และธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ มีขนาด
รายการประมาณไม่เกิน 800 ถึง 950 ล้านบาท ซึ่งข้ึนอยู่กับขนาดของกองทุนฯ ที่ประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท เมื่อนับ
รวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมสูงสุดเท่ากับ
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ประมาณร้อยละ 65.3 ถึงร้อยละ 183.41 จัดเปนนรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 โดยวิธีเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทนท่ีช าระให้ตามธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตาม
งบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ตามที่ก าหนดในประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ 

ดังนั้น ในการเข้าท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการได้มาและ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จ าเปนนตามที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด และด าเนินการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการเข้าท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งนี้  ต้องได้รับ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในการเข้าท า
รายการข้างต้น 

อน่ึง การพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเข้าท าสัญญาและลงนามในเอกสาร
ใดๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมตกลงด าเนินการ ธุรกรรมเช่า
ช่วงด าเนินงาน ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ การด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบหมายและมอบอ านาจที่
เกี่ยวข้องในการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวนั้น เปนนวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและเปนนเงื่อนไขซึ่งกัน
และกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระอื่นๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นในวาระก่อนหน้าจะถูกยกเลิกและวาระต่อไปจะไม่ได้รับการพิจารณา 

จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “BTCAS”) ซึ่งเปนนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเปนนอิสระจากบริษัทฯ และกองทุนฯ  
ในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ในการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อัน
เนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

ในการจัดท ารายงานฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาโดยอาศัยข้อมูลและเอกสารที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนท่ัวไป ข้อมูลจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อุตสาหกรรม ข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ ข้อมูลเอกสารทาง
การเงินของบริษัทฯ บทวิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุน เอกสารสรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิของผู้ประเมินอิสระ รวมถึง
การสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ครบถ้วนของ
ข้อมูลดังกล่าวได้ 

ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ต้ังอยู่บนสมมติฐานที่สภาพเศรษฐกิจและข้อมูลที่เกิดขึ้นขณะ
จัดท ารายงานเท่านั้น ซ่ึงหากปัจจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ โดยในการท ารายงานเพ่ือให้ความเห็นฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมูล
ต่างๆ ด้วยความรอบคอบสมเหตุสมผลตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพที่พึงกระท า และได้ให้เหตุผลบนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
11/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อัน
เนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมกับกองทุนฯ (ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติการจัดตั้งกองทุนฯ  
จากส านักงาน ก.ล.ต.) เพื่อการระดมทุนส าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่ง
การเข้าท าธุรกรรมระหว่างบรษิัทฯ กับกองทุนฯ นั้นประกอบด้วยรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  

ส าหรับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประกอบด้วย 1. ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ซึ่งเปนนธุรกรรมที่บริษัทฯ 
ให้เช่าอาคารและอุปกรณ์ แต่ไม่รวมอุปกรณ์ที่มีโอกาสเปลี่ยนตามเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (“อุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง”) ที่ใช้
ส าหรับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 แก่กองทุนฯ เปนนระยะเวลาประมาณ 26 ปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2588 โดยจะมีขนาด
รายการประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท ซึ่งเปนนไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุในสัญญาเช่าอาคาร สัญญาเช่า
อุปกรณ์ สัญญาตกลงด าเนินการ และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 2. ธุรกรรมตกลงด าเนินการตามสัญญาตกลง
ด าเนินการระหว่างบริษัทฯ และกองทุนฯ 

ส าหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประกอบด้วย 1. ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน ซึ่งเปนนธุรกรรมที่บริษัทฯ เช่าช่วงอาคาร
และอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 จากกองทุนฯ โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 9 ปี รวมถึงการต่อ
สัญญาออกไปอีกในคราวต่อๆ ไป แต่ระยะเวลาจะไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2588 หรือประมาณ 26 ปี โดยจะมีขนาดรายการ
ประมาณ 2,274 ถึง 7,666 ล้านบาท และ 2. ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเปนนธุรกรรมที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ ซื้อหน่วยลงทุนเปนนจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 (หรือจ านวนไม่เกินร้อยละ 33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอ
ขายท้ังหมดในครั้งแรกของกองทุนฯ โดยจะมีขนาดรายการประมาณไม่เกิน 800 ถึง 950 ล้านบาท ทั้งนี้ ทั้ง 2 ธุรกรรมดังกล่าว 
จะเปนนไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน และ สัญญาตกลงกระท าการ และ/หรือ สัญญาอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
50 ของสินทรัพย์รวมตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จึงจ าเปนนที่จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “BTCAS”) ซึ่งเปนนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และเปนนอิสระจากบริษัทฯ และกองทุนฯ ในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ในการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ จะน าเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้าที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวทั้งหมดจากการจัดตั้งกองทุนฯ ไปช าระคืนเงินกู้ยืมเพื่อให้เปนนไปตาม
เง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและเปนนการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นลดลง การลงทุนเพิ่มเติมในการด าเนินธุรกิจ เช่น ลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณ์ในโครงการ INET-IDC3 เฟสอื่นๆ รวมถึงใช้
เปนนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเปนนการโอนภาระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งาน
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ตามมาตรฐานเกินกว่า 9 ปี (CAPEX) ให้แก่กองทุนฯ ในขณะที่ยังคงมีสิทธิในการใช้อาคารและอุปกรณ์เพื่อด าเนินธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับเงินปันผลจากการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ อีกด้วย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่บริษัทฯ จะเข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สิน
ระยะยาว ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน โดยการอ้างอิงการประเมินราคาด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งสามารถสรุปมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินได้ดังตารางดังต่อไปนี้ 

1. สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

1.1 มูลค่ายุติธรรมของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์(ธุรกรรมเช่าทรัพย์สินระยะยาว) 

วิธีการประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมของมูลค่า
ทรัพย์สิน (ล้านบาท) 

ความเหมาะสมของ 
วิธีการประเมิน 

วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Approach: DCF) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

2,248.59 เหมาะสม 

มูลค่าเงินสดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (อยู่ระหว่าง 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท โดยมูลค่า
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซื้อ
หน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น) มี
มูลค่ามากกว่ามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีมูลค่า 2,248.59 ล้านบาท ซึ่งท าใหมู้ลค่า
ปัจจุบันสุทธิจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาวเปนนบวก ระหว่าง 151.41 ถึง 601.41 ล้านบาท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวกับกองทุนฯ มีความเหมาะสม 

2. สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

2.1 มูลค่ายุติธรรมของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ (ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน) 

วิธีการประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาเช่า

ช่วงด าเนินงาน 
(ล้านบาท) 

ความเหมาะสมของ 
วิธีการประเมิน 

วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Approach: DCF) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

2,248.59 เหมาะสม 

จากการประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิตลอดระยะเวลาเช่าช่วง
ด าเนินงาน 26.5 ปี เท่ากับ 2,248.59 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าปัจจุบันจากประมาณการผลก าไรจากการหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินภายหลังการเข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน  26.5 ปี ได้เท่ากับ 2,503.41 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ามูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิตลอดระยะเวลาเช่าช่วงด าเนินงาน ซึ่งท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิจากธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงานเปนนบวก 

254.82 ล้านบาท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงานกับกองทุนฯ มีความ
เหมาะสม 
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2.2 มูลค่ายุติธรรมของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ (ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน) 

วิธีการประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมของการซ้ือ 
หน่วยลงทุน (ล้านบาท) 

ความเหมาะสมของ 
วิธีการประเมิน 

วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Approach: DCF) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

978.52 เหมาะสม 

จากการประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนฯ มีมูลค่าเท่ากับ 978.52 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า มูลค่าซื้อหน่วยลงทุน (อยู่ระหว่าง 800 ถึง 950 ล้าน
บาท โดยมูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณ
ความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะของตลาด
ทุนในขณะนั้น) ซึ่งท าใหมู้ลค่าปัจจุบันสุทธิจากธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนเปนนบวก ระหว่าง 28.52 ถึง 178.52 ล้านบาท ดังนั้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนกับกองทุนฯ มีความเหมาะสม 

ทั้งนี้ ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมตกลงด าเนินการ ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และ ธุรกรรมซื้อหน่วย
ลงทุน เปนนวาระที่เกี่ยวข้องและเปนนเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยเง่ือนไขในเอกสารธุรกรรมได้ก าหนดให้บริษัทฯ รับภาระค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการท ารายการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของการท ารายการจ าหน่ายไป (ธุรกรรมเช่าทรัพย์สินระยะยาว) และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และ
ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน) ดังนี้  

ตารางสรุปมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

สรุปมลูค่าปัจจุบันสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการไดม้าซึ่งสินทรัพย์ 

รายการ 
ขนาดของธุรกรรม  

(ล้านบาท) 
2,400 2,850 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิจาก ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว/1 151.41 601.41 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิจาก ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน/2 254.82 254.82 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิจาก ธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุน 178.52 28.52 
รวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ก่อน
รายการปรับปรุง 584.75 884.75 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรบัและกระแสเงินสดจา่ยตามเง่ือนไขในเอกสารธุรกรรม (รายการปรับปรุง) 

รายการ 
ขนาดของธุรกรรม  

(ล้านบาท) 
2,400 2,850 

1) เงินสดรับคืนจากคา่เช่าท่ีดินล่วงหน้า/3 10.75 10.75 
2) เงินสดรับคืนจากภาษีล่วงหน้า/3 2.35 2.35 
3) เงินสดรับคืนจากเงินประกันค่าเช่า/4 80.57 80.57 
4) เงินสดจ่ายจากค่าเช่าท่ีดินล่วงหน้า/3 (36.30) (36.30) 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

14 
 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรบัและกระแสเงินสดจา่ยตามเง่ือนไขในเอกสารธุรกรรม (รายการปรับปรุง) 

รายการ 
ขนาดของธุรกรรม  

(ล้านบาท) 
2,400 2,400 

5) เงินสดจ่ายจากการช าระคา่ภาษีล่วงหน้า/3 (9.24) (9.24) 
6) เงินสดจ่ายจากเงินประกันค่าเช่า/4 (184.27) (184.27) 
7) เงินสดจ่ายจากค่าลงทุนใน Rack เพิ่มเติม (6.65) (6.65) 
8) เงินสดจ่ายจากค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน (64.10) (69.80) 
รวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายตามเงื่อนไขในเอกสาร
ธุรกรรม (รายการปรับปรุง) (206.88) (212.58) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์หลังหัก
รายการปรับปรุง 

377.87 672.17 

ที่มา:   /1 อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าอาคาร และสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าอุปกรณ์ 
/2  อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน 
/3  อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดิน 
/4  อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน 
/5  อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาข้อตกลงด าเนินการ 

ทั้งนี้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์หลังหักรายการปรับปรุงอยู่ที่ 
377.87 ล้านบาท ถึง 672.17 ล้านบาท ซึ่งถือเปนน Base Case Scenario ของรายการ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้ท าการพิจารณาถึงภาระภาษีและความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้แก่ 1) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกิดจากก าไรจากการขาย
ทรัพย์สิน 2) ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจะไม่ได้รับช าระคืนเงินกู้จากการให้กองทุนฯ กู้ยืมเงิน (Vat Loan) และ 3) ความเสี่ยงที่
บริษัทฯอาจถูกยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณมูลค่าปัจจุบันของภาระภาษี
และความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าท ารายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มูลค่าปัจจุบันของภาระภาษีและความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายที่อาจะเกิดขึ้นจากการเข้าท ารายการ (Worst Case Scenario) 

รายการ 
ขนาดของธุรกรรม  

(ล้านบาท) 
2,400 2,850 

1) เงินสดจ่ายจากภาษีเงินได้นิติบคุคลที่เกิดจากก าไรจากการขายทรัพย์สิน (107.01) (136.34) 
2) เงินสดจ่ายจากความเสี่ยงที่บรษิัทฯ อาจะไมไ่ดร้ับช าระคืนเงินกู้จากการให้กองทุนฯ กู้ยืม

เงิน (Vat Loan) 
(127.72) (151.66) 

3) เงินสดจ่ายจากความเสี่ยงที่บรษิัทฯ อาจถูกยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI (22.86) (22.86) 
รวมมูลค่าปัจจุบนัของภาระภาษแีละความเสี่ยงของค่าใชจ้่ายจากการเข้าท ารายการ (257.58) (310.86) 
    
สรุปมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของ
การท ารายการ 120.28 361.30 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณมลูค่าปัจจุบันของภาระภาษีและความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายจากการเข้าท ารายการ ได้
มูลค่า 275.58 ล้านบาท ถึง 310.86 ล้านบาท โดยจากสมมติฐานที่ว่าภาระภาษีและความเสี่ยงทั้ง 3 กรณีเกิดขึ้น ท าให้มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของการท ารายการภายหลังหักภาระภาษีและความ
เสี่ยงของค่าใช้จ่ายจากการเข้าท ารายการ จะเหลือ 120.28 ล้านบาท ถึง 361.30 ล้านบาท ซ่ึงยังคงเป็นบวก 

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจ
ลงคะแนนเสียงอนุมัติการท ารายการในครั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเปนนส าคัญซึ่งผู้ถือหุ้นควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน
เอกสารต่างๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย เพื่อใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจประกอบการ
พิจารณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติได้อย่างเหมาะสม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และให้ความเห็นอย่างรอบคอบและเที่ยง
ธรรมตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพที่พึงกระท า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเปนนส าคัญทั้งนี้ ในการให้
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระข้างต้น ได้พิจารณาโดยอาศัยข้อมูลและเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนท่ัวไป ข้อมูล
จากการวิเคราะห์และคาดการณ์อุตสาหกรรม ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากทางบริษัทฯ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้รับ นอกจากน้ี ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่น าเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เปนนการ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ บนสมมติฐานบนข้อมูล และ
สภาพเศรษฐกิจขณะจัดท ารายงานเท่านั้น ซึ่งหากปัจจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ 
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รายการความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ 
การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมกับกองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจการให้บรกิารโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัท อินเทอร์เนต็ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท า

รายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมกับกองทุนฯ (ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียม
เอกสารเพื่อขออนุมัติการจัดตั้งกองทุนฯ จากส านักงาน ก.ล.ต.) เพื่อการระดมทุนส าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งการเข้าท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกองทุนฯ นั้นประกอบด้วยรายการจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ (ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และธุรกรรมตกลงด าเนินการ) และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ธุรกรรมเช่าช่วง
ด าเนินงาน และธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

- อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมให้กองทุนฯ เช่าอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ของโครงการ Internet Data Center 
แห่งที่ 3 (“โครงการ INET-IDC3”) เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Data Center และอาคาร Utility รวมถึงทาง
เช่ือมกับอาคารรับรองลูกค้า ให้เช่าอาคารรับรองลูกค้า และให้เช่าอุปกรณ์แต่ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง 
เปนนระยะเวลาประมาณ 26 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2588 โดยทรัพย์สินที่ให้เช่าดังกล่าวเปนนทรัพย์สินที่ใช้
ส าหรับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 รวมถึงอาคารรับรองลูกค้า (“ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว”)  

- อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมตกลงด าเนินการตามสัญญาตกลงด าเนินการ ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้
สัญญา และกองทุนฯ ในฐานะผู้รับสัญญา เพื่อเปนนการรับรองการปฏิบัติหน้าที่ ของบริษัทฯ ที่มีกับกองทุนฯ 
(“ธุรกรรมตกลงด าเนินการ”)  

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  

- อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงจากกองทุนฯ ประกอบด้วย อาคาร (พร้อมส่วนควบ) ของโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 (อาคาร Data Center และอาคาร Utility รวมถึงทางเช่ือมกับอาคารรับรองลูกค้า) เช่าช่วง
อาคารรับรองลูกค้า และเช่าช่วงอุปกรณ์จากกองทุนฯ โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 9 ปี และรวมถึงการ
ต่อสัญญาออกไปอีกในคราวต่อๆ ไป แต่ระยะเวลาจะไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2588 หรือประมาณ 26 ปีนับ
จากวันที่เข้าท าธุรกรรม (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน”) ภายใต้สัญญาเช่าช่วงด าเนินงานเพื่อใช้
ทรัพย์สินดังกล่าวในการด าเนินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และการด าเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

- อนุมัติ ให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายโดยกองทุนฯ โดยอนุมัติ ให้  
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อหน่วยลงทุนเปนนจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 (หรือจ านวนไม่เกินร้อยละ 
33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขายท้ังหมดในครั้งแรกของกองทุนฯ (“ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน”) 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินกู้ระยะสั้น (Bridging Loan) จากสถาบันการเงินเพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน และจะช าระ
คืนเงินกู้ดังกล่าวด้วยเงินท่ีได้รับจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวกับกองทุนฯ 
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1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

1.1. ลักษณะโดยทั่วไป และประเภทของรายการ 

1.1.1. รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

ธุรกรรมการให้เช่าทรัพยส์ินระยะยาว 

ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจัดการกองทุนฯ จะด าเนินการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินซึ่งเปนนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเปนนกองทุนฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. จากนั้นกองทุนฯ จะน าเงินท่ีได้
จากการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปช าระค่าเช่าทรัพย์สินระยะยาวทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) โดยเข้าท าสัญญา
ให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวกับบริษัทฯ เพื่อกองทุนฯ จะได้สิทธิการเช่าทรัพย์สินระยะยาว ตลอดอายุสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะ
ยาว ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวจะเปนนไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุในสัญญาให้เช่า
ทรัพย์สินระยะยาวดังกล่าว 

การให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวแก่กองทุนฯ ดังกล่าวข้างต้น จะมีขนาดของรายการอยู่ที่ประมาณ 2,400 ถึง 2,850 
ล้านบาท โดยมีระยะเวลาของสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวประมาณ 26 ปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2588 ทั้งนี้ ราคาค่าเช่า
สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการตกลงกันของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิ่งตอบแทน (ราคาค่าเช่าสุดท้าย) ที่บริษัทฯ จะ
ได้รับจากการท าสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวจะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะก าหนด
โดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (bookbuilding) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 
เช่น สภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นในช่วงนั้น เปนนต้น ท้ังนี้ มูลค่าสิ่งตอบแทน (ราคา
ค่าเช่าสุดท้าย) จะเปนนไปตามที่บริษัทฯ และกองทุนฯ จะตกลงกัน และกองทุนฯ จะช าระเงินเต็มจ านวนภายหลังจากท่ีเงื่อนไข
บังคับก่อนท้ังหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวส าเร็จหรือได้รับยกเว้นแล้ว 

ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 

บริษัทฯ จะตกลงด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อเปนนการรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินการ
ของธุรกิจให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนนไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น โดยบริษัทฯ ตกลงจะ
ด าเนินการในเรื่องส าคัญ เช่น  

(ก) ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนฯ (ไม่ว่าจะเปนนการซื้อเองโดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ) และ
รักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ดังกล่าว ในสัดส่วนตามที่ได้ตกลงกันในภายหลัง 

(ข) ด าเนินการในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวและสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการให้บริการ Data Center 

(ค) ให้กองทุนฯ กู้ยืมเงินเพื่อช าระภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

(ง) ข้อตกลงอื่นๆ และข้องดเว้นกระท าการตามที่ได้ก าหนดในสัญญาตกลงด าเนินการ 

  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

18 
 

1.1.2. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

บริษัทฯ จะท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน โดยจะเปนนการเช่าช่วงอาคาร (พร้อมส่วนควบ) และ อุปกรณ์ จากกองทุนฯ 
(รายละเอียดตามข้อ 1.5 “รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีมูลค่าของรายการรวมประมาณไม่เกิน 
2,274 ถึง 7,666 ล้านบาท ซึ่งระยะเวลาของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานมีก าหนดระยะเวลาการเช่าประมาณ 9 ปี โดยบริษัทฯ 
สามารถต่ออายุสัญญาเช่าช่วงด าเนินการใหม่ได้ ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว ซึ่งสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2588 ภายใต้รายละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน 

ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 

ภายหลังจากท่ีกองทุนฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกับส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะ
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เปนนจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3  (หรือจ านวนไม่เกินร้อยละ 33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและ
เสนอขายท้ังหมดของกองทุนฯ ในครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินกู้ระยะสั้น (Bridging Loan) จากสถาบันการเงินเพื่อช าระค่า
ซื้อหน่วยลงทุน และจะช าระคืนเงินกู้ดังกล่าวด้วยเงินท่ีได้รับจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวกับกองทุนฯ 

ทั้งนี้ จ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซื้อ
หน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) และขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ หลายประการ เช่น สภาวะของตลาดทุนใน
ขณะนั้น การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นในช่วงนั้น เปนนต้น โดยคิดค านวณบนสมมติฐานที่ว่าขนาดของกองทุนฯ อยู่ที่
ประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท  โดยค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะต้องช าระให้แก่
กองทุนฯ อยู่ท่ีประมาณไม่เกิน 800 ถึง 950 ล้านบาท ท้ังนี้จะเปนนไปตามขนาดของกองทุนฯ 

1.2. วันที่เกิดรายการ 

1.2.1. รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวและธุรกรรมตกลงด าเนินการจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เง่ือนไขบังคับก่อนตามสัญญา
ให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือหลายสัญญา) ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการ
ผ่อนผัน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวจะเกิดขึ้นภายในปี 2562 

1.2.2. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน จะเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน และสัญญาอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (สัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือหลายสัญญา) ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผัน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมเช่าช่วง
ด าเนินงานจะเกิดขึ้นภายในปี 2562  
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ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 

ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไปโดย
บริษัทจัดการกองทุน ภายหลังจากที่ค าขอจัดตั้งกองทุนฯ ได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยบริษัทจัดการกองทุน 
จะแจ้งระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นภายใน
ปี 2562 

1.3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 

ผู้ให้เช่า: บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “INET”) 

ผู้เช่า: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร ์(“กองทุนฯ”)  

ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 

ผู้ตกลงด าเนินการ: บริษัทฯ 

คู่สัญญา:  กองทุนฯ 

รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

ผู้ใหเ้ช่าช่วง: กองทุนฯ  

ผู้เช่าช่วง: บริษัทฯ 

ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 

ผู้ซื้อ:  บริษัทฯ 

ผู้ขาย: กองทุนฯ 

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน: 

1. ในปัจจุบัน กองทุนฯ ยังไม่ได้จัดตั้งและไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ นับรวมกันเปนนจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 (หรือจ านวนไม่
เกินร้อยละ 33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขายท้ังหมดในครั้งแรกของกองทุนฯ  

2. ภายหลังจากท่ีกองทุนฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกับส านักงาน ก.ล.ต. เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ จะเปนนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ จ านวนรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
ออกและเสนอขายท้ังหมดในครั้งแรกของกองทุนฯ (หรือจ านวนไม่เกินร้อยละ 33.33) 
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แผนภาพโครงสร้างของกองทุนฯ 

 

1.4. ประเภทและขนาดของรายการ 

รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

ธุรกรรมให้เช่าสินทรัพยร์ะยะยาว 

การให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวแก่กองทุนฯ จะมีขนาดของรายการอยู่ที่ประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท หากเมื่อ
น ามาค านวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยวิธีเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน พบว่ามีขนาดของรายการประมาณร้อยละ 51.0 ถึง 60.6 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินสอบทาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณขนาดของรายการดังนี้ 

ขนาดของรายการ = มูลค่าของสญัญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว x 100 
  สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

= 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท x 100 
 4,704.9 ล้านบาท 

= ร้อยละ 51.0 - 60.6 

ทั้งนี้ ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ไม่ถือเปนนรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด 
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ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 

เนื่องจากธุรกรรมตกลงด าเนินการเปนนรายการที่ถือเปนนส่วนหนึ่งของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว เพื่อเปนนการ
รองรับการปฏิบัติหน้าท่ีของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในการเข้าท าธุรกรรมตกลงด าเนินการดังกล่าวจาก
กองทุนฯ นอกเหนือจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวข้างต้น 

รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

บริษัทฯ จะท ารายการเช่าช่วงด าเนินงาน (Sub-Lease) จากกองทุนฯ โดยมีมูลค่ารวมประมาณไม่เกิน 2,274 - 7,666 
ล้านบาท (ค านวณจากค่าเช่าช่วงอาคารพร้อมส่วนควบ และ อุปกรณ์ เปนนระยะเวลา 9 ปี - 26 ปี) หากเมื่อน ามาค านวณขนาด
ของรายการตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยวิธีเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน พบว่ามีขนาดของ
รายการเท่ากับไม่เกินร้อยละ 48.3 ถึง 162.9 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 
กันยายน 2561 ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณขนาดของรายการดังนี้ 

ขนาดของรายการ = มูลค่าของสญัญาเช่าช่วง x 100 = 2,274 ถึง 7,666 ล้านบาท x 100 = ร้อยละ 48.3 – 162.9 
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 4,704.9 ล้านบาท 

ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 

ภายหลังจากที่กองทุนฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกับส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะ
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เปนนจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3  (หรือจ านวนไม่เกินร้อยละ 33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและ
เสนอขายท้ังหมดของกองทุนฯ ในครั้งแรก โดยคิดค านวณบนสมมตฐิานท่ีว่าขนาดของกองทุนฯ อยู่ท่ีประมาณ 2,400 ถึง 2,850  
ล้านบาท โดยค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะต้องช าระให้แก่กองทุนฯ อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 
800 ถึง 950 ล้านบาท หากเมื่อน ามาค านวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยวิธี
เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน พบว่ามีขนาดของรายการเท่ากับไม่เกินร้อยละ 17.0 ถึง 20.2 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ของบริษัทฯ ตามงบการเงินสอบทานสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณขนาดของรายการดังนี้ 

ขนาดของรายการ = 
จ านวนเงินท่ีคาดว่าต้องช าระ x 100 

= 
800 ถึง 950 ล้านบาท x 100 

= ร้อยละ 17.0 – 20.2 
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 4,704.9 ล้านบาท 
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1.5. รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจ าหน่ายไป 

1.5.1. รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 

บริษัทฯ และกองทุนฯ จะเข้าท าสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยบริษัทฯ จะให้กองทุนฯ เช่าอาคาร (พร้อมส่วน
ควบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Data Center และ อาคาร Utility รวมถึงทางเช่ือมกับอาคาร
รับรองลูกค้า รวมถึงให้เช่าอาคารรับรองลูกค้า และให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Data Center แต่ไม่รวม
อุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีระยะเวลาของสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวประมาณ 26 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2588 
ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว มีดังนี้ 

ล าดับ ธุรกรรม ทรัพย์สิน 
1 เช่าอาคารและส่วนควบ รวมทั้งงาน

ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งติดตั้งอยู่
ในอาคารหรือบรเิวณที่ตั้งของ
โครงการ 

(1) อาคารศูนย์ข้อมลู (Data Center) 
(2) อาคาร Utility 
(3) อาคารรับรองลูกค้า  

(Customer Center) 
(4) งานโครงสรา้งอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานประกอบ

โครงสร้างอาคารหรือบริเวณโครงการทั้งหมด เช่น 
งานเตรียมการก่อสร้าง เปนนต้น 

(5) งานระบบไฟฟ้า 
(6) งานระบบปรับอากาศ 
(7) งานระบบป้องกันอัคคีภัย 
(8) งานระบบตรวจจับน้ ารั่ว 
(9) งานระบบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
(10) งานระบบสายเคเบิล 
(11) งานระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ งานประกอบ

ระบบต่างๆ เช่น Ethernet switch (อุปกรณ์ที่ท า
หน้าท่ีเชื่อมต่อสญัญาณ internet จากเครื่อง 
server เข้าสู่โครงข่าย internet) , Emergency 
exit and Telephone and data system 

(12) งานระบบความปลอดภัย 
2 เช่าอุปกรณส์ าหรับการให้บริการ Racks 
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ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 

ภายหลังจากที่กองทุนฯ จดทะเบียนจัดตั้งกับส านักงาน ก.ล.ต. เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ และกองทุนฯ จะเข้าท าสัญญา
ข้อตกลงด าเนินการเพื่อเปนนการรับรองว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ เปนนไปอย่างถูกต้องเพื่อให้การด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Data Center เปนนไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น โดยที่สัญญาตกลงด าเนินการ มีเงื่อนไขส าคัญ เช่น 

1. ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนฯ (ไม่ว่าจะเปนนการซื้อเองโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ) และ
รักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ดังกล่าว ในสัดส่วนตามที่ได้ตกลงกันในภายหลัง 

2. ด าเนินการในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวและสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการให้บริการ Data Center 

3. ให้กองทุนฯ กู้ยืมเงินเพื่อช าระภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

4. ข้อตกลงอื่นๆ ตามที่ได้ก าหนดในสัญญาตกลงด าเนินการข้อตกลงอื่นๆ และข้องดเว้นกระท าการตามที่ได้ก าหนด
ในสัญญาตกลงด าเนินการ 

1.5.2. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

บริษัทฯ และกองทุนฯ จะเข้าท าสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน โดยบริษัทฯ จะเช่าช่วง (Sub-Lease) อาคาร (พร้อมส่วน
ควบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Data Center และอาคาร Utility รวมถึงทางเช่ือมกับอาคาร
รับรองลูกค้า เช่าช่วงอาคารรับรองลูกค้า และเช่าช่วงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Data Center จากกองทุนฯ 
เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งระยะเวลาของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานมีก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงครั้งละ
ประมาณ 9 ปี โดยบริษัทฯ สามารถต่ออายุสัญญาเช่าช่วงด าเนินการใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาเช่าทรัพยส์นิ
ระยะยาว ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2588 ภายใต้รายละเอียดและเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน โดย
รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน มีดังนี้ 

ธุรกรรม ทรัพย์สิน 
เช่าช่วง อาคาร (พร้อมส่วนควบ) 
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

(1) อาคารศูนย์ข้อมลู (Data Center) 
(2) อาคาร Utility 
(3) อาคารรับรองลูกค้า (Customer Center) 
(4) งานโครงสรา้งอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานประกอบ

โครงสร้างอาคารหรือบริเวณโครงการทั้งหมด เช่น งาน
เตรียมการก่อสร้าง เปนนต้น 

(5) Racks 
(6) งานระบบไฟฟ้า 
(7) งานระบบปรับอากาศ 
(8) งานระบบป้องกันอัคคีภัย 
(9) งานระบบตรวจจับน้ ารั่ว 
(10) งานระบบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
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ธุรกรรม ทรัพย์สิน 
(11) งานระบบสายเคเบิล 
(12) งานระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ งานประกอบระบบต่างๆ 

เช่น Ethernet swich (อุปกรณ์ทีท่ าหน้าที่เช่ือมต่อ
สัญญาณ internet จากเครื่อง server เข้าสู่โครงข่าย 
internet), Emergency exit and Telephone and 
data system 

(13) งานระบบความปลอดภัย 

ธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุน 

กองทุนฯ จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเปนนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้าง
พื้นฐานซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว กองทุนฯ จะมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเปนนการทั่วไป และกอง   
ทุนฯ จะจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ าเสมอตามผลประกอบการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ระบุใน
หนังสือช้ีชวนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ที่จะจัดท าขึ้นต่อไป 

โดยภายหลังจากท่ีกองทุนฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกับส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ 
จะเข้าท าธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนเปนนจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 (หรือจ านวนไม่เกินร้อยละ 33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออก
และเสนอขายทั้งหมดของกองทุนฯ ในครั้งแรก ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 800 ถึง 950 ล้านบาท ข้ึนอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุนที่
ออกและเสนอขายครั้งแรกท้ังหมดของกองทุนฯ ที่ประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท 

1.5.3. ลักษณะและรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มาและจ าหน่ายไป 

1.5.3.1. ลักษณะของอาคารและสิ่งปลกูสร้าง 

โครงการ Internet Data Center แห่งที่ 3 (INET-IDC3) ซึ่งตั้งอยู่ที่อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีนั้น ถูกสร้างขึ้น
เมื่อปี 2560 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และเช่ือมต่อกับศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ตอีก 2 แห่ง ได้แก่อาคารไทย 
ซัมมิท ทาวเวอร์ และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ ด้วยระบบเครือข่ายแบบ Software-Defined Network โดยในเดือน
ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Uptime Tier III Certification of Design Documents (TCDD) ส าหรับ 
INET-IDC3 อาคาร 1 ซึ่งคือการรับรองเอกสารการออกแบบที่ได้มาตรฐานระดับสากล 
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รายละเอียดอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ทีเ่กี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการ มีดังน้ี 

ล าดับ ทรัพย์สิน 
พ้ืนที่ทรัพย์สิน  

(ตร.ม.) 
1 อาคารรับรองลูกค้า 1,264 
2 อาคารศูนย์ข้อมลู 1,912 
3 อาคารห้องเครื่อง 1,920 
4 อาคารห้องน้ า 115 
5 ซุ้มโครงหลังคาคลุม และอาคารปอ้มยาม 225 
6 อาคารเก็บขยะ 5 
7 อาคารปั๊มน้ า และถังเก็บน้ า 30 
8 อาคารทางเดินเช่ือม 227 
 รวม 5,698 

ที่มา: เอกสารสรุปรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรม และมูลค่าทดแทนใหม่ของศูนย์ข้อมูล INET-IDC3 เฟส 
1 และเอกสารประกอบ จัดท าโดย AA จัดท า ณ 17 ธันวาคม 2561 ประเมิน ณ 1 กรกฎาคม 2562  

รูปภาพลักษณะภายนอกและภายในของโครงการ INET-IDC3

 

1 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

26 
 

 

 
 

 
  

2 3 

4 5 6 

7 8 

9 10 

11 12 13 

14 15 16 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

27 
 

รายละเอียดประกอบรปูภาพ 
เลขที่ รายละเอียด 

1 ภาพตึกอ านวยการ (Customer Center) 
2 ภาพโถงต้อนรับภายในตึกอ านวยการ (Customer Center) 
3 ภาพตวัอยา่งภายในห้องมอนิเตอร์ 
4 ภาพหอ้ง Auditorium 
5 ภาพหอ้ง Business Continuity Plan  
6 ภาพหอ้ง Business Continuity Plan (เอาเตียงลง) 
7 ภาพภายใน Data Hall 
8 ภาพแร็คที่พร้อมใช้งาน 

9,10 ภาพรางแยก สายไฟ สาย UTP  และสายไฟเบอร์ ออกจากกันเพือ่ป้องกันคลื่นรบกวน 
11 ภาพหมอ้แปลงไฟฟ้า แปลงไฟแรงต่ าเพือ่จ่ายให้กับ Data Hall 
12 ภาพหอ้ง Generator เมื่อไฟดับ จะท างานเพื่อจ่ายไฟให้กับ Data Hall 

13,16 ภาพ Air Cool Chiller 
14 ภาพตวัส ารองไฟและจา่ยไฟ (UPS) ซ่ึงใช้ส าหรับจ่ายไฟไปยังศูนย์ Data Hall 
15 ภาพหอ้ง Battery ใช้ส ารองไฟให้กับ UPS 

ที่มา: ภาพถ่าย INET-IDC3 จัดท าโดยบริษัทฯ และการตรวจเย่ียมชมสถานที่ INET-IDC3 ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
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1.5.3.2. ท าเลที่ต้ัง 

โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งเปนนกรรมสิทธ์ิของ SCG โฉนดเลขท่ี 2877 เลขท่ีดิน 16 หน้าส ารวจ 93 
หมู่ 6 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พื้นที่เช่าประมาณ 12,987 ตร.ม. โดยที่ดินดังกล่าวไม่เคยได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติอย่างร้ายแรง 

โครงการ INET-IDC3 เฟส 2 มีการก่อสร้างโครงสร้างอาคารเรียบร้อยแลว้ และบริษัทฯ มีแผนจะท าการติดตั้งอุปกรณ์ 
Network ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2562 ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ INET-IDC3 เฟส 3 และ 4 ได้มีการก่อสร้างโครงสร้าง
อาคารเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ  ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังมิได้น า INET-IDC3 เฟส 2 เฟส 3 และ เฟส 4 ให้
กองทุนฯ เช่าในคราวนี้ ในอนาคต หากโครงการ INET-IDC3 เฟสอื่นๆ เปิดด าเนินการ ยังจะไม่เกิดประเด็นการแข่งขันกันหา
ลูกค้า เนื่องจากบริษัทฯ เปนนผู้เช่าช่วง INET-IDC3 เฟส 1 และยังเปนนเจ้าของ INET-IDC3 เฟสอื่นๆ จึงสามารถบริหารจัดการใน
การให้เช่า Rack กับผู้เช่ารายย่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 

 

 
ที่มา: ภาพถ่าย INET-IDC3 Site Layout จัดท าโดยบริษัทฯ 

Data Center 

Customer Center 

อาคาร Utility 
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1.5.3.3. ผลการด าเนินงานของทรัพย์สิน 

โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ก่อสร้างเสร็จในปี 2560 และเริ่มด าเนนิงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เปนนต้นมา โดย ณ 
9 ธันวาคม 2561 มีจ านวน Rack ที่ติดตั้งแล้วทั้งสิ้น 262 Rack  คิดเปนนอัตราการเช่า Rack  ประมาณร้อยละ 55 (เมื่อเทียบกับ
จ านวน Rack ส าหรับที่จะต้องติดตั้งท้ังสิ้น จ านวน 492 Rack) โดยรายละเอียดของจ านวน Rack ที่ติดตั้งแล้ว และ จ านวน Rack 
ที่จะต้องติดตั้งเพิม่เตมิแสดงไดด้ังนี้ 

 ใช้ส าหรบังานระบบ ให้บริการลูกค้า Cloud 
ให้บริการลูกค้า  
Co-Location 

รวมทั้งสิ้น 

จ านวน Rack 26 48 188 262 

จ านวน Rack ที่จะต้อง
ติดต้ังเพิ่มเติมก่อนเข้าท า

รายการกับกองทุนฯ 
34 196 230 

รวม 60 432 492 

ที่มา: สัญญาเช่าระหว่างผู้เช่ารายย่อยโครงการ INET-IDC3 เฟส 1กับบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีลักษณะการให้เช่า Rack แก่ลูกค้ารายย่อยโดยการท าสัญญาเปนนรายปี (1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี) ซึ่ง 1 Rack 
อาจประกอบไปด้วยลูกค้ารายเดียวหรือหลายราย ข้ึนอยู่กับลักษณะความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ Rack มีอายุการใช้งาน
ประมาณ 30 ปี อ้างอิงตามบทวิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนจัดท าโดย Merlin’s 

1.5.3.4. อายุคงเหลือของสัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อย 

สรุปอายสุัญญาเช่าคงเหลือของผู้เช่ารายย่อยของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งค านวณบนคา่บริการต่อเดือน
ประมาณ 5.24 ล้านบาทที่บริษัทฯ ไดร้ับจากผูเ้ช่ารายย่อยตามสญัญาเช่า ณ 1 มกราคม 2562 มดีังต่อไปนี ้

ปีที่ครบก าหนดอายุสัญญาเช่า (พ.ศ.) 
อัตราส่วนรายได้ต่อเดือน 

(ร้อยละ) 
ภายในปี 2562 17.30 
ภายในปี 2563 4.70 
ภายในปี 2564 8.12 
ภายในปี 2565 69.88 

รวม 100.00 
หมายเหต:ุ สัญญาเช่าที่บริษัทฯ ท ากับผูเ้ช่ารายยอ่ยมีอาย ุ1 ปี 3 ปี และ 5 ป ี
ที่มา: สัญญาเช่าระหว่างบริษัทฯ และผู้เช่ารายย่อยโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 

ทั้งนี้ ก่อนครบก าหนดอายุสัญญาของลูกค้ารายย่อยแต่ละราย พนักงานขายของบริษัทฯ จะต้องเข้าไปพบลูกค้าเพื่อ
เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขในการต่อสัญญาคราวถัดไป  
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อย่างไรก็ตาม การที่ลูกค้ารายย่อยเลือกใช้บริการโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 กับบริษัทฯ นั้น เนื่องจากคุณภาพใน
เรื่องความเสถียร ความปลอดภัย และสถานท่ีตั้ง โดยบริษัทฯ จะให้ลูกค้าเข้ามาด าเนินการทดสอบระบบ ติดตั้งเซิฟเวอร์ รวมถึง
ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีจ าเปนนตามลักษณะธุรกิจของลูกค้าเปนนระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ก่อนที่ลูกค้าจะมีการใช้งานจริง  
ดังนั้น หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ อาจมีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงระหว่างการย้ายระบบได้ 

1.5.3.5. ข้อมูลผู้เช่าโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 

สัดส่วนผู้เช่าจ าแนกตามประเภทธุรกิจดังต่อไปนี ้

 
ที่มา: สัญญาเช่าระหว่างบริษัทฯ และผู้เช่ารายย่อยโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ณ 9 ธันวาคม 2561 
หมายเหตุ: รายได้รวมที่ใช้ในการค านวณเปนนรายได้ค่าบริการต่อเดือนตามสัญญาเช่า 

  

เงินทนุและหลกัทรัพย์,
53.27%

เทคโนโลยี, 
14.08%

โรงแรม, 1.91%

โลจิสติกส์, 4.92%

พลงังานและ
สาธารณปูโภค, 

24.04%

พาณิชย์, 0.86% อ่ืนๆ, 0.92%



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

31 
 

1.6. สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

1.6.1. สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าท่ีดิน 

SCG ให้เช่าที่ดินซึ่งเปนนที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 แก่ INET (สัญญาเช่าที่ดิน) และได้จดทะเบียนการเช่ากับ
ส านักงานท่ีดินที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าท่ีดิน ได้ดังนี้ 

ผู้ให้เช่า บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด (“SCG”) 
ผู้เช่า บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“INET”) 
วันที่ท าสัญญา 17 กันยายน 2558 
ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดินที่เปนนที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 ซ่ึงตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 2877 เลขที่ดิน 16 หน้าส ารวจ 93 หมู่ที่ 8 

ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พื้นที่เช่าประมาณ 19 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา (ที่ดินที่เช่า) 
ระยะเวลาการเช่า ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2588 

ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าพื้นที่ต่อไป ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ
ล่วงหน้าเปนนลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน   

หน้าที่ของผู้เช่า 1. กรณีทรัพย์สินของผู้ให้เช่า ช ารุด เสียหาย อันเกิดจากการด าเนินงานของผู้เช่า ผู้เช่ามีหน้าที่ด าเนินการซ่อมแซม 
และปรับปรุงทรัพย์สินนั้นให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม 

2. ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ ก่อนที่จะด าเนินการขุดเจาะที่ดินของผู้ให้เช่า 
เพื่อส ารวจ และ/หรือ ท าการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์คอมพิวเตอร์ 

3. ผู้เช่าจะต้องรักษาความสะอาด และความเปนนระเบียบเรียบร้อยของบริเวณพื้นที่เช่าของผู้ให้เช่า ตามค าแนะน า
ของผู้ให้เช่า 

4. ผู้เช่าเปนนผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารและสาธารณูปโภคของผู้เช่าเองทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง 
5. ผู้เช่าจะเปนนผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า ภาษีต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น อากรแสตมป์ ภาษีหัก ณ ที่

จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของพื้นที่เช่า รวมทั้งบรรดาค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตต่างๆ กับทางราชการ 
ตลอดจนค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว 
ผู้เช่าจะต้องเปนนผู้ช าระค่าภาษีเงินได้ของค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้  

6. ในระหว่างเวลาที่เช่า ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าเข้าไปตรวจสอบดูแลพื้นที่เช่าได้ตลอดเวลา 
7. ผู้เช่าจะไม่ให้ผู้ใดเช่าช่วงหรือแบ่งการครอบครองพื้นที่เช่าให้ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ผู้ให้เช่าเปนนลาย

ลักษณ์อักษร 
8. ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะใช้พื้นที่เช่า ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ความเดือดร้อนร าคาญ หรือ

ผลกระทบอื่นๆ ต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับพื้นที่เช่า หรือบุคคลอื่ นใด โดยผู้เช่า
จะต้องด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย รั่วไหล หรือปนเปื้อนของสารเคมี หรือวัสดุก่อสร้างลงสู่พื้นดิน 
แหล่งน้ า และอากาศ 
ในกรณีที่ผู้เช่าได้รับแจ้ง หรือได้รับการร้องเรียนว่าได้ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน หรือผลกระทบตามวรรคกอ่น 
ผู้เช่าจะต้องรีบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าว หากพบว่ามีสาเหตุมาจาก 
ผู้เช่าหรือตัวแทนหรือบริวารของผู้เช่า ผู้เช่าจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว โดยผู้เช่าตกลงจะเปนนผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด      

9. เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุด ผู้เช่าต้องร้ือถอน ปรับปรุงอาคารและขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ผู้เช่าน าเข้าไปติดตั้ง ภาย
ก าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่าเปนนลายลักษณ์อักษร โดยผู้เช่าต้องปรับปรุงพื้นที่เช่าให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานตามที่ตกลงกับผู้ให้เช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง  

หน้าที่ของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่า ยินยอมให้พนักงานของผู้เช่าเข้าท าการตรวจซ่อม ตรวจสอบบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้เช่า ได้ติดตั้งไว้ใน
พื้นที่เช่าได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยพนักงานของผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบในการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ให้
เช่าก าหนดอย่างเคร่งครัด 
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1.6.2. สรุปสาระส าคัญของบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมสัญญาเช่าที่ดิน 

SCG และ INET ได้เข้าท าบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดิน (บันทึกข้อตกลง) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดิน 
และได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดินกับส านักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของบันทึก
ข้อตกลง ได้ดังนี ้

คู่สัญญา 1. SCG ในฐานะผู้ให้เช่า 
2. INET ในฐานะผู้เช่า 
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมของกองทุนฯ ที่จะจัดตั้งขึ้น 

ในฐานะผู้เข้าถือประโยชน์  
วันที่ท าสัญญา 2 ตุลาคม 2561 
ข้อตกลง 1. ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่า สามารถน าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เปนนกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าซ่ึงตั้งอยู่บนที่ดินที่เช่า 

ออกให้เช่า และ/หรือ เช่าช่วง และ/หรือ จ านอง และ/หรือ โอนกรรมสิทธิ์ แก่ (1) กองทุนฯ และ/หรือ (2) บุคคล
ที่กองทุนฯ ก าหนด ซ่ึงจะต้องเปนนผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Data center) และไม่
เปนนผู้ประกอบกิจการผลิตปูนซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ/หรือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ/หรือ ผลิต
กระดาษพิมพ์เขียน และ/หรือ กระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มเอสซีจี รวมทั้งจะต้อง
มีบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเทียบเคียงกับแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี (Good 
Corporate Governance) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

2. ผู้เช่าตกลงช าระค่าเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าที่ดิน ส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้าให้แก่ผู้ให้
เช่า ภายในวันเดียวกันกับวันที่กองทุนฯ ช าระค่าเช่าทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่า แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่กองทุนฯ 
เข้าครอบครองหรือเช่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซ่ึงเปนนกรรมสิทธิ์ของผู้เช่า แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

3. ในกรณีที่ ผู้เช่า ท าผิดสัญญาเช่าที่ดิน หรือฟื้นฟูกิจการ หรือตกเปนนบุคคลล้มละลาย หรือช าระบัญชี หรือตกเปนนผู้
มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายก าหนด หรือไม่มีความสามารถในการประกอบธุรกิจเปนนผู้ให้บริการศูนย์
ปฏิบัติการข้อมูลได้ หรือผิดนัด หรือปฏิบัติผิดหน้าที่หรือข้อตกลงใด ๆ ภายใต้สัญญาต่าง ๆ ที่ผู้เช่าจะได้เข้าท ากับ
กองทุนฯ หรือกรณีที่ผู้เช่ามิได้เปนนผู้เช่าทรัพย์สินเพื่อด าเนินการจากกองทุนฯ แล้ว ผู้ให้เช่าและผู้เช่า ตกลงโอน
สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินให้แก่กองทุนฯ หรือเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่ส าหรับระยะเวลาการเช่า
คงเหลือตามสัญญาเช่าที่ดิน กับกองทุนฯ (แล้วแต่กรณี) โดยสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่จะมีรายละเอียดและเง่ือนไข
ในสาระส าคัญเหมือนกับสัญญาเช่าที่ดินเดิม ยกเว้น (ก) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการช าระค่าเช่า โดยกองทุนฯ ไม่ต้อง
ช าระค่าเช่าหรือเงินเพิ่มใด ๆ ให้แก่ผู้ให้เช่า หากผู้เช่าได้ช าระค่าเช่าทั้งหมดตามสัญญาเช่าที่ดินให้แก่ผู้ให้เช่ าแล้ว
ตามที่ก าหนด (ข) ข้อก าหนดเกี่ยวกับกรณีที่สัญญาเช่าที่ดินสิ้นสุดลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่า โดยมิใช่
ความผิดของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าไม่ต้องคืนค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าวให้แก่กองทุนฯ และ (ค) ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการเช่า ซ่ึงจะเปนนไปตามระยะเวลาการเช่าที่ เหลือตามสัญญาเช่าที่ดินเดิม ทั้งนี้ รายละเอียดเปนนไป
ตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลง  
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนฯ ไม่สามารถจัดหาผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลได้ภายใน 5 ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน
โอนสิทธิการเช่า หรือ วันที่สัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ (แล้วแต่กรณี) ผู้ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาเช่า
ที่ดินฉบับใหม่ได้ โดยไม่ต้องคืนค่าเช่าล่วงหน้าแก่กองทุนฯ 

4. ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่า กองทุนฯ และ/หรือ บุคคลที่กองทุนฯ ก าหนด และ/หรือ ลูกค้าผู้รับบริการศูนย์ปฏิบัติการ
ข้อมูล รวมถึง บริวารของบุคคลใด ๆ ดังกล่าวทั้งหมด สามารถใช้ประโยชน์บนที่ดินของผู้ให้เช่าเพื่อเปนนทางผ่าน
เข้าออกที่ดินของผู้ให้เช่ามายังพื้นที่เช่าได้ เพื่อการประกอบกิจการหรือการรับบริการ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับศูนย์
ปฏิบัติการข้อมูล ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

5. ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้กองทุนฯ เข้าถือเอาประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทุกประการ 
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1.6.3. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าอาคาร 

กองทุนฯ จะเข้าท าสัญญาเช่าอาคารกับ INET (สัญญาเช่าอาคาร INET) โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของร่างสัญญา
เช่าอาคาร INET ได้ดังนี ้

ผู้ให้เช่า INET 
ผู้เช่า กองทุนฯ 
วันที่คาดว่าจะเข้าท า
สัญญา 

ภายในป ี2562 

ทรัพย์สินที่เชา่ อาคารและส่วนควบของอาคารและงานระบบ ที่เปนนที่ตั้งของโครงการ INET - IDC 3 เฟส 1 (อาคาร Data Center 
และ อาคาร Utilities รวมถึงทางเชื่อมซ่ึงเชื่อมกับอาคารรับรองลูกค้า (Customer Center)) และอาคารรับรองลูกค้า 
(Customer Center) ซ่ึงตั้งอยู่บนบางส่วนของที่ดินซ่ึง INET เช่าจาก SCG ตามสัญญาเช่าที่ดิน ทั้งนี้ รายละเอียดของ
อาคารที่เช่าเปนนไปตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ (อาคารที่เช่า) 

ระยะเวลาการเชา่ ระยะเวลาการเช่าประมาณ [26] ปี โดยนับตั้งแต่วันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนส าเร็จ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2588 (ซ่ึงเปนน
วันเดียวกับวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดิน) 

วันที่กองทุนฯ เข้า
ลงทุนส าเร็จ 

วันที่เง่ือนไขดังต่อไปนี้ครบถ้วน 
 INET ได้ด าเนินการก่อหลักประกันบนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทุนฯ ครบถ้วนแล้ว 

การจดทะเบียนการเช่า คู่สัญญาตกลงจะน าสัญญาฉบับนี้ไปจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง ภายใน
ก าหนด [45] วันนับตั้งแต่วันที่ [กองทุนฯ เข้าลงทุนส าเร็จลงนามในสัญญาฉบับนี้] โดย INET ตกลงเปนนผู้รับผิดชอบ
ช าระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนการเช่าอาคารที่เช่า ตามสัญญาเช่าอาคาร 
INET ฉบับนี้ 

ค่าเช่าและเงื่อนไขการ
จ่ายค่าเช่า 

 ค่าเช่าอาคารที่เช่า ตลอดระยะเวลาการเช่า เปนนไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ 
 กองทุนฯ ตกลงจะช าระค่าเช่าอาคารที่เช่าเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนเปนนไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่าอาคาร INET 

แล้ว โดยวิธีการตามที่ INET และกองทุนฯ จะตกลงร่วมกัน 
 INET ตกลงยินยอมให้กองทุนฯ ด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายบนเงินได้นิติบุคคลของ INET ในการช าระค่าเช่าตาม

ข้อนี้ ทั้งนี้ ตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
สิทธิและหน้าที่ของผู้
เช่า 

ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทุนฯ ตกลงที่จะด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อสัญญา ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) 
การด าเนินการดังต่อไปนี้  

1. ช าระค่าเช่า และค่าบริการสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub-station) ซ่ึงถึงก าหนดช าระให้แก่ INET ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ฉบับนี้  

2. ผู้เช่ามีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในอาคารที่เช่า ตามรายละเอียดที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้ โดยใช้อาคารที่เช่าเพื่อ
ประกอบธุรกิจศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล โดยการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล เช่าช่วง หรือใช้ 

3. ไม่ก่อภาระผูกพันใด ๆ บนอาคารที่เช่า ยกเว้นกรณีที่ระบุให้ท าได้ภายใต้ [เอกสารธุรกรรม*] และ/หรือ ตามที่ได้รับ
ความยินยอมจาก INET 

4. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารที่เช่า หรือปรับปรุงพื้นที่เช่าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามที่ตกลงกับ 
SCG เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน ภายในก าหนดระยะเวลา [90] วัน นับจากวันที่ INET 
ได้รับแจ้งจาก SCG เปนนลายลักษณ์อักษรให้ INET รื้อถอนอาคารตามสัญญาเช่าที่ดิน โดย INET จะต้องแจ้งให้
กองทุนฯ ทราบภายในก าหนดระยะเวลา [7] วัน นับจากวันที่ INET ได้รับแจ้งจาก SCG เปนนลายลักษณ์อักษร โดย
กองทุนฯ มีสิทธิได้รับค่าซากจากการร้ือถอนอาคารที่เช่าดังกล่าว  

5. ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และบ ารุงรักษาอาคารที่เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองทั้งหมดตลอดระยะเวลาการเช่า  
6. ตกลงเปนนผู้รับผิดชอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมถึงภาษีอื่น ๆ ที่เรียกเก็บบนอาคารที่เช่าตลอดระยะเวลาการเช่า 

(หากมี) ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะมีผลใช้บังคับในขณะนี้หรือในอนาคต ทั้งนี้ INET จะเปนน
ผู้รับผิดชอบภาษีป้ายส าหรับป้ายที่จัดท าขึ้น หรือได้รับประโยชน์โดย INET [ซ่ึงมีอยู่แล้ว ณ วันที่ของสัญญาฉบับนี้] 
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7. ตกลงรักษาความสะอาด และความเปนนระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่เช่า 
8. ตกลงเปนนผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารและสาธารณูปโภคของผู้เช่าเองทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง 
9. ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าเข้าไปตรวจสอบดูแลอาคารที่เช่าได้โดยผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้

ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ [อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบดังกล่าวต้องไม่เปนนการรบกวนหรือ
ขัดขวางการให้หรือใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลในอาคารที่เช่า] 

10. ผู้เช่าตกลงว่าจะใช้อาคารที่เช่า ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ความเดือดร้อนร าคาญ หรือ
ผลกระทบอื่น ๆ ต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับพื้นที่เช่า หรือบุคคลอื่นใด โดยผู้เช่า
จะต้องด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย รั่วไหล หรือปนเปื้อนของสารเคมี หรือวัสดุก่อสร้างลงสู่พื้นดิน 
แหล่งน้ า และอากาศ 
ในกรณีที่ผู้เช่าได้รับแจ้ง หรือได้รับการร้องเรียนว่าได้ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน หรือผลกระทบตามวรรคกอ่น 
ผู้เช่าจะต้องรีบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าว หากพบว่ามีสาเหตุมาจาก 
ผู้เช่าหรือตัวแทนหรือบริวารของผู้เช่า ผู้เช่าจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า โดยผู้เช่าตกลงจะเปนนผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

ในกรณีที่ INET ยังคงเปนนผู้เช่าช่วงด าเนินงานตามสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน INET ในฐานะผู้เช่าช่วงด าเนินงาน มี
หน้าที่เช่นเดียวกับกองทุนฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ [5] ถึงข้อ [10] ข้างต้น โดยหาก INET ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว
ข้างต้น ย่อมไม่ถือว่ากองทุนฯ ผิดสัญญาเช่าอาคาร INET ฉบับนี้  

สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้
เช่า 

ตลอดระยะเวลาการเช่า INET ตกลงที่จะด าเนินการต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. INET เปนนเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารที่เช่าและ ณ วันที่ท าสัญญาฉบับนี้ ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ เหนืออาคารที่เช่า
ดังกล่าว นอกจากสัญญาบริการที่ INET มีกับลูกค้า ส าหรับการให้บริการศูนย์ข้อมูลในอาคารที่เช่า 

2. ตกลงอนุญาตให้กองทุนฯ น าอาคารที่เช่าออกให้บุคคลอื่นเช่าช่วง หรือเข้าใช้เพื่อรับบริการศูนย์ข้อมูลหรือบริการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

3. ตกลงปฏิบัติตามสัญญาเช่าที่ดินและบันทึกข้อตกลง ตลอดระยะเวลาการเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดิน และตกลงจะ
ไม่ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและบันทึกข้อตกลง ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน 

 นอกจากนี้ INET ตกลงจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือข้อก าหนดใด ๆ ในสัญญาเช่าที่ดินและบันทึกข้อตกลง 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเปนนลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ  

4. ตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือ ก่อภาระผูกพันใด ๆ บนอาคารที่เช่า ยกเว้น การให้เช่าตามสัญญาเช่า
อาคาร INET ฉบับนี้ หรือกรณีอื่น ๆ ที่ระบุให้ท าได้ภายใต้[เอกสารธุรกรรม*] และ/หรือตามที่ได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าเปนนลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ  

5. ตกลงให้บริการสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub-station) และอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการเชา่
แก่กองทุนฯ และ/หรือ บุคคลที่กองทุนฯ ให้เช่าช่วงหรือให้ใช้อาคารที่เช่าต่อ โดย INET ตกลงคิดค่าบริการการ
ให้บริการสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub-station) ในปีแรก (พ.ศ. 2562) จ านวน 1 ล้านบาท โดยจะค านวณตามสัดส่วน
ระยะเวลา (pro rate) นับจากวันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนส าเร็จ ทั้งนี้ ค่าบริการดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 
2.5 ต่อปีทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ส าหรับปีถัด ๆ ไป 

7. ในกรณีที่กองทุนฯ ประสงค์จะดัดแปลงหรือด าเนินการใด ๆ กับอาคารที่เช่า INET ตกลงให้ความช่วยเหลือ ร่วมมอื 
อ านวยความสะดวก ติดต่อประสานงาน หรือยื่นเอกสารขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ และด าเนินการใด ๆ ซ่ึง
รวมถึงการด าเนินการตามที่ก าหนดในสัญญาเช่าที่ดินกับ SCG เพื่อให้กองทุนฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากกองทุนฯ สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ 

8. ในกรณีที่สัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน ระหว่าง กองทุนฯ และ INET สิ้นสุดลง ไม่ว่ากรณีใด ๆ INET ตกลงให้ความ
ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ที่จ าเปนนโดยไม่ชักช้า ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) การ
เชื่อมต่อระบบงานหรือข้อมูลและการเข้าใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เช่าช่วงด าเนินการรายใหม่ และ/
หรือ บุคคลที่กองทุนฯ ก าหนด สามารถเข้าเริ่มด าเนินการให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องและราบรื่น ตามที่กองทุนฯ ได้แจ้งให้ INET ทราบเปนนลายลักษณ์อักษร  
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9. อนุญาตให้กองทุนฯ และ/หรือ บุคคลที่กองทุนฯ ก าหนด และ/หรือลูกค้าผู้ใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล รวมถึง 
บริวารของบุคคลใด ๆ ดังกล่าวทั้งหมด สามารถใช้ที่ดิน หรือผ่านที่ดินที่ INET เช่าจาก SCG ตามสัญญาเช่าที่ดิน 
และ/หรือ ที่ดินซ่ึงเปนนกรรมสิทธิ์ของ INET ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการ INET - IDC3 เฟส 1 ได้ เพื่อการ
ประกอบกิจการหรือการรับบริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  

10. ด ารงรักษาการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่ INET ได้รับ (ด้วยค่าใช้จ่ายของ INET เอง) ไม่ให้ด้อยไปกว่ามาตรฐานที่ 
INET ได้รับ ณ วันที่เข้าท าสัญญาฉบับนี้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง หรือมาตรฐานอื่นใดในอนาคตตามที่กองทุนฯ 
เห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจการให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเปนนไปด้วยดี และสามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งทางธุรกิจดังกล่าวได้ 

ประกันภัย 1. การท าประกันภัย 
 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะจัดให้มีการเอาประกันภัยร่วมในส่วนอาคารที่เช่า ส าหรับการ

ประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) โดยมีวงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่า
ของทรัพย์สินทั้งหมด (รวมฐานรากของอาคาร (ร้อยละ 100) ตามวิธีต้นทุนทดแทนใหม่ก่อนหักค่าเส่ือมราคา 
(Full Replacement Cost) ซ่ึงอ้างอิงจากบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อให้เพียงพอต่อการทดแทนมูลค่า
ของอาคารที่เช่าในกรณีที่อาคารที่เช่าดังกล่าวช ารุดหรือเสียหาย ซ่ึงมูลค่าของอาคารที่เช่าประเมินโดยบริษัท
ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ในรอบการประเมินล่าสุดก่อนที่จะ
มีการต่ออายุกรมธรรม์ โดยกองทุนฯ จะเปนนผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัย และเปนนผู้รับผลประโยชน์ดังกล่าว 

 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะจัดให้มีการเอาประกันภัยร่วมในส่วนที่เกี่ยวกับอาคารที่เช่า 
ส าหรับการประกันความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยกองทุนฯ จะรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าว 

 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าจะจัดท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดย
กองทุนฯ จะเปนนผู้รับผลประโยชน์และเปนนผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าว 

2. การช าระเงินค่าเสียหายที่ได้รับจากการเอาประกัน 
 กรณีความเสียหายบางส่วน (Partial Loss) 

ในกรณีที่มีความเสียหายเล็กน้อยโดยมีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นต่ ากว่า [•]** ล้านบาท กองทุนฯ จะเปนนผู้
พิจารณาว่าจะน าเงินค่าสินไหมทดแทนที่กองทุนฯ ได้รับจากบริษัทประกันภัยไปใช้เพื่อด าเนินการซ่อมแซม
อาคารที่เช่า หรือว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อด าเนินการซ่อมแซมหรือไม่ โดยหากกองทุนฯ เห็นสมควรว่าควร
ด าเนินการซ่อมแซมข้างต้น INET จะให้ความร่วมมือในการซ่อมแซมนั้น รวมถึงให้ค าปรึกษาแก่กองทุนฯ หรือ
ช่วยจัดหาจัดหาผู้ด าเนินการซ่อมตามสมควร 

 กรณีความเสียหายทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ (Total Loss) 
กรณีที่มีความเสียหายมากกว่า [•]** ล้านบาท หากกองทุนฯ (ตามที่ได้หารือกับที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระของ
กองทุนฯ) เห็นว่าควรซ่อมแซมความเสียหายของอาคารที่เช่า กองทุนฯ จะน าเงินค่าสินไหมทดแทนที่กองทุนฯ 
ได้รับจากบริษัทประกันภัยเพื่อใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมอาคารที่เช่าต่อไป โดย INET จะให้ความช่วยเหลอื
ในการซ่อมแซมนั้น รวมถึงให้ค าบริการแก่กองทุนฯ หรือช่วยจัดหาผู้ด าเนินการซ่อมตามสมควร ทั้งนี้ กองทุน
ฯ ตกลงรับผิดชอบส่วนต่างในกรณีที่มูลค่าการซ่อมแซมมากกว่าจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับ อย่างไรก็
ดี หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดของ INET กองทุนฯ มีสิทธิเรียกร้องส่วนต่างดังกล่าวจาก INET 
ได้  
ในกรณีที่กองทุนฯ เห็นว่ามีความเสียหายมากและไม่ควรซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ กองทุนฯ จะเปนนผู้มีสิทธิได้รับ
เงินค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดจากบริษัทประกันภัย โดย INET ไม่ต้องช าระเงินค่าเช่าล่วงหน้าคืนส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ 

 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ กองทุนฯ ยังคงมีสิทธิในการเรียกร้องหรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ ตามสัญญาหรือกฎหมายใด 
ๆ จาก INET หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระท า การละเว้นการกระท า ไม่ว่าโดยเจตนาหรือโดย
ความประมาทเลินเล่อของ INET 

ค ารับรองและ
รับประกันของผู้ให้เช่า 

ในวันท าสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าตกลงให้ค ารับรองและรับประกันแก่ ผู้เช่าดังต่อไปนี้ 
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 ผู้ให้เช่าเปนนนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นและด ารงอยู่อย่างสมบูรณ์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้ให้เช่าเปนนเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารที่เช่าและ ณ วันที่ท าสัญญาฉบับนี้ โดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ เหนืออาคารที่

เช่าดังกล่าว นอกจากสัญญาบริการที่ INET มีกับลูกค้า ส าหรับการให้บริการศูนย์ข้อมูลในอาคารที่เช่า 
 ผู้ให้เช่ามีอ านาจตามกฎหมายในการเข้าท าสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และ การด าเนินการ

อื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ และการกระท า
ดังกล่าวไม่ขัดต่อหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของผู้ให้เช่า 

 การที่ผู้ให้เช่าเข้าท าสัญญาฉบับนี้หรือปฏิบัติตามความผูกพันใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ไม่เปนนการขัดแย้งหรือฝ่าฝืน
ข้อก าหนด เง่ือนไข ข้อสัญญา หรือค ารับรองใด ๆ ที่ผู้ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความตกลงกับบุคคลอื่น 

 ผู้ให้เช่าได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและจ าเปนนส าหรับการก่อสร้างและการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจศูนย์
ปฏิบัติการข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน และใบอนุญาตดังกล่าวยังคงมีผลสมบูรณ์ ณ วันที่ท าสัญญาฉบับนี้ 

 ผู้ให้เช่าได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง หรือจ าเปนนส าหรับการประกอบกิจการของ
ผู้ให้เช่า ซ่ึงด าเนินการอยู่ ณ วันที่ท าสัญญาฉบับนี้ และการให้เช่าอาคารที่เช่า จะไม่ส่ งผลท าให้ใบอนุญาตใด ๆ 
ดังกล่าวถูกยกเลิก เพิกถอน หรือระงับใช้ 

 ผู้ให้เช่าไม่ได้เปนนบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือได้รับค าสั่งให้ช าระบัญชีของตน 
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเปนนผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายก าหนด ณ วันที่ท าสัญญาฉบับนี้ 

 ค ารับรองและรับประกันอื่น ๆ 
ค ารับรองและ
รับประกันของผู้เชา่ 

ในวันท าสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าตกลงให้ค ารับรองและรับประกันแก่ผู้ให้เช่าดังต่อไปนี้ 
 ผู้เช่ามีฐานะเปนนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นและด ารงอยู่อย่างสมบูรณ์ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่

เกี่ยวข้อง 
 ผู้เช่ามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการด าเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้

ในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อโครงการ
จัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน 

 การที่ผู้เช่าเข้าท าสัญญาฉบับนี้หรือปฏิบัติตามความผูกพันใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ไม่เปนนการขัดแย้งหรือฝ่าฝืน
ข้อก าหนด เง่ือนไข หรือค ารับรองใด ๆ ที่ผู้เช่าได้ท าหรือจะท าความตกลงกับบุคคลอื่น 

เหตุแห่งการเลิกสญัญา  การเช่าภายใต้สัญญาเช่าอาคาร INET นี้ไม่สามารถยกเลิกหรือบอกเลิก เว้นแต่เปนนกรณีตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
โดยให้คู่สัญญาปฏิบัติตามผลของการเกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา แต่ละข้อตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ 
1. คู่สัญญาตกลงร่วมกันเปนนลักษณ์อักษร  
2. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ 
3. ที่ดินที่เปนนที่ตั้งของอาคารที่เช่าถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืน หรือกฎหมายอื่น 

ๆ โดยกองทุนฯ มีความเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
และไม่สามารถแก้ไข เยียวยาเหตุดังกล่าวได้ หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวได้ 

4. กรณีเกิดเหตุการณ์ความเสียหายทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ (Total Loss) โดยกองทุนฯ เห็นว่ามีความเสียหายมาก
และไม่ควรซ่อม 

5. INET ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อตกลงของตนภายใต้[เอกสารธุรกรรม*] และมิได้
แก้ไขให้ถูกต้องภายในก าหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกองทุนฯ  

6. INET ผิดสัญญาเช่าที่ดินกับ SCG จนเปนนเหตุให้ SCG อาจใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าว 
7. ในกรณีที่ INET มีมติ หรือมีการเริ่มด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานอื่นใด เพื่อขอฟื้นฟูกิจการของ 

INET หรือเพื่อให้ INET ตกเปนนบุคคลล้มละลาย (ไม่ว่าเปนนการเริ่มด าเนินการโดยตัว INET เองหรือโดยบุคคล
อื่น) หรือ INET ได้รับค าสั่งให้ช าระบัญชีของตน หรือกรณีที่ศาลหรือหน่วยงานอื่นใดมีค าสั่ง ให้มีการ
ด าเนินการเพื่อฟื้นฟูกิจการของ INET ให้ INET ตกเปนนบุคคลล้มละลาย หรือให้ช าระบัญชีของ INET หรือกรณี
ที่ INET ตกเปนนผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายก าหนด หรือในกรณีที่ INET เลิกกิจการ มีมติเลิกกิจการ 
หรือหยุดด าเนินกิจการ หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนที่มีนัยส าคัญต่อกิจการ  

8. มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น*** ซ่ึงกองทุนฯ มีความเห็นโดยสมเหตุสมผลว่าจะกระทบต่อ
ความสามารถของ INET ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้  
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9. นอกเหนือจากกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 เมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ส่งผลให้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้ได้ และเหตุสุดวิสัยนั้นยังคงด ารงอยู่ต่อเนื่องเปนนระยะเวลา [60] 
วัน  
เพื่อประโยชน์ของสัญญาฉบับนี้ “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี ไม่
มีใครจะอาจป้องกันได้ แม้ว่าบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในพฤติการณ์เช่นนั้นก็ตาม เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว วาตภัย อุทกภัย 
ฟ้าผ่า สงคราม การปิดล้อมโดยทหาร การจลาจล การก่อความไม่สงบของพลเมือง การก่อการร้าย การออก
ค าสั่งโดยหน่วยงานรัฐหรือสภาวการณ์อื่นใด ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญาซ่ึงได้รับ
ผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนั้น  

10. ในกรณีที่ SCG ปฏิบัติผิดเง่ือนไขหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงภายใต้สัญญาเช่าที่ดินระหว่าง SCG และ INET ซ่ึง
ส่งผลให้กองทุนฯ ไม่สามารถเช่าอาคารจาก INET ตามสัญญาฉบับนี้ต่อไปได้ 

11. ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนฯ ตามรายละเอียดที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน และ
กองทุนฯ ได้แจ้งให้ INET ทราบถึงการเลิกกองทุนฯ เปนนลายลักษณ์อักษรแล้ว 

ผลของการเกิดเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา 

 ในกรณีเกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา คู่สัญญาตกลงจะด าเนินการดังต่อไปนี้  
1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้

สิ้นสุดลงโดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด
จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ เว้นแต่ตกลงกันเปนนอย่างอื่น 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา กองทุนฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดย
การบอกกล่าวเปนนลายลักษณ์อักษร โดยกองทุนฯ เปนนผู้มีสิทธิได้รับเงินเวนคืนในส่วนของทรัพย์สินที่กองทุนฯ 
เช่า ทั้งนี้ ในกรณีที่ INET ได้รับเงินดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง INET จะต้องโอนหรือช าระเงินจ านวน
ดังกล่าวให้แก่กองทุนฯ โดยเร็วที่สุด 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา กองทุนฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดย
การบอกกล่าวเปนนลายลักษณ์อักษร โดยกองทุนฯ จะเปนนผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัย โดย INET ไม่ต้องช าระเงินค่าเช่าล่วงหน้าคืนส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่  [เว้นแต่ความ
เสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระท าหรือการละเว้นกระท า ไม่ว่าโดยเจตนาหรือโดยความประมาทเลินเล่อของ 
INET] 

4. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา กองทุนฯ มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวเปนนลายลักษณ์อักษร โดย INET จะต้องคืนเงินค่าเช่าอาคารซ่ึงกองทุนฯ 
ได้ช าระให้แก่ INET แล้ว พร้อมทั้งเงินชดเชยให้แก่กองทุนฯ ตามราคาประเมิน ซ่ึงอ้างอิงวิธีรายได้ ( Income 
approach) ณ วันที่สัญญาสิ้นสุดลงตามเวลาที่คงเหลืออยู่ในสัญญานี้ โดยให้กองทุนฯ และ INET แต่งตั้งผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ฝ่ายละ 1 ราย และตกลงใช้มูลค่าเฉลี่ยจากการประเมินของผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทั้ง 2 ราย เปนนเงินชดเชยดังกล่าว ภายใน [15] วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาจาก
กองทุนฯ โดย INET จะต้องเปนนผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้ง 2 ราย  

5. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุสุดวิสัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวเปนนลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่กองทุนฯ เปนนคู่สัญญาฝ่าย
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนั้น INET จะต้องคืนเงินค่าเช่าอาคารซ่ึงกองทุนฯ ได้ช าระให้แก่ INET แล้ว 
ตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าช่วงคงเหลือ (วิธีเส้นตรง) ภายใน [15] วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกเลิก
สัญญาจากกองทุนฯ  

6. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 10 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา กองทุนฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดย
การบอกกล่าวเปนนลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ INET จะต้องด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยต่าง ๆ 
จาก SCG อันเนื่องมาจากการผิดสัญญาเช่าที่ดิน หรือด าเนินการอื่น ๆ ตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร (ด้วย
ค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ) และน าส่งจ านวนเงินดังกล่าวให้แก่กองทุนฯ  
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7. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา กองทุนฯ สามารถโอนสิทธิการเช่า
ให้แก่บุคคลที่สามได้ (ทั้งนี้ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในบันทึกข้อตกลง) หรือ กองทุนฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดย
การบอกกล่าวเปนนลายลักษณ์อักษร โดย INET ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกองทุนฯ ได้  

 ในกรณีที่สัญญาฉบับนี้เลิกกัน คู่สัญญาย่อมไม่สิ้นสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่ได้มีอยู่ก่อน
มีการเลิกสัญญา ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการเลิกสัญญา และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด 

การรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย 

 INET ตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใด ๆ ซ่ึงกองทุนฯ และบริษัทจัดการ (รวมทั้งลูกจ้าง กรรมการ พนักงาน 
และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว) ได้รับความเสียหาย  สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่
เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่สมเหตุสมผล ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทาง
กฎหมาย ค่าทนายความและเงินทดรองอื่นเนื่องจากการท าผิดข้อตกลง หรือข้อสัญญา หรือการผิดค ารับรองใดของ 
INET ภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือสัญญาข้อตกลงด าเนินการ เว้นแต่เปนนความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หรือจงใจกระท าผิดโดยกองทุนฯ บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ ทั้งนี้ โดยไม่จ ากัดสิทธิ
อื่นใดของกองทุนฯ ที่มีตามสัญญาฉบับนี้หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ 

การโอนสิทธิและหน้าที ่  INET ไม่สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ยกเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากกองทุนฯ เปนนลาย
ลักษณ์อักษร 

 INET ตกลงให้ความยินยอมกับกองทุนฯ ในการโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลที่สาม ในกรณี
ที่มีการยกเลิกกองทุนฯ ก่อนครบก าหนดอายุสัญญาฉบับนี้ 

การระงับข้อพิพาท  โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยอาศัยข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม 
 ด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ด าเนินกระบวนการเปนนภาษาไทย รวมทั้ง

สถานที่ด าเนินกระบวนพิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
กฎหมายที่ใชบ้ังคับ  กฎหมายไทย 

หมายเหตุ: สัญญาเช่าอาคาร INET ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระส าคัญ แต่จะไม่แตกต่างกันในสาระส าคัญ 
 * เอกสารธรุกรรม ได้แก่ บันทกึขอ้ตกลงเพิม่เติมสญัญาเช่าที่ดนิ สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเช่าอุปกรณ์ สัญญาเช่าชว่งด าเนินงาน และ สัญญาข้อตกลง

ด าเนนิการ 
 ** มูลค่าความเสียหายจะเปนนไปตามมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมนิด้วยวิธีตน้ทนุที่ประเมินโดยผู้ประเมนิอิสระในแต่ละปี 
 *** ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระได้สัมภาษณ ์BBLAM ถึงนิยาม “กรณทีี่มเีหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึน้” ตามที่ระบุในเหตุแห่งการเลิกสญัญา ขอ้ 

8 ซ่ึงยกตัวอย่างได้เช่น กรณทีีก่องทุนทราบว่าจะเกิดเหตุการณก์่อนที่ INET จะเริ่มด าเนนิการย่ืนค าร้องตอ่ศาลเพือ่ขอฟื้นฟูกิจการของ NET 
(เหตุการณก์่อนที่จะเกิดเหตุแห่งการเลิกสญัญาตามขอ้ 7) ซ่ึงกรณีดังกล่าวอาจเกิดได้จากกรณทีี่ INET มีผลขาดทุนสะสมตอ่เนื่องจนท าให้สว่นของผู้
ถือหุ้นตดิลบ ซ่ึงหากเกิดกรณทีี่ผลประกอบการขาดทนุในงวดใดๆ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะมีการวางแผนงาน ปรับแผนธุรกิจเพือ่ให้บริษัทฯ กลับมา
มีผลประกอบการที่ดีขึน้ 

จากสรุปสัญญาข้างต้นมีก าหนดเง่ือนไขที่บริษัทฯ ไม่สามารถยกเลิกหรือบอกเลิกสัญญาได้เว้นแต่มีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ซึ่งกองทุนฯ มีความเห็นโดยสมเหตุสมผลว่าจะกระทบต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามสัญญาฉบับนี้ เง่ือนไขดังกล่าวอาจกระทบกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น อาจท าให้
คู่สัญญามีความจ าเปนนต้องเจรจาต่อรองเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในอนาคตนอกจากนี้ หากเกิดเหตุ
สุดวิสัยขึ้น ซึ่งเปนนเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เปนนความเสี่ยงของคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย อาจส่งผล
กระทบต่อคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย และในกรณีที่กองทุนฯ เปนนคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนั้น บริษัทฯ จะต้องคืน
เงินค่าเช่าอาคารซึ่งกองทุนฯ ได้ช าระให้แก่บริษัทฯ แล้ว ตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าช่วงคงเหลือ (วิธีเส้นตรง) อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ได้ท าประกันภัยบนทรัพย์สิน หากเหตุสุดวิสัยนั้นได้รับการคุ้มครองโดยบริษัทประกัน บริษัทฯ จะไม่ต้องคืนเงินค่าเช่า
อาคารให้แก่กองทุนฯ 
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ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนฯ ตามรายละเอียดที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือช้ีชวน กองทุนฯ 
สามารถโอนสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลที่สามได้ หรือ กองทุนฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวเปนนลายลักษณ์อักษร โดย
บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทุนฯ ได้ ซึ่งหากเกิดกรณีเลิกกองทุนฯ ข้างต้นบริษัทฯ ไม่ต้องคืนเงินที่
บริษัทฯ ได้รับช าระเงินค่าเช่าล่วงหน้าจากกองทุนฯ นอกจากน้ี การโอนสิทธิให้กับบุคคลที่สามเปนนเพียงการโอนสิทธิบนเง่ือนไข
สัญญาเดิม และหากบุคคลที่สามไม่ให้บริษัทฯ เปนนผู้เช่า Data Center บริษัทฯ ยังสามารถใช้อาคารของโครงการ INET-IDC3 
เฟสอื่นๆ รวมถึง Data Center ในพื้นที่อ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ วางแผนจะลงทุนในอนาคต  
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1.6.4. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าอุปกรณ์ 

กองทุนฯ จะเข้าท าสัญญาเช่าอุปกรณ์กับ INET (สัญญาเช่าอุปกรณ์ INET) โดยสามารถสรุปรา่งสาระส าคัญของสญัญา
เช่าอุปกรณ์ INET ได้ดังนี้ 

ผู้ให้เช่า INET 
ผู้เช่า กองทุนฯ 
วันที่คาดว่าจะเข้าท า
สัญญา 

ภายในป ี2562 

ทรัพย์สินที่เชา่ ตู้ Rack พร้อมอุปกรณ์การเชื่อมต่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 แต่ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยี
ขั้นสูง (Core Network)**** ทั้งนี้ รายละเอียดเปนนไปตามรายการอุปกรณ์ที่เช่าที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญา
ฉบับนี้ (อุปกรณ์ที่เช่า) 

ระยะเวลาการเชา่ ระยะเวลาการเช่าประมาณ [26] ปี โดยนับตั้งแต่วันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนส าเร็จ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2588 ซ่ึงเปนน
วันครบก าหนดระยะเวลาการเช่าอาคารจาก INET 

ค่าเช่าและเงื่อนไขการ
จ่ายค่าเช่า 

 ค่าเช่าอุปกรณ์ที่เช่า ตลอดระยะเวลาการเช่า เปนนไปตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ (อัตราดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 กองทุนฯ ตกลงจะช าระค่าเช่าอุปกรณ์ที่เช่าแก่ INET เมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนเปนนไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า
อาคาร INET แล้ว โดย INET ตกลงยินยอมให้กองทุนฯ ด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายบนเงินได้นิติบุคคลของ INET 
ในการช าระค่าเช่าตามข้อนี้ ทั้งนี้ ตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สิทธิและหน้าที่ของ 
ผู้เช่า 

ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทุนฯ ตกลงที่จะด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อสัญญา ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) 
การด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ช าระค่าเช่า ซ่ึงถึงก าหนดช าระให้แก่ INET ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ (หากมี) 
2. ผู้เช่ามีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า ตามรายละเอียดที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้ โดยใช้อุปกรณ์ที่เช่าเพื่อ

ประกอบธุรกิจศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล โดยการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล เช่าช่วง หรือใช้ 
3. ไม่ก่อภาระผูกพันใด ๆ บนอุปกรณ์ที่เช่า ยกเว้นกรณีอื่น ๆ ที่ระบุให้ท าได้ภายใต้[เอกสารธุรกรรม*] 
4. เปนนผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เช่า (OPEX) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ

ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และ/หรือ ใช้ทดแทนที่อุปกรณ์ที่เช่าซ่ึงเส่ือมสภาพการใช้งานไปตามอายุการใช้งานปกติของ
อุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อไป (CAPEX) โดยกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ทดแทนใหม่ดังกล่าวจะเปนนของ
กองทุนฯ ทั้งนี้ รายละเอียดเปนนไปตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ 

สทิธิและหน้าที่ของผู้ให้
เช่า 

ตลอดระยะเวลาการเช่า INET ตกลงที่จะด าเนินการต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. INET เปนนเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ที่เช่าและ ณ วันที่ท าสัญญาฉบับนี้ โดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ เหนืออุปกรณ์

ที่เช่าดังกล่าว นอกจากสัญญาบริการที่ INET มีกับลูกค้า  
2. ตกลงอนุญาตให้กองทุนฯ น าอุปกรณ์ที่เช่าออกให้บุคคลอื่นเช่าช่วงหรือเข้าใช้ได้ 
3. ผู้ให้เช่าตกลงปฏิบัติตามสัญญาเช่าที่ดินกับ SCG รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดระยะเวลาการเช่าที่ดินตาม

สัญญาเช่าที่ดิน และตกลงจะไม่ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับ SCG และบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินกับ SCG 

 นอกจากนี้ INET ตกลงจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือข้อก าหนดใด ๆ ในสัญญาเช่าที่ดินกับ SCG รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเปนนลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ 

4. ไม่จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือ ก่อภาระผูกพันใด ๆ บนอุปกรณ์ที่เช่า ยกเว้น การให้เช่าตามสัญญาเช่าอุปกรณ์ 
INET ฉบับนี้ หรือกรณีอื่น ๆ ที่ระบุให้ท าได้ภายใต้[เอกสารธุรกรรม*] และ/หรือตามที่ได้รับความยินยอมล่วงหน้า
เปนนลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ 

5. ตกลงรับผิดชอบค่าภาษี เบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่มใด ๆ ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องเรียกเก็บเนื่องจาก INET ปฏิบัติผิดเง่ือนไขที่ก าหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับ  
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6. ในกรณีที่สัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน ระหว่าง กองทุนฯ และ INET สิ้นสุดลง ไม่ว่ากรณีใด ๆ INET ตกลงให้ความ
ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ที่จ าเปนนโดยไม่ชักช้า ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) การ
เชื่อมต่อระบบงานหรือข้อมูลและการเข้าใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เช่าช่วงด าเนินการรายใหม่  และ/
หรือ บุคคลที่กองทุนฯ ก าหนด สามารถเข้าเริ่มด าเนินการให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องและราบรื่น ตามที่กองทุนฯ ได้แจ้งให้ทราบเปนนลายลักษณ์อักษร 

ประกันภัย 
 

1. การท าประกันภัย 
 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะจัดให้มีการเอาประกันภัยร่วมในส่วนอุปกรณ์ที่เช่า [(รวมถึง

อุปกรณ์ใหม่ที่จัดหามาเพื่อใช้แทนที่อุปกรณ์ที่เช่าเดิม ซ่ึงถือเปนนกรรมสิทธิ์ของกองทุนฯ)] ส าหรับการประกัน
ความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) โดยมีวงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่าของ
อุปกรณ์ที่เช่าทั้งหมด (รวมฐานรากของอาคาร (ร้อยละ 100) ตามวิธีต้นทุนทดแทนใหม่ก่อนหักค่าเส่ือมราคา 
(Full Replacement Cost) ซ่ึงอ้างอิงจากบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อให้เพียงพอต่อการทดแทนมูลค่า
ของอุปกรณ์ที่เช่าในกรณีที่อุปกรณ์ที่เช่าดังกล่าวช ารุดหรือเสียหาย ซ่ึงมูลค่าของอุปกรณ์ที่เช่าประเมินโดย
บริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ในรอบการประเมินล่าสุด
ก่อนที่จะมีการต่ออายุกรมธรรม์ โดยกองทุนฯ จะเปนนผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัย และเปนนผู้รับผลประโยชน์
ดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ กองทุนฯ จะเปนนผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกัน และเปนนผู้รับประโยชน์ เฉพาะในส่วนของ
อุปกรณ์ที่เช่าเท่านั้น 

 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะจัดให้มีการเอาประกันภัยร่วมในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เช่า 
ส าหรับการประกันความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยกองทุนฯ จะรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวว 

 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าจะจัดท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดย
กองทุนฯ จะเปนนผู้รับผลประโยชน์และเปนนผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าว 

2. การช าระค่าเสียหายที่ได้รับจากการเอาประกัน  
 กรณีความเสียหายบางส่วน (Partial Loss) 

ในกรณีที่มีความเสียหายเล็กน้อยโดยมีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นต่ ากว่า [•]** ล้านบาท กองทุนฯ จะเปนนผู้
พิจารณาว่าจะน าเงินค่าสินไหมทดแทนที่กองทุนฯ ได้รับจากบริษัทประกันภัยไปใช้เพื่อด าเนินการซ่อมแซม
อุปกรณ์ที่เช่า หรือว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อด าเนินการซ่อมแซมหรือไม่ โดยหากกองทุนฯ เห็นสมควรว่าควร
ด าเนินการซ่อมแซมข้างต้น INET จะให้ความร่วมมือในการซ่อมแซมนั้น รวมถึงให้ค าปรึกษาแก่กองทุนฯ หรือ
ช่วยจัดหาผู้ด าเนินการซ่อมตามสมควร  

 กรณีความเสียหายทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ (Total Loss) 
กรณีที่มีความเสียหายมากกว่า [•]** ล้านบาท หากกองทุนฯ (ตามที่ได้หารือกับที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระของ
กองทุนฯ) เห็นว่าควรซ่อมแซมความเสียหายของอุปกรณ์ที่เช่า กองทุนฯ จะน าเงินค่าสินไหมทดแทนที่กองทุน
ฯ ได้รับจากบริษัทประกันภัยเพื่อใช้ในการ ด าเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เช่าต่อไป โดย INET จะให้ความ
ช่วยเหลือในการซ่อมแซมนั้น รวมถึงให้ค าบริการแก่กองทุนฯ หรือช่วยจัดหาผู้ด าเนินการซ่อมตามสมควร 
ทั้งนี้ กองทุนฯ ตกลงรับผิดชอบส่วนต่างในกรณีที่มูลค่าการซ่อมแซมมากกว่าจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่
ได้รับ อย่างไรก็ดี หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดของ INET กองทุนฯ มีสิทธิเรียกร้องส่วนต่าง
ดังกล่าวจาก INET ได ้
ในกรณีที่กองทุนฯ เห็นว่ามีความเสียหายมากและไม่ควรซ่อมแซม จัดหา หรือสร้างใหม่ กองทุนฯ จะเปนนผู้มี
สิทธิได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดจากบริษัทประกันภัย โดย INET ไม่ต้องช าระเงินค่าเช่าล่วงหน้าคืน
ส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ 

 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ กองทุนฯ ยังคงมีสิทธิในการเรียกร้องหรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ ตามสัญญาหรือกฎหมายใด 
ๆ จาก INET หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระท า การละเว้นการกระท า ไม่ว่าโดยเจตนาหรือโดย
ความประมาทเลินเล่อของ INET 

ค ารับรองและ
รับประกันของผู้ให้เช่า 

ในวันท าสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าตกลงให้ค ารับรองและรับประกันแก่ผู้เช่าดังต่อไปนี้ 
 ผู้ให้เช่าเปนนนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นและด ารงอยู่อย่างสมบูรณ์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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 ผู้ให้เช่าเปนนเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ที่เช่าและ ณ วันที่ท าสัญญาฉบับนี้ โดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ เหนือ
อุปกรณ์ที่เช่าดังกล่าว นอกจากสัญญาบริการที่ INET มีกับลูกค้า ส าหรับการให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เช่า 

 ผู้ให้เช่ามีอ านาจตามกฎหมายในการเข้าท าสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และ การด าเนินการ
อื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ และการกระท า
ดังกล่าวไม่ขัดต่อหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของผู้ให้เช่า 

 การที่ผู้ให้เช่าเข้าท าสัญญาฉบับนี้หรือปฏิบัติตามความผูกพันใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ไม่เปนนการขัดแย้งหรือฝ่าฝืน
ข้อก าหนด เง่ือนไข ข้อสัญญา หรือค ารับรองใด ๆ ที่ผู้ให้เช่าได้ท าหรือจะท าความตกลงกับบุคคลอื่น 

 ผู้ให้เช่าได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง หรือจ าเปนนส าหรับการประกอบกิจการของ
ผู้ให้เช่า ซ่ึงด าเนินการอยู่ ณ วันที่ท าสัญญาฉบับนี้ และการให้เช่าอุปกรณ์ที่เช่า จะไม่ส่งผลท าให้ใบอนุญาตใด ๆ 
ดังกล่าวถูกยกเลิก เพิกถอน หรือระงับใช้ 

 ผู้ให้เช่าไม่ได้เปนนบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือได้รับค าสั่งให้ช าระบัญชีของตน 
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเปนนผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายก าหนด ณ วันที่ท าสัญญาฉบับนี้ 

 ค ารับรองและรับประกันอื่น ๆ 
ค ารับรองและ
รับประกันของผู้เชา่ 

ในวันท าสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าตกลงให้ค ารับรองและรับประกันแก่ผู้ให้เช่าดังต่อไปนี้ 
 ผู้เช่ามีฐานะเปนนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นและด ารงอยู่อย่างสมบูรณ์ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่

เกี่ยวข้อง 
 ผู้เช่ามีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการด าเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้

ในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อโครงการ
จัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน 

 การที่ผู้เช่าเข้าท าสัญญาฉบับนี้หรือปฏิบัติตามความผูกพันใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ไม่เปนนการขัดแย้งหรือฝ่าฝืน
ข้อก าหนด เง่ือนไข หรือค ารับรองใด ๆ ที่ผู้เช่าได้ท าหรือจะท าความตกลงกับบุคคลอื่น 

เหตุแห่งการเลิกสญัญา  การเช่าภายใต้สัญญาเช่าอุปกรณ์ INET นี้ไม่สามารถยกเลิกหรือบอกเลิก เว้นแต่เปนนกรณีตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
โดยให้คู่สัญญาปฏิบัติตามผลของการเกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา แต่ละข้อตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ 
1. คู่สัญญาตกลงร่วมกันเปนนลักษณ์อักษร  
2. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ 
3. ที่ดินที่เปนนที่ตั้งของอาคารที่เช่าถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืน หรือกฎหมายอื่น 

ๆ โดยกองทุนฯ มีความเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
และไม่สามารถแก้ไข เยียวยาเหตุดังกล่าวได้ หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวได้ 

4. กรณีเกิดเหตุการณ์ความเสียหายทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ (Total Loss) โดยกองทุนฯ เห็นว่ามีความเสียหายมาก
และไม่ควรซ่อม 

5. INET ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อตกลงของตนภายใต้[เอกสารธุรกรรม*] และมิได้
แก้ไขให้ถูกต้องภายในก าหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกองทุนฯ  

6. INET ผิดสัญญาเช่าที่ดินกับ SCG จนเปนนเหตุให้ SCG อาจใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าว 
7. ในกรณีที่ INET มีมติ หรือมีการเริ่มด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานอื่นใด เพื่อขอฟื้นฟูกิจการของ 

INET หรือเพื่อให้ INET ตกเปนนบุคคลล้มละลาย (ไม่ว่าเปนนการเริ่มด าเนินการโดยตัว INET เองหรือโดยบุคคล
อื่น) หรือ INET ได้รับค าสั่งให้ช าระบัญชีของตน หรือกรณีที่ศาลหรือหน่วยงานอื่นใดมีค าสั่ง ให้มีการ
ด าเนินการเพื่อฟื้นฟูกิจการของ INET ให้ INET ตกเปนนบุคคลล้มละลาย หรือให้ช าระบัญชีของ INET หรือกรณี
ที่ INET ตกเปนนผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายก าหนด หรือในกรณีที่ INET เลิกกิจการ มีมติเลิกกิจการ 
หรือหยุดด าเนินกิจการ หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนที่มีนัยส าคัญต่อกิจการ  

 8. มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น*** ซ่ึงกองทุนฯ มีความเห็นโดยสมเหตุสมผลว่าจะกระทบต่อ
ความสามารถของ INET ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้  

9. นอกเหนือจากกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 เมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ส่งผลให้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้ได้ และเหตุสุดวิสัยนั้นยังคงด ารงอยู่ต่อเนื่องเปนนระยะเวลา [60] 
วัน  
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เพื่อประโยชน์ของสัญญาฉบับนี้ “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี ไม่
มีใครจะอาจป้องกันได้ แม้ว่าบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในพฤติการณ์เช่นนั้นก็ตาม เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว วาตภัย อุทกภัย 
ฟ้าผ่า สงคราม การปิดล้อมโดยทหาร การจลาจล การก่อความไม่สงบของพลเมือง การก่อการร้าย การออก
ค าสั่งโดยหน่วยงานรัฐหรือสภาวการณ์อื่นใด ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญาซ่ึงได้รับ
ผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนั้น  

10. ในกรณีที่ SCG ปฏบิัติผิดเง่ือนไขหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงภายใต้สัญญาเช่าที่ดินระหว่าง SCG และ INET ซ่ึง
ส่งผลให้กองทุนฯ ไม่สามารถเช่าหรือใช้อุปกรณ์ที่เช่า ตามสัญญาฉบับนี้ต่อไปได้ 

11. ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนฯ ตามรายละเอียดที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน และ
กองทุนฯ ได้แจ้งให้ INET ทราบถึงการเลิกกองทุนฯ เปนนลายลักษณ์อักษรแล้ว  

ผลของการเกิดเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา 

 ในกรณีเกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา คู่สัญญาตกลงจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้

สิ้นสุดลงโดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด
จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ เว้นแต่ตกลงกันเปนนอย่างอื่น 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา กองทุนฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดย
การบอกกล่าวเปนนลายลักษณ์อักษร โดยกองทุนฯ เปนนผู้มีสิทธิได้รับเงินเวนคืนในส่วนของทรัพย์สินที่กองทุนฯ 
เช่า ทั้งนี้ ในกรณีที่ INET ได้รับเงินดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง INET จะต้องโอนหรือช าระเงินจ านวน
ดังกล่าวให้แก่กองทุนฯ ทันทีที่ INET ได้รับเงินดังกล่าวมา 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา กองทุนฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดย
การบอกกล่าวเปนนลายลักษณ์อักษร โดยกองทุนฯ จะเปนนผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัย โดย INET ไม่ต้องช าระเงินค่าเช่าล่วงหน้าคืนส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่  [เว้นแต่ความ
เสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระท าหรือการละเว้นกระท า ไม่ว่าโดยเจตนาหรือโดยความประมาทเลินเล่อของ 
INET] 

4. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา กองทุนฯ มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวเปนนลายลักษณ์อักษร โดย INET จะต้องคืนเงินค่าเช่าอุปกรณ์ที่เช่าซ่ึง
กองทุนฯ ได้ช าระให้แก่ INET แล้ว พร้อมทั้งเงินชดเชยให้แก่กองทุนฯ ตามราคาประเมิน ซ่ึงอ้างอิงวิธีรายได้ 
(Income approach) ณ วันที่สัญญาสิ้นสุดลงตามเวลาที่คงเหลืออยู่ในสัญญานี้ โดยให้กองทุนฯ และ INET 
แต่งต้ังผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ฝ่ายละ 1 ราย และตกลงใช้มูลค่าเฉลี่ยจากการประเมินของผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทั้ง 2 ราย เปนนเงินชดเชยดังกล่าว ภายใน [15] วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาจาก
กองทุนฯ โดย INET จะต้องเปนนผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้ง 2 ราย 

5. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุสุดวิสัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวเปนนลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่กองทุนฯเปนนคู่สัญญาฝ่ายที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนั้น INET จะต้องคืนเงินค่าเช่าอุปกรณ์ที่เช่าซ่ึงกองทุนฯ ได้ช าระให้แก่ INET 
แล้ว ตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าคงเหลือ (วิธีเส้นตรง) ภายใน [15] วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกเลิก
สัญญาจากกองทุนฯ  

6. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 10 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา กองทุนฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดย
การบอกกล่าวเปนนลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ INET จะต้องด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยต่างๆ จาก 
SCG อันเนื่องมาจากการที่ SCG ท าผิดสัญญาเช่าที่ดิน หรือด าเนินการอื่นๆ ตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร (ด้วย
ค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ) และน าส่งค่าเสียหาย หรือค่าชดเชย หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งหมดเงินดังกล่าวให้แก่
กองทุนฯ  
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7. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา กองทุนฯ มีสิทธิโอนสิทธิตามสัญญา
เช่าให้แก่บุคคลอื่นใดก็ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ กองทุนฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าว
เปนนลายลักษณ์อักษร โดย INET ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทุนฯ ได้ 

 ในกรณีที่สัญญาฉบับนี้เลิกกัน คู่สัญญาย่อมไม่สิ้นสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ที่ได้มีอยู่
ก่อนมีการเลิกสัญญา ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการเลิกสัญญา และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 
ตามที่กฎหมายก าหนด เว้นแต่จะก าหนดไว้เปนนอย่างอื่นในสัญญานี้ 

การรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย 

 INET ตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใดๆ ซ่ึงกองทุนฯ และบริษัทจัดการ (รวมทั้งลูกจ้าง กรรมการ พนักงาน 
และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว) ได้รับความเสียหาย  สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่
เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่สมเหตุสมผล ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทาง
กฎหมาย ค่าทนายความและเงินทดรองอื่นเนื่องจากการท าผิดข้อตกลง หรือข้อสัญญา หรือการผิดค ารับรองใดของ 
INET ภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือสัญญาข้อตกลงด าเนินการ เว้นแต่เปนนความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หรือจงใจกระท าผิดโดยกองทุนฯ บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ ทั้งนี้ โดยไม่จ ากัดสิทธิ
อื่นใดของกองทุนฯ ที่มีตามสัญญาฉบับนี้หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ 

การโอนสิทธิและหน้าที ่  INET ไม่สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ยกเว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากกองทุนฯ 
เปนนลายลักษณ์อักษร 

 INET ตกลงให้ความยินยอมกับกองทุนฯ ในการโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นใด ในกรณีที่
มีการยกเลิกกองทุนฯ ก่อนครบก าหนดอายุสัญญาฉบับนี้  

การระงับข้อพิพาท  โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยอาศัยข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม 
 ด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ด าเนินกระบวนการเปนนภาษาไทย รวมทั้ง

สถานที่ด าเนินกระบวนพิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
กฎหมายที่ใชบ้ังคับ  กฎหมายไทย 

หมายเหต:ุ สัญญาเช่าอุปกรณ์ INET ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระส าคัญ แต่จะไม่แตกต่างกันในสาระส าคัญ 
* เอกสารธรุกรรม ไดแ้ก ่บันทึกขอ้ตกลงเพิม่เติมสญัญาเช่าที่ดนิ สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเช่าอุปกรณ์ สญัญาเช่าช่วงด าเนนิงาน และ สัญญาข้อตกลง
ด าเนนิการ 
** มูลค่าความเสียหายจะเปนนไปตามมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมนิด้วยวิธีตน้ทนุที่ประเมินโดยผู้ประเมนิอิสระในแต่ละปี 
*** ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระได้สัมภาษณ ์BBLAM ถึงนิยาม“กรณีทีม่ีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งเกิดขึน้” ตามทีร่ะบุในเหตแุห่งการเลกิสัญญา ขอ้ 8 
ซ่ึงยกตัวอย่างได้เชน่ กรณทีี่กองทนุทราบว่าจะเกิดเหตกุารณ์กอ่นที่ INET จะเริ่มด าเนนิการย่ืนค าร้องตอ่ศาลเพือ่ขอฟื้นฟกูิจการของ NET (เหตกุารณ์
ก่อนทีจ่ะเกิดเหตแุห่งการเลกิสัญญาตามข้อ 7) ซ่ึงกรณดีังกล่าวอาจเกิดได้จากกรณีที ่INET มีผลขาดทุนสะสมตอ่เนื่องจนท าให้ส่วนของผูถ้ือหุ้นติดลบ 
ซ่ึงหากเกดิกรณีที่ผลประกอบการขาดทุนในงวดใดๆ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะมกีารวางแผนงาน ปรับแผนธรุกิจเพือ่ให้บรษัิทฯ กลับมามีผล
ประกอบการที่ดขีึ้น 
****อุปกรณ์ที่บริษัทฯ ให้เช่าแกก่องทุนนั้น กองทุนไม่สามารถน าไปหาประโยชน์ได้ทันที ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงก่อน ซ่ึง
ปัจจุบันและภายหลังการท ารายการอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงนั้นยังเปนนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 

จากสรุปสัญญาข้างต้นมีก าหนดเง่ือนไขที่ INET ตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใดๆ ซึ่งกองทุนฯ และบริษัท
จัดการ (รวมทั้งลูกจ้าง กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว) ได้รับความเสียหาย  สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี 
อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่สมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการทางกฎหมาย ค่าทนายความและเงินทดรองอื่นเนื่องจากการท าผิดข้อตกลง หรือข้อสัญญา หรือการผิดค ารับรองใด
ของ INET ภายใต้สัญญาฉบับน้ี หรือสัญญาข้อตกลงด าเนินการ เว้นแต่เปนนความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจ
กระท าผิดโดยกองทุนฯ บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ  ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวไม่มีการระบุค าจ ากัด
ความของ “ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น คู่สัญญามีความจ าเปนนต้องเจรจา
ต่อรองเกี่ยวกับความร้ายแรงของเหตุการณ์ดังกล่าวในอนาคต 
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จากการวิเคราะห์เบื้องต้น กรณีที่กองทุนฯ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อาจเกิดได้จากบุคคลากรของกองทุนฯ ที่
เข้าไปเยี่ยมชมสถานท่ีแล้วมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงท าให้ระบบพื้นฐานของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ไม่สามารถ
ท างานได้เปนนระยะเวลานาน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย 

นอกจากนี้ หากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น ซึ่งเปนนเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เปนนความเสี่ยง
ของคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย อาจส่งผลกระทบต่อคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย และในกรณีที่กองทุนฯ เปนนคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุสุดวิสัยนั้น บริษัทฯ จะต้องคืนเงินค่าเช่าอุปกรณ์ซึ่งกองทุนฯ ได้ช าระให้แก่บริษัทฯ แล้ว ตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าช่วง
คงเหลือ (วิธีเส้นตรง)  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ท าประกันภัยบนทรัพย์สิน หากเหตุสุดวิสัยนั้นได้รับการคุ้มครองโดยบริษัท
ประกัน บริษัทฯ จะไม่ต้องคืนเงินค่าเช่าอาคารให้แก่กองทุนฯ 

 ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนฯ ตามรายละเอียดที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือช้ีชวน กองทุนฯ 
สามารถโอนสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลที่สามได้ หรือ กองทุนฯ มีสิทธิบอกเลิกสญัญาโดยการบอกกล่าวเปนนลายลักษณ์อักษร โดย
บริษัทฯ ไมส่ามารถเรยีกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทุนฯ ได้ หากเกิดกรณีเลิกกองทุนฯ ข้างต้น บริษัทฯ ไม่ต้องคืนเงินท่ี    
บริษัทฯ ได้รับช าระเงินค่าเช่าล่วงหน้าจากกองทุนฯ นอกจากน้ี การโอนสิทธิให้กับบุคคลทีส่ามเปนนเพยีงการโอนสิทธิบนเงื่อนไข
สัญญาเดมิ และหากบุคคลที่สามไม่ให้บริษัทฯ เปนนผู้เช่า Data Center บริษัทฯ ยังสามารถใช้อุปกรณ์ของโครงการ INET-IDC3 
เฟสอื่นๆ รวมถึง Data Center ในพื้นที่อ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ วางแผนจะลงทุนในอนาคต  
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1.6.5. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน 

INET จะเข้าท าสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานกับ กองทุนฯ (สัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน) โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของ
ร่างสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน ได้ดังนี้ 

ผู้ให้เช่าชว่ง กองทุนฯ 
ผู้เช่าช่วง INET 
วันที่คาดว่าจะเข้าท า
สัญญา 

ภายในป ี2562 

ทรัพย์ที่เชา่ช่วง 1. อาคารรับรองลูกค้า (Customer Center) รวมถึงงานระบบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินซ่ึงผู้เช่าช่วงเช่าจาก SCG 
ตามสัญญาเช่าที่ดิน (อาคาร Customer Center ที่เช่าช่วง)  

2. อาคารและส่วนควบของอาคารและงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของโครงการ INET-IDC 3 เฟส 1 
(ได้แก่ อาคาร Data Center และ อาคาร Utilities รวมถึงทางเชื่อมซ่ึงเช่ือมกับอาคารรับรองลูกค้า (Customer 
Center))  ซ่ึงตั้งอยู่บนที่ดินซ่ึงผู้เช่าช่วงเช่าจาก SCG ตามสัญญาเช่าที่ดิน (อาคาร Data Center ที่เช่าช่วง และ
รวมเรียกอาคาร Customer Center ที่เช่าช่วงในข้อ 1 และอาคาร Data Center ที่เช่าช่วงในข้อ 2 ว่า อาคารที่
เช่าช่วงทั้งหมด) 

3. ตู้ Rack พร้อมอุปกรณ์การเชื่อมต่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมอปุกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง (Core Network) ทั้งนี้ 
รายละเอียดเปนนไปตามรายการอุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบบันี้ (อุปกรณ์ที่เช่าชว่ง) 

รวมเรียก ทรัพย์สินที่เช่าช่วงในข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 รวมกันว่า (ทรัพย์ที่เช่าช่วง) 
ระยะเวลาการเชา่ช่วง ระยะเวลาการเช่าช่วงสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 
การต่ออายุการเช่าช่วง  กองทุนฯ จะประกาศให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการเช่าช่วงทรัพย์ที่เช่าช่วงกับกองทุนฯ และพิจารณาการต่อสัญญากบั

ผู้เช่าช่วงตามเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 
1) กรณีที่มีผู้เช่าช่วงรายใหม่เข้ามายื่นข้อเสนอกับกองทุนฯ  

กองทุนฯ จะจ้างที่ปรึกษาเทคนิค เพื่อพิจารณาเง่ือนไขของผู้ยื่นข้อเสนอว่ามีความเหมาะสมและเปนนไปได้หรือไม่ 
โดย กองทุนฯ จะแจ้งเปนนลายลักษณ์อักษรให้ผู้เช่าช่วงทราบว่ามีบุคคลอื่นประสงค์จะเช่าช่วงทรัพย์ที่เช่าช่วง
ดังกล่าวต่อแทนผู้เช่าช่วง พร้อมกับแจ้งเง่ือนไขหลักของการเช่าช่วงดังกล่าว (หนังสือแจ้ง) และให้สิทธิผู้เช่าช่วง
พิจารณาตัดสินก่อนว่า ผู้เช่าช่วงจะต่ออายุการเช่าช่วงทรัพย์ที่เช่าช่วงกับกองทุนฯ ต่อไป ด้วยข้อเสนอ
เช่นเดียวกับหรือดีกว่าข้อเสนอของบุคคลอื่นที่เสนอให้กองทุนฯ หรือด้วยข้อเสนออื่นๆ ที่กองทุนฯ เห็นว่าโดยรวม
แล้วดีกว่า (Right to Match) หรือไม่ โดยผู้เช่าช่วงจะต้องตอบกลับเปนนลายลักษณ์อักษรแก่กองทุนฯ ภายใน 
[30] วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว (หนังสือตอบรับ) 
(ก)  กรณีที่ผู้เช่าช่วงตอบปฎิเสธข้อเสนอใหม่ 

หากผู้เช่าช่วงปฏิเสธข้อเสนอตามหนังสือแจ้ง หรือไม่ส่งหนังสือตอบรับกลับภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้น กอง
ทุนฯ จึงจะมีสิทธิน าทรัพย์ที่เช่าช่วงออกให้บุคคลอื่นดังกล่าว เช่าช่วงต่อไปได้ ตามข้อเสนอที่ระบุในหนังสือ
แจ้ง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีลูกค้าของผู้เช่าช่วงที่ยังไม่ครบก าหนดสัญญาบริการ ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่าช่วง
ด าเนินงาน กองทุนฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด (Best Effort) ในการเจรจากับผู้เช่าช่วงใหม่แทนผู้เช่า
ช่วงเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของผู้เช่าช่วงหรือ ด าเนินการใดๆ เพื่อให้ลูกค้ารายเดิมของผู้เช่าช่วงได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด 

(ข)  กรณีผู้เช่าช่วงตอบรับข้อเสนอใหม่ 
หากผู้เช่าช่วงส่งหนังสือแจ้งตอบมายังกองทุนฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ว่าตนตกลงต่ออายุสัญญาเช่าช่วง
ด าเนินงานกับกองทุนฯ ต่อไปตามข้อเสนอเช่นเดียวกับหรือดีกว่าข้อเสนอของบุคคลอื่นที่เสนอให้กองทุนฯ 
หรือด้วยข้อเสนออื่น ๆ ที่กองทุนฯ เห็นว่าโดยรวมแล้วดีกว่า ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เข้าท าสัญญาเช่าช่วง
ด าเนินงานฉบับใหม่ โดยมีสาระส าคัญตามข้อเสนอใหม่ที่ผู้เช่าช่วง ได้ส่งหนังสือแจ้งตอบกลับมายังกองทุนฯ 
ดังกล่าวข้างต้น และตามข้อตกลงเดิมส าหรับส่วนที่มิได้ถูกครอบคลุมหรือแก้ไขตามข้อเสนอใหม่ (รวมถึง
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ข้อตกลงที่กองทุนฯ มีสิทธิก าหนดให้ผู้เช่าช่วงต่อสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานกับกองทุนฯ ต่อไปเม่ือครบก าหนด
สัญญาเช่าช่วงด าเนินงานดังกล่าวแล้ว) ทั้งนี้ คู่สัญญาจะต้องร่วมลงนามในสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานฉบับใหม่ 
พร้อมทั้งจดทะเบียนการเช่าที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด ก่อนวันครบก าหนดอายุสัญญาเช่าช่วง
ด าเนินงานฉบับปัจจุบัน  

2) กรณีที่ไม่มีผู้ใดยื่นข้อเสนอขอเช่าด าเนินการจากกองทุนฯ  
กองทุนฯ จะส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้เช่าช่วงให้ผู้เช่าช่วงด าเนินงานเช่าช่วงทรัพย์ที่เช่าช่วงต่อไปอีก 9 ปีปฏิทิน ทั้งนี้
ข้อตกลงตามสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานฉบับใหม่นี้ จะเปนนไปตามข้อตกลงเดิมตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าช่วง
ด าเนินงานนี้ (รวมถึงข้อตกลงที่กองทุนฯ มีสิทธิก าหนดให้ผู้เช่าช่วงต่อสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานกับกองทุนฯ 
ต่อไปเมื่อครบก าหนดสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานดังกล่าวแล้ว) โดยการก าหนดราคาค่าเช่าช่วงส าหรับปีปฏิทินที่ 
10 (หรือในปีปฏิทินแรกของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานฉบับใหม่นี้) ให้เปนนไปตามวิธีการที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก) กองทุนฯ จะจ้างที่ปรึกษาเทคนิคเพื่อวิเคราะห์และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งระบุกรอบของอัตราค่าเช่า

ทรัพย์สินที่เช่าช่วง ตามช่วงราคาตลาด ณ ช่วงปีปฏิทินที่ 8 ของอายุสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน (“กรอบ
ราคาตลาด”) 

(ข) ราคาค่าเช่าช่วงในปีปฏิทินที่ 10 (หรือปีปฏิทินแรกของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานฉบับใหม่) จะเท่ากับ 
“ราคาอ้างอิง” ปรับด้วย “อัตรา PPI” 
โดยที่ 
“ราคาอ้างอิง” หมายถึง 
(1) ในกรณีที่ราคาค่าเช่าช่วงในปีปฏิทินที่ 8 ตามสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานฉบับปัจจุบัน อยู่ภายในกรอบ

ราคาตลาด ให้ “ราคาอ้างอิง” เท่ากับราคาค่าเช่าช่วงดังกล่าวข้างต้น 
(2) ในกรณีที่ราคาค่าเช่าช่วงในปีปฏิทินที่ 8 ตามสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานฉบับปัจจุบัน สูงกว่าราคาสูงสุด

ในกรอบราคาตลาด ให้ “ราคาอ้างอิง” เท่ากับราคาสูงสุดในกรอบราคาตลาด 
(3) ในกรณีที่ราคาค่าเช่าช่วงในปีปฏิทินที่ 8 ตามสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานฉบับปัจจุบัน ต่ ากว่าราคาต่ าสุด

ในกรอบราคาตลาด ให้ “ราคาอ้างอิง” เท่ากับราคาต่ าสุดในกรอบราคาตลาด 
“อัตรา PPI” หมายถึง อัตราเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ตามที่ประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย์ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาก่อนการเริ่มต้นสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานฉบับใหม่ ทั้งนี้ รายละเอียด
การค านวณเปนนไปตามที่ระบุอยู่ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี การปรับอัตราดังกล่าวจะไม่เกิน ร้อย
ละ 3.5 ต่อปี และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1.5 ต่อปี 

(ค) ราคาค่าเช่าช่วงในปีถัด ๆ มาของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานฉบับใหม่จะถูกปรับตามหลักเกณฑ์เดิมที่ระบุไว้
ในสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานฉบับปัจจุบัน ส าหรับการปรับราคาค่าเช่าช่วงอาคาร Customer Center ที่เช่า
ช่วง และค่าเช่าช่วงอาคาร Data Center ที่เช่าช่วงและอุปกรณ์ที่เช่าช่วงตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ 
ทั้งนี้ คู่สัญญาจะต้องร่วมลงนามในสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานฉบับใหม่ พร้อมทั้งจดทะเบียนการเช่าที่
เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด ให้แล้วเสร็จก่อนวันครบก าหนดอายุสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานฉบับปัจจุบัน 

 ทั้งนี้ รายละเอียด เง่ือนไข ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการทั้งหมดจะเปนนไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่
เกี่ยวข้อง 

 กองทุนฯ เปนนผู้มีสิทธิก าหนดว่าจะให้สิทธิผู้เช่าช่วงเช่าช่วงทรัพย์ที่เช่าช่วง ต่อไปอีกครั้งหรือไม่ โดยการให้เช่า
ช่วงทรัพย์ที่เช่าช่วงต่อไปแต่ละคร้ังจะมีระยะเวลาการเช่าครั้งละไม่เกิน 9 ปีสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2588 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้างต้น  

การจดทะเบียนการเช่า
ช่วง 

คู่สัญญาตกลงจะน าสัญญาฉบับนี้ไปจดทะเบียนการเช่า (ส าหรับอาคารที่เช่าช่วงทั้งหมด) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ 
ส านักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง ภายในก าหนด [45] วันนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ โดย ผู้เช่าช่วงตกลงเปนน
ผู้รับผิดชอบช าระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนการเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงและ
อาคารที่เช่าช่วงทั้งหมด ตามสัญญาฉบับนี้ 

ค่าเช่าช่วงและเงื่อนไข
การจ่ายค่าเช่าช่วง 

 ค่าเช่าช่วงอาคาร  Customer Center ที่ เช่าช่วง เท่ากับ 320,000.00 บาท ต่อเดือน (ค่าเช่าช่วงอาคาร 

Customer Center ที่เช่าช่วง) ในปีปฏิทินที่ 0 หรือปีแรกของสัญญา (ปี พ.ศ. 2562) และปรับเพิ่มขึ้นทุกวันที่ 1 
มกราคมของทุกปีในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ส าหรับปีถัดๆ ไป 
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 ค่าเช่าช่วงอาคาร Data Center ที่เช่าช่วงและอุปกรณ์ที่เช่าช่วง เท่ากับ 36,000.00 บาท ต่อ Rack ต่อ เดือนใน
ปีแรก (ปี พ.ศ. 2562) ส าหรับ ตู้ Rack จ านวน 492 ตู ้(ค่าเช่าช่วงอาคาร Data Center ที่เช่าช่วงและอุปกรณ์ที่
เช่าช่วง) โดยอัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ค่าเช่าช่วงอาคาร Data Center ที่เช่าช่วงและอุปกรณ์ที่
เช่าช่วงจะมีการปรับขึ้น ณ วันท าการแรกของเดือนมกราคมของทุกปี โดยปรับขึ้นตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ตามที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ส าหรับเดือนธันวาคมของปีล่าสุด เทียบกับเดือน
ธันวาคมของปีก่อนหน้า แต่ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1.5 ต่อปี ทั้งนี้ หากมีการประกาศ
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ส าหรับเดือนธันวาคมของปีล่าสุดล่าช้า ค่าเช่าช่วงอาคาร Data Center ที่เช่าช่วงและ
อุปกรณ์ที่เช่าช่วงส าหรับปีปฏิทินถัดไป(ในช่วงก่อนประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเดือนธันวาคมของปีล่าสุด) 
ให้คิดอัตราการเปลี่ยนแปลงที่อัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี จนกว่ามีการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเดือน
ธันวาคมของปีล่าสุดแล้ว ให้ปรับค่าเช่าช่วงอาคาร Data Center ที่เช่าช่วงและอุปกรณ์ที่เช่าช่วงส าหรับปีปฏิทิน
นั้นตามหลักเกณฑ์ข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ ผู้เช่าช่วงจะต้องช าระเงินส่วนต่างระหว่างค่าเช่าช่วงส าหรับในช่วงก่อน
ประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเดือนธันวาคมของปีล่าสุด กับค่าเช่าช่วงที่ปรับเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
ให้แก่กองทุนฯ ด้วย  
ค่าเช่าช่วงอาคาร Customer Center ที่เช่าช่วง และค่าเช่าช่วงอาคาร Data Center ที่เช่าช่วงและอุปกรณ์ที่เช่า
ช่วง รวมเรียกว่า ค่าเช่าช่วง (ค่าเช่าช่วง) 

 ค่าเช่าช่วงจะช าระเปนนรายเดือน โดยจะช าระภายในวันที่ [15] ของทุกเดือน (วันครบก าหนดช าระค่าเช่าช่วง) ใน
กรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผู้เช่าช่วงตกลงจะช าระค่าเช่าช่วงให้แก่ กอง
ทุนฯ ในวันท าการก่อนหน้าวันครบก าหนดช าระค่าเช่าช่วง โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่กองทุนฯ  ระบุ 
หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่ผู้เช่าช่วงและกองทุนฯ จะตกลงเปนนลายลักษณ์อักษรร่วมกัน 

 ค่าบริการไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 30 ของค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจาก INET เฉพาะในส่วนของ
โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ในแต่ละเดือน (ค่าบริการไฟฟ้า) [ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ] 
ค่าบริการไฟฟ้าจะช าระเปนนรายเดือน โดยจะช าระภายใน [15] วันนับตั้งแต่วันที่กองทุนฯ ส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้
เช่าช่วง (วันครบก าหนดช าระค่าบริการไฟฟ้า) ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง ผู้เช่าช่วงตกลงจะช าระค่าบริการไฟฟ้าให้กับกองทุนฯ ในวันท าการก่อนหน้า  โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารที่กองทุนฯ ระบุ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่ ผู้เช่าช่วงและกองทุนฯ จะตกลงเปนนลายลักษณ์อักษรร่วมกัน 

 หน้าที่ของผู้เช่าช่วงในการช าระค่าเช่าช่วง ค่าบริการไฟฟ้า หรือการช าระหนี้อื่น หรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันอื่น
ใดของผู้เช่าช่วงที่มีอยู่กับกองทุนฯ ภายใต้สัญญาเช่าช่วงด าเนินงานจากกองทุนฯ นั้น ถือเปนนเด็ดขาด ไม่อาจเพิก
ถอนได้ ไม่มีเง่ือนไข (รวมถึงไม่ว่าจะมีการซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์ที่เช่าช่วงก็ตาม) และเปนน
อิสระต่อกันจากหน้าที่หรือข้อผูกพันของผู้เช่าช่วงภายใต้สัญญาอื่นๆ และผู้เช่าช่วงจะช าระค่าเช่าช่วง  ค่าบริการ
ไฟฟ้าและหนี้อื่นๆ โดยไม่ขอหักกลบลบกับหนี้ใดๆ เว้นแต่เปนนกรณีที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานฉบับนี้ 

สิทธิและหน้าที่ของผู้เชา่
ช่วง 

ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง ผู้เช่าช่วงตกลงที่จะด าเนินการต่างๆ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การด าเนินการ
ดังต่อไปนี้  
1. ช าระค่าเช่าช่วง ค่าบริการไฟฟ้าและเงินอื่นใดทั้งหมดซ่ึงถึงก าหนดช าระให้แก่  กองทุนฯ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ฉบับนี้ (หากมี) 
2. ใช้ทรัพย์ที่เช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกิจศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล และใช้ทรัพย์ที่เช่าช่วงเพื่อการด าเนินกิจการตามปกติ 

โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือเสื่อมสภาพใดๆ นอกจากกรณีเปนนไปตามการใช้งานตามปกติของ
ทรัพย์ที่เช่าช่วงดังกล่าว 

3. ไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์ที่เช่าช่วง ยกเว้นกรณีอื่นๆ ที่ระบุให้ท าได้ภายใต้[เอกสารธุรกรรม*] 
4. ไม่ให้เช่าช่วง หรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้ทรัพย์ที่เช่าช่วง หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเปนนลายลักษณ์อักษร

จากกองทุนฯ เว้นแต่ที่จะอนุญาตให้กระท าได้ตามที่ระบุไว้ใน[เอกสารธุรกรรม*] 
5. เปนนผู้รับผิดชอบภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีอื่นๆ ที่เรียกเก็บบนทรัพย์ที่เช่าช่วง

ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง (หากมี) ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะมีผลใช้บังคับในขณะนี้
หรือในอนาคต 
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6. ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และบ ารุงรักษาทรัพย์ที่เช่าช่วงให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง โดยผู้เช่าช่วง
ตกลงเปนนผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาทรัพย์ที่เช่าช่วง(Preventive Maintenance) รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่เช่าช่วง หรืออะไหล่ต่างๆ ที่มีอายุการใช้งานตามมาตรฐานไม่เกิน 9 ปี ที่เสื่อม
หรือหมดอายุการใช้งานในช่วงระยะเวลาการเช่าช่วงส าหรับการด าเนินงานโดยทั่วไป (OPEX) โดยกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์ดังกล่าวจะเปนนของกองทุนฯ 

7. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับการประกอบกิจการของผู้เช่าช่วงซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะกิจการ
โทรคมนาคม) และจะต้องจัดให้ได้มาและด ารงคงไว้ซ่ึงใบอนุญาตที่จ าเปนนทั้งหมดส าหรับการประกอบกิจการของ
ผู้เช่าช่วงตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง 

8. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขของใบอนุญาตและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของผู้เช่าช่วงซ่ึง
รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะกิจการโทรคมนาคม) และแจ้งให้กองทุนฯ ทราบทันทีหากได้รับค าบอกกล่าวหรือค าสั่ง
จากหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขใบอนุญาตหรือกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องซ่ึงอาจกระทบต่อความสมบูรณ์ของใบอนุญาตหรือท าให้ใบอนุญาตถูกเพิกถอน 

 9. ด ารงรักษาการรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่ผู้เช่าช่วงได้รับ  (ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าช่วงเอง) ไม่ให้ด้อยไปกว่า
มาตรฐานที่ผู้เช่าช่วงได้รับ ณ วันที่เข้าท าสัญญาฉบับนี้  

10. ให้กองทุนฯ หรือผู้แทนของกองทุนฯ สามารถตรวจสอบทรัพย์ที่เช่าช่วงในเวลาใดๆ ตามสมควรโดยกองทุนฯ 
จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าสาม (3) วันท าการ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินซ่ึงกองทุนไม่จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ใน
การเข้าตรวจนั้น กองทุนฯ จะต้องพยายามไม่รบกวนหรือก่อความขัดข้องให้แก่ ผู้เช่าช่วง  และ/หรือ การ
ด าเนินงานของผู้เช่าช่วง 

11. เมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรเปนนหนังสือจากกองทุนฯ ผู้เช่าช่วงจะต้องจัดเตรียมและส่งมอบตราสารหรือ
เอกสาร และด าเนินการใดๆ ตามที่กองทุนฯ ร้องขอตามสมควร เพื่อให้การเช่าช่วงทรัพย์ที่เช่าช่วงตามสัญญา
ฉบับนี้เกิดความสมบูรณ์และมีผลบังคับ 

12. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ที่เช่าช่วงให้พร้อมส าหรับให้กองทุนฯ ตรวจสอบ เมื่อกองทุนฯ ร้องขอตามสมควร 
13. วางเงินประกันการเช่าดังต่อไปนี้ (ก) เงินประกันค่าเช่าช่วงอาคาร  Customer Center ที่เช่าช่วง จ านวน 

1,920,000.00 บาท และ (ข) เงินประกันค่าเช่าช่วงอาคาร Data Center ที่เช่าช่วงและอุปกรณ์ที่เช่าช่วง จ านวน 
106,272,000.00 บาท ซ่ึงจ านวนตามข้อ (ก) และ (ข) เท่ากับค่าเช่าช่วงจ านวน 6 เดือนแรกของสัญญาฉบับนี้ 
เพื่อเปนนประกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เช่าช่วง ตามสัญญาฉบับนี้ (เงินประกันการเช่า) โดย ผู้เช่าช่วง จะส่งมอบ
เงินประกันการเช่าดังกล่าวให้แก่กองทุนฯ (พร้อมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้อง) ภายใน [5] วันท าการนับตั้งแต่วัน
จดทะเบียนการเช่าช่วง ทั้งนี้ เงินประกันการเช่าจะอยู่ในรูปของเงินสดทั้งจ านวน 

 ภายใน [5] วันท าการนับตั้งแต่เริ่มปีปฏิทินที่ 4 ของสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าช่วงจะต้องวางเงินประกันการเช่าเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้เงินประกันการเช่ารวมมีจ านวนเท่ากับค่าเช่าช่วงจ านวน [6] เดือนแรกของปีปฏิทินที่ 4 ของสัญญาฉบับนี้ 
และ 

 ภายใน [5] วันท าการนับตั้งแต่เริ่มปีปฏิทินที่ 7 ของสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าช่วงจะต้องวางเงินประกันการเช่าเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้เงินประกันการเช่ารวมมีจ านวนเท่ากับค่าเช่าช่วงจ านวน [6] เดือนแรกของปีปฏิทินที่ 7 ของสัญญาฉบับนี้ 

14. รักษาความสะอาด และความเปนนระเบียบเรียบร้อยของทรัพย์ที่เช่าช่วงตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง 
15. ไม่เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ก่อสร้าง ต่อเติมในทรัพย์ที่เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเปนนลายลักษณ์

อักษรจากกองทุนฯ 
16. แจ้งให้กองทุนฯ ทราบเปนนลายลักษณ์อักษรโดยพลัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้เช่า

ในการประกอบธุรกิจ และ/หรือกระทบต่อความสามารถของผู้เช่าในการปฏบิัติตามสัญญาฉบบันี้ และ/หรือ กรณี
เกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ 

17. ตกลงเปนนผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์ที่เช่าช่วงและสาธารณูปโภคของผู้เช่าช่วงเองทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้เช่าช่วงเอง 

18. ผู้เช่าช่วงตกลงว่าจะใช้ทรัพย์ที่เช่าช่วง ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ความเดือดร้อนร าคาญ 
หรือผลกระทบอื่นๆ ต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง หรือบุคคลอื่นใด โดยผู้เช่าจะต้อง
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ด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย รั่วไหล หรือปนเปื้อนของสารเคมี หรือวัสดุก่อสร้างลงสู่พื้นดิน แหล่ง
น้ า และอากาศ 
ในกรณีที่ผู้เช่าช่วงได้รับแจ้ง หรือได้รับการร้องเรียนว่าได้ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน หรือผลกระทบตาม
วรรคก่อน ผู้เช่าช่วงจะต้องรีบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าว หาก
พบว่ามีสาเหตุมาจาก ผู้เช่าช่วงหรือตัวแทนหรือบริวารของผู้เช่าช่วง ผู้เช่าช่วงจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว โดย
ผู้เช่าช่วงตกลงจะเปนนผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

19. ตกลงให้ความร่วมมือใดๆ และอ านวยความสะดวกให้แก่กองทุนฯ ตามที่กองทุนฯ ร้องขอ ในกรณีที่กองทุนฯ 
ประกาศหาผู้สนใจยื่นข้อเสนอการเช่าช่วงด าเนินการ ในปีปฏิทินที่ 8 ของอายุสัญญาฉบับนี้ 

20. ในกรณีที่ผู้เช่าช่วง ไม่ได้เปนนผู้เช่าด าเนินงานต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้เช่าช่วงตกลงด าเนินการรื้ออุปกรณ์ระบบ 
Core Network และ/หรือด าเนินการอื่นใดที่จ าเปนน เพื่อให้ผู้เช่าช่วงรายใหม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่
เช่าช่วงต่อได้ทันที ทั้งนี้ ภายในก าหนดระยะเวลา [60] วันนับตั้งแต่สัญญาเช่าด าเนินงานฉบับนี้สิ้นสุดลง 

21. ตกลงให้ความยินยอมและให้ความร่วมมือใดๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่กองทุนฯ ในการโอนสิทธิและหน้าที่
ภายใต้สัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลที่สาม ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนฯ ก่อนครบก าหนดอายุสัญญาเช่าช่วง
ด าเนินงาน รวมถึงการเข้าท าสัญญาแปลงหนี้ใหม่กับบุคคลที่สามดังกล่าวด้วย 

สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้
เช่าช่วง 

ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง กองทุนฯ ตกลงที่จะด าเนินการต่างๆ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
1. ไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์ที่เช่าช่วง ยกเว้น สัญญาเช่าช่วงด าเนินการฉบับนี้ หรือกรณีอื่นๆ ที่ระบุให้ท าได้

ภายใต้[เอกสารธุรกรรม*] 
2. เปนนผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนและ/หรือซ่อมแซมเพื่อแทนที่ทรัพย์ที่เช่าช่วงที่มีอายุการ

ใช้งานตามมาตรฐานมากกว่า 9 ปี ซ่ึงเส่ือมสภาพการใช้งานไปตามอายุการใช้งานปกติของทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ต่อไป (CAPEX) โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ดังกล่าวจะเปนนของกองทุนฯ  

3. อนุญาตให้ผู้เช่าช่วงผ่านอาคาร Customer Center ที่เช่าช่วงเท่าที่จ าเปนน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน
โครงการ INET-IDC3 เฟสอื่นๆ ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนฯ และ/หรือทรัพย์ที่เช่าช่วง 

ประกันภัย 1. การท าประกันภัย 
 ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง ผู้ให้เช่าช่วงและผู้เช่าช่วงจะจัดให้มีการเอาประกันภัยร่วมในส่วนทรัพย์ที่เช่าชว่ง 

ส าหรับการประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) โดยมีวงเงินประกันภัย
ครอบคลุมมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมด (รวมฐานรากของอาคาร (ร้อยละ 100) ตามวิธีต้นทุนทดแทนใหม่ก่อน
หักค่าเส่ือมราคา (Full Replacement Cost) ซ่ึงอ้างอิงจากบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อให้เพียงพอต่อ
การทดแทนมูลค่าของทรัพย์ที่เช่าช่วงในกรณีที่ทรัพย์ที่เช่าช่วงดังกล่าวช ารุดหรือเสียหาย ซ่ึงมูลค่าของทรัพย์
ที่เช่าช่วงประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ใน
รอบการประเมินล่าสุดก่อนที่จะมีการต่ออายุกรมธรรม์ โดยผู้เช่าช่วงจะเปนนผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัย 
และกองทุนฯ จะเปนนผู้รับผลประโยชน์ดังกล่าว 

 ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง ผู้ให้เช่าช่วงและผู้เช่าช่วงจะจัดให้มีการเอาประกันภัยร่วมในส่วนที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่เช่า ส าหรับการประกันความเส่ียงภัยจากการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยผู้เช่าช่วงจะรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าว 

2. การช าระค่าเสียหายที่ได้รับจากการเอาประกัน  
 กรณีความเสียหายบางส่วน (Partial Loss) 

ในกรณีที่มีความเสียหายเล็กน้อยโดยมีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นต่ ากว่า [•]** ล้านบาท กองทุนฯ จะเปนนผู้
พิจารณาว่าจะน าเงินค่าสินไหมทดแทนที่กองทุนฯ ได้รับจากบริษัทประกันภัยไปให้ผู้เช่าช่วงเพื่อด าเนินการ
ซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่าช่วง หรือว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อด าเนินการซ่อมแซมหรือไม่ โดยหากกองทุนฯ เห็นสมควร
ว่าควรด าเนินการซ่อมแซมข้างต้น ผู้เช่าช่วงจะให้ความร่วมมือในการซ่อมแซมนั้น รวมถึงให้ค าปรึกษาแก่
กองทุนฯ หรือผู้ด าเนินการซ่อมตามสมควร 

 กรณีความเสียหายทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ (Total Loss) 
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กรณีที่มีความเสียหายมากกว่า [•]** ล้านบาท หากกองทุนฯ (ตามที่ได้หารือกับที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ
ของกองทุนฯ) เห็นว่าควรซ่อมแซมความเสียหายของทรัพย์ที่เช่าช่วง กองทุนฯ จะน าเงินค่าสินไหมทดแทนที่
กองทุนฯ ได้รับจากบริษัทประกันภัยเพื่อให้ ผู้เช่าช่วงด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่าช่วงต่อไป ทั้งนี้ กองทุน
ฯ ตกลงรับผิดชอบส่วนต่างในกรณีที่มูลค่าการซ่อมแซมมากกว่าจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับ อย่างไร
ก็ดี หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดของผู้เช่าช่วง กองทุนฯ มีสิทธิเรียกร้องส่วนต่างดังกล่าวจากผู้
เช่าช่วงได้ 
ในกรณีที่กองทุนฯ เห็นว่ามีความเสียหายมากและไม่ควรซ่อมหรือสร้างใหม่ กองทุนฯ จะเปนนผู้มีสิทธิได้รับ
เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย และกองทุนฯ ตกลงที่จะคืนค่าเช่าช่วงได้รับล่วงหน้าให้แก่ผู้เช่า
ช่วง ส าหรับระยะเวลาการเช่าช่วงที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ ผู้เช่าช่วงต้องช าระค่าเช่าที่ยังค้างช าระให้จนหมดสิ้ น 
และให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยผู้เช่าช่วงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทุนฯ  

 ไม่ว่าในกรณีใดๆ กองทุนฯ ยังคงมีสิทธิในการเรียกร้องหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ ตามสัญญาหรือกฎหมายใดๆ 
จากผู้เช่าช่วง หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระท า การละเว้นการกระท า ไม่ว่าโดยเจตนาหรือโดย
ความประมาทเลินเล่อของผู้เช่าช่วง 

ค ารับรองและรบัประกัน
ของผู้ให้เช่าช่วง 

ในวันท าสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าชว่งตกลงให้ค ารับรองและรับประกันแก่ผู้เช่าช่วงดังต่อไปนี้ 
 ผู้ให้เช่าช่วงมีฐานะเปนนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นและด ารงอยู่อย่างสมบูรณ์ภายใต้กฎหมาย

หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้ให้เช่าช่วงมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และการด าเนินการอื่นใดตามที่

ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อ
โครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน 

 การที่ผู้ให้เช่าช่วงเข้าท าสัญญาฉบับนี้หรือปฏิบัติตามความผูกพันใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ไม่เปนนการขัดแย้งหรือฝ่า
ฝืนข้อก าหนด เง่ือนไข หรือค ารับรองใด ๆ ที่ผู้ให้เช่าช่วงได้ท าหรือจะท าความตกลงกับบุคคลอื่น 

ค ารับรองและรบัประกัน
ของผู้เช่าชว่ง 

ในวันท าสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าชว่งตกลงให้ค ารับรองและรับประกันแก่ผู้ให้เช่าช่วงดังต่อไปนี้ 
 ผู้เช่าช่วงเปนนนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นและด ารงอยู่อย่างสมบูรณ์ภายใต้ กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
 ผู้เช่าช่วงมีอ านาจในการเข้าท าสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดท าเอกสาร และ การด าเนินการอื่นใดตามที่

ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนกระท าการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ และการกระท าดังกล่าวไม่ขัดต่อ
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของผู้เช่าช่วง 

 การที่ผู้เช่าช่วงเข้าท าสัญญาฉบับนี้หรือปฏิบัติตามความผูกพันใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ไม่เปนนการขัดแย้งหรือฝ่าฝืน
ข้อก าหนด เง่ือนไข หรือค ารับรองใด ๆ ที่ผู้เช่าช่วงได้ท าหรือจะท าความตกลงกับบุคคลอื่น 

 ผู้เช่าช่วงไม่อยู่ระหว่างการผิดสัญญาหรือผิดนัดตามสัญญาหรือข้อตกลงที่มีกับบุคคลใดๆ  
 ผู้เช่าช่วงได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและจ าเปนนส าหรับการประกอบธุรกิจศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน 

และใบอนุญาตดังกล่าวยังคงมีผลสมบูรณ์ ณ วันที่ท าสัญญาฉบับนี้ 
 ผู้เช่าช่วงไม่ได้เปนนบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือได้รับค าสั่งให้ช าระบัญชีของตน 

หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเปนนผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายก าหนด ณ วันที่ท าสัญญาฉบับนี้ 
เหตุแห่งการเลิกสญัญา  การเช่าช่วงภายใต้สัญญาเช่าช่วงด าเนินงานฉบับนี้ ไม่สามารถยกเลิกหรือบอกเลิก เว้นแต่  

1. คู่สัญญาตกลงร่วมกันเปนนลักษณ์อักษร  
2. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ และผู้เช่าช่วงไม่ได้ต่ออายุสัญญาฉบับนี้ 
3. ที่ดินซ่ึงเปนนที่ตั้งของอาคารที่เช่าช่วงทั้งหมด ถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืน 

หรือกฎหมายอื่น ๆ โดยกองทุนฯ มีความเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุน
ฯ อย่างมีนัยส าคัญ และไม่สามารถแก้ไข เยียวยาเหตุดังกล่าวได้ หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อลดผลกระทบ
ดังกล่าวได้ 

4. กรณีเกิดเหตุการณ์ความเสียหายทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ (Total Loss) โดยกองทุนฯ เห็นว่ามีความเสียหาย
มากและไม่ควรซ่อม 
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5. ผู้เช่าช่วงผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อตกลงของตนภายใต้[เอกสารธุรกรรม*] และ
มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในก าหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกองทุนฯ 

 6. ในกรณีที่ผู้เช่าช่วงมีมติ หรือมีการเริ่มด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานอื่นใด เพื่อขอฟื้นฟูกิจการ
ของผู้เช่าช่วง หรือเพื่อให้ผู้เช่าช่วง ตกเปนนบุคคลล้มละลาย (ไม่ว่าเปนนการเริ่มด าเนินการโดยตัวผู้เช่าช่วงเอง
หรือโดยบุคคลอื่น) หรือ ผู้เช่าช่วง ได้รับค าสั่งให้ช าระบัญชีของตน หรือกรณีที่ศาลหรือหน่วยงานอื่นใดมี
ค าสั่ง ให้มีการด าเนินการเพื่อฟื้นฟูกิจการของผู้เช่าช่วงให้  ผู้เช่าช่วงตกเปนนบุคคลล้มละลาย หรือให้ช าระ
บัญชีของผู้เช่าช่วง หรือกรณีที่ผู้เช่าช่วง ตกเปนนผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายก าหนด  หรือในกรณีที่ ผู้
เช่าช่วง เลิกกิจการ มีมติเลิกกิจการ หรือหยุดด าเนินกิจการ หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนที่มี
นัยส าคัญต่อกิจการ 

7. มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ซ่ึงกองทุนฯ มีความเห็นโดยสมเหตุสมผลว่าจะกระทบต่อความสามารถ
ของผู้เช่าช่วงในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ 

8. นอกเหนือจากกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 เมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ส่งผลให้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้ได้ และเหตุสุดวิสัยนั้นยังคงด ารงอยู่ต่อเนื่องเปนนระยะเวลา 
[60] วัน  
เพื่อประโยชน์ของสัญญาฉบับนี้ “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี  
ไม่มีใครจะอาจป้องกันได้ แม้ว่าบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้ใช้ความระมัดระวัง
ตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในพฤติการณ์เช่นนั้นก็ตาม เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว วาตภัย 
อุทกภัย ฟ้าผ่า สงคราม การปิดล้อมโดยทหาร การจลาจล การก่อความไม่สงบของพลเมือง การก่อการร้าย 
การออกค าสั่งโดยหน่วยงานรัฐหรือสภาวการณ์อื่นใด ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญาซ่ึง
ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนั้น  

9. ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนฯ ตามรายละเอียดที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน และ
กองทุนฯ ได้แจ้งให้ผู้เช่าช่วงทราบถึงการเลิกกองทุนฯ เปนนลายลักษณ์อักษรแล้ว 

10. สัญญาเช่าที่ดินกับ SCG สัญญาเช่าอาคาร และ/หรือ สัญญาเช่าอุปกรณ์เลิกไป 
ผลของการเกิดเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา 

 ในกรณีเกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา คู่สัญญาตกลงจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญา

ฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
อื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ เว้นแต่ตกลงกันเปนนอย่างอื่น โดยหากไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับ
ทรัพย์ที่เช่าช่วง กองทุนฯ ตกลงคืนเงินประกันการเช่าดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าช่วง 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 9 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา กองทุนฯ มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาโดยการบอกกล่าวเปนนลายลักษณ์อักษร โดยหากไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับทรัพย์ที่เช่าช่วง 
กองทุนฯ ตกลงคืนเงินประกันการเช่าดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าช่วง 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 10 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญาโดยความผิด
ของ INET กองทุนฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวเปนนลายลักษณ์อักษร โดยผู้เช่าช่วง ตกลงให้
กองทุนฯ ยึดเงินประกันการเช่าดังกล่าว พร้อมค่าปรับจ านวน [•] ตลอดจนด าเนินการตามที่กองทุนฯ แจ้ง
ส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบ Core Network (รวมถึงการเก็บรักษา Core network ไว้ใน
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่เช่าช่วงทั้งหมด) ตลอดจนให้ความร่วมมือในการด าเนินการต่างๆ ภายในก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กองทุนฯ ก าหนด 

4. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของเหตุแห่งการเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุสุดวิสัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวเปนนลายลักษณ์อักษร และ โดยหากไม่มีความเสียหายใดๆ 
เกิดขึ้นกับทรัพย์ที่เช่าช่วง กองทุนฯ ตกลงคืนเงินประกันการเช่าดังกล่าวให้แก่ ผู้เช่าช่วง 

 ในกรณีที่สัญญาฉบับนี้เลิกไปก่อนครบก าหนดอายุของสัญญา ผู้เช่าช่วงตกลงด าเนินการตามที่กองทุนฯ แจ้ง
ส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบ Core Network (รวมถึงการเก็บรักษา Core network ไว้ในส่วน
หนึ่งส่วนใดของอาคารที่เช่าช่วงทั้งหมด) ตลอดจนให้ความร่วมมือในการด าเนินการต่างๆ ภายในก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กองทุนฯ ก าหนด  
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 ในกรณีที่สัญญาฉบับนี้เลิกกัน คู่สัญญาย่อมไม่สิ้นสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที่ได้มีอยู่
ก่อนมีการเลิกสัญญา ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการเลิกสัญญา และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 
ตามที่กฎหมายก าหนด  

การรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย 

 ผู้เช่าช่วง ตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใดๆ ซ่ึงกองทุนฯ และบริษัทจัดการ (รวมทั้งลูกจ้าง กรรมการ 
พนักงาน และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว) ได้รับความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับ
ผิดที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่สมเหตุสมผล ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ทางกฎหมาย ค่าทนายความและเงินทดรองอื่นเนื่องจากการท าผิดข้อตกลง หรือข้อสัญญา หรือการผิดค ารับรอง
ใดของผู้เช่าช่วง ภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือสัญญาข้อตกลงด าเนินการ เว้นแต่เปนนความผิดหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทุนฯ บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ ทั้งนี้ 
โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนฯ ที่มีตามสัญญาฉบับนี้หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ 

การโอนสิทธิและหน้าที ่  ผู้เช่าช่วงไม่สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ยกเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากกองทุนฯ เปนน
ลายลักษณ์อักษร 

 ผู้เช่าช่วงตกลงให้ความยินยอมกับกองทุนฯ ในการโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลที่สาม ใน
กรณีที่มีการยกเลิกกองทุนฯ ก่อนครบก าหนดอายุสัญญาฉบับนี้ *** 

การระงับข้อพิพาท  โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยอาศัยข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม 
 ด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ด าเนินกระบวนการเปนนภาษาไทย รวมทั้ง

สถานที่ด าเนินกระบวนพิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
กฎหมายที่ใช้บังคับ  กฎหมายไทย 

หมายเหต:ุ สัญญาเช่าช่วงด าเนินการ ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระส าคัญ แต่จะไม่แตกตา่งกันในสาระส าคัญ 
 * เอกสารธุรกรรม ได้แก ่ บันทึกขอ้ตกลงเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเช่าอุปกรณ์ สัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน และ 

สัญญาข้อตกลงด าเนินการ 
** มูลค่าความเสียหายจะเปนนไปตามมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมนิด้วยวิธีตน้ทนุที่ประเมินโดยผู้ประเมนิอิสระในแต่ละปี 

***ตามเง่ือนไขการโอนสิทธิและหน้าที ่ ผู้เช่าช่วงตกลงให้ความยินยอมกับกองทุนฯ ในการโอนสิทธิและหนา้ที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ใหแ้ก่
บุคคลที่สาม ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนฯ ก่อนครบก าหนดอายุสัญญาฉบับนี้ โดย INET จะยังคงเปนนผู้เช่าชว่งดังเดมิ และเงื่อนไขการโอน
สิทธิมิไดร้วมถึงการโอนสทิธิในสญัญาตกลงกระท าการ 

 

จากสรุปสัญญาข้างต้นมีก าหนดเง่ือนไขที่ INET ตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใดๆ ซึ่งกองทุนฯ และบริษัท
จัดการ (รวมทั้งลูกจ้าง กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว) ได้รับความเสียหาย  สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี 
อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่สมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการทางกฎหมาย ค่าทนายความและเงินทดรองอื่นเนื่องจากการท าผิดข้อตกลง หรือข้อสัญญา หรือการผิดค ารับรองใด
ของ INET ภายใต้สัญญาฉบับน้ี หรือสัญญาข้อตกลงด าเนินการ เว้นแต่เปนนความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจ
กระท าผิดโดยกองทุนฯ บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เง่ือนไขดังกล่าวไม่มีการระบุค าจ ากัด
ความของ “ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น คู่สัญญามีความจ าเปนนต้องเจรจา
ต่อรองเกี่ยวกับความร้ายแรงของเหตุการณ์ดังกล่าวในอนาคต 
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1.6.6. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาข้อตกลงด าเนินการ 

INET จะเข้าท าสัญญาข้อตกลงด าเนินการ กับ กองทุนฯ (สัญญาข้อตกลงด าเนินการ) โดยสามารถสรุปสาระส าคัญ
ของร่างสัญญาข้อตกลงด าเนินการ ได้ดังนี้ 

ผู้ให้สัญญา INET 
ผู้รับสัญญา กองทุนฯ 
วันที่คาดว่าจะเข้าท า
สัญญา 

ภายในป ี2562 

ระยะเวลาของสัญญา  ตลอดระยะเวลาการเช่าอาคารและสัญญาเช่าอุปกรณ์ระหว่าง INET กับกองทุนฯ ตามสัญญาเช่าอาคาร INET 
หน้าที่หลักของผู้ให้
สัญญา 

หน้าที่หลักของ INET รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง เร่ืองดังต่อไปนี้ 
 INET จะปฏิบัติตามข้อก าหนดใน [เอกสารธุรกรรม*] 
 หากเจ้าหนี้ใดๆ ของ INET มีสิทธิเรียกร้องต่อ INET ตามเอกสารหรือสัญญาใดๆ INET ตกลงที่จะด าเนินการใดๆ 

เพื่อผ่อนเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้นั้นๆ ออกไป จนกว่าหน้าที่ทั้งหมดของ  INET ภายใต้ [เอกสาร
ธุรกรรม*] จะได้รับการปลดเปลื้องทั้งหมด  

 INET จะน าส่งงบการเงิน บัญชี หรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่ได้มีการร้องขอตามสมควรจากกองทุนฯ เพื่อใช้ในการ
ติดตามดูแลธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จนกว่าหน้าที่ทั้งหมดของ INET ภายใต้[เอกสารธุรกรรม*]จะ
ได้รับการปลดเปลื้องทั้งหมด  

 INET จะต้องคงไว้ซ่ึงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2 
เท่า ณ สิ้นไตรมาสใดๆ ทั้งนี้ ตามค านิยามและรายละเอียดวิธีการค านวณที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

 ในกรณีที่อัตราส่วนทางการเงินไม่เปนนไปตามที่ก าหนด INET ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือไม่
สามารถก่อหนี้สินเพิ่มเติมได้ เว้นแต่หนี้สินดังกล่าวจะเปนนหนี้ด้อยสิทธิกว่าหนี้ที่ INET มีต่อกองทุนฯ 

 ตกลงรับผิดชอบค่าภาษี เบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่มใดๆ ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องเรียกเก็บเนื่องจาก INET ปฏิบัติผิดเง่ือนไขที่ก าหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับ 

 [ด าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมเรื่องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ของ
ที่ดินภารยทรัพย์โฉนดที่ดินเลขที่ 9977** เลขที่ดิน 112 หน้าส ารวจ 1212 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี ให้แก่ที่ดินสามยทรัพย์โฉนดที่ดินเลขที่ 2877 เลขที่ดิน 16 หน้าส ารวจ 93 ต าบลทับกวาง อ าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ INET เช่าที่ดินจาก SCG ตามสัญญาเช่าที่ดิน ก่อนวันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนส าเร็จ โดย
ให้ภาระจ ายอมดังกล่าวมีผลตลอดระยะเวลาที่ SCG ให้ INET หรือ กองทุนฯ เช่าที่ดินดังกล่าว] (เพื่อให้ใช้เปนน
ทางเข้าออกโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 อีกทางหนึ่ง) 

 ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับการประกอบกิจการของ INET ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะกิจการ
โทรคมนาคม) และจะต้องจัดให้ได้มาและด ารงคงไว้ซ่ึงใบอนุญาตที่จ าเปนนทั้งหมดส าหรับการประกอบกิจการของ 
INET ตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง 

 ปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขของใบอนุญาตและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของ  INET ซ่ึง
รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะกิจการโทรคมนาคม) และแจ้งกองทุนฯ ทราบทันทีหากได้รับค าบอกกล่าวหรือค าสั่ง
จากหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขใบอนุญาตหรือกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องซ่ึงอาจกระทบต่อความสมบูรณ์ของใบอนุญาตหรือท าให้ใบอนุญาตถูกเพิกถอน 

 ด ารงรักษาการรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่ INET ได้รับ ไม่ให้ด้อยไปกว่ามาตรฐานที่ INET ได้รับ ณ วันที่เข้าท า
สัญญาฉบับนี้  

 อนุญาตให้กองทุนฯ และ/หรือบุคคลที่กองทุนฯ ก าหนด และ/หรือลูกค้าผู้ใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล รวมถึง 
บริวารของบุคคลใดๆ ดังกล่าวทั้งหมด สามารถใช้ที่ดิน หรือผ่านที่ดินที่ INET เช่าจาก SCG ตามสัญญาเช่าที่ดิน 
และ/หรือที่ดินซ่ึงเปนนกรรมสิทธิ์ของ INET ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ได้ เพื่อการ
ประกอบกิจการหรือการรับบริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  
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 ในกรณีที่สัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน ระหว่าง กองทุนฯ และ INET สิ้นสุดลง ไม่ว่ากรณีใดๆ INET ตกลงให้ความ
ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่จ าเปนนโดยไม่ชักช้า ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) การ
เชื่อมต่อระบบงานหรือข้อมูลและการเข้าใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เช่าช่วงด าเนินการรายใหม่  และ/
หรือ บุคคลที่กองทุนฯ ก าหนด สามารถเข้าเริ่มด าเนินการให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องและราบรื่น ตามที่กองทุนฯ ได้แจ้งให้ทราบเปนนลายลักษณ์อักษร  

 แจ้งให้กองทุนฯ ทราบเปนนลายลักษณ์อักษรโดยพลัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้
สัญญาในการประกอบธุรกิจ และ/หรือกระทบต่อความสามารถของผู้ให้สัญญาในการปฏิบัติตามเอกสาร
ธุรกรรม* และ/หรือ กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ในกรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ก าหนดในบันทึกข้อตกลงระหว่าง SCG กับ INET INET ตกลงด าเนินการใดๆ เพื่อให้
กองทุนฯ สามารถรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่ดินกับ SCG หรือเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่กับ 
SCG แทน INET ให้ส าเร็จลุล่วงโดยพลัน 

หน้าที่งดเว้นกระท าการ
ของผู้ให้สัญญา 

 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเปนนหนังสือจากกองทุนฯ ล่วงหน้า INET ถูกจ ากัดมิให้ด าเนินการบางประการ ซ่ึง
รวมถึงการกระท าดังต่อไปนี้ 
1. การประกอบธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนหรือที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ

ธุรกิจของ INET ในปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะทั่วไปของธุรกิจของ INET ที่ด าเนินการอยู่ในวันที่
เข้าท าสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เปนนที่สงสัย หน้าที่งดกระท าการข้อนี้ใช้บังคับเฉพาะกับ INET เท่านั้น 
โดยไม่รวมถึงบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มของ INET ด้วย 

2. การเข้าซ้ือกิจการ หุ้น (ไม่ว่าเปนนการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่หรือหุ้นเดิม) เข้าถือประโยชน์ในลักษณะ
กรรมสิทธิ์ในนิติบุคคลอื่น หรือการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่ารายการเดียวกันหรือหลายรายการซ่ึง
เข้าท าในช่วงระยะเวลา 12 เดือนใดๆ มีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ INET โดย
พิจารณาตามข้อมูลของงบการเงินรวมของ INET และ/ หรือเปนนไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลง
ด าเนินการ 

3. ลดทุนจดทะเบียน (เว้นแต่กรณีการลดมูลค่าที่ตราไว้ ซ่ึงไม่ท าให้ทุนจดทะเบียนของ INET เปลี่ยนแปลง) 
4. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง สละสิทธิ หรือดัดแปลง ซ่ึงเง่ือนไขที่ส าคัญของใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม หรือเง่ือนไขที่ส าคัญใดๆ ของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ตามที่
คู่สัญญาตกลงกัน) เว้นแต่เปนนไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับก าหนดหรือเมื่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของ INET 

5. การสละสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือยกเลิกสัญญาที่ส าคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม (ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน) ซ่ึงจ าเปนนต่อการประกอบธุรกิจ 

6. ให้กู้ยืมเงิน หรือกระท าการใด ๆ ให้ตนมีฐานะเปนนเจ้าหนี้ ซ่ึงรวมถึง การค้ าประกัน หรือยอมรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย หรือก่อหนี้เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือยอมรับโอนหนี้จากบุคคลอื่นยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้  
(1) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า กู้ยืมเงินรวมกัน ณ สิ้นไตรมาสใดๆ มีมูลค่าคงค้างไม่เกิน ร้อย

ละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ INET โดยพิจารณาตามข้อมูลของงบเฉพาะกิจการของ INET  
(2) บัญชีลูกหนี้ของ INET ที่ก่อขึ้นตามธุรกิจปกติ บนเง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไป (arms’ length basis) 

และเปนนไปตามทางการค้าปกติ 
7. ก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันบนบัญชลีูกหนี้ (receivables) หรือทรัพย์สินของ INET (ยกเว้นกรณี (ก) การ

ก่อหลักประกันภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) ในกรณีที่ INET เปนนผู้เช่า (ข) หลักประกัน
หรือภาระผูกพันบนทรัพย์สินรวมกันมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ณ ขณะนั้น โดยพิจารณาตามข้อมูลบนงบการเงินรวมของ INET (ค) การก่อหลักประกันตามหรือที่
อนุญาตไว้ใน[เอกสารธุรกรรม*] (ง) ภาระผูกพันซ่ึงเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจตามปกติ (จ) หลักประกันหรือ
ภาระผูกพันบนทรัพย์สินที่ไม่มีความจ าเปนนต่อธุรกิจของ INET ตราบที่หลักประกันดังกล่าวได้ให้ไว้เพื่อเปนน
ประกันการกู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์รายเดียวหรือหลายราย หรือ (ฉ) หลักประกันใดๆ ที่ INET ได้ก่อขึ้น
ก่อนวันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนส าเร็จ (ภายใต้เง่ือนไขว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะเปนนไปตามข้อก าหนดอื่นๆ ของ
สัญญาข้อตกลงด าเนินการนี้) 
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8. จ าหน่ายบัญชีลูกหนี้ หรือทรัพย์สินของ INET (เว้นแต่เปนนการจ าหน่ายทรัพย์สินโดยเปนนไปตามเกณฑ์ของ
กระแสเงินสดที่ก าหนด หรือได้กระท าตามธุรกิจปกติ บนเง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไป (arms’ length basis) 
และเปนนไปตามทางการค้าปกติ) 

9. เข้าท าธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่ไม่อยู่บนเง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไป (arms’ length basis) และเปนนไปตาม
ทางการค้าปกติ 

10. ตกลงที่จะประนีประนอมยอมความ หรือท าการประนีประนอมยอมความ ในการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ 
เว้นแต่การประนีประนอมยอมความดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินของ 
INET  

11. การแยกกิจการ หรือ การน าบริษัทในกลุ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin-off) 
ตามเง่ือนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือการด าเนินการใดในลักษณะเดียวกันที่ส่งผลกระทบ
ในแง่ลบอย่างมีนัยส าคัญต่อทรัพย์สินที่กองทุนฯ เช่าจาก INET 

12. ไม่ประกอบธุรกิจอื่น ยกเว้นธุรกิจศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลทั้งหมด บนที่ดินที่เช่าจาก SCG และจะไม่ประกอบ
ธุรกิจหรือกระท าการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล ในพื้นที่
บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินที่เช่า ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเปนนลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ 

ข้อตกลงเรื่องสิทธิในการ
ปฏิเสธก่อนของกองทุนฯ 
(Right of First 
Refusal/Right to 
Match) 

 ในกรณีที่ INET ประสงค์จะให้เช่า หรือ จ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ส าหรับโครงการ INET-
IDC3 เฟสอื่นๆ หรือทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับโครงการของ INET ในบริเวณใกล้เคียงกับ โครงการ INET-
IDC3 เฟส 1 ที่กองทุนฯ เข้าลงทุนในครั้งนี้ [หรือทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการประกอบธุรกิจหลัก หรือ
ส าหรับโครงการใดๆ ของ INET ก็ตาม] INET จะต้องเสนอให้กองทุนฯ พิจารณาก่อน หากกองทุนฯ ปฏิเสธ INET 
จึงจะสามารถน าเสนอให้แก่บุคคลอื่นได้ ด้วยเง่ือนไขที่ไม่ดีกว่าเง่ือนไขที่เสนอให้กองทุนฯ (Right of First 
Refusal) หรือในกรณีที่มีบุคคลอื่น น าเสนอข้อเสนอที่ดีกว่ากองทุนฯ INET ตกลงจะน าข้อเสนอดังกล่าวมาให้
กองทุนฯ พิจารณาเทียบเคียงอีกครั้ง โดยหากกองทุนฯ เสนอข้อเสนอที่ดีเทียบเท่าหรือดีกว่า INET ตกลงจะรับ
ข้อเสนอจากกองทุนฯ (Right to Match) 

 ในกรณีที่ INET สามารถต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินกับ SCG INET ตกลงให้กองทุนฯ มีสิทธิพิจารณาการต่ออายุ
สัญญาเช่าอาคาร และ สัญญาเช่าอุปกรณ์ก่อน โดยหากกองทุนฯ ปฏิเสธ INET จึงจะสามารถน าเสนอให้แก่
บุคคลอื่นเช่าอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ด้วยเง่ือนไขที่ไม่ดีกว่าเง่ือนไขที่เสนอให้กองทุนฯ (Right of First 
Refusal) 

ข้อตกลงให้ความ
สนับสนุน 

 INET ตกลงให้ความสนับสนุนและความช่วยเหลือใดๆ ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนฯ และ/
หรือ บุคคลที่กองทุนฯ อนุญาต และ/หรือบุคคลอื่นในกรณีที่กองทุนฯ ตกลงให้บุคคลอื่นเช่าช่วงด าเนินการตาม
รายละเอียดและเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน แทน INET  

ข้อตกลงการให้กองทุนฯ 
กู้ยืมเงิน (VAT Loan) 

 ในกรณีที่กองทุนฯ มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินจาก INET เพื่อช าระเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
อุปกรณ์จาก INET ตามกฎหมาย INET ตกลงให้กองทุนฯ กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ [] ต่อปี 
ในจ านวนที่เท่ากับจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว โดยกองทุนฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการขอคืน
จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ช าระไปจากกรมสรรพากร และเมื่อกองทุนฯ ได้รับเงินคืนจากกรมสรรพากร กองทุนฯ 
จะช าระคืน INET โดยไม่ชักช้า แต่หากกองทุนฯ ไม่ได้รับช าระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืนจากกรมสรรพากรครบถ้วน
ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนส าเร็จ กองทุนฯ ไม่มีหน้าที่ต้องช าระดอกเบี้ยภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน
ให้แก่ INET อีกต่อไป โดยกองทุนฯ จะช าระคืนเงินต้นให้แก่ INET เท่ากับจ านวนที่ได้รับช าระเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
คืนจากกรมสรรพากรแล้วเท่านั้น ส่วนเงินที่กองทุนฯ ไม่ได้รับช าระคืนจากกรมสรรพากรนั้น INET ตกลงสละสิทธิ
การเรียกร้องคืนเงินต้นจ านวนดังกล่าวจากกองทุนฯ ทั้งนี้ รายละเอียดเปนนไปตามสัญญากู้ยืมเงินที่เกี่ยวข้อง 

การโอนสิทธิ INET จะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาข้อตกลงด าเนินการ 
การระงับข้อพิพาท   โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยอาศัยข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม 

 ด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ด าเนินกระบวนการเปนนภาษาไทย รวมทั้ง
สถานที่ด าเนินกระบวนพิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

กฎหมาย กฎหมายไทย 
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หมายเหตุ: สัญญาข้อตกลงด าเนินการฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระส าคัญ แต่จะไม่แตกต่างกันในสาระส าคัญ 
ทั้งนี้ กรณีที่มีการเลิกกองทุนฯ และกองทุนฯ ต้องโอนสิทธิให้แก่บุคคลภายนอก ข้อตกลงตามสัญญาข้อตกลงด าเนินการจะสิ้นสุดลง 
* เอกสารธุรกรรม ได้แก่ บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเช่าอุปกรณ์ สัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน และ 
สัญญาข้อตกลงด าเนินการ 
** โฉนดที่ดินเลขที่ 9977 (ที่ดินตั้งอยู่หลังโฉนดที่ดิน 2877) ซ่ึงเปนนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปพัฒนา Data Center 
ในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงตกลงจดทะเบียนภาระจ ายอมให้แก่กองทุนฯ เพื่อให้เปนนทางเข้า-ออกอีกทางหนึ่งของโครงการ INET-IDC3 
โดยที่ INET ไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ INET หาก INET มิได้เปนนผู้เช่าช่วงต่อภายหลังจากปีที่ 9 
เนื่องจากจะมีบุคลากรของกองทุนฯ และผู้เช่าช่วงรายใหม่เข้ามาใช้ประโยชน์จากโฉนดที่ดินเลขที่ 9977 เปนนทางเข้า-ออก 

ทั้งนี้ เนื่องจากสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการมีลักษณะสัญญาเปนนการเช่าไปและเช่า
กลับ (Lease and Lease Back) ดังนั้น ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงขอสรุปรายละเอียดผูท้ี่ต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
ตารางด้านล่าง 

ล าดับ ประเภทค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ 
1 ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารที่เช่า หรือปรับปรุงพื้นที่เช่าให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้งานตามที่ตกลงกับ SCG เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าท่ีดิน 

กองทุนฯ  
โดยกองทุนฯ มีสิทธิได้รับค่าซากจากการรื้อ
ถอนอาคารที่เช่าดังกล่าว 

2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เช่า (OPEX) 
เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ 

บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่าช่วง 

3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนและ/หรือซ่อมแซมเพื่อ
แทนท่ีทรัพย์ท่ีเช่าช่วงที่มีอายุการใช้งานตามมาตรฐานมากกว่า 9 
ปี ซึ่งเสื่อมสภาพการใช้งานไปตามอายุการใช้งานปกติของทรัพย์
ดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อไป (CAPEX) เช่น เครื่องปั่น
ไฟ 

กองทุนฯ  
โดยกองทุนฯ จะเปนนเจ้าของกรรมสิทธิ์ส าหรับ
ทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนทดแทนใหม่ 

4 ค่าภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน อากรแสตมป์ รวมถึงภาษี
อื่นๆ 

บริษัทฯ 

5 ค่าเบี้ยประกันภัย / ผู้รับผลประโยชน์  
 - ประกันความเสี่ ยงภัยในทรัพย์สิน  (Property All Risks 

Insurance) 
ผู้เอาประกัน: กองทุนฯ และ บริษัทฯ 
ผู้จ่ายเบีย้: บริษัทฯ (ในฐานะผู้เช่าช่วง) 
ผู้รับผลประโยชน์: กองทุนฯ โดยกองทุนฯ จะ
รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนของทรัพย์สินที่
กองทุนฯ เข้าลงทุน 

 - ประกันความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บทางร่างกายและความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Public Liability 
Insurance) 

ผู้เอาประกัน: กองทุนฯ และ บริษัทฯ 
ผู้จ่ายเบีย้: บริษัทฯ (ในฐานะผู้เช่าช่วง) 
ผู้รับผลประโยชน์: บุคคลภายนอก 

 - ป ร ะ กั น ภั ย ธุ ร กิ จ ห ยุ ด ช ะ งั ก  ( Business Interruption 
Insurance) 

ผู้เอาประกัน: กองทุนฯ 
ผู้จ่ายเบีย้: กองทุนฯ 
ผู้รับผลประโยชน์: กองทุนฯ 

6 ค่าเช่าและคา่บริการสถานไีฟฟ้ายอ่ย (Sub-station) กองทุนฯ 
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ล าดับ ประเภทค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ 
7 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนฯ บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าจา้งที่ปรกึษา ผู้

ประเมินทรัพย์สินอิสระ 
กองทุนฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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2. ความสมเหตุสมผลของรายการ 

2.1. วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 

วัตถุประสงค์ในการเข้าท ารายการคือ บริษัทฯ จะน าเงินค่าเช่าล่วงหน้าที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวทั้งหมด
จากการจัดตั้งกองทุนฯ จ านวนประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท ไปสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต อาทิ การ
ช าระคืนเงินกู้ยืมเพื่อให้เปนนไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบันและเปนนการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ 
ให้มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง การลงทุนเพิ่มเติมในการด าเนินธุรกิจ เช่น  ลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณ์ในโครงการ 
INET-IDC3 เฟสอื่นๆ รวมถึงใช้เปนนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ยังคงมีสินทรัพย์เพื่อใช้ประกอบธุรกิจของ 
บริษัทฯ ได้ดังเดิมจากการท าสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานกับกองทุนฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าท าสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน
กับกองทุนฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ จะน าสินทรัพย์ที่เช่าช่วงกลับจากกองทุนฯ เพื่อใช้ส าหรับการให้บริการ Data Center 
กับผู้รับบริการทั่วไปท้ังที่มีอยู่ ณ วันเข้าลงทุน และผู้รับบริการที่จะเข้ามาใช้บริการในอนาคต  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะน าเงินท่ีได้จากรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ไปลงทุนซื้อหน่วยของกองทุนฯ เปนน
จ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 (หรือจ านวนไม่เกินร้อยละ 33.33) ดังนั้น ภายหลังจากธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าเปนนผู้ถือหน่วยลงทุนหลักของกองทุนฯ ส่งผลให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ยังคงได้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนการเข้าลงทุนในกองทุนฯ โดยจะได้รับรายได้ในรูปแบบของเงินปันผล และ/หรือ 
เงินลดทุนจากกองทุนฯ รวมไปถึงโอกาสที่จะได้รับก าไรจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุนในอนาคตหากราคาของหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น  
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2.2. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

ข้อดีของการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์: 

1) บริษัทฯ จะได้รับเงินสดจากการให้เช่าทรัพยส์ินระยะยาว 

การให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวของบริษัทฯ จะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินสดจากการให้เช่าทรัพยส์ินระยะยาวจ านวน
ประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากหักเงินลงทุนที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหน่วยของกองทุนฯ 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการ บริษัทฯ สามารถที่จะน าเงินสดดังกล่าวไปสร้าง
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต อาทิ การช าระคืนเงินกู้ยืมเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ 
การลงทุนเพิ่มเติมในการด าเนินธุรกิจ หรือใช้เปนนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
ประมาณการกระแสเงินสดจากการ

เข้าท ารายการ 
ประมาณการมูลค่าจ าหน่ายทรัพย์สิน 2,400 2,850 
หัก เงินลงทุนในหน่วยของกองทุนฯ (ไม่เกิน 1 ใน 3) (800) (950) 
หัก ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนฯ และค่าเช่าที่ดินล่วงหน้าที่จ่ายให้แก่ 
SCG 

(100) (106) 

หัก ช าระคืนเงินกูย้ืม (1,300) (1,300) 
ประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิ เพ่ือใช้ลงทุนเพ่ิมเติม และเป็น
เงินทุนหมุนเวียน 

200 494 

หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวเปนนเพียงการประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิในเบื้องต้นเท่านั้น จ านวนเงินอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ
มูลค่าจ าหน่ายทรัพย์สิน สัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงขึ้นอยู่กับขนาดของกองทุนฯ เปนนต้น 

ทั้งนี้ การช าระคืนเงินกู้ยืมประมาณ 1,300 ล้านบาท เปนนเงินท่ีบริษัทฯ กู้ยืมมาจากธนาคารพาณิชย์เพื่อก่อสร้าง
โครงการ INET-IDC3 เฟสอื่นๆ โดยมีเงื่อนไขหลักดังน้ี 1) อัตราดอกเบี้ยปีละประมาณร้อยละ 4.25 – 4.90 2) มี
ก าหนดช าระคืนภายใน 1 – 5 ปี หรือ หากบริษัทฯ มีการขายทรัพย์สินใดๆ ซึ่งรวมถึงอาคารหลักประกันและ/
หรือโครงการเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทฯ จะต้องน าเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าว
ทั้งหมดมาช าระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารในทันที ซึ่งการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวของบริษัทฯจะท าให้บริษัทฯ 
สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบันได้ 

2) บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น 

ตามประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิคงเหลือประมาณ 200 – 494 ล้านบาทนั้น นอกเหนือจากการลงทุน
เพิ่มเติมในอุปกรณ์ของโครงการ INET-IDC3 บริษัทฯ อาจจะน าไปใช้เปนนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในบริษัทฯ ซึ่ง 
ณ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อยู่ที่ 0.57 เท่า จึงถือว่ามีสภาพ
คล่องค่อนข้างต่ า ภายหลังการช าระคืนเงินกู้ยืมข้างต้น จะท าให้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (ค านวณ ณ 30 
กันยายน 2561) ดีขึ้น โดยจะอยู่ท่ีประมาณ 1.15 – 1.49 เท่า 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากภายหลังการเข้าท ารายการ บริษัทฯ มี
แผนที่จะน าเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มาช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน ท าใหบ้ริษัทฯ 
มีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจาก 1.24 เท่าเปนนประมาณ 0.26 – 0.29 เท่า (อ้างอิงจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ (ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเงินกู้ปัจจบุัน) ที่สอบทาน ณ 30 กันยายน 2561) ซึ่งข้ึนอยู่กับ
เงินสดที่บริษัทฯ ได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

3) บริษัทฯ โอนภาระค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับเปลี่ยนและ/หรือซ่อมแซมเพ่ือแทนที่ทรัพย์ท่ีเช่าช่วงที่มีอายุการ
ใช้งานตามมาตรฐานมากกว่า 9 ปีให้แก่กองทุนฯ 

หลังจากการเข้าท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จะเปนนผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาทรัพย์ที่เช่าช่วงที่เสื่อมหรือหมดอายุการใช้งานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับเปลี่ยนและ/หรือซ่อมแซมเพื่อแทนที่ทรัพย์ที่เช่าช่วงที่มีอายุการใช้งานตามมาตรฐานไม่เกิน 9 ปี เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ต่อไป (OPEX) โดยกองทุนฯ จะเปนนผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับเปลี่ยนและ/หรือ
ซ่อมแซมเพื่อแทนที่ทรัพย์ที่เช่าช่วงที่มีอายุการใช้งานตามมาตรฐานมากกว่า 9 ปี จึงเปนนการลดภาระค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งท าให้บริษัทฯ สามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่มุ่งเน้นไปที่การลงทุนพัฒนา
เทคโนโลยีและการให้บริการซึ่งถือเปนนส่วนส าคัญของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

4) บริษัทฯ จะมีศักยภาพที่จะระดมเงินเพ่ือขยายธุรกิจได้ในอนาคตผ่านกองทุนฯ 

หากการจ าหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แก่กองทุนฯ ในครั้งนี้ประสบความส าเร็จโดยสามารถระดมเงินทุนได้
อย่างเหมาะสม ในอนาคตบริษัทฯ อาจสามารถใช้การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการระดม
เงินทุนในการสร้างและพัฒนาธุรกิจ Data Center นอกจากนี้ หากบริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติมสินทรัพย์ใน
ประเภทเดียวกันกับสินทรัพย์ที่จ าหน่ายให้แก่กองทุนฯ ในครั้งนี้ กองทุนฯ อาจลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์นั้นๆ
และให้บริษัทฯ เช่ากลับเพิ่มเติมได้ 

ข้อดีของการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์(ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงานและธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน): 

1) บริษัทฯ จะมีอาคารและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการให้บริการ Cloud Solutions และบริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ( Internet 
Access) ซึ่งจ าเปนนต้องมีอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น การที่บริษัทฯ เข้า
ท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงานจากกองทุนฯ จะท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจหลักได้อย่างต่อเนื่อง 
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2) บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการจองซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทฯ มีแผนท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ นับรวมกันเปนนจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 หรือจ านวนไม่เกินร้อยละ 
33.33 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งแรกของกองทุนฯ  หรือคิดเปนนเงินลงทุน
ประมาณ 800 ถึง 950 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ เช่ือว่าการที่บริษัทฯ ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ มีผล
ทางจิตวิทยาต่อความส าเร็จในการจัดตั้งกองทุนฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุนใน
กองทุนฯ อย่างสม่ าเสมอการลงทุนให้ผลตอบแทนที่ดี โดยมีอัตราผลตอบแทนตลอดระยะเวลาประมาณการ 
(26.5 ปี) ประมาณร้อยละ 7 และยังได้รับสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินปันผลจากกองทุนฯ (หาก  
บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนก่อนและหลังการปันผลเปนนระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน)  ทั้งนี้ ผลตอบแทนดังกล่าว
เปนนอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับการลงทุนอื่น อาทิ เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ 

ข้อด้อยของการท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์: 

1) บริษัทฯ เกิดข้อจ ากัดในการต่ออายุการเช่าทรัพย์สิน 

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้บริการ Data Center แก่ลูกค้าได้ตลอด
อายุสัญญาเช่าพื้นที่ (ปัจจุบันคงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 26 ปี) รวมถึงมีกรรมสิทธิ์ในอาคารและ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจดังกล่าว ท าให้มีรายได้จากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเปนนระยะเวลา 
26  ปี 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวแก่กองทุนฯ และเข้าท าธุรกรรม
เช่าช่วงด าเนินงานจากกองทุนฯ (Lease and lease back) บริษัทฯ จะเหลือระยะเวลาการเช่าช่วงจากกอง  
ทุนฯ เพียงประมาณ 9 ปี แม้ว่ากองทุนฯ มีสิทธิก าหนดให้บริษัทฯ ต่ออายุสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน แต่หากมี
บุคคลอื่นประสงค์จะเช่าด าเนินการก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงในปีที่ 8 บริษัทฯ ต้องมีข้อเสนอให้
กองทุนฯ เช่นเดียวกับหรือดีกว่าข้อเสนอของบุคคลอื่น จึงจะมีสิทธิต่ออายุการเช่า ดังนั้น การเข้าท ารายการจึง
เกิดข้อจ ากัดในต่ออายุการเช่าทรัพย์สิน (รายละเอียดตามข้อ 1.6.5 “สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วง
ด าเนินงาน”) 

2) บริษัทฯ ต้องช าระค่าเช่าท่ีดินทั้งหมดล่วงหน้าให้แก่ SCG 

เนื่องจากสัญญาเช่าพื้นที่ (รายละเอียดตามข้อ 1.6.1 “สรุปสาระส าคัญสัญญาเช่าที่ดิน”) ระบุให้บริษัทฯ ช าระ
ค่าเช่าที่ดินให้แก่ SCG เปนนรายปี โดยอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทุก 3 ปี โดยในปัจจุบัน อายุสัญญาคงเหลือ
ประมาณ 26 ปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2588 อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ 
บริษัทฯ ตกลงช าระค่าเช่าที่ดินทั้งหมดล่วงหน้าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลือทั้งหมด 26 ปี จ านวน 36.30 
ล้านบาทให้แก่ SCG ภายในวันเดียวกันกับที่กองทุนฯ ช าระค่าเช่าทรัพย์สินเพื่อด าเนินการให้แก่บริษัทฯ 
(รายละเอียดตามข้อ 1.6.2 “สรุปสาระส าคัญของบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดิน”) 

นอกจากน้ี หากกรณีที่ บริษัทฯ ท าผิดสัญญาเช่า หรือตกเปนนบุคคลล้มละลาย หรือไม่ได้เปนนผู้เช่าช่วงกับกองทุน
ฯ SCG และ บริษัทฯ ตกลงโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินให้แก่กองทุนฯ โดยกองทุนฯ ไม่ต้องช าระค่าเช่า
หรือเงินเพิ่มใด ๆ ให้แก่ SCG  
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3) บริษัทฯ เกิดข้อจ ากัดตามร่างสัญญาข้อตกลงด าเนินการ 

การเข้าท ารายการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้าท าสัญญาข้อตกลงด าเนินการกับกองทุนฯ ซึ่งเง่ือนไขบางประการอาจ
เปนนข้อจ ากัดหลักๆ ต่อบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจ ดังนี ้

 “หากเจ้าหนี้ใดๆ ของ INET มีสิทธิเรียกร้องต่อ INET ตามเอกสารหรือสัญญาใดๆ INET ตกลงที่จะ
ด าเนินการใดๆ เพื่อผ่อนเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้นั้นๆ ออกไป จนกว่าหน้าที่ทั้งหมดของ INET 
ภายใต้เอกสารธุรกรรม จะได้รับการปลดเปลื้องท้ังหมด” 

ดังนั้น บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจจากเง่ือนไขดังกล่าว เช่น สิทธิ
เรียกร้องของเจ้าหนี้การค้า เปนนต้น   

 “บริษัทฯ จะต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ไม่เกิน 2 เท่า ณ สิ้นไตรมาสใดๆ ซึ่งในกรณีที่อัตราส่วนทางการเงินไม่เปนนไปตามที่ก าหนด บริษัทฯ  จะไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือไม่สามารถก่อหนี้สินเพิ่มเติมได้ เว้นแต่หนี้สินดังกล่าวจะเปนนหนี้
ด้อยสิทธิกว่าหนี้ท่ีบริษัทฯ มีต่อกองทุนฯ (หนี้ด้อยสิทธิหมายถึงภาระหนี้สินท่ีเกิดขึ้นตามสัญญา ซึ่งตกลงกัน
ว่าจะช าระหลังจากท่ี บริษัทฯ ช าระค่าเช่าให้กับกองทุนฯ เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิ)”  

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนตามที่ก าหนดในร่างสัญญาข้อตกลงด าเนินการก าหนดไว้เปนนเง่ือนไขโดยทั่วไปที่
อ้างอิงจากสัญญาเงินกู้ปัจจุบันท่ีบริษัทฯ มีกับธนาคารพาณิชย์  

ภายหลังจากการเข้าท ารายการ บริษัทฯ จะได้รับเงินสดประมาณ 2,400 – 2,850 ล้านบาท และน าเงินไป
ช าระหนี้สินจ านวน 1,300 ล้านบาท อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อทุนยังคงต่ ากว่า 2 เท่า (ประมาณ 
0.26 เท่า ถึง 0.54 เท่า) จึงไม่เปนนการผิดสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์และสัญญาข้อตกลงด าเนินการ
ระหว่างบริษัทฯ และกองทุนฯ  

นอกจากน้ัน ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ าเสมอ โดยในปี 
2559 – 2561 มีการจ่ายปันผลจ านวน 0.015 บาท 0.0789 บาท และ 0.1259 บาท ตามล าดับ 

 “เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเปนนหนังสือจากกองทุนฯ ล่วงหน้า บริษัทฯ มีข้อจ ากัดมิให้ประกอบธุรกิจใหม่ 
นอกเหนือจากธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนหรือที่มีลักษณะลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของ INET 
ในปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะทั่วไปของธุรกิจของ INET ที่ด าเนินการอยู่ในวันที่เข้าท าสัญญา
ฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เปนนที่สงสัย หน้าที่งดกระท าการข้อนี้ใช้บังคับเฉพาะกับ INET เท่านั้น โดยไม่รวมถึง
บริษัทอ่ืนๆ ในกลุ่มของ INET ด้วย” 

อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดเรื่องการประกอบธุรกิจใหม่ข้างต้นจ ากัดเฉพาะ INET ในส่วนธุรกิจที่ไม่มีความ
เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนหรือที่มีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของ INET ในปัจจุบัน เท่านั้น โดยข้อจ ากัด
ดังกล่าวจึงไม่ได้ขัดต่อแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะด าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ หาก 
INET ต้องการประกอบธุรกิจใหม่ สามารถด าเนินการผ่านบริษัทลูกหรือบริษัทร่วมทุน 

 “เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเปนนหนังสือจากกองทุนฯ ล่วงหน้า บริษัทฯ มีข้อจ ากัดมิให้เข้าซื้อกิจการ หุ้น 
(ไม่ว่าเปนนการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่หรือหุ้นเดิม) เข้าถือประโยชน์ในลักษณะกรรมสิทธิ์ในนิติบุคคลอื่น 
หรือการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่ารายการเดียวกันหรือหลายรายการซึ่งเข้าท าในช่วงระยะเวลา 
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12 เดือนใดๆ มีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นท้ังหมดของบริษัทฯ โดยพิจารณาตามข้อมูลของ
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และ/หรือเปนนไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงด าเนินการ”  

ดังนั้น บริษัทฯ อาจเกิดข้อจ ากัดในการลงทุนใดๆ ในอนาคตได้ เนื่องจากต้องได้รับความยินยอมเปนนหนังสือ
จากกองทุนฯ ซึ่งอาจจะเปนนหนังสือยินยอมจากผู้จัดการกองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วย ซึ่งจะท าให้การ
ลงทุนส่วนที่เกินร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น (ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน) อาจมีความล่าช้า หรือผู้ถือ
หน่วยของกองทุนฯ อาจไม่อนุมัติการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 30 
กันยายน 2561 ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่าประมาณ 91.04 ล้านบาท และหาก
พิจารณามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้าพบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10.88 ล้านบาท หรือคิด
เปนนร้อยละ 0.60 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

 “บริษัทฯ จะต้องน าส่งงบการเงิน บัญชี หรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่ได้มีการร้องขอตามสมควรจากกองทุนฯ เพื่อ
ใช้ในการติดตามดูแลธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากกองทุนฯ”  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เปนนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ 
จะน าส่ง งบการเงิน และข้อมูลทางบัญชีที่เปนนเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่แล้ว นอกจากนี้ ส าหรับ
เอกสารที่เกี่ยวกับแผนการด าเนินงานที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ กองทุนฯ สามารถร้องขอได้เฉพาะส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 เท่านั้น 

 บริษัทฯ มีข้อจ ากัด “ไม่ให้ตกลงประนีประนอมยอมความในการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่การ
ประนีประนอมยอมความดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ”  

ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขอความยินยอมจากกองทุนฯ ในกรณีดังกล่าว 

 บริษัทฯ มีข้อจ ากัด “ไม่ให้แยกกิจการ หรือ การน าบริษัทในกลุ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (Spin-off) หรือการด าเนินการใดในลักษณะเดียวกันที่ส่งผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อทรัพย์สินที่กองทุนฯ เช่าจากบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากกองทุนฯ”  

ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขอความยินยอมจากกองทุนฯ ในกรณีดังกล่าว 

 บริษัทฯ มีข้อจ ากัด “ไม่ให้ประกอบธุรกิจอื่น ยกเว้นธุรกิจศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลบนท่ีดินที่เช่าจาก SCG และ
จะไม่ประกอบธุรกิจหรือกระท าการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจศูนย์ปฏิบัติการ
ข้อมูลในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเปนนลายลักษณ์อักษรจาก
กองทุนฯ” 

อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดดังกล่าวเปนนไปตามวัตถุประสงค์หลักในการเช่าที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับ SCG อยู่
แล้ว 
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ข้อด้อยของการท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย:์ 

1) บริษัทฯ มีภาระการจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยท์ี่เช่าช่วงให้แก่
กองทุนฯ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ในอาคารและอุปกรณ์ จึงไม่มีภาระการจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินและค่าบริการไฟฟ้า
ให้แก่กองทุนฯ ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน บริษัทฯ จะมีภาระต่อเนื่องในการจ่ายค่าเช่า
อาคาร และค่าเช่าอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานให้แก่กองทุนฯ เปนนระยะเวลาประมาณ 9 ปี และรวมถึง
การต่อสัญญาออกไปอีกในคราวต่อๆ ไป แต่ระยะเวลาจะไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2588 หรือประมาณ 26 ปี 
อีกทั้ง บริษัทฯ ต้องใช้ระบบไฟฟ้าของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 จึงมีภาระค่าบริการไฟฟ้าต่อเดือนที่ต้องจ่าย
ให้แกก่องทุนฯ ร้อยละ 30 ของค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากบริษัทฯ  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีภาระ
การจ่ายค่าเช่าและค่าบริการไฟฟ้าให้แก่กองทุนฯ ซึ่งเปนนค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ตามสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน 
อย่างไรก็ตาม ในการให้บริการกับผู้เช่ารายย่อย บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการไฟฟ้าจากผู้เช่ารายย่อยในอัตราที่สูง
กว่าร้อยละ 30 ของค่าไฟฟ้าที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่กองทุนฯ ท าให้บริษัทฯ มีก าไร 

2) บริษัทฯ มีภาระต้องวางเงินสดเป็นประกันการเช่าช่วงอาคารและอุปกรณ์  

การที่บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงานจากกองทุนฯ นั้น บริษัทฯ ต้องจัดเตรียมเงินสด ซึ่งเท่ากับค่าเช่า
ช่วงในปีแรกจ านวน 6 เดือน ซึ่งประกอบด้วย 1. เงินประกันค่าเช่าช่วงอาคาร Customer Center 1.92 ล้าน
บาท และ 2. เงินประกันค่าเช่าช่วงอาคาร Data Center และอุปกรณ์ 106.27 ล้านบาท นอกจากนั้น บริษัทฯ 
จะต้องวางเงินประกันการเช่าเพิ่มขึ้นในปีปฏิทินที่ 4 และปีปฏิทินที่ 7 เพื่อให้เงินประกันการเช่ารวมมีจ านวน
เท่ากับค่าเช่าช่วงจ านวน 6 เดือนแรกของปีนั้นๆ เพื่อเปนนการประกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เช่าช่วงตามสัญญา
เช่าช่วงด าเนินงาน ดังนั้น บริษัทฯ ขาดโอกาสที่จะน าเงินจ านวนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อื่นในช่วงเวลาการเช่า
ช่วงของบริษัทฯ 
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2.3. ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์: 

1) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินจากการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หากการระดมทุนของกองทุนฯ ไม่ส าเร็จ 

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท ซึ่งกองทุนฯ 
ต้องท าการระดมทุนให้เพียงพอต่อมูลค่าของทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุน ดังนั้น หากกองทุนฯ ไม่สามารถระดมทุนได้
เพียงพอกับทรัพย์สินที่บริษัทฯ จะท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว จะส่งผลต่อความส าเร็จในการเข้าท า
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากเง่ือนไขบังคับก่อนระบุว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ ต่อผู้ลงทุนเปนนการทั่วไปจะต้องแล้วเสร็จและกองทุนฯ ได้รับเงินทุนเพียงพอที่จะสามารถเข้าท า
ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานได้รับความสนใจจากนักลงทุน
โดยทั่วไป และมีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหลายกองที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2) บริษัทฯ อาจถูกยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นภาษีอากรส าหรับน าเข้าอุปกรณ์ที่น ามาติดตั้ง Data Center INET-IDC3 ประมาณ 
3.36 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ท าการขอภาษีคืนเต็มจ านวนแล้วในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ตามบัตรส่งเสริม
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) เลขที่ 59-1041-1-00-2-0 เกี่ยวกับธุรกิจ Data Center (มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2559) มีเง่ือนไขระบุว่าบริษัทฯ จะต้องไม่จ านอง จ าหน่าย โอน ให้เช่า หรือยินยอมให้
บุคคลอื่นใช้เครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือกับ BOI ถึง
ประเด็นการให้เช่าอาคารและอุปกรณ์แก่กองทุนฯ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้รับเอกสารอนุญาตให้มีการเช่าอุปกรณ์แก่
กองทุนฯ อย่างเปนนลายลักษณ์อักษร 

ดังนั้น การให้เช่าทรัพย์สินแก่กองทุนฯ อาจท าให้บริษัทฯ ถูกยกเลิกสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ หากบริษัทฯ ถูก
ยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทฯ จะต้องช าระภาษีคืนประมาณ 3.36 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับย้อนหลัง 
และจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีใดๆ อีกในอนาคต 8 ปี จ านวนประมาณ 31.26 ล้านบาท (หรือมูลค่าปัจจุบัน
ประมาณ 19.50 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม หากค านึงถึงผลกระทบทางด้านภาษีดังกล่าวจะท าให้มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (NPV) ของกระแสเงินสด จากการเข้าท ารายการจ าหน่ายไป และการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีเปนน
ธุรกรรมซึ่งเปนนเง่ือนไขซึ่งกันและกันยังคงเปนนบวก 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ BOI สั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากร และบริษัทฯ ได้ช าระภาษีอากรดังกล่าว
ภายใน 1 เดือนนับแต่วันทราบ บริษัทฯ จะไม่ต้องช าระค่าเบี้ยปรับ 

3) ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจไม่ได้รับเงินกู้ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมคืนจากกองทุนฯ (VAT Loan) 

เนื่องจากการท าธุรกรรมตามสัญญาเช่าอุปกรณ์ กองทุนฯ จะต้องช าระค่าเช่าอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น จะมี
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อเกิดขึ้น (VAT ซื้อ) ซึ่งกองทุนฯ จ าเปนนต้องด าเนินการหาเงินเพื่อมาน าส่งให้กับ
กรมสรรพากรในทันที ณ วันเข้าท ารายการ ซึ่ง ณ วันเข้าท ารายการดังกล่าว กองทุนยังไม่มีรายได้จากการ
ด าเนินงาน ท าให้กองทุนมีความจ าเปนนต้องหาแหล่งเงินกู้เพื่อช าระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว  
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ตามร่างสัญญาข้อตกลงด าเนินการระบุว่าหากกองทุนฯ มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ เพื่อช าระเงินค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าอุปกรณ์จากบริษัทฯ เพื่อให้กองทุนฯ สามารถระดมทุนได้ประสบ
ความส าเร็จบริษัทฯ ตกลงให้กองทุนฯ กู้ยืมเงินในจ านวนที่เท่ากับจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่ มที่ได้ช าระไปจาก
กรมสรรพากร โดยกองทุนฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการขอคืนจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ช าระไปจาก
กรมสรรพากร และเมื่อกองทุนฯ ได้รับเงินจากกรมสรรพากร กองทุนฯ จะช าระคืนบริษัทฯ โดยไม่ชักช้า แต่หาก
กองทุนฯ ไม่ได้รับช าระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืนจากกรมสรรพากรครบถ้วนภายใน 2 ปีนับแต่วันที่กองทุนฯ เข้า
ลงทุนส าเร็จ กองทุนฯ ไม่มีหน้าที่ต้องช าระดอกเบี้ยภายใต้สัญญากู้ยืมเงินให้แก่บริษัทฯ อีกต่อไป โดยกองทุนฯ 
จะช าระคืนเงินต้นให้แก่บริษัทฯ เท่ากับจ านวนที่ได้รับช าระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืนจากกรมสรรพากรแล้วเท่านั้น 
ส่วนเงินท่ีกองทุนฯ ไม่ได้รับช าระคืนจากกรมสรรพากรนั้นบริษัทฯ ตกลงสละสิทธิการเรียกร้องคืนเงินต้นจ านวน
ดังกล่าวจากกองทุนฯ โดยระยะเวลาการช าระคืนเงินต้นจะเปนนไปตามระยะเวลาการรับช าระภาษีมูลค่าเพิ่มคืน
จากกรมสรรพากร โดยที่ไม่ได้มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการคืนเงินต้นไว้ แต่จะไปสิ้นสุดพร้อมกับระยะเวลา
เช่าอุปกรณ์ประมาณ 26 ปี (วันท่ี 31 ธันวาคม 2588) 

ดังนั้น จึงมีความเปนนไปได้ว่าบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับช าระคืนเงินกู้ยืมจากกองทุนฯ เนื่องจากมี
ความไม่แน่นอนของระยะเวลาในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร ซึ่งบริษัทฯ จะมีรายได้ดอกเบี้ย
เงินกู้ดังกล่าวจากกองทุนฯ แค่ในช่วง 2 ปีแรกเท่านั้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ย
สามารถเทียบเคียงได้กับพันธบัตรรัฐบาลในปัจจุบัน นอกจากนั้น ส่วนเงินที่กองทุนฯ ไม่ได้รับช าระคืนจาก
กรมสรรพากร บริษัทฯ ตกลงสละสิทธิการเรียกร้องคืนเงินต้นจ านวนดังกล่าวจากกองทุนฯ  

อย่างไรก็ตาม ประมาณการภาษีมูลค่าเพิ่มที่กองทุนฯ จะต้องน าส่งกรมสรรพากรจะมีมูลค่าประมาณ 127.72 – 
151.66 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับเงินสดที่บริษัทฯ ได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (2,400 – 2,850 ล้านบาท) 
และการให้กองทุนฯ กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ นั้น ถือเปนนวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปท่ี Sponsor จะต้องให้การสนับสนุนทาง
การเงิน เนื่องจากหลังการระดมทุนและกองทุนฯ ช าระค่าทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ แล้ว กองทุนฯ จะไม่มีเงิน
เพียงพอในการช าระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนั้น หากเปรียบเทียบกับกองทุนเทียบเคียงที่ประกอบธุรกิจหลัก
ใกล้เคียงกับกองทุนฯ และเข้าท ารายการในลักษณะเดียวกัน พบว่าได้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืนจากกรมสรรพากร
ภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีท้ังจ านวน นับตั้งแต่วันท่ีท าการซื้อขายเสร็จสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ และ BBLAM คาด
ว่ามีความเปนนไปได้ที่กองทุนฯ จะได้รับช าระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืนจากกรมสรรพากรทั้งจ านวน  

ทั้งนี้ หากสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าอาคารและอุปกรณ์ และกองทุนฯ มิได้รับช าระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
สรรพากรเต็มจ านวน (worst case scenario) ผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของกระแสเงินสด จากการเข้า
ท ารายการจ าหน่ายไป และการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เปนนธุรกรรมซึ่งเปนนเงื่อนไขซึ่งกันและกันยังคง
เปนนบวก 
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4) บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีธุรกรรมจะไม่เป็นการขายขาด (True-sale) 

ในการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นั้น หากบริษัทฯ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนโอนไปยังผู้ซื้อไม่
ส าเร็จ จะไม่ถือว่าเปนนธุรกรรมการขายขาด (True-sale) ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้ก าไรจากการเข้าท า
รายการได้ และจะต้องบันทึกบัญชีรายการดังกล่าวเปนนหนี้สินระยะยาวแทน ซึ่งเปนนการเพิ่มหนี้สินแก่บริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือกับผู้สอบบัญชี ซึ่งในเบื้องต้นผู้สอบบัญชีได้วิเคราะห์ว่าสัญญาเช่า
อาคาร และสัญญาเช่าอุปกรณ์นั้นมีลักษณะของสัญญาเช่าการเงิน เพราะได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมี
นัยส าคัญของความเปนนเจ้าของทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ให้แก่กองทุนฯ แล้ว และบริษัทฯ ไม่ได้กลับเข้าไปเกี่ยวข้อง
ในการบริหารทรัพย์สินในระดับท่ีเจ้าของพึงกระท าต่อไป 

นอกจากน้ัน ตามสัญญาตกลงด าเนินงาน บริษัทฯ เปนนเพียง operator ที่เข้ามาเช่าทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยมี
ระยะเวลาเช่าที่ไม่อาจถือได้ว่าส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของทรัพย์สิน รวมถึง การก าหนดราคาค่าเช่ากลับนั้นเปนน
ราคาที่มีการประเมินว่าสอดคล้องกับราคาเช่าตามสภาพตลาดปัจจุบัน และกองทุนฯ ไม่ได้มีข้อจ ากัดที่ต้องพึ่งพิง
เพียงแต่บริษัทฯ เนื่องจากลักษณะของการดูแลทรัพย์สินที่ไม่ซับซ้อน และทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้มี
ลักษณะเฉพาะจนไม่มีผู้เช่ารายอื่นในตลาด และในทางปฏิบัติผู้เช่ารายใหม่สามารถน าอุปกรณ์เช่ือมต่อของ
ตัวเองมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ให้เช่าได้ ดังนั้น จึงมีความเปนนไปได้สูงที่ธุรกรรมดังกล่าว เสมือนเปนนธุรกรรม
การขายทรัพย์สินออกไป ณ วันที่เข้าท ารายการ บริษัทฯ รับเงินค่าเช่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่าไป 27 ปีจาก
กองทุนฯ โดยจะบันทึกตัดทรัพย์สินออกจากบัญชี และบันทึกส่วนต่างระหว่างต้นทุนทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง และเงินท่ีได้รับเปนน “ก าไรจากรายการสัญญาเช่าทางการเงิน” 

ทั้งนี้ อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ (ตามงบการเงินสอบทาน ณ 30 กันยายน 2561) กรณีรายการจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ไม่เปนน True-sale และกรณีเปนน True-sale แสดงดังนี ้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าการเข้าท ารายการ (ล้านบาท) 2,400 2,850 2,400 2,850  
กรณีไม่เป็น True-sale     
- อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E) 2.19 เท่า  2.43 เท่า  2.15 เท่า 2.39 เท่า 
- อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทุน (IBD/E)  0.56 เท่า  0.56 เท่า  0.54 เท่า 0.54 เท่า 
กรณีเป็น True-sale     
- อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E) 0.54 เท่า  0.49 เท่า  0.46 เท่า 0.40 เท่า 
- อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทุน (IBD/E) 0.35 เท่า  0.31 เท่า  0.29 เท่า 0.26 เท่า 

ภายหลังจากการเข้าท ารายการ บริษัทฯ จะได้รับเงินสดประมาณ 2,400 – 2,850 ล้านบาท และน าเงินไปช าระ
หนี้สินจ านวน 1,300 ล้านบาท ดังนั้น หากการเข้าท ารายการในครั้งนี้ไม่เปนน True-sale บริษัทฯ จะต้องบันทึก
บัญชีหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นประมาณ 2,400 – 2,850 ล้านบาท จึงส่งผลให้ D/E เกิน 2 เท่า อย่างไรก็ตาม 
อัตราส่วนที่ปรากฏตามตารางข้างต้น จะไม่ท าให้บริษัทฯ ผิดสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ และสัญญา
ข้อตกลงด าเนินการระหว่างบริษัทฯ และกองทุนฯ เนื่องจากตามสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณชิย์ก าหนดให้บรษิทั
ฯ มี IBD/E ไม่เกิน 2 เท่าตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามสัญญาข้อตกลงด าเนินการก าหนดให้บริษัทฯ มี 
IBD/E ไม่เกิน 2 เท่าตามงบการเงินรวม 
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5) บริษัทฯ อาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีธุรกิจเฉพาะอันเกิดจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 

และธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

การเข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวและธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงานนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือ
ประเด็นทางภาษีกับกรมสรรพากร ซึ่งในเบื้องต้น กรมสรรพากรอาจมีความเห็นเปนนกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้

กรณีที่ 1 ธุรกรรมดังกล่าวเปนนการซื้อขายทรัพย์สินปกติ บริษัทฯ จะต้องรับรู้รายได้จากการเข้าท ารายการ
ตามส่วนระยะเวลาสัญญาเช่าทรัพย์สิน (ประมาณ 26 ปี) และต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งมูลค่าปัจจุบัน
ของภาษีเงินได้นิติบุคคลคิดเปนนจ านวนประมาณ 107.01 – 136.34 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ขึ้นอยู่กับขนาดรายการของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว  (2,400 – 2,850 ล้านบาท) แม้ว่าได้รับ
ผลกระทบทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล การเข้าท ารายการจ าหน่ายไป และการเข้าท ารายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ที่เปนนธุรกรรมซึ่งเปนนเง่ือนไขซึ่งกันและกันยังคงเปนนบวก 

กรณีที ่2 ธุรกรรมดังกล่าวเสมือนเปนนธุรกรรมที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงินค่า
เช่าทรัพย์สินล่วงหน้าจากกองทุนฯ ส าหรับการเช่าทรัพย์สินระยะเวลาประมาณ 26 ปี และช าระค่าเช่าช่วง
ทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุนฯ เปนนรายเดือน ซึ่งบริษัทฯ จะไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล แต่กองทุนฯ จะ
มีหน้าที่ต้องช าระภาษีธุรกิจเฉพาะคิดเปนนร้อยละ 3.3 ของดอกเบี้ยของค่าเช่าดังกล่าวที่ได้รับจากบริษัทฯ 

โดยมูลค่าปัจจุบันของภาษีธุรกิจเฉพาะคิดเปนนจ านวนประมาณ 64.33 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดรายการของ
ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว (2,400 – 2,850 ล้านบาท)  

ทั้งนี้ จากการสอบถามบริษัทฯ ในเบื้องต้น หากเกิดกรณีที่กองทุนฯ ต้องช าระภาษีธุรกิจเฉพาะ บริษัทฯ จะ
เปนนผู้รับผิดชอบภาษีดังกล่าวแทนกองทุนฯ ซึ่งภาระภาษีธุรกิจเฉพาะที่บริษัทฯจะต้องช าระแทนกองทุนฯ 

นั้น จะต่ ากว่ากรณีที่บริษัทฯ ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ดังนั้น แม้ว่าได้รับผลกระทบทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล การเข้าท ารายการจ าหน่ายไป และการเข้าท า
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีเปนนธุรกรรมซึ่งเปนนเง่ือนไขซึ่งกันและกันยังคงเปนนบวก 
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ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์: 

1) ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระค่าเช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงด าเนินการ 

ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน บริษัทฯ จะมีภาระต่อเนื่องในการจ่ายค่าเช่าช่วงให้แก่กองทุนฯ 
โดยค่าเช่าช่วงจะมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถที่จะช าระค่าเช่าช่วงให้แก่กองทุนฯ ได้ตาม
สัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน อันเกิดจากผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่เปนนตามที่คาดการณ์ไว้ หรือมีคู่แข่งรายอื่น
ที่ท าธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัทฯ เข้ามาในตลาด เปนนต้น ซึ่งการผิดนัดช าระค่าเช่าช่วงด าเนินงานจะส่งผลเสียต่อ
บริษัทฯ และอาจเปนนเหตุในการบอกเลิกสัญญาของกองทุนฯ 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 “ข้อมูลโดยสรุปของ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)”) รายได้หลักจากการด าเนินงานของบริษัทฯ คือการให้บริการ 
Cloud Solutions และบริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเปนนอย่าง
มากในอนาคต (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 “ข้อมูลทั่วไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม”) ดังนั้น จึงมี
ความเปนนไปได้สูงที่บริษัทฯ จะสามารถน ากระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตมา
ช าระค่าเช่าทรัพย์สินเปนนรายเดือนให้กับกองทุนฯ ได้ครบถ้วน 

2) ความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงด าเนินการเมื่อครบก าหนดอายุสัญญา  

เมื่อครบก าหนดอายุสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานในปีที่ 9 นับจากวันลงนามในสัญญา บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงใน
การต่ออายุสัญญาดังกล่าวหากมีผู้ประกอบการรายอื่นมีความประสงค์จะเช่าช่วงต่อจากบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงด าเนินงานในปีที่ 8 หากมีบุคคลอื่นประสงค์จะเช่าช่วง
ด าเนินการดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิพิจารณาการต่ออายุการเช่าด้วยข้อเสนอเดียวกันหรือดีกว่าข้อเสนอของ
บุคคลอื่นที่เสนอให้แก่กองทุนฯ (Right to Match) (รายละเอียดตามข้อ 1.6.5 “สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่า
ช่วงด าเนินงาน”) และหากบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานได้ บริษัทฯ ยังสามารถใช้อาคาร
และอุปกรณ์ของโครงการ INET-IDC3 เฟสอื่นๆ รวมถึง Data Center ในพื้นที่อ่ืนๆ ที่บริษัทฯ วางแผนจะลงทุน
ในอนาคต 

ดังนั้น จึงมีความเปนนไปได้ว่าการเช่าช่วงด าเนินงานสามารถเปลี่ยนผู้เช่าจากบริษัทฯ เปนนผู้เช่ารายอื่นได้ แต่มี
ข้อจ ากัดถึงโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ดังนั้น ผู้
เช่ารายอื่นอาจมีค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายข้อมูลลูกค้า และปรับปรุงโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าว 
นอกจากนั้น ผู้เช่ารายอื่นจะต้องลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงเอง เนื่องจากทรัพย์สินที่บริษัทฯ ให้กองทุนฯ 
เช่านั้นมีเพียงอาคาร (พร้อมส่วนควบ) และให้เช่าอุปกรณ์แต่ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง 
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3. แหล่งที่มาของเงินทุนทีจ่ะใช้ในรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือใช้ช าระค่าเช่าช่วงทรัพย์สนิในธุรกรรม
เช่าช่วงด าเนินงาน 

ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 

ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะใช้เงินกู้ระยะสั้น (Bridging Loan) จากสถาบันการเงินมาใช้ในธุรกรรมซื้อหนว่ยลงทุน และจะ
ช าระคืนเงินกู้ดังกล่าวด้วยเงินค่าเช่าที่ได้รับจากธรุกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวกับกองทุนฯ  
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4. ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 

4.1. ความเหมาะสมของราคา 

4.1.1. มูลค่ายุติธรรมของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

ธุรกรรมให้เช่าสินทรัพย์ระยะยาว 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาในการให้เช่าสินทรัพย์ระยะยาวท้ังสิ้น 3 วิธี ได้แก่  

1) วิธีมูลค่าตามบัญชี  

2) วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

3) วิธีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

4.1.1.1. วิธมีูลค่าตามบัญชี 

ในการประเมินมูลค่าตามบัญชขีองทรัพย์สินที ่บริษัทฯ และกองทุนฯ จะเข้าท าสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวนั้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจะอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ที่เปนนที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 
ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Data Center อาคาร Utility รวมถึงทางเช่ือมและอาคารรับรองลูกค้า รวมถึงให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Data Center แต่ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง ที่บันทึกอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ ธุรกรรม ทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบญัชีโดยประมาณ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

(ล้านบาท) 
1. เช่าอาคารและสว่นควบ 

รวมทั้งงานระบบต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ซึ่งติดต้ังอยู่ใน
อาคารหรือบริเวณที่ต้ัง
ของโครงการ 

(1) อาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) 214.45 
(2) อาคาร Utility 
(3) อาคารรับรองลูกค้า (Customer Center) 
(4) งานโครงสร้างอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่งาน

ประกอบโครงสร้างอาคารหรือบริเวณ
โครงการทั้งหมด เช่น งานเตรียมการ
ก่อสร้าง เปนนต้น 

(5) งานระบบไฟฟ้า 520.90 
(6) งานระบบปรับอากาศ 
(7) งานระบบป้องกันอัคคีภยั 
(8) งานระบบตรวจจับน้ ารั่ว 
(9) งานระบบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
(10) งานระบบสายเคเบิล 
(11) งานระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งาน
ประกอบระบบต่างๆ เช่น Ethernet switch, 
Emergency exit and Telephone and data 
system 
(12) งานระบบความปลอดภัย 17.17 
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ล าดับ ธุรกรรม ทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบญัชีโดยประมาณ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

(ล้านบาท) 
2. เช่าอุปกรณ์ส าหรับ 

การให้บริการ 
Racks 5.97   

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 758.49 

มูลค่าของทรัพย์สินที่บริษัทฯ และกองทุนฯ จะเข้าท าสัญญาเช่าอาคารและสัญญาเช่าอุปกรณ์ โดยการประเมินด้วย
วิธีมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 758.49 ล้านบาท 

4.1.1.2. วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากเอกสารสรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด  (“AA”) 
และบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด (“15 Business”) จัดท า ณ  17 ธันวาคม 2561 และ 18 ธันวาคม 2561 ตามล าดับ เพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะ โดยประเมิน ณ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทั้ง 2 รายมดีังนี ้

- วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach) ประเมินจากราคาทดแทนของทรัพย์สิน ซึ่งค านึงถึงต้นทุน
ของผู้ซื้อท่ีจะได้มาหรือสร้างทรัพย์สินใหม่ในลักษณะของการทดแทน  

- วิธีคิดจากรายได้ ( Income Approach) ประเมินจากผลประโยชน์ทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของ
ทรัพย์สินตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 26 ปี 6 เดือน  

วิธีประเมิน 
มูลค่าประเมิน 

AA 15 Business 
วิธีต้นทุนทดแทน 695 ล้านบาท 677.50 ล้านบาท 
วิธีคิดจากรายได้ 2,699 ล้านบาท 2,534 ล้านบาท 

หมายเหตุ: รายละเอียดสมมติฐานตามเอกสารแนบ 6 “วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ” 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีต้นทุนทดแทน ( Replacement Cost 
Approach) ไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่ได้ค านึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สิน ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) มีความเหมาะสม เนื่องจากค านึงถึงรายได้ในอนาคต
ของทรัพย์สินที่อ้างอิงสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานกับกองทุนฯ อย่างไรก็ตาม สมมติฐานที่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระทั้ง 2 ราย 
ต่างจากสมมติฐานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เช่น อัตราการเติบโตของรายได้จากการให้เช่า Rack และอัตราคิดลด โดยผู้
ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระก าหนดอัตราการเติบโตของรายได้จากการให้เช่า Rack อยู่ในช่วงร้อยละ 1.9 – 2.11 ต่อปี และ
อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 9.5 ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดอัตราการเติบโตของรายได้จากการให้เช่า Rack เท่ากับร้อย
ละ 1.5 ต่อปี และอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 9.97 ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่น ามูลค่าประเมินจากผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระทั้ง 2 ราย มาพิจารณามูลค่ายุติธรรมของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
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4.1.1.3. วิธีการประเมินราคาโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดย
พิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระของทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าช่วงด าเนินงานระหว่างบริษัทฯ และกองทุนฯ 
(รายละเอียดตามข้อ 1.6.5 “สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน”) เนื่องจากการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
บริษัทฯ ตกลงให้กองทุนฯ เช่าเฉพาะอาคาร (พร้อมส่วนควบ) และอุปกรณ์ เท่านั้น โดยไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงที่
สามารถให้บริการ Cloud Solution และบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 
(ทรัพย์สินตามสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานซึ่งไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง) แล้วคิดลดด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของบริษัทฯ เพื่อหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระของ
ทรัพย์สิน  

สมมติฐานหลักที่ใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงินมีดังนี้ 

สมมติฐาน รายละเอียด 
ระยะเวลาประมาณการ ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2588 รวม 26.5 ป ีอ้างอิงสัญญาเช่าพื้นที่ระหว่างบริษัทฯ และ SCG 
วันจัดตั้งกองทุนฯ 30 มิถุนายน 2562  

ความสามารถในการหารายได้ของทรพัย์สินตามสญัญาเชา่ช่วงด าเนินงาน (ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง) 

รายได้จากการให้เช่า Rack 

 จ านวน Rack ทั้งสิ้น: 492 Rack อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าชว่งด าเนินงาน 
 อัตราค่าเช่า Rack: 36,000 บาท / Rack / เดือน อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน ซ่ึง

ประเมินโดยบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จ ากัด โดยใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
 การปรับอัตราค่าเช่า Rack: ร้อยละ 1.5 / ปี ซ่ึงเปนนอัตราขั้นต่ าตามสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วง

ด าเนินงาน 
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ภายใน
อาคาร Customer Center 

 อัตราค่าเช่า Customer Center: 0.32 ล้านบาท / เดือน อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน 
 อัตราเติบโตของค่าเช่า Customer Center: ร้อยละ 3 / ปี อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน 

รายได้จากส่วนแบง่ค่าไฟฟ้า 

 อัตราเรียกเก็บส่วนแบ่งค่าไฟฟ้า: ร้อยละ 30 ของค่าไฟฟ้าที่ กฟภ. เรียกเก็บ อา้งอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญา
เช่าช่วงด าเนินงาน 

 อัตราการใช้ไฟฟ้าผันแปร: 1,723 หน่วย / Rack / เดือน อ้างอิงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีตจากหนังสือแจ้งค่า
ไฟเรียกเก็บโดย กฟภ. ประจ าเดือนตั้งแต่ มกราคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 

 อัตราการใช้ไฟฟ้าคงที่: 150,240 หน่วย / เดือน อ้างอิงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีตจากหนังสือแจ้งค่าไฟเรียก
เก็บโดย กฟภ.ประจ าเดือนมกราคม 2560 

 อัตราค่าไฟฟ้า: 3.55 บาท / หน่วย อ้างอิงราคาขายไฟฟา้เฉลี่ยของ กฟภ. ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2560 
 การปรับอัตราค่าไฟฟา้: ร้อยละ 2.25 / ปี อ้างอิงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยของ กฟภ. 

ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2560 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการเชา่สถานีก าเนดิ
ไฟฟ้าส ารอง 

 ค่าเช่าสถานีก าเนิดไฟฟา้ส ารอง: 1 ล้านบาท / ปี อา้งอิงสรุปสาระส าคัญของสญัญาเช่าอาคาร 
 การปรับอัตราค่าเช่าสถานีก าเนิดไฟฟ้าส ารอง: ร้อยละ 2.5 / ปี อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าอาคาร 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน 

อ้างอิงรายงานประเมินด้านเทคนิคโดยบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชัน่นัล จ ากัด ซ่ึงประมาณการจาก
ราคาอาคาร และอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนทดแทนของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ดังนี้ 
 ปี 2569: 3.14 ล้านบาท 
 ปี 2574: 139.08 ล้านบาท 
 ปี 2579: 18.46 ล้านบาท 
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อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบริษัท (Weighted Average Cost of Capital: 
WACC) เปนนอัตราคิดลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระ โดยสามารถค านวณค่า WACC จากค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของต้นทุนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย (Kd) และต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น(Ke) ตามสมการดังนี้ 

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

Ke = ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น 

Kd = ต้นทุนหน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบี้ย 

T =  อัตราภาษเีงินได้นติิบุคคล 

E =  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

D = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) ค านวณได้จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังนี้  

Ke = Rf + β(Rm – Rf) 

โดยที ่

Risk Free Rate (Rf) คือ อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง อ้างอิงข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลไทยอายุ 30 ปี ณ 21 ธันวาคม 2561 ซึ่งเปนนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ใกล้เคียง
กับระยะเวลาในการจัดท าประมาณการทางการเงิน (ท่ีมา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) 

Beta (β)  คือ ค่าช้ีวัดความเสี่ยงตามตลาดของราคาหุ้น ซึ่งค านวณจากค่าสัมประสิทธิ์ความแปร
ผันของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) และราคาหุ้นของบริษัทฯ 
ย้อนหลัง 3 ปีถึง ณ 21 ธันวาคม 2561 (ที่มา: Bloomberg) เนื่องจาก ณ ช่วงเวลาดังกล่าวมีปริมาณการ
ซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

Market Return (Rm) คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 ปี  
ณ 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเปนนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ใกล้เคียงกับระยะเวลาในการ
จัดท าประมาณการทางการเงิน (ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ) 
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รายละเอียดของตัวแปร สมมติฐาน และผลการค านวณอัตราคิดลด สามารถสรปุไดด้ังนี ้

ตัวแปร สมมติฐาน 
อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเส่ียงจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (Rf) ร้อยละ 3.30 
อัตราผลตอบแทนจากการลุงทนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Rm) ร้อยละ 13.11 
ค่าชี้วัดความเส่ียงตามตลาดของราคาหุน้ (Beta) 1.03 
ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) ร้อยละ 13.42 
ต้นทุนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Kd) ร้อยละ 4.70 
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20.00 
สัดส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นตอ่สินทรัพย์ (We)/1 ร้อยละ 64.00 
สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอ่สินทรัพย์ (Wd) /1 ร้อยละ 36.00 
WACC ร้อยละ 9.97 
หมายเหตุ: /1 สัดส่วนโครงสร้างเงินทุนดังกล่าวเปนนไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะน ารายได้ส่วนหนึ่งจากการเข้าท ารายการไปช าระ

หนี้สินระยะยาว 

จากสมมติฐานข้างต้น มูลค่าเงินสดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (อยู่ระหว่าง 2,400 ถึง 2,850 
ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจ
ปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะ
ของตลาดทุนในขณะนั้น) มีมูลค่ามากกว่ามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ 2,248.59 ล้านบาท ซึ่งท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิจาก 
ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวเปนนบวก (ระหว่าง 151.41 ถึง 601.41 ล้านบาท) ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวกับกองทุนฯ มีความเหมาะสม 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐาน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินต่อการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐาน (Sensitivity Analysis) ทั้งหมด 2 ตัวแปร ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตของค่าเช่า Rack และการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการเติบโตของค่าไฟฟ้า อ้างอิงช่วงการเติบโตของตัวแปรตามสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานโดยอัตราการเติบโต
ดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1.5 ต่อปี  

หน่วย: 
ล้านบาท 

อัตราเติบโตของค่าเช่า Rack 

กรณีฐาน (1.50%) 3.50% 

อัต
รา

เติ
บโ

ตข
อง

ค่า
ไฟ

ฟ้า
 

1.5
0%

 

2,238.26 2,662.81  

กร
ณีฐ

าน
 

2,248.59  2,673.13 

3.5
0%

 

2,268.27  2,692.81 

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราเติบโตของค่าเช่า  Rack และอัตราเติบโตของค่า
ไฟฟ้า จะได้มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวกับกองทุนฯ INET ระหว่าง 
2,238.26 – 2,692.81 ล้านบาท 
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4.1.2. มูลค่ายุติธรรมของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงานท้ังสิ้น 2 วิธี ได้แก่  

1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
2) วิธีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

4.1.2.1. วิธีมูลค่าตามบัญชี 

ในการประเมินมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่บริษัทฯ และกองทุนฯ จะเข้าท าสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานนั้น  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ที่เปนนท่ีตั้งของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 
ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Data Center อาคาร Utility รวมถึงทางเช่ือมและอาคารรับรองลูกค้า รวมถึงให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Data Center แต่ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง ที่บันทึกอยู่ ในงบการเงินของบริษัทฯ  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ธุรกรรม ทรัพย์สิน มูลค่าตามบญัชีโดยประมาณ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ล้านบาท) 

เช่าช่วง อาคาร (พร้อมส่วน
ควบ) และอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

(1) อาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) 214.45  
(2) อาคาร Utility 
(3) อาคารรับรองลูกค้า (Customer Center) 
(4) งานโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานประกอบ

โครงสร้างอาคารหรือบริเวณโครงการทั้งหมด 
เช่น งานเตรียมการก่อสร้าง เปนนต้น 

(5) Racks 5.97 
(6) งานระบบไฟฟ้า 520.9 

 (7) งานระบบปรับอากาศ 
(8) งานระบบป้องกันอัคคีภยั 
(9) งานระบบตรวจจับน้ ารั่ว 
(10) งานระบบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
(11) งานระบบสายเคเบิล 
(12) งานระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานประกอบ

ระบบต่างๆ เช่น Ethernet switch, 
Emergency exit and Telephone and data 
system 

(13) งานระบบความปลอดภัย 17.17 
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 758.49 

มูลค่าของทรัพย์สินที่บริษัทฯ และกองทุนฯ จะเข้าท าสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน โดยการประเมินด้วยวิธีมูลค่าตาม
บัญชี เท่ากับ 758.49 ล้านบาท 
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4.1.2.2. วิธีการประเมินราคาโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเ งินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเ งินเพื่อประเมินมูลค่าการ ได้มาซึ่ งสินทรัพย์   
อันเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงานกับกองทุนฯ โดยการประมาณการกระแสเงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าช่วง
ด าเนินงาน และปรับปรุงด้วยกระแสเงินสดรับที่เกิดจากกรณทีี่บริษัทฯ เข้าท ารายการ แล้วคิดลดด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่
ถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของบริษัทฯ เพ่ือหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิของ
บริษัทฯ จากการเข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน  

สมมติฐานหลักที่ใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงินมีดังนี้ 

สมมติฐาน รายละเอียด 
ระยะเวลาประมาณการ ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2588 รวม 26.5 ปี อ้างอิงสัญญาเช่าพื้นที่ระหว่างบริษัทฯ และ SCG 
วันจัดตั้งกองทุนฯ 30 มิถุนายน 2562  

รายได้ทีบ่ริษัทฯ ได้รับจากกองทุนฯ 
รายได้ในการให้เชา่สถานีก าเนดิ
ไฟฟ้าส ารอง 

 ค่าเช่าสถานีก าเนิดไฟฟา้ส ารอง: 1 ล้านบาท / ปี อา้งอิงสรุปสาระส าคัญของสญัญาเช่าอาคาร 
 การปรับอัตราค่าเช่าสถานีก าเนิดไฟฟ้าส ารอง: ร้อยละ 2.5 / ปี อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าอาคาร 

ค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กองทุนฯ 

ค่าเช่า Rack 

 จ านวน Rack ทั้งสิ้น: 492 Rack อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าชว่งด าเนินงาน 
 อัตราค่าเช่า Rack: 36,000 บาท / Rack / เดือน อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน ซ่ึง

ประเมินโดยบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จ ากัด โดยใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
 การปรับอัตราค่าเช่า Rack: ร้อยละ 1.5 / ปี ซ่ึงเปนนอัตราขั้นต่ าตามสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วง

ด าเนินงาน 
ค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคาร 
Customer Center 

 อัตราค่าเช่า Customer Center: 0.32 ล้านบาท / เดือน อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน 
 อัตราเติบโตของค่าเช่า Customer Center: ร้อยละ 3 / ปี อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน 

ค่าบริการไฟฟ้า 

 อัตราเรียกเก็บส่วนแบ่งค่าไฟฟ้า: ร้อยละ 30 ของค่าไฟฟ้าที่ กฟภ. เรียกเก็บ อา้งอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญา
เช่าช่วงด าเนินงาน 

 อัตราการใช้ไฟฟ้าผันแปร: 1,723 หน่วย / Rack / เดือน อ้างอิงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีตจากหนังสือแจ้งค่า
ไฟเรียกเก็บโดย กฟภ. ประจ าเดือนตั้งแต่ มกราคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 

 อัตราการใช้ไฟฟ้าคงที่: 150,240 หน่วย / เดือน อ้างอิงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีตจากหนังสือแจ้งค่าไฟเรียก
เก็บโดย กฟภ.ประจ าเดือนมกราคม 2560 

 อัตราค่าไฟฟ้า: 3.55 บาท / หน่วย อ้างอิงราคาขายไฟฟา้เฉลี่ยของ กฟภ. ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2560 
 การปรับอัตราค่าไฟฟา้: ร้อยละ 2.25 / ปี อ้างอิงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยของ กฟภ. 

ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2560 
ปรับปรุงด้วยกระแสเงินสดรบัที่เกดิจากกรณีที่บริษัทฯ เขา้ท ารายการ 

บวกกลับ: ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน 

เนื่องจากกองทุนฯ จะเปนนผู้รับภาระค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน จึงมีการบวกกลับรายการดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน 
อ้างอิงรายงานประเมินด้านเทคนิคโดยบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชัน่นัล จ ากัด ซ่ึงประมาณการจาก
ราคาอาคาร และอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนทดแทนของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ดังนี้ 
 ปี 2569: 3.14 ล้านบาท 
 ปี 2574: 139.08 ล้านบาท 
 ปี 2579: 18.46 ล้านบาท 

 

 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

79 
 

อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบริษัทฯ (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) เปนนอัตราคิดลดในการค านวณมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระดังต่อไปนี้ รายละเอียดของอัตราคิดลดใน
หัวข้อ 4.1.1.3. “วิธีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” 

รายละเอียดของตัวแปร สมมติฐาน และผลการค านวณอัตราคิดลด สามารถสรปุไดด้ังนี้ 

ตัวแปร สมมติฐาน 
อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเส่ียงจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (Rf) ร้อยละ 3.30 
อัตราผลตอบแทนจากการลุงทนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Rm) ร้อยละ 13.11 
ค่าชี้วัดความเส่ียงตามตลาดของราคาหุน้ (Beta) 1.03 
ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) ร้อยละ 13.42 
ต้นทุนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Kd) ร้อยละ 4.70 
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20.00 
สัดส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นตอ่สินทรัพย์ (We)/1 ร้อยละ 64.00 
สัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Wd) /1 ร้อยละ 36.00 
WACC ร้อยละ 9.97 
หมายเหตุ: /1 สัดส่วนโครงสร้างเงินทุนดังกล่าวเปนนไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะน ารายได้ส่วนหนึ่งจากการเข้าท ารายการไปช าระ

หนี้สินระยะยาว 

จากสมมติฐานข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณมูลคา่ปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายของบริษัทฯ จากการเขา้
ท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน เท่ากับ 2,248.59 ล้านบาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 “ประมาณการทางการเงินของ
ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน”) อนึ่ง มูลค่าของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุน
ของกองทุนฯ ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) และ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น  

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิได้น ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิของบริษัทฯ จากการเข้าท าธุรกรรม
เช่าช่วงด าเนินงาน จ านวน 2,248.59 ล้านบาท มาเปรียบเทียบกับมูลค่าขนาดรายการเช่าช่วงด าเนินงานที่ 2,274 ถึง 7,666 
ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าดังกล่าวค านวณมาจากค่าเช่าช่วงด าเนินงานตลอดระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 9 ปี และรวมถึงการ
ต่อสัญญาออกไปอีกในคราวต่อๆ ไป โดยระยะเวลาจะไม่เกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2588 หรือประมาณ 26 ปีภายใต้สัญญาเช่าช่วง
ด าเนินงาน โดยมิได้ค านวณมูลค่าปัจจุบัน 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐาน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิของ
บริษัทฯ จากการเข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน ต่อการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน (Sensitivity Analysis) ทั้งหมด 2 ตัวแปร 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตของค่าเช่า Rack และการเปลี่ยนแปลงอัตราการเติบโตของค่าไฟฟ้า อ้างอิงช่วงการ
เติบโตของตัวแปรตามสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานโดยอัตราการเติบโตดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
1.5 ต่อป ี

หน่วย: 
ล้านบาท 

อัตราเติบโตของค่าเช่า Rack 

กรณีฐาน (1.50%) 3.50% 
อัต

รา
เติ

บโ
ตข

อง
ค่า

ไฟ
ฟ้า

 

1.5
0%

 

2,238.26  2,662.81  

กร
ณีฐ

าน
 

2,248.59  2,673.13  

3.5
0%

 

2,268.27  2,692.81  

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราเติบโตของค่าเช่า และอัตราเติบโตของค่าไฟฟ้า จะ
ได้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในการเข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงานกับกองทุนฯระหว่าง 2,238.26 – 2,692.81 ล้าน
บาท 
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ประมาณการผลก าไรจากการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการค านวณมูลค่าปัจจุบันของก าไรจากการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน (IDC3 เฟส 
1) ตลอดระยะเวลาเช่าช่วงด าเนินงาน 26.5 ปี อันเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงานกับกองทุนฯ โดยอ้างอิงผล
การด าเนินงานในอดีตตามปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อันได้แก่ งบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

เนื่องจากเปนนระยะเวลาที่สะท้อนประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ INET-IDC1 และ INET-IDC2 ที่เปนน Full Capacity 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงรายได้จากการบริการในอดีตที่เกิดจากโครงการ INET-IDC1 INET-IDC2 และ INET-
IDC3 เฟส 1 ตั้งแต ่มกราคม 2560 ถึง กันยายน 2561 เนื่องจาก ธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ เปนนพื้นฐานของรายได้จากการบริการของ
บริษัท ซึ่งได้แก ่บริการ Cloud Solutions บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) บริการ Co-Location และ บริการ 

EDC Network Pool และ รายได้จากการให้บริการอื่นๆ หักด้วยต้นทุนบริการ (เงินเดือน ค่าเช่าวงจร ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าส่งเสริมการขายและอื่นๆ) และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการ
บริการข้างต้น เพื่อค านวณก าไรต่อ Rack และน าก าไรต่อ Rack ที่ค านวณได้ไปประมาณการก าไรต่อ Rack ของโครงการ INET-
IDC3 เฟส 1 ในอนาคต 

อนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้วิธีประมาณการตามหลักการระมัดระวัง (Conservative Approach) ซึ่งสะท้อน
ถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีตของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ มีความเปนนไปได้ที่บริษัทฯ จะสามารถประกอบธุรกิจที่มี
มูลค่าเพิ่ม และ/หรือ สามารถก่อให้เกิดผลก าไรที่ดีกว่าประมาณการได้ (รายละเอียดแผนธุรกิจตามที่ปรากฎในบทน า) 

โดยประมาณการผลก าไรจากการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินภายหลังการเข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน
สามารถสรุป ได้ดังนี้ 

รายการ   มูลค่า (บาท) 
รายได้จากการให้บริการ/1 2,079,730,535 
ต้นทุนในการให้บริการ (1,244,825,775) 
ก าไรขั้นต้นจากการให้บริการ 834,904,760 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (189,893,259) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (43,030,650) 
ก าไรก่อน ดอกเบี้ย ภาษี คา่เสื่อม และค่าตัดจ าหน่าย 601,980,851 
 จ านวน Rack อ้างอิง (Rack)/2 605 
 ก าไรอ้างอิง / Rack / เดือน  47,376 
จ านวน Rack ของ IDC3 เฟส1 (Rack) /3 432 
ระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน์ (ปี)/4 26.5 
อัตราการเติบโตของผลก าไร (ตามอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย) อ้างอิงประมาณการจาก IMF 
อัตราคิดลด (ร้อยละ)/5 9.97 
มูลค่าปัจจุบันของก าไรจากการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน/6 2,503,407,200 

หมายเหตุ: /1 รายได้จากการให้บริการ ได้แก่ บริการ Cloud Solution บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet 
Access) บริการ Co-Location บริการ EDC Network Pool และ รายได้จากการให้บริการอื่นๆ 
ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

 /2 อ้างอิงปริมาณ Rack ที่ติดตั้งและสามารถให้บริการลูกค้า Cloud และ Co-Location (ไม่รวม Rack 
ใช้ส าหรับงานระบบ) เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ภายหลังการปัดเศษ) ตั้งแต่มกราคม 2560 - กันยายน 2561 
ของ IDC1 IDC2 และ IDC3 เฟส 1 
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 /3 ก าหนดให้ ณ สิ้นปี 2562 และ ปี 2563 มีอัตราเช่า Rack ที่ร้อยละ 95 และ ร้อยละ 100 ตามล าดับ 

อ้างอิงประมาณการจากทาง บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนการจัดหาผู้เช่ารายใหม่เข้ามาใช้บริการ IDC3 

ได้เต็มจ านวน ภายในสิ้นปี 2563 (ณ 9 ธันวาคม 2561 IDC3 มีปริมาณ Rack ที่ให้บริการลูกค้า Cloud 
และ Co-Location เปนนจ านวนทั้งสิ้น 236 Rack) 

 /4 รายละเอียดในหัวข้อ 1.6.5 “สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน” 
 /5 รายละเอียดในหัวข้อ 4.1.1.3. “วิธีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” 
 /6 มูลค่าหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยอัตราภาษีเท่ากับร้อยละ 20 

ที่มา:  1) งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
3) ข้อมูลจากการข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
4) ข้อมูลปริมาณ Rack ณ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 จากบริษัทฯ 
5) Audit Lead Sheet จากบริษัทฯ 

 
จากการประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มูลค่าปัจจุบันจากประมาณการผลก าไรจากการหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินภายหลังการเข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน  26.5 ปี ได้เท่ากับ 2,503.41 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ามูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิตลอดระยะเวลาเช่าช่วงด าเนินงานจ านวน 2,248.59 ล้านบาท ซึ่งท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิจากธุรกรรม
เช่าช่วงด าเนินงานเปนนบวก 254.82 ล้านบาท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมเช่าช่วง
ด าเนินงานกับกองทุนฯ มีความเหมาะสม   
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4.1.3. มูลค่ายุติธรรมของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีประเมินราคาโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ดังนี ้ 

4.1.3.1. วิธีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเ งินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเ งินเพื่อประเมินมูลค่าการ ได้มาซึ่ งสินทรัพย์   
อันเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ โดยเลือกใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach: DCF) ซึ่งเปนนวิธีท่ีพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ของ
กองทุนฯ เพื่อประมาณการเงินปันผล แล้วคิดลดด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) ของกองทุนฯ เพื่อหามูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนฯ 

สมมติฐานหลักที่ใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงินมีดังนี้ 

สมมติฐาน รายละเอียด 
ระยะเวลาประมาณการ ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2588 รวม 26.5 ปี อ้างอิงสัญญาเช่าพื้นที่ระหว่างบริษัทฯ และ SCG 
วันจัดตั้งกองทุนฯ 30 มิถุนายน 2562  

รายได ้

รายได้จากการให้เช่า Rack 

 จ านวน Rack ทั้งสิ้น: 492 Rack อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าชว่งด าเนินงาน 
 อัตราค่าเช่า Rack: 36,000 บาท / Rack / เดือน อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน ซ่ึง

ประเมินโดยบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จ ากัด โดยใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
 การปรับอัตราค่าเช่า Rack: ร้อยละ 1.5 / ปี ซ่ึงเปนนอัตราขั้นต่ าตามสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วง

ด าเนินงาน 
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ภายใน
อาคาร Customer Center 

 อัตราค่าเช่า Customer Center: 0.32 ล้านบาท / เดือน อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน 
 อัตราเติบโตของค่าเช่า Customer Center: ร้อยละ 3 / ป ีอ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน 

รายได้จากส่วนแบง่ค่าไฟฟ้า 

 อัตราเรียกเก็บส่วนแบ่งค่าไฟฟ้า: ร้อยละ 30 ของค่าไฟฟ้าที่ กฟภ. เรียกเก็บ อา้งอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญา
เช่าช่วงด าเนินงาน 

 อัตราการใช้ไฟฟ้าผันแปร: 1,723 หน่วย / Rack / เดือน อ้างอิงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีตจากหนังสือแจ้งค่า
ไฟเรียกเก็บโดย กฟภ. ประจ าเดือนตั้งแต่ มกราคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 

 อัตราการใช้ไฟฟ้าคงที่: 150,240 หน่วย / เดือน อ้างอิงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีตจากหนังสือแจ้งค่าไฟเรียก
เก็บโดย กฟภ.ประจ าเดือนมกราคม 2560 

 อัตราค่าไฟฟ้า: 3.55 บาท / หน่วย อ้างอิงราคาขายไฟฟา้เฉลี่ยของ กฟภ. ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2560 
 การปรับอัตราค่าไฟฟา้: ร้อยละ 2.25 / ปี อ้างอิงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยของ กฟภ. 

ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2560 
ค่าใช้จ่ายของทรัพย์สิน 

ค่าใช้จ่ายในการเชา่สถานีก าเนดิ
ไฟฟ้าส ารอง 

 ค่าเช่าสถานีก าเนิดไฟฟา้ส ารอง: 1 ล้านบาท / ปี อา้งอิงสรุปสาระส าคัญของสญัญาเช่าอาคาร 
 การปรับอัตราค่าเช่าสถานีก าเนิดไฟฟ้าส ารอง: ร้อยละ 2.5 / ปี อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าอาคาร 
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สมมติฐาน รายละเอียด 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน 

อ้างอิงรายงานประเมินด้านเทคนิคโดยบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชัน่นัล จ ากัด ซ่ึงประมาณการจาก
ราคาอาคาร และอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนทดแทนของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ดังนี้ 
 ปี 2569: 3.14 ล้านบาท 
 ปี 2574: 139.08 ล้านบาท 
 ปี 2579: 18.46 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชพี เช่น ค่าผู้ประเมิน ค่าตรวจสอบบัญช ีและค่าที่ปรกึษาดา้นเทคนิค: 3 ล้านบาท / ป ี
 การปรับอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชพี: ปรับเพิ่มขึ้นตามประมาณการอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย อ้างอิงกองทุน

การเงินระหว่างประเทศ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 “ข้อมูลทั่วไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม”) 

ค่าธรรมเนียมรบัหน่วยลงทุนรายป ี

 อัตราค่าธรรมเนียม :  
ร้อยละ 0.035 ของเงินทุนจดทะเบียน ในส่วนที่ไม่เงิน 200 ล้านบาท 
ร้อยละ 0.030 ของเงินทุนจดทะเบียน ในส่วนที่เกินกวา่ 200 ล้านบาทแต่ไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท 
ร้อยละ 0.025 ของเงินทุนจดทะเบียน ในส่วนที่เกินกวา่ 1,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 
ร้อยละ 0.020 ของเงินทุนจดทะเบียน ในส่วนที่เกินกวา่ 5,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 
ร้อยละ 0.010 ของเงินทุนจดทะเบียน ในส่วนที่เกินกวา่ 10,000 

 ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ าต้องไม่น้อยกวา่ 50,000 บาทและขั้นสูงไม่เกิน 3 ล้านบาท 
อ้างอิงตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม อ้างอิงกองทุน 
และ/หรือ กองทรัสต์เทียบเคียง เนื่องจากกองทุนฯ ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อยื่นขออนุมัติการจัดตั้งกับ
ส านักงาน ก.ล.ต. 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
อัตราค่าธรรมเนียม: ร้อยละ 0.038 ของเงินทุนจดทะเบียน โดยค่าธรรมเนียมขัน้ต่ าต้องไม่น้อยกวา่ 430,000 บาท 
อ้างอิงบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: 2 ล้านบาท / ปี ประกอบไปด้วย ค่าใช้จา่ยการจัดประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ค่าโฆษณา ค่า
เอกสาร ค่าสื่อพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้เช่าใหม่ อ้างอิงค่าใช้จ่ายของกองทุนและ/หรือกองทรัสต์
เทียบเคียง เนื่องจากกองทุนฯ ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อยื่นขออนุมัตกิารจัดตั้งกับส านักงาน ก.ล.ต. 

 การปรับอัตราค่าใช้จา่ยอื่นๆ: ปรับเพิ่มขึน้ตามประมาณการอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย อ้างอิงกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 “ข้อมูลทั่วไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม”)  

เงินปันผล อัตราจ่ายเงินปันผล: ก าหนดให้จา่ยปันผลไม่ต่ ากว่า 90% ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว อ้างอิงส านกังาน ก.ล.ต. 
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 33.33 อ้างอิงข้อมูลจากทางบริษัทฯ 
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อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของกองทุนฯ (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) เปนนอัตราคิดลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่นักลงทุนได้รับ โดยสามารถค านวณค่า 
WACC จากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของต้นทุนทางการเงินของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Kd) และต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น(Ke) ตาม
สมการดังนี ้

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

Ke = ต้นทุนส่วนของผู้ถือหน่วย 

Kd = ต้นทุนหน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบี้ย 

T =  อัตราภาษเีงินได้นติิบุคคล 

E =  ส่วนของผู้ถือหน่วย 

D = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

ต้นทุนของทุน (Ke) ค านวณได้จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังนี้  

Ke = Rf + β(Rm – Rf) 

โดยที ่  

Risk Free Rate (Rf) คือ อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง อ้างอิงข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลไทยอายุ 30 ปี ณ 21 ธันวาคม 2561 ซึ่งเปนนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ใกล้เคียง
กับระยะเวลาในการจัดท าประมาณการทางการเงิน (ท่ีมา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) 

Beta (β)  คือ ค่าช้ีวัดความเสี่ยงตามตลาดของกองทุน ซึ่งค านวณจากค่าสัมประสิทธิ์ความแปร
ผันของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) และราคากองทุน
เทียบเคียง  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าเบต้า (Levered Beta) ของกองทุนเทียบเคียงที่ประกอบธุรกิจหลัก
ใกล้เคียงกับกองทุนฯ ย้อนหลัง 3 ปี ถึง ณ 21 ธันวาคม 2561 (ท่ีมา: Bloomberg) ตามตารางด้านล่าง มา
ประกอบการพิจารณา  

ชื่อย่อ กองทุนรวม 
DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

JASIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการปรับผลกระทบของสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเพื่อค านวณหา Unlevered 
Beta ของกองทุนเทียบเคียงด้วยสมการ 

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

จากนั้นค านวณหา Levered Beta ของกองทุนฯ โดยการน า D/E ของกองทุนฯ เข้าไปแทน ตามสมการ 

Levered Beta = Unlevered Beta x (1+(1-tax) x (D/E) กองทุนฯ) 
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ซึ่งจะได้คา่ Levered Beta ของกองทุนฯ เท่ากับ 0.27 

Market Return (Rm) คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 ปี  
ณ 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเปนนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ใกล้เคียงกับระยะเวลาในการ
จัดท าประมาณการทางการเงิน (ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

รายละเอียดของตัวแปร สมมติฐาน และผลการค านวณอัตราคิดลด สามารถสรปุไดด้ังนี้ 

ปัจจัยที่ใช้ในการค านวณ สมมติฐานที่ใช ้
อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเส่ียงจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (Rf) ร้อยละ 3.30 
อัตราผลตอบแทนจากการลุงทนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Rm) ร้อยละ 13.11 
ค่าชี้วัดความเส่ียงตามตลาดของกองทุนฯ (Beta) 0.27 
ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) ร้อยละ 5.95 
ต้นทุนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Kd) ร้อยละ 0 (ไม่มีการกู้ยืมเงิน) 
สัดส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นตอ่สินทรัพย์ (We)/1 ร้อยละ 100 
สัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Wd) /1 ร้อยละ 0 (ไม่มีการกู้ยืมเงิน) 
WACC ร้อยละ 5.95 
หมายเหตุ: /1 สัดส่วนโครงสร้างเงินทุนดังกล่าวเปนนไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 

จากสมมติฐานข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนฯ มีมูลค่าเท่ากับ 978.52 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า มูลค่าซื้อหน่วยลงทุน (อยู่ระหว่าง 800 ถึง 
950 ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจ
ปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะ
ของตลาดทุนในขณะนั้น) ซึ่งท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิจากธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนเปนนบวก (ระหว่าง 28.52 ถึง 178.52 ล้าน
บาท) ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุนกับกองทุนฯ มีความ
เหมาะสม 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐาน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ต่อการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน (Sensitivity Analysis) ทั้งหมด 2 ตัวแปร ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตของค่าเช่า Rack และการเปลี่ยนแปลงอัตราการเติบโตของค่าไฟฟ้า อ้างอิงช่วงการเติบโตของ
ตัวแปรตามสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานโดยอัตราการเติบโตดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1.5 ต่อป ี
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หน่วย: 
ล้านบาท 

อัตราเติบโตของค่าเช่า Rack 

กรณีฐาน (1.50%) 3.50% 

อัต
รา

เติ
บโ

ตข
อง

ค่า
ไฟ

ฟ้า
 

1.5
0%

 

972.97 1,209.25 

กร
ณีฐ

าน
 

978.52 1,214.80 

3.5
0%

 

989.27 1,225.55 

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราเติบโตของค่าเช่า และอัตราเติบโตของค่าไฟฟ้า จะ
ได้มูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ระหว่าง 972.97 – 1,225.55 ล้าน
บาท 

4.1.4. กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายจากเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าท า
รายการ 

เนื่องจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมตกลงด าเนินการ ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และ ธุรกรรมซื้อ

หน่วยลงทุน เปนนวาระที่เกี่ยวข้องและเปนนเง่ือนไขซึ่งกันและกัน โดยเง่ือนไขในเอกสารธุรกรรมได้ก าหนดให้บริษัทฯ รับภาระ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการท ารายการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่า

ปัจจุบันสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไป (ธุรกรรมเช่าทรัพย์สินระยะยาว) และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ธุรกรรมเช่าช่วง

ด าเนินงาน และธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน)  

สมมติฐานหลักที่ใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงินมีดังนี้ 

สมมติฐาน รายละเอียด 
กระแสเงินสดรบั และกระแสเงินสดจา่ยตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม 

เงินสดรับคืนจากค่าเช่าทีด่ิน
ล่วงหน้า 

ก่อนเข้าท ารายการ บริษัทฯ มีภาระต้องจ่ายค่าเช่ารายปีใหก้ับ SCG ดังนี ้
 พื้นที่เช่า: 19.55 ไร่ อ้างอิงสัญญาเช่าทีด่ิน ระหวา่ง SCG กับ INET 
 อัตราค่าเช่า: 55,125 บาท / ไร่ อา้งอิงสัญญาเช่าที่ดิน 
 การปรับอัตราค่าเช่า: ร้อยละ 5 ทุก 3 ปี อ้างอิงสัญญาเช่าที่ดิน 
ภายหลังการเข้าท ารายการ บริษัทฯ จะต้องช าระค่าเช่าที่ดินล่วงหน้าจ านวน 36.30 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่ต้องมี
ภาระค่าเช่ารายปีตามทีก่ล่าวข้างต้น จึงมีการบวกกลับรายการค่าเช่าที่ดินรายปดีังกล่าว 

เงินสดรับคืนจากภาษีล่วงหน้า 

อ้างอิงบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดิน บริษัทฯ ตกลงเปนนผู้รับผิดชอบค่าภาษีที่เกิดขึ้นให้กับผู้ให้เช่า โดยส่ง
มอบเปนนเงินสด อย่างไรก็ดีหากทกุๆ 3 ปีไม่มีเหตุการณ์ท าสัญญาเช่าพื้นทีฉ่บับใหม่ บริษัทฯ สามารถขอรับคืนเงิน
ดังกล่าวได้ ดังนี้ 
 จ านวนเงินรวมที่สามารถขอคืน: 9.24 ล้านบาท  
 ระยะเวลาการขอคืน: ทกุ 3 ปี จนสิ้นประมาณการ  

เงินสดรับคืนจากเงินประกันค่าเช่า 

บริษัทฯ จะได้รับเงินคืนจากเงินประกันค่าเช่าที่บริษัท จ่ายให้กบักองทุนฯ อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าช่วง
ด าเนินงาน (ภายใต้สมมติฐานอัตราการเติบโตของค่าเช่า Rack ที่ร้อยละ 1.5) ดังนี้ 
 ปี 2571: 118,494,983 บาท 
 ปี 2580: 137,938,668 บาท 
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สมมติฐาน รายละเอียด 
 ปี 2588: 158,214,918 บาท 

เงินสดจ่ายจากค่าเช่าทีด่ิน
ล่วงหน้า 

ภายหลังการเข้าท ารายการ บริษัทฯ จะต้องช าระค่าเช่าที่ดินล่วงหน้าเปนนจ านวน 36.30 ล้านบาท อา้งอิงบันทึก
ข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดิน 

เงินสดจ่ายจากการช าระค่าภาษี
ล่วงหน้า 

เนื่องจากตามบันทกึข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาเช่าพื้นที่ ผู้เช่าตกลงเปนนผู้รับผิดชอบค่าภาษีที่เกิดขึ้นให้กับผู้ให้เช่า โดย
ส่งมอบเปนนเงินสดจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 9.24 ล้านบาท อา้งอิงบันทึกข้อตกลงเพิม่เติมสัญญาเช่าที่ดิน 

เงินสดจ่ายจากเงินประกันค่าเช่า 

อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าชว่งด าเนินงาน บริษัทฯ จะต้องวางเงินประกันค่าเช่าเท่ากบัค่าเช่าช่วงจ านวน 
6 เดือนแรกของค่าเช่า Customer Center และค่าเช่า Rack โดยมีการวางเงินประกันเพิ่มเติมทุกๆ ป ีปฏิทินที ่4 
และ 7 ดังนี้ 
 เงินประกันค่าเช่า Customer Center จ านวน 1,920,000 บาท 
 เงินประกันค่าเช่า Rack จ านวน 106,272,000 บาท 
 ตั้งแต่เร่ิมปีปฏิทินที่ 4 บริษัทฯ จะต้องวางเงินประกันการเช่าเพิ่มขึ้น เพือ่ให้เงินประกันการเช่ารวมมีจ านวน

เท่ากับค่าเช่าช่วงจ านวน 6 เดือนแรกของปีปฏิทินที่ 4 
 ตั้งแต่เร่ิมปีปฏิทินที่ 7 บริษัทฯ จะต้องวางเงินประกันการเช่าเพิ่มขึ้น เพือ่ให้เงินประกันการเช่ารวมมีจ านวน

เท่ากับค่าเช่าช่วงจ านวน 6 เดือนแรกของปีปฏิทินที่ 7 

เงินสดจ่ายจากค่าลงทุนใน Rack 
เพิ่มเติม 

ในการเข้าท าธุรกรรมให้เช่าสินทรัพย์ระยะยาว บริษัทฯ จ าเปนนต้องลงทุน Rack เพิ่มเติมอีก 250 Rack ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี ้
 จ านวน Rack ปัจจุบัน: 262 Rack อ้างอิงข้อมูลจากบริษัทฯ 
 จ านวน Rack ทั้งสิ้นที่ต้องติดต้ังก่อนเข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว: 492 Rack อ้างอิงสรุปสาระส าคัญ

ของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน 
 มูลค่า Rack: 28,919 บาท / Rack อ้างอิงรายงานประเมินด้านเทคนิค โดย เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่น

นัล จ ากัด 

เงินสดจ่ายจากค่าใช้จา่ยในการ
จัดตั้งกองทุน 

 ค่าที่ปรึกษา เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และค่าทีป่รึกษาด้านกฎหมาย: 56.70 57’ 
62 ล้านบาท ช าระในปี 2562 อ้างอิงการประมาณการจากบริษัทฯ  

 ค่าโฆษณา: 3 ล้านบาท ช าระในปี 2562 อ้างอิงการประมาณการจากบริษัทฯ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่า และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม: 4.40 ถึง 4.80 ล้านบาท ช าระในปี 

2562 อ้างอิงการประมาณการจากบริษทัฯ 
กระแสเงินสดจา่ยของความเสีย่งของคา่ใช้จ่ายที่อาจะเกดิขึ้นจากการเขา้ท ารายการ (Worst Case Scenario) 

เงินสดจ่ายจากภาษีเงินได้นิติ
บุคคลที่เกิดจากก าไรจากการขาย
ทรัพย์สิน 

 มูลค่าซ้ือขายทรัพย์สิน: 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท 
 มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน: 758.49 ล้านบาท 
 ระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน:์ 26.5 ป ี
 อัตราเรียกเก็บภาษ:ี ร้อยละ 20 

เงินสดจ่ายจากความเสี่ยงที ่
บริษัทฯ อาจะไม่ไดร้ับช าระคืน
เงินกู้จากการให้กองทุนฯ กู้ยมืเงิน 
(Vat Loan) 

 มูลค่าซ้ือขายทรัพย์สิน: 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท 
 สัดส่วน สังหาริมทรัพย:์ ร้อยละ 76 อ้างอิงการประมาณการจากบริษัทฯ 
 อัตราเรียกเก็บภาษ:ี ร้อยละ 7 

เงินสดจ่ายจากความเสี่ยงที ่
บริษัทฯ อาจถูกยกเลิกสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีจาก BOI 

รายละเอียดในหวัข้อ 2.3 “ความเส่ียงของการเข้าท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” 
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ตารางสรุปมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายตามเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรม (รายการปรับปรุง) และ
มูลค่าปัจจุบันของภาระภาษีและความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายที่อาจะเกิดขึ้นจากการเข้าท ารายการ (Worst Case Scenario) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรบัและกระแสเงินสดจา่ยตามเง่ือนไขในเอกสารธุรกรรม (รายการปรับปรุง) 

รายการ 
ขนาดของธุรกรรม  

(ล้านบาท) 
2,400 2,850 

1) เงินสดรับคืนจากคา่เช่าท่ีดินล่วงหน้า 10.75 10.75 
2) เงินสดรับคืนจากภาษีล่วงหน้า 2.35 2.35 
3) เงินสดรับคืนจากเงินประกันค่าเช่า 80.57 80.57 
4) เงินสดจ่ายจากค่าเช่าท่ีดินล่วงหน้า (36.30) (36.30) 
5) เงินสดจ่ายจากการช าระคา่ภาษีล่วงหน้า (9.24) (9.24) 
6) เงินสดจ่ายจากเงินประกันค่าเช่า (184.27) (184.27) 
7) เงินสดจ่ายจากค่าลงทุนใน Rack เพิ่มเติม (6.65) (6.65) 
8) เงินสดจ่ายจากค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน (64.10) (69.80) 
รวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายตามเงื่อนไขในเอกสาร
ธุรกรรม (รายการปรับปรุง) (206.88) (212.58) 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระภาษีและความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายที่อาจะเกิดขึ้นจากการเข้าท ารายการ (Worst Case Scenario) 

รายการ 
ขนาดของธุรกรรม  

(ล้านบาท) 
2,400 2,850 

1) เงินสดจ่ายจากภาษีเงินได้นิติบคุคลที่เกิดจากก าไรจากการขายทรัพย์สิน (107.01) (136.34) 
2) เงินสดจ่ายจากความเสี่ยงท่ีบรษิัทฯ อาจะไมไ่ดร้ับช าระคืนเงินกู้จากการให้กองทุนฯ กู้ยืม

เงิน (Vat Loan) 
(127.72) (151.66) 

3) เงินสดจ่ายจากความเสี่ยงท่ีบรษิัทฯ อาจถูกยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI (22.86) (22.86) 
รวมมูลค่าปัจจุบนัของภาระภาษแีละความเสี่ยงของค่าใชจ้่ายจากการเข้าท ารายการ (257.58) (310.86) 
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4.2. ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้ก าหนดเง่ือนไขส าคัญของการท า
รายการ ดังนี ้

4.2.1. รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีส าคัญส าหรบัธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยสรุปมดีังนี้ 

1) การที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมเช่า
ช่วงด าเนินงาน ธุรกรรมตกลงด าเนินการ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงการเข้าท าสัญญาเช่าระยะยาว 
สัญญาตกลงด าเนินการ และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 

2) การที่บริษัทจัดการกองทุนฯ ซึ่งท าหน้าที่เปนนผู้จัดการกองทุนได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั้งและ
จัดการกองทุนฯ 

3) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ต่อผู้ลงทุนเปนนการทั่วไปแล้วเสร็จและกองทุนฯ ได้รับเงินทุนเพียงพอท่ี
สามารถเข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวแล้วเสร็จ 

4) การที่กองทรัพย์สินได้รับการจดทะเบียนเปนนกองทุนฯ โดยส านักงาน ก.ล.ต. 

5) การที่เง่ือนไขอื่นๆ ตามที่ระบุในสัญญาส าหรับธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(แล้วแต่กรณี) ส าเร็จครบถ้วน 

4.2.2. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

เงือ่นไขบังคับก่อนท่ีส าคัญส าหรับธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน กองทุนฯ และธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี้ 

1) การที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติให้เข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 
ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงการเข้าท าสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน และสัญญา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 

2) การที่กองทุนฯ และบริษัทฯ เข้าท าสัญญาส าหรับธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(แล้วแต่กรณี) ส าเร็จครบถ้วน 

3) การที่เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ส าเร็จครบถ้วน 

4) การที่บริษัทจัดการกองทุนฯ ได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั้งและจัดการกองทุนฯ 

5) การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเปนนการทั่วไปแล้วเสร็จและกองทุนฯ ได้รับเงินทุนเพียงพอท่ีสามารถเข้าท า
ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวแล้วเสร็จ 

6) การที่กองทรัพย์สินได้รับการจดทะเบียนเปนนกองทุนฯ โดยส านักงาน ก.ล.ต. 

  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

91 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเง่ือนไขดังกล่าวข้างต้นมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการท ารายการดังกล่าว
คู่สัญญาจะต้องเข้าท าทั้งรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และบริษัทฯ จะต้องเข้าลงทุนในกองทุนฯ นอกจากนี้ 
รายการดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเปนนไปตามเง่ือนไขการเข้าท ารายการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปกป้องผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น 

อน่ึง การพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเข้าท าสัญญาและลงนามในเอกสาร
ใดๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมตกลงด าเนินการ ธุรกรรมเช่า
ช่วงด าเนินงาน ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ การด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบหมายและมอบอ านาจที่
เกี่ยวข้องในการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวนั้น เปนนวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและเปนนเงื่อนไขซึ่งกัน
และกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระอื่นๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นในวาระก่อนหน้าจะถูกยกเลิกและวาระต่อไปจะไม่ได้รับการพิจารณา  
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สรุปความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรม
กับกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจาก
การเข้าท าธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชี และวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach: DCF) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

1. สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

1.1 มูลค่ายุติธรรมของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ (ธุรกรรมเช่าทรัพย์สินระยะยาว) 

วิธีการประเมิน 
 มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน 

(ล้านบาท) 

วิธีมูลค่าตามบัญชี 758.49 
วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Approach: DCF) โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

2,248.59 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 

- วิธีมูลค่าตามบัญชี ไม่เหมาะสม เนื่องจากเปนนวิธีที่สะท้อนถึงมูลค่าของทรัพสย์สิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
ไม่ได้ค านึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สิน 

- วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เหมาะสม เนื่องจากวิธีดังกล่าวค านึงถึง สัญญาเช่าระยะยาว สัญญาเช่าช่วง
ด าเนินงาน และแผนการด าเนินงานของผู้จัดการกองทุน ซึ่งสะท้อนความสามารถในการสร้างรายได้ และกระแส
เงินสดในอนาคตของทรัพย์สิน 

มูลค่าเงินสดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (อยู่ระหว่าง 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท โดยมูลค่า
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซื้อ
หน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น) มี
มูลค่ามากกว่ามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินท่ีประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีมูลค่า 2,248.59 ล้านบาท ซึ่งท าใหมู้ลค่า
ปัจจุบันสุทธิจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาวเปนนบวก ระหว่าง 151.41 ถึง 601.41 ล้านบาท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวกับกองทุนฯ มีความเหมาะสม 
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2. สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

2.1 มูลค่ายุติธรรมของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ (ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน) 

วิธีการประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญา 

 (ล้านบาท) 
วิธีมูลค่าตามบัญชี 758.49 
วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Approach: DCF) โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

2,248.59 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 

- วิธีมูลค่าตามบัญชี ไม่เหมาะสม เนื่องจากเปนนวิธีที่สะท้อนถึงมูลค่าของทรัพย์สิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้
ค านึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สิน 

- วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เหมาะสม เนื่องจากวิธีดังกล่าวค านึงถึง สัญญาเช่าระยะยาว สัญญาเช่าช่วง
ด าเนินงาน และแผนการด าเนินงานของผู้จัดการกองทุน ซึ่งสะท้อนความสามารถในการสร้างรายได้ และกระแส
เงินสดในอนาคตของทรัพย์สิน 

จากการพิจารณาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิตลอดระยะเวลา
เช่าช่วงด าเนินงาน 26.5 ปี เท่ากับ 2,248.59 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าปัจจุบันจากประมาณการผลก าไรจากการหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินภายหลังการเข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน  26.5 ปี ได้เท่ากับ 2,503.41 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ามูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิตลอดระยะเวลาเช่าช่วงด าเนินงาน ซึ่งท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิจากธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงานเปนนบวก 

254.82 ล้านบาท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงานกับกองทุนฯ มีความ

เหมาะสม  

2.2 มูลค่ายุติธรรมของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ (ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน) 

วิธีการประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมของ 

การซ้ือหน่วยลงทุน (ล้านบาท) 
วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Approach: DCF) โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

978.52 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 

- วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เหมาะสม เนื่องจากวิธีดังกล่าวค านึงถึง สัญญาเช่าระยะยาว สัญญาเช่าช่วง
ด าเนินงาน และแผนการด าเนินงานของผู้จัดการกองทุน ซึ่งสะท้อนความสามารถในการสร้างรายได้ และกระแส
เงินสดในอนาคตของทรัพย์สิน 
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จากการพิจารณาข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนฯ มี
มูลค่าเท่ากับ 978.52 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า มูลค่าซื้อหน่วยลงทุน (อยู่ระหว่าง 800 ถึง 950 ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วย
ลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น) ซึ่งท าให้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิจากธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนเปนนบวก ระหว่าง 28.52 ถึง 178.52 ล้านบาท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนกับกองทุนฯ มีความเหมาะสม 

ทั้งนี้ ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมตกลงด าเนินการ ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และ ธุรกรรมซื้อหน่วย
ลงทุน เปนนวาระที่เกี่ยวข้องและเปนนเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยเง่ือนไขในเอกสารธุรกรรมได้ก าหนดให้บริษัทฯ รับภาระค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการท ารายการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของการท ารายการจ าหน่ายไป (ธุรกรรมเช่าทรัพย์สินระยะยาว) และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และ
ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน) ดังนี้  

ตารางสรุปมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

สรุปมลูค่าปัจจุบันสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการไดม้าซึ่งสินทรัพย์ 

รายการ 
ขนาดของธุรกรรม  

(ล้านบาท) 
2,400 2,850 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิจาก ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว/1 151.41 601.41 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิจาก ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน/2 254.82 254.82 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิจาก ธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุน 178.52 28.52 
รวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ก่อน
รายการปรับปรุง 584.75 884.75 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรบัและกระแสเงินสดจา่ยตามเง่ือนไขในเอกสารธุรกรรม (รายการปรับปรุง) 

รายการ 
ขนาดของธุรกรรม  

(ล้านบาท) 
2,400 2,850 

1) เงินสดรับคืนจากคา่เช่าท่ีดินล่วงหน้า/3 10.75 10.75 
2) เงินสดรับคืนจากภาษีล่วงหน้า/3 2.35 2.35 
3) เงินสดรับคืนจากเงินประกันค่าเช่า/4 80.57 80.57 
4) เงินสดจ่ายจากค่าเช่าท่ีดินล่วงหน้า/3 (36.30) (36.30) 
5) เงินสดจ่ายจากการช าระคา่ภาษีล่วงหน้า/3 (9.24) (9.24) 
6) เงินสดจ่ายจากเงินประกันค่าเช่า/4 (184.27) (184.27) 
7) เงินสดจ่ายจากค่าลงทุนใน Rack เพิ่มเติม (6.65) (6.65) 
8) เงินสดจ่ายจากค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน (64.10) (69.80) 
รวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายตามเงื่อนไขในเอกสาร
ธุรกรรม (รายการปรับปรุง) (206.88) (212.58) 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

95 
 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์หลังหัก
รายการปรับปรุง 

377.87 672.17 

ที่มา:   /1 อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าอาคาร และสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าอุปกรณ์ 
/2  อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน 
/3  อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดิน 
/4  อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน 
/5  อ้างอิงสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาข้อตกลงด าเนินการ 

ทั้งนี้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์หลังหักรายการปรับปรุงอยู่ที่ 
377.87 ล้านบาท ถึง 672.17 ล้านบาท ซึ่งถือเปนน Base Case Scenario ของรายการ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้ท าการพิจารณาถึงภาระภาษีและความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้แก่ 1) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกิดจากก าไรจากการขาย
ทรัพย์สิน 2) ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจะไม่ได้รับช าระคืนเงินกู้จากการให้กองทุนฯ กู้ยืมเงิน (Vat Loan) และ 3) ความเสี่ยงที่
บริษัทฯอาจถูกยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณมูลค่าปัจจุบันของภาระภาษี
และความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าท ารายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มูลค่าปัจจุบันของภาระภาษีและความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายที่อาจะเกิดขึ้นจากการเข้าท ารายการ (Worst Case Scenario) 

รายการ 
ขนาดของธุรกรรม  

(ล้านบาท) 
2,400 2,850 

1) เงินสดจ่ายจากภาษีเงินได้นิติบคุคลที่เกิดจากก าไรจากการขายทรัพย์สิน (107.01) (136.34) 
2) เงินสดจ่ายจากความเสี่ยงท่ีบรษิัทฯ อาจะไมไ่ดร้ับช าระคืนเงินกู้จากการให้กองทุนฯ กู้ยืม

เงิน (Vat Loan) 
(127.72) (151.66) 

3) เงินสดจ่ายจากความเสี่ยงท่ีบรษิัทฯ อาจถูกยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI (22.86) (22.86) 
รวมมูลค่าปัจจุบนัของภาระภาษแีละความเสี่ยงของค่าใชจ้่ายจากการเข้าท ารายการ (257.58) (310.86) 
    
สรุปมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของ
การท ารายการ 120.28 361.30 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณมลูค่าปัจจุบันของภาระภาษีและความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายจากการเข้าท ารายการ ได้
มูลค่า 275.58 ล้านบาท ถึง 310.86 ล้านบาท โดยจากสมมติฐานที่ว่าภาระภาษีและความเสี่ยงทั้ง 3 กรณีเกิดขึ้น ท าให้มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของการท ารายการจ าหน่ายไปและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของการท ารายการภายหลังหักภาระภาษีและความ
เสี่ยงของค่าใช้จ่ายจากการเข้าท ารายการ จะเหลือ 120.28 ล้านบาท ถึง 361.30 ล้านบาท ซ่ึงยังคงเป็นบวก 

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าท ารายการ เกี่ยวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการเข้าท า
ธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติการท ารายการในครั้งนี้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้ถือหุ้น เปนนส าคัญซึ่งผู้ถือหุ้นควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารต่างๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุ
ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ดว้ยเพื่อใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติได้อย่างเหมาะสม 
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บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ขอรับรองว่าได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และให้ความเห็นอย่า งรอบคอบและเที่ยงธรรมตามมาตรฐานเยี่ยง
ผู้ประกอบการวิชาชีพท่ีพึงกระท า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเปนนส าคัญ 

ทั้งนี้ ในการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระข้างต้น ได้พิจารณาโดยอาศัยข้อมูลและเอกสารที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทั่วไป ข้อมูลจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อุตสาหกรรม รวมถึงข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากทาง 
บริษัทฯ บทวิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุน สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินอิสระ รวมถึงการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับ นอกจากน้ี ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่น าเสนอต่อผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เปนนการแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เท่านั้น โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สภาพเศรษฐกิจและข้อมูลที่เกิดขึ้นขณะจัดท ารายงานเท่านั้น ซึ่งหากปัจจัยดังกล่าวมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ 
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เอกสารแนบ 1: ข้อมูลทั่วไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

1. ภาวะเศรษฐกิจ 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.6 เทียบกับการขยายตัว ร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อน
หน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2561 ขยายตัว ร้อยละ 1.0 จากไตรมาสแรก
ของปี 2561 ในไตรมาสที่สอง ปี 2561 มีการขยายตัวของหลายภาคส่วน ได้แก่ มูลค่าการส่งออกสินค้าซึ่งขยายตัวร้อยละ 12.3 
การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.5 และร้อยละ 3.6 ตามล าดับ รวมไปถึงภาคการเกษตรกลับมา
ขยายตัวร้อยละ 10.4 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 1.3 เร่งขึ้นจาก ร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกปี 2561 และบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลร้อยละ 5.2 ของ GDP ลดลงจากร้อยละ 11.6 ของ GDP ในไตรมาสแรกปี 2561 ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 256  1 จะเติบโตในร้อยละ 4.2 ถึงร้อยละ 4.7 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกและภาคการผลิตส าคัญๆ ขยายตัวในเกณฑ์ดี  

2. แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์ดีและเร่งขึ้น  

3. การฟื้นตัวท่ีชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน  

4. การปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ 

 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 10.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อย
ละ 4.1 และร้อยละ 4.4 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 – 1.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.4 
ของ GDP  

(ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  
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2. อัตราเงินเฟ้อ 

 

ที่มา: กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่สองของปี 2561 อยู่ที่เฉลี่ย 1.3 เร่งขึ้นจากร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกของปี 2561 
ตามการขยายตัวของทั้งหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และหมวดที่มิใช่อาหารและเครื่องดื่ม โดยอัตราเงินเฟ้อ
พื้นฐานอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 0.8 เทียบกับร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกของปี 2561 ในปี 2561 มีการคาดการณ์ว่า อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปในปี 2561 จะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7 ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 0.7 ในปี 2560 ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์
ภายในประเทศ และแนวโน้มต้นทุนจากราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกท่ีมีทิศทางเพิ่มขึ้น  

(ท่ีมา: ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) 

3. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ในไตรมาสที่สองปี 2561 อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังถูกก าหนดที่รอ้ยละ 1.5 ต่อปี คงตัวหลังจากท่ีถูกปรับลดลงตั้งแตป่ี 
2554 เนื่องจากนโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงิน
เฟ้อทั่วไปกลับเข้าสู่เป้าหมายได้ อ้างอิงถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (“คณะกรรมการฯ”) เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2561 คณะกรรมการฯ มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่า
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง เปนนผลมาจากแรงส่งจากภาคต่างประเทศและอุปสงค์ในประเทศที่ทยอยปรับตัวดี
ขึ้น  

 (ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)  

4. ธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ธุรกิจ Co – Location และธุรกิจ Cloud 

4.1. ธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) 

Data Center คือ สถานที่ในการจัดเก็บรักษาข้อมูล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่จ าเปนนในการเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าว เช่น เครื่อง Server และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เพื่อเปนนศูนย์กลางการให้บริการส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่
ต้องการน าเสนอ และ/หรือ เข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน การด าเนิน
ธุรกิจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารและรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว และแม่นย า โดยไม่จ ากัดสถานที่ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ใน
ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ Data Center มากมาย จึงท าให้หลายองค์กรไม่จ าเปนนต้องลงทุนสร้าง Data Center เปนนของตัวเอง ซึ่ง
อาจมีมูลค่าการลงทุนและต้นทุนค่าดูแลรักษาที่สูง ดังนั้น Data Center ที่มีมาตรฐาน มีระบบการรักษาข้อมูล และอุปกรณ์ 
ICT ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้จึงเปนนท่ีต้องการที่มากขึ้น  

อุปสงค์ของธุรกิจ Data Center มีแนวโน้มการขยายตัวท่ีดีในปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
และการเข้าถึงของระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้มีการรับส่งข้อมูลผ่าระบบภาพและเสียงมากข้ึน โดยในปี 2559 มีมูลค่าตลาด 33.6 
พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดการณ์ว่าจะเติบโตสูงถึง 60.8 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2563 นอกจากนั้น 
การใช้งานข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) เพื่อการใช้งานบริการทางการเงินและพาณิชย์ จะเปนนตัวผลักดัน
อุปสงค์การใช้งานของ Data Center ต่อไป รวมถึงภาคเอกชนในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจจากการลงทุนเพื่อสร้าง 
Data Center ภายในองค์กร (Enterprise Data Center) มาเปนนการใช้บริการ Co-location และ Cloud จากผู้ให้บริการมาก
ขึ้น โดยอัตราการเลือกใช้บริการ Co-Location ในลูกค้ากลุ่มองค์กรมีสัดส่วนร้อยละ 59 ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงกว่าการสร้าง 
Data Center ภายในองค์กรที่คิดเปนนเพียงร้อยละ 31 เนื่องจากการเลือกใช้บริการ Co-Location เปนนทางเลือกที่มีการลงทุน
เบื้องต้นน้อยกว่าและมีความสะดวกมากกว่า อีกทั้ง Data Center ในปัจจุบันยังสามารถให้บริการด้วยความปลอดภัยได้
ทัดเทียมหรือสูงกว่าการลงทุนก่อสร้าง Data Center เอง และยังสามารถขยายบริการได้รวดเร็วกว่า ทั้งนี้ ในภูมิภาคเอเชียแป
ซิฟิคและประเทศไทย การใช้บริการ Co-Location และ Cloud เริ่มเปนนท่ียอมรับมากยิ่งข้ึน โดยวิสาหกิจขนาดใหญ่กว่าร้อยละ 
15 และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ านวนหนึ่งหันมาใช้บริการดังกล่าว ทั้งนี้  มูลค่าตลาด Data Center ใน
ระหว่างปี 2557 ถึง ปี 2565 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและประเทศไทยมีแนวโน้มเตบิโตที่ดรีะหว่างร้อยละ 14.7 ถึงร้อยละ 30  
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อุปทานของธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตกว่าร้อยละ 180 ในระหว่างปี 2558 ถึง ปี 2560 โดยมีผู้
ให้บริการกว่า 30 ราย ผู้ให้บริการที่ส าคัญคือ CAT, CS Loxinfo, TCC Technology, Switch, NTT, True Corporation, 
และ KIRZ อย่างไรก็ตาม พื้นที่รวมของ Data Center ทั้งประเทศต่ ากว่า 500,000 ตารางฟุต ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าประเทศ
อื่นๆ ในภูมิภาคนี้ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และฮ่องกง ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยต่อเนื่องกว่าร้อย
ละ 8 ต่อปี ในระหว่างปี 2561 ถึง ปี 2565 เพื่อรองรับปริมาณอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart 
Phone) การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) และแอพพลิเคช่ัน (Application) โดยเฉพาะประเทศไทย และ
อินโดนีเซีย ซึ่งการใช้บริการ Data Center เพิ่มขึ้นจากวิสาหกิจขนาดใหญ่ โดยใช้ระบบ Cloud เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
มากขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนใน Data Center สอดคล้องกับการส่งเสริมภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
ไทย จึงท าให้ผู้ให้บริการประเทศอ่ืนเริ่มให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุน Data Center ในประเทศไทย  

(ท่ีมา: Merlin’s, บทวิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนณ วันท่ี 4 กันยายน 2561) 

ประมาณการการเติบโตของ Data Center ทั่วโลกในระหว่างปี 2559 - ปี 2564 

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

จากกราฟด้านบนคือประมาณการการเติบโตของ Data Center ทั่วโลกโดยวัดจากพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลที่ถูกติดตั้ง
เปนนหน่วยเอกซะไบต์ (Exabyte หรือ “EB”) ซึ่งในปี 2559 มีขนาด 663 EB และจะมีการเติบโตเกือบ 4 เท่าภายในปี 2564 
หรือมีขนาด 2.6 เซตตะไบต์ (Zettabyte หรือ “ZB”) ทั้งนี้ แอพลิเคช่ันเพื่อธุรกิจจะมีสัดส่วนสูงสุดตลอดระยะเวลาประมาณ
การ ในขณะที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) และมีเดียสตรีมมิ่ง (Media Streaming) มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุด 
โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 37 และร้อยละ 36 ตามล าดับ 

Tier และระบบการแบ่ง Tier ของ Data Center 

ระบบการแบ่ง Tier ของสถาบัน Uptime Institute ส าหรับ Data Center นั้นถูกน ามาใช้งานเกือบ 20 ปี นับตั้งแต่
มีการสร้างระบบนี้ขึ้นมาในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 โดยระบบได้ถูกพัฒนาขึ้นจากค าศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ร่วมกันใน
อุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานระดับสากลที่บริษัทอื่นใช้ส าหรับตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของ Data 
Center โดยระบบดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อเปนนเครื่องมือในการประเมินโครงสร้างของ Data Center อย่างมีประสิทธิภาพในแง่
ของความต้องการทางธุรกิจเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้งานของระบบ นอกจากนี้ Tier ยังช่วยให้บริษัทสามารถจัดโครงสร้าง
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ Data Center ให้เปนนไปตามเป้าหมายทางธุรกิจ 
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Uptime Institute เปนนองค์กรเดียวที่ได้รับอนุญาตให้จัดล าดับและรับรองการออกแบบ รับรองสิ่งอ านวยความ
สะดวก และรับรองการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Tier Certification ให้ความแน่นอนว่าโครงสร้างพื้นฐาน Data Center มี
ความเพียงพอและไม่มีจุดอ่อนใดๆ โดยแบ่งออกเปนน 3 ล าดับดังนี ้

1. Tier Certification of Design Documents หรือ TCDD คือการรับรองเอกสารการออกแบบ โดย Uptime 
Institute จะท าการตรวจสอบเอกสารการออกแบบทั้งหมดอย่างละเอียด  

2. Tier Certification of Constructed Facility หรือ TCCF คือการรับรองของสิ่งอ านวยความสะดวกให้เปนน
ตามที่ออกแบบไว้ โดย Uptime Institute จะเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไว้  

3. Tier Certification of Operational Sustainability หรือ TCOS คือการรับรองการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
โดย Uptime Institute จะประเมินการมีอยู่และประสิทธิภาพของการจัดการและการด าเนินงาน  

Tier แบ่งออกเปนน 4 Tier ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี ้

- Tier 1: ขีดความสามารถขั้นพื้นฐาน Data Center ระดับ Tier 1 มีโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะส าหรับไซต์เพื่อสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศนอกเหนือจากที่ใช้กับส่วนของส านักงาน โครงสร้างพื้นฐานระดับ Tier 1 ประกอบด้วยพื้นที่เฉพาะ
ส าหรับระบบไอที แหล่งจ่ายไฟส ารอง (ยูพีเอส) เพื่อกรองกระแสไฟเกิน ไฟตก และไฟดับช่ัวขณะ อุปกรณ์ท าความเย็นที่
ไม่ปิดหลังเวลาเลิกงานตามปกติ และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส าหรับป้องกันระบบไอทีจากปัญหาไฟดับเปนนเวลานาน  

- Tier 2: มีอุปกรณ์ชุดส ารองในระบบท่ีส าคัญ สิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ Tier 2 ประกอบด้วยระบบจ่ายไฟ และระบบ
ท าความเย็นส ารองที่ช่วยให้วางแผนด้านการซ่อมบ ารุงได้ และเพิ่มความปลอดภัยจากการหยุดชะงักของกระบวนการ
ทางด้านไอทีซึ่งมีผลมาจากอุปกรณ์ในโครงสร้างพื้นฐานของไซต์หยุดท างาน อุปกรณ์ชุดส ารอง ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ท าความเย็น เช่น ยูพีเอส เครื่องท าความเย็น, เครื่องสูบน้ า และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  

- Tier 3: Data Center ระดับ Tier 3 ยังคงสามารถท างานอยู่ได้ในขณะที่มีการซ่อมบ ารงุหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณใ์นส่วนที่
ต้องการ มีระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง และระบบท าความเย็นเพิ่มขึ้นมาจากส่วนประกอบส าคัญส ารองของ Tier 2 เพื่อให้ทุก
องค์ประกอบที่จ าเปนนในการสนับสนุนการปิดสภาพแวดล้อมการประมวลผลระบบไอที และบ ารุงรักษาระบบได้โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านไอที  

- Tier 4: Data Center ที่ยังคงสามารถท างานอยู่ได้เมื่อมีปัญหาจากความผิดพลาดเกิดขึ้น โดยโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
Tier 4 จะถูกสร้างไว้บน Tier 3 และมีการเพิ่มแนวคิดเรื่องความทนทานต่อการล้มเหลวของระบบเข้าไปในระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของไซต์ ความทนทานต่อการล้มเหลวของระบบหมายความว่าเมื่ออุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา หรือเกิด
ปัญหาขึ้นกับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าหยุดชะงักก็จะไม่ท าให้การด าเนินงานด้านไอทีหยุดชะงัก 

อ้างอิงจาก Uptime Institute บริษัทในประเทศไทยที่ได้รับ Tier Certification มีดังนี ้

ชื่อบริษัท ชื่อ Data Center 
สถานที่ตั้ง  

Data Center 
Tier Certification 

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) PTT Data Center, Phase 1  ชลบุร ี
 Tier IV Certification of Constructed Facility 
 Tier IV Certification of Design Documents 
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ชื่อบริษัท ชื่อ Data Center 
สถานที่ตั้ง  

Data Center 
Tier Certification 

บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากัด Genesis Data Center  สมุทรปราการ  
 Tier III Certification of Constructed Facility 
 Tier III Certification of Design Documents 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

TIDC Data Center BNA, Phases 1-2  
บางเสาธง 
สมุทรปราการ  

 Tier III Certification of Constructed Facility 
 Tier III Certification of Design Documents 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

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

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ (องค์การ
มหาชน) 

Electronic Government Agency Data 
Center  

กรุงเทพมหานคร   Tier III Certification of Design Documents 

(ท่ีมา: Uptime Institute, TrueIDC) 

ธุรกิจ Co – Location 

Co-Location เปนนบริการจัดสรรพื้นที่ให้เช่า รวมถึงให้เช่า Rack แก่องค์กรหรือผู้ใช้งานเพื่อจัดวางหรือติดตั้งเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายของตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อีกทั้งยังถูกติดตั้งอยู่
ภายในอาคารสถานที่ที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน Data Center ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกเก็บรักษาอย่าง
ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในปัจจุบัน ธุรกิจ Cloud มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากหลายบริษัทท าการย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จาก Data 
Center ขนาดเล็กภายในองค์กรไปยังระบบ Cloud ขนาดใหญ่ ซึ่งท าให้ภาระการจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลไปอยู่ในมือของผู้เช่ียวชาญ นอกจากนี้ หลายคนยอมรับว่าการจ่ายค่าบริการรายเดือนหรือรายปี
เพื่อที่จะน าข้อมูลมหาศาลไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและมีการส ารองข้อมูล โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่นั้นมีความ
คุ้มค่า ดังนั้น ธุรกิจ Co – Location จะยังคงเติบโตอยู่ เนื่องจากการให้บริการธุรกิจ Cloud มีการเติบโตเปนนอย่างมาก  

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2563 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคจะมีอัตราการเติบโตของ Co – Location มากกว่าทวีป
อเมริกาเหนือ โดยจีนจะยังคงเปนนประเทศท่ีขับเคลือ่นการเตบิโตมากท่ีสุด และยังมีตลาดเกิดใหม ่เช่น มาเลเซียและไทย รวมถึง
ตลาดที่โตเต็มที่ เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ดังนั้น เมื่อรวมกันแล้วจะท าให้ภูมิภาคเชียแปซิฟิคมีส่วนแบ่ง
การตลาดมากกว่าทวีปอเมริกาเหนือ 
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ประโยชน์ของ Co – Location 

- ต้นทุนในการเช่า Co – Location ต่ ากว่าการสร้าง Co – Location ด้วยตัวบริษัทเอง  

- บริษัทจ้างพนักงานด้านเทคนิคน้อยลง เนื่องจากบริษัทไม่ต้องกังวลกับสิ่งต่างๆ เช่น การจัดการสายเคเบิ้ล พลังงาน การ
ติดตั้งอุปกรณ์ หรือกระบวนการทางเทคนิคอ่ืนๆ  

- มีความน่าเชื่อถือเปนนอย่างมาก เนื่องจาก Co – Location มักสร้างขึ้นโดยมีการเตรียมระบบส ารอง ซึ่งครอบคลุมถึงระบบ
ส ารองไฟ การรักษาความปลอดภัย การเชื่อมต่อเครือข่ายหลายๆ ทาง และอื่นๆ 

- บริษัทสามารถเลือกสถานท่ีตั้งให้ใกล้กับผู้ใช้งานได้ 

- บริษัทสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากการเช่า Co – Location นั้นจะมีการเซนต์สัญญาอย่างต่ า 1 ปีขึ้นไป 

- บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ง่าย เนื่องจากสามารถมีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ หรือเพิ่มอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

(ท่ีมา: Rack Solutions, Data Center Knowledge) 

ธุรกิจ Cloud 

Cloud เปนนระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมรองรับการท างานของผู้ใช้งาน มีการให้บริการด้านระบบเครือข่าย การจัดเก็บ
ข้อมูล การทดสอบระบบหรือติดตั้งฐานข้อมูล หรือการใช้การซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน
ได้อย่างอิสระ เข้าถึงข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้ ดังนั้น 
ผู้ใช้งานจึงไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ไอทีไว้ที่ส านักงานเอง แต่เปลี่ยนเปนนการจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริงให้แก่ผู้ให้บริการ
แทน ทั้งนี้ การใช้งานผ่าน Cloud เปนนการเช่ือมต่อกับ Data Center ของผู้ให้บริการ ซึ่งมีมาตรฐาน มีระบบการรักษาข้อมูล 
และอุปกรณ์ ICT ที่มีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจ Cloud แบ่งออกเปนน 3 ประเภทดังนี ้

1. Infrastructure as a Service (IaaS) 

ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการเฉพาะส่วนฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบเครือข่าย (Network), ระบบจัดเก็บ
ข้อมูล (Database), ระบบประมวลผล (CPU) ไปจนถึงอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น เซิร์ฟเวอร์ และระบบปฏิบัติการ (OS) ที่
รองรับการใช้งานร่วมกับซอฟท์แวร์ และแอพพลิเคช่ันต่างๆ รวมถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์เสมือนที่สามารถก าหนดสเปก
ได้ โดยไม่จ าเปนนต้องลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์ที่มีราคาแพง อย่างไรก็ตาม ซอฟท์แวร์ แอพพลิเคช่ัน และการจัดการระบบต่างๆ 
ยังคงเปนนสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบดูแลด้วยตัวเอง จึงเหมาะกับองค์กรที่มีบุคลากรด้านไอทีเปนนของตัวเอง 

2. Platform as a Service (PaaS) 

ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการที่ครอบคลุมฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับ IaaS แต่พิเศษกว่าตรงที่มี Platform ที่
เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาซอฟท์แวร์ และแอพพลิเคช่ันที่ช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เช่น บริการ Platform ที่ใช้สร้างเว็บไซต์หรือแอพพลิเคช่ันต่างๆ จึงเหมาะกับองค์กรที่มีทรัพยากรด้านไอทีน้อย แต่มีความ
ต้องการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสูง โดยเฉพาะกลุ่ม Startup ซึ่งเปนนบริษัทขนาดเล็ก แต่มีความต้องการพัฒนา 
Software เพื่อการท าธุรกิจสูง  
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3. Software as a Service (SaaS) 

ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการ Software บนระบบ Cloud ที่ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบดูแลทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องของระบบ
เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดแวร์ ไปจนถึงการออกแบบพัฒนาซอฟท์แวร์ต่างๆ ผู้ใช้บริการจึงไม่จ าเปนนต้องมีความรู้ด้านไอที
เพื่อดูแลระบบด้วยตัวเอง เพียงแค่เรียนรู้วิธีการใช้งานเบื้องต้น ก็สามารถน ามาประยุกต์ใ ช้กับธุรกิจได้ เช่น บริการอีเมล
หรือซอฟท์แวร์ส าเร็จรูปอื่นๆ ที่สามารถเข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันที บริการ Cloud ประเภทนี้จึงเปนนส่วนหนึ่งของ
การด าเนินธุรกิจมากมายในปัจจุบัน  

(ท่ีมา: รายงานประจ าปี INET) 

ข้อแตกต่างระหว่าง SaaS, PaaS และ IaaS 

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

ประมาณการการเติบโตของธุรกิจ Cloud แบ่งตามประเภทในระหวา่งปี 2559 - ปี 2564 

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

ตามกราฟด้านบนคือประมาณการการเติบโตของธุรกิจ Cloud ระหว่างปี 2559 - ปี 2564 ซึ่งแบ่งออกเปนน 3 
ประเภทดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น  โดยการบริการประเภท SaaS มีสัดส่วนการใช้งานมากที่สุดในช่วงปีประมาณการ โดยในปี 
2564 จะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 75 ของการใช้งาน Cloud ทั้งหมด อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 23 ซึ่งการบริการ
ประเภท PaaS ก็มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในจ านวนเท่ากัน แต่จะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9 ของการใช้งาน Cloud ทั้งหมด 
ทั้งนี้ อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีรวมทั้ง 3 ประเภทอยู่ที่ร้อยละ 22 
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ระบบ Cloud มีทั้งหมด 3 ประเภทดังนี้ 

1. Private Cloud 

คือ Cloud ส่วนตัวซึ่งองค์กรสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ภายในองค์กรเท่านั้น ผู้ให้บริการและผู้ใช้สามารถควบคุมและปรับปรุง
ระบบความปลอดภัยได้ด้วยตนเอง 

2. Public Cloud 

คือ Cloud แบบสาธารณะ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทุกคนสามารถใช้งานได้ ผู้ให้บริการดูแลจัดการภายนอกผ่านอินเทอร์เน็ต และ
ผู้ใช้จะถูกจ ากัดสิทธิในการควบคุม ซึ่ง Public Cloud มีอัตราการเติบโตสูงกว่า Private Cloud เนื่องจากมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่แข็งแรงข้ึน หลายองค์กรจึงหันมาใช้ Public Cloud  

3. Hybrid Cloud 

คือ Cloud แบบผสมผสานการท างานระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการได้
มากกว่าการใช้ระบบใดระบบหนึ่ง 

ประมาณการการเติบโตของธุรกิจ Cloud แบ่งตามระบบในระหว่างปี 2559 - ปี 2564 

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

ประโยชน์ของ Cloud 

1. ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเปนน 

ผู้ให้บริการจะเปนนฝ่ายลงทุนทรัพยากรด้าน IT เกือบทั้งหมด ตั้งแต่ Hardware, การวางโครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงการ
ดูแลระบบต่าง ๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง ดังนั้น การที่แต่ละธุรกิจต้องลงทุนติดตั้ง 
Hardware และจ้างพนักงาน IT เพื่อดแูลระบบภายในองค์กรเองจึงมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด  
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2. รองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 

สามารถเพิ่มขนาดความจุ CPU หรือขยายพื้นที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลา เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่ต้อง
ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT เพิ่มมากขึ้น โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียเวลา จึงสามารถน าเวลาไปพัฒนา
ศักยภาพด้านอื่น ๆ ของธุรกิจได้อย่างเต็มที่  

3. เพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการท างาน 

เนื่องจากไม่มีข้อจ ากัดเรื่องสถานท่ี เวลา หรืออุปกรณ์ เพียงมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ เช่น การประชุมผ่าน Skype 
for business, การแชร์ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือการใช้ Smart VDI เพื่อเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างไร้ข้อจ ากัด ไม่ว่าจะเปนน Notebook , Tablet หรือแม้กระทั่ง Smartphone  

4. เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยก่อนใคร 

เนื่องจากผู้ให้บริการ Cloud จะท าหน้าที่อัพเกรดระบบและสรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อน ามาพัฒนาใช้ร่วมกับระบบ 
Cloud พร้อมน าเสนอ Solutions ที่เปนนประโยชน์กับแต่ละธุรกิจอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ  

5. ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย 

การใช้ระบบ Cloud กับผู้ให้บริการที่มี Data Center ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล
ของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม มีนโยบายรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ และไม่ถูกน า
ข้อมูลไปแสวงหาผลประโยชน์อย่างแน่นอน 

(ท่ีมา: Website INET) 
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เอกสารแนบ 2: ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยท่ัวไป 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนนผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบ
วงจร บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ การให้บริการศูนย์ข้อมูลพร้อม
อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการน าเสนอระบบไอซีทีแบบ Cloud Computing Solutions (Cloud Solutions Provider)  

บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 ในช่ือของ ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย ( Internet Thailand 
Service Center : ITSC) ซึ่งได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ จนกระทั่งเมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีไดม้ี
มติให้ด าเนินการจัดตั้งเปนนบริษัทและได้จดทะเบียนเปนนบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจาก
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ในขณะนั้น) เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2540 ให้ด าเนินการเปนนผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า
ประเภทนิติบุคคลหรือองค์กรและประเภทบุคคลโดยไม่มีการสิ้นสุดของอายุการได้สิทธิด าเนินการดังกล่าว ต่อมาในวันที่ 28 
สิงหาคม 2544 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเปนนบริษัทมหาชนและเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเข้าท าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2544 เปนนต้นมา ประวัติการด าเนินงานท่ีส าคัญในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมามีดังนี ้

ป ี รายละเอียด 

2558 - บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบริการ Cloud จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ท าให้ได้สิทธิ
ประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้าในการน าเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วน
บริการ Cloud เปนนระยะเวลา 8 ปี 

- บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 ด้านระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ขอบเขตของระบบ Cloud 
Solutions ศูนย์ปฎิบัติการข้อมูลไอเน็ต ( INET-  IDC)  และได้ เพิ่มขอบเขตการให้บริการ Enterprise Network 
Connectivity ทั้งอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ 

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ขอบเขตของระบบ Cloud Solutions และศูนย์ปฎิบัติการข้อมูลไอเน็ต ( INET- IDC) ทั้งอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์และ
อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ 

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) 
ด้านกระบวนการจัดการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ส าหรับ ผู้ให้บริการ Cloud Service Provider ซ่ึงถือว่าเปนน
เครื่องหมายยืนยันความพร้อมของบริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของบริษัทฯ ให้ก้าวขึ้นสู่ผู้ให้บริการ Cloud 
Service Provider อย่างเต็มรูปแบบ และนับเปนนผู้ให้บริการ Cloud Solutions รายแรกของประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน CSA-STAR นี้ 

- บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท Synacor, Inc ในการให้บริการอีเมล์ออนคลาวด์ในรูปแบบ Email as a Service โดยใช้
แพลตฟอร์มชั้นน าของโลกในนาม Zimbra เพื่อให้บริการอีเมล์ภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง
ส าหรับลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน 

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) มูลค่า 750 ล้านบาท 

2559 - บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบริการ Data Center จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ท าให้
ได้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้าในการน าเข้าเครื่องจักร และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนบริการ 
Data Center เปนนระยะเวลา 8 ปี  

- บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 250,020,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทแบบจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering: RO) ในราคาหุ้นละ 3 บาท ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่โดยเศษของ
หุ้นให้ปัดทิ้ง  
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ป ี รายละเอียด 

- เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน จากเดิม 333,333,333 บาท เปนน 512,541,598 บาท และทุนช าระ
แล้วเดิม 250,020,799 บาท เปนน 500,041,575 บาท  

- บริษัทฯ ด าเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC3) แล้วเสร็จ เตรียมพร้อมเพื่อเปิดให้บริการ Co-
Location และ Cloud services อย่างเต็มรูปแบบในปี 2560  

2560 
 

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2012 การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ขอบเขตการให้บริการ 
Cloud ทั้งอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์  

- บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ระยะที่ 1 ที่ได้มาตรฐานระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบ 
ท าให้บริการของบริษัทฯ และระบบของลูกค้ามีเสถียรภาพมากขึ้นด้วย IDC 3 แห่งเช่ือมต่อเปนนผืนเดียวกัน  

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO27799:2016 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม Best 
Practice ด้าน Health Informatics ขอบเขตการให้บริการ Cloud ที่ทั้งอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์และอาคารบางกอก
ไทย ทาวเวอร์  

- บริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน PCI DSS รายแรกในประเทศไทย ภายใต้ขอบเขต PCI Cloud IaaS ครอบคลุม ทั้งอาคาร
ไทยซัมมิท ทาวเวอร์และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ เปนนการยกระดับมาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยทางธุรกรรม
ด้านการเงินด้วยการขอรับรองมาตรฐาน PCI DSS ซ่ึงเปนนมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศที่แพร่หลายทั่วโลกในการ
รักษาความปลอดภัยข้อมูลของบัตรเครดิต 

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Uptime TIER III Certification of Design Documents (TCDD) ส าหรับอาคาร 1 
ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต INET-IDC3  

ที่มา: แบบ 56-1 ปี 2560 ของบริษัทฯ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ท าธุรกิจให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร โดยแบ่งเปนน 3 ส่วน ดังนี้ 

2.1. บริการ Cloud Solutions 

Cloud Solutions เปนนบริการการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้
มาตรฐานความปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 20000 แบ่งเปนน 3 ประเภท 
ดังนี ้

 Infrastructure as a Service (IaaS) เปนนการให้บริการการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เช่น Server, 
Storage ช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดการลงทุนทางด้าน IT และบริหารรายได้ให้สัมพันธ์กับรายจ่าย  

 Platform as a Service (PaaS) เปนนบริการที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถน า Application มาท างานอยู่บน
ระบบนี้ โดยจะช่วยให้ผู้ใช้บริการใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทุนทางด้าน Hardware และ Software  

 Software as a Service (SaaS) เปนนการให้บริการทางด้าน Application เช่น Email on Cloud, ERP 
on Cloud เปนนต้น  

บริษัทฯ ให้บริการระบบ Cloud Solutions ในลักษณะสาธารณะ (Public Cloud) ส าหรับ Enterprise มา
เปนนเวลากว่า 6 ปี โดยได้รับใบประกาศการรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
:2013 ส าหรับการให้บริการในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ทีอ่าคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ อาคารบางกอก
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ไทย ทาวเวอร์ และที่แก่งคอย สระบุรี และมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
ด้านการให้บริการ Cloud Solutions และได้การรับรองมาตรฐาน ISO 20000-1:2011 ด้านการบริการจัดการ
สารสนเทศ และการให้บริการด้าน Cloud Solutions ทั้งที่อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์และอาคารบางกอกไทย ทาว
เวอร์ เปนนรายแรกของประเทศไทย ซึ่งเปนนการรับประกันคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการ Cloud Solutions 
ของบริษัทฯ ว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพ อีกทั้งยังได้การรับรองมาตรฐาน Cloud Security Alliance – 
Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) เปนนรายแรกของประเทศไทย ซึ่ง CSA-STAR เปนนมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางสารสนเทศส าหรับระบบ Cloud Solutions โดยเฉพาะ ซึ่งถือเปนนเครื่องหมายยืนยันความพร้อม
ของบริษัทฯ และศักยภาพของการให้บริการ ซึ่งมีองค์กรขนาดใหญ่ให้ความไว้วางใจและใช้บริการหลายแห่งและมี
แนวโน้มการใช้บริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้องค์กรที่มีความสนใจใช้บริการร่วมทดสอบการใช้งาน  

เพื่อให้บริการ Cloud ของบริษัทฯ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น บริษัทฯ ได้เพิ่ม 
platform ในการให้บริการ Cloud อย่างหลากหลาย เช่น VMware, Microsoft Azure, Openstak platform และ
ได้เพิ่มการรับรองมาตรฐาน ISO27799:2016 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม Best 
Practice ด้าน Health Informatics ขอบเขตการให้บริการ Cloud ที่ทั้งอาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์และอาคาร
บางกอกไทย ทาวเวอร์ และมาตรฐาน PCI DSS รายแรกในประเทศไทย ภายใต้ขอบเขต PCI Cloud IaaS ครอบคลมุ 
ทั้งอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ เพื่อเปนนการยกระดับมาตรฐานการให้บริการความ
ปลอดภัยท างธุรกรรมด้านการเงิน และเปนนส่วนหนึ่งในการสนับสนุนลูกค้ าที่ด าเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเขต
ภูมิภาคเอเซียน ได้ใช้บริการ PCI Cloud IaaS ของไทยในราคาย่อมเยา รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย  

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์การลงทุนบริการ Cloud Solutions จากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท าให้สามารถยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของบริการ Cloud Solutions เปนนเวลา 8 
ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาบริการใหม่ๆ บนระบบ Cloud เพื่อให้ลูกค้ าเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม
ตามประเภทธุรกิจ เช่น Openlandscape Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud , Nutanix Cloud เปนนต้น 

2.2. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet access) 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเปนนผู้ให้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตส าหรับธุรกิจด้วยความเร็วที่หลากหลาย มีพื้นที่
ให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเช่ือมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่ว
ประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตนี้สามารถเช่ือมต่อโดยผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โครงข่ายสายวงจรเช่า 
(Leased Line) ความเร็วสูง มีการบริหาร Bandwidth ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า สามารถตรวจสอบ
สถานะการใช้งานแบบ Real Time ได้ตลอดเวลา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน 
รับประกันคุณภาพสูงด้วย Service Level Agreement (SLA) Uptime 99.90% และเพื่อเปนนการยกระดับการ
ให้บริการ จึงได้มีการปรับปรุงระบบการให้บรกิาร ด้วยการน าระบบ Software-defined network เข้ามาช่วยบริหาร
จัดการเครือข่ายที่เปนนหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของบริษัทได้แบบอัตโนมัติ ลดความเสี่ยงจากความผดิพลาดของ
คนลงได้ ส่งผลให้บริการได้รับการยอมรับและเลือกใช้งานจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลายองค์กร 
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2.3. บริการ Co-Location 

ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) เปนนศูนย์กลางการให้บริการส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ 
ที่ต้องการน าเสนอข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet/Intranet ทั้งที่เปนนเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) และ
เครือข่ายส่วนบุคคล (Private Network) มีบริการในรูปแบบต่างๆ เช่น  

 Co-Location: บริการแบบรับฝากเซิร์ฟเวอร์ ส าหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ
โดยน าเครื่องที่มีอยู่แล้วมาฝากในพ้ืนท่ีที่จัดไว้  

 Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center: ศูนย์ส ารองข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยพื้นที่การท างานส ารองพร้อมอินเทอร์เน็ตและ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก และรองรับการท างานของพนักงานในทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น วิกฤตน้ า
ท่วม วิกฤตการเมือง  

ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ของบริษัท 3 แห่งคือ อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ ( INET-IDC1) อาคาร
ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ (INET-IDC2) และแก่งคอย สระบุรี (INET-IDC3) การออกแบบมุ่งเน้นให้ทั้ง 3 ศูนย์สามารถเช่ือมต่อถึงกัน
ได้ที่ความเร็วสูงและมีเสถียรภาพสูง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและมีบริการอ านวยความสะดวกครบ
วงจร 24 ช่ัวโมง ทั้ง 3 ศูนย์มีการเช่ือมโยงระหว่างกันในหลายเส้นทางอย่างสมบูรณ์แบบในรูปแบบ Full Redundancy ด้วย 
Dark Fiber ขนาด 10 Gbps. จ านวน 4 เส้นทาง (Fiber Route) หมายความว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินท าให้เส้นทางใดๆ 
ขาดหายไป จะมีเส้นทางเครือข่ายอื่นท าหน้าส ารองได้ทันที โดยให้บริการส าหรับองค์กรช้ันน าของประเทศที่ท าการซื้อขาย
ธุรกรรมหลักทรัพย์อินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้ให้บริการเว็บไซด์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมจ านวนมาก รวมถึงลูกค้าผู้ใช้บริการจาก
ต่างประเทศท่ีต้องการเผยแพร่ต่อผู้ใช้ในประเทศไทย โดยทั้ง 3 ศูนย์มีแนวคิดการออกแบบและก่อสร้าง โดยอิงมาตรฐานระดับ
โลกและเน้นให้เรื่องของความคุ้มค่าและปลอดภัยทั้งต่ออุปกรณ์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
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3. โครงสร้างรายได้  

ในช่วงปี 2558-2560 รายได้จากบริการ Cloud Solutions คิดเปนนประมาณร้อยละ 31-43 ของรายได้รวมทั้งหมด
ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังมีรายได้อื่นๆ อีกหลายประเภท ซึ่งมีสัดส่วนมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละปี ดังตารางแสดง
โครงสร้างรายได้ ดังนี้  

รายได ้
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค.2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
บริการ Cloud Solutions 242.68 39 429.59 43 480.84 31 
บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) 129.67 21 152.65 15 212.78 14 
บริการ Co-Location 120.85 19 146.03 15 185.28 12 
บริการ EDC Network Pool 22.84 4 27.82 3 34.90 2 
รายได้จากการให้บริการอื่นๆ/1 93.93 15 101.42 10 74.65 5 
รายได้อื่นๆ/2 14.08 2 143.85 14 553.04 36 

รวม 624.04 100 1,001.36 100 1,541.49 100 
ที่มา: แบบ 56-1 ปี 2560 ของบริษัท 
หมายเหตุ: /1 รายได้จากการให้บริการอืน่ๆ ได้แก่ รายได้บริการ Software Services, รายได้บริการ Managed Services และรายได้จากการขายอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์หรอือุปกรณอ์ื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เปนนต้น 
/2 รายได้อื่นๆ ประกอบดว้ย ก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุน ก าไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย ก าไรจากการขายเงนิลงทนุ
ในบริษัทรว่ม ดอกเบ้ียรับ และรายได้อืน่  

4. รายชื่อผู้ถือหุ้น  

ณ 31 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ เรียกช าระแล้ว 500.04 ล้านบาท เปนน 
หุ้นสามัญจ านวน หุ้นสามัญ 500,041,575 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสดัสว่นตามบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ 
31 สิงหาคม 2561 เปนนดังนี ้

  ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  85,000,000  17.00 
2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  80,000,000  16.00 
3 บริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน)  80,000,000  16.00 
4 นายบุญเกยีรติ เอื้อสุดกจิ 24,285,000 4.86 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 22,266,531 4.45 
6 นายสุรชัย ประชาสิทธิศักดิ ์  7,650,000  1.53 
7 นางพัชรา นิธวิาสิน  6,766,500  1.35 
8 นายเจริญ ศศิลักษณานกุุล  4,201,100  0.84 
9 นายเชาว ์การะ  4,100,000  0.82 
10 นางพิชญา พูลลาภ  3,900,000  0.78 
11 นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโ์ชค  3,800,000  0.76 
12 อื่นๆ  178,072,444  35.61 
  รวม  500,041,575   100.00  

ที่มา: ข้อมลูจากบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด  
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5. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน ดังนี ้

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ ์ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
3 นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการตรวจสอบ 
4 ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5 นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการ/ กรรมการประเมินผลการปฏบิัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
6 นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการก ากับ

ดูแลกิจการ 
7 ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/  

กรรมการก ากับดูแลกจิการ 
8 นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน/ กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
9 นายอรัญ เพิ่มพิบูลย ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการตรวจสอบ 
10 นายอนิรุทธ ์หิรัญรักษ ์ กรรมการ 
11 นายมรกต เธียรมนตร ี กรรมการ 
12 นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา กรรมการ 

ที่มา: ข้อมลูจากบริษัทฯ 

6. รายชื่อผู้บริหารบริษัท 

ผู้บริหารบริษัท ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ 
2 นายวัลล์ชยั เวชชวีะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ 
3 นายปยิเรศ แซ่หลี ผู้อ านวยการอาวโุส 
4 นางวราภรณ์ ปิ่นโฑละ ผู้อ านวยการอาวโุส 

ที่มา: ข้อมลูจากบริษัทฯ 
 
  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

113 
 

7. โครงสร้างองค์กร ณ 31 ธันวาคม 2560 

 

ที่มา: รายงานประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ 
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8. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

รายงานที่แสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2558 
31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ณ 30 กันยายน 2561 ที่
ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 และ 30 กันยายน 
2561 

(หน่วย: พันบาท) 2558 
ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 
2559 

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 
2560 

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

30 ก.ย. 
2561 

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 
สินทรัพย ์                 
สินทรัพย์หมุนเวยีน                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 8,355 0.71% 213,934 8.26% 44,368 1.05%  32,747 0.70% 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย - สุทธ ิ 2,846 0.24% 215,772 8.34% 582,813 13.86%  184,087 3.91% 
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น – สุทธ ิ 110,427 9.33% 177,927 6.87% 239,479 5.69%  347,911 7.39% 
รายได้ค้างรับตามขัน้ความส าเรจ็ของงาน - - - - - -  374  0.01% 
สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 1,559 0.13% 150 0.01% 22 0.00%  10  0.00% 
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่                    18,733 1.58% 60,740 2.35% 121,613 2.89%  179,617  3.82% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 141,920 11.99% 668,523 25.82% 988,295 23.50%  744,746  15.83% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกนั 114,379 9.66% 66,708 2.58% 35,389 0.84%  102,196  2.17% 
ภาษีเงินได้ถกูหัก ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 63,610 5.37% 71,055 2.74% 31,740 0.75%  26,551  0.56% 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 39,344 3.32% 52,550 2.03% 698 0.02%  9,890  0.21% 
เงินลงทุนในการร่วมค้า - 0.00% 2,461 0.10% 2,829 0.07%  991  0.02% 
ค่าบริการบ ารุงรกัษาอุปกรณร์อตดัจ่าย - สุทธ ิ - 0.00% 17,370 0.67% 36,479 0.87%  26,255  0.56% 
เงินมัดจ าซื้อที่ดิน - 0.00% - 0.00% 14,501 0.34%  14,501  0.31% 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 750,075 63.35% 1,611,552 62.25% 2,868,695 68.20% 3,453,797  73.41% 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 49,539 4.18% 79,724 3.08% 202,817 4.82%  301,289  6.40% 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี- สุทธ ิ 7,801 0.66% - 0.00% - 0.00%  -    0.00% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 17,285 1.46% 18,779 0.73% 24,795 0.59%  24,695  0.52% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,042,034 88.01% 1,920,199 74.18% 3,217,943 76.50% 3,960,165  84.17% 
รวมสินทรัพย ์ 1,183,953 100.00% 2,588,722 100.00% 4,206,238 100.00% 4,704,911  100.00% 

หนี้สินและสว่นของผู้ถือหุ้น           
หนี้สินหมุนเวยีน           
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 264,440 22.34% 445,755 17.22% 297,822 7.08%  483,613  10.28% 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมนุเวียนอืน่ 123,684 10.45% 243,470 9.41% 328,805 7.82%  373,780  7.94% 
โบนัสพนกังานค้างจ่าย - 0.00% - 0.00% 104,407 2.48%  55,855  1.19% 
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 10,075 0.85% 8,303 0.32% 23,618 0.56%  12,491  0.27% 
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงนิทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 94,001 7.94% 136,468 5.27% 186,943 4.44%  259,691  5.52% 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 22,308 1.88% - 0.00% - 0.00%  138,873  2.95% 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจา่ย - 0.00% - 0.00% 2,359 0.06%  237  0.01% 
หนี้สินหมนุเวียนอื่น 13,519 1.14% 31,756 1.23% 45,022 1.07%  41,935  0.89% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 528,026 44.60% 865,753 33.44% 988,976 23.51% 1,366,475  29.04% 
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(หน่วย: พันบาท) 2558 
ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 
2559 

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 
2560 

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

30 ก.ย. 
2561 

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 
หนี้สินไม่หมุนเวียน           
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงนิ - สุทธ ิ 119,050 10.06% 352,488 13.62% 512,697 12.19%  652,725  13.87% 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 27,425 2.32% - - 692,249 16.46%  777,687  16.53% 
ประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,485 0.63% 10,704 0.41% 13,075 0.31%  16,391  0.35% 
หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี- สุทธ ิ - - 6,997 0.27% 102,715 2.44%  70,697  1.50% 
หนี้สินอืน่ 207 0.02% 207 0.01% 207 0.00%  -    - 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 154,167 13.02% 370,396 14.31% 1,320,943 31.40% 1,517,500  32.25% 
รวมหนี้สิน 682,193 57.62% 1,236,149 47.75% 2,309,919 54.92% 2,883,975  61.30% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น           
ทุนเรือนหุ้น           

ทุนจดทะเบียน           
หุ้นสามัญ 500,041,575 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท - 0.00% - 0.00% 500,042 11.89%  500,042  10.63% 
หุ้นสามัญ 512,541,598 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท - 0.00% 512,542 19.80% - -  -    - 
หุ้นสามัญ 333,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 333,333 28.15% - - - -  -    - 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว           
หุ้นสามัญ 500,041,575 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท - - 500,042 19.32% 500,042 11.89%  500,042  10.63% 
หุ้นสามัญ 250,020,799 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 250,021 21.12% - - - -  -    - 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 272,134 22.99% 770,206 29.75% 770,206 18.31%  770,206  16.37% 
ขาดทนุจากการรวมธรุกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนัของบริษัทร่วม (19,208) (1.62%) (11,759) (0.45%) - -  -    - 
ก าไรสะสม           

จัดสรรแล้ว -  ทุนส ารองตามกฎหมาย 6,794 0.57% 10,921 0.42% 26,665 0.63%  26,665  0.57% 
ยังไม่ได้จัดสรร (3,766) (0.32%) 72,848 2.81% 394,219 9.37%  447,600  9.51% 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น (4,215) (0.36%) 10,247 0.40% 200,006 4.75%  64,876  1.38% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่ 501,760 42.38% 1,352,504 52.25% 1,891,138 44.96% 1,809,389  38.46% 
ส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคุม - - 69 - 5,181 0.12%  11,547  0.25% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 501,760 42.38% 1,352,573 52.25% 1,896,319 45.08% 1,820,936  38.70% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,183,953 100.00% 2,588,722 100.00% 4,206,238 100.00% 4,704,911  100.00% 
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งบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรอบระยะเวลาต้ังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 และรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

(หน่วย: พันบาท) 2558 
ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

2559 
ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

2560 
ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

30 ก.ย. 
2561 

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

รายได้จากการให้บรกิาร 598,404 98.10% 853,651 99.55% 981,861 99.33% 1,002,058 99.90% 
รายได้จากการขาย 11,559 1.90% 3,859 0.45% 6,588 0.67% 1,012 0.10% 
ต้นทนุในการให้บรกิาร (441,678) (72.41%) (657,134) (76.63%) (733,439) (74.20%) (729,494) (72.73%) 
ต้นทนุขาย (8,669) (1.42%) (3,884) (0.45%) (5,887) (0.60%) (781) (0.08%) 
ก าไรขั้นต้น 159,616 26.17% 196,492 22.91% 249,123 25.20% 272,795 27.20% 
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย - - - - 161,078 16.30% 141,379 14.09% 
รายได้เงินปันผล - - - - - - 2,521 0.25% 
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษัทร่วม - - 121,833 14.21% 71,914 7.28% - - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า - - - - - - (2,774) (0.28%) 
ก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - - - - 303,515 30.71% 212 0.02% 
รายได้อื่น 14,076 2.31% 22,022 2.57% 16,535 1.67% 16,630 1.66% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน 173,692 28.48% 340,347 39.69% 802,166 81.15% 430,763 42.94% 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (50,348) (8.25%) (84,965) (9.91%) (133,877) (13.54%) (68,801) (6.86%) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (69,966) (11.47%) (144,622) (16.87%) (197,611) (19.99%) (165,697) (16.52%) 
รวมค่าใช้จ่าย (120,314) -19.72% (229,587) -26.77% (331,487) -33.54% (234,498) -23.38% 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

53,378 8.75% 110,759 12.92% 470,678 47.62% 196,265 19.57% 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมค้า - - (39) (0.00%) (561) (0.06%) (3,629) (0.36%) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทรว่ม 16,314 2.67% 19,318 2.25% 4,577 0.46% (1,922) (0.19%) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 69,692 11.43% 130,038 15.16% 474,694 48.02% 190,714 19.01% 
ต้นทนุทางการเงิน (23,590) (3.87%) (29,698) (3.46%) (32,137) (3.25%) (35,047) (3.49%) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 46,102 7.56% 100,340 11.70% 442,557 44.77% 155,667 15.52% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (6,990) (1.15%) (15,972) (1.86%) (67,013) (6.78%) (35,031) (3.49%) 
ก าไรส าหรับป ี 39,112 6.41% 84,369 9.84% 375,544 37.99% 120,636 12.03% 

งบกระแสเงินสดส าหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรอบระยะเวลาต้ังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 และรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

(หน่วย: บาท) 2558 2559 2560 30 ก.ย. 2561 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 88,845 116,733 65,636 20,743 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (62,509) (631,641) 129,030 (218,148) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (42,438) 720,487 (364,232) 185,784 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สทุธ ิ (16,102) 205,580 (169,566) (11,621) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 24,457 8,355 213,934 44,368 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 8,355 213,934 44,368 32,747 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย ์

ณ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,704.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 498.67 ล้านบาท หรือ 11.86% เมื่อ
เทียบกับ ปี 2560 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งเปนนแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต และการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้เปนนไปอย่างต่อเนื่อง 

หนี้สิน 

ณ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 2,883.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 574.06 ล้านบาท หรือ 24.85% เมื่อเทียบ
กับ ปี 2560 เกิดจากการบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน และรายรับท่ีเกิดขึ้น ประกอบกับ
การพิจารณาความสามารถในการช าระหนี้ของบริษัทฯ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 1,820.94 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 จ านวน 75.38 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.98 เกิดจากการลดลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง
มากกว่าการเพิ่มขึ้นของก าไรสะสม 

ผลการด าเนินงาน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิ 15.92 ล้านบาท และ 120.64 ล้านบาท ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน 
ตามล าดับ ซึ่งยอดขายมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ
และรายได้จากการขายส าหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้น 91.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.58 และส าหรับงวด 9 เดือนเพิ่มขึ้น 
283.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.31 จากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่บริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่น และความ
ไว้วางใจให้กับสินค้าและบริการแก่ลูกค้าในทุกระดับ ท าให้ในปัจจุบันบริษัทฯ เปนนหนึ่งในผู้น ากลุ่มเทคโนโลยี
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เอกสารแนบ 3: ประมาณการทางการเงินของธุรกรรมใหเ้ช่าทรัพย์สินระยะยาว 
หน่วย: ล้านบาท 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 

รายได้              

รายได้ค่าเช่า Rack  106.27   215.73   218.97   222.25   225.59   228.97   232.40   235.89   239.43   243.02   246.67   250.37   254.12  
รายได้ค่าเช่า Customer Center  1.92   3.96   4.07   4.20   4.32   4.45   4.59   4.72   4.86   5.01   5.16   5.32   5.47  
รายได้จากส่วนแบ่งค่าไฟฟ้า  6.17  13.18   13.47   13.78   14.09   14.41   14.73   15.06   15.40   15.75   16.10   16.47   16.84  
รวมรายได้  114.36   232.86   236.52   240.23   244.00   247.83   251.72   255.68   259.70   263.78   267.93   272.15   276.43  

ค่าใช้จ่าย 
             

ค่าเช่าสถานีก าเนิดไฟฟ้าส ารอง  (0.50)  (1.03)  (1.05)  (1.08)  (1.10)  (1.13)  (1.16)  (1.19)  (1.22)  (1.25)  (1.28)  (1.31)  (1.34) 
ค่าใช้จ่ายผ่ายทุน (CAPEX)         (3.14)      (139.08) 
รวมค่าใช้จ่าย  (0.50)  (1.03)  (1.05)  (1.08)  (1.10)  (1.13)  (1.16)  (4.33)  (1.22)  (1.25)  (1.28)  (1.31)  (140.43) 

รายได้จากทรัพยส์ินสุทธ ิ  113.86   231.84   235.47   239.15   242.89   246.70   250.56   251.35   258.48   262.53   266.65   270.84   136.01  
 

หน่วย: ล้านบาท 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 
รายได้ 

              

รายได้ค่าเช่า Rack  257.93   261.80   265.73   269.72   273.76   277.87   282.04   286.27   290.56   294.92   299.34   303.83   308.39   313.02  
รายได้ค่าเช่า Customer Center  5.64   5.81   5.98   6.16   6.35   6.54   6.73   6.94   7.14   7.36   7.58   7.81   8.04   8.28  
รายได้จากส่วนแบ่งค่าไฟฟ้า  17.22   17.61   18.00   18.41   18.82   19.25   19.68   20.12   20.58   21.04   21.52   22.00   22.50   23.00  
รวมรายได้  280.79   285.22   289.71   294.28   298.93   303.65   308.45   313.33   318.28   323.32   328.44   333.64   338.93   344.30  

ค่าใช้จ่าย  
             

ค่าเช่าสถานีก าเนิดไฟฟ้าส ารอง  (1.38)  (1.41)  (1.45)  (1.48)  (1.52)  (1.56)  (1.60)  (1.64)  (1.68)  (1.72)  (1.76)  (1.81)  (1.85)  (1.90) 
ค่าใช้จ่ายผ่ายทุน (CAPEX)      (18.46)          

รวมค่าใช้จ่าย  (1.38)  (1.41)  (1.45)  (1.48)  (19.98)  (1.56)  (1.60)  (1.64)  (1.68)  (1.72)  (1.76)  (1.81)  (1.85)  (1.90) 
รายได้จากทรัพยส์ินสุทธ ิ  279.41   283.80   288.27   292.80   278.95   302.09   306.85   311.69   316.60   321.60   326.67   331.83   337.07   342.40  

  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

119 
 

เอกสารแนบ 4: ประมาณการทางการเงินของธุรกรรมเช่าช่วงด าเนนิงาน 
หน่วย: ล้านบาท 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 

ค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทฯ ช าระให้แก่กองทุนฯ              

ค่าเช่า Rack  (106.27)  (215.73)  (218.97)  (222.25)  (225.59)  (228.97)  (232.40)  (235.89)  (239.43)  (243.02)  (246.67)  (250.37)  (254.12) 
ค่าเช่า Customer Center  (1.92)  (3.96)  (4.07)  (4.20)  (4.32)  (4.45)  (4.59)  (4.72)  (4.86)  (5.01)  (5.16)  (5.32)  (5.47) 
ค่าบริการไฟฟ้า  (6.17)  (13.18)  (13.47)  (13.78)  (14.09)  (14.41)  (14.73)  (15.06)  (15.40)  (15.75)  (16.10)  (16.47)  (16.84) 

รวมค่าใช้จ่าย  (114.36)  (232.86)  (236.52)  (240.23)  (244.00)  (247.83)  (251.72)  (255.68)  (259.70)  (263.78)  (267.93)  (272.15)  (276.43) 
รายได้ท่ีบริษัทฯ ได้รับจากกองทุนฯ              

รายได้ค่าเช่าสถานกี าเนิดไฟฟ้าส ารอง  0.50   1.03   1.05   1.08   1.10   1.13   1.16   1.19   1.22   1.25   1.28   1.31   1.34  
ค่าใช้จ่ายสุทธ ิ  (113.86)  (231.84)  (235.47)  (239.15)  (242.89)  (246.70)  (250.56)  (254.49)  (258.48)  (262.53)  (266.65)  (270.84)  (275.09) 
รายการปรับปรุง              

บวกกลับ: ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (CAPEX)         3.14       139.08  
ค่าใช้จ่ายสุทธิหลังปรับปรุง (113.86) (231.84) (235.47) (239.15) (242.89) (246.70) (250.56) (251.35) (258.48) (262.53) (266.65) (270.84) (136.01) 

 

หน่วย: ล้านบาท 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 
ค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทฯ ช าระให้แก่กองทุนฯ 

              

ค่าเช่า Rack  (257.93)  (261.80)  (265.73)  (269.72)  (273.76)  (277.87)  (282.04)  (286.27)  (290.56)  (294.92)  (299.34)  (303.83)  (308.39)  (313.02) 
ค่าเช่า Customer Center  (5.64)  (5.81)  (5.98)  (6.16)  (6.35)  (6.54)  (6.73)  (6.94)  (7.14)  (7.36)  (7.58)  (7.81)  (8.04)  (8.28) 
ค่าบริการไฟฟ้า  (17.22)  (17.61)  (18.00)  (18.41)  (18.82)  (19.25)  (19.68)  (20.12)  (20.58)  (21.04)  (21.52)  (22.00)  (22.50)  (23.00) 

รวมค่าใช้จ่าย  (280.79)  (285.22)  (289.71)  (294.28)  (298.93)  (303.65)  (308.45)  (313.33)  (318.28)  (323.32)  (328.44)  (333.64)  (338.93)  (344.30) 
รายได้ท่ีบริษัทฯ ได้รับจากกองทุนฯ  

             

รายได้ค่าเช่าสถานกี าเนิดไฟฟ้าส ารอง  1.38   1.41   1.45   1.48   1.52   1.56   1.60   1.64   1.68   1.72   1.76   1.81   1.85   1.90  
ค่าใช้จ่ายสุทธ ิ  (279.41)  (283.80)  (288.27)  (292.80)  (297.41)  (302.09)  (306.85)  (311.69)  (316.60)  (321.60)  (326.67)  (331.83)  (337.07)  (342.40) 
รายการปรับปรุง  

             

บวกกลับ: ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (CAPEX)      18.46           
ค่าใช้จ่ายสุทธิหลังปรับปรุง (279.41) (283.80) (288.27) (292.80) (278.95) (302.09) (306.85) (311.69) (316.60) (321.60) (326.67) (331.83) (337.07) (342.40) 
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เอกสารแนบ 5: ประมาณการทางการเงินของธุรกรรมซือ้หน่วยลงทุน 
หน่วย: ล้านบาท 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 

รายได้              

รายได้ค่าเช่า Rack  106.27   215.73   218.97   222.25   225.59   228.97   232.40   235.89   239.43   243.02   246.67   250.37   254.12  
รายได้ค่าเช่า Customer Center  1.92   3.96   4.07   4.20   4.32   4.45   4.59   4.72   4.86   5.01   5.16   5.32   5.47  
รายได้จากส่วนแบ่งค่าไฟฟ้า  6.17   13.18   13.47   13.78   14.09   14.41   14.73   15.06   15.40   15.75   16.10   16.47   16.84  

รวมรายได้  114.36   232.86   236.52   240.23   244.00   247.83   251.72   255.68   259.70   263.78   267.93   272.15   276.43  
ค่าใช้จ่าย              

ค่าเช่าสถานีก าเนิดไฟฟ้าส ารอง  (0.50)  (1.03)  (1.05)  (1.08)  (1.10)  (1.13)  (1.16)  (1.19)  (1.22)  (1.25)  (1.28)  (1.31)  (1.34) 
ค่าใช้จ่ายผ่ายทุน (CAPEX)         (3.14)      (139.08) 

รวมค่าใช้จ่าย  (0.50)  (1.03)  (1.05)  (1.08)  (1.10)  (1.13)  (1.16)  (4.33)  (1.22)  (1.25)  (1.28)  (1.31)  (140.43) 
รายได้จากทรัพยส์ินสุทธ ิ  113.86   231.84   235.47   239.15   242.89   246.70   250.56   251.35   258.48   262.53   266.65   270.84   136.01  
ค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ              

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  (1.51)  (3.05)  (3.09)  (3.14)  (3.21)  (3.27)  (3.34)  (3.40)  (3.47)  (3.54)  (3.61)  (3.68)  (3.76) 
ค่าธรรมเนียมรับหน่วยลงทุนรายปี  (0.37)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74) 
ค่าธรรมเนียมการจัดการและ 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์

 (6.75)  (12.88)  (12.99)  (13.07)  (13.14)  (13.18)  (13.21)  (13.20)  (13.19)  (13.12)  (13.03)  (12.89)  (12.72) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  (0.51)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03) 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  (1.00)  (2.03)  (2.06)  (2.10)  (2.14)  (2.18)  (2.22)  (2.27)  (2.31)  (2.36)  (2.41)  (2.46)  (2.51) 

รวมค่าใช้จ่ายของกองทุน  (10.14)  (19.72)  (19.90)  (20.07)  (20.25)  (20.40)  (20.53)  (20.64)  (20.73)  (20.79)  (20.81)  (20.80)  (20.74) 
เงินปันผล  93.35  190.90   194.01   197.17   200.38   203.67   207.03   207.64   213.97   217.57   221.26   225.04   103.74  
เงินปันผลตามสัดส่วนการลงทุน  31.12   63.63  64.67   65.72   66.79   67.89   69.01   69.21   71.32   72.52   73.75   75.01   34.58  
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หน่วย: ล้านบาท 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 
รายได้                

รายได้ค่าเช่า Rack  257.93   261.80   265.73   269.72   273.76   277.87   282.04   286.27   290.56   294.92   299.34   303.83   308.39   313.02  
รายได้ค่าเช่า Customer Center  5.64   5.81   5.98   6.16   6.35   6.54   6.73   6.94   7.14   7.36   7.58   7.81   8.04   8.28  
รายได้จากส่วนแบ่งค่าไฟฟ้า  17.22   17.61   18.00   18.41   18.82   19.25   19.68   20.12   20.58   21.04   21.52   22.00   22.50   23.00  

รวมรายได้  280.79   285.22   289.71   294.28   298.93   303.65   308.45   313.33   318.28   323.32   328.44   333.64   338.93   344.30  
ค่าใช้จ่าย               

ค่าเช่าสถานีก าเนิดไฟฟ้าส ารอง  (1.38)  (1.41)  (1.45)  (1.48)  (1.52)  (1.56)  (1.60)  (1.64)  (1.68)  (1.72)  (1.76)  (1.81)  (1.85)  (1.90) 
ค่าใช้จ่ายผ่ายทุน (CAPEX)      (18.46)          

รวมค่าใช้จ่าย  (1.38)  (1.41)  (1.45)  (1.48)  (19.98)  (1.56)  (1.60)  (1.64)  (1.68)  (1.72)  (1.76)  (1.81)  (1.85)  (1.90) 
รายได้จากทรัพยส์ินสุทธ ิ  279.41   283.80   288.27   292.80   278.95   302.09   306.85   311.69   316.60   321.60   326.67   331.83   337.07   342.40  
ค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ               

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  (3.83)  (3.91)  (3.99)  (4.07)  (4.15)  (4.23)  (4.32)  (4.40)  (4.49)  (4.58)  (4.67)  (4.77)  (4.86)  (4.96) 
ค่าธรรมเนียมรับหน่วยลงทุนรายปี  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74)  (0.74) 
ค่าธรรมเนียมการจัดการและ 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์

 (13.12)  (12.91)  (12.65)  (12.33)  (11.96)  (11.60)  (11.09)  (10.50)  (9.82)  (9.05)  (8.17)  (7.18)  (6.06)  (4.81) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03)  (1.03) 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  (2.56)  (2.61)  (2.66)  (2.71)  (2.77)  (2.82)  (2.88)  (2.94)  (2.99)  (3.05)  (3.12)  (3.18)  (3.24)  (3.31) 

รวมค่าใช้จ่ายของกองทุน  (21.27)  (21.19)  (21.06)  (20.88)  (20.63)  (20.41)  (20.04)  (19.60)  (19.07)  (18.45)  (17.72)  (16.89)  (15.93)  (14.83) 
เงินปันผล  232.32   236.35   240.49   244.73   232.48   253.51   258.13   262.88   267.78   272.83   278.05   283.45   289.03   975.01  
เงินปันผลตามสัดส่วนการลงทุน  77.44   78.78   80.16   81.58   77.49   84.50   86.04   87.63   89.26   90.94   92.68   94.48   96.34   325.00  
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เอกสารแนบ 6: วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอสิระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด  (“AA”) และบริษัท 15 ที่
ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด (“15 Business”) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่งประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income 
Approach) 

AA และ 15 Business เลือกใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) จากรายได้ค่าเช่าในการประเมินทรัพย์สินที่ 
บริษัทฯ และกองทุนฯ จะเข้าท าสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยบริษัทฯ จะให้กองทุนฯ เช่าอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ที่เปนน
ที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Data Center อาคาร Utility รวมถึงทางเชื่อมและอาคารรับรอง
ลูกค้า รวมถึงให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Data Center แต่ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมี
ระยะเวลาของสัญญาประมาณ 26 ปี 6 เดือน ซึ่งราคาประเมินทรัพย์สินโดย AA อยู่ที่ 2,699 ล้านบาท และ 15 Business อยู่
ที่ 2,534 ล้านบาท ตามสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมุติฐานในการประเมินราคา บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท 15 ทีป่รึกษาธุรกิจ จ ากัด 
วันที่ประเมิน 1 กรกฎาคม 2562 1 กรกฎาคม 2562 

ระยะเวลาประมาณการ 26 ปี 6 เดือน 26 ปี 6 เดือน 
สมมติฐานประมาณการรายได้ 

รายได้จากการให้เช่า Rack 
 จ านวน Rack ทั้งสิ้น: 492 Rack  จ านวน Rack ทั้งสิ้น: 492 Rack 
 อัตราค่าเช่า Rack: 36,000 บาท / Rack / เดือน  อัตราค่าเช่า Rack: 36,000 บาท / Rack / เดือน 
 อัตราเติบโตของค่าเช่า Rack: ร้อยละ 2.11 / ปี  อัตราเติบโตของค่าเช่า Rack: ร้อยละ 1.9 / ป ี

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ภายใน
อาคาร Customer Center 

 อัตราค่าเช่า Customer Center: 0.32 ล้านบาท / เดือน  อัตราค่าเช่า Customer Center: 0.32 ล้านบาท / เดือน 
 อัตราเติบโตของค่าเช่า Customer Center: ร้อยละ 3 / ปี  อัตราเติบโตของค่าเช่า Customer Center: ร้อยละ 3 / ปี 

รายได้จากส่วนแบง่ค่าไฟฟ้า 

 อัตราการเช่า Rack: ก าหนดให้อยู่ที่ร้อยละ 75 ในปีแรก 
และร้อยละ 100 ตั้งแต่ปีที่ 2 จนสิ้นประมาณการ 

 อัตราการเช่า Rack:  

- 245 Rack ณ 30 มิถุนายน 2562 

- 320 Rack ณ 31 ธันวาคม 2562 

- 482 Rack ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2563 จนสิ้นประมาณการ 
 อัตราส่วนการเรียกเก็บค่าไฟฟา้: ร้อยละ 30 ของต้นทุนการ

ไฟฟ้าที่การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากกองทุน ฯ 
 อัตราส่วนการเรียกเก็บค่าไฟฟา้: ร้อยละ 30 ของต้นทุนการ

ไฟฟ้าที่การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากกองทุน ฯ 
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า IT Load: 1,012 หน่วย / Rack / เดือน  ค่าไฟฟ้า IT Load: 3,057 บาท / Rack / เดือน 
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า Non-IT Load: 711 หน่วย / Rack / 

เดือน 
 ค่าไฟฟ้า Non-IT Load:  

- 0.57 ล้านบาท / เดือน ส าหรับ 72 Rack แรก 

- 3,642 บาท / เดือน ส าหรับ Rack ที่ 73 เปนนต้นไป 
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Base): 150,240 หน่วย / เดือน  อัตราเติบโตของค่าไฟฟ้า: ร้อยละ 2.25 / ป ี
 ค่าไฟฟ้า: 3.50 บาท / หนว่ย  
 อัตราเติบโตของค่าไฟฟ้า: ร้อยละ 2.25 / ป ี  

สมมติฐานประมาณการค่าใช้จ่าย 

ค่าเช่าสถานีก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
 ค่าเช่าสถานีไฟฟ้าก าเนิดไฟฟ้าส ารอง: 1 ล้านบาท / ปี  ค่าเช่าสถานีไฟฟ้าก าเนิดไฟฟ้าส ารอง: 1 ล้านบาท / ปี 
 อัตราเติบโตของค่าเช่าสถานกี าเนิดไฟฟา้ส ารอง: ร้อยละ 

2.50 /  ป ี
 อัตราเติบโตของค่าเช่าสถานกี าเนิดไฟฟา้ส ารอง: ร้อยละ 2.50 

/  ป ี
ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (CAPEX)   ปี 2569: 3 ล้านบาท  ปี 2569: 3 ล้านบาท 
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สมมุติฐานในการประเมินราคา บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท 15 ทีป่รึกษาธุรกิจ จ ากัด 
  ปี 2574: 139 ล้านบาท 
  ปี 2579: 18 ล้านบาท 

  ปี 2574: 139 ล้านบาท 
  ปี 2579: 18 ล้านบาท 

อัตราคิดลด 
ต้นทุนทางการเงินเฉลีย่ถ่วงน้ าหนัก 

(WACC) 
ร้อยละ 9.5 ร้อยละ 9.5 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ประเมินทรัพย์สินทั้งสองรายใช้วิธีคิดจากรายได้ซึ่งเปนนวิธีที่เหมาะสม โดย
อ้างอิงสมมติฐานรายได้จากสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการ 
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เอกสารแนบ 7: ประวัติและประสบการณ์ของบริษัท เมอร์ลินส์ โซลชูั่นส์ อินเตอร์
แนช่ันนัล จ ากัด 

 

ข้อมูลที่ปรึกษา และความเชี่ยวชาญ 
รายการ รายละเอียด 

ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2536 
ประเภทที่ปรึกษา ประเภท A สาขา Telecommunication Sector (TE) 
หน่วยงานรับรองการจด
ทะเบียนที่ปรึกษา 

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง (เลขที่ 420) 

ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
กลุ่มลูกค้า หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ และองค์กรขนาดใหญ่ 

ความเชี่ยวชาญ 

 จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 ออกแบบระบบคอมพวิเตอร์ และโครงสร้างพื้นฐาน 

 จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 การออกแบบและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ประสบการณ์ดา้นการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบเครือขา่ย 
ผู้จ้าง รายละเอียด 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

ที่ปรึกษาศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในส่วนของระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

SCG Infrastructure Master Plan Development Project 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ปรึกษาและจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ 
จ ากัด 

ICT and Communication Master Plan, PTT Exploration and Production Public Company 
Limited  

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ 
จ ากัด 

ที่ปรึกษาออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT ส าหรับโครงการ PTT Global Infrastructure 

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ 
จ ากัด 

ที่ปรึกษาควบคุมงานการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริการ ICT ส าหรับโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงอาคาร ปตท. ส านกังานใหญ่ และอาคาร ปตท.สผ. 
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เอกสารแนบ 8: ตารางแสดงราคาค่าเช่าบริการแบบค่าเช่าปลีก (Retail Price) และราคาค่าเช่าบริการแบบค้าส่ง (Wholesale 
Price) ของ Co-location โดยบริษัท เมอร์ลนิส์ โซลูชั่นส ์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 50,000 
10,000-
15,000 

20,000-
25,000 

42,000-
45,000 

29,000 

50,000-
55,000 

(+20,000 
ค่าติดต้ัง) 

54,000 
(+36,000 ค่า

ติดต้ัง) 

ราคาค่าเช่าส่ง 
(บาท/เดือน) 

    37,300  

36,000 
(volume 
discount 
from 50 
Racks) 

     

46,500 (start 
up with 25 
racks, up to 

50 racks) 

ราคาค่า ไฟฟ้า 
7.5 (บาท/

ยูนิต) 
7.5 (บาท/

ยูนิต) 
7.5 (บาท/

ยูนิต) 
7.5 (บาท/ยู

นิต) 
6 (บาท/ยู

นิต) 
       

Power 
supply 16 

amp ,power 
distribution 

20 
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เอกสารแนบ 9: ตารางแสดงกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายจากเงื่อนไขในเอกสารธุรกรรมและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เข้าท ารายการ 

หน่วย: ล้านบาท มิ.ย.62 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 
กระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายตามเง่ือนไขในเอกสารธุรกรรม (รายการปรับปรุง) 

เงินสดรับคืนจากค่าเช่าที่ดนิล่วงหนา้   1.13 1.13 1.19 1.19 1.19 1.25 1.25 1.25 1.31 1.31 1.31 1.38 
เงินสดรับคืนจากภาษีล่วงหน้า     0.73   0.89   0.94   0.98 
เงินสดรับคืนจากเงนิประกันค่าเช่า           118.49    
เงินสดจ่ายจากค่าเช่าทีด่ินล่วงหน้า (36.30)              
เงินสดจ่ายจากการช าระค่าภาษีลว่งหน้า (9.24)              
เงินสดจ่ายจากเงินประกนัค่าเช่า (108.19)    (5.03)   (5.27)    (125.91)   
เงินสดจ่ายจากค่าลงทุนใน Rack เพิ่มเติม (6.65)              

เงินสดจ่ายจากค่าใชจ้่ายในการจัดตั้งกองทนุ 
(64.1)- 
(69.8) 

             

ภาระภาษีและความเสี่ยงของค่าใชจ้่ายท่ีอาจะเกิดขึ้นจากการเข้าท ารายการ (Worst Case Scenario) 
เงินสดจ่ายจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกิดจากก าไรจากการขาย
ทรัพย์สิน (2,400 ล้านบาท) 

 (6.08) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) 

เงินสดจ่ายจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกิดจากก าไรจากการขาย
ทรัพย์สิน (2,850 ล้านบาท) 

 (7.75) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) 

เงินสดจ่ายจากความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจะไม่ได้รับช าระคนืเงนิกู้
จากการให้กองทุนฯ กู้ยืมเงนิ (Vat Loan) 

(127.72)-
(151.66) 

             

เงินสดจ่ายจากความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกยกเลิกสทิธิประโยชน์
ทางภาษีจาก BOI 

 (0.77) (3.74) (3.72) (3.89) (4.18) (4.47) (4.78) (5.72)      
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หน่วย: ล้านบาท 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 
กระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายตามเง่ือนไขในเอกสารธุรกรรม (รายการปรับปรุง) 

เงินสดรับคืนจากค่าเช่าที่ดนิล่วงหนา้ 1.38 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 
เงินสดรับคืนจากภาษีล่วงหน้า   1.03   1.08   1.14   1.19  1.25 
เงินสดรับคืนจากเงนิประกันค่าเช่า      137.94        158.21 
เงินสดจ่ายจากค่าเช่าทีด่ินล่วงหน้า               
เงินสดจ่ายจากการช าระค่าภาษีลว่งหน้า               
เงินสดจ่ายจากเงินประกนัค่าเช่า (5.87)   (6.15)   (144.38)   (6.75)   (7.08)  
เงินสดจ่ายจากค่าลงทุนใน Rack เพิ่มเติม               

เงินสดจ่ายจากค่าใชจ้่ายในการจัดตั้งกองทนุ               

ภาระภาษีและความเสี่ยงของค่าใชจ้่ายท่ีอาจะเกิดขึ้นจากการเข้าท ารายการ (Worst Case Scenario) 
เงินสดจ่ายจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกิดจากก าไรจากการขาย
ทรัพย์สิน (2,400 ล้านบาท) 

(12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) (12.16) 

เงินสดจ่ายจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกิดจากก าไรจากการขาย
ทรัพย์สิน (2,850 ล้านบาท) 

(15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) (15.49) 

เงินสดจ่ายจากความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจะไม่ได้รับช าระคนืเงนิกู้
จากการให้กองทุนฯ กู้ยืมเงนิ (Vat Loan) 

              

เงินสดจ่ายจากความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกยกเลิกสทิธิประโยชน์
ทางภาษีจาก BOI 

              

 

 


