กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“DIF”) ลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 2 และ 3
ผลกระทบต่ อนักลงทุน DIF จากการลงทุนเพิ่ม
การลงทุนในปั จจุบัน
105,811 ล้ ำนบำท
13,100 ล้ ำนบำท
92,711 ล้ ำนบำท

สินทรัพย์ รวม
หนีส้ ิน
ส่ วนทุน
ประเภททรัพย์ สินของกองทุน

หลังการลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 2
118,709 ล้ ำนบำท
(+12,898) 25,998 ล้ ำนบำท
92,711 ล้ ำนบำท
5%

5%

49%

54%

~ 9.5Y
0.15x

อายุสัญญาเช่ าเฉลี่ย
หนีส้ ิน / ทุน

0.98 บำทต่อหน่วย

ประมาณการผลตอบแทนต่ อหน่ วย ปี 2018

ผลตอบแทนต่ อหน่ วยของ DIF

67%

~ 21Y
0.19x

1.01 บำทต่อหน่วย

1.04 บำทต่อหน่วย

ราคาหน่ วยของ DIF

0.96

0.95

15.00

0.73

โครงสร้ างกองทุน
หน่วย: บำท

28.11%
(บริษัทภำยใต้ กลุม่ ทรู )

ราคาปั จจุบัน
ณ วันที่ 8/11/60:
14.80 บาท

ราคา IPO:

11.00 10.00 บาท
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ปล่อยเช่ำ
ทรัพย์สนิ

71.89%

Digital Telecommunications Infrastructure Fund
(“DIF”)

9.00

2558

Telecom
Asset Manager
ขำย/
บริหำรจัดกำร
ให้ เช่ำระยะยำว/
สินทรัพย์
โอนรำยได้ ของทรัพย์สนิ
โทรคมนำคม

นักลงทุนอื่น

13.00

2557

30%

~ 12Y
0.29x

อัตรำกำรเติบโตตังแต่
้ IPO
ร้ อยละ 48

หน่วย: บำท

0.94

3%

41%

46%

เสำโทรคมนำคม
ใยแก้ วนำแสง
อุปกรณ์โทรคมนำคมประเภท active

หลังการลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 3
≤178,709 ล้ ำนบำท
(+≤2,000) ≤ 27,998 ล้ ำนบำท
(+≤58,000) ≤ 150,711 ล้ ำนบำท
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Investment Advisory
Committee

ให้ คำปรึกษำ
ด้ ำนกำรลงทุน
บริ ษัทจัดกำรกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ข้ อสรุ ปทรัพย์ สินกับโครงสร้ างเงินทุนในปั จจุบันและที่จะลงทุนเพิ่ม
การลงทุนในปั จจุบัน

เสาโทรคมนาคม
(เสา)

ใยแก้ วนาแสง
(ล้ านคอร์ กม.)
ใยแก้ วนาแสงสาหรับ
ระบบบรอดแบนด์

เจ้ าของ
ทรัพย์ สินเดิม

การลงทุนใน
ปั จจุบัน

BFKT + AWC

6,183

TRUE
Group

ข้ อมูลการลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 2
อายุสัญญา
คงเหลือ

ข้ อมูลการลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 3

ทรัพย์ สิน

อายุสัญญา
คงเหลือ

ทรัพย์ สิน

อายุสัญญา
คงเหลือ

การใช้ ประโยชน์

8 ปี +8 ปี

149

8 ปี

-

-

ใช้ ส ำหรั บ ติด ตัง้ อุป กรณ์ ส่ง สัญ ญำณโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ โดย
TRUE ให้ บริ กำรบนคลื่นควำมถี่ 850 MHz ในฐำนะผู้ขำยต่อ
บริ กำร 3G+ ของ CAT Telecom

6,000

10 ปี +6 ปี

350

16 ปี

2,589

16 ปี

ใช้ สำหรั บติดตัง้ อุปกรณ์ ส่งสัญ ญำณโทรศัพท์ เคลื่ อ นที่ ทัง้ ใน
เขตกทม.และต่ำงจังหวัด (ลูกค้ ำปั จจุบนั คือ TRUE และ DTAC)

BFKT + AWC

0.98

8 ปี +8 ปี

-

-

-

-

TRUE ให้ บริ กำรบนคลื่นควำมถี่ 850 MHz ในฐำนะผู้ขำยต่อ
บริ กำร 3G+ ของ CAT Telecom

TRUE
Group

0.12

9 ปี +7 ปี

0.26

16 ปี + 10 ปี

1.21

16 ปี + 10 ปี

ให้ TRUE เช่ำใช้ ส ำหรั บระบบโทรศัพท์ มือ ถือ และเครื อ ข่ำ ย
อินเตอร์ เน็ตทัว่ ประเทศ

TRUE
Group

1.2 ล้ ำน
พอร์ ต

1 ปี +3 ปี

-

-

-

-

ให้ TRUE เช่ ำ ใช้ ส ำหรั บ กั บ ระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ในพื น้ ที่
ต่ำงจังหวัด

DIF จะต่ออำยุสญ
ั ญำกับ TRUE หลังจำกกำรลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และ 3 เสร็ จสิ ้น

ความน่ าสนใจในการลงทุน
1 มีทรัพย์ สินหลากหลายมากขึน้ ในแง่ ของการใช้ งาน

และความครอบคลุมทุกพืน้ ที่ของที่ตัง้ ของทรัพย์ สิน

2 ผู้ถือหน่ วยได้ รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ ทันทีหลังจาก

การเข้ าลงทุนเพิ่มครั ง้ ที่ 2 และเพิ่มขึน้ อีกหลั งการ
เข้ าลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 3
ผลตอบแทนต่ อหน่ วยของ DIF หน่วย: บำท
 0.01

0.94

0.95

 0.01

+ 0.06

+ 0.03

0.96

 0.98

 0.98

0.73

4 มี เ ส าโ ท รค ม น าค ม ที่ ส า มา ร ถ ปล่ อ ยเ ช่ าใ ห้ กั บ

ผู้ ป ระกอบการเจ้ า อื่ น ได้ เ พิ่ ม ขึ น้ จึ ง สามารถรองรั บ
ความต้ องการในการเช่ าเสาโทรคมนาคมที่อาจมีเพิ่ ม
ขืน้ ในอนาคต
ช่ วงเวลาการประมูล License ในอนาคต
2017-2018

2020

▪ 2300 MHz
▪ 2600 MHz auction ▪ 750 MHz auction
partnership
Bandwidth 80-90 MHz Bandwidth 45 MHz
with TOT
▪ 1800 MHz auction
Bandwidth 60 MHz Bandwidth 45 MHz
▪ 850 MHz auction
Bandwidth 10 MHz
▪ 900 MHz auction
Bandwidth 5 MHz

สัญญาเช่ าเฉลี่ยที่ยาวขึน้ เนื่องจาก TRUE ต่ อ
3 มีสั อญายุญาทรั
พ ย์ สิ น เก่ าให้ กั บ DIF พร้ อมการลงทุ น
เพิ่มครั ง้ ที่ 2 และ 3 นี ้ จึงคาดว่ าจะส่ งผลให้ DIF มี
รายได้ ท่ คี งที่และมีความมั่นคงเพราะมีสัญ ญาระยะ
ยาวรองรับ

ความเสี่ยง
1 ความเสี่ยงที่ผ้ ูเช่ าหลักจะไม่ เช่ าทรัพย์
2 ความเสี่ยงในการปล่ อยเช่ าทรัพย์ หลังสัญญาหมด

3 ความเสี่ยงจากการพัฒนาของเทคโนโลยี

5 ผู้เช่ าหลั กเป็ นผู้ประกอบการชัน้ นาในประเทศไทย
มีผลประกอบการที่น่าพึงพอใจในช่ วงที่ผ่านมา
TRUE’s EBITDA

CAGR of
 15%

16,385

20,050

22,109

2013

2014

2015

25,071

หน่วย: ล้ ำนบำท

16,030

2016

1H2017

6 อัตราภาษีสาหรับนักลงทุนบุคคลธรรมดา
DIF

ไม่มีภำษีจนถึงปี 2023

REIT/PFPO

10%

เงินออม

15%

กาหนดการและการไปโหวต
▪ XM
▪ ส่ ง Proxy สาหรับนักลงทุนที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นได้
▪ ประชุมผู้ถอื หุ้น ณ ห้ องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 1 ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 9.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.00 น.)

12 ตุลำคม 2017
13 – 21 พฤศจิกำยน 2017

23 พฤศจิกำยน 2017

คาเตือน : . “ข้ อมูลในเอกสำรนี ้เป็ นเพียงข้ อมูลส่วนหนึง่ ของหนังสือเชิญประชุมฯ พนักงำนผู้ให้ คำแนะนำควรแนะนำให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมจำกหนังสือเชิญประชุมฯ ก่อนตัดสินใจลงมติ”

