รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยลงทุน ประจาปี 2565 (ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ัล (DIF)
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ถ่านทอดสด จาก ห้ องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ก่อนการเปิ ดประชุม ผู้ดาเนินการประชุมได้ ให้ ข้อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการประชุม โดยชีแ้ จงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย
ลงทุน ประจาปี 2565 ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ในครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
และถ่ายทอดสดจากห้ องประชุมกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเข้ าร่ วม
ประชุมผ่านทางระบบออนไลน์เท่านัน้ รวมถึงการประชุมจะเป็ นไปอย่างกระชับเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื ้อโรค
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข ทัง้ นี ้ บริ ษัท โอเจอินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด เป็ นผู้บริ การจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ ระบบ Zoom ในการเข้ าร่วมประชุม ซึง่ เป็ นไปตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. และแจ้ ง
เบอร์ ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 02-079-1811 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสบปั ญหาการใช้ งานระบบ
ลาดับถัดไปผู้ดาเนินการประชุมได้ แนะนาผู้เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
ผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการทรัพย์ สินโทรคมนาคม
1) คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

2) คุณสิรยา ศรี เกษมวงศ์

3) คุณพิชิต ธันโยดม

4) คุณพงษ์ สกร วัฒนศิริวิบลู ย์

Executive Director, กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด (“บริษทั จัดการ”)
ประธานที่ประชุม
Associate Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
ผู้ดาเนินการประชุม
Managing Director
บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด
ในฐานะผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม
Deputy Director
บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด
ในฐานะผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ จากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
1) คุณอลิสา หวังจิตต์
2) คุณณัฏฐพัฒ อังศุพรวิภา

ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
1) คุณพิสิฐ ทางธนกุล
2) คุณชาลิสา หุ่นหิรัณย์สาย

Partner
Manager

เริ่มการประชุม
เริ่ มเปิ ดประชุมเวลา 9.30 น. โดยคุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้ กล่าว
ต้ อนรับผู้ถือหน่วยลงทุน พร้ อมทังแจ้
้ งข้ อมูลองค์ประชุมให้ ที่ประชุมรับทราบ ดังนี ้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็ นวันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565 มีผ้ ูถือหน่วยรวมทัง้ สิ ้น 62,646 ราย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนรวม 10,631,653,745 หน่วย โดยมีผ้ ูถือหน่วยเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเอง 37 ราย และเป็ นผู้รับมอบฉันทะจานวน 383 ราย รวม 420 ราย คิดเป็ นจานวนหน่วยลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 4,273,703,510
หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 40.1979 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ดังนัน้
ประธานในที่ ป ระชุม จึ ง กล่ า วเปิ ดการประชุมสามัญ ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ประจ าปี 2565 ของกองทุน รวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทลั (“กองทุนรวม”) และขอให้ คุณสิรยา ศรี เกษมวงศ์ รับหน้ าที่ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”)
ชี ้แจงหลักเกณฑ์และขันตอนการประชุ
้
มให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ
ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นการปฏิบตั ิต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครัง้
นี ้ บริษัทจัดการได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ระหว่างวันที่ 12 มกราคม ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ทังนี
้ ้
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ ามา นอกจากนี ้ทางบริษัทจัดการ ได้ ดาเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565 พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ รวมถึงแจ้ งข่าวการ
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็ นต้ นมา เพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
สามารถพิจารณาข้ อมูลในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2565 ได้ ทราบล่วงหน้ า
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงระเบียบการประชุมให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
1. ในแต่ละวาระ จะมีการเปิ ดโอกาส ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้ องกับวาระ
นัน้ ๆ ตามความเหมาะสม
2. กองทุนรวม ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัดคาถามหรื อการแสดงความเห็นที่ไม่สภุ าพ หรื อหมิ่นประมาทผู้อื่น หรื อ
ละเมิดกฎหมายใด ๆ หรื อเป็ นการรบกวนการประชุม และก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนต่อผู้เข้ าร่วมประชุมรายอื่น
3. ในกรณีที่มีคาถามที่เกี่ยวข้ องในวาระนัน้ ๆ ถูกส่งเข้ ามาในระบบเป็ นจานวนมาก เพื่อรักษาระยะเวลาการประชุม
ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 กองทุนรวม จะเป็ นผู้พิจารณา คัดเลือกคาถามตามความ
เหมาะสม

ทังนี
้ ้ กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะถามคาถามด้ วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทาได้ โดยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ โดยส่งคาถามไปที่ DIF Q&A กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้ อความเข้ ามายัง
ระบบ ในกรณีที่ไม่ได้ เลือกตามที่แจ้ ง คาถามของผู้ถือหน่วยลงทุนจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัท และในการถามคาถามแต่ละครัง้ ให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้ งชื่อ-นามสกุล พร้ อมระบุว่ามาด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคาถามทุกครัง้ เพื่อประโยชน์
ในการจดบันทึกการประชุมให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน โดยประธานจะแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาถามเข้ ามาในแต่ละวาระ เพื่อให้ ผ้ ู
ที่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้ตอบคาถามดังกล่าว
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะถามคาถามด้ วยการสนทนา ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไปที่เมนู Participant และกดปุ่ ม
ยกมือขึ ้น เมื่อประธานขานชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน เจ้ าหน้ าที่จะดาเนินการเปิ ดไมค์ให้ สอบถาม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกด unmute
และเปิ ดไมค์ ใ นอุ ป กรณ์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ส ามารถพู ด ผ่ า นไมค์ ไ ด้ ภายในระยะเวลา
1 นาที ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพิมพ์คาถามผ่านทางช่องทาง chat แทน เพื่อผู้ดาเนินรายการจะอ่านคาถามให้ กบั ที่ประชุมได้ ทราบ
ทังนี
้ ้ หากมีคาถามที่คงค้ างอยู่ บริ ษัทจัดการจะชี ้แจงและเผยแพร่ คาตอบ ผ่านทางเว็บไซต์ข องตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทจัดการ พร้ อมการเผยแพร่รายงานการประชุมในครัง้ นี ้ โดยจะแจ้ งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม หรื อภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565
ประธานได้ ดาเนินการประชุมตามลาดับวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 รับทราบสรุ ปรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2563
ประธานกล่าวเสนอต่อที่ประชุมรับทราบสรุปรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2563 ของกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการได้ เผยแพร่และจัดส่งข้ อมูลสรุปรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2563 ไปพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดข้ อมูลในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
บริษัทจัดการในวันที่ 4 เมษายน 2565 รวมถึงได้ จดั ส่งเอกสารให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกท่านทางไปรษณีย์
ความเห็นบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมรับทราบสรุปรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2563
ประธานเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนถามคาถาม
ไม่มีคาถามจากผู้ถือหน่วยลงทุน
มติท่ปี ระชุม
วาระนี ้เป็ นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน และสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปรายงานผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวมประจาปี 2563

ก่ อ นเข้ า สู่ว าระที่ 2 ประธานขอให้ คุณ พงษ์ สกร ในฐานะผู้จัด การทรั พ ย์ สิน โทรคมนาคมของกองทุน รวม เป็ นผู้น าเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินโทรคมนาคม ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน ซึง่ เป็ นทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม ได้ แก่ เสาโทรคมนาคม
และสาย Fiber Optic Cable (FOC) รวมไปถึงการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมในปี ที่ผ่านมา และการจัดการในอนาคต
คุณพงษ์ สกร นาเสนอข้ อมูลทรัพย์สินที่กองทุนรวมโดยได้ อธิบาย Landscape ของเสาโทรคมนาคม ประกอบไปด้ วย
ลักษณะของเสาที่อยู่บนหลังคา หรื ออยู่บนโครงสร้ างของตึก และเสาที่ตั ้งอยู่บนพื ้นที่หรื อเรี ยกว่า Ground Base Tower โดย
เสาที่ตั ้งอยู่บนพื ้นที่ประกอบด้ วยรูปแบบ (1) เสาประเภท Self Support มีลกั ษณะเป็ นเสาตั ้งขึ ้นไปจากพื ้นไม่มีอะไรยึด ความ
สูงประมาณ 37 - 62 เมตร (2) เสาประเภท Guyed Mast ลักษณะเสาตั ้งขึ ้นไปจากพื ้นและมีสายสลิงในการยึดโยงให้ ตวั เสานัน้
ตั ้งอยู่ได้ (3) เสาประเภท Stub มีลกั ษณะคล้ ายกับเสา Self Support คือไม่มีสายสลิงยึด โดยเป็ นเสาที่ไม่ได้ สงู มาก มีความสูง
ประมาณ 22 - 37 เมตร และเสาประเภท Mini Stub เนื่องจากในบางพืน้ ที่เช่น จังหวัดภูเก็ต มีกฎหมายเรื่ องจากัดความสูง
เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่ใกล้ สนามบิน จึงเป็ นเสาที่มีความสูงอยู่ที่ 12 - 27 เมตร
ถัดมาคุณพงษ์ สกรได้ อธิบายเกี่ยวกับเสาประเภทที่ตั ้งอยู่บนอาคาร หรื อเรี ยกว่า Rooftop Tower โดยมีเสาประเภท
(1) Mounting Pole เป็ นลักษณะเสาที่วางอยู่ตามมุมของตัวอาคาร โดยมีความสูงประมาณ 9 เมตร (2) เสาประเภท Guyed
Pole มีลักษณะที่มีสลิงยึด ความสูงประมาณ 14 เมตร (3) เสาประเภท Mono Pole มีลักษณะเป็ น Pole ขึน้ ไป มีความสูง
ประมาณ 6-9 เมตร สูงขึ ้นไปจากที่ติดตั ้งบนตัวอาคาร (4) Auto Stable สูงประมาณ 3-6 เมตร ลักษณะเป็ นแกนมีตวั ยึดค ้ายัน
ให้ อยู่ได้ และสุดท้ าย (5) Wall Mount ลักษณะยึดติดไว้ กบั ตัวอาคาร
คุณพงษ์ สกรได้ อธิบายเกี่ยวกับสาย Fiber Optic Cable (สาย FOC) หรื อสายใยแก้ วนาแสง ลักษณะของสาย Fiber
โดยรูปภาพแสดงให้ เห็นว่าภายในสายมีสายใยแก้ วกี่เส้ นในการนาสื่อสัญญาณระบบสื่อสัญญาณต่าง ๆ เพื่อให้ บริการทางด้ าน
ข้ อมูลหรื อเสียง โดยมีลักษณะของการวางพาดสายบนเสาไฟฟ้ า ซึ่งจะแบ่งเป็ น 2 ชัน้ คือชัน้ ล่างเป็ นสายสื่อสาร ชัน้ บนเป็ น
สายไฟฟ้ า จะเป็ นการแยกชันกั
้ นอยู่ ถัดมาคือทรัพย์สินประเภท Upcountry Broadband System โดยประเภท (1) คืออุปกรณ์
สื่อสัญญาณ DWDM หรื อ Internet Package core และ access transmission (2) DOCSIS เป็ นลักษณะของ Cable TV ที่
ให้ บริการทัง้ TV และอินเตอร์ เน็ต และ (3) DSLAM เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ บนสายโทรศัพท์ และให้ บริการทางด้ าน DATA
คุณพงษ์ สกรได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยเริ่ มที่กลยุทธ์ทางการตลาด โดยทรัพย์สินที่
กองทุนได้ เข้ าลงทุนนันมี
้ ความพร้ อมและสามารถให้ ผ้ เู ช่ามาเช่าใช้ ได้ เลย กล่าวคือมีความ Ready to use และยังมี Process
Driven คือค่อนข้ าง Flexible ให้ กับลูกค้ าแต่ละรายเพื่อให้ บริ การโทรคมนาคมกับลูกค้ า นอกจากนี ้ยังมี Cost Optimize คือใน
พื ้นที่ให้ บริการต่าง ๆ จะมีราคาแบบ Price Range เพื่อให้ เหมาะกับ Business หรื อให้ เหมาะกับการให้ บริการต่าง ๆ ของแต่ละ
partner กลยุทธ์ถดั มาคือ Best Service ทางผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมมีการ Dedicate Team ให้ กบั ลูกค้ าแต่ละราย จึงมี
การให้ บริการแบบครบถ้ วนให้ กบั ลูกค้ า
ปั จจุ บั น กองทุ น มี ก ารให้ บริ ก ารลู ก ค้ าได้ แก่ DTAC NT (National Telecom Public Company Limited: บริ ษั ท
โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)) บริ ษัท Things on Net ซึ่งเป็ น Internet of Things Company และบริ ษัทวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จากัด สาหรั บ Potential Customer ที่จะสามารถสร้ างรายได้ เพิ่ม เช่น Mobile Operators โดย Mobile

Operators ยัง มี AIS ซึ่ง ปั จ จุบัน ทางกองทุน รวมได้ ให้ บ ริ ก ารกับ DTAC และ NT ถัด มาคื อ Network Providers และ IOT
Network Providers
คุณพงษ์ สกรได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ มของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต เช่นรู ปแบบ M&A, Enhancing
Platform เพื่ อ ให้ operator ท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ ถั ด มาคื อ New Business Model และ Technology
Solutions ถัดมาคือ Tower Utilization in Focus Area เช่น มี smart cities โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ มีการ Focus
และมี development ของ operators หลาย ๆ รายใน Selected Area สุดท้ ายคือเรื่ องของการใช้ Solar Cell ซึ่งช่วยเรื่ องของ
การประหยัดค่าใช้ จ่าย เป็ นการลดการใช้ คาร์ บอน ส่งผลให้ เป็ นการช่วยลดภาวะโลกร้ อน
ประธานให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมให้ ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ผู้ดาเนินการประชุมให้ ข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยอธิบายตารางสรุปการถือครองคลื่นความถี่ที่ผ้ ู
ให้ บริการแต่ละรายได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. โดยในแต่ละคลื่นความถี่สามารถแบ่งออกเป็ น
• คลื่นความถี่ 700 MHz - 1800 MHz จัดเป็ น คลื่นความถี่ต่า
• คลื่นความถี่ 2100 MHz - 2600 MHz จัดเป็ น คลื่นความถี่กลาง และ
• คลื่นความถี่ 26 GHz จัดเป็ นคลื่นความถี่สงู
โดยตารางสรุปตามการจัดกลุ่มคลื่นความถี่ต่า กลาง และสูงรวมกัน สามารถสรุปได้ ว่า
• AIS มีใบอนุญาตคลื่นความถี่ต่า กลาง และสูงรวมกันมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 อยู่ที่ 1450 MHz
• TRUE มีใบอนุญาตคลื่นความถี่ต่า กลาง และสูงรวมกันมากที่สดุ เป็ นอันดับ 2
• NT ซึ่งเกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริ ษัท CAT และ TOT มีใบอนุญาตคลื่นความถี่ต่า กลาง และ
สูงรวมกันเป็ นอันดับ 3 และ
• DTAC มีใบอนุญาตคลื่นความถี่ต่า กลาง และสูงรวมกันน้ อยที่สดุ
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ ให้ ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ สิ ้นปี ปี 2564 ที่ผ่านมา AIS ครอง
ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่มากเป็ นอันดับ 1 อยู่ที่ร้อยละ 46 รองลงมาคือ TRUE และ DTAC ตามลาดับ
โดย TRUE มี ส่ว นแบ่ ง การตลาดในปี 2564 ปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 1 จากปี 2563 ทัง้ นี จ้ ะเห็ น ได้ ว่า TRUE ได้ ค รองส่ ว นแบ่ง
การตลาดเป็ นอันดับ 2 ตั ้งแต่ปี 2560 เป็ นต้ นมา และมีส่วนแบ่งตลาดปรับเพิ่มขึ ้นทุกปี ทังนี
้ ้ EIC คาดการณ์ว่าในปี 2565 ส่วน
แบ่งตลาดจะยังคงอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2564
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ ให้ ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจบรอดแบนด์ จะเห็นได้ ว่า TRUE ยังคงครองส่วนแบ่ง
ตลาดในธุรกิจบรอดแบนด์เป็ นอันอับ 1 โดยในปี 2564 มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 35 รองลงมาคือ 3BB และ NT ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ EIC คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบรอดแบนด์โดยภาพรวมจะยังคงมีสดั ส่วนที่ใกล้ เคียงกับปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ของกองทุนรวม
โดยผู้ดาเนินการประชุม เป็ นผู้เสนอรายละเอียด ดังนี ้
บริษัทจัดการ ได้ สรุปผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และรายละเอียดที่สาคัญที่เกิดขึ ้น ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2564 และเห็นสมควรที่จะแถลงผลการดาเนินงานของกองทุนรวมต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2565 เพื่อรับทราบ โดยสามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้

ความเห็นบริษัทจัดการ
บริ ษั ท จั ด การ เห็ น ว่ า ผลการด าเนิ น งานของกองทุ น รวมตามงบการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ น้ สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564
มีความถูกต้ อง เหมาะสม และเป็ นไปตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
ประธานเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนถามคาถาม โดยมีผ้ สู อบถามเข้ ามาดังนี ้
คาถามที่ 1
คาตอบ

จากคุณหนึ่งฤทัย ชัยเสวิกลุ สอบถามว่ามีการตัดค่าเสื่อมหรื อไม่ สาหรับทรัพย์สินของกองทุนรวม
ประธานชี ้แจงว่า การวัดมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมจะใช้ วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยผู้ประเมิน
ค่าทรัพย์สินอิสระ ในแง่ของการตัดค่าเสื่อมจะไม่มีการบันทึกค่าใช้ จ่ายในนัน้ แต่จะดูมลู ค่าทรัพย์สินที่ได้
จากการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินอิสระ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรื อลดอย่างไร

คาถามที่ 2

จากคุณวันชัย เลิศศรี จตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การควบรวม
กิจการของ DTAC และ TRUE จะเอื ้อประโยชน์ต่อกองทุนรวมอย่างไร
ประธานชี ้แจงว่า หากการควบรวมมีการประกาศว่าประสบความสาเร็ จ และในฝั่ งของกองทุนรวมได้ มีการ
เข้ าไปคุย Operator ทุกราย กองทุนรวมก็หวังว่าในส่วนที่กองทุนรวมได้ เคยให้ บริ การกับ กลุ่ม TRUE ในแง่
ของการระดมทุน เพื่อนาทุนเหล่านัน้ ไปสนับ สนุนในการดาเนินกิจ การของ operator เช่น มีการขยาย

คาตอบ

โครงข่ายไปทัว่ ประเทศ ให้ ครอบคลุมพื ้นที่ในการให้ บริ การ ซึ่งทางทุก operator ได้ มีการดาเนินการมาโดย
ตลอด กองทุนรวมจึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าหาก TRUE ควบรวมกับ DTAC ได้ สาเร็ จ จะสามารถเพิ่มความ
น่าสนใจของกองทุนรวม เนื่องจากในเรื่ องของ process การดาเนินการต่าง ๆ ระหว่า งกองทุนรวมกับกลุ่ม
TRUE ประสบความสาเร็ จและได้ รับผลตอบรับจากผู้ถือหน่วยลงทุนจากการที่กองทุนรวมสามารถลงทุน
เพิ่มเติมในทรัพย์สินมาแล้ ว 4 ครัง้ จากวันแรกที่กองทุนรวมได้ จดั ตั ้งโดยมีมลู ค่าทรัพย์สินประมาณ 58,000
ล้ านบาท ปั จจุบนั กองทุนรวมมีมลู ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ ้น โดยมีมลู ค่าทรัพย์มากกว่า 223,000 ล้ านบาท
คาถามที่ 3
คาตอบ

คาถามที่ 4

คาตอบ

คาถามที่ 5
คาตอบ

จากคุณวันชัย เลิศศรี จตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า โอกาสที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนรายใหญ่คือกลุ่ม TRUE จะขายหน่วยลงทุนหลังจากการควบรวมจะเกิดขึ ้นหรื อไม่
ประธานชีแ้ จงว่า ในมุมมองของกองทุน รวม การเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกลุ่ม TRUE เนื่องจากทางกลุ่ม
TRUE เองมองว่าทรัพย์สินที่กลุ่ม TRUE ขายเข้ ากองทุนนัน้ เป็ นทรัพย์สินที่กลุ่ม TRUE เองต้ องใช้ ในแง่ของ
การดาเนินธุรกิจ และ TRUE ก็มองว่าการถือหน่วยลงทุนของ TRUE ใน DIF ยังคงมีความสาคัญกับกลุ่ม
TRUE อยู่ ตามที่ผ้ บู ริ หารของ TRUE ได้ เคยแจ้ งต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ไว้ ทางกองทุนรวมจึงมองว่าการ
ควบรวมไม่น่าส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในเรื่ องดังกล่าว น่าจะเป็ นการบริหารจัดการทางกลยุทธ์ของการ
ลงทุนของกลุ่ม TRUE มากกว่า
จากคุณวันชัย เลิศศรี จตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า สิทธิประโยชน์ด้าน
การหักภาษี ณ ที่จ่ายร้ อยละ 10 ที่ได้ รับการผ่อนผัน ซึ่งจะสิ ้นสุดลงในปี 2565 กองทุนรวมมีแผนการสร้ าง
ผลตอบแทนชดเชยภาษีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะต้ องรับภาระในส่วนนี ้หรื อไม่
ประธานชี แ้ จงว่ า กองทุน รวม DIF จัด ตัง้ ขึ น้ ในปี 2556 และปั จ จุบัน เข้ า สู่ปี ที่ 10 ซึ่ง เป็ นปี ที่ ได้ รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ ท างภาษี ส าหรั บ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รายบุ ค คลเป็ นปี ที่ 10 ตามระยะเวลาการผ่ อ นผั น ของ
กรมสรรพากร ในส่วนของแผนการรองรับ ทางกองทุนรวมเองสาหรับสัญญาเช่าที่กองทุนรวมทากับผู้เช่า
หลักมีการปรับในแง่ของค่าเช่าตามที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ณ วันที่เข้ าลงทุนทุกปี ซึง่ ในส่วนนี ้จะเห็นว่ากองทุนรวมมี
รายได้ ค่าเช่าเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของการหาผู้เช่าเพิ่มเติม โดยในรอบปี ที่ผ่านมาก็มีปริมาณที่
เพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของธุรกิจ Telecom ดังนันในส่
้ วนนี ้ กองทุนรวมมองว่าอาจจะชดเชยให้ กับท่านผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายบุคคลได้ บางส่วน อย่างไรก็ตามสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทอื่น ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ในแง่ของการเสียภาษีแต่อย่างใด
จากคุณเมธา กงเหิน สอบถามว่าภาระภาษี และอินเตอร์ เน็ตดาวเทียมจะส่งผลกระทบบวก ลบ กับธุรกิจ
มากน้ อยประมาณไหน
คุณพงษ์ สกร ในฐานะผู้จดั การทรัพย์สินโทรคมนาคมชี ้แจงว่า ดาวเทียมมีลักษณะที่ลอยอยู่บนฟ้ า และมี
ความห่างจากพื ้นผิวโลกหลายร้ อยกิโลเมตรขึ ้นไป จนถึงสี่หมื่นกว่ากิโลเมตร ซึ่งลักษณะของดาวเทียมจะมี
ความจุหรื อ capacity ค่อนข้ างจากัดที่จะให้ บริการ ดังนันดาวเที
้
ยมที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั จะเป็ นอินเตอร์ เน็ตที่

ความเร็ วไม่สูงนัก อยู่ที่ 10 - 100 Mb ในขณะที่การให้ บริ การอินเตอร์ เน็ต ผ่านระบบอย่างใยแก้ วนาแสง
หรื อ Fiber Optic นัน้ มีความเร็ วอยู่ที่ 100 Mb -2 Gb ในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นลักษณะของตลาดคนละประเภท
ลักษณะการให้ บริ การของดาวเทียมจะเป็ นลั กษณะของพืน้ ที่ที่ห่างไกลหรื อมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
ในขณะที่ Mobile Internet ให้ บริการได้ ไม่ถึง ดังนันผลกระทบจึ
้
งค่อนข้ างน้ อย
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จากคุณอรวรรณ สอบถามว่า เทคโนโลยีที่กาลังจะเกิดขึน้ เช่น Satellite Telephone จะมีผลกระทบต่อ
กองทุนรวมหรื อไม่
คุณพงษ์ สกร ชี ้แจงว่า เทคโนโลยีที่อาจจะเกิดขึ ้นอย่างลักษณะของดาวเทียมที่ให้ บริ การอินเตอร์ เน็ตผ่าน
โทรศัพท์มือถือได้ เลย หมายความว่าเป็ นการให้ บริ การ 4G หรื อ 5G จากดาวเทียมที่ยิงลงมาบนพื ้นผิวโลก
ซึ่งมองว่าเป็ นการมาส่งเสริ ม กับ operator ที่มีอยู่ในปั จจุบนั มากกว่าที่จะมาขัดแย้ ง กล่าวคือการให้ บริการ
โทรศัพท์มือถือในแต่ละประเทศนัน้ จะต้ องมีใบอนุญาตประกอบการ ซึ่งการใช้ บริ การจะเป็ นคลื่นความถี่
เดียวกันกับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ ในปั จจุบนั เพราะฉะนันการให้
้
บริ การจะเป็ นโครงข่ายปั จจุบนั เป็ นโครงข่าย
หลัก และดาวเทียมมาเสริ มในพืน้ ที่เช่น พืน้ ที่กลางทะเล พืน้ ที่ป่า ที่ให้ บริ การค่อนข้ างยุ่งยากและลาบาก
ดังนันดาวเที
้
ยมจะเป็ นตัวช่วยส่งเสริมกันมากกว่า
จากคุณกิตติพงษ์ วะระทรัพย์ สอบถามว่า ถ้ า TRUE รวมกับ DTAC แล้ วทาง DTAC จะมาเช่าเสาจาก DIF
เพิ่มมากขึ ้นหรื อไม่ ถ้ าเพิ่มน่าจะเพิ่มกี่เปอร์ เซ็นต์
ประธานชี ้แจงว่า ในปั จจุบนั การเช่าเสาไม่ว่าจะเป็ นระหว่างกองทุนรวมกับ กลุ่ม TRUE หรื อกองทุนรวมกับ
DTAC จะเป็ นไปตามสั ญ ญาเช่ า ที่ มี ร ะหว่ า งกั น ซึ่ ง กลุ่ ม TRUE เป็ นผู้ เช่ า รายหลั ก ของกองทุ น รวม
เพราะฉะนันในประเด็
้
นนี ้ ภายหลังของการควบรวมในกรณีที่จะต้ องมีการต่อสัญญากับทาง operator หรื อ
DTAC จะต้ องให้ ทาง DTAC เสนอเงื่อนไข ว่าต้ องการต่อสัญญาเช่ากับกองทุนรวมในรูปแบบไหน ในส่วน
ของกองทุนรวมมีความยืดหยุ่นในการเจรจาสัญญาตามปริมาณการเช่าใช้ โดยกองทุนรวมมองว่า หากผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ รับประโยชน์จากการที่มีการมาเช่าใช้ เสามากขึ ้น ทางกองทุนรวมก็ยินดีที่จะเจรจาในส่วนนัน้
อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั ทางกองทุนรวมยังไม่ได้ ทราบผลของการควบรวมกิจการที่แน่ชดั และยังไม่ได้ รับ
การติดต่อจากผู้เช่าทัง้ 2 ราย
จากคุณสรณ์ ณรงค์ ทองพาศน์ ขอให้ กองทุนรวมช่วยสรุ ปสัญญาเช่าต่าง ๆ ว่าจะหมดอายุเมื่อไหร่ และ
กองทุนมีแผนจะจัดการเรื่ องการหมดสัญญาอย่างไร
ผู้ดาเนินการประชุม ชี ้แจงว่า ภาพรวมของสัญญาเช่าที่กองทุนรวมได้ ทาไว้ กับ กลุ่ม TRUE โดยทรัพย์สินที่
กองทุนรวมเข้ าลงทุนหลัก ๆ ประกอบด้ วยเสาโทรคมนาคม และสาย Fiber Optic Cable หรื อสาย FOC
โดยในส่วนของเสาโทรคมนาคม สัญญาเช่าที่ทาไว้ กับ กลุ่ม TRUE จะสิ ้นสุดลงในปี 2576 ในส่วนของสาย
FOC สัญญาเช่าจะสิ ้นสุดในปี 2576 เช่นเดียวกัน เพียงแต่กองทุนรวมได้ กาหนดเงื่อนไขที่ทางกลุ่ม TRUE

จะต้ องเช่ า ยาวต่ อ ไปอี ก สู ง สุ ด 10 ปี โดยเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ได้ แก่ (1) ส่ ว นแบ่ ง การตลาดของ
ธุรกิจบรอดแบนด์ (Broadband Market Share) ของ TRUE มากกว่าร้ อยละ 33 หรื อ (2) รายได้ ของธุรกิจ
บรอดแบนด์สูงเกินกว่าจานวนวงเงินที่กองทุนกาหนดไว้ หากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งข้ างต้ น ทางกลุ่ม
TRUE จะต้ องเช่าสาย FOC ยาวไปอีกสูงสุด 10 ปี ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับระยะเวลาของการต่อใบอนุญาตว่ามี
ระยะเวลาเท่าไหร่ กล่าวคือหากกลุ่ม TRUE ได้ รับใบอนุญาตระยะเวลา 15 ปี กลุ่ม TRUE จะเช่าสาย FOC
ต่อไปอีก 10 ปี หากกลุ่ม TRUE ได้ รับการต่อใบอนุญาต 8 ปี กลุ่ม TRUE จะต้ องเช่าสาย FOC ต่อไปอีก 8
ปี
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จากคุณสิทธิ พันธ์ สุวรรณมณี กองทุนส่วนบุคคล Phillip Capital สอบถามว่า กองทุนมีนโยบายบริ หาร
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยขาขึ ้นอย่างไร เนื่องจากหนี ้ส่วนใหญ่เป็ นแบบ Float และไทยอาจเริ่ มขึ ้นอัตรา
ดอกเบี ้ยในปี หน้ า
ประธานชี ้แจงว่า สาหรับการ refinance ของเงินกู้ยืมที่กาลังจะครบอายุ 1 วงเงินในช่วงสิ ้นปี นี ้ กองทุนรวม
ได้ เริ่ มเข้ าไปเจรจากับกลุ่มผู้ให้ สินเชื่อรายเดิม และจะต้ องสอบถามในแง่ของผู้ให้ สินเชื่อรายอื่น ๆ เพื่อ
เปรี ยบเทียบในเรื่ องของเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่กองทุนรวมจะทาการ refinance ของเงินกู้
ก้ อนที่ 1 เมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา กองทุนจะต้ องมีการพิจารณาว่ากองทุนรวมจะต้ องทาการ swap ในส่วนของ
อัตราดอกเบี ้ย ให้ เป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่หรื อไม่ ซึ่งแนวโน้ ม ณ วันนัน้ อัตราดอกเบี ้ยยังเป็ นช่วงขาลงอยู่
และกองทุนรวมมองว่าในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ที่ได้ ทาการ refinance วงเงินที่ 1 แล้ วนัน้ กองทุนรวมยังได้ ส่วน
ประหยัดจากอัตราดอกเบี ้ยขาลงอยู่ ดังนันกองทุ
้
นรวมจะใช้ วิธีพิจารณาผลที่ดีที่สดุ กับกองทุนในส่วนของ
ทิศทางของอัตราดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ขอเรี ยนให้ ทราบว่าในส่วนของกองทุนรวมเองมีทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดย
กองทุนรวมจะพิจารณาแนวทางประกอบด้ วยว่ากองทุนรวมจาเป็ นที่จะต้ องทา swap หรื อไม่ หรื อจะต้ องทา
ที่สดั ส่วนเท่าไหร่ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนมากที่สดุ

ทังนี
้ ้ มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสนอความเห็นว่า อยากให้ กองทุนรวมสรุป รายงานผลการดาเนินงานในวาระที่ 1 ด้ วยนัน้ ประธานได้
ขอน้ อมรับไว้ พิจารณานาเสนอเป็ นภาพสรุปสาหรับในปี ถัดไป
มติท่ปี ระชุม
วาระนี ้เป็ นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนและสรุปว่าที่ประชุมมีมติ รับทราบผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ประจาปี
2564

วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนของกองทุนรวม ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564
โดยผู้ดาเนินการประชุม เป็ นผู้เสนอรายละเอียด ดังนี ้
ขอเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม รั บ ทราบงบแสดงฐานะการเงิ น (งบดุ ล ) และบัญ ชี ก าไรขาดทุน ประจ าปี สิ น้ สุด ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2564 ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) โดยกองทุนรวมได้ จดั ทาและอนุมตั ิงบแสดง
ฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เสร็จสิ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และเห็นสมควรที่จะรายงานต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อรับทราบดังนี ้

ผู้ดาเนินการประชุมได้ ชี ้แจงถึงเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ของผู้สอบบัญชี ดังนี ้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter)
• มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานของโทรคมนาคม ซึง่ มีความสาคัญโดยใช้ วิธีรายได้ จากการคิด
ลดกระแสเงินสด
• กองทุนรวมได้ แต่งตัง้ ให้ ผ้ ูประเมินอิสระ ทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมเป็ นประจาทุกปี โดยผู้ประเมินจะพิจารณาถึงข้ อมูลของธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม โดยเฉพาะ
ข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ แก่ สัญญาเช่า และรายได้ จากการให้ เช่าสินทรัพย์ เป็ นต้ น
วิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
• ประเมินความรู้ความสามารถ ความเป็ นอิสระ และความเที่ยงธรรมของผู้ประเมินอิสระ
• ประเมินวิธีการ และความเหมาะสมของข้ อสมตติฐานหลักที่ใช้ การใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านการประเมินในสานักงาน
เดียวกันในการประเมินสมมติฐานต่าง ๆ เหล่านี ้ และตรวจสอบวิธีการคานวณ การสร้ างโมเดล การคานวณมูลค่า
ยุติธรรมของผู้ประเมิน
• ทดสอบความถูกต้ อง และความสัมพันธ์ของข้ อมูลที่ใช้ ในการประเมินโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง เช่น สัญญาเช่า
• ทดสอบความถูกต้ องของการกระทบยอดของรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้ อง
ความเห็นบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ
กองทุนรวม มีความถูกต้ องและเหมาะสม
ประธานเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนถามคาถาม ทัง้ นีไ้ ม่ มีผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนสอบถามเข้ ามา
มติท่ปี ระชุม
วาระนี ้เป็ นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนและสรุปว่าที่ประชุมมีมติ รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไร
ขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2564
โดยผู้ดาเนินการประชุม เป็ นผู้เสนอรายละเอียด ดังนี ้
ตามทีก่ องทุนรวมได้ มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยกาหนดให้ บริษัท
จัดการ ฯ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี โดยจ่ายอย่างน้ อย
ปี ละ 2 ครัง้ สาหรับปี 2564 ทางกองทุนรวมมีการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล จาการดาเนินงาน รายละเอียดดังนี ้

สาหรับการคานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วสาหรับผลการดาเนินงานตั ้งแต่ปี 2565 เป็ นต้ นไป กองทุนรวมมีนโยบายหักเงิน
สารองเงินเพื่อการชาระหนี ้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์เดิม ก่อนคานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วสาหรับการจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน โดย ในปี 2565 กองทุนรวมมีการสารองเงินเพื่อจ่ายชาระหนี เ้ งินกู้ยืมดังกล่าว จานวน 155 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ กองทุนรวมได้ ระบุนโยบายดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี ไว้ ด้วยแล้ ว
ความเห็นบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการเห็นว่า การจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2564 (จากผลการดาเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564
ถึ ง วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564) มี ค วามถูก ต้ อ ง เหมาะสม และเป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นโครงการจัด การกองทุน รวม และ
เห็นสมควรที่จะรายงานต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ
ประธานเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนถามคาถาม โดยมีผ้ สู อบถามเข้ ามาดังนี ้
คาถามที่ 1
คาตอบ

จากคุณอรวรรณ สอบถามว่า กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน 175 ล้ านบาท เป็ นผลจากการประเมินราคา
โดยผู้ประเมินราคาอิสระให้ เป็ น FV หรื อมูลค่าในอนาคตใช่หรื อไม่
ผู้ดาเนินการประชุม ชีแ้ จงว่า รายการกาไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนประกอบไปด้ วย 2 ส่วนหลัก
ส่วนแรกได้ แก่การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งในปี 2564 สามารถรับรู้กาไรจากการประเมิน
มูลค่าทรั พย์ สินประมาณ 760 ล้ านบาท ส่วนที่ 2 เป็ นการบันทึกบัญชีรายการขาดทุนสุทธิ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินสิทธิการใช้ ของกองทุนรวม ซึ่งขาดทุนสุทธิอยู่ที่ประมาณ 587 ล้ านบาท ดังนัน้
ส่งผลให้ รายการกาไรสุทธิ ที่ยังไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนของกองทุนรวมอยู่ที่ 175 ล้ านบาท ทัง้ นีร้ ายการ
ดังกล่าวเป็ นเพียงวิธีการบันทึกบัญชีเท่านัน้ ไม่ได้ เป็ นกระแสเงินสดที่จ่ายออกไปจริ ง

ประธานได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินอิสระว่าจะนากระแสรายได้ ของ
กองทุนและใช้ วิธีคิดลดกระแสเงินสดกลับมาให้ เป็ นมูลค่าปั จจุบนั ณ วันที่ทาการบันทึกงบการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
ผู้ดาเนินการประชุมได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกั บรายการขาดทุนสุทธิ จากการตีมูลค่าทรั พย์ สินสิทธิ การใช้
จานวน 587 ล้ านบาท เป็ นวิธีการบันทึกทางบัญชี ตามมาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มนามาใช้ กบั
กองทุนรวมในปี 2563
มติท่ปี ระชุม
วาระนีเ้ ป็ นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนและสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 ของ
กองทุนรวม
วาระที่ 5 รับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
โดยผู้ดาเนินการประชุม เป็ นผู้เสนอรายละเอียด ดังนี ้
บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาและเสนอให้ แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของกองทุนรวมประจาปี 2565 โดยมีค่าตอบแทน 1,975,000 บาท โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
1. นายพิสิฐ ทางธนกุล
2. นางสาวนันทิกา ลิ ้มวิริยะเลิศ
3. นางสาวธิตินนั ท์ แว่นแก้ ว

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095) และ/หรื อ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358) และ/หรื อ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432)

ตารางเปรี ยบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
ประจาปี 2565
1,975,000 บาท

ประจาปี 2564
1,900,000 บาท

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้น 75,000 บาท (ร้ อยละ 4)

ความเห็นบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเหมาะสมและไม่
มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็ นอิสระต่อการทาหน้ าที่ และอัตราค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ ้นอยู่ใน
อัตราตลาด จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของกองทุนรวม ประจาปี 2565
ประธานเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนถามคาถาม ทัง้ นีไ้ ม่ มีผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนสอบถามเข้ ามา

มติท่ปี ระชุม
วาระนีเ้ ป็ นวาระรั บทราบจึงไม่มีการลงคะแนนและสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติรั บทราบการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีแ ละการก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถามคาถาม หรื อแสดงความคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ ทังนี
้ ้ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถามคาถาม
แสดงความคิดเห็น หรื อมีข้อเสนอแนะเข้ ามา
เมื่อไม่มีคาถาม ข้ อเสนอแนะ หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานแจ้ งการปิ ดประชุมเวลา 10.50 น. และกล่าวขอบคุณทุก
ท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี ้
ปิ ดประชุมเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ ____________________________________
(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ประธานที่ประชุม
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
โดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

