
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ ประจำปี 2566 
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล (DIF) 

ประชุมเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ห้องประชมุวภิาวดี บอลรูม  
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

ก่อนการเปิดประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุม โดยชี้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย
ลงทุน ประจำปี 2566 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยการประชุมจะเป็นไปอย่างกระชับเพื่อลดความเส่ียงในการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค พร้อมได้แจ้งเกี่ยวกับการบันทึกวีดีโอโดยในการประชุมครั้งนี้ จะมีการบันทึกวิดีโอระหว่างจัดการประชุมเพื่อบันทึก
ข้อมูล สำหรับประกอบการจัดทำรายงานการประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุน ซึ่ งจะมีข้อมูลที ่ถูกบันทึก ได้แก่ ภาพถ่ายหรือ
ภาพเคล่ือนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุม รวมถึงเนื้อหา การลงคะแนนเสียง คำถาม คำตอบ และการแสดงความ
คิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้จัดพื้นที่สำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ประสงค์บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
ในระหว่างการประชุมไว้แล้ว ในบริเวณแถวที่น่ังถัดจากป้ายประกาศ ท่านผู้ถือหน่วยสามารถอ่านรายละเอียดการใชสิ้ทธิข้อมูล
ส่วนบุคคลตามที่ได้แจ้งในเอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญประชุม 

ลำดับถัดไปผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

ผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 

1) คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม Executive Director, กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) 

   ประธานท่ีประชุม 
2) คุณสิรยา ศรีเกษมวงศ์ Associate Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 
 ผู้ดำเนินการประชุม 

3) คุณพงษ์สกร วัฒนศิริวิบูลย์ รองผู้อำนวยการ Technical and Engineering Support 
 บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด 
 ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 

4) คุณฐิฑิมา ปัญญาวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Sales and Marketing  
 บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด 
 ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ จากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

1) คุณอลิสา หวังจิตต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์  
2) คุณณัฏฐพัฒ อังศุพรวิภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ 



ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด   

1) คุณพิสิฐ ทางธนกุล Partner  
2) คุณชาลิสา หุ่นหิรัณย์สาย Manager 

 
เร่ิมการประชุม 

 เริ่มเปิดประชุมเวลา 9.30 น.  โดยคุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)  ได้กล่าว
ต้อนรับผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี  2566  มีผู้ถือหน่วยรวมทั้งสิ้น 68,492 ราย 
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 10,631,653,745 หน่วย โดยมีผู้ถือหน่วยเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง 265 ราย ถือหน่วยรวม 75,875,110 หน่วย และเป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 448 ราย ถือหน่วยรวม 3,895,916,178 
หน่วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 713 ราย คิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนรวมทั้งสิ้น 3,971,791,288 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 37.3582 ของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด  ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ที่จะต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ย
กว่า 25 ราย และต้องมีหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ดังนั้นประธาน
ในที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
ดิจิทัล (“กองทุนรวม”) และขอให้คุณสิรยา ศรีเกษมวงศ์ รับหน้าที่ดำเนินการประชุม (“ผู ้ดำเนินการประชุม”) ชี ้แจง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประชุมให้ท่ีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ 

 ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  และเป็นการปฏิบตัิต่อ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2566 บริษัทจัดการได้เปิดโอกาส
ให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา นอกจากนี้ทางบริษัทจัดการ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมถึงแจ้งข่าวการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
พิจารณาข้อมูลในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2566 ได้ทราบล่วงหน้า 
 
ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงระเบียบการประชุมให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ในแต่ละวาระ จะมีการเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
นั้น ๆ ตามความเหมาะสม 

2. กองทุนรวม ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัดคำถามหรือการแสดงความเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือ
ละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือเป็นการรบกวนการประชุม และก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น 

3. ในกรณีที ่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาระยะเวลาการประชุมภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กองทุนรวม จะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม  



ทั้งนี้ หากมีคำถามที่คงค้างอยู่  บริษัทจัดการจะชี้แจงและเผยแพร่คำตอบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทจัดการ  พร้อมการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้ โดยจะแจ้งผ่านระบบเผยแพร่
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม หรือภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 
 
ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ ดังนี้ 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 

ประธานกล่าวเสนอต่อที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการได้เผยแพร่และจัดส่งข้อมูลรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ไปพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุมและรายละเอียดข้อมูลในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท

จัดการในวันท่ี 28 มีนาคม 2566 รวมถึงได้จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทางไปรษณีย์ 

ความเห็นบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 วาระน้ี

ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ท่ีประชุมรับทราบ  

 
ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถามคำถาม โดยมีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามดังนี้ 
 
คำถามที่ 1 จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับบัตรลงคะแนนซึ่งได้รับเพียง  

1 ใบ สำหรับวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ โดยหากต้องการลงคะแนนในวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และ
วาระที่ 5 ผู้ถือหน่วยจะต้องทำอย่างไรในกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

คำตอบ ประธานชี้แจงว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนในวันนี้ ทุกวาระเป็นวาระเพื่อรับทราบ กล่าวคือเป็น
การรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 รวมถึงรายงานการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2566 และสำหรับวาระท่ี 6 เป็นวาระอื่น ๆ ท่ีเปิดให้ผู้ถือหน่วยสามารถ
ยื่นเสนอวาระเข้ามาได้ ซึ่งหากมีการนำเสนอวาระทางบริษัทจัดการจะพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการ
ประชุมในวาระนั้น ๆ ตามที่ได้เสนอมาหรือไม่ โดยประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน 
ก.ล.ต. ที่ได้ให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะมีความแตกต่างกันกับกรณีการจัดประชุมของ
บริษัทจดทะเบียนเนื่องจากการประชุมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การนำเสนอจะเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จะไม่มีการ
ลงมติในแต่ละวาระ รวมถึงวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยทางสำนักงาน ก.ล.ต. มีวัตถุประสงค์ ให้กองทุน
รวมและกองทรัสต์ ม ีโอกาสได้พบและตอบคำถามกับผู ้ถ ือหน่วยลงทุน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
จึงให้มีการจัดประชุมขึ้น และเป็นเพียงการรายงานผลการดำเนินงาน 

 



คำถามที่ 2 จากผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่ากรณีที่มีการควบรวมระหว่างทรูและดีแทค  
เสาสัญญาณของดีแทคจะมีผลกระทบอะไรต่อธุรกิจของกองทุน DIF หรือไม่  

คำตอบ คุณพงษ์สกร ชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ของการควบรวมกันเพื่อให้เกิดการ Synergy กล่าวคือเพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนเป็นทรัพย์สินที่มาจากกลุ่มทรูเป็นหลัก ซึ่งกองทุนไม่ได้รับ
ผลกระทบอะไรเนื่องจากยังคงได้รับรายได้จากผู้เช่าหลักคือกลุ่มทรูเช่นเดิม แต่ส่วนของดีแทคที่กองทุนมี
รายได้เพิ่มเติมจากการเช่าเสาอาจจะได้รับผลกระทบ แต่ยังมีโอกาสที่ทรัพย์สินของดีแทคอาจจะสามารถ
นำมาเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนเพิ่มเติมได้  

 
คำถามที่ 3 จากผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่หลังจาก Synergy แล้ว

มีการลดค่าใช้จ่าย จะกระทบต่อโครงสร้างรายได้ของ DIF อย่างไร เป็นไปได้หรือไม่ที่ทรูจะไปใช้
เครือข่าย share กันกับดีแทค ทำให้ทรูมาเช่ากองทุนน้อยลง ส่งผลให้รายได้ลดลง และ 
การจ่ายเงินปันผลก็จะลดลงไปด้วย มีความเป็นไปได้หรือไม่  

คำตอบ ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันทางกองทุนมีทรูเป็นผู้เช่าหลัก สัดส่วนรายได้ที่กองทุนได้รับจากทรู เป็น
สัดส่วนร้อยละ 97 โดยประมาณ โดยกองทุนรวมมีสัญญาเช่าระยะยาวกับกลุ่มทรู ซึ่งสัญญาเช่าจะสิ้นสุด
ในปี 2576 ซึ่งยังมีระยะเวลาคงเหลืออีก 10 ปี ดังนั้นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 97 ยังไม่มีการเปล่ียนแปลง และ
ยังสามารถปรับเพิ่มขึ้นตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า สำหรับในส่วนของดีแทค และผู้เช่ารายอื่น ๆ 
ปัจจุบันมีการเช่าเสาของกองทุนรวม คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 3 ของรายได้รวมของกองทุนรวม ดังนั้น
ในกรณีที ่มีการควบรวมกันระหว่างทรูและดีแทค ในแง่ของกลยุทธ์ของทั้ง 2 บริษัท อาจจะมีการลด
ค่าใช้จ่าย ซึ่งถ้าดีแทคมีการไปใช้ใน site ในส่วนท่ีทรูเช่ากองทุน DIF อยู่และยังมีการใช้ไม่เต็ม capacity ที่
เช่า กล่าวคือมีการจ่ายค่าเช่ามากกว่าที่กลุ่มทรูใช้จริง ก็มีโอกาสที่ทางดีแทคจะย้ายไปใช้กับทรูในส่วนที่
เหลือ  อย่างไรก็ตามในส่วนของกองทุนได้มีการคำนวณ ในกรณีท่ีดีแทคหยุดการเช่าใช้เสาของกองทุน โดย
ลดการเช่าใช้จนเหลือศูนย์ จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนหรือส่งผลต่อเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะได้รับลดลงประมาณ 3 สตางค์ต่อปี ทั้งนี้เป็นผลกระทบในแง่ของการรวมเพื่อลดค่าใช้จ่าย และก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัทใหม่ระหว่างทรูและดีแทค อย่างไรก็ตามในมุมของกองทุนรวมมองวา่ ในแง่ของ
ดีแทค ก็มีเสาโทรคมนาคมที่ดีแทคเป็นเจ้าของอยู่ ดังนั้นมีโอกาสที่บริษัทใหม่ที่รวมกันแล้วอาจจะพิจารณา
ที่จะนำเสามาระดมทุนผ่านกองทุนอย่างเช่นที่ทรูมีการลงทุนในอดีต โดยกองทุนรวมมีการลงทุนเพิ่มเติม
มาแล้วทั้งหมด 4 ครั้ง จึงมีโอกาสที่กองทุนรวมจะได้ลงทุนในทรัพย์สินของดีแทคเพิ่มเติมได้ เนื่องจากทีม
บริหารของทั้ง 2 บริษัท รวมเป็นทีมบริหารจัดการเดียวกัน 

 
คำถามที่ 4 จากผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมว่าเทคโนโลยีนี้

จะส่งผลกระทบต่อกองทุนในระยะเวลาอันใกล้ หรือในระยะเวลา 5 - 10 ปี หรือไม่ 
คำตอบ คุณพงษ์สกร ชี้แจงว่า ตัว Satellite Internet ที่กำลังมามีข้อจำกัดเรื่องของ (1) capacity กล่าวคือการยิง

ข้อมูลขึ้นไปบนอากาศ บน Satellite ใช้เวลาและยุ่งยาก รวมทั้งมี lifetime ที่ไม่ได้ยาว และมี capacity ที่
จำกัด (2) การที่จะให้บริการ Satellite Internet ได้จะต้องมี license กล่าวคือผู้ให้บริการใดก็ตามจะมา 



broadcast ลงพื้นที่ใดๆ  ในประเทศไทย จะต้องมี license ในการให้บริการ โดยอาจจะต้องมาร่วมมือกัน
กับ operator ใดๆ ที่ให้บริการอยู่ในเมืองไทย เนื่องจากตัว Satellite จะต้องมีการ leverage หรือ synergy 
เพื่อให้เกิดบริการอย่างครบถ้วน เนื่องจากการให้บริการ broadband internet ปัจจุบันมี speed ตามบ้าน
ประมาณ 1 Gbs อยู่แล้ว ส่วนตัว satellite หน่วยเป็น Mbs โดยอาจจะอยู่ในช่วง 50-100 Mbs ซึ่ง speed 
แตกต่างกันเยอะมาก อย่างไรก็ตามข้อดีของ satellite จะเหมาะกับพื้นท่ีห่างไกล เช่น ในป่าเขา กลางทะเล 
ที่ไม่สามารถลากสายได้ ดังนั้นจึงมองว่า satellite จะช่วยทำให้เกิดการบริการที่ครบถ้วนมากกว่าที่จะมา
แข่งขันกัน 

 
 คุณฐิฑิมา กล่าวเสริมว่า การใช้บริการ internet นั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน 

internet บนมือถือ เช่น อยู่บ้านก็มีการใช้งานมือถือ ซึ่งสัญญาณของมือถือนั้นทะลุทะลวงผ่านบ้านได้  
ในขณะที่การส่งสัญญาณของ satellite ยังไม่ทะลุทะลวงเข้าไปในบ้านเราได้ จึงมองว่าสัญญาณมือถือ
ปัจจุบันยังคงเป็นที่คุ้ยเคย และใช้งานได้ง่ายกว่า ดังนั้นการที่ satellite จะมาทดแทนได้ 100% จะต้องใช้
เวลาอีกนาน ดังนั้น satellite จึงเป็นตัวที่จะมาช่วยเสริมในจุดที่ขาดเช่น กลางทะเล พื้นที่ชายขอบ ชายแดน 
จึงกล่าวสรุปได้ว่า satellite จะเป็นตัวช่วยเสริมมากกว่าที่จะมาทดแทนกัน  

 
คำถามที่ 5 จากผู ้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่าอินเทอร์เน็ตดาวเทียม การส่งสัญญาณยัง

จำเป็นต้องใช้เสาหรือไม่ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สิ้นสุดลงแล้ว นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จะเป็นอย่างไร 

คำตอบ  คุณพงษ์สกร ชี้แจงว่า satellite จะเป็นการ broadcast จากตัว satellite ที่อยู่บนท้องฟ้าลงมายัง end user 
เลย จึงไม่จำเป็นต้องการใช้เสา อย่างไรก็ตามตัว satellite มีข้อจำกัดในด้านของความจุ กล่าวคือจะไม่
สามารถให้บริการกับผู้ใช้บริการในคราวเดียวกันเป็นจำนวนมากได้ ดังนั ้นจึงเหมาะกับพื้นที่ห่างไกล  
ที่ไม่สามารถลากสายได้ตามที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้  นอกจากนี้สำหรับมือถือ เทคโนโลยี 4G 5G หรือ 6G 
ในอนาคต ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นตัว satellite มีความจุไม่พอ ดังนั้น 
satellite จะเข้ามาเสริมหรือเข้ามา leverage เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการให้บริการ 

  
 ประธานชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยกองทุนรวมได้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2556 สิทธิประโยชน์

ทางภาษีที่ทางรัฐบาลให้เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 สิ้นสุดลงไปในรอบการจ่ายเงิน 
ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ในปี 2565 ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายย่อย หรือที่เป็นบุคคลธรรมดา ดังนั้นปัจจุบันลักษณะสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ DIF จะกลับไป
เป็นเหมือนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการหักภาษี  
ณ ที ่จ่ายอยู่ เนื ่องจาก 10 ปีที ่ผ่านมา กองทุนรวมได้รับสิทธิประโยชน์จากทางรัฐบาล ทั ้งนี ้กองทุน 
จะประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราตามกำไรเงินสดที่กองทุนได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินของกองทุน  



ในแง่ยอดสุทธิที่ผู้ถือหน่วยจะได้รับ จะต้องนำส่งภาษีร้อยละ 10 เนื่องจากสิ้นสุดการได้รับยกเว้นสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีนี้แล้ว ส่งผลให้เงินปันผลที่จะได้รับลดลงไปร้อยละ 10  

 
คำถามที่ 6 จากผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง จากการควบรวมระหว่างทรูและดีแทค อยากให้กองทุน

ประเมินราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง 
คำตอบ ประธานชี้แจงว่า ในแง่ของกองทุนรวมมีการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มทรู  และมีการลงทุนเพิ่มเติม

มาแล้ว 4 ครั้ง สำหรับทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 217,000 ล้านบาท สำหรับ
การรวมกันของทรูและดีแทคไม่ได้มีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุน เพียงแต่ในแง่ของ operator 
คือทรูและดีแทค เป็นกลุ่มผู้เช่าของกองทุน ดังนั้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกองทุนคือ หากดีแทคไปใช้ส่วน
ที่ทรูเช่าอยู่ อาจจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุน สำหรับผลกระทบทางอ้อมต่อมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุน จะส่งผลกระทบในแง่ของการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนซึ่งหากมีการลดการใช้ของ  
ดีแทคลง กระแสรายได้ของดีแทคที่กองทุนได้รับก็จะปรับลดลงไปด้วย ดังนั้นก็อาจจะกระทบต่อมูลค่าการ
ประเมินของผู้ประเมินทรัพย์สิน เนื่องจากรายได้ตามสัญญาเช่าที่กองทุนได้รับอาจจะมีการปรับลดลงบ้าง   

 
คำถามที่ 7 จากผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่าเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญระหว่างกองทุนและ

กลุ่มทรูมีอะไรบ้าง และกองทุนเป็น Leasehold หรือ Freehold  
คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าทรัพย์สินท่ีกองทุนเข้าลงทุนคือเสาโทรคมนาคม และสาย Fiber Optic (FOC) 

โดยในส่วนของสัญญาเช่าสำหรับเสาจะสิ้นสุดลงในปี 2576 ส่วนสัญญาเช่าสาย Fiber Optic เบื้องต้นจะ
สิ้นสุดลงในปี 2576 เช่นเดียวกัน เพียงแต่ส่วนของสาย FOCจะมีเงื่อนไขที่กองทุนตกลงกับกลุ่มทรูไว้2 
เง ื ่อนไข ได ้แก ่ (1) Broadband market share ของกลุ ่มทรูส ูงเก ินกว ่า 33%  (2) รายได้ของธุรกิจ 
บรอดแบนด์ของกลุ่มทรูเกินกว่าจำนวนที่กองทุนและกลุ่มทรูตกลงกันไว้ ซึ่งหากเข้าเงื่อนไขเพียงข้อใด  
ข้อหน่ึง กลุ่มทรูจะมีภาระพูกพันท่ีจะต้องเชา่สาย FOC ของกองทุนยาวต่อไปอีกสูงสุดไม่เกิน 10 ปี กล่าวคอื
จะต้องพิจารณาด้วยว่ากลุ่มทรูต่อ license ที่ได้รับออกไปได้ยาวอีกกี่ปี หากทรูต่อ license ได้ 15 ปี และ
เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น กลุ่มทรูจะต้องเช่าสาย FOC ของกองทุนยาวต่อไปอีกสูงสุดคือ 10 ปี  
แต่ถ้าทรูต่อ license ได้เพียง 8 ปี กลุ่มทรูจะต้องเช่าสาย FOC ของกองทุนยาวต่อไปอีกแค่ 8 ปี ดังนั้นสาย 
FOC มีความเป็นไปได้ที่สัญญาเช่าที่มีอยู่จะยาวต่อไปจนถึงปี 2586  

 
 ผู้ดำเนินการประชุม อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุน  ประกอบด้วย 3 

โครงสร้าง ได้แก่  
(1) การซื้อสิทธิในกระแสรายได้ เนื่องจากทรูได้มีการทำสัญญาเช่ากับทาง CAT หรือ กสท.เดิม ซึ่งได้มีการ

ควบรวมกับ TOT และปัจจุบันกลายมาเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT โดยสัญญาซื้อสิทธิใน
กระแสรายได้จะสิ้นสุดลงในปี 2568 ซึ่งกองทุนมีสิทธิที่จะจ่ายเงินซื้อจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อซื้อ
ทรัพย์สินส่วนน้ีแล้วโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุน   



(2) โครงสร้างในรูปแบบกรรมสิทธิ์ ซึ่งทรัพย์สินส่วนน้ีจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนอยู่แล้ว 
(3) สัญญาเช่าระยาว 20 ปี และ 30 ปี ซึ่งส่วนนี้กองทุนมีข้อกำหนดคือ กองทุนสามารถจ่ายเงินเพื่อซื้อ

ทรัพย์สิน และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมาเป็นของกองทุน เช่นเดียวกัน 
ดังนั้นโดยภาพรวมแล้ว ทรัพย์สินของกองทุนถือว่าเป็น Freehold  
 
ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันการที่ประเทศเรายังมีการใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างต่อเนื่อง  และ
เทคโนโลยีที่มีทดแทนซึ่งมองว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเสริมกัน มากกว่าจะทดแทนได้ 100% และภายหลัง
ที่ทรูและดีแทครวมกัน ส่งผลให้ผู้เล่นรายหลักในตลาดเหลืออยู่เพียง 2 รายนั้น  หากในอนาคตทางทรูจะ
ออกจากธุรกิจไป ซึ่งมองว่าอาจเป็นไปได้ยาก แต่หากเกิดกรณีนี้จริงก็เชื่อว่าจะมีผู้ให้บริการรายอื่นเข้ามา 
และต้องมองหาที่จะต้องใช้เสา และสายที่กองทุนมีอยู่ โดยในอนาคตหากทรูยังอยู่ในธุรกิจนี้ ก่อนที่ 2576 
จะมาถึง ทางกองทุนจะเข้าไปเจรจากับทรูในแง่ของค่าเช่าในอนาคต ว่าจะเป็นในลักษณะไหน โดยกองทุน
จะพยายามเจรจาให้ได้ผลดีที่สุด โดยอ้างอิงจากราคาตลาดในขณะน้ันว่าในแงข่องปริมาณการใชแ้ละราคา
ตลาด กองทุนจะทำสัญญาเช่ากับทรูได้ในลักษณะใดบ้าง ซึ่งกองทุนจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
อีกครั้ง 

 
คำถามที่ 8  จากผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามในกรณีที่ดีแทคอาจไม่เช่าเสา ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน

รายได้ประมาณร้อยละ 3 กองทุนมองหาว่าจะปล่อยเช่าส่วนนี้กับผู้เช่ารายอื่นบ้างหรือไม่  และ
สอบถามเกี่ยวกับความเป็น Freehold และ Leasehold ว่าทุกครั้งที่กองทุนซื้อทรัพย์สินเพิ่มจะเพิ่ม
ความเป็น Freehold ของกองทุนใช่หรือไม่ และปัจจุบันเป็น Freehold กี่เปอร์เซ็นต์ 

คำตอบ คุณพงษ์สกร ชี้แจงว่า ปัจจุบันกองทุนมีผู้เช่ารายอื่นอยู่ด้วย เช่น NT ปัจจุบันก็เป็นผู้เช่ากองทุนถึงแม้ว่า
อาจจะเช่าเป็นส่วนน้อย นอกจากนี้กองทุนก็ได้มีการเข้าไปคุยกับ operator รายอื่นเป็นระยะ ๆ  

  
 เกี่ยวกับความเป็น Freehold/ Leasehold ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า จะมีความสมบูรณ์ในแง่ของฐานะทาง

กฎหมาย โดยในส่วนของกองทุนจะมีการสำรองเงินไว้สำหรับใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สิน ซึ่งในวันที่กองทุน
เข้าลงทุน กองทุนได้ทำการประมาณไว้แล้วว่าเงินสำรองนี้กองทุนสามารถนำไปใช้สิทธิเพื่อซื้อทรัพย์สินได้ 
กล่าวคือในอนาคต หากมีความคุ้มค่าที่จะนำเสาเข้ามาเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุน ดังนั้นกองทุนคาดว่าจะ
นำเงินท่ีสำรองไว้นี้ไปใช้สิทธิ และทรัพย์สินจะเป็นกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ 

 
 ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าปัจจุบันโครงสร้างการลงทุนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุน หรือ Freehold 

คิดเป็นร้อยละ 56 ส่วนท่ีเป็นสัญญาเช่าระยะยาวร้อยละ 26 และส่วนท่ีเป็นโครงสร้างการซื้อสิทธิในกระแส
รายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 และสำหรับโครงสร้างการซื้อสิทธิในกระแสรายได้นั้น กองทุนมีความตั้งใจ
ที่จะใช้สิทธิในการซื้อจำนวนประมาณ 10 ล้านบาทในปี 2568 และกองทุนจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนนี้ 
ส่งผลให้ทรัพย์สินประเภทกรรมสิทธิ์ของกองทุนจะมีเพิ่มมากขึ้น 



คำถามที่ 9 ผู้ถือหน่วยลงทุนถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของดีแทคหากมีการคืนการเช่าเสาสัดส่วนรายได้รอ้ยละ 
3 นี้ กองทุนมีโอกาสที่จะหารายได้ส่วนนี้กลับเข้ามาให้เต็ม 100 ใช่หรือไม่ และในกรณีที่ดีแทค
ต้องการนำเสาเข้ากองทุน กองทุนจะออกหน่วยลงทุนมาขายเพิ่มใช่หรือไม่  

คำตอบ ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของดีแทคซึ่งเป็นผู้เช่า โดยนำอุปกรณ์มาติดไว้บนเสาของกองทุน ดังนั้น
หากดีแทคมีการลดการใช้เสาลง มีความเป็นไปได้ที่พื้นที่ของเสานั้นจะว่างลง ดังนั้นกองทุนสามารถนำไป
ให้เช่ากับผู้เช่าที่เป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่นได้  สำหรับคำถามกรณีที่ดีแทคต้องการนำเสาเข้า
กองทุนนั้น  ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าจะเป็นการระดมทุนเพิ่ม ซึ่งกองทุนจะนำเสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
ขออนุมัติรายการ  

 
คำถามที่ 10  จากผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าก่อนที่สัญญาเช่าระหว่างกองทุนกับ

กลุ่มทรูสิ้นสุด กองทุนจะมีการเจรจากับกลุ่มทรูล่วงหน้ากี่ปี และปัจจุบันการเช่าใช้เสา และสาย
ของกลุ่มทรูปัจจุบันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ 

 
คำตอบ ประธานชี้แจงว่า โดยปกติหากเป็นสัญญาเช่าระยะยาว จะมีการเจรจาการต่อสัญญาเช่าล่วงหน้าประมาณ 

2 ปี  

  
 ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับเสา 1 ต้น มี capacity 4 slots ปัจจุบันผู้เช่าหลักคือกลุ่มทรูเชา่

อยู่ประมาณ 2.3 slots ดังนั้น slots ว่างส่วนท่ีเหลือกองทุนจัดหาประโยชน์โดยการปล่อยเช่าให้กับผู้เช่าราย
อื่น โดยปัจจุบันกองทุนมีผู้เช่ารายอื่นเช่น ดีแทค, NT, บริษัทติงส์ ออน เน็ต เป็นต้น  

 
คำถามที่ 11  จากผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่าโครงสร้างเงินกู้ของกองทุนซึ่งเป็น Float Rate นั้น 

และจากปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ธปท. ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยมาแล้ว 1.25% และต่อไปถ้าอัตรา
ดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นทุก ๆ 25 basis point จะกระทบต่อเงินปันผลอย่างไร 

คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า การปรับเพิ่มขึ ้นของอัตราดอกเบี้ยโดยทุก ๆ 25 basis point ที่เพิ ่มขึ้นจะ
กระทบต่อภาระการจ่ายดอกเบี้ยของกองทุนคิดเป็นประมาณ 70 ล้านบาท ส่งผลกระทบต่อเงินปันผล 
0.0066 บาทต่อปี  

 
คำถามที่ 12  จากผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่ารายได้สัดส่วนร้อยละ 3 ของดีแทค คิดเป็นเงิน

ประมาณเท่าไหร่  สัญญาเช่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ และต้องแจ้งกองทุนล่วงหน้าอย่างไร  
คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าสัดส่วนรายได้ของดีแทคร้อยละ 3 คิดเป็นเงินค่าเช่าประมาณ 300 ล้านบาท 

ต่อปี และประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสัญญาเช่าของดีแทคจะสิ้นสุดลง มีนาคม 2567 ซึ่งในระหว่างนี้หาก
ดีแทคจะใช้สิทธิขอลดการใช้เพื่อไปรวมกับส่วนที่ทรูเช่าใช้อยู่ซึ่งยังใช้ไม่เต็ม ดีแทคสามารถแจ้งยกเลิกได้
ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า โดยในกรณีท่ีจะขอเปล่ียนแปลงการเช่าใช้ลง ดีแทคจะต้องแจ้งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน 



คำถามที่ 13 ผู้ถือหน่วยลงทุน ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการควบรวมระหว่างทรูและดีแทคว่ามี
ข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง  

คำตอบ ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลกระทบในด้านบวกหลังจากการควบรวมแล้ว จะมีเสาโทรคมนาคมที่เหลืออยู่ 
ที่ยังไม่ได้เข้าลงทุนทั้งของทรูและดีแทคเพิ่มมากขึ้น จึงมีโอกาสที่จะมาเลือกระดมทุนผ่านการขายทรัพย์สิน
เข้ากองทุน DIF และในส่วนของ operator หรือ new company ที่เกิดจากการควบรวมระหว่างทรูและดแีทค 
ก็ยังคงตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม ดังนั้นจะต้องมีความต้องการขยายโครงข่ายสัญญาณให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงมีโอกาสที่จะมาเช่าใช้งานเพิ่มบนเสาของกองทุน ตามความต้องการใช้ 5G ที่มี
การใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นหากทรูและดีแทคต้องการใช้เสา และไม่ต้องการสร้างเสาเพิ่ม ดังนั้นมีความ
เป็นไปได้ที่จะมาเช่าเสาของกองทุนเพิ่มขึ้น 

  
 คุณพงษ์สกร ชี้แจงเพิ่มเติมว่าผลกระทบทางด้านลบ อาจเกิดขึ้นได้จากกรณีที่ดีแทคไม่เช่าเสาของกองทุน 

ซึ่งรายได้ที่ได้จากดีแทคจะลดลงไปประมาณ 300 ล้านบาท ส่งผลกระทบต่อเงินปันผลที่ลดลงคิดเป็น
ประมาณ 3 สตางค์ต่อปี  

 
คำถามที่ 14  จากผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่ากรณีสัดส่วนโครงสร้างการลงทุนของกองทุนส่วน

ที่เป็นสัญญาเช่าระยะยาว 20 ปี และ 30 ปี กองทุนจะต้องใช้สิทธิในการซื้อด้วยหรือไม่  
คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า สำหรับทรัพย์สินส่วนน้ี กองทุนจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินเช่นเดียวกันเป็น

จำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ (1) ปี 2578 ใช้เงิน
ประมาณ 500 ล้านบาท และ (2) ปี 2591 ใช้เงินรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท  

 
คำถามที่ 15  จากผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่าหากเทคโนโลยี เปลี่ยนเป็น 6G อัตราการใช้จะ

เพิ่มขึ้นหรือไม่ 
คำตอบ คุณพงษ์สกร ชี้แจงว่า ไม่แน่ใจว่าในอนาคตอีก 5-10 ปี อุปกรณ์จะมีขนาดเล็กลง หรือใหญ่ขึ้น หากอุปกรณ์

มีขนาดใหญ่ขึ้น ก็มีโอกาสที่จะมี demand เพิ่มขึ้น แต่หากอุปกรณ์เทคโนโลยีมีขนาดเล็กลง การเช่าใช้มี
โอกาสอยู่ที่เท่าเดิม 

 
คำถามที่ 16  จากผู้รับมอบฉันทะ สอบถามอัตราการเช่าใช้ เพราะเหตุใดการเช่าใช้สาย FOC จึงไม่

เปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร และกองทุนมีแผนในการหาผู้เช่ารายอื่นหรือรายได้มาชดเชยส่วนของ
ดีแทคที่จะลดลงไปอย่างไร นอกจากนี้เมื่อมีการใช้ 5G จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรือไม่ 
และส่วนของการที่กองทุนจะใช้เงินในการซื้อทรัพย์สินมาเป็นกรรมสิทธิ์กองสำหรับโครงสร้างการ
ลงทุนที่เป็นสัญญาเช่าระยะยาว 2,000 ล้าน กองทุนจะใช้แหล่งเงินทุนใด 

คำตอบ คุณพงษ์สกร ชี ้แจงว่า การประกอบธุรกิจของกองทุนจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. 
ในขณะที่การให้บริการโทรคมนาคมของ operator จะต้องมี license จาก กสทช. ด้วย ดังนั้นการให้เช่า
ทรัพย์สินของกองทุนจะต้องให้เช่าแก่ผู้ที่มี license จาก กสทช. เท่านั้น และทาง TAM ในฐานะผู้จัดการ



ทรัพย์สินโทรคมนาคมของกองทุน ได้มีการพยายามที่จะเข้าพบผู้ประกอบการรายต่าง ๆ ที่มี license  
เป็นระยะ ๆ และพยายามเจรจาให้มีการเช่าใช้ทั้งเสาและสาย FOC ให้มีรายได้มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถ
ชดเชยในส่วนของดีแทค อย่างไรก็ตามส่วนนี ้ยังคงต้องใช้ระยะเวลา เนื ่องจากในกร ณีของดีแทค 
กว่าที่ปัจจุบันจะมีการเช่าใช้เสาของกองทุนและมีรายได้รวมประมาณ 300 ล้านบาทนั้น ใช้ระยะเวลาโดย
ทยอยเพิ่มการเช่าใช้มากว่า 8 ปี โดยในระยะแรก ๆ ดีแทคเองก็มีการเช่าใช้เสาของกองทุนเป็นจำนวนน้อย 
และทยอยปรับเพิ่มการเช่าใช้มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง operator รายอื่น ๆ ที่ได้มีการเข้าพบ ทาง TAM และ
กองทุนก็คาดหวังว่าจะมีการทดลองใช้ และมีการพัฒนาการเช่าใช้ต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากการ  
ใช้งานต่าง ๆ ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นในปริมาณมากได้ในระยะเวลาอันส้ัน และต้องใช้เวลา  

 
 สำหรับการใช้งาน 5G นั้น โดยปกติ operator จะติดตั้งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 4G หรือ 5G บนเสา

ของกองทุน ดังนั้นในการให้บริการจะมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เหล่านี้ก็เป็นไปได้ และไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยี 5G 6G หรือ 7G ในอนาคต จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์บนเสา หมายความว่ากองทุนยังคง
ให้บริการเช่าเสาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่อไป กล่าวคือกองทุนสามารถให้เช่าเสากับผู้ประกอบการรายใดก็ได้ 
เพียงแต่ผู้ประกอบการรายนั้นต้องมี license จาก กสทช.  

 
 ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับอัตราการเช่าใช้สาย FOC ของกองทุนสาเหตุที่อัตราการเช่าใช้ในปี 2565

ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงมากเมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากตั้งแต่ ณ วันท่ีจัดตั้งกองทุนในปี 2556 และได้มี
การลงทุนเพิ่มเติมมาแล้วทั้งหมด 4 ครั้ง ในช่วงของการลงทุนช่วงแรก ๆ ตั้งแต่ IPO ตามข้อตกลงสัญญา
เช่า ทางกลุ่มทรูจะมีอัตราการเช่าใช้สาย FOC ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในแต่ละปี ในขณะที่การลงทุนเพิ่มเติม
ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 อัตราการเช่าใช้สาย FOC จะคงที่อยู่ที่ร้อยละ 80 จึงเป็นสาเหตุให้โดย
ภาพรวมแล้ว อัตราการเช่าใช้สาย FOC ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 

 
คำถามที่ 17  ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่าปัจจุบันนี้กองทุนมีการลงทุนเพิ่มเติมในเสา และสาย 

FOC หรือไม่  
คำตอบ ประธานชี้แจงว่า ในปัจจุบันกองทุนยังไม่ได้มีการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม เนื่องจากการลงทุนเพิ่มเติมถ้า

มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญจะต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน และต้องมานำเสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนว่า
ทรัพย์ที่กองทุนจะเข้าลงทุนเป็นทรัพย์ประเภทไหน และมีรายได้และผลตอบแทนภายหลังจากเข้าลงทุนแล้ว
เป็นอย่างไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอนุมัติก่อน  

 
คำถามที่ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในส่วนของ capacity สายที่เหลืออยู่อีก 20% นั้น จะ

ถือเป็นการสูญเปล่าและไม่มีผู้เช่าหรือไม่  
คำตอบ ประธานชี้แจงว่า กองทุน DIF นับตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน เรามีความตั้งใจที่จะเป็นตัวกลางที่จะให้เช่า

ทรัพย์สินได้แก่ เสา และสาย FOC กับ operator ต่างๆ  ท้ังรายใหญ่ และรายย่อย จึงมีการลงทุนเป็นไปตาม



แนวทางของรัฐบาล และกสทช. ที่ต้องการจะให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน จากเดิมที่แต่ละคน
จะต้องไปสร้างเสา และสายของตัวเอง จึงเป็นที่มาที่เห็นว่าแต่ละผู้ประกอบการต่างก็มีเสาและสายเป็นของ
ตัวเองกันทั้งหมด ไม่มีการมาใช้ร่วมกัน เนื่องจากว่าในอดีตยังไม่ได้เป็นนโยบายที่ได้รับการส่งเสริมอย่าง
จริงจัง ต่างคงจึงต่างสร้างเองใช้เอง สำหรับกองทุน DIF เอง เมื่อจัดตั้งขึ้นมาแล้ว ทางกองทุนได้พยายาม
เข้าไปคุยกับ operator เพื่อให้เห็นว่ากองทุนเป็นกลาง ไม่ได้เป็นหน่วยงานของเจ้าของทรัพย์สินเดิมที่
กองทุนไปซื้อมา ซึ่งในช่วง 8 ปีท่ีผ่านมา ดีแทคก็ให้ความสนใจในแงข่องการมาเชา่ใช้เสาของกองทุนมากขึน้ 
กองทุนเองก็มองว่าเป็นข้อดีที่ไม่ทำให้เกิดการสร้างเสาที่ซ้ำซ้อนขึ้น เพียงแต่ภาพของธุรกิจโทรคมนาคมใน
วันนี้เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ operator มีการควบรวมกัน ส่งผลให้จากเดิมกองทุนมีผู้เช่าซึ่งเป็น operator  
รายใหญ่ 2 ราย จึงอาจเกิดการยุบรวมกัน การเช่าใช้เสาของกองทุนจึงอาจลดปริมาณลง จากการที่วันนี้ทรู
และดีแทคควบรวมกันเพื่อให้เกิดการ synergy หากแต่กองทุนเองยังคงมีความตั้งใจที่จะให้เกิดการเช่าใช้
ทรัพย์สินของกองทุน จึงมีการเข้าพบ operator เพื่อให้เช่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็น operator ราย
เล็กหรือรายใหญ่ กองทุนได้มีการเข้าไปเจรจา 

 
คำถามที่ 19  ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาต สำหรับการประกอบธุรกิจ 

อินเทอร์เน็ต ไม่เกี่ยวกับใบอนุญาตในการประมูลคลื่นโทรคมนาคมไม่เกี่ยวกันโดยตรงใช่หรือไม่ 
คำตอบ คุณพงษ์สกรชี ้แจงว่า ใบอนุญาตแบ่งเป็น 2 แบบ (1) ใบอนุญาตที ่ไม่ต้องใช้คลื ่นความถี ่ใดๆ เช่น 

อินเทอร์เน็ต อย่างเช่น ทรูอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถไปยื่นขอรับใบอนุญาตจาก กสทช. โดยที่ไม่ต้องมีการ
ประมูล (2) ใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ ซึ่งจะต้องมีการประมูล เช่นที่ได้มีการประมูลคล่ืน
ความถี่สำหรับ 5G เช่นการประมูลใบอนุญาตคลื่นความที่ 700 MHz หรือ 2600 MHz เป็นต้น  นอกจากนี้
คุณพงษ์สกรได้อธิบายเพิ่มเติมว่า สำหรับธุรกิจ broadband internet สำหรับผู้ให้บริการซึ่งจะต้องขอรับ
ใบอนุญาต ในกรณีท่ีใบอนุญาตใกล้ครบกำหนดอายุจะต้องมีการขอต่ออายุใบอนุญาตออกไป ซึ่งโดยปกติ
กรณีที่มีการให้บริการลูกค้าอยู่ แล้วอยู่ ๆ จะยกเลิกใบอนุญาต จะถือเป็น service interruption ซึ่งโดย
หลักการแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้น กล่าวคือยังคงต้องมีใบอนุญาตและให้บริการต่อเนื่องไป   

 
มติที่ประชุม 

วาระน้ีเป็นวาระรับทราบจึงไม่มกีารลงคะแนน และสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหนว่ย

ลงทุนประจำปี 2565  

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ผู้ดำเนินการประชุมขอให้คุณพงษ์สกร ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมของกองทุนรวม 
เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินโทรคมนาคม ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม ได้แก่  
เสาโทรคมนาคม และสาย Fiber Optic Cable (FOC) รวมไปถึงการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมในปีที ่ผ่ านมา และ 
การจัดการในอนาคต 



คุณพงษ์สกร นำเสนอข้อมูลทรัพย์สินที่กองทุนรวมโดยได้อธิบาย Landscape ของเสาโทรคมนาคม โดยแบ่งเสา
ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ (1) เสาที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน และ (2) ลักษณะโครงสร้างของเสาที่อยู่บนหลังคา หรืออยู่บน
โครงสร้างของตึก โดยเสาที ่ต ั ้งอยู ่บนพื ้นดินประกอบด้วยรูปแบบ (1) เสาประเภท Self Support มีลักษณะขา 4 ขา  
และก่อขึ้นมาจากกว้างไปสู ่แคบขึ ้นไปด้านบน ความสูงประมาณ 37 - 60 เมตร (2) เสาประเภท Guyed Mast ลักษณะ 
เสาตั้งขึ้นไปจากพื้นและมีสายสลิงในการยึดโยงให้ตัวเสานั้นแข็งแรงและตั้งอยู่ได้  (3) เสาประเภท Stub มีลักษณะเป็นแท่งสูง
แบบตรง ๆ ขึ้นไป โดยอาจจะมี 3 ขา หรือ 4 ขา มีความสูงประมาณ 22 - 37 เมตร  

 ถัดมาคุณพงษ์สกรได้อธิบายเกี ่ยวกับเสาประเภทที ่ตั ้งอยู ่บนอาคาร ทั ้งนี ้เนื ่องจากตามกฎหมายของอาคาร 
มีข้อกำหนดว่า หากมีสิ่งใดก็ตามที่ไปเกาะอยู่กบัตัวอาคารจะต้องมคีวามสูงขึ้นไปไม่เกิน 10 เมตร หรือเรียกว่า Rooftop Tower 
โดยมีเสาประเภท (1) Mounting Pole เป็นลักษณะเสาที ่วางอยู่ตามมุมของตัวอาคาร โดยมีความสูงประมาณ 9 เมตร  
(2) เสาประเภท Guyed Pole มีลักษณะที่มีสลิงยึด ความสูงประมาณ 14 เมตร (3) เสาประเภท Mono Pole มีลักษณะเป็น 
Pole ขึ้นไปไม่จำเป็นต้องมีขายึด มีความสูงประมาณ 6-9 เมตร สูงขึ้นไปจากที่ติดตั้งบนตัวอาคาร (4) Auto Stable มีลักษณะ 
ที่มี mount ยึดเกาะเพื่อให้อยู่ได้  

 คุณพงษ์สกรได้อธิบายเกี่ยวกับสาย Fiber Optic Cable (สาย FOC) หรือสายใยแก้วนำแสง ที่ให้บริการ broadband 
internet ต่าง ๆ  โดยจะเป็นสายที่อยู ่ในท่อใต้ดิน หรือพาดสายอยู่บนเสาไฟฟ้า ถัดมาคือทรัพย์สินประเภท Upcountry 
Broadband System ซึ่งปัจจุบันได้ให้บริการอยู่ประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต โดยให้ผู้เช่านำอุปกรณ์ Active มาติดกับตัวสาย  

 คุณพงษ์สกรได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยเริ่มที่กลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งปัจจุบัน
ลูกค้าของกองทุนยกตัวอย่างเช่น ดีแทค NT Things on Net และวิทยุการบิน เป็นต้น  โดยกองทุนมีการให้บริการและสร้าง
รายได้ได้ในระดับนึง  สำหรับเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาด โดยปกติจะมีในเรื่องของ organic growth, strategic partnership 
และ acquisition opportunities สำหรับ potential ปัจจุบัน เรามุ่งไปท่ี mobile internet ที่มีการให้บริการอยู่ โดยได้มีการเข้าไป
เจรจากับ operator รายใหญ่ เพื่อดูว่ามีโอกาสที่เค้าจะรื้อย้าย หรือปรับเปลี่ยนและมาเสาเช่าของกองทุนแทนได้บ้างหรือไม่ 
นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของ renewal energy กล่าวคือในปัจจุบันมี operator ที่เริ่มหันมาใช้ Solar cells ติดที่เสากันมากขึ้น  
จึงเป็นโอกาสที่อาจจะมาเช่าใช้เสาเพิ่มมากขึ้น   ประเด็นถัดมาเกี่ยวกับ satellite ซึ่งมีข้อจำกัดเกี ่ยวกับความจุ ดังนั้น 
การให้บริการต่างๆ ของ satellite เองจะต้องมี license และการใช้งานจะต้องมกีารยิงสัญญาณลงมาที่ satellite gateway และ
เชื่อมต่อกับ  mobile internet หรือ broadband internet เพื่อจะเชื่อมการให้บริการได้อย่างครอบคลุม  คุณพงษ์สกรให้ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี ่ยวกับข้อจำกัดของ satellite ในเรื ่องของความจุ โดยยกตัวอย่างเช่น การให้บริการของ starlink นั้น สามารถ
ให้บริการได้ 50 - 150 Mbs หรือไม่เกิน 200 Mbs ในขณะที่ broadband internet ในไทยทั่วไปสามารถให้บริการได้ 1-2 Gbs  
ดังนั้นหากจะมองที่ความต่าง เทียบกันแล้วคือ 100 Mbs กับ 1,000 – 2,000 Mbs ซึ่งมีความต่างกันประมาณ 10 - 20 เท่า 
ดังนั้นจึงต้องมาเชื่อมต่อเพื่อ leverage กัน นอกจากนี้ satellite มีข้อจำกัดในเรื่องของ latency หรือความหน่วง ให้นึกถึงภาพ
ว่าการที่ยิงสัญญาณจากพื้นโลกขึ้นไปบนดาวเทียม และจากดาวเทียมลงมา จะมี lack time หรือมีความช้าเกิดขึ้น ซึ่งจะใช้
เวลาประมาณ 1 second เมื่อเทียบกับ internet ปัจจุบันจะใช้เวลาประมาณ 20 millisecond ซึ่งความเร็วจะต่างกัน 50 - 100 
เท่า  ดังนั้นการให้บริการของ satellite จะมาเป็นตัวเสริมกันมากกว่า  



ลำดับถัดมา ผู้ดำเนินการประชุมให้ข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยจากบทวิเคราะห์อุตสาหกรรม
โทรคมนาคมของ SCB EIC คาดการณ์ว่าในปี 2566 รายได้ของผู ้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม หรือ telecom operator  
มีแนวโน้มเติบโตที่ 2.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งชะลอตัวจากในช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิดในช่วงปี 2558 - 2562 ที่เติบโตเฉล่ีย 
5.0%  ขณะที่ในระยะกลางช่วง 3 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องโดยเฉล่ียประมาณ 2.8 %  

โดยการเติบโตของรายได้ของผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมมาจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

1) การเติบโตของรายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะการใช้งานปริมาณข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่าน
เทคโนโลยี 5G ที่แพร่หลายมากขึ้น โดยคาดว่าจะมสัีดส่วนการใชง้าน 5G อยู่ที่ราว 18 % ในปี 2566 และเพิ่มขึ้น

เป็นมากกว่า 60% ในปี 2569 หรือในอีก 3 ปีข้างหน้า 

2) การเติบโตของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ หรือที่เรียกว่า Fixed Broadband Internet จากการขยายพื้นที่
ให้บริการท้ังของผู้ให้บริการเองและโครงการอินเทอร์เน็ตภาครัฐ  

3) การเติบโตของรายได้จากธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เช่น บริการด้านความบันเทิง 

หรือ Video Streaming 

สำหรับภาพรวมของ Fixed Broadband Internet หรืออินเทอร์เน็ตประจำบ้าน ซึ ่ง EIC คาดการณ์ว่าในปี 2566 
จำนวนผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น 6% จากปีที่แล้ว โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนผู้ใช้บริการ ได้แก่  

1) การขยายพื้นที่ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตเมืองที่ยังมีศักยภาพ

เติบโต รวมถึงการขยายพื้นท่ีโครงการ Internet ของภาครัฐ และ 

2) การนำเสนอแพคเกจที่มีความหลากหลาย เช่น แพคเกจเริ่มต้นในราคาที่จับต้องได้ แพคเกจพ่วงความบันเทิงทั้ง 

video streaming และ Gaming เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน 

สำหรับส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่  

• ในปี 2565 AIS ครองส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่มากเป็นอันดับ 1 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่ 
46% รองลงมาคือ TRUE และ DTAC ตามลำดับ  

• EIC คาดการณ์ว่าในปี 2566 ส่วนแบ่งตลาด ยังคงอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2565 ทั้งนี้ ภายหลังการควบรวม
ระหว่าง TRUE และ DTAC สำเร็จ จะทำให้ภาพรวมของส่วนแบ่งตลาดรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ 54%  

สำหรับส่วนแบ่งตลาดธุรกิจบรอดแบนด์  

• TRUE ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจบรอดแบนด์เป็นอันดับ 1 โดยในปี 2565 มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 36% 

รองลงมาคือ 3BB AIS และ NT ตามลำดับ 



EIC คาดการณ์วา่ในปี 2566  ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกจิบรอดแบนด์โดยภาพรวมจะมีสดัส่วนที่ใกล้เคียงกับปี 2565 

• ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ 3BB ของ AIS ทำให้ภาพรวมของส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 43% 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของกองทุนรวม  

โดยผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียด ดังนี้  

บริษัทจัดการ ได้สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และรายละเอียดที่สำคัญที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 และเห็นสมควรที่จะแถลงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 เพื่อรับทราบ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
 

 
 

ความเห็นบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการ เห็นว่าผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามงบการเงิน สำหรับปีสิ ้นสุด ณ วันที ่  31 ธ ันวาคม 2565  
มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม  
 
ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถามคำถาม โดยมีผู้สอบถามเข้ามาดังนี้ 
 
 
 
 



คำถามที่ 1 ผู ้ถ ือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่า  รายได้ที ่ลดลง ที ่หมดสัญญาลงในปี 2564 
หมายความว่าสัญญาส่วนนี้ได้มีการคุยกับทรูไว้ล่วงหน้าแล้วใช่หรือไม่ว่าทรูจะไม่เช่าต่อ และใน
ระหว่างนี้จะมีสัญญาอื่นใดที่จะหมดอายุลงอีกหรือไม่   

คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เดิมทีสัญญาเช่าอุปกรณ์ส่วนนี้จะสิ้นสุดลงในปี 2561 หากแต่ในช่วงที่กองทุน
จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 นั้น กองทุนได้เจรจาต่อรองกับกลุ่มทรูให้พิจารณาขยายสัญญา
เช่าส่วนนี้เพิ่ม ซึ่งกลุ่มทรูตกลงที่จะขยายระยะเวลาสัญญาเช่าเพิ่มออกมาอีก 3 ปี คือจากปี 2561 ขยาย
ระยะเวลามาจนถึง 2564 และสาเหตุที่กลุ่มทรูซึ่งเป็นผู้เช่าหลักไม่ขยายระยะเวลาสัญญาเช่าต่อ เนื่องจาก
อุปกรณ์ประเภทนี้เป็นอุปกรณ์ที่ล้าสมัยได้ง่าย จึงส่งผลให้สัญญาเช่าส่วนนี้สิ ้นสุดลงในปี 2564ทั้งนี้ 
ผู้ดำเนินการประชุมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านอกจากสัญญาเช่าหลักระหว่างกลุ่มทรูและกองทุนซึ่งสัญญาเช่า
จะสิ้นสุดลงเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาเช่าแล้ว  ในระหว่างทางนับจากนี้ จะไม่มีสัญญาอื่นใดระหว่าง
กองทุนและกลุ่มทรูซึ่งเป็นผู้เช่าหลักสิ้นสุดลง   

 
คำถามที่ 2  ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่า แนวโน้มกำไรของกองทุนเป็นขาลงแล้ว บริษัท

จัดการจะทำอย่างไร และผลตอบแทนตั้งแต่ตั้งกองทุนมาคิดเป็นเงินทั้งหมดกี่บาท  
คำตอบ  ประธานชี้แจงว่า ในส่วนของรายได้ของกองทุนรวมที่มีแนวโน้มที่จะลดลงนั้น ขอเรียนชี้แจงว่าในส่วนของ

การประกอบธุรกิจของกองทุน ที่มีสัญญากับกลุ่มทรู ในสัญญาที่กองทุนเข้าลงทุนจะมีการปรับเพิ่มค่าเช่า
ทุกปีที่ร้อยละ 2.7 ต่อปีสำหรับค่าเช่าเสา สำหรับส่วนอื่น ๆ ก็จะมีการตกลงที่แตกต่างกัน เช่นอ้างอิงตาม
อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น ส่วนของสายจะมีการตกลงที่เพิ่มจำนวการใช้  ซึ่งกองทุนได้พยายามเจรจาข้อตกลง
ให้มีการเพิ่มขึ้นของรายได้หลัก  ส่วนท่ี 2 คือ ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมพยายามที่จะตกลง
ค่าใช้จ่ายให้ fixed ไว้ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นค่าพาดสาย ที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้า กองทุนได้ตกลงกับ
กลุ่มทรูที่จะจ่ายให้ในอัตราที่ fixed rate หรือในส่วนของค่าเช่าที่ดิน เนื่องจากกองทุนมีเสาตั้งอยู่ครอบคลุม
ทั่วประเทศ ซึ่งกองทุนมีสัญญาเช่ากับบุคคลธรรมดาทั่วประเทศ หรือในกรณีที่อาจจะต้องมีการย้ายเสา  
อันเกิดเหตุจากเจ้าของที่ดินไม่ต้องการให้กองทุนตั้งเสาในพื้นที่นั้นต่อ จะต้องมีการย้ายเสาไปในพื้นที่  
ที่ใกล้เคียง กองทุนก็ได้มีการตกลงอัตราค่าใช้จ่ายไว้กับกลุ่มทรูแล้วเช่นกัน  เพื่อต้องการให้กองทุนมี
ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้ ในขณะที่ฝั่งรายได้ก็มีการเติบโตที่คาดการณ์ได้แล้วเช่นเดียวกัน  สำหรับส่วนที่
เกิดขึ้นและเป็นผลกระทบในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ ในเรื่องของต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งการทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของกองทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้น
หากรัฐบาลมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะส่งผลกระทบต่อกองทุนหรือบริษัทต่าง ๆ ที่มีการกู้ยืมเงินใน
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว  ผลกระทบส่วนที่สองคือเรื่องที่ผู้เช่าหลักของกองทุนมี synergy จากการควบ
รวมและอาจมีการลดการใช้งานในเสาของกองทุนลง ซึ ่งเป็นปัจจัย 2 เรื ่องที่อยู ่เหนือการคาดการณ์  
ของกองทุน ทั้งนี้ สำหรับเรื่องต้นทุนอัตราดอกเบี้ย ซึ่งปัจจุบันกองทุนรวมมีเงินกู้อยู่ประมาณ 20,000  
กว่าล้านบาท ซึ่งมีการรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ทุก 5 ปี ซึ่งในการลงทุนเพิ่มเติมครั้งแรก กองทุนมี
การตัดสินใจที่จะทำ hedging เพื่อป้องกันความเสี่ยงในแง่ของอัตราดอกเบี้ย ซึ่ง ณ ขณะนั้น ทิศทางอัตรา



ดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และมีต้นทุนทางการเงินท่ีค่อนข้างสูง สำหรับในส่วนของรอบ
ปัจจุบันกองทุนได้มีการหารือกับหน่วยงานการลงทุนภายในของบริษัทจัดการเอง ซึ ่งเป็นหน่วยงาน ที่
วิเคราะห์และตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรมในการป้องกันความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย ผลจากการ
วิเคราะห์คือในช่วงปลายปีท่ีแล้ว อัตราดอกเบี้ยของประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศไทยเองมีแนวโน้ม
ขาขึ้น ส่งผลให้มีส่วนต่างระหว่างของอัตราดอกเบี้ยของทั้ง 2 ประเทศ และในตลาดเองก็คาดการณ์ 
การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ต้นทุนที่จะเข้าไปทำป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย
ค่อนข้างสูง และอาจยังไม่คุ้มที่จะเข้าไปทำ ณ ปัจจุบันสำหรับการป้องกันความเส่ียง อย่างไรก็ตาม กองทุน
เองก็จะติดตามในแง่ของจังหวะ เพื่อที่จะเข้าไปทำป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย โดยจะทำให้เป็นอตัรา
ดอกเบี้ยที่ fixed มากขึ้นในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งกองทุนจะพยายามติดตามทิศทางของตลาด  

 
ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุน โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาใน
ปี 2556 มาจนถึงปัจจุบัน กองทุนจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้น 8.9859 บาทต่อหน่วย    

 
คำถามที่ 3  ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกบัย้ายสายลงใต้ดิน ใน

แง่ของกองทุนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มีการจ่ายไปแล้วหรือยัง และในส่วนของเงินกู้เมื่อ
ครบกำหนดแล้ว กองทุนจะใช้เงินส่วนไหนมาคืน จะมีการเพิ่มทุนเพื่อชำระคืนเงินกู้หรือไม่  

คำตอบ   ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ย้ายสายลงใต้ดิน ส่วน นี้กองทุนได้มีการทำ
ข้อตกลงกับกลุ่มทรูไว้แล้วว่า ในกรณีที่จะต้องดำเนินการย้ายสายลงใต้ดิน ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดทาง
กลุ่มทรูจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทางกองทุนไม่ได้มีภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น 
 
ประธานชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของเงินกู้ยืมจำนวนประมาณ 20,000 ล้านบาทของกองทุน ซึ่งเป็นเงินกู้ยืม
ระยะเวลา 5 ปี และกองทุนทยอยชำระคืนเงินต้นในแต่ละปี โดยในรอบที่มีการเจรจาล่าสุดเมื่อปลายปี 
2565 กองทุนจะทยอยชำระคืนเงินต้นคิดเป็นร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ยืมที่เหลืออยู่ โดยเงินกู้ยืมนี้เป็นภาระ
ของกองทุนที่จะต้องนำเงินมาใช้คืน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ทางเลือก ทางเลือกแรกกองทุนนำเงินจากกระแส
เงินสดที่ได้รับจากค่าเช่า กล่าวคือหากดูผลการดำเนินของกองทุนที่นำเสนอในที่ประชุม ใน 1 ปี กองทุน 
มีกำไรจากการดำเนินงานประมาณ 12,000 ล้าน ดังนั้นกองทุนจะพยายามเจรจาขยายระยะเวลาการกู้ยืม
ในลักษณะเดิมเมื่อครบกำหนด 5 ปี  และทยอยชำระคืนเงินต้นไปเรื ่อย ๆ  แต่หากในกรณีที่เจรจากับ
สถาบันการเงินต่อไม่ได้  ในส่วนของกองทุนมีความจำเป็นที่อาจจะต้องใช้เงินได้ที่เกิดขึ้นเพื่อชำระคืน  
หมายความว่าหากภาระเงินกู้ยืมของกองทุนสิ้นสุดลงแล้ว ในปีถัด ๆ ไปกองทุนจะไม่มีภาระต้องชำระคืน
เงินกู้ยืมอีก  ทางเลือกที่สองตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามว่าจะต้องเพิ่มทุนเพื่อมาชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม
หรือไม่นั้น  จะต้องพิจารณา 2 ส่วน โดยส่วนแรกในส่วนของการเพิ่มทุน กับต้นทุนของผู้ถือหน่วยเองกับ
ต้นทุนที่กองทุนจะสามารถประหยัดได้มากน้อยแค่ไหนในการที่ให้ท่านผู้ถือหน่วยเพิ่มทุนมาเพื่อชำระคืน



เงินกู้ ซึ่งในกรณีนี้กองทุนจะต้องขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และนำเสนอสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม   

 
คำถามที่ 4  ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามเพิ่มเติมจากคำถามข้อที่ 3 ว่า ในกรณีที่นำรายได้ของกองทุนไปชำระ

คืนเงินกู้ แสดงว่าปีที่ต้องจ่ายเงินกู้ หรืองวดที่ต้องจ่ายเงินกู้ เงินปันผลที่ได้รับจะลดลง ใช่หรือไม่  
คำตอบ   ประธานชี้แจงว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าใจถูกต้อง โดยตามที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ สำหรับสัญญาเงินกู้ที่

กองทุนเพิ่งรีไฟแนนซ์ไป ได้มีการตกลงกับผู้ให้สินเชื่อว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปี จะมีการทยอยคืนเงินต้นรวม
แล้วประมาณร้อยละ 20  ดังนั้นในแต่ละปี กองทุนจะมีการประกาศการกันเงินสำรองเพื่อชำระคืนเงินกู้ไว้ 
เพื่อแจ้งต่อผู้ถือหน่วยให้รับทราบว่าในแต่ละปีการกันสำรองเพื่อชำระคืนเงินต้นของกองทุ นเป็นจำนวน
เท่าไหร่  

 
คำถามที่ 5  ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่า โดยภาพรวมแล้วกองทุนมีข่าวดีอะไรบ้างหรือไม่ ที่

จะเข้ามาเพื่อทำให้รายได้สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายได้ รวมถึงภาระการชำระคืนเงินต้น และจะทำ
ให้อัตราการจ่ายเงินปันผลคงที่ หรือไม่ลดน้อยลงไปจากเดิมมากนัก  

คำตอบ  ประธานชี้แจงว่า สำหรับข่าวดีในระยะใกล้  มีปัจจัย 2 เรื่องที่กองทุนเจอคือในเรื ่องของอัตราดอกเบี้ย  
ซึ่งเป็นส่ิงที่ทุกกองทุนหรือบริษัทเองที่มีการบริหารโครงสร้างเงินทุนแบบท่ีมีหนี้ด้วยต้องเผชิญอยู่ ซึ่งกองทุน
จะหาจังหวะเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น  โดยจะหาจังหวะในการเข้าทำการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของ
อัตราดอกเบี้ย  หากเป็นระยะกลาง - ระยะยาว กองทุนก็ยังมีความเชื่อมั่นในเรื่องของผู้เช่าหลักของกองทุน
ที่มีความแข็งแกร่งที่ได้รวมกิจการ และมีส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น และมีสัญญาเช่าที่แน่นอนกับกองทุน 
ซึ่งที่ผ่านมากองทุนได้รับชำระค่าเช่าจากผู้เช่าหลักครบจำนวนและตรงเวลามาโดยตลอด จึงอยากให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนมั่นใจ และทางผู้เช่าหลักจะยังคงอยู่ไปจนถึงปี 2576  นอกจากนี้จะเป็นในเรื่องของ 5G ที่จะมี
ผู ้ประกอบการเข้ามามากขึ้น และจะทำให้กองทุนได้ใช้ทรัพย์สินส่วนที่เหลือได้มากขึ้น แต่ทั ้งนี้ตามที่ 
คุณพงษ์สกรได้เรียนแจ้ง และตามบทวิเคราะห์ของ SCB EIC ซึ่งมองว่าจะมีการใช้งาน 5G อย่างแพร่หลาย
ในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้า  ดังนั้นส่ิงที่กองทุนทำได้ในช่วงนี้คือ พยายามบริหารจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้
ได้มากที่สุด 

 
คำถามที่ 6  ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่าในการเพิ ่มช่องทางในการหารายได้ อย่างเช่น

โครงการ EEC ของภาครัฐซึ่งน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเสาสัญญาณที่นำไปใช้ในโรงงานงาน
อุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมในแถบนั้น  ซึ่งรองรับในส่วนของการลงทุนในด้าน EV หรือ
โครงการผลิตหุ่นยนต์ ของบริษัทที่เข้ามาลงทุนใน EEC จึงอยากทราบว่าต่อไปมีโอกาสที่จะมี
รายได้จากส่วนของผู้ลงทุนที่เขา้มาลงทุนในส่วนนีม้ากนอ้ยแค่ไหน และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจราจร หรือระบบ Auto Pilot ซึ่งเป็นส่วนที่น่าจะมีการใช้เสาสัญญาณ
มากขึ้น ดังนั้นกองทุนได้มีการเจรจากับภาครัฐเพื่อให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลประโยชน์มากน้อยแค่
ไหน  



คำตอบ  คุณพงษ์สกร ชี้แจงว่า การประกอบธุรกิจของกองทุนจะไม่สามารถให้บริการกับผู้ใช้โดยตรง จึงเป็นการให้
เช่าทรัพย์สินของกองทุนกับ operator ที่ได้รับ license จาก กสทช. และทาง operator จึงไปให้บริการกับ
ผู้ใช้โดยตรง ดังนั้นส่วนนี้จึงเป็นข้อจำกัดของกองทุน อย่างไรก็ตามทางกองทุนได้พยายามที่จะเจรจากับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย ในการท่ีจะมาเช่าใช้ทรัพย์สินของกองทุน แต่ในแง่การให้บริการไปยังผู้ใช้
จริงๆ  เป็นหน้าที่ของ operator  

 
คำถามที่ 7  ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่าการที่กองทุนจะต้องชำระคืนเงินกู้ร้อยละ 20 ตลอด

ระยะเวลา 5 ปีนั้น จะกระทบการจ่ายเงินปันผลอย่างไร  
คำตอบ  ประธานชี้แจงว่า ในปัจจุบันที่กองทุนมีการประกาศกันเงินสำรองไว้  เพื ่อชำระคืนเงินต้น ในปี 2566  

ซึ่งสำหรับส่วนของวงเงินที่กองทุนได้ทำการรีไฟแนนซ์ล่าสุดนี้ จะกระทบต่ออัตราการจ่ายเงินปันผล
ประมาณร้อยละ 7 จากอัตราเงินปันผลที่มีการจ่ายปีที่แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจะปรับ
เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ด้วยเช่นกันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกัน    

 
คำถามที่ 8  ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ภาษีเงินได้ในปี 2565 เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากการลงทุนสุทธิ

ลดลง สาเหตุเป็นเพราะอะไร  
คำตอบ  ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากเป็นภาระภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งในปี 

2565 กองทุนมีเงินฝากที่เพิ่มขึ้น ซึ่งภาระภาษีเงินได้นี้คิดเป็นร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยเงินฝาก  
 
ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ภาระภาษีดอกเบี้ยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2564 และสาเหตุที่ภาษีเงินได้ในปี 2565 เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกองทุนมีเงิน
ฝากเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 ทั้งนี้เมื่อดูรายได้ดอกเบี้ย และรายได้อื่น ๆ ของกองทุนในปี 2565 เพิ่ม
สูงขึ้นจากปี 2564 ส่งผลให้ภาระภาษีที่ถูกหักร้อยละ 15 และนำส่งในปี 2565 นั้น เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน   

 
คำถามที่ 9  ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่าทางกองทุนทราบแผนงานของ กสทช. เกี่ยวกับการขยายใบอนุญาต

ให้กับใครอีกบ้างหรือไม่   
คำตอบ  คุณพงษ์สกรชี้แจงว่า สำหรับใบอนุญาตที่ไม่เกี่ยวข้องกับคล่ืนความถี่ ผู้ประกอบการสามารถยื่น proposal 

เพื่อขอรับใบอนุญาตได้เลย อาทิเช่น broadband internet ต่าง ๆ  สำหรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับคล่ืน
ความถี่นั้น สำหรับใบอนุญาตที่ กสทช. ได้ทำการประมูลล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่  700 MHz 2600 
MHz หรือ 26 GHz เพื่อรองรับการใช้งาน 5G นั้น เป็นการประมูล lot สุดท้ายแล้ว  สำหรับคลื่นความถี่ที่
อาจจะมีการประมูลอีกครั้งในอนาคต จะเป็นคลื่นความถี่เก่าที่หมดอายุสัมปทาน อาทิเช่น คลื่นความถี่ 
800 MHz 900 MHz หรือคลื่นความถี่ 1800 MHz 2100 MHz เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากคลื่นความถี่นั้นเป็น
ทรัพยากรที่มีจำกัด สำหรับการประมูล    

 
 



คำถามที่ 10  ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่าเสาของกองทุนสามารถรองรับเทคโนโลยีได้ถึงกี่ G  
คำตอบ  คุณพงษ์สกรชี้แจงว่า ขึ้นอยู่กับ operator ที่จะเข้าไปใส่อุปกรณ์เพื่อรองรับเทคโนโลยีเอง ทั้งนี้ เสาของ

กองทุนเป็นอุปกรณ์ประเภท passive ดังนั้นในส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น 
3G 4G 5G หรือ 6G ในอนาคต สามารถติดตั้งอุปกรณ์บนเสาของกองทุนได้ทั้งหมด  

 
คำถามที่ 11  ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่าแผนการชำระคืนเงินกู้ของกองทุนจะทำในลักษณะ sinking fund 

หรือไม่ หรือนำรายได้ในปีนั้น ๆ ไปจ่ายคืนเลย 
คำตอบ  ประธานชี้แจงว่า กองทุนจะมีการประกาศการกันเงินสำรองของกองทุนไว้เพื่อชำระคืนเงินต้นในแต่ละปี 

สำหรับส่วนที่เหลือในปีสุดท้าย ทางกองทุนจะต้องไปเจรจากับผู้ให้สินเชื่อ โดยกองทุนมีความตั้งใจที่จะ  
รีไฟแนนซ์สัญญา กล่าวคือขอขยายระยะเวลาเงินกู้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเดิม เพื่อไม่ให้เงินต้นที่จะ
ชำระคืนในแต่ละปีสูงมากเกินไปในปีหนึ่งปีใด โดยถ้าเจรจากับผู้ให้สินเชื่อได้ กองทุนจะกันเงินสำรองไว้ 
และทยอยชำระคืนในแต่ละปี หากในกรณีท่ีการเจรจา ณ เวลาข้างหน้านั้นเป็นช่วงที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมาก 
และกองทุนต้องการชำระคืนให้ได้มากที่สุด กองทุนจะต้องนำเงินสดที่เป็นรายได้ของกองทุนในปีนั้น ๆ ที่จะ
ครบกำหนดชำระสัญญาเงินกู้ไปชำระคืนให้ธนาคารได้  

 
คำถามที่ 12  ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามเพิ่มเติมว่าการจ่ายเงินปันผลที่ลดลงน่าจะมาจากรายได้ของกองทุนที่

ลดลง ใช่หรือไม่  
คำตอบ  ประธานชี้แจงว่า ในเรื ่องของผลประกอบการของกองทุน ถ้ากองทุนได้ข้อสรุปเกี ่ยวกับดีแทคแล้วนั้น  

ตัวผู้เช่าหลักเองรายได้ไม่ได้เปลี่ยน และยังมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในแต่ละปี ดังนั้นปัจจัยหลักที่ส่งผล
กระทบคือการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม ซึ่งเป็นภาระที่กองทุนจะต้องชำระคืนตลอดสัญญาเงินกู้ระยะเวลา 5 ปี 
ซึ่งจะกระทบต่อกำไรท่ีกองทุนจะได้รับในแต่ละปี  

 
คำถามที่ 13   ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่าที่มีการเช่าที่ดินเพื่อตั้งเสา กองทุนเป็นผู้จ่ายค่าเช่าหรือทางทรูที่ไป

ทำสัญญาเช่าไว้  
คำตอบ ประธานชี้แจงว่า การชำระค่าเช่าที่ดินเป็นหน้าที่ของกองทุน โดยกองทุนได้ทำการตกลงกับกลุ่มทรูเรื่องการ

ชำระค่าเช่าที่ดินให้กับทางกลุ่มทรูไว้แล้ว โดยมีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าประมาณร้อยละ 2.2 ต่อปี ซึ่งใน
ส่วนของทรรูับความเส่ียงในการเจรจากับเจ้าของที่ดิน ว่าเจ้าของที่ดินจะขอขึ้นค่าเช่าที่ดินหรือไม่ ซึ่งหากมี
การขึ้นค่าเช่า ทางกลุ่มทรูมีหน้าที่รับส่วนต่างตรงนี้  ทั ้งนี ้เพื ่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของกองทุน
เนื่องจากไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าที่ดิน มากน้อย แค่ไหน ซึ่งตามปกติของ
ธุรกิจแล้ว ส่วนใหญ่จะมีการปรับขึ้นค่าเช่าเสมอ  

  
 
 
 



คำถามที่ 14 ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามเพิ่มเติมว่า เอกสารค่าใช้จ่ายเร่ืองค่าเช่าที่ดินตามที่เคยเห็นเป็นของทรู  
  หมายความว่าทรูเป็นคนทำแทนกองทุน ใช่หรือไม่  
คำตอบ ประธานชี้แจงว่า หากเป็นเสาของกองทุนเองคนออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะเป็นกองทุน เนื่องจาก

กองทุนเป็นคู่สัญญากับผู้ให้เช่าที่ดินรายนั้น ๆ  แต่จะมีเสาบางส่วนที่กองทุนไม่ได้เข้าลงทุนและยัง
กรรมสิทธิ์ของทรูอยู่ หากเป็นเสาในส่วนน้ัน จะเป็นทรูที่เป็นคนออกเอกสารภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  

 
คำถามที่ 15 ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า Debt to Equity Ratio กองทุนมี Covenant 

กำหนดไว้เท่าไหร่  
คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ข้อกำหนดที่กองทุนทำกับกลุ่มสถาบันการเงินท่ีให้กู้ จะกำหนดไว้เป็น Debt to 

EBITDA ไม่เกิน 4 เท่า โดยปัจจุบันของกองทุนอยู่ที่ 2.4 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้  
 
คำถามที่ 16 ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่าการจ่ายเงินปันผลของกองทุนลดลงมาเรื่อย ๆ ใช่

หรือไม่   
คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล 5 ปี ย้อนหลังของกองทุน ดังนี้ 
 ปี 2561 = 1.0155 บาทต่อหน่วย 
 ปี 2562 = 1.0335 บาทต่อหน่วย 
 ปี 2563 = 1.0440 บาทต่อหน่วย 
 ปี 2564 = 1.0440 บาทต่อหน่วย 
 ปี 2565 = 1.0335 บาทต่อหน่วย  
 จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมากองทุนมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด หากแต่ในปี 2565 ที่

กองทุนจ่ายเงินปันผลลดลงคิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากกองทุนมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่อง
ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น   

 
ทั้งนี้ มีผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอความเห็นเกี่ยวกับ แผนการชำระคืนเงินกู้ เช่นการเปิดเผยการสำรองเงินกู้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมใน
แต่ละปี  รวมทั้งแผนในการหาผู้เช่ารายอื่นเพิ่มเติมให้เร็วเนื่องจากว่านักลงทุนคาดหวังเงินปันผลในอัตราที่ค่อนข้างคงที่  
 
ประธานขอรับไปเพื่อพิจารณา  ทั้งนี้สำหรับการเปิดเผยแผนการชำระคืนเงินกู้ยืมนั้น จะต้องพิจารณาด้วยว่าสามารถเปิดเผย
นอกเหนือไปจากที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงินได้มากน้อยเพียงใด 
 
มติที่ประชุม 
วาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนและสรุปว่าที่ประชุมมีมติ รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 
2565 
 
 



วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนของกองทุนรวม ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2565  

โดยผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียด ดังนี้  

ขอเสนอต่อที ่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2565 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) โดยกองทุนรวมได้จัดทำและอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง 
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรท่ีจะรายงานต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อรับทราบดังนี้ 

 

 

 
 
ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ของผู้สอบบัญชี ดังนี ้  

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) 
• มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของโทรคมนาคม ซึ่งมีความสำคัญโดยใช้วิธีรายได้จากการคิด

ลดกระแสเงินสด 



• กองทุนรวมได้แต่งตั้งให้ผู ้ประเมินอิสระ ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเป็นประจำทุกปี โดยผู้ประเมินจะพิจารณาถึงข้อมูลของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โดยเฉพาะ
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน ได้แก่ สัญญาเช่า และรายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์ เป็นต้น 

วิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 
• ประเมินความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรมของผู้ประเมินอิสระ 
• ประเมินวิธีการ และความเหมาะสมของข้อสมตติฐานหลักที่ใช้ การใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินในสำนักงาน

เดียวกันในการประเมินสมมติฐานต่าง ๆ เหล่านี้ และตรวจสอบวิธีการคำนวณ การสร้างโมเดล การคำนวณมูลค่า
ยุติธรรมของผู้ประเมิน 

• ทดสอบความถูกต้อง และความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง เช่น สัญญาเช่า  
• ทดสอบความถูกต้องของการกระทบยอดของรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

 
ความเห็นบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256 5 ของ
กองทุนรวม มีความถูกต้องและเหมาะสม  
 
ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถามคำถาม โดยมีผู้สอบถามเข้ามาดังนี้ 
 
คำถามที่ 1 ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่าหนี้สินรวมอื่น ๆ ประมาณ 17,000 ล้านบาทคืออะไร 
คำตอบ  ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า หนี้สินรวมอื่น ๆ ประมาณ 17,000 ล้านบาทนั้น หลัก ๆ ประกอบไปด้วย 

ค่าใช้จ่ายหลักที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน และค่าพาดสาย FOC ตลอดอายุ
สัญญาเช่าที่เหลืออยู่  ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี   

  
 ประธานได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ภาระส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนที่จะต้องชำระในแต่ละปี หากเป็นเพยีง

วิธีการบันทึกบัญชีเท่านั้น โดยในแต่ละปีที่ได้มีการชำระค่าใช้จ่ายไปแล้วนั้น ภาระส่วนนี้ก็จะลดลงไป
เนื่องจากกองทุนได้ปฏิบัติตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อย  

 
คำถามที่ 2  ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามเร่ืองขาดทุนจากการประเมิน สาเหตุเป็นเพราะอะไร 
คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน จะใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดของ

กองทุนจากรายได้ตามสัญญาเช่าที่กองทุนมี คิดลดด้วยอัตราคิดลดให้กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน  ซึ่งอัตรา
คิดลดของกองทุน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราผลตอบแทนของกองทุน ซึ่งใน
ปี 2565 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของกองทุนปรับเพิ่มสูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียของกองทุนปรับเพิ่ม
สูงขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้อัตราคิดลดที่ใช้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 จึงส่งผลให้มูลค่าการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนปรับลดลง   



 
 ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า อัตราคิดลดของกองทุนประกอบด้วย 2 ส่วน คืออัตราผลตอบแทนที่กองทุนมีการ

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วย ที่ราคาตลาด ณ เวลานั้น ๆ  และส่วนของต้นทุนภาระดอกเบี้ยเงินกู้  โดยในช่วง
ปีท่ีผ่านมา อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของกองทุนเพิ่มขึ้น และอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ทำให้ตัวหารซึ่ง
เป็นอัตราคิดลดเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มูลค่ารวมของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนลดลง ซึ่งส่วนนี้เป็นรายการ
ทางบัญชี ไม่ได้เป็นกระแสเงินสดที่จ่ายออกไปจริง และหากในอนาคตอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้มีแนวโน้มปรับตวั
ลดลง ตัวอัตราคิดลดจะปรับตัวลดลงตาม ดังนั้น ณ เวลานั้นมูลค่าทรัพย์สินกองทุนมีความเป็นไปได้ที่จะ
ปรับตัวสูงขึ้น  

 
คำถามที่ 3  ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามเร่ืองอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ณ ปัจจุบัน และปีก่อนหน้า ว่า

เป็นอัตราเท่าไหร่ 
คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า สัญญากู้ยืมเงินของกองทุนปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ โดยในปีที่ผ่านมา 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของกองทุนของสัญญากู้ยมืเงนิฉบับแรกอยู่ที่ประมาณ 3.3% ส่วนฉบับที่ 2 ที่กองทุนเพิง่
รีไฟแนนซ์มา จะอยู่ที ่ประมาณ 3.7% เมื ่อ blended แล้วอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 3.5% 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีนี้ได้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กองทุนจะมีอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ณ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5% โดยสาเหตุที่อัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นส่วนหน่ึงมาจาก ตาม
สัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ล่าสุดที่กองทุนเพิ่งรีไฟแนนซ์มา ได้เปลี่ยนมาใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR + 
3.25% สำหรับ 2 ปีแรก ในขณะที่สัญญากู้ยืมเงินฉบับเก่าใช้อัตราดอกเบี ้ย 6MTHBFIX + 2.75% ซึ่ง
ปัจจุบันนี้ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR = 1.75% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุน ณ ปัจจุบัน (ณ วันที่มี
การประชุม) อยู่ที่ประมาณ 5% ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของกองทุนเป็นแบบลอยตัว ดังนั้นขึ้นอยู่กับวา่ใน
อนาคต แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มสูงขึ้นไปอีกเป็นระยะเวลานานเท่าใดด้วยเช่นกัน  

 
 ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ที่ใช้จะเป็นอัตราที่ประกาศโดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย  
 
คำถามที่ 4   ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องรายการที่เกิดการกระทบยอดทางบัญชี และการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ขอทราบรายละเอียด 
คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า รายการขาดทุนจากเงินลงทุนประมาณ 4,800 ล้านบาท หลักๆ เกิดจากการ

ขาดทุนจากมูลค่าประเมินประมาณ 4,000 ล้านบาท ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชี
ตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งโดยปกติแล้วกองทุนมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของกองทุนคือค่าเช่าที่ดิน และค่าพาดสาย ซึ่งเดิมจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน  แต่เนื่องดว้ย
มาตรฐานบัญชี TFRS 16 ทำให้ต้องลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ในรูปแบบมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สิน
สิทธิการใช้  



 ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามมาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต้องแยกบั นทึก  
โดยส่วนหนึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนด้านบน และอีกส่วนหนึ่งแยกลงมาอยู่ด้านล่าง ซึ่งเป็น
เพียงวิธีการบันทึกบัญชีเท่านั้น  

 
คำถามที่ 5  ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องการได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผล สำหรับบุคคล

ธรรมดาเป็นระยะ 10 ปีนั้น ขอให้อธิบายเพิ่มเติม  
คำตอบ ประธานชี้แจงว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาที่ได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับ

เงินปันผลนั้น ตามประกาศของกรมสรรพากรได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษี 10 ปี นับจาก
วันท่ีจัดตั้งกองทุน ซึ่งกองทุนรวม DIF ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2556 ดังนั้นสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะส้ินสุดลงในปี 
2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการนับระยะเวลาตามปีปฏิทิน  

 
คำถามที่ 6  ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามว่ากองทุน DIF เป็นกองทุนเปิดหรือไม่  
คำตอบ ประธานชี้แจงว่า กองทุน 3 ประเภท ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นกองทุนปิดทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุน
จำนวนจำกัดแล้วปิดการขายเลย และหลักทรัพย์นั้นไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะแตกต่างกับกองทุน
เปิดของบริษัทจัดการที่ ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการสาม ารถเปิดขายหน่วย
ลงทุนเพิ่มได้ตลอดเวลา หมายความว่าจำนวนหน่วยลงทุนจะเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา เพียงแต่หากเป็นกองทนุ 
3 ประเภทข้างต้น ตามกฎของสำนักงาน ก.ล.ต. จะเป็นกองทุนปิดทั้งหมด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุจะต้องเข้าไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่ากองทุนทั้ง 3 ประเภทนั้น เข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทไหน หากเป็นประเภทที่มี
กำหนดระยะเวลา เช่น สิทธิการเช่ามีอายุ 30 ปี ดังนั้นกองทุนจะสิ้นสุดเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุด แต่ถ้ากองทุน
นั้น ๆ ลงทุนในทรัพย์สินประเภทกรรมสิทธิ์ เช่นลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ดังนั้นส่วนนี้จะเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมที่สามารถจัดหาประโยชน์ไปได้เรื่อย ๆ  จนกว่ากองทุนรวมจะขายทรัพย์สินนั้นและ
ปิดกองทุน ดังนั้นข้อสังเกตคือผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องไปดูสัญญาที่เข้าลงทุนว่าเป็นสัญญาสิทธิการเช่า
ระยะยาว หรือเป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์ 

 
มติที่ประชุม 
วาระน้ีเป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนและสรุปว่าที่ประชุมมีมติ รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไร
ขาดทุนประจำปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 
โดยผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียด ดังนี้  

ตามที่กองทุนรวมได้มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยกำหนดให้บริษัท
จัดการ ฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง สำหรับปี 2565 ทางกองทุนรวมมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล จาการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

ทั้งนี้ กองทุนรวมได้มีการพิจารณาปรับปรุงรายการสำหรับคำนวณกำไรสุทธิที ่ปรับปรุงแล้วตามแนวปฏิบัติของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

โดยในปี 2565 มีรายการปรับปรุงหักเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ยืมจำนวน 155 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนรวม
จ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 150.4 ของกำไรสุทธิปรับปรุงแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 กองทุนมีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ประมาณ 12,888 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงิน
ปันผลที่ร้อยละ 86 ของกำไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการดำรงเงินสด ของกองทุนรวม จำนวน 3 
รายการ ได้แก่ 1. กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่ากิจการโครงสร้างพื้นฐาน 2. ผลต่างของรายได้ค่าเช่าที่รับรู้ในงบกำไร
ขาดทุนและรายได้ค่าเช่าที่ได้รับจริงตามสัญญาเช่า 3. รายการอื่นๆ ที่ไม่สอดคล้องกับสถานะเงินสด รวมจำนวน 1,233.14 
ล้านบาท  ส่งผลให้กองทุนรวมมีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วหลังพิจารณาความจำเป็นในการดำรงเงินสด อยู่ที่ประมาณ 11,655 
ล้านบาท กองทุนจึงจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 95.2 ของกำไรสุทธิปรับปรุงแล้ว 
 



 
 
สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 กองทุนรวมมีนโยบายหักเงินสำรองเงนิเพื่อการ
ชำระหนี้เงินกู้ยืม จำนวน 1,091 ล้านบาท  
 

ความเห็นบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการเห็นว่า การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 (จากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสม) มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวม และเห็นสมควรท่ีจะรายงานต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ 
 
ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถามคำถาม ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามเข้ามา 

มติที่ประชุม 
วาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนและสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ของ
กองทุนรวม 
 

 

 

 



วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 
โดยผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียด ดังนี้  

บริษัทจัดการได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของกองทุนรวมประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทน 1,995,000  บาท โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

ชื่อ - สกุล จำนวนปทีี่เปน็ผู้สอบบัญชี
ของกองทุนรวม 

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล 3 ปี (2562/2564/2565) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ 

2. นางสาวนันทิกา ล้ิมวิริยะเลิศ 1 ปี (2563) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ 

3. นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 

 

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  
ประจำปี 2566 ประจำปี 2565 เปล่ียนแปลง 
1,995,000 บาท 1,975,000 บาท เพิ่มขึ้น 20,000 บาท (ร้อยละ 1) 

 
ความเห็นบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่
มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ และอัตราค่าธรรมเนียมที่ เพิ่มขึ้นอยู่ใน
อัตราตลาด  จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของกองทุนรวม ประจำปี 2566 
 
ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถามคำถาม ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามเข้ามา 
 
มติที่ประชุม 
วาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน  และสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 
 
 

 

 

 



วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระ หรือให้คำแนะนำนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือไม่  
 
ทั้งนี้มีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติมดังนี้  
 
คำถามที่ 1  ผู้ถือหน่วยลงทุน มาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องสถานะของ sponsor หลังจากที่ได้มีการควบรวม

แล้ว sponsor ใหม่คือบริษัทที่ได้มีการควบรวมแล้ว ใช่หรือไม่  
คำตอบ ประธานชี้แจงว่า สำหรับบริษัททรู เมื่อได้ควบรวมกับดีแทคแล้ว ยังคงใช้ชื่อเดิมอยู่ ดังนั้นในแง่ของสัญญา

เช่าที่กลุ่มทรูมีอยู่กับกองทุน ข้อตกลงต่าง ๆ ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงไป  
 
คำถามที่ 2 ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายหน่วยลงทุนของทรู ว่ามีข้อกำหนดใดๆ 

หรือไม่  
คำตอบ  ประธานชี้แจงว่า สำหรับสัญญา Lockup Agreement ข้อกำหนดการห้ามการขายหน่วยลงทุนของทรูได้

สิ้นสุดลงในปี 2565 ซึ่งปัจจุบันทรูได้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนประมาณร้อยละ 20 ดังนั้นการตัดสินใจใน
การถือหุ้น DIF ต่อหรือไม่จึงเป็นเรื่องการบริหารจัดการของกลุ่มทรู ทั้งนี้ตามที่ผู้บริหารของทรูได้ตอบ
คำถามต่อนักวิเคราะห์ท่ีผ่านมา ทางทรูเองได้แจ้งว่า กองทุนลงทุนในทรัพย์สินที่ทรูใช้ประกอบธุรกิจหลักคือ
ทั้งในส่วนของโทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต ดังนั้นความตั้งใจของทรูเองไม่ได้คิดลดสัดส่วนการลงทุนลง
จนไม่มีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการข้างในแต่ยังคงให้ความสำคัญกับการถือหุ้น DIF 
อยู่  

 
คำถามที่ 3 ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่าการกู้ยืมเงินของกองทุนมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูง หากเป็นการออก

หุ้นกู้จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหรือไม่  
คำตอบ  ประธานชี้แจงว่า กรณีที ่เป็น REITs หรือทรัสต์เพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สามารถออกหุ้นกู้ได้ 

หากแต่ตามกฎแล้ว กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ จึงเป็นข้อจำกัดในปัจจุบัน 

 
ทั้งนี้ มีผู้ถือหน่วยลงทุน เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

เสนอแนะให้ทางกองทุนเสนอโครงการกับภาครัฐพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ Operator เพื่อเป็นแรงจูงใจ

ให้ Operator ที่ได้รับ License จาก กสทช. มาเช่าใช้ทรัพย์สินของกองทุนแทนการสร้างเสาเอง แล้วสามารถหัก

ค่าใช้จ่ายได้เป็น 2 เท่า เป็นต้น ประกอบกับการที่มีเสาขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น เป็น

ทัศนียภาพท่ีไม่งดงาม ดังนั้นหากเป็นการมาเชา่ใช้ทรัพย์สินของกองทุนที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์เต็มที่ จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อกรุงเทพ ฯ  

ทั้งนี้  ประธานขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา  



เมื่อไม่มีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานแจ้งการปิดประชุมเวลา 13.04 น. และกล่าวขอบคุณทุก
ท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 
 
ปิดประชุมเวลา 13.04 น. 
  
 
  
 ลงชื่อ  ____________________________________   
 (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม) 
 ประธานท่ีประชุม 
 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 
 โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 




