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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ 
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF) ประจ าปี 2565  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ประชมุเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 7 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์เลขที่  175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ             
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ทัง้นี ้บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบรษิัท
จดัการของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF) (“กองทุนรวม”) ไดม้ีการจดัส่งขัน้ตอนการใช้
งานระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) พรอ้มทั้งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทนุผ่านทางอีเมลที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้จง้ไวล่้วงหนา้ก่อนการประชมุแลว้ 

การแนะน าก่อนประชุม 

คุณธนญัญา พิพิธวณิชการ ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นพิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม และชีแ้จงต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2565 (“ที่ประชุม”) ว่า การประชุม
สามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวม ประจ าปี 2565 ในครัง้นี ้เป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสภ์ายใต้พระราชก าหนด
ว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎระเบียบอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

จากนัน้ พิธีกรไดแ้นะน าผูบ้รหิารจากบรษิัทจดัการ ในฐานะบรษิัทจดัการของกองทุนรวม และผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่เขา้ร่วม
ประชมุ ดงันี ้

1. ผู้บริหารของบริษัทจัดการ 

คณุพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผูจ้ดัการ และประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) 
คณุนพวรรณ แสวงกิจ ผูจ้ดัการกองทนุ 
คณุวส ุหาญนนัทอนนัต ์ ผูจ้ดัการกองทนุ 

บรษิัทจดัการ 

2. ผู้บริหารทรัพยส์ินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานและผู้เช่าหลักของกองทุนรวม 

คณุยอดชาย อศัวธงชยั กรรมการบรหิาร  

บรษิัท ทรปิเปิลที บรอดแบนด ์จ ากดั (มหาชน) (“TTTBB”) 

3. ทีป่รึกษาทางเทคนิค 
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คณุวรวิทย ์โกแสนตอ ผูจ้ดัการอาวโุส 

บรษิัท เอเอ็มอาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน)  

4. ผู้สอบบัญชี 

คณุวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์สกลุ หุน้ส่วน 
คณุนภพ ธนวิชญการ ผูจ้ดัการอาวโุส 

บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

5. ทีป่รึกษากฎหมาย 

คณุเบญจพร พทุธินนัทน ์ ทนายความหุน้ส่วน 

บรษิัท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 

6. ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

นอกจากนี ้พิธีกรไดแ้นะน า บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (“เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ”) ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการ
ระบบควบคมุการประชมุ ที่จะรบัหนา้ที่ในเรื่องของการลงทะเบียนและบนัทึกคะแนนในการประชมุ 

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 29 ราย  
ถือหน่วยลงทุนรวมกนัได ้5,482,297 หน่วยและโดยการมอบฉันทะ 157 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันได ้3,123,960,014 หน่วย 
รวมผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ เวลาเริ่มประชุมทัง้หมด 186 ราย ถือหน่วยลงทุน
รวมกันได ้3,129,442,311 หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 39.1180 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด 8,000,000,000 
หน่วย 

จากนั้น พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก าหนดใหใ้นการประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งมีผูถื้อหน่วยลงทุนและผูร้บั
มอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุน
ทัง้หมด และตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกันไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทนุรวม จึงจะเป็นองคป์ระชมุ ซึ่งขณะนี ้จ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชุม และจ านวนหน่วยลงทนุดงักล่าว ถือ
ว่าครบองคป์ระชมุตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ 
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ในล าดบัต่อมา พิธีกรไดเ้ชิญ คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผูจ้ดัการของบรษิัทจดัการ ในฐานะประธานฯ 
กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทนุ และผูเ้ขา้รว่มประชมุ และเปิดการประชมุ 

คณุพรชลิต พลอยกระจ่าง ประธานฯ กล่าวสวสัดีและตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวม และไดม้อบหมายให้
พิธีกรชีแ้จงวาระการประชมุ ขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุต่อที่ประชมุ  

พิธีกรจึงชีแ้จงวาระการประชมุทัง้หมด 5 วาระ ดงันี ้

วาระท่ี 1 รบัทราบการจดัการกองทนุรวมในเรื่องที่ส  าคญั  
วาระท่ี 2  รบัทราบฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทนุรวม ส าหรบัปี 2564 
วาระท่ี 3 รบัทราบการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2564 
วาระท่ี 4 รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2565 
วาระท่ี 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ )ถา้มี(  

นอกจากนัน้ พิธีกรไดช้ีแ้จงขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุ มีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดส่้งใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทุนทุก
ท่านล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 

2. การประชมุสามญัประจ าปี 2565 นี ้ทกุวาระเป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

3. เมื่อมีการน าเสนอวาระเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง  ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ไดต้ามความเหมาะสม โดยจะตอ้งระบชุื่อและนามสกลุ พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วย
ลงทุนเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รบัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือค าถามทุกครัง้ เพื่อ
ประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกตอ้งครบถ้วน ในการนี ้บริษัทจัดการเปิดช่องทางในการส่ง
ค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุ ดงันี ้

3.1 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

 การส่งค าแนะน าหรือค าถามโดยการพิมพ ์ให้ไปที่เมนู Chat ในหนา้ต่าง E-meeting เพื่อพิมพ์
ขอ้ความและส่งเข้ามายังระบบ โดยใหเ้ลือกผูร้บัเป็น JASIF Q&A กรณีที่ไม่ไดเ้ลือกตามที่แจ้ง 
ค าแนะน าหรือค าถามจะส่งมาไม่ถึงกองทนุรวม  

3.2 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง  
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ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่
เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบส่งค าเชิญใหส้นทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากที่สนทนาเสร็จ
ทุกครัง้ กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถสนทนาผ่านไมคโ์ครโฟนได ้ภายในระยะเวลา 1 นาที 
ขอความกรุณาส่งค าแนะน าหรือค าถามมาทางช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat) 
แทน  

4. บริษัทจดัการจะเวน้ช่วงเวลาในการส่งค าแนะน าหรือค าถามประมาณ 1 นาที หากไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนส่ง
ค าแนะน าหรือค าถามเขา้มาภายใน 1 นาทีหลงัจากการน าเสนอแต่ละวาระแลว้ จะถือว่าไม่มีผูถื้อหน่วย
ลงทนุมีค าแนะน าหรือค าถาม และการประชมุจะด าเนินต่อไป  

ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุดงัที่พิธีกรไดช้ีแ้จงขา้งตน้ จึงถือ
ว่าที่ประชุมเห็นดว้ยกับขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชุมดงักล่าว และพิธีกรจึงเริ่มน าที่ประชุมเขา้สู่การพิจารณาวาระการ
ประชมุตามที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุ ดงัต่อไปนี ้

เร่ิมการประชุม 

วาระที ่1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองทีส่ าคัญ  

พิธีกรเรียนเชิญให ้คณุวส ุหาญนนัทอนนัต ์ผูจ้ดัการกองทนุจากบรษิทัจดัการ ชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้่อที่
ประชมุ 

คณุวส ุชีแ้จงถึงประวตัิความเป็นมาที่ส  าคญัของกองทนุรวม ดงันี ้ 

กองทุนรวมจัดตั้งขึน้ปี 2558 โดยเข้าซือ้ทรัพยสิ์นเสน้ใยแก้วน าแสง หรือ สาย OFC จ านวน 980,500 คอร์
กิโลเมตร จาก TTTBB ดว้ยมูลค่าเงินลงทุน 55 พันลา้นบาท ซึ่งทัง้หมดมาจากการระดมทุนจากนักลงทุน (เรียกทรพัยสิ์นใน
ส่วนนี ้ว่า “ทรัพยส์ิน JASIF 1”) โดยสาย OFC ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นโครงข่ายหลักส าหรับการให้บริการในธุรกิจ
โทรคมนาคม เช่น Mobile broadband, Fixed broadband หรือ Cable TV และมีลักษณะเป็นโครงข่ายหลักที่เชื่อมระหว่าง
ภมูิภาค และเชื่อมระหว่างจงัหวดั ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่กองทุนรวมไดเ้ขา้ซือ้ทรพัยสิ์นดงักล่าวจาก TTTBB แลว้ กองทุนรวมได้
ด าเนินการปล่อยเช่ากลบัเพื่อให ้TTTBB น าไปประกอบธุรกิจการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตบา้นในนาม 3BB ภายใตส้ญัญาเช่า 2 
สญัญา อนัจะกล่าวถึงในล าดบัถดัไป 

เมื่อระยะเวลาผ่านไป 4 ปี ในปี 2562 กองทุนรวมไดล้งทุนเพิ่มเติมในทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสง  หรือ สาย 
OFC อีกจ านวน 700,000 คอรก์ิโลเมตร ดว้ยมูลค่าการลงทุน 38 พันลา้นบาท โดยมีที่มาจากการกู้ยืมเงินสถาบันการเงิน
จ านวนรอ้ยละ 40 และจากการระดมทนุจากนกัลงทุนจ านวนรอ้ยละ 60 (เรียกทรพัยสิ์นในส่วนนีว้่า “ทรัพยส์ิน JASIF 2”) โดย
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ลกัษณะสายเสน้ใยแกว้น าแสงที่เขา้ลงทุนในครัง้นี ้มีลกัษณะเป็นโครงข่ายรองที่เชื่อมระหว่างอ าเภอและเชื่อมระหว่างต าบล 
ทัง้นี ้ลกัษณะและโครงสรา้งของสญัญาเช่ามีความคลา้ยคลงึกนักบัทรพัยสิ์น JASIF 1 

คุณวสุ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงสัญญาที่มีความส าคัญกับกับรายรบัและรายจ่ายของกองทุนรวม โดย
สามารถแบ่งออกเป็นสญัญาเชา่ที่ส  าคญั 2 สญัญา ดงันี ้

1.  สญัญาเช่าหลกั 

ทรัพย์สินของกองทุนรวมจ านวน 80% ของทรัพย์สิน JASIF 1 และทรัพย์สิน JASIF 2 อยู่ภายใต้
สญัญาฉบบันี ้ซึ่งอตัราค่าเช่าในปัจจบุนั (2565) อยู่ที่ 441.66 บาท ต่อคอรก์ิโลเมตรต่อเดือน ซึ่งการเติบโตของค่าเช่าจะอา้งอิง
กับดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index : CPI) (“CPI”) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ์ในทุก ๆ ปี กล่าวคือ ไม่เกิน
รอ้ยละ 3 และไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 0 หากปีใดดชันีราคาผูบ้ริโภคมีค่าเกินกว่ารอ้ยละ 3 จะปรบัขึน้เป็นรอ้ยละ 3 และหากปีใดดชันี
ราคาผูบ้รโิภคต ่ากว่ารอ้ยละ 0 จะปรบัเป็นรอ้ยละ 0 หรือไม่ปรบั 

ส าหรบัระยะเวลาของสญัญาเช่าหลกัจะสิน้สุดในวนัที่ 29 มกราคม 2575 หรืออีกประมาณ 9 ปี โดย
กองทนุรวมมีทางเลือกส าหรบัการตอ่อายสุญัญาเชา่หลกักบั TTTBB ออกไปอีก 10 ปี หากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต
ของ TTTBB ถึง 40,000 ลา้นบาท ในปี 2573 และ TTTBB ไดร้บัใบอนุญาตต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นส าหรบัการประกอบธุรกิจ
ดงักล่าวครบถว้น ณ เวลานัน้ 

2.   สญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า 

ทรพัยสิ์นของกองทนุรวมจ านวนรอ้ยละ 20 ของทรพัยสิ์น JASIF 1 และทรพัยสิ์น JASIF 2 อยู่ภายใต้
สญัญานี ้ซึ่งอตัราค่าเช่าในปัจจบุนั (2565) อยู่ที่ 779.38 บาท ต่อคอรก์ิโลเมตรต่อเดือน โดยการเติบโตของค่าเช่าจะอา้งอิงกับ 
CPI ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ์ในทกุ ๆ ปี กล่าวคือ ไม่เกินรอ้ยละ 3 และไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 0 ซึ่งมีความคลา้ยคลึงกันกับ
อตัราการเติบโตของสญัญาเช่าหลกั 

ส าหรับระยะเวลาการเช่าของสัญญาประกันรายไดค้่าเช่านั้นจะสิน้สุดวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2569 
ส าหรบัทรพัยสิ์นรอ้ยละ 20 ของทรพัยสิ์น JASIF 1 และจะสิน้สดุในวนัที่ 29 มกราคม 2575 ส าหรบัทรพัยสิ์นรอ้ยละ 20 ของ
ทรพัยสิ์น JASIF 2 ซึ่งเป็นวนัเดียวกบัวนัสิน้สดุสญัญาเช่าหลกั 

นอกจากสัญญาที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ กองทุนรวมไดท้ าสัญญาดูแลและบ ารุงรกัษาทรพัยสิ์นกับ TTTBB โดย
ภายใตส้ญัญาฉบบันี ้TTTBB มีหนา้ที่ดูแลทรพัยสิ์นของกองทุนรวมใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดีและพรอ้มใชง้าน โดยเป็นการดแูลรกัษา
ทัง้ในเชิงป้องกันและแกไ้ข ซึ่ง ณ ปี 2565 ค่าบรกิารดงักล่าวอยู่ที่อตัรา 245.97 บาทต่อคอรก์ิโลเมตรต่อปี และจะปรบัขึน้ทกุปี
ในอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี 
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นอกจากนี ้กองทนุรวมไดเ้ขา้ท าสญัญาตกลงกระท าการกับ TTTBB และบรษิัทจสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) (“JAS”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TTTBB โดยภายใตส้ญัญาตกลงกระท าการ JAS และ TTTBB มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนด เช่น  

1. การรกัษาอตัราส่วนทางการเงิน เช่น อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน หรือจ านวนการก่อหนี ้ตอ้งเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญา 

2. การเขา้ท าสญัญาไม่แข่งขนัทางการคา้ โดยในกรณีที่ TTTBB ตอ้งการสรา้งเสน้ทางสาย OFC ที่ทับ
ซอ้นกบัเสน้ทางของกองทนุรวม TTTBB จะตอ้งขออนญุาตกองทุนรวม หากการด าเนินการดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขยกเวน้ตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญา 

3. ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของ JAS หรือ Lock-up Period โดยกองทุนรวมก าหนดให ้JAS 
ตอ้งถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 19 ภายในระยะเวลา 6 ปีแรกนับจากวนัที่กองทุนรวมไดเ้ขา้ลงทุนซือ้
ทรพัยสิ์น JASIF 2 ในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 

4. การส ารองเงินในบญัชี ภายใตส้ญัญาตกลงกระท าการ กองทนุรวมก าหนดอตัราส่วน เพื่อใชพ้ิจารณา
ความสามารถในการช าระค่าเช่าของ TTTBB โดยหากอตัราส่วนดงักล่าวมีจ านวนต ่ากว่าที่กองทุนรวมก าหนดไว ้TTTBB ตอ้ง
น าเงินสดที่มีมูลค่าเท่ากับส่วนที่ขาดไปใส่ในบัญชีที่ได้ตกลงกันเพื่อเป็นการประกันค่าเช่าแก่กองทุนรวม อย่างไรก็ตาม                
ณ ไตรมาสล่าสดุ TTTBB ยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งน าเงินสดมาเป็นประกนัแก่กองทนุรวม 

นอกจากนี ้คุณวส ุไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงปัจจยัการลงทุนของกองทุนรวมในระยะสัน้หรือระยะกลาง 
ดงันี ้

1. จากการเพิม่ทนุเมื่อปี 2562 รอ้ยละ 40 ของจ านวน 38,000 ลา้นบาท หรือประมาณ 15,500 ลา้นบาท 
มาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งท าให้กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง คือภาระดอกเบีย้ โดยอัตราดอกเบีย้ใน
ปัจจบุันที่อยู่ในระดบัต ่า และมีแนวโนม้ที่คาดว่าจะอยู่ในระดบัต ่าต่อไปอย่างนอ้ยจนกระทั่งในปี 2565 ส่งผลใหก้องทุนรวมมี
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัดอกเบีย้ หรือ finance cost ที่ลดลง 

2. จากสภาวะเงินเฟ้อที่สงูขึน้ในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นสาเหตมุาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในประเทศที่
พฒันาแลว้หรือภาวะสงครามเอง ถือว่าเป็นผลดีกบักองทนุรวม เนื่องจากการปรบัขึน้อตัราค่าเชา่ของกองทนุรวมอา้งอิงกบั CPI 
โดยหากอตัราเงินเฟ้ออยู่ในระดบัท่ีสงู จะส่งผลใหก้องทนุรวมสามารถปรบัขึน้ค่าเช่าได ้ซึ่งท าใหร้ายไดข้องกองทนุรวมในปีหนา้
มีแนวโนม้ที่จะเพิ่มขึน้ 

3. นโยบายของทางภาครฐัที่ตอ้งการปรงัปรุงภูมิทศันใ์นกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงหัวเมืองใหญ่ ๆ 
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โดยการน าสายไฟหรือสายส่ือสารต่าง ๆ ลงใตด้ินเพื่อปรบัปรุงทัศนียภาพใหส้วยงามขึน้ ซึ่งจะท าใหก้องทุนรวมมีค่าใชจ้่าย
เก่ียวกับการยา้ยสาย OFC ลงใตด้ิน รวมถึงค่าเช่าท่อใตด้ิน ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน อย่างไรก็ตาม กองทุนรวม
ไดท้ าการประเมินค่าใชจ้่ายในส่วนนีต้ัง้แต่เมื่อจัดตัง้กองทุนรวม แต่เนื่องจากความล่าชา้ หรือการเล่ือนการด าเนินการของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหท้ี่ผ่านมากองทนุรวมยงัไม่เคยมีค่าใชจ้่ายในส่วนนี ้โดยคาดว่าปีนีจ้ะมีค่าใชจ้่ายดงักล่าว (ประมาณ
การไวท้ี่ประมาณ 85.2-86.0 ลา้นบาท) 

4. ในปี 2565 กองทนุรวมคาดว่าจะสามารถช าระคืนเงินตน้เงินกูใ้หแ้ก่สถาบนัการเงินเป็นจ านวน 1,050 
ลา้นบาท เพิ่มจากปี 2564 ที่ประมาณ 800 ลา้นบาท 

ต่อมาพิธีกรไดเ้รียนเชิญ คุณนพวรรณ แสวงกิจ ในฐานะผูจ้ดัการกองทุนจากบริษัทจดัการ น าเสนอความเห็น
ของบรษิัทจดัการในวาระท่ี 1 เพื่อประกอบการพิจารณารบัทราบ 

คณุนพวรรณ ไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบรษิัทจดัการในวาระที่ 1 ว่าบรษิัทจดัการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม
ผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมในเรื่องที่ส  าคญั 

ทัง้นี ้ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชนม์ีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุ 

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีค าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระดงักล่าวหรือไม่ โดยชีแ้จง
ต่อที่ประชุมว่า หากผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จะตอ้งระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนเขา้รว่มประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าถามทุกครัง้ โดยบรษิัทจดัการเปิดช่องทางใน
การส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุ ดงันี ้

•  ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  
• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณ์

ของตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากที่สนทนาเสรจ็ทุก
ครัง้ 

มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามดงันี ้

1. ผู้ถือหน่วยลงทุน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ระบบการส่ือสารดาวเทียมวงโคจรต ่า 
(Satellite Internet) จะมีผลต่อการด าเนินงานของกองทนุรวม หรือการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ อย่างไร 

ผูจ้ัดการกองทุนจากบริษัทจัดการ ชีแ้จงว่า ในส่วนของระบบการส่ือสารดาวเทียมวงโคจรต ่า หรือ
ระบบดาวเทียม (Satellite Internet) ไม่มีผลต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม เนื่องจากหากอ้างอิงจากสัญญาเช่าหลกัและ
สญัญาประกันรายไดค้่าเช่า รายไดท้ี่กองทุนรวมจะไดร้บันัน้เป็นจ านวนค่าเช่าคงที่ กองทุนรวมจึงไม่ไดร้บัผลกระทบต่อการ
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เปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม ทัง้นี ้ในเชิงอุตสาหกรรมนัน้ ระบบการส่ือสารดาวเทียมวงโคจรต ่า (Satellite Internet) ไม่ท าให้
การแข่งขันของอุตสาหกรรมอินเทอรเ์น็ตบา้นหรืออินเทอรเ์น็ตประจ าที่ด้อยลงแต่อย่างใด เนื่องจากระบบดาวเทียมไม่มี
ความสามารถในการแขง่ขนัทางดา้นราคา กล่าวคือ ราคาขัน้ต ่า (Minimum Package) ของระบบดาวเทียม อยู่ที่ 100 ดอลลาร์
สหรฐั (USD) ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายของตัวรับสัญญาณ ในขณะที่อัตราค่าบริการอินเทอรเ์น็ตประจ าที่  ณ ปัจจุบัน อยู่ที่
ประมาณ 18-19 ดอลลารส์หรฐั (USD)  

อีกทั้ง ดา้นการใชง้าน หรือความเร็วของสัญญาณ ระบบการส่ือสารดาวเทียมวงโคจรต ่า (Satellite 
Internet) ส่งผ่านอากาศ ดังนั้นสภาพอากาศจึงเป็นปัจจัยส าคัญส าหรบัระบบดาวเทียม จึงมีความเห็นว่าระบบอินเทอรเ์น็ต
บา้นมีขอ้ไดเ้ปรียบกว่าระบบดาวเทียมอยู่หลายประการ 

2.   ผูถื้อหน่วยลงทนุ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามดงันี ้ 

2.1. สญัญาประกันรายไดค้่าเช่าของทรพัยสิ์น JASIF1 ที่จะสิน้สุดในปี 2569 มีผลอย่างไรกับ
กองทนุรวม และบรษิัทจดัการมีแนวทางในการจดัการอย่างไร 

ผูจ้ดัการกองทุนจากบริษัทจดัการ ชีแ้จงว่า มีผลกระทบต่อกองทุนรวม เนื่องจากเมื่อสญัญา
สิน้สดุลงจะกระทบรายไดข้องกองทุนรวมประมาณรอ้ยละ 19 – 20 ของรายได ้อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการต่อสญัญาดงักล่าว
กบั TTTBB บรษิัทจดัการจะตอ้งพยายามหาผูเ้ช่ารายอื่นมาทดแทนในส่วนท่ีขาดหายไป 

2.2. จากข่าวการซือ้ขายกิจการระหว่าง TTTBB และ AIS นั้น หากมีการซือ้ขายกิจการจริง จะ
ส่งผลกระทบต่อสญัญาที่กองทนุรวมมีในปัจจบุนัหรือไม่ 

ผู้จัดการกองทุนจากบริษัทจัดการ ชีแ้จงว่า ในแง่ของความสามารถในการแข่งขัน และ
ความสามารถในการช าระค่าเช่า บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชนต์่อกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม หากมีการซือ้ขายกิจการ 
จะตอ้งมีการด าเนินการแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งจะตอ้งน าวาระเขา้ที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ และชีแ้จงเพิ่มเติมว่า จากการ
สอบถามผูบ้รหิารของ TTTBB นัน้ บรษิัทจดัการเขา้ใจว่าจะไม่มีการซือ้ขายกิจการเกิดขึน้  

2.3. จากผลประกอบการของ TTTBB ที่มีส่วนแบ่งการตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบ
อย่างไรต่อกองทนุรวม 

ผูจ้ดัการกองทนุจากบรษิัทจดัการ ชีแ้จงว่า เนื่องจากปัจจบุนัมีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มา
ในอุตสาหกรรมอินเทอรเ์น็ตบา้น ซึ่งผูป้ระกอบการรายใหม่ไดม้ีการลดอัตราค่าบริการลงอย่างมีนัยส าคญั โดยเมื่อพิจารณา
อตัราค่าบรกิารต่อหนึ่งใบเสร็จ (Average Revenue Per User : ARPU) (“ARPU”) ผูป้ระกอบการท่ีมีอตัรา ARPU ต ่าที่สดุใน
อุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 440-450 บาทต่อเดือน ในขณะที่อตัรา ARPU ของ TTTBB อยู่ที่ประมาณ 595 บาทต่อเดือน ดัง้
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นั้น อัตราค่าบริการของ TTTBB ที่สูงกว่าดังกล่าวจึงท าให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของ TTTBB ลดลง อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาจ านวนผูใ้ชบ้ริการของ TTTBB จะพบว่ามีจ านวนผูใ้ชบ้ริการเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 5.5 ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 
ถึงแมจ้ะต ่ากว่าอุตสาหกรรมที่ประมาณรอ้ยละ 10 กว่า บริษัทจัดการจึงเห็นว่า TTTBB ยงัมีความสามารถในการแข่งขันกับ
ผูป้ระกอบการรายอื่น อย่างไรก็ตาม การแข่งขันที่ รุนแรงยังเป็นส่ิงที่เราจะตอ้งติดตามกันต่อไปว่าจะดีขึน้หรือแย่ลง และ
ยาวนานไปแค่ไหน นอกจากนี ้หากภายในปี 2565 สถานการณท์างเศรษฐกิจอนัเป็นผลจาก COVID-19 คล่ีคลายลง บริษัท
จัดการคาดว่าจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมและ TTTBB และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนความสามารถในการช าระค่าเช่าของ 
TTTBB พบว่ามีอัตราส่วนดังกล่าวนั้นดีขึน้เรื่อยๆ บริษัทจัดการจึงเห็นว่าผลประกอบการของ TTTBB ในอนาคตน่าจะดีขึน้
ตามล าดบั 

3. ผูถื้อหน่วยลงทุน  เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ทรพัยสิ์น JASIF1 และทรพัยสิ์น JASIF2 
รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อของสาย Fiber เช่น Optical Receiver หรือ Transmitter ดว้ยหรือไม่ และนอกจาก TTTBB แลว้ มี
บรษิัทอื่นเป็นผูเ้ช่าทรพัยสิ์นของกองทนุรวมอีกหรือไม่ 

ผูจ้ดัการกองทนุจากบรษิทัจดัการ ชีแ้จงว่า กองทนุรวมลงทนุในเสน้ใยแกว้น าแสงหรือสาย OFC เพียง
อย่างเดียว ซึ่ง อปุกรณอ์ื่นที่เก่ียวขอ้ง เช่น Optical Receiver หรือ Transmitter นัน้ เป็นภาระหนา้ที่ของ TTTBB โดยนอกจาก 
TTTBB แลว้ มีผูเ้ช่ารายย่อยประมาณ 3-4 บรษิัทท่ีเป็นผูเ้ช่าทรพัยสิ์นของกองทนุรวมอยู่ 

4. ผูถื้อหน่วยลงทุน เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า หากมีค่าใชจ้่ายในการน าสายไฟหรือสาย
ส่ือสารต่าง ๆ ลงใตด้ินเพื่อปรบัปรุงทศันียภาพใหส้วยงามขึน้ จะมีผลต่อการลดลงของเงินปันผลหรือไม่ 

ผู้จัดการกองทุนจากบริษัทจัดการ ชีแ้จงว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจส่งผลให้เงินปันผลลดลง ทั้งนี ้
ค่าใชจ้่ายที่บรษิัทจดัการประมาณการในปีนีไ้วอ้ยู่ที่ประมาณ 86 ลา้นบาท โดยหากมีการด าเนินการน าสายไฟหรือสายส่ือสาร
ต่าง ๆ ลงใตด้ินแลว้มีค่าใชจ้่ายมากกว่าที่บรษิัทจดัการประมาณการไว ้TTTBB จะเป็นผูร้บัผิดชอบในส่วนต่างดงักล่าว  

5. ผูถื้อหน่วยลงทุน เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า การประกันการช าระค่าเช่าของ TTTBB ซึ่ง
จะมีก าหนดถึงปี 2569 นัน้ บรษิัทจดัการจะมีการด าเนินการอย่างไรเพื่อชดเชยรายได ้หรือทดแทนส่วนท่ีขาดหายไปนีไ้ด ้

ผูจ้ดัการกองทุนจากบรษิัทจดัการ ชีแ้จงว่า ทรพัยสิ์นที่ก าลงัจะหมดลงในปี 2569 มีจ านวนประมาณ 
196,100 คอรก์ิโลเมตร ซึ่งเป็นจ านวนที่ค่อนขา้งสงู บรษิัทจดัการจึงมีนโยบายในการหาผูเ้ช่าเพิ่มเติมเพื่อทดแทนรายไดใ้นส่วน
ที่ขาดหายไป ถึงแมว้่าจะไม่สามารถทดแทนไดท้ัง้หมด  

6. ผู้ถือหน่วยลงทุน เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ สอบถามว่า กองทุนรวมมีนโยบายในการดูแล
พนกังานในช่วง COVID-19 อย่างไรบา้ง และกองทนุรวมมีแผนการรบัมือผลการด าเนินงานที่ส  าคญัของผูเ้ช่าหลกัของกองทุน
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รวม ซึ่งไดแ้ก่ TTTBB อย่างไร เนื่องจากในสถาณการณ ์COVID-19 นั้น อัตราการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตของผูใ้ชบ้ริการมีแนว้
โนม้ที่จะเพิ่มขึน้ แต่อตัรา ARPU ของ TTTBB กลบัลดลง 

ผูจ้ดัการกองทนุจากบริษัทจดัการ ชีแ้จงว่า เนื่องจากกองทนุรวมอยู่ภายใตก้ารดูแลของบริษัทจดัการ 
การดูแลพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จึงเป็นไปตามนโยบายของบริษัทจัดการ เช่น มาตรการ Work 
From Home รวมทัง้การท าประกนัภยัใหแ้ก่พนกังานทกุคน 

ผูจ้ดัการกองทุนจากบริษัทจัดการ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า อัตรา ARPU นัน้มีจ านวนลดลงทั้งอุตสาหกรรม 
บรษิัทจดัการจึงมองว่าการลดลงของอตัรา ARPU นัน้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะตวั และเป็นผลมาจากการแข่งขนัที่รุนแรงมากขึน้ของ
ผูป้ระกอบการ อย่างไรก็ตาม แมว้่าการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารในสถานการณ ์COVID-19 จะลดลง เนื่องจากมีการ Work From 
Home หรือ มีการเรียนออนไลน์ ที่ลดลง บริษัทจัดการยังมองว่าจะมีการใช้บริการที่มากขึน้ได้เนื่องจากสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจอันเป็นผลจากสถารการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่คล่ีคลายลง นอกจากนี ้บริษัทจัดการมองว่าอุตสาหกรรม
อินเทอรเ์น็ตประจ าที่ในประเทศไทยยงัมีช่องว่างที่จะเติบโตต่อไปได ้เนื่องจาก Penetration rate ต่อจ านวนครวัเรือนที่ต  ่ากว่า
ประเทศพฒันาแลว้หลายๆ ประเทศ  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ และสรุปว่าที่ประชมุรบัทราบการจดัการกองทนุรวมในเรื่องที่ส  าคญั 

วาระที ่2 รับทราบฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ส าหรับปี 2564 

พิธีกรเรียนเชิญใหค้ณุวส ุชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

คุณวส ุชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจดัการไดส้รุปงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมประจ าปี 2564 ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

1. งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรบัปี 2564 กองทนุรวมมีรายได ้10,161.57 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.10 เนื่องจากรายไดด้อกเบีย้
รบัของกองทุนรวมลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากอัตราดอกเบีย้เฉล่ียลดลง อย่างไรก็ดี รายไดค้่าเช่าจากสญัญาเช่าหลักไม่ได้
เปล่ียนแปลงแต่อย่างใด ในส่วนค่าใชจ้่ายรวมของกองทนุรวมส าหรบัปี 2564 อยู่ที่ 1,431.59 ลา้นบาท ลดลงประมาณรอ้ยละ 
8.8-8.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหนา้ โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายทางการเงิน คือค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับภาระดอกเบีย้
ของกองทุนรวมลดลงจาก 948 ลา้นบาท เหลือ 797 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการทยอยช าระคืนเงินตน้ของกองทุนรวม
ระหว่างปี 2563-2564 นอกจากนี ้อีกสาเหตุหลกัที่ท  าใหค้่าใชจ้่ายรวมของกองทุนรวมลดลงคือ อตัราดอกเบีย้เฉล่ียในปี 2564 
ที่ต  ่ากว่าอตัราดอกเบีย้เฉล่ียในปี 2563 
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ในปี 2564 กองทนุรวมมีก าไรจากการลงทนุสทุธิอยูท่ี่ 8,729.98 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 1.5 
จาก 8,600.22 ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ และกองทนุรวมมีการขาดทนุสทุธิจากการลงทนุ (ขาดทุนจากการประเมินราคาทรพัยสิ์น
ยตุิธรรมในทรพัยสิ์นที่กองทุนรวมลงทุน) อยู่ที่ 700 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม รายการดงักล่าวเป็นเพียงรายการทางบญัชี มิไดม้ี
ผลกระทบกบักระแสเงินสดหรือสภาพคล่อง (Liquidity) ของกองทุนรวมแต่อย่างใด ท าใหก้องทุนรวมมีการเพิ่มขึน้ในสินทรพัย์
สทุธิจากการด าเนินงานในปี 2564 อยู่ที่ 8,029 ลา้นบาท  

2. งบดลุ 

ณ สิน้ปี 2564 กองทุนรวมมีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 104,396 ลา้นบาท ลดลงประมาณรอ้ยละ 0.34 โดย
สินทรพัยห์ลักของกองทุนรวม ได้แก่ เงินลงทุนในทรพัยสิ์นเสน้ใยแก้วน าแสง 100,000 ลา้นบาท (โดยค านวณตามมูลค่า
ยุติธรรม ซึ่งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในทุก ๆ ไตรมาส) ลดลง 700 ลา้นบาท จาก 100,700 ลา้นบาทในปี 2563 และ
รายการสินทรพัยท์ี่ใหญ่ในล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ เงินลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่แสดงตามมลูค่ายตุิธรรมและเงินฝากในธนาคาร ซึ่งมี
มลูค่า 4,380 ลา้นบาทในสิน้ปี 2564 เพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 8 จาก 4,037 ลา้นบาทในปี 2563  

ณ สิน้ปี 2564 กองทุนรวมมีหนี ้สินรวมทั้งสิน้ 15,380 ล้านบาท ลดลงประมาณรอ้ยละ 4.86 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อนหนา้ โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารลดลงประมาณรอ้ยละ 5 เหลือ 14,317 ลา้น
บาท จาก 15,101 ลา้นบาท เนื่องจากมีการทยอยคืนเงินตน้เงินกูร้ะหว่างปีของกองทุนรวม ดว้ยเหตุนีท้  าใหสิ้นทรพัยส์ทุธิของ
กองทนุรวมในปี 2564 เท่ากบั 89,016 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 11.1270 บาทต่อหน่วย 

ทัง้นี ้รายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายงานประจ าปี 
2564) ของหนงัสือเชิญประชมุ  

ต่อมาพิธีกรไดเ้รียนเชิญ คณุนพวรรณ ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุจากบรษิัทจดัการ น าเสนอความเห็นของบริษัท
จดัการในวาระท่ี 2 เพื่อประกอบการพิจารณารบัทราบ 

คุณนพวรรณ ไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบริษัทจัดการในวาระที่ 2 ว่า บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอให้ที่
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบฐานะการเงิน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงานของกองทุนรวมรอบ
ระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ทัง้นี ้ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชนม์ีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุ 

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีค  าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระดงักล่าวหรือไม่  

มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามดงันี ้
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1. ผูถื้อหน่วยลงทุน เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า แนวโน้มมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset 
Value : NAV) (“NAV”) และเงินปันผลในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

ผูจ้ัดการกองทุนจากบริษัทจัดการ ชีแ้จงว่า หากพิจารณางบดุล (Balance Sheet) ของกองทุนรวม 
พบว่าสินทรพัยห์ลกัของกองทนุรวม ไดแ้ก่ การลงทุนในทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสงตามมลูค่ายุติธรรม ซึ่งมีการประเมินมลูค่า
ทรพัยสิ์นโดยผูป้ระเมินราคาอิสระดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) อนัเป็นผลใหก้ระแสเงินสดของ
กองทนุรวมลดลงในทกุ ๆ ปี จึงเป็นเหตใุห ้NAV ของกองทนุรวมมีแนวโนม้ที่จะลดลงในทกุ ๆ ปีเช่นกนั  

ในแง่ของเงินปันผล บริษัทจัดการคงไม่สามารถบอกได้ส าหรับปีถัดๆ ไป แต่ส าหรับปี 2565                 
บรษิัทจดัการประมาณการว่า มีแนว้โนม้ที่จะลดลงแต่เป็นการลดลงที่ไม่น่าจะมีนยัส าคญัแต่อย่างใด 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุน เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ สอบถามว่า ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ของ 
TTTBB อยู่ล  าดบัท่ีเท่าใดในอตุสาหกรรม 

ผู้จัดการกองทุนจากบริษัทจัดการ ชี ้แจงว่า ปัจจุบัน TTTBB อยู่ในอันดับที่  2 ของอุตสหกรรม 
อตุสาหกรรม ถดัจาก TRUE ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ 

3.  ผูถื้อหน่วยลงทุน เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามและเสนอแนะว่า เนื่องจาก TTTBB เป็นผูเ้ช่า
หลกัของกองทุนรวม และในอนาคตสญัญาประกันรายไดค้่าเช่าจะสิน้สดุลง หากเป็นไปได ้ในการประชมุควรมีการน างบและ
ผลการด าเนินการของ TTTBB มาพิจารณาดว้ยเช่นกนั 

ผู้จัดการกองทุนจากบริษัทจัดการ ชี ้แจงว่า เนื่องจาก TTTBB ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนจึงไม่
สามารถน าขอ้มลูของ TTTBB มาเปิดเผยได ้อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถพิจารณาขอ้มลูของ JAS ที่เป็นบริษัทแม่
ของ TTTBB ซึ่งรายไดข้อง JAS ประมาณรอ้ยละ 92-95 เป็นรายไดข้อง TTTBB 

4. ผูถื้อหน่วยลงทุน เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง มีขอ้สอบถามว่า JAS จะตอ้งถือครองหน่วยลงทุนใน
กองทนุรวมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 19 ไปถึงเมื่อใด 

ผูจ้ดัการกองทุนจากบรษิัทจดัการ ชีแ้จงว่า ประมาณ 6 ปีนบัจากวนัท่ีมีการเพิ่มทุนตามสญัญาตกลง
กระท าการ โดยกองทนุรวมไดเ้พิ่มทนุครัง้ที่ 1 เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562   

5. ผูถื้อหน่วยลงทุน เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ขอใหบ้ริษัทจัดการชีแ้จงอัตราส่วน LTM EBITDAR to 
NTM Rental  
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ผูจ้ดัการกองทนุจากบริษัทจดัการ ชีแ้จงว่า EBITDAR คือ การน าก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือม 
ค่าตดัจ าหน่าย และค่าเช่าที่ TTTBB ตอ้งช าระใหแ้ก่กองทนุรวมยอ้นหลงั 12 เดือน (Last Twelve Months : LTM) หารดว้ย ค่า
เช่าที่ TTTBB จะตอ้งช าระใหแ้ก่กองทุนรวมใน 12 เดือนถัดไป (Next Twelve Months : NTM) เพื่อใหท้ราบถึงความสามารถ
ของ TTTBB ในการช าระค่าเชา่ใหแ้ก่กองทนุรวม โดยหากตวัเลขมีจ านวนมากขึน้จะแสดงใหเ้ห็นว่า TTTBB มีความสามารถใน
การช าระค่าเช่าสงูขึน้ ปัจจบุนั TTTBB มีความสามารถในการช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทนุรวมเพิ่มขึน้ตามล าดบั 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ และสรุปว่าที่ประชมุรบัทราบฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทนุรวม ส าหรบัปี 2564 

วาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับปี 2564 

พิธีกรเรียนเชิญใหค้ณุวส ุชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

คณุวส ุชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า กองทนุรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 ครัง้ 
ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสะสมเพียงพอ โดยการจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อรวมแลว้ในแต่ละรอบ
บญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้  

โดยก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถงึก าไรสทุธิที่มิไดน้บัรวมก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุิธรรม
ของเงินลงทนุและหกัดว้ยรายการเงินส ารองเฉพาะเพื่อการดงันี ้

1. การซ่อมแซม บ ารุงรกัษา หรือปรบัปรุงกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานของกองทุนรวมตามแผนที่ก าหนดไว้
อย่างชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี รายงานประจ าปี หรือที่บริษัท
จดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

2. การช าระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนรวมตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่ก าหนดไว้อย่าง
ชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี รายงานประจ าปี หรือที่บรษิัทจดัการ
ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

ในกรณีที่กองทนุรวมยงัมียอดขาดทนุสะสม บรษิัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล 

คุณวสุ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า โดยในปี 2564 ที่ผ่านมากองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุระหว่างปี เท่ากบั 7,600.00 ลา้นบาท หรือ เท่ากบั 0.95 บาทต่อหน่วย เมื่อน าไปเปรียบเทียบกบัราคาพารท์ี่ 9.8516 บาท
ต่อหน่วย จะคิดเป็นอตัราผลตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 9.64 หรือเมื่อน าไปเปรียบเทียบกบัราคาที่เสนอขายครัง้แรกที่ 10 บาทต่อ
หน่วย จะคิดเป็นอตัราผลตอบแทนเท่ากับรอ้ยละ 9.50 โดยก าไรจากการลงทุนสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ของปี 2564 เท่ากับ 1.0037 
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บาทต่อหน่วย ท าใหอ้ตัราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นรอ้ยละ 94.65 เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราดงักล่าวนัน้มีความสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมที่ไดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ 

ทั้งนี ้รายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายงานประจ าปี 
2564) ของหนงัสือเชิญประชมุ 

ต่อมาพิธีกรไดเ้รียนเชิญ คณุนพวรรณ ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุจากบรษิัทจดัการ น าเสนอความเห็นของบริษัท
จดัการในวาระท่ี 3 เพื่อประกอบการพิจารณารบัทราบ 

คุณนพวรรณ ไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบริษัทจดัการในวาระที่ 3 ว่า บริษัทจดัการเห็นสมควรน าเสนอใหท้ี่
ประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหว่าง
วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ปรากฏใน
โครงการจดัการกองทุนรวม 

ทัง้นี ้ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชนม์ีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุ 

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีค าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระดงักล่าวหรือไม่  

มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามดงันี ้

1. ผูถื้อหน่วยลงทนุ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า แนวโนม้เงินปันผลในปี 2565 จะเป็นอย่างไร 

ผูจ้ดัการกองทนุจากบรษิัทจดัการชีแ้จงว่า คาดว่าจะมีจ านวนลดลงแต่ไม่ไดล้ดลงอย่างมีนยัส าคญัแต่
อย่างใดตามที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 

2. ผูถื้อหน่วยลงทนุ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า กองทนุรวมจะไดร้บัยกเวน้ภาษีจนถึงเมื่อใด 

ผูจ้ดัการกองทุนจากบรษิัทจดัการชีแ้จงว่า ตามขอ้ก าหนดของกรมสรรพากร กองทุนรวมไดร้บัยกเวน้
ภาษีเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งก าหนดสิน้สดุระยะเวลายกเวน้ภาษีคือ ประมาณสิน้ปี 2567 

3. ผูถื้อหน่วยลงทนุ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า เงินปันผลของกองทนุรวม เป็นเงินปันผลจาก
ก าไรสทุธิ ไม่มีการจ่ายเงินลดทนุเนื่องจากกองทนุรวมลงทนุในทรพัยสิ์นแบบกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ใช่หรือไม่ 

ผูจ้ัดการกองทุนจากบริษัทจัดการชีแ้จงว่า การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนั้น ไม่ไดพ้ิจารณาว่า
กองทนุรวมลงทนุในทรพัยสิ์นแบบกรรมสิทธ์ิ (Freehold) หรือสิทธิการเช่า (Leasehold) แต่จะพิจารณาจากการท่ีกองทนุรวมมี
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ก าไรสะสมเพียงพอ ส่วนในกรณีที่กองทุนรวมไม่มีก าไรสะสมหรือขาดทุนสะสม แต่มีกระแสเงินสดที่ตอ้งการจ่ายออก กรณี
ดงักล่าวจึงจะเรียกว่าเป็นการลดทนุ  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ และสรุปว่าที่ประชมุรบัทราบการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2564 

วาระที ่4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทนุรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2565 

พิธีกรเรียนเชิญใหค้ณุวส ุชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

1. การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

คุณวส ุชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตัง้บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่ไดร้บัความเห็นชอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ และความสามารถของผูส้อบบญัชี จากคณุวฒุิ ประสิทธิภาพในการ
ท างาน ความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีผลประโยชนข์ดักันในการท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทุนรวม โดยมีรายชื่อ
ผูส้อบบญัชี จากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงัต่อไปนี ้

(1) นายวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์สกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6660 

(2) นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3930 

(3) นายณฐัวฒุิ สนัติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5730 

ทัง้นี ้บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยคณุวชัรนิทร ์ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหก้ับกองทนุรวม
เป็นระยะเวลา 2 ปี (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของกองทนุรวมมาแลว้ตัง้แต่ปี 2563) 

2. ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี 

คุณวสุ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมรบัทราบการ
ก าหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชีของกองทุนรวม ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนทั้งสิน้ 1,640,000 บาท (ไม่รวมถึงค่าบริการ 
อืน่ ๆ) ซึ่งค่าบรกิารดงักล่าวไม่มีความแตกต่างจากปี 2564 แต่อย่างใด 

 ปี 2564 
(บาท)  

ปี 2565 
(บาท) 

% การเปลี่ยนแปลง 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี 1,640,000.00 1,640,000.00 - 
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ค่าบรกิารอื่น 3,681.00 (ยงัไมม่ีการเบิก) - 

ต่อมาพิธีกรไดเ้รียนเชิญ คณุนพวรรณ ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุจากบรษิัทจดัการ น าเสนอความเห็นของบริษัท
จดัการในวาระท่ี 4 เพื่อประกอบการพิจารณารบัทราบ 

คุณนพวรรณ ไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบริษัทจัดการในวาระที่ 4 ว่า บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอใหท้ี่
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีส าหรบัปี 2565 โดยบรษิัทจดัการเห็นว่า
ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบักองทุน
รวม 

ทัง้นี ้ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชนม์ีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุ 

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีค าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระดงักล่าวหรือไม่ โดยไม่มีผู้
ถือหน่วยลงทนุสอบถามเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ และสรุปว่าที่ประชุมรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 
2565 

วาระที ่5 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะเสนอวาระใดเพิ่มเติมหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

พิธิกรชีแ้จงว่า ตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ไดก้ าหนดว่า ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนมีความประสงคจ์ะ

เสนอเรื่องพิจารณาอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ย

กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะสามารถเสนอเรื่องพิจารณาอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือ

เชิญประชมุ ต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุได ้

ไม่มีผูใ้ดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา ทัง้นี ้มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามดงันี ้

 ผูถื้อหน่วยลงทุน เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า กองทนุรวมมีอายหุรือไม่ หากสญัญาเช่าสิน้สดุลง จะ
มีการด าเนินการอย่างไร 

ผูจ้ดัการกองทนุจากบรษิทัจดัการชีแ้จงว่า กองทนุรวมไม่มีวนัหมดอาย ุเนื่องจากเป็นการลงทนุในทรพัยสิ์นแบบ
กรรมสิทธ์ิ (Freehold) หากสญัญาเช่าสิน้สดุลง บรษิัทจดัการจะหาผูเ้ช่ารายใหม่หรือต่ออายสุญัญากบัผูเ้ช่ารายเดิม 
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พิธีกรไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีค าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โดยไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุน
สอบถามเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา หรือสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าว
ปิดการประชมุสามญัของกองทุนรวม ประจ าปี 2565  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งและผูถื้อหน่วยลงทุนที่สละเวลาและใหเ้กียรติมาร่วมประชุม และ
กล่าวปิดประชมุเมื่อเวลาประมาณ 10.34 น. 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายพรชลิต พลอยกระจา่ง) 
 ประธานที่ประชมุ 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  
กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนด ์อินเทอรเ์นต็ จสัมิน (JASIF) 

 
 


