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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครังท ี1/2565 

ของกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF)  

วันอังคารท ี18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. 

 

ประชุมเมือวนัองัคารที 18 ตลุาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งวิภาวดีบอลรูม  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์

เซ็นทรลัพลาซา ลาดพรา้ว โดย คณุพรชลิต พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ

รวม บวัหลวง จาํกดั (“บริษัทจัดการ”) ทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชมุ 

 ผูด้าํเนินการประชมุ คณุบวับูชา ปณุณนนัท ์กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทนุทีมาเขา้รว่มประชมุ พรอ้มแนะนาํ

ผูบ้ริหารของบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกัด ในฐานะบรษัิทจดัการของกองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐาน 

บรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF) (“กองทนุ” หรือ “กองทนุรวม”) และผูท้เีกียวขอ้ง ดงัต่อไปนี 

1. ประธานทปีระชุม และ ผู้จัดการกองทุนจากบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จาํกัด 

คณุพรชลิต พลอยกระจ่าง  Deputy Managing Director 

คณุนพวรรณ แสวงกิจ  Vice President 

คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล Vice President 

2. บรษิัทดิสคัฟเวอร ์แมเนจเม้นท ์ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 คณุวฒุิชยั ธรรมสาโรช  กรรมการ 

 คณุณฐัวฒิุ อนนัตธ์นวฒัน ์ ผูค้วบคมุการปฏิบตัิงาน 

3. บรษิัท อัลเลน แอนด ์โอเวอรี (ประเทศไทย) จาํกัด ในฐานะทีปรึกษากฎหมายของกองทุน 

คณุอญัชลี  ลิมวิรยิะเลิศ 

คณุพีรจิต จนัทรโมลี 

คณุณฐัทิชา วิรยิาทรพนัธุ ์

4. บรษิัท เอเอ็มอาร ์เอเซีย จาํกัด ในฐานะ บริษัททีปรึกษาทางเทคนิคของกองทุน 

คณุวรวิทย ์โกแสนตอ 

5. ธนาคาร กสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) ในฐานะ ผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุน 

คณุวรนิชชา สอนอนิทร ์

คณุจกัรนิทร ์บรรเทา 

6. บรษิัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด  ในฐานะ ผู้สอบบัญชขีองกองทุน 

คณุวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์กุล 

คณุณภพ ธนาวิชญกานต ์ 

คณุลกัษณา วงษ์แสงเพชร 
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ผูด้าํเนินการประชมุชีแจงต่อทีประชุมว่า องคป์ระชมุกาํหนดใหต้อ้งมีผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 

25 รายหรือไม่นอ้ยกว่ากึงหนงึของจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทนุทงัหมด และจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทนุทีมาประชุมดงักล่าว ตอ้งมี

หน่วยลงทุนนบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทุนรวมจึงจะเป็น 

องคป์ระชมุ และไดแ้จง้ต่อทีประชมุว่า ณ เวลา 13.35 น. มผีูถื้อหน่วยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเอง 584 ราย ถือหน่วยลงทนุ

รวม 233,286,529 หน่วย และโดยการมอบฉันทะรวมทังสิน 509 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 3,374,676,942 หน่วย รวมม ี

ผู้ถือหน่วยลงทุนทีเข้าประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจาํนวน 1,093 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันทังหมดจํานวน   

3,607,963,471 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 45.0995 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด (8,000,000,000 หน่วย)  

ผูด้าํเนินการประชุมชีแจงต่อทีประชมุเกียวกับขนัตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนในการประชมุ

ครงันี โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ามจาํนวนหน่วยลงทนุที

มี หรือ ตามจาํนวนหน่วยลงทุนทีไดร้บัมอบฉันทะมา  โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ 1 เสียง สาํหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุนทีมา

ประชมุดว้ยตนเอง  และผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและใหม้ีสิทธิออกคะแนนเสียง  ใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนที

บริษัทจัดการจัดให้  โดยใหล้งนามรบัรองในแต่ละวาระดว้ย กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนทีทาํหนังสือมอบฉันทะ  และไดอ้อก

เสียงลงคะแนนมาแลว้ บรษัิทจดัการไดท้าํการรวบรวมและบนัทกึคะแนนตามความประสงคท์ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะไว้

ในระบบ ณ ตอนลงทะเบียนแลว้   ดงันนั ผูถื้อหน่วยลงทุนทีไดร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชุมตามเงือนไขนีจะไม่ไดร้บับตัร

ลงคะแนนอีก เนืองจากมีผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชุมเป็นจาํนวนมาก เพือความสะดวกรวดเรว็ในการนบัคะแนนเสียงในแต่

ละวาระ ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทีไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระยกมือ โดยเจา้หนา้ทีของบริษัท

จัดการจะดาํเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถื้อหน่วยลงทุนทีไม่เห็นชอบหรือ งดออกเสียงในวาระนัน ๆ สาํหรับผูถื้อ

หน่วยทีไม่ยกมือ ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ทีของบรษิัทจดัการ โดยจะถือว่าผูถื้อหน่วยท่านนนัลงมติเห็นชอบใน

วาระนนั ๆ 

ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจดัการจะนาํคะแนนเสียงทีไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวนนัหักออก

จากจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนทีเขา้รว่มประชุม ณ ขณะนับคะแนนในแต่ละวาระ  ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็น

คะแนนเสียงทีลงคะแนนเห็นชอบในวาระนนั ๆ ทงันี  หากคะแนนเสียงสว่นใหญ่เห็นดว้ย และเป็นไปตามเงือนไขในการมี

มติใหถื้อว่าทีประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรือ อนมุติัในวาระนนั ๆ 

สาํหรบัวาระที 1 จะลงคะแนนแยกกันในแต่ละวาระย่อย โดยจะเริมลงคะแนนตงัแต่วาระที 1.1 ถึง วาระที 

1.3 และผลการนับคะแนนของ วาระที 1.1 ถึง วาระที 1.3 จะถูกประกาศในระหว่างการรอเก็บบัตรลงคะแนนของวาระ

ถัดไป เวน้แต่กรณีที วาระที 1.1 มีมติไม่อนุมติั จะไม่มีการอ่านผลการนับคะแนนของวาระถัดไป ในการนบัคะแนนเสียง

ของผู้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด บริษัทจัดการจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน

เรืองทีขอมติ ทงันี รายละเอียดของผูถื้อหน่วยลงทุนทีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองทีขอมติ  บริษัทจดัการไดร้ะบไุว้

ในหนงัสือเชิญประชมุแลว้ นอกจากนนั บริษัทจดัการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของกองทุนรวมอืนทอียู่ภายใตก้ารจดัการ

ของกองทุนรวมบวัหลวง  ทงันี กองทุนรวมอืนใหร้วมถึงกองทุนรวมทีจัดตงัขึนตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทุกประเภท ในการนาํเสนอวาระ เพือความสะดวกในการพิจารณาของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัท

จัดการจะนาํเสนอเนือหาของวาระที 1.1-1.3 ต่อเนืองในคราวเดียวกัน แลว้จึงเปิดใหผู้้ถือหน่วยลงทุนสอบถามก่อน

ลงคะแนนสาํหรบัวาระท ี1.1-1.3 ตามลาํดบัถดัไป 
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สาํหรบัวิธีปฏิบตัิในการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูเ้ขา้ร่วมประชมุสามารถสอบถามคาํถามต่าง ๆ ที

เกียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม โดยยกมือ แจง้ชือ นามสกุล  พรอ้มทงัแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนทีมาดว้ยตนเอง หรือ 

เป็นผู้รบัมอบฉันทะ และขอความร่วมมือตังคาํถามท่านละไม่เกิน 2 คาํถาม เพือเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมอืน ๆ ได้

ถามดว้ย 

ผู้ดาํเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหน่วยลงทุนว่ามีผู้คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขันตอนการประชุมและ

กระบวนการนบัคะแนนทีระบุขา้งตน้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดคัดคา้น และเพือเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสตาม

หลกัธรรมาภิบาลทีดี บรษิัทจดัการไดเ้ชิญผูถ้ือหน่วยลงทนุทีมาร่วมประชมุ 1 ท่านและตวัแทนของผูด้แูลผลประโยชนข์อง

กองทุนมาร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนนร่วมกับเจา้หนา้ทีของบริษัทจดัการ โดยมีผูถื้อหน่วยลงทุนมาดว้ยตนเองท่าน

หนึงรบัอาสาเป็นผูร้ว่มนบัคะแนนในการประชุมครงันี  

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อทีประชุมว่าใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทีประสงคจ์ะลงคะแนนลงลายมือชือดว้ยปากกา

ทุกครงั และสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทีประสงคส์อบถาม หรือ ใหค้วามเห็น ใหแ้จง้ชือ นามสกุล พรอ้มทงัแจง้ว่าเป็นผู้ถือ

หน่วยลงทุนทีมาดว้ยตนเอง หรือ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนทุกครงั และขอความร่วมมือใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทุกคนปิดเสียง

โทรศพัทมื์อถือ และไม่อนญุาตใหถ้่ายทอดสดงานประชมุผ่านสือใด ๆ 

คุณพรชลิต ไดก้ล่าวขอบคณุผูถ้ือหน่วยลงทนุทีเขา้รว่มประชมุและเปิดการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ

ครงัที 1/2565 ของกองทนุ  

คณุเบญจมาฑฐ์แจง้วาระการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุครงัที 1/2565 ของกองทนุ ดงัต่อไปน ี

วาระท ี1   พิจารณาอนุมตัิให ้JAS ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทนุรวม และการขายหุน้สามญัใน TTTBB ใหแ้ก่ 

AWN และ/หรือ บคุคลท ีAWN กาํหนด พจิารณาอนมุติัผ่อนผนั และ/หรือ แกไ้ขรายละเอยีด บางประการใน

สัญญาจัดหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืนฐาน ยกเลิกสญัญาบางฉบบัทีเกียวขอ้ง การ

เพิมค่าเช่าลว่งหนา้ที TTTBB ตกลงชาํระใหก้องทุนรวม และแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม ตามทีจาํเป็น

เพือใหก้องทุนรวมดาํเนินการตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนในวาระนีได ้ซึงรวมถึงการแกไ้ข โครงการจดัการ

กองทนุรวมเพือใหก้องทนุรวมสามารถคืนเงินลงทุนในจาํนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหนา้ที TTTBB ตกลงชาํระให้

กองทนุรวม ซงึแยกพิจารณาอนมุตัิเป็นวาระย่อย ๆ ไดแ้ก ่

วาระท ี1.1   พิจารณาอนุมตัิให ้JAS ดาํเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุน้สามญัใน 

TTTBB ให้แก่ AWN และ/หรือ บุคคลที AWN กําหนด ตลอดจนผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไข 

รายละเอียดบาง ประการทีเกียวขอ้งกับการเปลียนตัวผูส้นบัสนุนจาก JAS เป็น AWN และ/

หรือ บุคคลที AWN กาํหนด รวมถึงการแกไ้ขขอ้หา้มในการแข่งขันกับกองทุนรวมและเรือง

อืน ๆ ภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการ และแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวมตามทีจาํเป็น

เพือใหส้อดคลอ้งกับมติของทีประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ  

วาระท ี1.2   พิจารณาอนุมตัิ ผ่อนผนั และ/หรือ แกไ้ขรายละเอียดบางประการทีเกียวขอ้งกับการเช่าและ

ค่าเช่าเส้นใยแก้วนําแสง (OFCs) และยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญา

ใหบ้ริการจดัหาผู้เช่า ทรพัยส์ิน และการเพิมค่าเช่าล่วงหนา้ที TTTBB ตกลงชาํระใหก้องทุน
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รวม และแกไ้ขโครงการจดัการกองทุน รวมตามทีจาํเป็นเพอืใหส้อดคลอ้งกับมติของทีประชมุ

ผูถื้อหน่วยลงทุน ซึงรวมถึงการแกไ้ขโครงการจดัการ กองทุนรวมเพือใหก้องทุนรวมสามารถ

คืนเงินลงทนุในจาํนวนไม่เกินค่าเช่าลว่งหนา้ที TTTBB ตกลงชาํระใหก้องทุนรวม  

วาระที 1.3  พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไข รายละเอียดบางประการทีเกียวข้องกับสัญญา 

ขอ้ตกลงดาํเนินการ และยกเลิกสญัญาบญัชีธนาคาร และแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม

ตามทีจาํเป็น เพือใหส้อดคลอ้งกบัมติของทีประชมุผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

วาระท ี2   พิจารณาเรอืงอนื ๆ (ถา้มี)  

คุณเบญจมาฑฐ์แถลงต่อทีประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนว่า บริษัทจัดการเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุม 

ผูถื้อหน่วยลงทนุเพือพจิารณาวาระการประชมุต่าง ๆ โดยทปีระชมุผูถื้อหน่วยลงทนุจะพิจารณาลงมติในวาระที 1.2 ถึง 1.3 

ก็ต่อเมือทีประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติอนมุตัิในวาระที 1.1 เท่านนั โดยผลการพิจารณาของทีประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุใน

วาระที 1.2 ถึง 1.3 จะไม่ถือเป็นเงือนไขซึงกันและกันและไม่ถือเป็นเงือนไขของวาระที 1.1 กล่าวคือ หากทีประชุมผูถื้อ 

หน่วยลงทุนมีมติอนุมัติในวาระที 1.1 แลว้ ทีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนจะลงมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติวาระที 1.2 หรือ 1.3 

อย่างไรก็ได ้โดยเพือป้องกันความสบัสน และเพือใหง้่ายต่อความเขา้ใจของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการไดย้กตัวอย่าง

ดงัต่อไปนี 

1. ตวัอย่างที 1 : ไม่อนมุตัิวาระที 1.1 

หากทีประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติไม่อนมุตัิในวาระที 1.1 ทปีระชมุผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ตอ้งพิจารณา

ลงมติในวาระที 1.2 ถึง 1.3 

2. ตวัอย่างที 2 : อนมุติัเพียงแค่บางวาระ 

หากทีประชมุผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติอนุมตัิในวาระที 1.1 แต่ไมอ่นุมตัิวาระที 1.2 และ 1.3 หรือ อนมุตัิ

วาระท ี1.1 และ 1.2 แต่ไม่อนุมตัิวาระที 1.3 หรือ อนุมตัิวาระที 1.1 และ 1.3 แต่ไม่อนุมัติวาระที 1.2 

บริษัทจัดการก็สามารถดาํเนินการเขา้ทาํธุรกรรมกบั AWN และ/หรือ บุคคลที AWN กาํหนด ไดต้าม

มติทีประชมุ ในวาระทีอนมุติัได ้หาก AWN และ/หรือ บคุคลที AWN กาํหนด ตดัสินใจเขา้ทาํธุรกรรม

การซือขายหุน้และหน่วยลงทนุกบั JAS และเขา้ทาํธุรกรรมทีเกียวขอ้งกับกองทนุรวม  

กองทุนรวมจะเข้าทาํรายการตามทีเสนอใหท้ีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาในวาระนีเมือ (ก) 

กองทุนรวมไดร้บัมติอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในวาระทีเกียวข้อง และ

บริษัทจัดการไดเ้จรจาตกลงในรายละเอียดของสัญญาต่าง ๆ กับคู่สัญญาทุกฝ่ายทีเกียวข้องซึง

สอดคล้องกับมติ ของทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน (ข) กองทุนรวมไดร้ับการอนุมัติหรือผ่อนผันจาก

ธนาคารกรุงเทพภายใต ้สญัญาสินเชือเพือวัตถุประสงคข์องธุรกรรมนีเป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ และ (ค) 

ธุรกรรมการซือขายหุน้และหน่วย ลงทุนระหว่าง JAS และ AWN และ/หรือ บุคคลที AWN กาํหนด 

เสร็จสมบรูณ ์ทงันี หากเงือนไขขอ้ใดขอ้หนึงไม่สาํเรจ็ กองทุนรวมจะไม่เขา้ทาํรายการตามทีเสนอให้

ทีประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุพจิารณาแต่อย่างใด  
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วาระท ี1 :   พิจารณาอนุมัติให้ JAS ดําเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้น สามัญใน 

TTTBB ให้แก่ AWN และ/หรือ บุคคลที AWN กําหนด พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไข

รายละเอียดบางประการในสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน 

ยกเลิกสัญญาบางฉบับทีเกียวข้อง การเพิมค่าเช่าล่วงหน้าที TTTBB ตกลงชําระให้กองทุนรวม 

และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามทีจําเป็นเพอืให้กองทุนรวมดาํเนินการตามมติของผู้ถือ 

หน่วยลงทุนในวาระนีได้ ซึงรวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพือให้กองทุนรวม 

สามารถคืนเงินลงทุนในจาํนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที TTTBB ตกลงชาํระใหก้องทนุรวม  

คุณเบญจมาฑฐ์แถลงต่อทีประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนว่า เมือวันที 4 กรกฎาคม 2565 บริษัท จัสมิน 

อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) (“JAS”) และบริษัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จาํกัด (มหาชน) (“ADVANC”) ไดแ้จง้

ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ถึงการจาํหน่ายหน่วยลงทนุของ JAS ในกองทนุรวม จาํนวน 

1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19.00 ของหน่วยลงทนุทังหมดในกองทนุรวม และการจาํหน่ายหุน้สามญัใน

บรษิัท ทรปิเปิลที บรอดแบนด ์จาํกดั (มหาชน) (“TTTBB”) จาํนวน 7,529,234,885 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.87 ของ

จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้ทังหมด ใหแ้ก่บริษัท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จาํกัด (“AWN”) ซึงเป็นบริษัทย่อยของ 

ADVANC และ/หรือ บุคคลที AWN กาํหนด นนั JAS และ ADVANC ไดก้าํหนดใหม้ีเงอืนไขบงัคบัก่อนของการซือขายหุน้

และหน่วยลงทุน ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง การไดร้บัอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม สาํหรับการ

แกไ้ขเปลียนแปลงเงอืนไขในสญัญาจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืนฐาน และในวนัเดียวกนั  JAS ได้

ส่งจดหมายเรือง รายละเอียดการขอแกไ้ขเปลียนแปลงเงือนไขในสญัญาทเีกียวขอ้งกับกองทนุรวมโครงสรา้งบรอดแบนด์

อินเทอรเ์น็ตจสัมิน และในวนัที 11 กันยายน 2565 JAS ไดส้่งจดหมายอีกฉบบัเรือง รายละเอียดขอ้เสนอการชาํระค่าเช่า

ลว่งหนา้ใหแ้ก่กองทนุรวม โดย JAS ประสงคใ์หบ้ริษัทจดัการดาํเนินการเรียกประชมุผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทนุรวม เพือ

พิจารณาอนุมัติการแก้ไข เปลียนแปลงเงือนไขในสัญญาต่าง ๆ ระหว่างกองทุนรวม TTTBB และบริษัท ทริปเปิลที 

อินเทอรเ์น็ต จาํกัด (“TTTI”) ไดแ้ก่ 

1. สัญญาแก้ไขเพิมเติมและแทนทีสัญญาเช่าหลัก ระหว่างกองทุนรวมและ TTTBB (“สัญญาเช่า

หลกั”)  

2. สัญญาแก้ไขเพิมเติมและแทนทีสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ระหว่างกองทุนรวมและ TTTBB 

(“สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า”)  

3. สัญญาแก้ไขเพิมเติมและแทนทีสัญญาใหบ้ริการจัดหาผู้เช่าทรัพยส์ิน ระหว่างกองทุนรวม และ 

TTTBB (“สัญญาใหบ้ริการจัดหาผู้เช่าทรัพยสิ์น”)  

4. สญัญาแกไ้ขเพิมเติมและแทนทีสญัญาบรหิารดแูลและบาํรุงรกัษาทรพัยส์ิน ระหว่าง กองทนุรวมและ 

TTTBB (“สัญญาบริหารดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยส์ิน”)  

5. สญัญาแกไ้ขเพิมเติมและแทนทีสญัญาโอนสิทธิตามสญัญาใหบ้รกิารโครงข่าย ระหว่าง กองทุนรวม

และ TTTBB (“สัญญาโอนสิทธิตามสัญญาให้บริการโครงข่าย”)  

6. สญัญาบญัชีธนาคารสาํหรบัสาํรองการชาํระค่าเช่าทรพัยส์ินเสน้ใยแกว้นาํแสง ระหว่าง กองทุนรวม 

TTTBB และธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (“สัญญาบัญชีธนาคาร”) 
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7. สญัญาแกไ้ขเพิมเติมและแทนทีสญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการ และงดเวน้ดาํเนินการ ระหว่าง กองทุน

รวม JAS TTTBB และ TTTI (“สัญญาข้อตกลงดาํเนินการ”) 

ในการนี บริษัทจัดการจึงเห็นควรเรียกประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐาน 

บรอดแบนดอิ์นเทอรเ์น็ต จสัมิน ครงัที 1/2565 เพือพิจารณาอนุมัติเรืองต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกับธุรกรรมการซือขายหุน้และ

หน่วยลงทุน  

โดยภาพรวมของธุรกรรมการซือขายหุน้และหน่วยลงทนุทีเกียวขอ้งกับกองทนุรวมมีดงัต่อไปนี  

1. การให้ความยินยอมกับ JAS ในการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญใน 

TTTBB ใหแ้ก่ AWN และ/หรือ บคุคลท ีAWN กาํหนด และการแกไ้ข และการโอนสิทธิและหนา้ทีของ 

JAS ภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการใหแ้ก่ AWN และ/หรือ บคุคลที AWN กาํหนด (เกียวเนืองกับ

วาระที 1.1)  

2. การผ่อนผัน และ/หรือ การแก้ไขรายละเอียดบางประการทีเกียวข้องกับขอ้หา้มในการแข่งขันกับ

กองทนุรวมและเรืองอนื ๆ ภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการ (เกียวเนืองกบัวาระที 1.1)  

3. การผ่อนผนั และ/หรือ แกไ้ขรายละเอียดบางประการทีเกียวขอ้งกับการเช่าและค่าเช่าเสน้ใยแกว้นาํ

แสง (OFCs) และยกเลิกสญัญาประกนัรายไดค่้าเช่า และสญัญาใหบ้รกิารจดัหาผูเ้ช่าทรพัยส์ิน และ

การเพิมค่าเช่าลว่งหนา้ที TTTBB ตกลงชาํระใหก้องทนุรวม (เกียวเนืองกับวาระที 1.2) 

4. การแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมเพือการลดทนุ (เกียวเนืองกบัวาระที 1.2) 

5. การอนมุติัผ่อนผนั และ/หรือ แกไ้ขรายละเอยีดบางประการทีเกียวขอ้งกบัสญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการ 

และยกเลิกสญัญาบญัชีธนาคาร (เกียวเนืองกบัวาระที 1.3)  

6. การผ่อนผันจากธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ในการแกไ้ข แปลงหนี หรือยกเลิกสญัญาจัดหา

ผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินกิจการโครงสร้างพืนฐาน การขยายระยะเวลาในการชาํระหนีและการ

เปลียนแปลงอตัราดอกเบีย (เกียวเนืองกับวาระที 1.3) 

วาระท ี1.1 พิจารณาอนุมัติให้ JAS ดําเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขาย หุ้นสามัญใน 

TTTBB ให้แก่  AWN และ/หรือ บุคคลที AWN กําหนด ตลอดจนผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไข 

รายละเอียดบางประการทีเกียวข้องกับการเปลียนตัว ผู้สนับสนุนจาก JAS เป็น AWN และ/หรือ 

บุคคลที AWN กําหนด รวมถึงการแก้ไข ข้อห้ามในการแข่งขันกับกองทุนรวมและเรืองอืน ๆ 

ภายใต้สัญญาข้อตกลง ดําเนินการ และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามทีจําเป็นเพือให้

สอดคล้องกับมติของทปีระชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

คุณเบญจมาฑฐ์แถลงต่อทีประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนว่า ธุรกรรมการจาํหน่ายหุน้สามัญใน TTTBB 

และธุรกรรมการจาํหน่ายหน่วยลงทนุในกองทนุรวม ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากกองทนุรวมก่อน  

นอกจากนนั เพือใหส้อดคลอ้งกบัธุรกรรมการจาํหน่ายหุน้สามญัใน TTTBB และธุรกรรมการจาํหน่ายหน่วย

ลงทนุในกองทนุรวมขา้งตน้ JAS จะตอ้งโอนสิทธิและหนา้ทีของ JAS ภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการใหแ้ก่ AWN และ/

หรือ บุคคลที AWN กาํหนด โดย JAS และ AWN และ/หรือ บุคคลที  AWN กาํหนด จะตอ้งเขา้ทาํสญัญาใหม่กับกองทุน

รวม รวมตลอดถึงการผ่อนผัน และ/หรือ แกไ้ข รายละเอียดบางประการภายใตส้ญัญาจัดหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ิน



 

 

 7 
 

 

กิจการโครงสรา้งพืนฐานทีเกียวขอ้งกบัการเปลียนตัวผูส้นับสนนุจาก JAS เป็น AWN และ/หรือ บคุคลท ีAWN กาํหนด ซงึ

รวมถึงการแกไ้ขขอ้หา้มในการแข่งขนักับกองทนุรวมและเรืองอืน ๆ  ภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการ ซงึตอ้งไดร้บัความ

ยินยอมจากกองทุนรวมก่อนเช่นกนั  

ทังนี ภายใตเ้งือนไขของสัญญาข้อตกลงดาํเนินการนันมีข้อกําหนดเกียวกับข้อห้ามในการแข่งขันและ 

ขอ้กาํหนดทีเป็นเรืองเฉพาะตวัของ JAS ทสีาํคญั ดงัน ี  

1. ผู้สนับสนุน TTTBB และ TTTI จะต้องประกอบธุรกิจบรอดแบนดใ์นประเทศไทยผ่านทาง TTTBB 

และ TTTI เท่านัน โดยห้ามประกอบธุรกิจดังกล่าวผ่านทางบริษัทอืนในกลุ่ม เว้นแต่เป็นไปตาม

เงอืนไขทรีะบไุวใ้นสญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการ และ 

2. TTTBB และ TTTI รวมถึงผู้สนับสนุน (และบริษัทย่อยของผูส้นับสนุน) ถูกจาํกัดไม่ใหส้รา้ง พัฒนา 

ติดตงั หรือวางสายทรพัยส์ินเสน้ใยแกว้นาํแสงเพิมเติม หรือสรา้ง พัฒนา ติดตัง ทรพัยสิ์นกิจการ

โครงสรา้งพืนฐานประเภทโทรคมนาคมอืน ๆ (1) ในลักษณะทีอาจเป็นเหตุให ้TTTBB ระงับ เลิก 

หรือไม่ต่ออายุของสัญญาเช่า (ไม่ว่าทังหมดหรือแต่บางส่วน) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือ (2) 

หากทรพัยส์ินเสน้ใยแกว้นาํแสงเพิมเติมหรือทรพัยส์ิน กิจการโครงสรา้งพืนฐานประเภทโทรคมนาคม

อืน ๆ ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อหรือเป็น การแข่งขันกับ หรือจะมาเขา้แทนที หรือจะเป็นการลด

การใชง้านหรือการเช่าทรพัยส์ินของ กองทุนโดย TTTBB หรือ TTTI (ไม่ว่าทงัหมดหรือแต่บางส่วน) 

ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือ (3) บนเสน้ทางทีทบัซอ้นกันกับเสน้ทางการวางสายเสน้ใยแกว้นาํ

แสงของกองทนุ เวน้แต่เป็นไปตามเงือนไขทรีะบไุวใ้นสญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการ 

3. ในกรณีทีมคีาํพิพากษาถึงทีสดุให ้ACU (ซงึเป็นบรษิัทย่อยท ีJAS ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100) ตอ้ง

โอนหุ้นทีถืออยู่ใน TTTBB ให้แก่ผู้ถือหุ ้นของบริษัท ทีทีแอนด์ที จ ํากัด (มหาชน) ซึงส่งผลให้

ผูส้นบัสนนุถือหุน้ใน TTTBB และ TTTI (โดยทางออ้ม) ตาํกว่ารอ้ยละ 76 ของ หุน้ทงัหมดใน TTTBB 

และ TTTI หากเมอืบรษิัทจดัการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ตามทีสญัญากาํหนด ซงึรวมถึงความสามารถ

ของผู ้ถือหุ ้นรายใหม่และทีมบริหารรายใหม่ (ผู้ถือหุ ้นของบริษัท ทีทีแอนด์ที จาํกัด (มหาชน)) 

นโยบายและแผนธุรกิจของผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่ และฐานะการเงินและการดาํเนินงานของผูถื้อหุน้กลุ่ม

ใหม่แลว้เห็นว่า TTTBB หรือ TTTI มี แนวโนม้จะไม่สามารถชาํระค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าหลกัและ

สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า บริษัทจัดการมีสิทธิทีจะเรียกประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุนเพือพิจารณา

ยกเลิกสัญญาเช่าหลัก และสัญญาประกันรายไดค้่าเช่าไดแ้ละเรียกค่าเสียหมายภายใตเ้อกสาร

ธุรกรรมได ้นอกจากนนั เนืองจากในปัจจุบนัก่อนการเขา้ทาํรายการ AWN ดาํเนินธุรกิจบรอดแบนด ์

ซงึมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของ TTTBB และ TTTI รวมถึง AWN ไดใ้ชเ้สน้ใยแกว้นาํแสงทีมี

อยู่ในปัจจุบนัของ AWN ในการสนบัสนุนธุรกิจ บรอดแบนดแ์ละธุรกิจ โทรศพัทเ์คลือนทีทีมีอยู่เดิม 

ประกอบกับคดีความเกียวกับผู้ถือหุน้ของบริษัท ทีที แอนด์ที จํากัด (มหาชน) ข้างต้นเป็นเรือง

เฉพาะตวัของ JAS ในฐานะผูส้นบัสนุนรายเดิมโดยไม่ เกียวขอ้งกับ AWN แต่อย่างใด ดงันนั AWN 

จึงขอเสนอใหแ้กไ้ขสญัญาขอ้ตกลง ดาํเนินการทีเกียวกบัขอ้สญัญาขา้งตน้ 
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คุณนพวรรณนําเสนอความเห็นของบริษัทจัดการโดยแถลงต่อทีประชุมให้ทราบถึงภาพโครงสร้าง

เปรียบเทียบก่อนและหลงัธุรกรรม กล่าวคือ ก่อนเขา้ทาํธุรกรรม JAS ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมรอ้ยละ 19 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนทงัหมด และหลงัจากทาํธุรกรรม AWN และ/หรือ บุคคลที AWN กาํหนดจะเข้ามาถือหน่วยลงทุนในกองทุน

รวมรอ้ยละ 19 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทงัหมดในกองทุนรวมแทน โดยธุรกรรมนีเป็นการเปลียนตัวผูส้นบัสนุนจาก JAS 

เป็น AWN และ/หรือ บุคคลที AWN กาํหนด โดยผูเ้ช่าทรพัยส์ินของกองทุนรวมยงัเป็น TTTBB เช่นเดิม  

สาํหรบัประเด็นเรืองขอ้หา้มในการแข่งขนั มี 2 ประเด็นทีสาํคญั ดงัน ี

ประเด็นแรก ณ ปัจจุบนัขอ้หา้มการแข่งขนัมีผลบังคบัใชก้ับ TTTBB TTTTI และ JAS ซงึเป็นผูส้นบัสนนุของ

กองทุนรวม โดย JAS ประกอบธุรกิจในการรว่มลงทนุในบรษิัทในเครือ หรือ holding company ซึงแตกต่างจาก AWN ซึง

ดาํเนินธุรกิจบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตตงัแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยธุรกิจดงักล่าวมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของ TTTBB 

โดย AWN มีการใชเ้สน้ใยแกว้นาํแสงสนับสนุนธุรกิจบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต และธุรกิจเคลือนทีทีมีอยู่เดิมโดยการใช้

โปรโมชันผูกกันระหว่างอินเทอรเ์น็ตบ้านและโทรศัพทเ์คลือนที บริษัทจัดการมีความเห็นว่า เนืองจาก AWN มีการทาํ

ธุรกิจบรอดแบนดอิ์นเทอรเ์น็ต ซึงมีความจาํเป็นทีตอ้งมทีรพัยส์ินเสน้ใยแกว้นาํแสงเพือสนบัสนนุธุรกิจทงัอินเทอรเ์น็ตบา้น

และอินเทอรเ์น็ตมือถือ ทาง AWN จึงขอใหแ้กไ้ขขอ้หา้มการแข่งขนันีใหใ้ชบ้งัคับไดเ้ฉพาะ TTTBB และ TTTTI เท่านนั แต่

จะไม่รวมผูส้นบัสนนุและบรษัิทในกลุม่ของผูส้นบัสนนุ เพราะถา้ไม่แกไ้ขขอ้จาํกัดนี ทาง AWN จะไม่สามารถดาํเนินธุรกิจ

ต่อไปได ้ 

ประเด็นทีสอง ขอ้หา้มการแข่งขนักาํหนดไวว่้า หากกองทุนมีความประสงคท์ีจะขยายอายุสญัญาเช่าหลกั 

กองทุนตอ้งแจง้ TTTBB ล่วงหนา้ไม่ตาํกว่า 36 เดือน ก่อนสินสุดสญัญาเช่าหลกั หากกองทุนและ TTTBB ไม่สามารถ

บรรลขุอ้ตกลงเกียวกบัการขยายระยะเวลาหรือการต่ออายสุญัญาเช่าหลกัไดภ้ายใน 12 เดือน นบัจากวนัเรมิเจรจาต่อรอง

ในเรืองการขยายระยะเวลาหรือการต่ออายุสญัญาดังกล่าว TTTBB สามารถสรา้ง พัฒนา ติดตงั หรือวางสายทรพัยส์ิน

เสน้ใยแกว้นาํแสงเพมิเติม หรือทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืนฐานประเภทโทรคมนาคมอืน ๆ  ไดโ้ดยไม่ถือว่าผิดขอ้หา้มใน

การแข่งขนักบักองทนุตามทีกล่าวขา้งตน้แต่อย่างใด บริษัทจดัการมีความเห็นว่าในกรณีที TTTBB ไม่มีความประสงคท์ีจะ

ต่อสญัญาเช่าหลกัต่อไปอีก TTTBB ก็สามารถสรา้งหรือวางสายเสน้ใยแกว้นาํแสงทบัซอ้นเสน้ทางของกองทุนไดภ้ายใน

ระยะเวลา 18 - 24 เดือน ดว้ยวงเงินประมาณ 12,000 ลา้นบาท ซึงหมายความว่าขอ้หา้มการแข่งขนันี จะไม่ส่งผลใด ๆ 

หากผูเ้ช่ามีความประสงคท์ีจะไม่ต่อสญัญาเช่าอยู่แลว้ ในความเป็นจริง การขอยกเลิกขอ้หา้มการแข่งขนันี จะไม่เป็นการ

เพิมหรือลดโอกาสในการต่อสญัญาเช่าของกองทุนเพราะแมข้อ้สญัญานีจะใช้บังคับอยู่ กองทุนก็มีความเสียงในการท ี

ผูเ้ช่าจะไม่ต่อสญัญาเช่าเชน่กนั ขอ้เสียของการยกเลิกขอ้หา้มการแข่งขนัอาจจะส่งผลใหก้องทนุเสียโอกาสที AWN จะต่อ

สญัญาเช่าเมือสินสดุปี 2580 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการมีความเห็นว่า การจดัระเบียบ ปรบัปรุงทศันียภาพเมืองและ

การจัดระเบียบสายสือสารใหล้งดินเป็นอุปสรรคในการวางพาดสายใหม่ของผู ้ประกอบการทีจะวางพาดสายแข่งกับ

กองทุน อีกทงัจุดเด่นของกองทุนมีทรพัยส์ินทีวางกระจายและอยู่ลกึเขา้ไปในชมุชน หมู่บา้น ทาํใหท้รพัยส์ินของกองทนุมี

โอกาสทีผูป้ระกอบการรายอืน ๆ แมก้ระทงั AWN เองอาจพิจารณาเช่าหลงัปี 2580 เพือใชส้นบัสนุนการบริการ 5G ดว้ย

เงอืนไขเชิงพาณิชย ์ณ ช่วงเวลานนั ๆ 

สาํหรบัประเด็นอืน ๆ  ภายใตส้ัญญาข้อตกลงดาํเนินการ ในกรณีทีมีคาํพิพากษาถึงทีสุดให ้ACU (ซึงเป็น

บรษิัทย่อยที JAS ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100) ตอ้งโอนหุน้ทถืีออยู่ใน TTTBB ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท ทีทีแอนดท์ี จาํกดั 
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(มหาชน) (TT&T) ซึงส่งผลใหผู้ส้นับสนนุถือหุน้ใน TTTBB และ TTTI (โดยทางออ้ม) ตาํกว่ารอ้ยละ 76 ของหุน้ทงัหมดใน 

TTTBB และ TTTI  บริษัทจดัการมีสิทธิทีจะเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพือพิจารณายกเลิกสญัญาเช่าหลกัและสญัญา

ประกนัรายไดค้่าเช่า หากบริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นว่ากลุม่ผูบ้รหิารรายใหม่ของ TTTBB ทีมาจาก TT&T มีแนวโนม้ที

จะไม่สามารถชาํระค่าเช่าได ้ในประเด็นน ีบริษัทจัดการมีความเห็นว่าเป็นเรืองเฉพาะตัวของ Acumen ไม่เกียวขอ้งกับ 

AWN แต่อย่างใด นอกจากนันแลว้ ทีปรึกษากฎหมายของกองทุนใหค้าํแนะนาํว่า ถ้าหากในอนาคตมีคาํพิพากษาให ้

Acumen ตอ้งรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ของ TT&T คาํพิพากษาดงักล่าว ปกติแลว้จะมีผลต่อ Acumen เท่านนั โดยโอกาสที

ความรบัผิดจะตกมายงัที AWN นนัมีโอกาสค่อนขา้งนอ้ย  

คุณนพวรรณไดน้าํเสนอภาพรวมของธุรกิจบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต โดยแสดงอตัราการเขา้ถึงบรกิารบรอด

แบนดอ์ินเทอรเ์น็ต และอา้งถึงรายงานของมีเดียพารท์เนอรเ์อเชีย ซึงคาดการณว่์าในปี 2566 ประเทศไทยจะมีอตัราการ

เขา้ถึงบริการบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตสงูถึงรอ้ยละ 85 ในขณะทีประเทศสิงคโปรจ์ะอยู่ทีรอ้ยละ 100 และฮ่องกงอยู่ทีรอ้ย

ละ 88 มาเลเซียจะอยู่ทีรอ้ยละ 85 ใกลเ้คียงกบัประเทศไทย โดย ณ ไตรมาส 3 ของปี 2564 ประเทศไทยมีอตัราการเขา้ถึง

บริการบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตอยู่ทีรอ้ยละ 57 ซึงบ่งบอกว่าธุรกิจบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตยังมีศกัยภาพทีจะเติบโตต่อไป

ไดใ้นอนาคต 

ผู้ถือหน่วยลงทุนบางรายไดต้ังข้อสงัเกตว่าเนือหาของขอ้มูลทีบริษัทจัดการนาํเสนอในทีประชุมครงันีเป็น

ขอ้มลูชุดเดียวกนักบัทีนาํเสนอไปแลว้ในการประชุม Pre-EGM ในวนัท ี7 ตลุาคม พ.ศ. 2565 

ตวัแทนของบรษัิทจดัการชีแจงว่าการประชมุ Pre-EGM ในวนัท ี7 ตลุาคม พ.ศ. 2565 มีผูถ้ือหน่วยลงทนุเขา้

รว่มประชมุเพียงหนึงรอ้ยกว่าคนเท่านนั จึงควรนาํเสนอขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทีเขา้ประชมุในวนันีทุกคนไดร้บัขอ้มลูจน

ครบถว้นดว้ย 

คุณนพวรรณไดน้าํเสนอความเห็นของบริษัทจดัการต่อว่า TTTBB เผชิญกับปัญหาการแข่งขันอย่างรุนแรง

ของผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีมีทงัธุรกิจอินเตอรบ์า้นและโทรศัพทเ์คลือนที ซึงทาํโปรโมชนัผกูกันระหว่างอินเตอรบ์า้นและ

บริการโทรศพัทเ์คลือนทีและเสนอค่าบริการทีตาํ ส่งผลใหร้ายไดร้ับเฉลยีต่อหมายเลขทงัอุตสาหกรรมปรบัตวัลดลงอย่าง

ต่อเนอืง ซงึจะเห็นไดว้่า ไม่ว่า True หรือ AIS สามารถเสนอค่าบริการทีตาํลงได ้TTTBB จึงมีความเสียงทีจะประสบปัญหา

ทีจะดึงดูดลูกคา้รายใหม่และรกัษาฐานลูกคา้รายเดิม ส่งผลใหส้่วนแบ่งการตลาดของ TTTBB ลดลงอย่างต่อเนืองและ

จาํนวนลูกคา้ทีเพิมขึนในไตรมาส 1 ลดลงเกือบ 6,000 ราย และในไตรมาส 2 ของปี 2565 ทีผ่านมาก็ลดลงอีก 16,000 

ราย ซงึมีโอกาสทีจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ และความสามารถในการชาํระค่าเช่าให้

กองทุนต่อไปไดใ้นอนาคต นอกจากนนั TTTBB ประสบปัญหาตน้ทุนในการดาํเนินงานต่อรายสงูกว่ารายรบัต่อรายอย่าง

ต่อเนอืง เนืองจาก TTTBB มีภาระค่าเช่าทรพัยส์ินทีตอ้งจ่ายใหก้องทนุ นอกจากนนั TTTBB ซงึไม่เคยออกหุน้กูม้าก่อน ใน

ปี 2564 TTTBB ตอ้งออกหุน้กูแ้ละไปกู้เงินจากสถาบนัการเงินมา ซงึมีความเป็นไปไดว่้าเพือนาํมาจ่ายค่าเช่าใหก้องทุน 

ถึงแมว่้าธุรกิจของ TTTBB ยังคงสามารถดาํเนินการไดจ้ากปีผ่าน ๆ มา และยังจ่ายค่าเช่าใหก้องทุน รวมทังยังดาํรง

อตัราสว่นทางการเงินตามทีกาํหนดไวไ้ด ้แต่ในสถานการณก์ารแข่งขนัทีรุนแรงเพิมขนึนีอาจส่งผลให ้TTTBB มคีวามเสียง

ในการไมส่ามารถชาํระค่าเช่าใหก้องทนุรวมในอนาคตเพิมมากขึน บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาถึงแนวโนม้การดาํเนินธุรกิจใน

อนาคตแลว้ เห็นว่าขอ้เสนอของ AWN ในครงันีมีความน่าสนใจ บรษิัทจดัการจึงไม่ควรทีจะเพิกเฉยในการเจรจาธุรกรรมนี 

เนืองจากขอ้เสนอจากผูจ้ะซือมีนยัยะสาํคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ดงันัน หาก AWN เขา้มาเป็นผูถื้อหุน้รายใหม่ของ TTTBB 
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จะส่งผลดีต่อความเชือมันภายใต้การบริหารงานของ AWN ทีเป็นบริษัททีมีผลกําไรต่อเนือง มีชือเสียงในธุรกิจ

โทรคมนาคม อีกทงัสถานะทางการเงินและพนัธมิตรที AWN มีอยู่จะทาํใหก้องทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนมนัใจในการ

ดาํเนินงานของ TTTBB มากขนึกว่าปัจจุบนั หาก AWN และ/หรือ บุคคลที AWN กาํหนดไดเ้ป็นผูส้นบัสนุนรายใหม่แทน 

JAS น่าจะสง่ผลดีต่อความสามารถในการชาํระค่าเช่าทรพัยส์ินใหแ้ก่กองทนุรวมไดอ้นาคต 

วาระท ี1.2 พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเกียวข้องกับการเช่าและค่า

เช่าเส้นใยแก้วนําแสง (OFCs) และยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาให้บริการ

จัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน และการเพิมค่าเช่าล่วงหน้าที TTTBB ตกลงชําระให้กองทุนรวม และ

แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามทีจาํเป็นเพือให้สอดคล้องกับมติของทปีระชุมผู้ถือหน่วย

ลงทนุ ซึงรวมถึงการแก้ไข โครงการจัดการกองทุนรวมเพือให้กองทุนรวมสามารถคืนเงนิลงทุน

ในจาํนวนไม่เกินค่าเชา่ล่วงหน้าที TTTBB ตกลงชาํระให้กองทุนรวม 

คุณเบญจมาฑฐ์แถลงต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนว่า AWN มีความประสงค์จะขอแก้ไข

เปลียนแปลงเงือนไขในสญัญาจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืนฐาน ซึงรวมถึงการแกไ้ขสญัญาเช่า

หลัก และยกเลิกสญัญาประกันรายไดค้่าเช่าและสญัญาใหบ้ริการจัดหาผู้เช่าทรพัย์สิน และการเพิมค่าเช่าล่วงหน้าที 

TTTBB ตกลงชาํระใหก้องทุน โดยใหมี้ผลใชบ้ังคับภายหลงัจากที AWN และ/หรือ บุคคลที AWN กาํหนดไดเ้ขา้มาเป็น

ผูส้นบัสนุนรายใหม่แลว้ 

คุณนพวรรณนาํเสนอความเห็นของบริษัทจัดการโดยแถลงต่อทีประชุมว่าตามโครงสรา้งรายไดส้ญัญา

เช่าตามเงือนไขปัจจุบัน กองทุนมีสญัญาเช่า 2 สญัญา คือ 1.) สญัญาเช่าหลกัสาํหรบัทรพัยส์ินเสน้ใยแกว้นาํแสงรอ้ยละ 

80 สินสุดสญัญาเช่าในวันที 29 มกราคม 2575 และกองทุนมีสิทธิในการต่อสญัญาไปอีก 10 ปี โดยมีเงือนไขว่า รายได้

จากการใหบ้ริการบรอดแบนด์อินเทอรเ์น็ตของ TTTBB สาํหรับปี 2573 จะต้องไม่ตาํกว่า 40,000 ล้านบาท และ 2.) 

สัญญาประกันรายไดค้่าเช่าสาํหรบัทรัพยส์ินเสน้ใยแกว้นาํแสงรอ้ยละ 20 โดยทรพัยส์ินเสน้ใยแก้วนาํแสงเดิมจะมีอายุ

สัญญาเช่าครบกาํหนดวันที 22 กุมภาพันธ์ 2569 สาํหรบัทรพัยสิ์นเสน้ใยแก้วนาํแสงส่วนเพิมทีกองทุนลงทุนเพิมเมือปี 

2562 จะสินสุด 29 มกราคม 2575 โดยหากเปรียบเทียบกับเงือนไขที AWN เสนอมา ได้แก่ การยกเลิกสญัญาประกัน

รายไดค้่าเช่า และสญัญาใหบ้รกิารจดัหาผูเ้ช่า การแกไ้ขสญัญาเช่าหลกั โดยการขยายอายุสญัญาเช่าหลกัออกไปอีก 6 ปี 

จาก 2575 ไปสินสดุปี 2580 โดยมีอตัราค่าเช่าตงัแต่วนัที 30 มกราคม ของปี 2575 ไปจนถึงสินปี 2575 อยู่ที 402.37 บาท 

นอกจากนนั TTTBB ตกลงจะชาํระค่าเช่าล่วงหนา้ใหก้องทุนรวมเพิมอีกจาํนวน 3,000 ลา้นบาท ซึง TTTBB จะชาํระค่า

เชา่ลว่งหนา้ดงักล่าวจาํนวน 1,000 ลา้นบาท จาํนวน 3 งวด ดงัน ี(1) ณ วนัทีการแกไ้ขสญัญาเช่าหลกัตามขอ้เสนอในครงั

นมีีผลบงัคบั (“วัน Effective”) (2) วนัครบรอบปีที 1 นบัจากวนั Effective และ (3) วนัครบรอบปีที 2 นบัจากวนั Effective 

ทังนี ค่าเช่าล่วงหนา้ดังกล่าวเป็นการจ่ายสาํหรบัการเช่าเดือนมกราคมของแต่ละปีในระหว่างปี 2573 ถึงปี 2574 เป็น

จาํนวน 300 ลา้นบาทต่อเดือน และ การเช่าเดือนมกราคมของแต่ละปีในระหว่างปี 2575 ถึงปี 2580 เป็นจาํนวน 400 ลา้น

บาทต่อเดือน เมอืกองทนุไดร้บัค่าเช่ารบัล่วงหนา้มา กองทนุจดัว่าค่าเช่ารบัล่วงหนา้ดงักล่าวเป็นสภาพคล่องส่วนเกิน โดย

บริษัทจัดการมีแผนทีจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพือคืนเงินค่าเช่าล่วงหนา้ดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

โดยจะลดทุนคืนผูถื้อหน่วยในปีท ี1 จาํนวน 1,000 ลา้นบาท ปีที 2 จาํนวน 1,000 ลา้นบาท ปีที 3 อีก จาํนวน 1,000 ลา้น

บาท บริษัทจดัการมีแผนทีจะลดทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเพือคืนเงินใหผู้ถื้อหน่วยในระยะเวลา 3 ปีแรก โดยคืนทุก

ไตรมาส   
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คุณนพวรรณไดน้าํเสนอถึงความน่าจะเป็นของการใชส้ิทธิของกองทุนรวมในการต่อสญัญาเช่าหลัก

ภายหลงัปี 2575 โดยจากแผนภมูิแท่งซงึแสดงรายไดข้องธุรกิจบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตของ TTTBB ในช่วง 3 ปียอ้นหลงัที

ผ่านมา จะเห็นว่ายงัคงตาํกว่า 20,000 ลา้นบาท และมีอัตราการเติบโตเฉลียระหว่างปี 2562 ถึง 2564 อยู่ทีรอ้ยละ 0.98 

ต่อปี ซึงถ้า TTTBB จะมีรายไดจ้ากธุรกิจบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตถึง 40,000 ล้านบาท ในปี 2573 จะต้องมีอัตราการ

เจรญิเติบโตของรายไดไ้ม่ตาํกว่ารอ้ยละ 10.2 ต่อปี จนถึงปี 2573 ซงึในอดีต 3 ปียอ้นหลงั TTTBB มีอตัราการเติบโตสงูสดุ

เพียงรอ้ยละ 2.25 สรุปคือมีความน่าจะเป็นนอ้ยมากที TTTBB จะมีรายไดจ้ากธุรกิจบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตถึง 40,000 

ลา้นบาท ในปี 2573 นอกจากนนัหากพิจารณาถึงกระแสเงินรบัจากค่าเช่าตามระยะเวลาเช่าเปรียบเทียบกับกระแสเงินรบั

ตามเงือนไขที AWN เสนอมา จะเห็นว่ารายไดจ้ากเงือนไขปัจจุบนัซึงสญัญาเช่าจะสินสดุในปี2575 จะอยู่ที 88,475 ลา้น

บาท เปรียบเทียบกับรายไดต้ามเงือนไขที AWN เสนอมา ซึงจะสินสดุปี 2580 จะได ้109,670 ลา้นบาท โดยเปรียบเทียบ

บนสมมตุิฐานทีว่ากองทุนไม่สามารถใชส้ิทธิต่อสญัญาเช่าไปไดอี้ก 10 ปี เพราะว่ารายไดข้อง TTTBB คาดว่าน่าจะไม่ถึง 

40,000 ลา้นบาท ในปี 2573  ฉะนนั จึงทาํใหเ้กิดผลต่างจากรายไดค้่าเช่าจาํนวน 21,191 ลา้นบาท เมอืเปรียบเทียบกับ

ขอ้เสนอของ AWN หรือคิดเป็น 24%  

นอกจากนนั หากพิจารณาถึง DPU หรือเงินจ่ายผลประโยชนต์่อหน่วยตามเงือนไขปัจจบุนัรวมแลว้จะได ้

7.54 บาทต่อหน่วย แต่ถา้เป็น DPU ตามเงอืนไขของ AWN แลว้ รวมแลว้จะได ้9.15 บาทต่อหน่วย  ซงึจะไดม้ากกว่าตาม

เงือนไขปัจจุบัน 1.61 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นประมาณ 21% ตามเงือนไขของ AWN ก็จะมี DPU ทีเกิดจากค่าเช่ารบั

ลว่งหนา้และ DPU ทีเกิดจากการปรบัโครงสรา้งเงินกู ้ 

ในกรณีการยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่านัน สัญญาประกันรายไดค้่าเช่านีถูกจัดทาํขึนเพือให้

กองทุนรวมในฐานะเจา้ของกรรมสิทธิเสน้ใยแก้วนาํแสงสามารถนาํเสน้ใยแก้วนาํแสงจาํนวนรอ้ยละ 20 ทังหมดออก

เพือใหผู้อ้ืนเช่าใชไ้ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน เพือใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย infra sharing ของ กสทช. โดยในระหว่างทียงั

ไม่มีผูอื้นเช่าใช ้TTTBB ตกลงเช่าใชแ้ละชาํระค่าเช่าใหก้ับกองทุน โดยบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการที AWN ขอยกเลิก

สญัญาประกันรายไดค้่าเช่านี เนืองจาก สญัญานีเป็นสญัญาทีอา้งอิงค่าเช่าของ retail ซึงค่อนขา้งจะสูง ถา้นาํมาคิดเป็น

ค่าเช่าถวัเฉลียนาํหนกัทกีองทนุไดร้บัจะอยู่ทีเท่ากบั 509.20 บาท ต่อคอรก์ิโลเมตรต่อเดือน ก็ยงัมีอตัราสงูกว่าอตัราค่าเช่า

ของกองทุนอืน ๆ ประกอบกับ utilisation rate ของ TTTBB อยู่ทีรอ้ยละ 80 นอกจากนนั TTTBB มีตน้ทุนการดาํเนินงาน

ต่อรายสงูกว่ารายไดร้บัเฉลียต่อหมายเลข ซงึตน้ทนุสว่นใหญ่มาจากค่าเช่าของกองทนุ ดงันนัแลว้ทาง AWN จึงขอยกเลิก

สญัญาประกนัรายไดค่้าเช่า 

ผู้รับมอบฉันทะ ไดต้งัคาํถามดงัต่อไปนี 

1. ทาํไมจึงไม่ยกเลิกกองทนุรวม และคืนมลูค่า NAV ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ  

2. ทาํไมในหนงัสือเชิญประชมุจงึมีการดอ้ยค่า TT&T ว่าจะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได ้

คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนบรษิทัจัดการ ตอบคาํถามดงัต่อไปนี 

1. กองทุนไม่ไดล้งทุนในสิทธิการเช่า แต่ลงทุนดว้ยการไปซือทรพัยส์ินเสน้ใยแกว้นาํแสงมาแลว้นาํไป

ปล่อยเช่าต่อ ซึงมูลค่าทรพัยส์ินของกองทุนถูกประเมินจากกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่าจะได้

จากผูเ้ช่าตามสญัญาเช่า การยกเลิกกองทนุรวมก็อาจจะสามารถทาํไดโ้ดยหลกัการ แต่ในทางปฏิบตัิ
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จะตอ้งมีการเปิดประมูลเพือขายทรพัยส์ินเสน้ใยแกว้นาํแสงพรอ้มสญัญาเช่า และเมือไดร้บัเงินจาก 

ผูซ้ือแลว้จึงจะปิดกองทุนแลว้นาํเงินมาแบ่งคืนใหผู้ถื้อหน่วยได ้ซึงตอ้งใชเ้วลาในการจัดการ และ

ธุรกจิทสีามารถซือทรพัยสิ์นขนาดนีไปได ้ก็มีไม่กีรายในประเทศไทย 

2. ขอ้ความทีมีการพดูถึง TT&T ในหนงัสือเชญิประชุม ไม่ไดม้ีเจตนาทีจะดอ้ยค่า TT&T แต่อย่างใด แต่

เป็นการพดูถึงเงือนไขในสญัญาทีไดร้ะบเุผือไวใ้นอนาคตว่าถา้เกิดสถานการณที์แย่ทีสดุแลว้ ใหท้าง

กองทุนยังมีโอกาสนาํทรพัย์สินไปสรา้งรายไดไ้ดอ้ย่างต่อเนือง (อา้งถึงหนังสือเชิญประชุมวิสามญั 

ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนครงัที 1/2565 ลว. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 หนา้ 6 ขอ้ (3) กล่าวคือ หากเมือ

บริษัทจัดการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ตามทีสัญญากําหนด ซึงรวมถึงความสามารถของผูถื้อหุน้ราย

ใหม่และทีมบริหารรายใหม่ (ผูถื้อหุน้ของ TT&T) นโยบายและแผนธุรกิจของผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่ และ

ฐานะการเงินและการดาํเนินงานของผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่แลว้เห็นว่า TTTBB หรือ TTTI มีแนวโนม้จะไม่

สามารถชาํระค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าหลกัและสญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า บรษัิทจดัการมีสิทธิทีจะ

เรียกประชมุผูถื้อหน่วยลงทุนเพือพิจารณายกเลิกสญัญาเช่าหลกัและสญัญาประกันรายไดค่้าเช่าได้

และเรียกค่าเสียหายภายใตเ้อกสารธุรกรรมได)้ ซงึเป็นเงือนไขทีระบไุวเ้พือรกัษาผลประโยชนใ์หผู้ถื้อ

หน่วยลงทุน โดยใหก้องทุนมีสิทธิทีจะเลิกสัญญาและหาผู้เช่ารายใหม่ได ้ในกรณีที TTTBB หรือ 

TTTI มีแนวโนม้จะไม่สามารถชาํระค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าหลกัและสญัญาประกันรายไดค้่าเชา่  

ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความเห็นว่าเนือหาของข้อมูลทีบริษัทจัดการนาํเสนอเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับที

นาํเสนอไปแลว้ในการประชุม Pre-EGM ในวนัที 7 ตลุาคม พ.ศ. 2565 และมีเนือหาซาํซอ้นกบัทีระบไุวแ้ลว้ในหนงัสือเชิญ

ประชมุ และขอใหน้บัเสียงผูถื้อหน่วยลงทนุทีไมป่ระสงคใ์หมี้การนาํเสนอขอ้มลูต่อ 

ผู้ดาํเนินการประชุมแจ้งต่อทีประชุมว่าทางบริษัทจัดการจะตอ้งนาํเสนอข้อมูลเพือใหผู้้ถือหน่วยลงทุนที

ไดม้าประชมุวนันีไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกนั และไดมี้การเผือเวลาไวส้าํหรบัการตอบคาํถามของผูเ้ขา้ร่วมประชุม

แลว้ โดยจะมีการเปิดใหผู้ห้น่วยลงทนุถามคาํถามภายหลงัจากทีบรษัิทจดัการไดน้าํเสนอขอ้มลูเสร็จสิน  

คุณนพวรรณนาํเสนอความเห็นของบริษัทจัดการต่อว่า สัญญาประกันรายไดค่้าเช่าทีถูกยกเลิกไป ทาํให้

กองทนุตอ้งรบัผิดชอบค่าเคลือนยา้ยทรพัยส์ินใยแกว้นาํแสงลงใตด้ินและค่าเช่าท่อ ซงึคาดว่าจะมีมลูค่า ประมาณ 70 ลา้น

บาท เนืองจากกองทุนไม่สามารถใหเ้ช่าทรพัยส์ินแก่ผูเ้ช่าทีไม่ไดร้บัใบอนุญาตได ้จึงตอ้งให ้TTTBB ทาํการตลาดให ้และ

ตงัแต่จดัตงักองทุนรวมมาจนถึงปัจจุบนั มีผูเ้ช่านอ้ยรายมาก จนไม่มีค่าเช่าส่วนเพิมทีจะมาแบ่งกันได ้ดงันนั การยกเลิก

สญัญานี จึงไม่เป็นการเพิมหรือลดโอกาสทจีะทาํใหก้องทนุไดร้บัค่าเช่าเพมิ บรษัิทจดัการก็เห็นสมควรใหผู้ถ้ือหน่วยอนุมตัิ

วาระนี 

วาระท ี1.3 พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไข รายละเอียดบางประการทีเกียวข้องกับสัญญาข้อตกลง

ดาํเนินการ และยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร และแก้ไขโครงการ จัดการกองทุนรวมตามทีจําเป็น

เพอืให้สอดคล้องกับมติของทปีระชุมผู้ถือหน่วยลงทนุ 

คุณเบญจมาฑฐ์แถลงต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนว่า AWN มีความประสงค์จะขอแก้ไข

เปลียนแปลงเงือนไขในสญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการ (นอกเหนือจากการแกไ้ขสญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการตามทีเสนอใน

วาระที 1.1) โดยใหม้ีผลใชบ้ังคับภายหลงัจากที AWN และ/หรือ บุคคลที AWN กาํหนดไดเ้ขา้มาเป็นผูส้นบัสนุนรายใหม่
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แลว้ นอกจากนนั เพือใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขสญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการดังกล่าว AWN จึงขอใหย้กเลิกสญัญาบญัชี

ธนาคารดว้ย  

ทังนี ธนาคารกรุงเทพได้กําหนดเงือนไขข้อหนึงสาํหรับการขยายระยะเวลาในการชําระหนีและการ

เปลียนแปลงอัตราดอกเบีย โดยกาํหนดให ้ADVANC และ AWN ถือหุน้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใน TTTBB ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 99.87 ของหุน้ทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของ TTTBB ตลอดจนตอ้งมีอาํนาจควบคุมใน TTTBB ดว้ย เนืองจากเดิม

กําหนดไว้ประมาณรอ้ยละ 76 ของหุ ้นทีจาํหน่ายแล้วทังหมดของ TTTBB ดังนัน จึงต้องมีการแก้ไขสัญญาข้อตกลง

ดาํเนินการในประเด็นดังกล่าวดว้ย อย่างไรก็ดี การแกไ้ขสญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการในขอ้นี อยู่ภายใตเ้งือนไขทีธนาคาร

กรุงเทพกาํหนดไว ้กล่าวคือ ทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตอ้งมีมติอนุมตัิรายละเอียดในวาระที 1.1 และ 1.2 ดว้ย ตลอดจน 

กองทุนรวมตอ้งปฏิบัติตามเงือนไขรายละเอียดอืน ๆ ตามทีธนาคารกรุงเทพกาํหนดซงึบริษัทจดัการได ้เปิดเผยขอ้มลูต่อ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้เมอืวนัที 14 กนัยายน 2565 โดยมองว่าเรืองนเีป็นประโยชนก์บักองทนุรวม เพราะยิงมีอาํนาจควบคมุ

เยอะ และบรษัิทแม่มีเครดิตดี สถานะความมนัคงของ TTTBB ก็น่าจะมีความน่าเชือถือยงิขึน 

คุณนพวรรณนาํเสนอความเห็นของบริษัทจดัการโดยแถลงต่อทีประชุมว่า ตามสญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการ 

TTTBB และ TTTI ถูกจาํกัดมิใหก้่อหนีทางการเงิน รวมทังถูกจาํกัดมิใหกู้ย้ืมเงิน หรือกระทาํการใด ๆ ใหต้นมีฐานะเป็น

เจา้หนี ซึงรวมถึงการคาํประกัน TTTBB และ TTTI ถูกจาํกัดมิใหก้่อหนีทางการเงินเวน้แต่เป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้น

สญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการ เช่น หนีทางการเงินทงัหมดของ TTTBB และ TTTI มีมลูค่ารวมไม่เกิน 12,000 ลา้นบาท โดย 

AWN ขอเสนอใหย้กเลิกเงือนไขดงักล่าว  

หากพิจารณางบการเงินของ TTTBB ณ สินสุดไตรมาส 2 ทีผ่านมาของปีนี หนีทางการเงินทังหมดของ 

TTTBB และ TTTI มีมูลค่ารวมเท่ากับ 7,500 ล้านบาท ซึงยังตาํกว่ามูลค่าทีเป็นเพดานทีกําหนดไว้ 12,000 ล้านบาท 

ปัจจัยบวกต่อกองทนุรวมก็คือ การไม่จาํกัดการก่อหนี การคาํประกันหรือการใหกู้ ้ทาํให ้TTTBB สามารถก่อหนีไดม้ากขึน 

ซีงหากธุรกรรมดังกล่าวประสบความสาํเร็จ เช่น การก่อหนีเพือขยายธุรกิจ ก็จะทาํใหฐ้านะการเงินของ TTTBB มีความ

แข็งแกร่งและมนัคงมากยิงขึน ซงึจะเพิมความสามารถในการชาํระค่าเช่าใหก้องทุนรวม แต่ในทางกลบักัน ถา้เกิดการไป

ก่อหนีดงักลา่วไมไ่ดส้รา้งผลตอบแทนทีเพิมขนึ จะทาํใหฐ้านะทางการเงนิของ TTTBB ลดลง และก็มีผลต่อการชาํระค่าเช่า

ใหก้บักองทนุรวมได ้ 

สาํหรบัในประเด็นเรืองการคงไวซ้ึงอตัราส่วนทางการเงิน โดย TTTBB ตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนีสินหมนุเวียน

ต่อทนุไม่เกิน 1 เท่า อตัราสว่นหนีสินต่อทนุไม่เกิน 2 เท่า และอตัราสว่นของกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบีย ภาษี ค่า

เสือมราคา ค่าจดัจาํหน่าย และค่าเช่าเสน้ใยแกว้นาํแสง 12 เดือนยอ้นหลงั ต่อประมาณการค่าเช่า 12 เดือนถัดไปตอ้งไม่

ตาํกว่า 1.25 เท่า ซงึถา้ตาํกว่านีทาง TTTBB จะตอ้งเอาเงนิเขา้มาใสเ่ขา้บญัชีสาํรองการชาํระค่าเช่า ซึง ณ ปัจจบุนั ตวัเลข

สินไตรมาส 2 ทผี่านมา อตัราหนีสินหมนุเวียนต่อทนุเท่ากบั 0.79 เท่า อตัราหนสีินต่อทนุเท่ากบั 1.10 เท่า และอตัราส่วนที

กําหนดนีเท่ากับ 1.54 เท่า ซึงก็สูงกว่าอัตราขันตาํที 1.25 เท่าทีกําหนดไว ้ปัจจัยบวกก็คือ การไม่ตอ้งรักษาอัตราส่วน

ทางการเงินนี ทาํให ้TTTBB สามารถก่อหนีไดม้ากขึน ซงึหากการก่อหนีนนัประสบความสาํเรจ็ ก็จะทาํให ้TTTBB มีความ

มนัคง แข็งแกร่ง และสามารถชาํระค่าเช่าใหก้องทนุได ้ในทางกลบักัน หาก TTTBB ไปก่อหนแีลว้เกิดไม่มีผลตอบแทนทีดี

ขนึ อาจจะทาํให ้TTTBB แย่ลง และสง่ผลต่อการชาํระค่าเช่าใหก้บักองทุนรวมได ้ 
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สว่นในประเด็นที TTTBB ถกูจาํกัดมิใหจ่้ายเงินปันผลในกรณีทีอตัราส่วนทางการเงินไม่เป็นไปตามทีกาํหนด 

ทาง AWN ก็ขอใหย้กเลิกเงือนไขน ีซงึ ณ ไตรมาส 2 ทีผ่านมา ทาง TTTBB ก็ยงัคงอตัราสว่นนีไวไ้ด ้ปัจจยัลบ ถา้เกิดมีการ

ยกเลิกเงอืนไขน ีTTTBB อาจนาํกาํไรจากการดาํเนินงานมาจ่ายในรูปปันผล ซึงอาจทาํให ้TTTBB เสียโอกาสในการนาํเงิน

ดงักล่าวไปต่อยอดการขยายธุรกจิ  

นอกจากนนั เนืองจากเดิมผูส้นบัสนนุตอ้งรกัษาสดัสว่นการถือหุน้และอาํนาจควบคุมใน TTTBB และ TTTI 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 76 โดยเงือนไขใหม่คือ ผูส้นบัสนุนตอ้งรกัษาสดัส่วนการถือหุน้และอาํนาจควบคุมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

99.87 ของจาํนวนหุน้ทีออกและจาํหน่ายแลว้ทังหมดของ TTTBB และ TTTI ซึงเป็นอัตราทีสูงขึนและเป็นผลดีสาํหรบั

กองทุน โดยถ้ามีการเปลียนผู้สนับสนุนใหม่จาก JAS เป็น AWN ซึงมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง มันคง ทางธนาคาร

กรุงเทพในฐานะเจา้หนีก็จะขยายเวลาการชาํระคืนเงินกูใ้หก้บักองทนุไปจนถึงปี 2575 และก็จะลดอตัราดอกเบียของเงินกู้

ของกองทุน ทีเดิมอยู่ที MLR เป็น MLR-0.5 แต่ ทางธนาคารกรุงเทพคิดค่าธรรมเนียมในการขยายระยะเวลาชาํระหนีอีก

รอ้ยละ 0.5 บนภาระหนี ซงึก็คาดว่าน่าจะประมาณ 67 ลา้นบาท  

TTTBB ตกลงทีจะเปิดและดาํรงบัญชีธนาคารเพือสาํรองการชาํระค่าเช่าทรัพยส์ินเส้นใยแก้วนาํแสง 

(Rental Service Reserve Account) กับธนาคารกรุงเทพเพือใหอ้ัตราส่วน LTM EBITDAR ต่อ NTM Rental Expenses 

เป็นไปตามสญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการ ดงันนัจึงตอ้งมีการขอยกเลิกสญัญาบญัชีธนาคารทงัฉบบั เพือใหส้อดคลอ้งกบัการ

แกไ้ขสญัญาขอ้ตกลงดาํเนินการโดยการยกเลิกการดาํรงอตัราส่วนดงักลา่วดว้ย 

คุณนพวรรณไดส้รุปความเห็นของบริษัทจัดการ โดยนาํเสนอปัจจยับวก กล่าวคือ  AIS มีสถานะการเงินที

ดีกว่า JAS ทงัในส่วนของกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานและกระแสเงินสด  กองทุนจะมีกระแสเงินสดทงัหมดและเงินจ่าย

ประโยชน์ตอนแทนต่อหน่วย หรือทีเรียกว่า DPU เพิมขึนจากการขยายอายุสญัญาเช่าออกไปอีก 6 ปี จากขอ้เสนอของ 

AWN กองทนุจะมีตน้ทนุทางการเงินตาํลง จากการทีมีผูส้นบัสนุนคือ AWN ทีมีฐานะทางการเงินทีแข็งแกรง่มากขึน ดงัจะ

เห็นไดว้่า ดอกเบียเงินกูจ้ะถูกปรบัจาก MLR เป็น MLR -0.5 นอกจากนนัแลว้กองทุนมีโอกาสในการลงทุนในทรพัยส์ิน

โทรคมนาคมอืน ๆ เพิมเติม ทีทาง AWN ยงัมีอยู่ หรือบริษัทในเครือของ AWN เช่น OFC หรือเสาโทรคมนาคม หรือ data 

centre กองทุนจะมีความแน่นอนในการไดร้บัค่าเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า กองทุนรวมจะไดร้บัค่าเช่ารบัล่วงหนา้ 3,000 

ลา้นบาท และจะช่วยเพิมเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนต่อหน่วย หรือ DPU ใน 3 ปีแรก และปัจจยัลบก็คือ กองทุนเสียสิทธิ

ในขอ้หา้มการแข่งขนั การยกเลิกขอ้กาํหนดทางการเงินสง่ผลให ้TTTBB มโีอกาสก่อหนีเพิมขนึ และกองทนุสญูเสียรายได้

ค่าเช่าจากการยกเลิกสญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า  

คุณวุฒิชัย ตัวแทนจากบริษัทดิสคัฟเวอร ์แมเนจเมน้ท ์ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดแ้ถลงต่อที

ประชมุ  ก่อนทจีะนาํเสนอความเห็นต่อธุรกรรมทขีอมติในครงันีว่า ทปีรกึษาทางการเงินอิสระมาร่วมประชุมในวนันีเพือทาํ

หนา้ทเีดียวคือช่วยสนบัสนนุขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยรายย่อยเท่านนั ฉะนนัหากผูถื้อหน่วยมขีอ้สงสยัสามารถสอบถามเพิมเติม

ไดใ้นทุกประเด็น  โดยสาํหรบัคาํถามถึงสาเหตุทีทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดลดลงน่าจะเป็นเรืองของ 

market mechanism ซึงไม่สามารถหาคาํตอบทีชัดเจนได ้แต่จากการประเมินของทีปรึกษาทางการเงินอิสระแลว้ไม่ว่า

ผู้สนับสนุนของกองทุนจะเป็น JAS หรือ ADVANC มูลค่าของกองทุนจะอยู่ท ี5 – 6 บาทต่อหน่วย ดังนัน ถ้าราคาหน่วย

ลงทนุในตลาดจะปรบัตามลงมาอาจไม่ใช่เรอืงทีน่าแปลกใจ  
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ทงันี สาํหรบัการลงมติในภาพรวม ทปีรกึษาทางการเงินอิสระมีคาํแนะนาํว่า ควรจะลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย

ทงั 3 วาระย่อย คือ วาระที 1.1, 1.2 และ 1.3 เนืองจากมองเห็นว่า แมใ้นกรณีทีกองทนุยงัมีผูเ้ช่าเป็น TTTBB (ทอียู่ภายใต ้

JAS)  ต่อไปตามเงอืนไขของสญัญาเช่าหลกัในปัจจบุนัและไดต่้ออายสุญัญาเช่าหลกัไปอีก 10 ปี หลงัหมดอายสุญัญาเช่า

นนั จะทาํใหก้องทุนมีรายไดร้วมประมาณหมืนกว่าลา้นบาท และคิด  discounted มาเป็นมลูค่า DPU อยู่ที 5.65 ถึง 6.34 

บาทต่อหน่วย ซึงมากกว่าในกรณีทีกองทุนแก้ไขสัญญาเช่ากับ TTTBB (ทีอยู่ภายใต้ AIS) ตามที AIS เสนอ และ 

discounted มาแลว้จะได ้DPU อยู่ทีประมาณ 5.59 ถึง 5.93 บาทต่อหน่วย แต่เมอืพิจารณาประกอบกบัความเสียงในการ

ชาํระค่าเช่าของ TTTBB ทีเป็นผูเ้ช่ารายเดียวของกองทนุแลว้ ถา้ TTTBB ไม่สามารถชาํระค่าเช่าไดต้ามสญัญาเช่าจะสรา้ง

ความเสียหายใหก้ับกองทุนมากกว่า ดงันนั เมอืเทียบระหว่างความผลต่างของ DPU ของ 2 กรณี ทีไม่แตกต่างกนัมากนกั 

กับขนาดความเสียหายทีจะเกิดขึนจากการไม่สามารถชําระค่าเช่าไดข้อง TTTBB แล้ว ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมี

คาํแนะนาํว่าควรจะอนุมตัิทงัวาระท ี1.1, 1.2 และ 1.3  

สาํหรับคาํแนะนาํในการลงมติรายวาระนัน ในวาระที 1.1 แยกเป็น 2 เรือง คือ 1. ขออนุมัติให ้AIS ซือ 

TTTBB จาก JAS และซือหน่วยลงทุนในกองทุน 19% ของ JAS และ 2. ขอแกไ้ขขอ้หา้มในการแข่งขัน ทีปรกึษาทางการ

เงินอิสระมีมมุมองว่าถา้ไดผู้ส้นับสนุนเป็น AIS ทีมีอนัดบัความน่าเชือถือทีดีกว่าก็น่าจะเป็นผลดีสาํหรบักองทุน แต่หาก 

ผูถื้อหน่วยลงทุนอยากได ้AIS เป็นผูส้นบัสนุน ก็ตอ้งอนุมตัิแกไ้ขขอ้หา้มในการแข่งขนัดว้ย เนืองจากเป็นเงือนไขทีผูกกัน

ตามขอ้เสนอของ AIS ในส่วนของวาระที 1.2 แยกเป็น 2 ขอ้เสนอ คือ 1) ขอปรบัค่าเช่าและยกเลิกสญัญาประกันรายได ้

และ 2) การจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้ ซึงการจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้เป็นผลดีกับกองทุน แต่ในส่วนของการปรบัค่าเช่าและยกเลิก

สญัญาประกันรายได ้ทีปรกึษาทางการเงินอิสระไดค้าํนวณมลูค่า DPU ตามทีขอ้เสนอของ AIS แลว้ไดม้ลูค่า DPU นอ้ย

กว่ากรณีทีไดต้่ออายุสญัญาเช่าหลกักับ TTTBB (โดยยงัมี JAS เป็นผูส้นบัสนุน) ไปอีก 10 ปี อยู่ประมาณ 15 สตางค ์ซึง

เป็นจาํนวนทีไม่มีนยัสาํคัญ สาํหรบัวาระที 1.3 คือ ขอแกไ้ขขอ้ตกลงเกียวกับการควบคุมสัดส่วนทางการเงินต่าง ๆ ซึงที

ปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่า ในแง่ของการแข่งขันทางธุรกิจ การควบคุมวินัยทางการเงินโดยการดาํรงสดัส่วนทาง

การเงินอาจจะมีความสาํคญัไม่เท่ากบัการเปิดโอกาสให ้TTTBB สามารถทาํธุรกิจไดอ้ย่างเต็มที เพราะธุรกิจโทรคมนาคม

เป็นธุรกิจทีตอ้งลงทุนมหาศาล ประกอบกับเมือพิจารณาในรายละเอียด ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่า JAS น่าจะมี

ปัญหาท ีcash flow ทงั ๆ ทียงัสามารถรกัษาสดัส่วนทางการเงินได ้ดงันนัสดัส่วนทางการเงินจึงไมส่าํคัญกว่าการทาํธุรกิจ 

ทปีรกึษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าถา้จะอนมุติัก็ควรอนมุติัในทุกวาระที 1.1 1.2 แลว้ ก็สามารถอนุมตัิวาระที 1.3 ดว้ยได ้

แต่ถา้ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่อยากได ้AIS ก็ควรลงมติไม่อนุมตัิตงัแต่วาระที 1.1 โดยไม่ตอ้งมาพิจารณาวาระที 1.2 และ 1.3 

อีก  

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไดส้รุปคาํแนะนาํในการลงมติโดยอา้งอิงจากรายงานความเห็นของทีปรึกษา

ทางการเงินอสิระ ลงวนัท ี26 กนัยายน พ.ศ. 2565 ในตารางแนวทางการลงมติอนมุตัิทีอยู่ในหนา้ที 25 – 27 ว่า ควรลงมติ

แบบ B หรือ A คือ อนุมัติทังหมด หรือ ไม่อนุมัติทงัหมด โดยเฉพาะการลงมติอนุมัติทงัหมดแบบ B ทางกองทุนยงัไดร้บั

ขอ้เสนอลดอัตราดอกเบียในสญัญาสินเชือจากธนาคารกรุงเทพดว้ย ในขณะทีการลงมติแบบ C และ D อาจทาํใหผู้ถื้อ

หน่วยเสียประโยชน ์เนืองจากกรณีที TTTBB สามารถต่ออายุสญัญาไปอีก 10 ปี ยงัได ้DPU สงูกว่าขอ้เสนอใหม่ของ AIS 

เพียงเล็กนอ้ย แลว้ถา้ TTTBB ไม่สามารถต่ออายุสญัญาไปอีก 10 ปี ผูถื้อหน่วยย่อมได ้DPU ทีนอ้ยกว่าขอ้เสนอใหม่ของ 

AIS รวมถึงการลงมติแบบ E ก็อาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยเสียประโยชนเ์ช่นกัน 
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ผู้ดาํเนินการประชุมเรียนเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามขอ้สงสัยเกียวกับวาระที 1.1-1.3 มีผูถ้ือหน่วยลงทุน

สอบถามดงันี 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ไดแ้สดงความคิดเห็นและตงัคาํถามดงัต่อไปนี 

1. การแกไ้ขสญัญาเช่าตามทีไดเ้สนอมาผิดตามพระราชบัญญัติว่าดว้ยขอ้สญัญาทีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 

2540 มาตรา 4(3) หรือไม่ ถึงแม้บริษัทจัดการจะเคยตอบคาํถามนีไปแลว้ว่าการซือขายหน่วยลงทุนมีลกัษณะเป็นการ

ลงทุน ไม่เกียวกับสินคา้ซือขายจึงไม่เกียวขอ้งกับมาตรา 4(3) แต่ขอตงัขอ้สงัเกตว่ากองทุนมีลกัษณะเป็นผลิตภณัฑห์นึง

ของบรษัิทจดัการเช่นกนั ดงันนั ถา้การแกไ้ขสญัญาเกิดขึนจริง ผูถื้อหน่วยลงทนุในฐานะผูเ้สียหายจะยืนฟ้องบรษัิทจดัการ

ในฐานะผูจ้ดัการกองทุน 

2. การแก้ไขสัญญาทีได้เสนอมาโดยอ้างว่า AIS มีสถานะทางการเงินทีดีกว่า JAS นัน ขอแสดง

ความเห็นว่าไม่เป็นความจรงิ เพราะผูถื้อหน่วยลงทนุทีเป็นผูซ้กัถามเคยถือหุน้ JAS และทราบว่าการขาดทนุนนัเกิดขึนจาก

การบนัทกึบญัชีแบบใหม่ ซงึ ณ ปัจจบุนั JAS มีผลขาดทนุเหลือเพียง -0.01 บาทต่อหุน้ 

3. ขอแสดงความเห็นในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุนว่าไม่ไดส้นใจว่าใครจะมาซือ TTTBB ตราบใดทีผูน้นัยงั

เคารพสญัญาเดิม ดังนนั การมาแกไ้ขสญัญาจึงผิดพระราชบญัญัติว่าดว้ยขอ้สญัญาทีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 หรือจะให้

นาํเรอืงนีไปหาขอ้สรุปกนัในศาล หรือถา้บรษัิทจดัการยงัยืนยนัทีจะแกไ้ขสญัญาก็ควรจะทาํการปิดกองทนุ 

4. ขอ้เสนอของ AWN ในเรอืงค่าเช่าและการขยายสญัญาเชา่ไปอีกประมาณ 6 ปีนนัไม่มคีวามน่าสนใจ 

แมว่้าเมอืพจิารณาเม็ดเงนิ อาจจะไดเ้พิมขึนมานิดหน่อย จากประมาณ 6-7 บาท มาเป็น 9 บาท แต่การยืดสญัญาออกไป

ประมาณ 6 ปี จึงตอ้งพิจารณาดว้ยว่าสิงทีเราไดม้าเพิมกับการเสียเวลาทีเราสามารถไปต่อสญัญาใหม่นนัคุม้จริงหรือไม่ 

เพราะเท่ากับว่าเราไดม้าเพมิไม่ถึง 3 บาท กบัเวลาทยีืดไป 6 ปี 

5. ถ้า JASIF2 มีคนเช่าน้อย ทาํใหลู้กคา้น้อย อาจมีความเสียงที TTTBB จะไม่สามารถจ่ายเงินให้

กองทนุได ้ถา้สถานการณเ์ป็นเช่นนนัจรงิ บรษัิทจดัการประเมินทรพัยส์ินอย่างไรก่อนนาํออกขาย JASIF2  

6. ถา้เป็นโครงข่ายไฟเบอรท์ีไม่มีความน่าสนใจเช่นอยู่ในป่าเขา จึงไม่มีคนเช่า เลยนาํมาขายเขา้กอง 

บรษิัทจดัการจะถือว่าเป็นผูมี้สว่นร่วมในการฉอ้โกงผูถื้อหน่วยลงทนุหรือไม่ 

7. การทียกเหตผุลว่า AWN มีสถานะทางการเงินทีดีกว่า JAS จะสามารถลดความเสียงในการผิดชาํระ

เงินของ TTTBB อยากสอบถามว่า TTTBB เคยผิดนดัชาํระค่าเช่ากบั JASIF หรือไม ่ถา้มีความเสียงดงักล่าว เหตใุดจึงไม่มี

การเตือน TTTBB ก่อน แต่เลือกมาเปลียนแปลงสญัญา เฉกเช่นเดียวกับลกูคา้เงินกูห้รือลกูคา้บตัรเครดิต หากลกูคา้ยังมี

ความสามารถในการชาํระเงิน ถา้บรษิัทจดัการเป็นธนาคารจะทาํอย่างไรกบัลกูคา้รายนนั ๆ 

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ ไดอ้ธิบายคาํถามในขอ้ 7 โดยชีแจงหลกัการก่อนว่า กองทุนรวมหรือ

กอง REIT มีลูกคา้รายใหญ่เพียงรายเดียว แตกต่างจากบริษัทบตัรเครดิตทีมีลูกคา้หลายราย ยกตัวอย่างถา้ลูกคา้ทีเช่า

พืนที retail ของกอง REIT มาเจรจาขอส่วนลด อาจตอ้งพิจารณาใหส้่วนลดตามทีลกูคา้รอ้งขอ เพือใหล้กูคา้ทีมีฐานะเป็น 

partner ยังสามารถดาํเนินกิจการและจ่ายค่าเช่าใหก้อง REIT ไดต้่อไป และผลประโยชนส์ุดทา้ยจะตกอยู่ทีผูถื้อหน่วย 

เช่นเดียวกบักรณีของ JASIF ทีมีลูกคา้รายเดียวคือ TTTBB ทีมีฐานะเป็น partner มาขอเช่าใชท้รพัยส์ินและจ่ายค่าเช่าให้

กองทุน เพือทีกองทุนจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยได ้ซึงแตกต่างกับลูกคา้บตัรเครดิตทีนาํเงินไปใช้แลว้เป็น

ลกูหนี ทงันี การนาํเสนอลดค่าเช่าให ้TTTBB เลย แมว่้า TTTBB จะยงัไม่เคยคา้งค่าเช่าแก่กองทนุ เนืองจากเมือพจิารณา
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สภาวะการแข่งขนัทีเกิดขึนในช่วง 3 ปีทีผ่านมา ประกอบกับ ARPU ของ TTTBB ทีสงูกว่าคู่แข่งในตลาด ส่งผลใหจ้าํนวน 

Subscriber ของ TTTBB ไม่เพมิขึน จึงมีแนวโนม้ว่า ARPU ของ TTTBB อาจจะตอ้งปรบัลดลงในอนาคต ซงึถา้ยงัมีตน้ทนุ

ค่าเช่าเท่าเดิม TTTBB อาจไมส่ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายอนืในตลาดได ้ 

คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนบรษิทัจัดการ อธิบายเพมิเติมว่าธุรกิจบตัรเครดิต ไมส่ามารถนาํมาเทียบกบัการ

ใหเ้ช่าสายไฟเบอรอ์อฟติกได ้เนืองจากสาํหรบัธุรกิจบตัรเครดิต ลกูคา้บตัรเครดิตมีฐานะเป็นลกูหนีและรายไดข้องธนาคาร

คือดอกเบีย แต่สาํหรบัการใหเ้ช่าทรพัยส์ิน ผูเ้ช่ามีฐานะเป็นหุน้ส่วน รายไดข้องเจา้ของทรัพยส์ินคือค่าเช่า ซึงถา้ผูเ้ช่าไม่

สามารถจ่ายค่าเช่าไดจ้ริง ๆ และมีการต่อรองค่าเช่าลง แต่เจา้ของทรัพยส์ินยงัมีรายได ้ในทางตรงกันขา้ม สาํหรับบัตร

เครดิต ถา้ลกูคา้ไม่สามารถชาํระคืนได ้จะมีการเจรจาขอ haircut ดอกเบีย สิงทีธนาคารไดค้ืนอย่างเดียวคือเงินตน้ ซึงคือ

เงินทียืมธนาคารไปใช ้แต่จะไม่ไดร้ายได ้ สิงทีจะเปรียบเทียบไดใ้กลเ้คียงคือ retail เช่น Property fund ซึงในช่วงวิกฤต 

COVID-19 ก็มีการขอลดค่าเช่าเช่นกนั เพือใหผู้เ้ช่าพืนทียงัสามารถดาํเนินกิจการไดต้่อไป 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า ถา้ทาํสญัญาเช่าพืนทีใน

หา้ง หรือสญัญาโทรศพัทเ์คลือนทีหรืออินเทอรเ์น็ต ไม่ว่าจะเป็นกับ TRUE หรือ TTTBB ในสญัญาจะตอ้งมีการกาํหนดว่า

ใชข้นัตาํกีเดือน ดงันนัถา้จะแกไ้ขสญัญาควรจะมีค่าฉีกสญัญาหรือไม่ 

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ ตอบว่า กรณีนีเป็นการขอแก้ไขสัญญาทีเกียวกับการจัดหา

ผลประโยชนข์องกิจการโครงสรา้งพืนฐานของกองทนุ ซงึกฎเกณฑท์ีเกียวขอ้งของสาํนกังานก.ล.ต. ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ว่าผูท้ี

จะมีสิทธิตดัสินใจได ้คือผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการมีหนา้ทีเพียงแค่นาํเรืองไปวิเคราะหแ์ละนาํเรืองมาใหผู้ถื้อหน่วย

วินิจฉัย หากผูถื้อหน่วยไม่เห็นดว้ย ก็ใหล้งมติไม่เห็นดว้ย บรษิัทจดัการไม่ไดท้าํการฉอ้โกงแต่อย่างใด 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นต่อว่า งบการเงินของ ADVANC 

ไตรมาสลา่สดุแย่ จะมันใจไดอ้ย่างไรว่าสถานะของ ADVANC ดีกว่า แต่ TTTBB ไม่เคยผิดนดัชาํระแก่กองทนุรวม  

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ ตอบว่าสิงทีกาํลังจะชีใหเ้ห็นคือเรืองของอนาคต โดยจะเห็นไดว่้า

วิกฤตการณโ์ควิด-19 ทาํใหค้นอยู่บา้นใชอ้ินเทอรเ์น็ตมากขึน ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตบา้นโตมากขึนจึงมีการแข่งขนัทีรุนแรงขึน 

แต่ผูบ้ริโภคมีเงินในกระเป๋านอ้ยลงจากเศรษฐกิจทไีม่ดี ส่งผลใหจ้าํนวนลกูคา้ของ TTTBB ไม่เพิมขึน ตรงขา้มกับคู่แข่งใน

ตลาด มีสาเหตจุากค่าบริการของ TTTBB สูงกว่าคู่แข่ง แมท้ีผ่าน TTTBB จะพยายามลดตน้ทุนดา้นต่าง ๆ ลงแลว้ แต่

ต้นทุนหลักของ TTTBB คือค่าเช่า ซึงถ้าในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้าไม่สามารถลดต้นทุนลงได้เพียงพออาจกระทบกับ

ความสามารถในการชาํระค่าเช่า ทงันี เมอืตอนทีจดัตงักองทุนและเพิมทุน ภาพการเติบโตของ TTTBB มากกว่าในปัจจบุนั 

โดยเฉพาะเมือ AIS ลงมาเป็นผู้ให้บริการในตลาด fixed broadband ทาํใหส้ภาพตลาดบรอดแบนดเ์ปลียนแปลงไป

เนืองจากมีการแข่งขนักันดว้ยราคา ซงึแตกต่างจากเมือก่อนทีแข่งขนักันดว้ยการเขา้ถึงพืนทีการใหบ้ริการของอินเทอรเ์น็ต 

แต่ในปัจจบุนัทกุคนสามารถเขา้ถึงบริการไดแ้ลว้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นต่อว่า ถา้สถานการณมี์แนวโนม้จะ

เป็นเช่นนันจริง ทางกองทุนจะตอ้ง subsidize ทุกอย่างทีเกิดจากการดาํเนินกิจการของ TTTBB อย่างนันหรือ เช่น ถา้ 

TTTBB ขาดทุนแลว้กองทนุจะตอ้งลดค่าเช่าให ้หรือ ถา้แกไ้ขสญัญาตามขอ้เสนอของ AWN แลว้ในอนาคต AWN มาแจง้
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ว่าจ่ายค่าเช่าไม่ไหว เหมือนที JAS ก็เป็นคนตกลงทาํสญัญาเช่าฉบบัปัจจุบนัและจ่ายไม่ไหว ถา้เป็นเช่นนนั ทาํไมไม่ปิด

กองทนุเพือใหยุ้ติธรรมกบัทุกคน 

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ ตอบว่าเรืองการปิดกองทุนไดม้ีอธิบายไปแลว้ว่าในทางปฏิบัติไม่

สามารถดาํเนินการไดง่้าย ๆ แต่ประเด็นตอนนคีือมนัเริมมีสญัญาณแลว้ว่าในอนาคต TTTBB จะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าให้

กองทุนรวมไดต้ลอดอายุสัญญา เนืองจากการแข่งขันทีสูงขึนและตน้ทุนของ TTTBB สูงกว่ารายไดท้ีจะไดร้ับ รวมถึง

สถานการณ ์cashflow ของ TTTBB ดว้ย ทางบรษิัทจดัการจึงนาํมาเสนอต่อทีประชมุว่ามีแนวโนม้ท ีTTTBB อาจจะมาขอ

ลดค่าเช่าในอนาคต อย่างไรก็ดี ถา้ผูถื้อหน่วยเชือมนัว่า TTTBB จะชาํระค่าเช่าตามสญัญาปัจจุบนัไดแ้ละไม่เห็นดว้ยใน

ขอ้มลูทบีรษัิทจดัการนาํเสนอ ก็สามารถเลือกทีจะไม่อนุมตัิแกไ้ขสญัญาเช่าได ้โดยทางบรษัิทจดัการยงัดแูลบรหิารจดัการ

กองทนุอยู่เหมือนเดิม 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นต่อว่า นนัเป็นการคาดการณข์อง

บรษิัทจดัการเท่านนั แต่โดยปกติแลว้ในทางธุรกิจ ถา้คู่สญัญาทาํสญัญาและคา้งค่าเช่า ก็จะตอ้งดาํเนินการฟ้องรอ้งต่อไป 

ดงันนั ทางกองทนุไม่มีความจาํเป็นตอ้งไปลดค่าเช่าใหล้ว่งหนา้ 

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ ใหข้อ้มูลเพิมเติมว่า ในขณะนีกองทุนเป็นลกูหนีสินเชือกับธนาคาร

กรุงเทพ ถ้า TTTBB ไม่สามารถชําระค่าเช่า กองทุนจะผิดนัดชําระหนีกับธนาคารกรุงเทพและอาจถูกบังคับขาย

หลกัประกนั  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นต่อความกังวลเรืองภาระหนีกบั

ธนาคารกรุงเทพว่า ผูถื้อหน่วยทุกคนเชือมนัว่า TTTBB จะสามารถชาํระค่าเช่าไดต้ลอดอายสุญัญา 

คุณวุฒิชัย ทปีรึกษาทางการเงินอิสระ ใหค้วามเห็นเพิมเติมว่าหากวิเคราะหต์งัแต่ปี 2562 – 2564 พบว่า

รายไดข้อง TTTBB ไม่ไดเ้พมิขนึ แต่รายจ่ายเพิมขนึ โดยเฉพาะรายจ่ายทีเป็นค่าเช่า หรือรายจ่ายดอกเบีย (ตามมาตรฐาน

บัญชีใหม่) จึงเป็นสาเหตหุลักทีทาํให ้TTTBB ขาดทุน และอาจมีปัญหาในการชาํระค่าเช่าในอนาคต นอกจากนี ถ้าดู

กระแสเงินสดซงึเป็นปัจจยัหลกัในการหมนุเวียนของธุรกิจ ซงึกระแสเงินสดมีแหล่งทีมาจาก 3 ส่วน คือ จากการดาํเนินงาน 

จากการลงทนุ และจากการจดัหาเงนิ จะเห็นไดว่้า แม ้ณ สินปี 2563 มีเงินสดคงเหลือ 522 ลา้นบาท แต่เงินกูท้ีเพิมขึนคือ 

1,110 ลา้นบาท ซึงแสดงใหเ้ห็นว่า short cash ก็คือตอ้งกูม้าใช ้และ ณ สินปี 2564 ก็เช่นเดียวกัน มีเงินสดคงเหลือ 975 

ล้านบาท แต่กูม้าใชเ้พิม 1,000 ลา้นบาท แสดงใหเ้ห็นว่าถา้ TTTBB ไม่กูเ้งินมา ก็อาจมีเงินสดไม่เพียงพอ จึงเป็นความ

เสียงขอ้นึงทีทีปรกึษาทางการเงนิอิสระมองเห็น 

ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่าทาํไมทีปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่ามูลค่าของ JASIF เหลือแค่ 5 บาท

กว่า ๆ แต่ NAV ของกองทนุอยู่ทีประมาณ 10 บาท 

คุณวุฒิชัย ทปีรึกษาทางการเงินอิสระ อธิบายว่าเนืองจากผูป้ระเมินราคาอิสระมองว่าสินคา้ตวันีมีมลูค่า

ในอนาคตมากกว่าทีทีปรกึษาทางการเงนิอิสระมอง  

ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่าทาํไมสมมติฐานในการประเมินมลูค่าของ JASIF เหลือแค่ 5 บาทกว่า ๆ นนั

ม ีdiscount rate และ risk premium เท่าไหร่ 
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คุณวุฒิชัย ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ตอบว่า discount rate อยู่ที 6.68-7.10% และ risk premium 

ไม่ไดเ้พิมเขา้ไปใน discount rate 

ผู้ ถือหน่วยลงทุน  ขอให้แสดงตัวเลข best case scenario, base case scenario และ worst case 

scenario 

คุณวุฒิชัย ทีปรึกษาทางการเงนิอิสระ ตอบว่าทีปรกึษาทางการเงินอิสระ ไม่ไดจ้ัดทาํตวัเลขดงักลา่ว แต่

จดัทาํกรณีที TTTBB อยู่กบั JAS และ TTTBB อยู่กบั AIS โดยในกรณีท ีTTTBB อยู่กบั JAS แลว้ไม่มีการต่อสญัญา 10 ปี 

จะได ้DPU จะอยู่ทีประมาณ 7.54 บาทต่อหน่วย และ มูลค่าปัจจุบันของ DPU อยู่ทีประมาณ 5.50 บาทต่อหน่วย แต่ที

ปรกึษาทางการเงินอิสระมองว่าถา้ TTTBB อยู่กับ JAS และยงัจะทาํธุรกิจต่อไป น่าจะมีการต่อสญัญา 10 ปี ซึง DPU จะ

อยู่ทีประมาณ 8.27 บาทต่อหน่วย (ถา้ค่าเช่า 100 บาทต่อเดือนต่อคอรก์ิโลเมตร) ถึง 9.30 บาทต่อหน่วย (ถา้ค่าเช่า 150 

บาทต่อเดือนต่อคอรก์ิโลเมตร) ซึงถา้เทียบกับกรณีที TTTBB อยู่กับ AIS และแกไ้ขสญัญาตามที AIS เสนอ จะให ้DPU 

ประมาณ 9.15 บาทต่อหน่วย และ มลูค่าปัจจุบนัของ DPU อยู่ทีประมาณ 5.76 บาทต่อหน่วย แสดงใหเ้ห็นว่า ถา้อยู่กับ 

JAS แลว้มีการต่อสญัญา DPU จะมากกว่าในกรณีอยู่กับ AIS แลว้มีการแกไ้ขสญัญา อยู่ประมาณ 0.15 บาทต่อหน่วย 

ผู้รับมอบฉันทะ เสนอใหเ้ปิดใหล้งคะแนนในแต่ละวาระเลย  

ผู้รับมอบฉันทะ ตังคาํถามดังต่อไปนี 

1. เดิมทีเราใช ้ADSL ทีเป็นบริการอินเทอรเ์น็ต กองทุนรวมไดค้่าเช่าต่อคอรก์ิโลเมตร ต่อเดือนเท่าไหร่ 

แลว้เหตใุดในอนาคตค่าเช่าต่อเดือนต่อคอรก์ิโลเมตร จึงลดลงจากประมาณ 433 บาท ในปี 2565 เหลือเพียง 402 บาท ใน

ปี 2575 

2. บริษัทจัดการน่าจะประเมินสถานการณธ์ุรกิจบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตในอนาคตได ้แลว้ทาํไมจึงไป

ทาํส่วนนีเพิมในปี 2562 แลว้ไปกูเ้งินจากธนาคารกรุงเทพมาเพิม เหตใุดจึงไมป่ระเมินว่าสถานการณอ์าจจะแย่ลง ทาํไมจึง

ไปซือทรพัยสิ์นเพิม 

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ ตอบว่า ณ ปัจจุบนั (ปี 2565) ภายใตส้ญัญาเช่าหลัก ไดร้บัค่าเช่า

ประมาณ 441.66 บาท และในสญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า จะไดป้ระมาณ 700 กว่าบาท โดยเฉลียแลว้ได ้ประมาณ 509 

บาท ตามที AWN เสนอมานนัก็คือขอยกเลิกสญัญาประกนัรายไดค้่าเช่าไปเลย ส่วนสญัญาเช่าหลกัยงัคงมีอยู่ตามเดิม ค่า

เชา่ประมาณ 433.21 บาท (ค่าเช่า ณ ปีททีาํการเพิมทุนปี 2562) บวก inflation ตามจรงิไม่เกิน 3% แต่ไม่นอ้ยกว่า 0% ไป

จนถึง 29 มกราคม 2575 โดยค่าเช่าตังแต่วันที 30 มกราคม 2575 จนถึงสินปี อัตราค่าเช่าจะอยู่ที 402.37 บาทต่อคอร์

กิโลเมตรต่อเดือน และจะมีการปรบัเพิมขนึตาม inflation จริงไมเ่กิน 3% แต่ไม่นอ้ยกว่า 0% ไปจนถึงปี 2580  

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ อธิบายเสรมิว่าจะไม่มีค่าเช่าจาํนวน 700 กว่าบาท ตามสญัญาประกนั

รายไดค้่าเช่า แต่กองทนุสามารถปรบัค่าเช่าตามสญัญาเช่าหลกัไดต้าม inflation ไดต้ามจริงโดยมีเพดานไม่เกิน 3% 

คุณเบญจมาฑฐ์ ตัวแทนบริษัทจัดการ อธิบายเพิมเติมว่า 402.37 บาทต่อคอรก์ิโลเมตรต่อเดือน เป็น

เงือนไขที AWN เสนอมา ทางบริษัทจดัการไม่ทราบในหลกัการคาํนวณ แต่ช่วงทีจะขยายอายุสญัญาไปอีก 6 ปี ค่าเช่าจะ

เรมิตน้ท ี402.37 บาท และค่อย ๆ เพิมขนึตาม inflation จรงิ ไม่เกิน 3% แต่ไม่นอ้ยกว่า 0% สาํหรบัขอ้สงสยัทีสอบถามมา

ว่า มีการประเมินสถานการณข์องธุรกิจอินเตอรบ์รอดแบนดว่์าจะแย่ลงหรือไม่ ตอ้งขอเรียนว่าในช่วงปี 2563 – 2564 ท ี
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โควิด-19 ระบาด ทาํให้มีความต้องการใช้อินเทอรเ์น็ตมากขึนจาก work from home และพฤติกรรมการทาํงานนอก

สถานทีมากขึน ซึงเป็นปัจจัยบวกใหธุ้รกิจบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตมีการเติบโตอย่างมาก แต่ก็ทาํใหธุ้รกิจนีไดร้บัความ

สนใจมากขึน ประกอบกับธุรกิจนีมีความง่ายในการเขา้มาแข่งขนั จึงทาํใหม้ีคู่แข่งขนัเขา้มามากขนึ อีกทงัผูท้ีเขา้มาแข่ง

เป็นผูป้ระกอบกิจการโทรศัพทมื์อถือททีาํการตลาดแบบขายพ่วงคือ บริการโทรศพัทเ์คลือนทีและอินเทอรเ์น็ตบา้น ดังนนั 

ถึงแม ้TTTBB จะมีความแข็งแกร่งในดา้นอินเทอรเ์น็ตบา้น แต่ดว้ยขอ้เสียเปรียบคือมีบริการอินเทอรเ์น็ตบา้นเพียงอย่าง

เดียว เมือมาเจอกับการแข่งขันทีรุนแรงและเปลียนแปลงไปเป็นขายบริการพ่วง จึงทาํใหม้ีความเสียงทีจะทาํใหแ้ข่งขนั

ไม่ไดใ้นอนาคต ซึงทางบริษัทจดัการมองเห็นถึงความเสียงน ีประกอบกับมี AWN ยืนขอ้เสนอนีเขา้มา อย่างไรก็ดี แมท้าง 

TTTBB ยังสามารถชําระค่าเช่าได้ตามปกติ แต่เมือมีผู ้เข้ามายืนข้อเสนอ ทางบริษัทจัดการจึงนาํเรืองนีมานาํเสนอ 

ผูถื้อหน่วยใหพิ้จารณา โดยทางบริษัทจดัการไดมี้การวิเคราะหข์อ้มลูในดา้นต่าง ๆ  เขา้มาประกอบใหผู้ถื้อหน่วยใชใ้นการ

พิจารณาดว้ย โดยการเปรียบเทียบทังในแง่ของสถานะในปัจจุบัน ความไดเ้ปรียบเสียเปรียบในธุรกิจทีแข่งขันอยู่ รวม

ขอ้เสนอและความเป็นไปไดข้องขอ้เสนอ ซึงไดข้อ้สรุปว่าขอ้เสนอของ AWN ดนู่าสนใจกว่า แต่ทา้ยทสีดุแลว้ขอเรียนว่าการ

แก้ไขสัญญาจะเกิดขึนไดต้อ้งได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านัน บริษัทจัดการไม่สามารถดาํเนินการไดโ้ดย

พลการ 

ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง ตงัคาํถามว่า ตอนทีอยู่กับ Sponsor เก่าก็มีการทบุหุน้ แต่อยากลองไป

อยู่กับ Sponsor ใหม่ด ูถึงแมจ้ะกินผลตอบแทนนอ้ยลง แต่น่าจะไม่ผิดนดัชาํระค่าเช่า อย่างไรก็ดี อยากสอบถามว่าเมือ

เปลียน Sponsor แลว้ ค่าเช่าจะมีการเติบโตหรือไม่ อย่างไร 

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ ตอบว่า ค่าเช่าตามสญัญาเช่าหลกั มีการเติบโตอยู่แลว้ตามทีไดเ้รียน

แจง้ใหท้ราบ โดยจะมีการเติบโตตามเงินเฟ้อระหว่าง 0%-3% ทงัน ีจากการประเมินของทีปรกึษาทางการเงินอิสระจะเห็น

ว่าผลประโยชนใ์นระยะยาวของขอ้เสนอใหม่นนัดีกว่าขอ้เสนอปัจจบุนัเพราะมีการขยายระยะเวลาเช่าออกไปอีก 6 ปี และ

มโีอกาสทีจะเพิมทนุหรือเพิมทรพัยส์ินเขา้มาในกองทนุทีมากกว่า TTTBB ในปัจจุบนั 

คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนบรษิทัจัดการ ชีแจงเพิมเติมสาํหรบัคาํถามทีสอบถามมาก่อนหนา้นี ดงันี 

1. การขอแกไ้ขสญัญาตามทีนาํมาเสนอในการประชุมครงันี ไม่ไดผิ้ด พรบ. ขอ้สัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 

2540 มาตรา 4(3) เนืองจากบริษัทจดัการมีฐานะเป็นตัวแทนของผูถื้อหน่วย การดาํเนินการแกไ้ขสญัญาจะตอ้งไดร้บัมติ

จากผูถื้อหน่วยลงทุนก่อน ถา้ผูถ้ือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ซึงเป็นผูบ้ริโภคเห็นควรใหแ้กไ้ขสญัญา บริษัทจัดการก็จะตอ้ง

ปฏิบตัิตามนนั โดยบรษิัทจดัการปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความระมดัระวงัและไม่มีการฉอ้โกง 

2. ถา้อา้งอิงตามเอกสารการวิเคราะห ์Credit Rating ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ ก็บ่งบอกว่า

ADVANC มีสถานะทางการเงินดีกว่า JAS และในความเห็นของผูถื้อหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทีเขา้ประชุมในวนันีก็อยากได ้

ADVANC เขา้มาเป็นผูส้นบัสนนุแทน JAS  

3. ถา้หากผูถื้อหน่วยลงทนุอยากให ้AWN เขา้มาเป็นผูส้นบัสนนุ โดยยอมรบัเงอืนไขตามสญัญาปัจจบุนั ก็

สามารถลงมติอนุมตัิในวาระที 1.1 และไม่อนมุติัในวาระที 1.2 การลงมติเป็นสิทธิของผูถื้อหน่วย ทางบรษิัทจดัการไม่ไดมี้

เจตนาโนม้นา้วใหผู้ถ้ือหน่วยตอ้งลงมติอนุมัติในทุกวาระ แต่พยายามนาํเสนอขอ้มลูทีไดท้าํการวิเคราะหม์า เพือใหผู้ถื้อ

หน่วยไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงมติในวาระต่าง ๆ นอกจากนี สาํหรบัคาํถามเรืองการปิดกองทนุ ตอ้งขอเรียนว่ามลูค่า

ทรพัยส์ินของกองทนุเกิดจากการประเมินว่าจะไดเ้งินในอนาคตมาเท่าไหร่ ซึงเป็นมลูค่าทางบญัชีไม่ไดมี้เงินสดจรงิอยู่ตาม
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มูลค่านัน ถา้จะใหมี้เงินสดจริงตามมูลค่าตอ้งทาํการขายทรัพยส์ินเสียก่อน ฉะนัน ถา้จะปิดกองทุนจริง ๆ จะตอ้งเปิด

ประมลูเพือหาผูส้นใจจะซือและอาจมีขนัตอนทีตอ้งดาํเนินการอีกหลายอย่างกว่าจะปิดกองทนุได ้ดงันนั จึงไม่ใช่เรืองง่าย

ทอียากจะปิดกองทนุแลว้ทาํไดเ้ลยทนัที 

4. DPU ทีคาํนวณไดต้ามความเห็นของทีปรกึษาทางการเงนิอิสระ เป็นการประเมินตามเงือนไขของสญัญา

ทีบวกกับความเป็นไปไดท้ีจะเกิดขึนตามสญัญาดว้ย ซึงขอ้ดีของสญัญาปัจจุบนัคือมีการต่ออายุสญัญาออกไปอีก 10 ปี 

แต่ในรายละเอียดแลว้ กองทุนจะมีสิทธิต่อสญัญาอีก 10 ปีโดยอัตโนมตัินนั ในปี 2573 ทาง TTTBB จะตอ้งมีรายไดจ้าก

การใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์40,000 ลา้นบาท ซึงจากรายไดใ้นปี 2564 ทีประมาณ 16,000 ลา้นบาท ถา้จะมี

รายไดเ้ท่ากับ 40,000 ลา้นบาท และกองทุนไดต้่อสัญญาโดยอัตโนมัตินัน รายไดข้อง TTTBB จะตอ้งโตปีละ 10.2% 

ต่อเนืองทุกปีจนถึงปี 2573 ต้องขอเรียนว่าในปี 2563 – 2564 TTTBB มีการเติบโตของ Subscriber แต่ในปัจจุบันเริม

ลดลง และถา้พิจารณาประกอบกับการแข่งขันในตลาดก็น่าจะเป็นไปไดย้าก ดังนนั ถา้ตามเงือนไขของสญัญาปัจจุบนั

ไม่ไดร้บัการต่ออายไุปอีก 10 ปี กองทนุจะได ้DPU นอ้ยกว่า DPU ตามเงือนไขในขอ้เสนอของ AWN ทีไดข้ยายอายุสญัญา

ไปอีก 6 ปี 

ผู้ถือหน่วยลงทุน แสดงความเห็นว่าเห็นดว้ยกับการเปลียน Sponsor แต่ตามวาระที 1.2 เรืองการลดค่า

เช่าลงมาอีก 30% นนั มีผูถื้อหน่วยรายย่อยจะถือนานถึง 16 ปีหรือไม่ เรืองวินยัการเงิน กับลดการแข่งขนัเป็นคนละเรือง 

เหตใุดจึงตอ้งสนบัสนนุใหด้าํเนินการตามวาระท ี1.2 เพราะถา้ขอ้เสนอดีจริง เหตใุดหุน้จึงตก หรือมกีารปลอ่ยข่าวลบ และ

ตลอดเวลาทีมขี่าวลบออกมา บรษัิทจดัการไดมี้การออกมาแกข้่าว เพือรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุหรือไม่ แลว้เรืองทีทาํ

ใหก้องทนุเสียผลประโยชน ์เหตใุดบรษิัทจดัการจึงตอ้งนาํมาบรรจุเขา้มาในวาระการประชมุ ถา้มีหนา้ทีรกัษาผลประโยชน์

ของกองทนุ 

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ ตอบว่าทีตอ้งนาํทงัสามวาระมาเสนอผูถื้อหน่วยวนันีก็เนืองจากเป็น

ข้อเสนอทังหมดของ AWN โดยบริษัทจัดการไม่ไดม้ีเจตนามาโน้มน้าว แต่ตอ้งนาํมาเสนอเพือให้ทีประชุมผู้ถือหน่วย

พิจารณา 

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ อธิบายเพิมเติมว่า เรืองทีนาํมาพิจารณาเป็นเรืองเกียวกับการแกไ้ข

สญัญาจดัหาผลประโยชนข์องกองทุน บริษัทจดัการไม่สามารถตดัสินใจเองได ้จึงตอ้งนาํมาเสนอใหท้ีประชุมผูถื้อหน่วย

พิจารณา 

ผูด้าํเนินการประชมุและประธานทีประชมุขอใหม้ีการลงคะแนนเสียง 

ผู้ถือหน่วยลงทุน ตงัขอ้สงัเกตถึงวิธีในการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจดัการแจง้ว่าหากไม่ส่งใบลงคะแนน

เสียงจะถือว่า ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย จึงขอตงัขอ้สงัเกตว่าหากใชว้ิธีเช่นนีจะเกิดขอ้ผิดพลาดได ้ยกตัวอย่างเช่น ผูถื้อ

หน่วยทีลกุออกไปขา้งนอก หรือไปเขา้หอ้งนาํ ในช่วงทีมีการลงคะแนนจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย เห็นว่าไมย่ตุิธรรม 

และขอเสนอใหน้บัทกุคะแนนเสียง 

ผู้จัดการประชุมแจ้งว่าอาจจะลาํบากในการนับคะแนนหากใชว้ิธีตามทีผูถื้อหน่วยลงทุนเสนอและการนับ

คะแนนตามวิธีทีผู้จัดการประชุมแจง้ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบ เป็นวิธีทีสอดคลอ้งกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ

กองทนุอนื ๆ และการประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิัทจดทะเบียน 
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ผู้ถือหน่วยลงทุน แสดงความเหน็ดังต่อไปน ี

1. การจดัการประชุมไม่เรียบรอ้ย เนืองจากไม่มีขาตงัไมโครโฟนและไมโครโฟนตามจุดต่าง ๆ เพืออาํนวย

ความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วย 

2. เหตุใดจึงมีการตังวาระเช่นนี ทาํไมจับรวมเป็นวาระเดียวไปเลย จะได้ตัดสินใจว่าควรจะลงคะแนน

หรือไม่ลงคะแนน เพราะหากวาระท ี1.1 ผ่าน ผูซ้ือสามารถเขา้ทาํสญัญาไดเ้ลย เรืองนีควรจะอยู่ขอ้สดุทา้ย เห็นว่าควรจะ

คยุวาระที 1.2 และ 1.3 ใหเ้ขา้ใจก่อน จึงจะดาํเนินการลงคะแนนเสียงวาระท ี1.1 ได ้

3. ถา้ลงคะแนนเสียงวาระที 1.1 แลว้ไม่ผ่าน ธุรกรรมระหว่าง JAS กับ AWN จะสามารถดาํเนินต่อไปได้

หรือไม่ 

4. ถ้าหากลงมติอนุมัติในวาระที 1.1 และไม่อนุมัติในวาระที 1.2 และ1.3 จะดาํเนินเรืองต่อไปอย่างไร 

อาจจะทาํใหค้นสบัสน 

5. เหตใุดจึงไม่ให ้AWN เขา้มาเป็นผูเ้ช่าเลยแทน TTTBB เพือสรา้งความมนัใจ 

6. ในประเด็นเรือง ในระยะเวลา 15 ปี จะทาํใหร้ายไดเ้พิมขึน 21% เท่ากับว่าเฉลียปีละ 1.4% ซึงน้อย

มาก ๆ แต่ความเสียงนนัเยอะ เพราะในอนาคตเทคโนโลยีอาจจะมีการพฒันาไปมากแลว้ เช่น อาจจะมีการใชอ้ินเทอรเ์น็ต

ดาวเทียมแลว้ 

7. จากเหตผุลว่ามีความกังวลเรืองการแข่งขนัในอนาคตจะมีมากขึน ในตอนนีเป็นจงัหวะทีเหมาะสมทีจะ

คยุเรืองนหีรือไม่ เนืองจากควรใหท้าง JAS ไปปรบัตวัทางธุรกิจก่อน ไม่ควรใหผู้ถ้ือหน่วยตอ้งมารบัภาระทนัทีในตอนน ี

8. ขอตงัขอ้สงัเกตว่าในเดือนพฤษภาคม 2565 ทาง JAS ไดต้่อสัญญาเช่ากับกองทุนรวมเรียบรอ้ยแลว้ 

หลงัจากนัน 1 เดือน ราคาหน่วยลงทุนปรบัขึน พออีกหนึงเดือนถัดมา ขายไปให ้AWN ราคาหน่วยลงทุนลงมาวันเดียว 

10% และปริมาณซือขายเพิมขึนจาก 100 ล้าน เป็น 3,700 กว่าล้าน หลังจากนัน 10 วัน ปรากฏว่า ADVANC ออก

จดหมายใหต้ลาดหลกัทรพัยเ์รอืงการซอืกิจการ ราคาหน่วยลงทุนลงมาเหลือ 8.50 บาท เป็น baseline ใหม่ ตงัขอ้สงัเกต

ว่าม ีinsider 

ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง ตังคาํถามเพิมเติมว่าวาระที 1.2 ในเรืองการขอลดค่าเช่า เหตุใด

ผู้จัดการกองทุนจึงไม่ปกป้องผลประโยชนข์องกองทุน โดยการขอต่อรองใหเ้พิมค่าเช่าในส่วนของสญัญาเช่าหลกั หรือ

ต่อรองกับธนาคารกรุงเทพใหล้ดดอกเบียมากกว่านี และในส่วนทรพัยส์ินเสน้ใยแกว้นาํแสงจาํนวน 20% นนัเหตใุดจึงไม่

หาผูเ้ช่ามาแทน 

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ ตอบว่า บริษัทจดัการไดท้าํการปกป้องผลประโยชนข์องกองทุนแลว้ 

ไดแ้ก่ ริเริมเจรจาต่อรองอัตราดอกเบียกับธนาคารกรุงเทพโดยใชส้าเหตุจากการเปลียนแปลงผูส้นับสนุนเป็น AWN ที

น่าเชือถือกว่า JAS และไดม้ีการต่อรองขอเพมิค่าเช่ากับทาง AWN แต่ทาง AWN ยืนยนัว่าไม่สามารถปรบัเพิมได ้และขอ

จ่ายเป็นค่าเช่าล่วงหนา้ 3,000 ลา้นบาท มาแทน ซงึเป็นไปตามทีไดเ้สนอใหท้ปีระชมผูถื้อหน่วยไดท้ราบ 

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ ตอบว่าประเด็นการต่อสญัญาประกันรายไดค่้าเช่า ตามสัญญา

จะตอ้งแจง้ให ้TTTBB ทราบล่วงหนา้ 6 เดือน เนืองจากสญัญาประกันรายไดค้่าเช่าจะสินสดุเดือนพฤศจิกายน เมือเดือน

พฤษภาคมทีผ่านมาทางกองทุนก็ไดท้าํหนังสือไปแจ้งใหก้ับ TTTBB ทราบแลว้ว่า อนุญาตให้ TTTBB ต่ออายุสัญญา

ประกันรายไดค้่าเช่า จึงทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนมีการปรบัตัวเพิมขึน แต่เมือวันที 4 กรกฎาคม ทีผ่านมา มีจดหมายจาก 
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JAS และ ADVANC แจง้กับตลาดหลกัทรพัย ์ซงึทางบริษัทจดัการก็เพิงไดร้บัทราบเรืองในวนัเดียวกัน สาํหรบัราคาหุน้จึง

ไดป้รบัตวัลดลง ทางผูจ้ดัการกองทนุก็ไม่ไดท้ราบเรืองนีมาก่อน 

คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนบริษัทจัดการ อธิบายเพิมเติมว่าในเรืองทรพัยส์ินเสน้ใยแกว้นาํแสงตามสญัญา

ประกันรายไดค้่าเช่า ก่อนหนา้นีก็มีผูเ้ช่ารายย่อยบา้ง โดยเช่าผ่าน TTTBB แต่เนืองจากรายไดท้ีมีผูเ้ช่ารายย่อยมาเช่าจรงิ

ไม่เกินกว่าเพดานทีตงัไวต้ามสญัญาประกันรายไดค้่าเช่า ทางกองทุนจึงไดร้บัค่าเช่าจาก TTTBB ตามจาํนวนทีระบุไวใ้น

สญัญาประกันรายได ้ซงึในกรณีที TTTBB จะขอแกไ้ขในสว่นนี ทางกองทุนก็มีการหา agent เพือใหห้ารายย่อยมาเช่าใน

สว่นนี เพียงแต่ไม่มีการประกนัรายไดค้่าเช่าเท่านนั 

นอกจากนี ในการออกข่าวก่อนหนา้นี ทางบรษิัทจดัการพยายามแจง้ข่าวตามขอ้มลูทีบริษัทจดัการทราบและ

ต่อรองได้เพิมเติม เพียงแต่การเจรจาต่อรองอาจต้องใช้เวลากว่าจะไดค้าํตอบจึงไม่ได้มีการแจ้งข่าวบ่อย ๆ  สาํหรับ

ความเห็นของผู้ถือหน่วยเรืองราคาหน่วยลงทุนทีปรับลดลงว่าเกิดจากการขอแก้ไขสัญญานัน ทางบริษัทจัดการมี

ความเห็นว่าการขอแกไ้ขสญัญาอาจเป็นปัจจัยหนึงแต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียว ซึงถา้ท่านใดเคยเล่นหุน้ก็จะพบว่าในบางครงั

ปัจจัยพืนฐานของหุน้ไม่ไดเ้ปลียนแปลงแต่ก็มีปัจจยัอืนททีาํใหร้าคาหุน้ปรบัลง ส่วนสาเหตทุีราคาหน่วยลงทนุของกองทนุ

ไม่ขยบัไปไหน อาจเกิดจากข่าวเรืองการตกลงซือขายหน่วยลงทนุของกองทนุที 8.50 บาท เปรียบเทียบกบักรณีของหุน้ทีมี

การทาํ Tender offer บางครังในช่วงทีอยู่ระหว่างการทาํ Tender offer ราคาก็จะขยับไปไม่เกินกว่าราคา Tender offer 

นนั 

ในเรอืงการดาํเนินการประชุมใหม้ีความเรียบรอ้ย ทางผูถื้อหน่วยลงทุนทีตงัขอ้สงัเกตมาก็คงมองเห็นแลว้ว่า

ทางบรษัิทจดัการไดพ้ยายามอย่างเต็มทีแลว้ แต่เนืองจากมคีวามเห็นทีแตกต่างกัน ทางบรษัิทจดัการก็ไดเ้ปิดใจรบัฟังและ

เปิดโอกาสใหทุ้กท่านไดแ้สดงความคิดเห็น แต่ไดเ้รียนยาํอยู่เสมอว่า การลงมติเป็นสิทธิของผูถื้อหน่วย ทางบริษัทจดัการ

นาํเสนอขอ้มลูใหล้งมติอนมุตัิเพราะอยากช่วยระวงัภยัทีอาจจะมาถึง แต่ถา้ผูถื้อหน่วยพิจารณาแลว้ไม่เห็นดว้ยก็สามารถ

ลงมติอนมุติัหรือไม่อนุมตัิก็ได ้ทางบรษัิทจดัการจะยงัคงทาํหนา้ทีอย่างเต็มทีเหมือนเดิม 

สาํหรับเรืองลาํดับการลงคะแนน ถ้าวาระที 1.1 ไม่ผ่าน AWN จะไม่เข้าทาํธุรกรรมนีเลย เพราะการแก้ไข

ขอ้ตกลงเรืองหา้มแข่งขนัมีความสาํคญัสาํหรบั AWN มาก โดย AWN เสนอขอ้นีมาไมไ่ดม้ีเจตนาเรืองการจะต่อหรือไม่ต่อ

สญัญา แต่เนืองจาก core network ทีกองทุนเป็นเจา้ของอยู่นีสามารถนาํไปประกอบธุรกิจไดท้ังโทรศัพทเ์คลือนทีและ

อินเทอรเ์น็ตบา้น ซึงธุรกิจโทรศพัทเ์คลือนทีนนัเป็นธุรกิจหลกัของ AWN ฉะนนัหาก AWN จะเขา้มาซือ TTTBB และมีขอ้

หา้มในการแข่งขนัดงักล่าว ธุรกิจโทรศัพทเ์คลือนทีของ AWN ก็จะไม่สามารถเติบโตได ้ดังนนั ถา้หากวาระที 1.1 ไม่ผ่าน 

ทาง AWN ก็จะไม่คยุต่อ แต่ถา้วาระที 1.1 ผ่านเพียงขอ้เดียว ทางบรษิัทจดัการก็จะตอ้งนาํเรืองไปเจรจากบั AWN อีกครงั 

ในประเด็นทีว่า ทาํไมไม่ให ้AWN เป็นผูเ้ช่า เนืองจากเป็นขอ้เสนอจาก AWN ซึงอาจเกียวขอ้งกับโครงสรา้ง

ของกลุ่มบรษัิท ADVANC และทนีาํขอ้เสนอของ AWN มาขอมติในตอนนี เกิดจากมผีูม้ายืนขอ้เสนอใหม่และทาง JAS จะ

ทาํธุรกรรมซือขายหุน้และหน่วยลงทุนกับ ADVANC ซึงตอ้งขออนุมตัิจากกองทุน ทางบริษัทจัดการจึงตอ้งนาํมาเสนอขอ

มติจากผูถื้อหน่วย 

ผู้ดาํเนินการประชุมแจง้ว่าใหม้ีการลงคะแนนในวาระที 1.1 โดยวาระนีตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากทีประชุม 

ผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทงัหมดของผูถื้อหน่วยลงทนุทีมาประชมุและ

มีสิทธิออกเสียง ทงันี ผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษกับธุรกรรมขา้งตน้ รวมถึงกองทุนรวมอืนทีอยู่ภายใตก้าร
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จดัการของบริษัทจัดการจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการขออนุมัติเรืองดงักล่าวขา้งตน้ เพือใหเ้ป็นไปตามประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเกียวขอ้ง โดยผูด้าํเนินการประชุมชีแจงอีกครงัว่าในการ

นบัคะแนนเสียง ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทีไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระยกมือ โดย จะมีเจา้หนา้ที

ของบริษัทจดัการจะดาํเนินการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้ือหน่วยลงทุนท่านทีไม่เห็นชอบหรือ งดออกเสียงในวาระนนั ๆ 

สาํหรบัผูถื้อหน่วยทีไม่ยกมือไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ทีของบริษัท จดัการโดยจะถือว่าผูถื้อหน่วยท่านนันลงมติ

เห็นชอบในวาระนนั ๆ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนหลายรายตังขอ้สงัเกตว่าควรตอ้งเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบไม่ว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียงเพือใหเ้ป็นไปตามกฎของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และเพือความ

โปรง่ใสในการนบัคะแนน   

คุณเบญจมาฑฐ์ ตัวแทนบริษัทจัดการ ชีแจงว่าวิธีการนับคะแนนเสียงนัน ไม่มีกฎของสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยบ์งัคบัแต่อย่างใด จึงดาํเนินการไปตาม market practice กล่าวคือ

ดาํเนินการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหน่วยลงทนุท่านทีไมเ่ห็นชอบหรือ งดออกเสียง ตามทีไดแ้จง้มาตงัแต่ตอนตน้ โดย

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 38/2562 เรือง หลักเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการจัดตังกองทุนรวม

โครงสรา้งพืนฐานและจัดการขอ้ 98 การขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุนในเรืองดังต่อไปนี ใหถื้อมติตามจาํนวน หน่วยลงทุน

รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยตามประกาศ

ขอ้ดงักลา่วไม่ไดก้าํหนดว่าจะตอ้งใชวิ้ธีปฏิบติัในการนบัคะแนนอย่างไร 

คุณอัญชลี  ทีปรึกษากฎหมายของกองทุนรวม ได้ชีแจงเพิมเติมว่าตามข้อ 98 ของประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที ทน. 38/2562 เรือง หลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการจดัตงักองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐาน

เพียงแต่ระบวุ่าตอ้งไดร้บัมติจากผูถ้ือหน่วยลงทนุซงึถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยลงทุนของ

ผูถื้อหน่วยลงทุนทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แต่ไม่ไดก้าํหนดว่าตอ้งใชวิ้ธีนบัคะแนนอย่างไร ทางบริษัทจัดการจึงได้

ดาํเนินการนับคะแนนไปตาม market practice ทีกองทุนรวมอืน ๆ และบริษัทจดทะเบียน ใชใ้นการประชุมผูถื้อหน่วย

ลงทนุหรือการประชมุผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุตงัขอ้สงัเกตเพมิเติมว่าในกรณีนีเป็นการลงคะแนนเพือแกไ้ขรายละเอียดสาํคัญของกองทุน 

จึงไม่ควรจะใชวิ้ธีการนบัคะแนนแบบทีเสนอมา และเสนอเพิมเติมว่าถา้ตอ้งการแสดงความโปรง่ใสจริงใหน้บัเฉพาะบัตรที

ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย แลว้สว่นทีเหลือใหถื้อเป็นไม่เห็นดว้ย 

ผู้ดาํเนินการประชุมชีแจงว่าในช่วงตน้ของการประชุม ผูด้าํเนินการประชุมไดด้าํเนินการซักถามผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุแลว้ว่ามใีครคดัคา้น หรือไม่เห็นดว้ยกบัวิธีการประชมุทีแจง้ไปหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ดคดัคา้น 

ผูถื้อหน่วยลงทุนตงัขอ้สงัเกตเพิมเติมว่าไม่จาํเป็นตอ้งทาํตามทีเคยทาํกันมา และเพือความโปร่งใสก็ขอให้

เก็บบตัรทกุใบจะไดมี้หลกัฐานว่าใครลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือไมล่งคะแนนเสียงอยา่งไร 

ผูถื้อหน่วยบางรายชีแจงว่าไดมี้เจา้หนา้ทีเก็บบัตรลงคะแนนของตนไปแลว้ ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย 

หรือไม่เห็นดว้ย จึงควรนบับตัรลงคะแนนเสียงทงัหมดไม่ว่าจะเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือไม่ลงคะแนน 
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ทางผูจ้ดัการประชุมไดช้ีแจงว่าเจา้หนา้ทีทีทาํการเก็บบตัรชีแจงว่าเดิมทีเจา้หนา้ทีทียืนอยู่บริเวณประต ูจะ

ขอเก็บบัตรผู้ถือหน่วยทีประสงคอ์อกจากห้องประชุมก่อน โดยจะเก็บทังหมดไม่ว่าจะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรือไม่ลงคะแนนเสียง และต่อมามีผูถื้อหน่วยสง่บตัรขึนมาดา้นหลงัจงึมีการทยอยเก็บ และต่อมาเจา้หนา้ทีจึงเดินเก็บไป

ทางดา้นหนา้  

คุณอัญชลี ทปีรึกษากฎหมายของกองทุนรวม แจง้ว่าหากจะใชวิ้ธีการตามทีผูถื้อหน่วยลงทุนขอจะใช้

เวลาประมาณ 3 ชวัโมง 

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ ไดช้ีแจงว่าไดป้รึกษาสาํนักงานก.ล.ต. แลว้ ยืนยันว่าวิธีการนับ

คะแนนทีเสนอไปสามารถใชไ้ด ้

ผู้ถือหน่วยซึงมาประชุมด้วยตนเอง ขอใหม้ีการประกาศรายชือทุกรายชือว่าใครลงความเห็นว่าเห็นดว้ย 

หรือไม่เห็นดว้ย 

ผูด้าํเนินการประชมุชีแจงว่า การขอใหแ้จง้ชอืไม่น่าจะเป็นไปได ้ในส่วนของบตัรลงคะแนนทีไดเ้ก็บไปแลว้ก็

ใหน้บัแยก แต่ในสว่นทียงัไม่ไดเ้ก็บ ใหท้าํตาม market practice ปกติ  

ผูถื้อหน่วยลงทนุบางสว่นไดแ้สดงความเห็นว่าไม่เห็นดว้ยกบัวิธีนบัคะแนนตามทีบรษิัทจดัการไดเ้สนอมา  

คุณพรชลิต ประธานในทีประชุม ขอใหมี้การลงคะแนนเสียง โดยเรียกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทีไม่เห็นด้วย 

และงดออกเสียงยกมือขึน เพอืใหเ้จา้หนา้ทีเดินไปเก็บบตัร 

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ สอบถามว่ามีผู้ถือหน่วยท่านทีประสงค์จะเป็นพยานในการนับ

คะแนนแทนผู้ถือหน่วยลงทุนทีรับอาสาในตอนแรก  โดยมีผูถื้อหน่วยลงทุนจาํนวนหนึงไดอ้าสาเป็นพยายนในการนับ

คะแนน 

ผูด้าํเนินการประชมุสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระดงัต่อไปนี 

วาระที 1.1 มีผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมจาํนวนเพิมขึนเป็นจาํนวน 45 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 

15,518,739 หน่วย รวมแลว้มีผูถื้อหน่วยลงทนุเขา้รว่มประชมุทงัสิน 1,138 ราย ถือหน่วยลงทนุรวม 3,623,482,210 หน่วย 

ทปีระชมุมมีติอนมุติัวาระที 1.1 โดยไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,743,820,220 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 82.9016 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนทังหมดของผูถื้อหน่วยลงทนุทีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ 358,143,113 เสียง คิดเป็นรอ้ย

ละ 17.0262 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง งดออกเสียง 

1,518,877 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0722 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนทีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง รวมทงัสิน 2,103,482,210 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทงัหมดของผูถื้อหน่วยลงทนุทีเขา้

รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

วาระที 1.2  ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมเพิมขึน รวมแลว้มีผูถื้อหน่วยเขา้ร่วมประชุมทงัสิน 1,138 

ราย ถือหน่วยลงทนุรวม 3,623,482,210 หน่วย วาระที 1.2  ไม่ผ่านการอนมุตัิของทีประชมุ โดยไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบ 

1,454,643,738 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 69.1541 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผูถื้อหน่วยลงทนุทีเขา้ร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ 647,254,840 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 30.7706 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผูถื้อหน่วย
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ลงทุนทีเขา้ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง งดออกเสียง 1,583,632 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0753 ของจาํนวนหน่วยลงทุน

ทังหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทังสิน 2,103,482,210 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ของจาํนวนหน่วยลงทนุทงัหมดของผูถื้อหน่วยลงทนุทีเขา้ร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 

วาระที 1.3 ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมเพิมขึน รวมแลว้มีผูถื้อหน่วยเขา้ร่วมประชุมทงัสิน 1,138 

ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 3,623,482,210 หน่วย ทีประชุมมีมติอนุมัติวาระที  1.3 โดยได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 

1,660,909,479 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 78.9600 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผูถื้อหน่วยลงทนุทีเขา้ร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ 437,867,431 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 20.8163 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนทีเข้าร่วมประชุมและมีสิท ธิออกเสียง งดออกเสียง 4,705,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2237 รวมทังสิน 

2,103,482,210 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทงัหมดของผูถื้อหน่วยลงทนุทีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง 

วาระท ี2  พิจารณาเรอืงอืน ๆ (ถ้าม)ี 

ผูด้าํเนินการประชุมสอบถามทีประชุมว่าผูถื้อหน่วยลงทุนมีขอ้เสนอแนะหรือขอ้ซกัถามหรือไม่ ปรากฏว่ามี 

ผูถื้อหน่วยลงทนุเสนอแนะและสอบถามดงันี 

ผู้ถือหน่วยลงทุน เสนอว่าขอเสียงรบัรองเพือเสนอวาระพจิารณาบทบาทของผูจ้ดัการกองทุนของ บลจ.บวั

หลวงทีไม่เหมาะสม และขอใหเ้สนอเปลียนผูจ้ดัการกองทนุ  

คุณพรชลิต ตัวแทนจากบรษิทัจัดการ แจง้ว่ารบัฟังในประเด็นนี 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง ขอแนะนาํใหบ้ริษัทจัดการไปเจรจากับ AWN เรืองของการนาํทรพัยส์ิน

เข้ามาในกองทุนเพิมเติม ไม่ว่าจะเป็น เสาสัญญาณ หรือ data centre โดยขอให้แสดงแผนงานทีชัดเจน ซึงหากนาํ

ทรพัยส์ินเขา้มาเพิมในกองทนุได ้จะทาํใหก้องทนุมคีวามมนัคงสงูมาก  

คุณพรชลิต ตัวแทนจากบรษิทัจัดการ แจง้รบัทราบ และจะนาํเรืองไปเจรจาต่อ  

ผู้ถือหน่วยลงทุน ขอนาํเสนอใหผู้จ้ดัการกองทนุจดัทาํแผนมาชีแจงกับนกัลงทุนว่า แนวทางการดาํเนินงาน

ในอนาคตจะเป็นอย่างไร เช่น ประเด็นเรืองการเพิมเสา หรือเพิม facility เข้ามาในกองทุน ลักษณะในการ dilution ของ

หน่วยลงทุนเป็นอย่างไร และมีความจาํเป็นตอ้งเพิมทุนหรือไม่ โดยขอใหผู้จ้ดัการกองทุนนาํมารายงานใหก้ับผูถ้ือหน่วย

ลงทนุรบัทราบ 

คุณพรชลิต ตัวแทนจากบริษัทจัดการ แจง้ว่า หากมีความคืบหนา้ใด ๆ จะแจง้ผ่านตลาดหลกัทรพัย ์ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน ขอใหบ้รษัิทจดัการชีแจงว่าเมือผลมติคือไม่เห็นชอบในวาระที 1.2 กระบวนการต่อไปจะ

เป็นอย่างไร นอกจากนนั เหตุใด AWN จึงเสนอขอ้เสนอมาเป็น 3 วาระย่อย และไม่เสนอมาเป็นวาระเดียวรวมกันไปเลย 

เจตนาของ AWN คือเพอืใหก้ลบัไปต่อรองไดใ้ช่หรือไม่ 

คุณพรชลิต ตัวแทนจากบริษัทจัดการ แจง้ว่า ขึนอยู่กับว่า AWN จะดาํเนินการต่ออย่างไร เนืองจาก

ขอ้เสนอของ AWN เดิมทีมาเป็นชุด กล่าวคือ ทังสามวาระย่อยทีไดน้าํเสนอในวนันี แต่เมือวาระที 1.2 ไม่ผ่านการอนุมัติ 
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AWN ก็จะตอ้งไปพิจารณาว่าจะดาํเนินการอย่างไรต่อ ส่วนทีจะใชเ้วลานานหรือไม่ ไม่สามารถตอบได ้ทงันีหากมีความ

คืบหนา้ใด ๆ จะแจง้ผ่านตลาดหลกัทรพัย ์

ผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เนืองจากธุรกรรมทีเกิดขึนนี ทาํใหก้องทนุเกิดความเสียหาย 

มคีวามเป็นไปไดห้รือไม่ทีจะไปเจรจากบั ADVANC หรือ JAS ใหเ้ขา้มาช่วยเหลือในส่วนทีเสียหายนี  

คุณพรชลิต ตัวแทนจากบริษัทจัดการ อธิบายว่าคู่สญัญาของกองทุนคือ TTTBB ไม่ใช่ JAS ถา้สมมติ 

TTTBB ผิดสญัญากับกองทนุ เราก็จะขอให ้TTTBB ชดใชใ้หไ้ด ้ 

ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า จะตอ้งขออนุมตัิจาก กสทช. ดว้ยหรือไม่ จะมีกระบวนการอะไรต่อไปจากนี 

และถา้หาก กสทช. ไม่อนมุตัิ ธุรกรรมทงัหมดจะไม่สามารถดาํเนินต่อไปไดใ้ช่หรือไม่ 

คุณนพวรรณ ตัวแทนจากบริษัทจัดการ อธิบายว่า ขนัตอนต่อไปคือ นาํผลการพิจารณาของแต่ละวาระ

ไปแจง้ให ้AWN ทราบ ซงึถา้หาก AWN ประสงคจ์ะเดินหนา้ต่อไปดว้ยเงอืนไขตามสญัญาปัจจบุัน ก็ตอ้งไปขออนญุาตจาก 

กสทช. โดยทางบรษิัทจดัการยงัไม่สามารถใหค้วามเห็นเรืองการขออนญุาตจาก กสทช. ได ้

คณุพรชลิตกลา่วขอบคณุ ผูเ้กียวขอ้ง และผูถื้อหน่วยลงทุนทีเขา้ร่วมประชุมและปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อ

หน่วยลงทุนของกองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐาน บรอดแบนดอิ์นเทอรเ์น็ตจสัมิน ครงัท ี1/2565 เมอืเวลา 18.30 น. 

 

 ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายพรชลิต พลอยกระจ่าง) 

 ประธานในทปีระชมุ 

 

 


