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ส่วนที่ 1 การด�ำเนินกิจการของกองทุน
1. ข้อมูลกองทุน

1.1 ชื่อกองทุน ประเภท เงินทุนจดทะเบียน และอายุกองทุน
		 ชื่อกองทุน
		 ประเภทโครงการ
		 เงินทุนจดทะเบียน		
yyวันจัดตั้งกองทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund (“JASIF”)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

55,000,000,000 บาท
(ห้าหมื่นห้าพันล้านบาท)
yyหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 54,539,100,000 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนบาท)
อายุกองทุน
ไม่ก�ำหนดอายุกองทุน

1.2 ชื่อบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์
		 บริษัทจัดการ
		 ผู้ดแู ลผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์

2.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
››

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุน”) จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้
ให้แก่กองทุน เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนครัง้ แรกคือทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง ของ บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด
(มหาชน) (“TTTBB”)  โดยกองทุนลงทุนแบบมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่สร้างเสร็จแล้ว
จ�ำนวน 800,500 คอร์กโิ ลเมตร และลงทุนในทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงทีท่ ยอยส่งมอบในอนาคต (ภายใน
2 ปี) จ�ำนวน 180,000 คอร์กโิ ลเมตร กองทุนจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยการให้เช่าทรัพย์สนิ
กับ TTTBB เพื่อน�ำไปบริหารจัดการต่อ โดยกองทุนได้เข้าท�ำสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่า
เช่าจ�ำนวนรวม 2 ฉบับกับ TTTBB โดยฉบับหนึง่ เป็นสัญญาเช่าหลักส�ำหรับการให้เช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วทั้งหมด มีระยะเวลาการเช่าประมาณ 11 ปี (สิ้นสุดใน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) และอีกฉบับหนึ่งเป็นสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าโดยจัดท�ำขึ้นเพื่อให้กองทุนใน
ฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงสามารถน�ำเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมดออกให้ผู้อื่นเช่าใช้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และช�ำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าวตาม
ข้อตกลงของสัญญาประกันรายได้คา่ เช่าเพือ่ เป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่า โดยสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ามีระยะเวลา 3 ปี โดยกองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี จนกว่าจะครบก�ำหนดอายุสัญญาเช่าหลัก
นอกจากนี้ TTTBB และกองทุนเข้าท�ำสัญญาให้บริการจัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ โดยกองทุนแต่งตัง้ ให้ TTTBB
ด�ำเนินการให้บริการทางการตลาดและจัดให้มีการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของ
ทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว น� ำ แสงทั้ ง หมดที่ ก องทุ น ได้ รั บ มอบตามสั ญ ญาซื้ อ ขายทรั พ ย์ สิ น แก่ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมรายอื่น หรือลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น ซึ่ง TTTBB หรือกองทุนเป็นผู้ติดต่อหามาไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน ทั้งนี้ การให้ผู้อื่นเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงนั้น กองทุนอาจท�ำได้ 2 กรณี คือ (ก)
กองทุนเข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง หรือ (ข) กองทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าท�ำสัญญา
เช่ากับผูเ้ ช่ารายอืน่ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ องทุนก�ำหนด ในกรณีทกี่ องทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผูเ้ ข้าท�ำสัญญา
เช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์และความเห็นชอบของกองทุน กองทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งค่า
เช่าเพิ่มเติมเป็นจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 75 ของค่าเช่าส่วนเพิ่ม และ TTTBB จะได้รับเงินจ�ำนวนร้อยละ 25
ของจ�ำนวนค่าเช่าส่วนเพิ่ม เพื่อเป็นค่าตอบแทนส�ำหรับการให้บริการตามสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่า
ทรัพย์สิน ทั้งนี้ ในการค�ำนวณส่วนแบ่งค่าเช่าระหว่างกองทุนและ TTTBB ในกรณีนี้นั้นจะพิจารณาเมื่อ
ครบระยะเวลา 3 ปีตามอายุของสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน

››

กลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลงทุนในทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงของ TTTBB โดยเมือ่ กองทุนได้ซอื้ ทรัพย์สนิ
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เส้นใยแก้วน�ำแสงจาก TTTBB แล้ว กองทุนได้น�ำทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่ได้รับการส่งมอบดังกล่าว
กลับไปให้ TTTBB เช่า โดย ณ วันทีท่ ำ� การซือ้ ขายเสร็จสิน้ TTTBB เช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวน
ร้อยละ 80 ของปริมาณทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั มอบตามสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ ซึง่ ประกอบด้วยทรัพย์สนิ
เส้นใยแก้วน�ำแสงในปัจจุบันจ�ำนวนร้อยละ 80 และทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตจ�ำนวนร้อยละ
80 โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 11 ปีตามสัญญาเช่าหลัก ส�ำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวน
ร้อยละ 20 ซึง่ ประกอบด้วยทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงในปัจจุบนั จ�ำนวนร้อยละ 20 และทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงในอนาคตจ�ำนวนร้อยละ 20 นัน้ TTTBB เช่าจากกองทุนตามสัญญาประกันรายได้คา่ เช่า ในระหว่าง
ทีย่ งั ไม่มผี ใู้ ดสนใจเช่าใช้ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว โดยมีระยะเวลาการเช่าเริม่ ต้น 3 ปี โดยกองทุน
มีสิทธิต่ออายุการเช่าได้ครั้งละ 3 ปีจนกว่าจะครบก�ำหนดอายุของสัญญาเช่าหลัก
ตามทีก่ ล่าวข้างต้น จ�ำนวนรายได้คา่ เช่าทีก่ องทุนได้รบั จึงขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการของ TTTBB เป็นส�ำคัญ
โดย TTTBB มีกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจที่ส�ำคัญดังนี้
1. สร้างการเติบโตโดยขยายธุรกิจไปพื้นที่ให้บริการใหม่
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา TTTBB ได้สร้างเครือข่ายการขายและจัดจ�ำหน่ายที่แข็งแกร่งไว้หลายช่อง
ทาง โดยมุ่งเน้นไปที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้าของ TTTBB เอง โดย TTTBB จะใช้ประโยชน์จาก
โครงข่ายในปัจจุบัน และเพิ่มขีดความสามารถด้านการขายของ TTTBB เพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งใน
ภูมิภาคเดิมและภูมิภาคใหม่ที่มีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจที่น่าสนใจ
TTTBB จะใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของอัตราของการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
ประเทศไทย เพื่อที่จะเป็นผู้น�ำตลาดในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดย TTTBB ยังคงมุ่งเน้นใน
การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ ADSL ให้ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการทีล่ กู ค้ายังไม่ได้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ TTTBB  
TTTBB ยังคงใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านโครงข่ายและผลิตภัณฑ์ทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ต่อไป เพือ่
เพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตภูมภิ าคโดยตัง้ เป้าหมายไปทีก่ ลุม่ ลูกค้า
รายใหม่
2. เพิ่มอัตราการรักษากลุ่มลูกค้าและการเพิ่มกลุ่มลูกค้า (upselling)
TTTBB เชื่อว่าคุณภาพการดูแลลูกค้าที่ดี และด้วยโครงข่ายที่น่าเชื่อถือได้ เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญ
ในการรักษากลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งยังช่วยเพิ่มชื่อเสียงของ TTTBB และช่วยดึงดูด
ลูกค้าอื่น โดย TTTBB จะสร้างความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการให้บริการต่างๆ ที่มีการติดต่อสื่อสาร
ระหว่าง TTTBB กับลูกค้า ผ่านศูนย์คอลล์เซ็นเตอร์ และการติดต่อสื่อสารรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ใน
ขณะที่ฐานลูกค้าของ TTTBB มีการเติบโตเพิ่มขึ้น TTTBB ยังคงที่จะด�ำเนินการเพิ่มความสามารถ
ของหน่วยงานภายในองค์กรของ TTTBB เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของการให้บริการ
การส่งเสริมการขายทีห่ ลากหลายของ TTTBB เป็นส่วนหนึง่ ของการท�ำตลาดและการรักษาฐานลูกค้า
โดยลูกค้าซึ่งใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3BB ทุกรายจะมีสิทธิในการใช้บริการรับชมรายการ
โทรทัศน์ผา่ นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และพืน้ ทีเ่ ก็บไฟล์ออนไลน์ทมี่ ขี นาดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บสูงสุดถึง 20 Gb
โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม นอกจากนี้ TTTBB ยังมีบริการเสริมอื่นๆ ซึ่งรวมถึง บริการรูปแบบ
Multi-play เช่น บริการ WiFi บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloudbox storage) และบริการ
ชมภาพยนตร์ Movie Buffet

4

รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

3. เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในพื้นที่เมืองที่มีการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
TTTBB เชื่อว่ากลุ่มลูกค้าของ TTTBB ให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่หลากหลาย
โดย TTTBB จะรักษาความน่าเชือ่ ถือของโครงข่ายให้อยูใ่ นระดับสูง ด้วยการเพิม่ ข้อเสนอต่างๆ ส�ำหรับ
การเป็นลูกค้าของ TTTBB TTTBB ประสงค์จะดึงดูดลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพและรักษาลูกค้าราย
เดิมในขณะที่มีการให้บริการด้วยโครงข่ายที่เชื่อถือได้
TTTBB มีแผนงานทีจ่ ะเริม่ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเทคโนโลยี ADSL ทีม่ คี วามเร็วและความ
น่าเชือ่ ถือสูงกว่าของบริษทั คูแ่ ข่งในราคาทีน่ า่ ดึงดูดให้แก่ลกู ค้าเพือ่ เป็นการเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาด
อีกทั้ง TTTBB ได้เสนอบริการอินเทอร์เน็ตแบบ FTTx ให้แก่ลูกค้าในพื้นที่เขตเมือง เช่น ในเขต
กรุงเทพฯ ซึง่ เป็นลูกค้าทีอ่ าจต้องการใช้บริการทีร่ วดเร็วและมีเสถียรภาพมากกว่าทีค่ แู่ ข่งของ TTTBB
ให้บริการอยู่และ TTTBB มีแผนที่จะเสนอการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ
4. มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารของ TTTBB มีความตั้งใจที่จะด�ำเนินการริเริ่มพัฒนาประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
ของTTTBB อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทรัพยากรมนุษย์ ไอที การเรียกเก็บค่าบริการ
การบริการลูกค้า และโครงข่าย โดยในด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น TTTBB ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่
พนักงาน โดยจะเน้นการฝึกอบรมในด้านเทคนิค ด้านสินค้าและบริการ และด้านการบริการลูกค้า
ส�ำหรับด้านไอทีนั้น TTTBB ได้น�ำระบบเก็บค่าบริการและการดูแลลูกค้าโดยอาศัยซอฟท์แวร์มาใช้
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของระบบเรียกเก็บค่าบริการและศูนย์บริการลูกค้า ส่วนในด้านของโครงข่ายนัน้
TTTBB จะขยายวงจรเชือ่ มต่อระหว่างประเทศเพือ่ ใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies
of Scale) และลดต้นทุนต่อเมกะบิท ซึ่งจะท�ำให้เพิ่มความสามารถในการท�ำก�ำไรได้มากขึ้น
2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
สรุปเหตุการณ์ที่ส�ำคัญตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วันที่กองทุนเข้าจด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดฯ

วันจ่ายเงินปันผล
(0.11 บาท)

วันจ่ายเงินปันผล
(0.20 บาท)

วันจ่ายเงินปันผล
(0.21 บาท)

วันที่ 16/2/2558

วันที่ 27/5/2558

วันที่ 27/8/2558

วันที่ 30/11/2558

		 การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุนและกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
วันที่ 2 มิถุนายน 2558 กองทุนเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุนและกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน
จาก นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ำรงเวศ เป็น นางนพวรรณ แสวงกิจ
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2.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
ั ันธ์ก ับกลุม
ิ กิจการโครงสร้างพืน
้ ฐานหรือของผูถ
2.3 ความสมพ
่ ธุรกิจของผูบ
้ ริหารทร ัพย์สน
้ อ
ื หน่วยล
งทุนรายใหญ่
่ ั แนล จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท จ ัสมิน อินเตอร์เนชน
98.30%

39.82%

บริษัท จัสมิน
่ แนล
อินเตอร์เนชัน
ี ์ จำกัด
โอเวอร์ซส
100%

99.9998%

100%

บริษัท จัสมิน
อินเตอร์เนต จำกัด

บริษัท จัสมิน ซับมำรีน
่ ส์
เทเลคอมมิวนิเคชัน
จำกัด

บริษัท แจส โมบำย
บรอดแบนด์ จำกัด

บริษัท ปำกเกล็ด
แพลนเนอร์ จำกัด

100%

100%

บริษัท อคิวเมนท์
จำกัด

บริษัท แจ ้งวัฒนะ
แพลนเนอร์ จำกัด

67.40%

58.84%

100%

บริษัท เอเซียส
(ประเทศไทย) จำกัด
98.04%

90%

บริษัท เอเซียส รีเยนแนล
เซอร์วส
ิ จำกัด

บริษัท จัสเทล
เน็ทเวิรค
์ จำกัด

บริษัท ไทย ลองดิสแทนส์
่ ส์ จำกัด
เทเลคอมมิวนิเคชัน

บริษัท สมำร์ท
ไฮเวย์ จำกัด

37.50%

บริษัท
ศูนย์บริกำรวิทยำกำร
อินเตอร์เนต จำกัด

99.20%
บริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์
จำกัด (มหำชน)

100%

99.993%
บริษัท ทริปเปิ ลที
อินเตอร์เน็ต จำกัด

บริษัท อิน คลำวด์ จำกัด

9.06%
32.80%

53.85%

บริษัท จัสมิน เทเลคอม
ซิสเต็มส์ จำกัด (มหำชน)
97.87%

46.15%
33.33%

บริษัท คลำวด์ คอมพิวติง้
ั่ จำกัด
โซลูชน

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด

JASIF

= บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้อง JAS
= บริษัททีห
่ ยุดดำเนินกำรหรือไม่มธี รุ กรรมทีม
่ ส
ี ำระสำคัญ

กองทุ
นมีผนู้ถมีือผหุู ถ้้นือรายใหญ่
(ณ วั(ณ
นที่วั16
มภาพั
นธ์2559)
2559)คือคือบริบริ
ษัทจั สจัมิสนมินอินอิเตอร์
นเตอร์เนชั
เนชั่น แนล
่นแนลจ ำกั
จ�ำดกัด
กองทุ
หุ น
้ รำยใหญ่
น ที่ กุ16
ก.พ.
ษั ท
(มหำชน)
(JAS)
ถื
อ
หน่
ว
ยลงทุ
น
ร
้อยละ
33.33
ของจ
ำนวนหน่
ว
ยลงทุ
น
ทั
ง
้
หมดของกองทุ
น
ทั
ง
้
นี
้
(มหาชน) (JAS) ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ JASJASได้
ตกลงกับบริษัทจัดการในนามของกองทุนว่า JAS จะไม่เสนอขาย ขาย หรือจ�ำหน่ายหน่วยลงทุ
นในช่วง
6|Page
ระยะเวลา 3 ปีแรกนับแต่วันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุน
ในช่วงสิน้ สุดปีที่ 3 ถึงสิน้ สุดปีที่ 6 นับแต่วนั ทีท่ ำ� การซือ้ ขายเสร็จสิน้ JAS จะไม่เสนอขาย ขาย หรือจ�ำหน่าย
หน่วยลงทุน ในประการที่ท�ำให้ JAS ถือหน่วยลงทุนทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 19 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมด ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงห้ามขายหน่วยลงทุนดังกล่าว JAS สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้หลังสิ้น
ปีที่ 6 นับแต่วันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น
1. บริษทั จัสมิน อินเตอร์เนขัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน ) ด�ำเนินธุรกิจเป็นบริษทั เพือ่ การลงทุน หรือ Holding
Company  โดยมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนโทรคมนาคมและสารสนเทศและเลือกลงทุนในธุรกิจต่างๆ
ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายที่เอื้อประโยนช์ต่อกัน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนขั่นแนล จ�ำกัด
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อคิวเมนท์ จ�ำกัด และ บริษัท อคิวเมนท์ จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ
99.20 ในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB) ซึ่งให้บริการวงจรเชื่อมต่อ
ความเร็วสูง ให้บริการโครงข่ายดิจติ อล ให้บริการโทรศัพท์พนื้ ฐาน และบริการโทรศัพท์สาธารณะ โดย
TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุน และ กองทุนได้เข้าท�ำสัญญาบริหารดูแล
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และบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน กับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงเพื่อให้บริการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
แทนกองทุน โดย TTTBB จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริการรายเดือนในอัตรา 200 บาทต่อคอร์
กิโลเมตรต่อปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากนั้นจะมีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปีตามที่สัญญา
ก�ำหนด สัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สนิ จะมีผลบังคับตัง้ แต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักมีผลบังคับ
จนถึงวันที่สัญญาเช่าหลักสิ้นสุดลง
2. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB)  ถือหุ้นร้อยละ 99.993 ในบริษัท ทริปเปิล
ที อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร (Internet Service Provider) โดย
เน้นการให้บริการอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่นต่างๆแก่ลูกค้าทั่วไป (Mass) และลูกค้าองค์กร
(Corporate)
บริษัท TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุน ตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกัน
รายได้ค่าเช่า และส่งมอบค่าเช่าทรัพย์สินให้แก่กองทุน ซึ่งไม่มีการแข่งขันทางธุรกิจกัน
บริษทั จัดการไม่ได้บริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมกองอืน่ ซึง่ อาจแข่งขันกับกองทุน
2.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน
		

2.4.1 รายละเอียดทรัพย์สินแยกตามประเภททรัพย์สิน
       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2558
รายการทรัพย์สิน

1. เงินฝากธนาคาร
2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
   เงินฝากประจ�ำ
   พันธบัตร
       รวม
3. เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
   เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
       รวม
4. สินทรัพย์อื่น
   ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
   ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
   สินทรัพย์อื่น
       รวม
รวมมูลค่าทรัพย์สิน

มูลค่าตามบัญชี/
มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)
143,983,676

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
0.25

780,000,000
1,195,699,916
2,119,683,592

1.37
2.10
3.73

55,641,000,000
55,641,000,000

97.84
97.84

1,449,516
3,850,000,000
3,791,833
3,855,241,349
61,615,924,941

0.00
6.77
0.01
6.78
108.35
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2558
รายการทรัพย์สิน

มูลค่าตามบัญชี/
มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)

5. หนี้สิน
   เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รวมมูลค่าหนี้สิน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน

80,572,614
3,850,000,000
816,510,000
4,747,082,614
56,868,842,327

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
0.14
6.77
1.44
8.35
100.00

10.3397

จ�ำนวนหน่วยลงทุน 5,500,000,000 หน่วย
		

2.4.2 รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน
       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดทรัพย์สิน

ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง ประมาณ 980,000 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจาก
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB)  โดยทรัพย์สินประกอบ
ด้วย
1. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในปัจจุบัน จ�ำนวน 800,500 คอร์กิโลเมตร ส่ง
มอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 และ

2. ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคต ประมาณ 180,000 คอร์กโิ ลเมตร ทยอย
ส่งมอบภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ทีท่ ำ� การซือ้ ขายเสร็จสิน้ โดยจะทยอย
ส่งมอบให้เดือนละ 7,500 คอร์กิโลเมตร
ประเภททรัพย์สิน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ที่ตั้งของทรัพย์สิน
กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย
วันที่เข้าลงทุน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ต้นทุนเงินลงทุน
55,000,000,000  บาท
ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ ให้บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB) เช่าใช้ทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสง ตามสัญญาเช่าหลัก และสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าและ
กองทุนได้เข้าท�ำสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน กับ TTTBB โดย
แต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเพื่อให้
บริการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงแทน
กองทุน
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ราคาประเมินล่าสุด

55,641,000,000 บาท ; ประเมินเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

รายได้ต่อปี

โดยบริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซัล จ�ำกัด เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ด้วยวิธีรายได้
(Income Approach) ผู้ประเมินหลักคือ นายรัชภูมิ จงภักดี
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ   4,376.732   ล้านบาท
ไม่มี

ภาระผูกพัน

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่แล้วเสร็จ
ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2558 ความคืบหน้าการส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตเปรียบเทียบกับแผนงาน
มีรายละเอียดดังนี้
การส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนธันวาคม 2558
ปี 2558
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

แผนงานการส่งมอบทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคต
จ�ำนวนที่จะส่งมอบ
รวมจ�ำนวนสะสม
7,500
7,500
7,500
15,000
7,500
22,500
7,500
30,000
7,500
37,500
7,500
45,000
7,500
52,500
7,500
60,000
7,500
67,500
7,500
75,000
7,500
82,500

การส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ในอนาคตจริง
จ�ำนวนที่ส่งมอบจริง รวมจ�ำนวนสะสม
7,500
7,500
7,500
15,000
7,500
22,500
7,500
30,000
7,500
37,500
7,500
45,000
7,500
52,500
7,500
60,000
7,500
67,500
7,500
75,000
7,500
82,500
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2.4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2558
1. รายละเอียดของทรัพย์สิน

รายละเอียดทรัพย์สิน

ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง ประมาณ 980,000 คอร์กิโลเมตร ประกอบด้วย
1. ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงในปัจจุบนั จ�ำนวน 800,500 คอร์กโิ ลเมตร ส่งมอบ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 และ

วันที่เข้าลงทุน
ต้นทุนเงินลงทุน
เหตุผลที่ลงทุน

ผู้ขาย

2. ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคต ประมาณ 180,000 คอร์กโิ ลเมตร ทยอย
ส่งมอบภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น โดยจะทยอย
ส่งมอบให้เดือนละ 7,500 คอร์กิโลเมตร
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
55,000,000,000  บาท
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ (Backbone) ของธรุกิจ
บรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต ซึง่ เป็นกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมทีม่ ศี กั ยภาพ
ในการสร้างผลตอบแทนเพือ่ เป็นรายได้ให้แก่กองทุนให้สามารถจ่ายผลตอบแทนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน
บริษัทจัดการได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงโดยผู้ประเมินมูลค่า 2 ราย
ดังต่อไปนี้
1. บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2. บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จ�ำกัด
ราคาประเมินทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีก่ องทุนลงทุนครัง้ แรกแยกตามผูป้ ระเมิน ได้ดงั นี้

วิธีรายได้
วิธีต้นทุนทดแทน
วิธีที่ผู้ประเมินเลือกในการก�ำหนดมูลค่า
ยุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ซึ่งคือ วิธีรายได้

ราคาประเมินตามโครงสร้างของกองทุน (ล้านบาท)1
บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล
บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จ�ำกัด3
(ประเทศไทย) จ�ำกัด2
69,5004
71,2355
2,6904
2,5005
69,5004

71,2355

10

รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

หมายเหตุ:

1. ผู้ประเมินทั้งสองรายประเมินมูลค่าตามวิธีรายได้ (Income Approach) ตามโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทุน
2. รายงานการประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ประเมิน
มูลค่าคือ 1 ธันวาคม 2557 โดยระยะเวลาประมาณการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2570
3. รายงานการประเมินโดยบริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จ�ำกัด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ประเมินมูลค่าคือ 30
กันยายน 2557 โดยระยะเวลาประมาณการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569
4. บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงด้วยวิธีราย
ได้ (ค�ำนวณจาก 980,000 คอร์กิโลเมตร) เท่ากับ 69,500 ล้านบาท และด้วยวิธีต้นทุนทดแทน  (ค�ำนวณจาก 761,280
คอร์กิโลเมตร) เท่ากับ 2,690 ล้านบาท โดยที่บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีความเห็นว่าวิธีราย
ได้เป็นวิธีที่เหมาะสมส�ำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินจากมุมมองของกองทุน
5. บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จ�ำกัด ค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงด้วยวิธีรายได้ (ค�ำนวณจาก
980,000 คอร์กิโลเมตร)) เท่ากับ 71,235 ล้านบาท และด้วยวิธีต้นทุนทดแทน (ค�ำนวณจาก 761,280 คอร์กิโลเมตร)
เท่ากับ 2,500 ล้านบาท โดยที่บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จ�ำกัด มีความเห็นว่าวิธีรายได้เป็นวิธีที่เหมาะสมส�ำหรับการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้

3. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
กองทุ น บั น ทึ ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว น� ำ แสงประมาณ
1,765,500.00 บาท   
		

2.4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ�ำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2558
- ไม่มี -

2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงประมาณ 980,000 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจากบริษัท
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB)  โดย TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของ
กองทุนตามสัญญาเช่าหลัก และสัญญาประกันรายได้คา่ เช่า และกองทุนได้เข้าท�ำสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุง
รักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเพื่อให้
บริการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงแทนกองทุน
นอกจากนี้ TTTBB และกองทุนเข้าท�ำสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน โดยกองทุนแต่งตั้งให้ TTTBB
ด�ำเนินการให้บริการทางการตลาดและจัดให้มีการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของ
ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงทัง้ หมดทีก่ องทุนได้รบั มอบตามสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ แก่ผใู้ ห้บริการโทรคมนาคม
รายอื่น หรือลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น ซึ่ง TTTBB หรือกองทุนเป็นผู้ติดต่อหามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การหรื อ การจั ด หาผลประโยชน์ จ ากกิ จ การโครงสร้ า งพื้ น ฐานมี ร ายการ
ดังต่อไปนี้
2.5.1 สัญญาเช่าหลัก คู่สัญญาระหว่าง กองทุนในฐานะผู้ให้เช่า และ TTTBB ในฐานะผู้เช่า
2.5.2 สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า คู่สัญญาระหว่าง กองทุนในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
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น�ำแสง ซึง่ มีหน้าทีเ่ ปิดให้บคุ คลอืน่ ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุน และ TTTBB
ในฐานะผู้รับประกันรายได้ในรูปของค่าเช่า
2.5.3 สัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน คู่สัญญาระหว่าง กองทุนในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสง และ TTTBB ในฐานะผู้ให้บริการ
2.5.4 สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน คู่สัญญาระหว่าง กองทุนในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน และ TTTBB
ในฐานะผู้จัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
สรุปสาระส�ำคัญของสัญญาจัดหาผลประโยชน์
ภายหลังจากทีก่ องทุนรับโอนทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงจาก TTTBB แล้ว กองทุนจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ
เส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าวโดยการเข้าท�ำสัญญา 2 ฉบับกับ TTTBB ณ วันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น เพื่อให้
TTTBB เช่าทรัพย์สินต่อไปนี้
(1)

สัญญาเช่าหลักซึ่งมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 11 ปี (สิ้นสุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) ส�ำหรับ
การเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมดที่ขาย
และส่งมอบให้แก่กองทุนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงใน
ปัจจุบันจ�ำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในปัจจุบันทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบตาม
สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน และทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตจ�ำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน

(2)

สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า โดยจัดท�ำขึ้นเพื่อให้กองทุนในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงสามารถน�ำเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในปัจจุบัน
ทัง้ หมดทีก่ องทุนได้รบั มอบตามสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ และทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตจ�ำนวน
ร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบตามสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สนิ ออกให้ผอู้ นื่ เช่าใช้ได้ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช.
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และ
ช�ำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าเพื่อ
เป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
ทั้งนี้ การให้ผู้อื่นเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงนั้น กองทุนท�ำได้ 2 กรณี คือ (ก) กองทุนเข้าท�ำ
สัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง หรือ (ข) กองทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้
เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์และความเห็นชอบของกองทุน
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าจะมีระยะเวลา 3 ปี โดยกองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
ได้อีกครั้งละ 3 ปีจนกว่าจะครบอายุสัญญาเช่าหลัก

ทั้งนี้ การเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า (หากมีการต่ออายุสัญญาอย่างต่อเนื่อง) จะ
สิ้นสุดลงเมื่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB สิ้นอายุ (วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2569)
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รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

นอกจากนี้ TTTBB และกองทุนเข้าท�ำสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน โดยกองทุนแต่งตั้งให้ TTTBB
ด�ำเนินการให้บริการทางการตลาดและจัดให้มีการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของ
ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงทัง้ หมดทีก่ องทุนได้รบั มอบตามสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ แก่ผใู้ ห้บริการโทรคมนาคม
รายอืน่ หรือลูกค้า หรือผูเ้ ช่ารายอืน่ ซึง่ TTTBB หรือกองทุนเป็นผูต้ ดิ ต่อหามาไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ทัง้ นี้
การให้ผู้อื่นเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงนั้น กองทุนท�ำได้ 2 กรณี คือ (ก) กองทุนเข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้
เช่ารายอืน่ โดยตรง หรือ (ข) กองทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผูเ้ ข้าท�ำสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายอืน่ ตามหลักเกณฑ์
ที่กองทุนก�ำหนด ในกรณีที่กองทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์
และความเห็นชอบของกองทุน กองทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งค่าเช่าเพิ่มเติมเป็นจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ
75 ของค่าเช่าส่วนเพิ่ม หากค่าเช่าที่ TTTBB ได้รับจริงจากผู้เช่ารายใดๆ ส�ำหรับการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงส่วนรองตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ TTTBB เป็นผูใ้ ห้บริการจัดหาผูเ้ ช่า เกินกว่าผลรวมของค่าเช่าทรัพย์สนิ
ที่ TTTBB จะต้องช�ำระให้แก่กองทุนตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ TTTBB เป็นผู้
เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง และ TTTBB จะได้รับเงินจ�ำนวนร้อยละ 25 ของจ�ำนวนค่าเช่าส่วน
เพิ่ม เพื่อเป็นค่าตอบแทนส�ำหรับการให้บริการตามสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ ในการค�ำนวณ
ส่วนแบ่งค่าเช่าระหว่างกองทุนและ TTTBB ในกรณีนี้นั้น จะพิจารณาเมื่อครบระยะเวลา 3 ปีตามอายุของ
สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
ในกรณีที่มีผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น ประสงค์จะเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
จ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ใน
ระหว่างอายุของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า TTTBB ตกลงให้กองทุนสามารถน�ำทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ส่วนรอง (ตามที่นิยามไว้ในสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า) ดังกล่าวออกให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า
หรือผู้เช่ารายอื่นเช่าใช้ได้ (ไม่ว่าโดยการท�ำสัญญาเช่ากับกองทุนโดยตรงหรือกองทุนก�ำหนดให้ท�ำสัญญาเช่า
กับ TTTBB) โดย TTTBB ตกลงสละสิทธิใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าวโดยทันทีที่กองทุนได้บรรลุข้อ
ตกลงเรื่องการเช่าใช้กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว
หากกองทุนเข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง และผู้เช่ารายนั้นกระท�ำผิดหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่มีกับ
กองทุน เช่น ไม่ช�ำระค่าเช่า หรือช�ำระค่าเช่าไม่ตรงตามก�ำหนดเวลา เป็นต้น TTTBB ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิด
ชอบช�ำระค่าเช่า หรือค่าเสียหายต่าง ๆ ให้แก่กองทุนแต่อย่างใด และหากสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว
ต้องสิน้ สุดลง ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ กองทุนไม่มสี ทิ ธิขอให้ TTTBB เข้าท�ำสัญญาประกันรายได้คา่ เช่าให้แก่กองทุน
อีกครั้งหนึ่งเฉพาะส�ำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในส่วนที่กองทุนได้ให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าตรงจากกองทุน
เท่านั้น
หากกองทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนก�ำหนด และผู้
เช่ารายนั้นกระท�ำผิดหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่มีกับ TTTBB เช่น ไม่ช�ำระค่าเช่า หรือช�ำระค่าเช่าไม่ตรงตาม
ก�ำหนดเวลา เป็นต้น TTTBB ยังคงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบช�ำระค่าเช่าให้แก่กองทุน รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ ภาย
ใต้สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และหากสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นดังกล่าวต้องสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
แต่ยงั อยูใ่ นระหว่างอายุของสัญญาประกันรายได้คา่ เช่า กองทุนยังคงได้รบั ประโยชน์จากสัญญาประกันรายได้
ค่าเช่าอยู่ต่อไป
นอกจากนี้ ในกรณีที่ TTTBB มีหรือได้ตดิ ตัง้ เส้นใยแก้วน�ำแสงซึง่ ตัง้ อยูบ่ นเส้นทางเดียวกับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงของกองทุน และมีบุคคลอื่นสนใจขอเช่าใช้เส้นใยแก้วน�ำแสงบนเส้นทางดังกล่าว TTTBB ตกลงที่จะ
ด�ำเนินการให้บุคคลดังกล่าวเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุนก่อน
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ทั้งนี้ นับแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 TTTBB ตกลงช�ำระค่าเช่าคงที่ในอัตรา
425 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนตามสัญญาเช่าหลัก และอัตรา 750 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนตาม
สัญญาประกันรายได้คา่ เช่า ซึง่ ค�ำนวณจากอัตราค่าเช่าพืน้ ฐานต่อทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงหนึง่ คอร์กโิ ลเมตร
ตามที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าก�ำหนด คูณด้วยจ�ำนวนทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่
กองทุนให้ TTTBB เช่าจริง โดยอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าจะปรับขึ้นปี
ละครั้งโดยปรับขึ้นตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์
แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี โดย TTTBB จะช�ำระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือนให้แก่กองทุน
นอกจากนี้ ตามสัญญาเช่าหลัก  TTTBB ตกลงที่จะช�ำระค่าเช่าล่วงหน้าส�ำหรับการเช่าสามเดือนสุดท้ายให้
แก่กองทุนในวันถึงก�ำหนดช�ำระค่าเช่างวดแรก โดยจะช�ำระให้ในอัตรา 425 บาทต่อคอร์กโิ ลเมตรต่อเดือนรวม
เป็นเงินจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 816 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่าจ�ำนวนเงินค่าเช่าที่กองทุนมีสิทธิได้รับใน
ช่วงระยะเวลาสามเดือนสุดท้ายดังกล่าวมีจำ� นวนสูงกว่าค่าเช่าทีก่ องทุนได้รบั ล่วงหน้าไว้แล้ว TTTBB จะช�ำระ
ค่าเช่าในส่วนที่ขาดนั้นให้แก่กองทุนเมื่อถึงวันก�ำหนดช�ำระเงินค่าเช่าของระยะเวลาสามเดือนสุดท้ายนั้น โดย
เงินค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว กองทุนสามารถน�ำมาหักเพื่อช�ำระค่าเช่าซึ่ง TTTBB ค้างช�ำระต่อกองทุนได้
นอกจากนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง กองทุนได้เข้า
ท�ำสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหาร
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเพื่อให้บริการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
แทนกองทุน โดย TTTBB จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริการรายเดือนในอัตรา 200 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อ
ปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากนัน้ จะมีการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 ต่อปีตามทีส่ ญ
ั ญาก�ำหนด สัญญาบริหาร
ดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าหลักมีผลบังคับจนถึงวันที่สัญญาเช่าหลักสิ้น
สุดลง
หลังจากที่ TTTBB ได้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจากกองทุนแล้ว TTTBB จะใช้ทรัพย์สินดังกล่าวรวมทั้ง
อุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ เพื่อให้บริการแก่ TTTI ตามสัญญาให้บริการโครงข่าย และ TTTI จะน�ำไปให้
บริการอินเตอร์เน็ตแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (“TTTBB”)
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2100-2100
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อคิวเมนท์ จ�ำกัด และ บริษัท
อคิวเมนท์ จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.20 ในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB) บริษัท
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนของกองทุน ซึ่งถือหน่วยลงทุนของกองทุนร้อยละ
33.33
ประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (“TTTBB”) เป็นบริษัทในกลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ได้
จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2548 และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 บริษัทได้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สามจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ (กสทช.) นับเป็นบริษัทเอกชนรายแรกในประเทศ ที่ได้รับใบอนุญาตประเภทดังกล่าว เพื่อมีโครงข่ายและ
ให้บริการทั้งด้านข้อมูลและเสียงได้ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
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รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

การให้บริการของบริษัทในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บริการด้านข้อมูลและบริการด้านเสียง  โดย
บริการด้านข้อมูล ได้แก่ บริการวงจรเชือ่ มต่อความเร็วสูงส�ำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต (Broadband Internet) โดยใช้เทคโนโลยี ADSL ในการให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูงผ่าน
สายทองแดงในโครงข่ายทีส่ ามารถให้บริการทัง้ โทรศัพท์พนื้ ฐานและบริการข้อมูล  สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้สงู
ถึง 24 Mbps  นอกจากนี้ ยังให้บริการด้วยเทคโนโลยี VDSL ด้วยความเร็วสูงถึง 50 Mbps รวมถึงบริการ
ผ่านสายเคเบิล้ ใยแก้วน�ำแสงด้วยเทคโนโลยี FTTx บนโครงข่ายของบริษทั ทีส่ ามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ความเร็ว
สูงมากถึง 2,500 Mbps เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการความเร็วที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ปัจจุบันบริษัทร่วมกับบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ภายใต้ชอื่ ทางการค้า “3BB” โดยณ สิน้ ปี 2558 จ�ำนวนผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษทั มีจำ� นวน
กว่า 2 ล้านราย
นอกเหนือจากบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแล้ว  บริษัทยังให้บริการโครงข่ายดิจิตอลซึ่งเป็นบริการวงจรเช่าแบบ
ดิจติ อลความเร็วสูง  เพือ่ เชือ่ มโยงระบบสือ่ สารข้อมูลตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการทัง้ บริการสือ่ สารข้อมูล
ภายในองค์กรและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยีของโครงข่ายที่ทันสมัย สามารถให้บริการด้วย
ความเร็วสูงสุดถึง 10 Gbps รองรับความต้องการของผู้ให้บริการสื่อสาร ข้อมูลและโทรคมนาคม นอกเหนือ
จากผู้ใช้บริการที่เป็นองค์กรธุรกิจทั่วไปอีกด้วย
ส�ำหรับบริการด้านเสียงนั้น บริษัทเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานด้วยเทคโนโลยีที่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตใน
รูปแบบของ Digital Signal เป็นสื่อในการน�ำพาสัญญาณเสียงโทรศัพท์กับข้อมูลไปในเวลาเดียวกัน   ผ่าน
ชุมสายระบบ Next Generation Network (NGN) ซึ่งเป็นชุมสายที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล หรือ IP
ทั้งหมด  นอกจากนั้น บริษัทยังให้บริการโทรศัพท์สาธารณะซึ่งเป็นเพียงส่วนเสริมของการให้บริการโทรศัพท์
พื้นฐานของลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
TTTBB เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทุกจังหวัดใน
ประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 บริษัทมีความมุ่ง
มั่นที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และมุ่งเน้นการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจร พัฒนา
ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการและการบริการลูกค้า นอกจากนั้น คณะผู้บริหารประกอบด้วยบุคคลที่มี
ความรูค้ วามสามารถทักษะ ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย และมีประสบการณ์ในธุรกิจบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต
เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
2.6 การกู้ยืมเงิน
ในวันที่ท�ำการซื้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ้น (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558) กองทุนกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก TTTBB
จ�ำนวน 3,850 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาซื้อขายทรัพย์สิน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อย
ละ 2 ต่อปีของเงินต้นค้างช�ำระ โดยค�ำนวณเป็นรายปีทุกๆ ระยะเวลา 365 วัน และตามจ�ำนวนวันจริงที่ล่วง
เลยไป และกองทุนจะช�ำระดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้งในวันที่ 20 ธันวาคม เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
ทัง้ นี้ กองทุนจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการขอเงินภาษีมลู ค่าเพิม่ คืนจากกรมสรรพากร
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถด�ำเนินการได้ภายหลังจากวันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น ในกรณีที่กรมสรรพากร
ปฏิเสธการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มจ�ำนวน หรือคืนล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น
กองทุนจะต้องด�ำเนินการตามสมควรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัดอยู่เพียง) การเริ่ม
กระบวนการทางกฎหมายต่อกรมสรรพากร หรือต่อศาล เพื่อเรียกร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มจ�ำนวน
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และจะต้องอนุญาตให้ TTTBB เข้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมายดังกล่าว (เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้
ท�ำได้) รวมทั้งด�ำเนินการทางกฎหมายตามค�ำสั่งและแนวทางอันสมควรของ TTTBB จนกว่าศาลจะมีค�ำสั่ง
เป็นทีส่ ดุ ทัง้ นี้ TTTBB ตกลงทีจ่ ะเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยและค่าเสียหายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากการขอคืนเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว หากกองทุนยังไม่ได้รับช�ำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืนจากกรมสรรพากรครบถ้วนภายใน
สอง (2) ปีนับแต่วันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น กองทุนไม่มีหน้าที่ต้องช�ำระดอกเบี้ยภายใต้สัญญากู้ยืมเงินฉบับ
นี้ให้แก่ TTTBB อีกต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 กองทุนช�ำระคืนเงินกู้จ�ำนวน 3,850 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7,936,273.98
บาท (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 58 ถึง 27 ม.ค. 59 รวม 38 วัน) ให้
TTTBB เรียบร้อยแล้ว
3. ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม : ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ตลาดอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ ด้าน ท�ำให้มีความต้องการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนท�ำให้
บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตกลายเป็นบริการพื้นฐานในปัจจุบัน รวมทั้งปัจจัยด้านนโยบายของภาครัฐที่มุ่งส่ง
เสริมให้มีจ�ำนวนผู้เข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนนโยบายใหม่ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ในระยะ
เวลาที่ผ่านมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประกาศนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ โดยมุ่งที่จะ
ส่งเสริมให้มกี ารใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทัง้ ประเภทมีสายและไร้สายให้เพิม่ มากขึน้ ให้ทดั เทียมกับประเทศชัน้
น�ำในภูมิภาคนี้ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลที่ผ่านมาก็มุ่งส่งเสริมการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ต
ให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารยังได้ร่วมกับ กสทช. และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีโครงการ Free WiFi เพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ที่มีการใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในพื้นที่
สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้รัฐบาลปัจจุบันยังมีนโยบายสนับสนุน Digital
Economy อย่างจริงจัง โดยที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบ Digital Economy นั้นต้องอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อน
การแข่งขันในตลาดการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส�ำหรับผู้ใช้บริการรายย่อย (Mass Market) ในปัจจุบัน
มีผู้ให้บริการรายใหญ่ในตลาด ได้แก่ ทีโอที และกลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น ที่ให้บริการในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และเขตภูมิภาค คู่แข่งขันทั้งสองรายเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงบนโครงข่ายโทรศัพท์พนื้ ฐานเดิมเป็นหลัก จึงอาจมีขอ้ จ�ำกัดเกีย่ วกับการขยายพืน้ ทีก่ ารให้บริการในบาง
พืน้ ที่ และข้อจ�ำกัดด้านความเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ต เนือ่ งจากการออกแบบและคุณภาพของโครงข่ายสาย
ที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน แม้ว่ากลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น ได้เริ่มขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงออกไปยังหัวเมืองหรือจังหวัดใหญ่ๆ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบเคเบิลทีวีบนโครง
ข่ายสายโคแอกเชียลด้วยความเร็วที่สูงกว่าการให้บริการบนโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานเดิม แต่คู่แข่งทั้งสองราย ยัง
เน้นการท�ำตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับฐานลูกค้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานเดิมของตน หรือขายบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมกับบริการโทรศัพท์พื้นฐานหรือบริการอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี เป็นต้น ส่วน TTTBB และ
TTTI นั้นได้ด�ำเนินกลยุทธ์การแข่งขันในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไม่ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของลูกค้าทีต่ อ้ งการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แต่ไม่ตอ้ งการใช้โทรศัพท์
พื้นฐาน นอกจากนี้ การออกแบบจัดสร้างโครงข่ายยังมุ่งเน้นเพื่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นหลัก ใน
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รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

ระยะเวลาทีผ่ า่ นมาได้จดั สร้างและขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมกับพืน้ ทีต่ ามความต้องการของลูกค้าผูใ้ ช้บริการ โดย
เฉพาะในเขตการท่องเทีย่ วและ Dense areas ซึง่ สอดคล้องกับการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง จนมีโครงข่าย
ในการให้บริการทัว่ ประเทศ สามารถรองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ สามารถแข่งขัน
ในด้านคุณภาพและความเร็วในการให้บริการ เป็นผู้น�ำตลาดในการปรับเพิ่มความเร็วการให้บริการก่อนคู่แข่ง นอก
เหนือจากบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายสายทองแดงด้วยเทคโนโลยี ADSL แล้ว TTTBB   และ
TTTI ยังได้ขยายบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายใยแก้วน�ำแสงด้วยเทคโนโลยี   FTTx  ที่ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึง 200 Mbps ในปัจจุบัน และยังสามารถให้บริการได้ในระดับความเร็วสูงถึง 2.5 Gbps
ด้วยเทคโนโลยีบนโครงข่ายใยแก้วน�ำแสง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหนือกว่าการให้บริการของคู่แข่งขัน   รวมถึงการให้
บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้วย นอกจากนี้  TTTBB  และ  TTTI  ได้ร่วมมือกับบริษัท
ในกลุ่มและพันธมิตรรายใหญ่อย่าง AIS และ DTAC ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงผ่าน WiFi
ภายใต้ชื่อบริการ 3BB WiFi ตลอดจนการให้บริการเสริมอื่นๆ อาทิ การให้บริการ IPTV, Cloudbox Storage และ
มุ่งพัฒนาบริการเสริมอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการและตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลาย และสนับสนุนให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ สามารถพัฒนาขึ้นเป็นผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทีม่ สี ว่ นแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 อย่างไรก็ตามตลาดการให้บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั
ยังคงมีการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่เมือ่ พิจารณาถึงสัดส่วนของผูใ้ ช้บริการเทียบกับจ�ำนวนประชากรทีย่ งั คงมีสดั ส่วน
ค่อนข้างต�ำ 
่ และนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายและการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ และนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นหนึ่งในบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานและ
ยังคงมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ตลาดจึงยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
4. ปัจจัยความเสี่ยง
4.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนหรือโครงสร้างของกองทุน
4.1.1 TTTBB อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอที่จะช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและ
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ซึ่งเป็นเหตุผิดสัญญาตามสัญญาดังกล่าว
ความสามารถของ TTTBB ในการช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าขึ้น
อยู่กับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ TTTBB ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโดย
ทั่วไป รวมถึงปัจจัยทางการเงินการแข่งขัน กฎระเบียบ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งบางปัจจัยอาจอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของ TTTBB ทั้งนี้ TTTBB อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน หรือ
โดยมีแหล่งเงินทุนในอนาคตได้ในจ�ำนวนที่เพียงพอเพื่อให้ TTTBB มีสภาพคล่องตามที่ต้องการและ
ช�ำระค่าเช่าได้ ซึ่งจะถือเป็นเหตุผิดสัญญาตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของ TTTBB ของปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
แล้ว TTTBB ยังคงมีความสามารถที่จะช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่า
เช่าได้ โดย ในปี 2558 TTTBB มีก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA)
ประมาณ 7,948 ล้านบาท (ไม่รวมก�ำไรและภาษีจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทุน) ในขณะที่ TTTBB
มีรายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่จ่ายให้กองทุนในปี 2558 เท่ากับ 4,377 ล้านบาท ดังนั้น
ในปี 2558 TTTBB มี สัดส่วนของรายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินที่จ่ายให้กองทุนต่อก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อม
ราคา ภาษี และดอกเบี้ยจ่าย เท่ากับร้อยละ 55
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เมือ่ มีเหตุผดิ สัญญาตามสัญญาเช่าหลักและ/หรือสัญญาประกันรายได้คา่ เช่าเกิดขึน้ กองทุนอาจใช้สทิ ธิ
เลิกสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้คา่ เช่าก่อนวันทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุด โดยในกรณีดงั กล่าว กองทุน
ไม่สามารถรับรองได้ว่า กองทุนจะสามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้โดยมีต้นทุนที่สมเหตุสมผลและในเวลาที่
เหมาะสม หรืออาจไม่สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่ได้เลย นอกจากนี้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้วา่ กองทุน
จะสามารถท�ำสัญญาเช่าฉบับใหม่ทมี่ ขี อ้ ตกลงทีส่ มเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ หรือมีอตั ราค่าเช่าในระดับ
เดียวกันได้
หากกองทุนมีความจ�ำเป็นต้องขายทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง และ TTTBB ไม่ซอื้ ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงดังกล่าว กองทุนอาจประสบกับความยากล�ำบากในการหาผู้ซื้อ เนื่องจากสภาพของทรัพย์สินที่
ขาดสภาพคล่องและต้องใช้ระยะเวลาในการแปลงหนีใ้ หม่เพือ่ เปลีย่ นตัวคูส่ ญ
ั ญาของสัญญาเช่าทีไ่ ด้ทำ�
ไว้กับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ กองทุนอาจไม่สามารถขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงภายในระยะ
เวลาอันสั้น หรืออาจไม่สามารถขายได้เลย หรืออาจถูกบังคับให้ต้องลดราคาขายลงอย่างมาก อีกทั้ง
ราคาขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงอาจต�่ำกว่าราคาซื้อของกองทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจากการ
ประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ เพือ่ ก�ำหนดราคาซือ้ นัน้ ได้นำ� ค่าเช่าในอนาคตซึง่ กองทุนจะได้รบั ตามสัญญา
เช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ามารวมค�ำนวณเป็นราคาซื้อขายทรัพย์สินด้วย
ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน รวมถึงความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผลและเงินจาก
การลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจส่งผลให้มีการเลิกกองทุนได้
4.1.2 ทีทแี อนด์ที โดยบริษทั พีซแี อล แพลนเนอร์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารแผนฟืน้ ฟูกจิ การของทีทแี อนด์
ที เป็นโจทก์ยื่นฟ้องอคิวเมนท์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TTTBB ขอให้ศาลบังคับให้อคิวเมนท์ปฏิบัติ
ตามบันทึกข้อตกลงโดยการโอนหุ้นของ TTTBB ที่อคิวเมนท์ถืออยู่จ�ำนวน 867,994,799 หุ้น (คิด
เป็นร้อยละ 70 ของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีอ่ คิวเมนท์ถอื อยูใ่ น TTTBB ในปัจจุบนั ) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ
ทีทีแอนด์ที
เมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2549 ทีทแี อนด์ทแี ละอคิวเมนท์เข้าท�ำบันทึกข้อตกลงในการใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุน (“บันทึกข้อตกลง”) เนื่องจาก TTTBB มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินในการด�ำเนินธุรกิจจึงมีความ
ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ TTTBB แต่เนื่องจากในขณะนั้น ทีทีแอนด์ทีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของ TTTBB ประสบกับปัญหาหนี้สินและขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงไม่สามารถที่จะน�ำเงิน
มาซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนใน TTTBB ได้ และในทีส่ ดุ ได้มกี ารตกลงกันให้อคิวเมนท์เข้าซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนของ TTTBB
ดังกล่าวและเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผถู้ อื หุน้ รายอืน่ ๆ ของทีทแี อนด์ที อคิวเมนท์และ
ทีทีแอนด์ทีจึงได้เข้าท�ำบันทึกข้อตกลง โดยทั้งสองฝ่ายจะด�ำเนินการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของทีทีแอนด์ที
ที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของทีทีแอนด์ทีในวันที่ก�ำหนดเป็นผู้มีสิทธิซื้อหุ้นของ TTTBB ในราคา
และจ�ำนวนตามที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ การด�ำเนินการและการให้สิทธิจะอยู่ภายใต้บังคับตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในบันทึกข้อตกลง (ตามที่ได้มีการแก้ไข)
เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ทีทีแอนด์ที (โดยบริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟู
กิจการของทีทแี อนด์ท)ี ได้ยนื่ ฟ้องอคิวเมนท์ขอให้ศาลบังคับให้อคิวเมนท์ปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อตกลงโดย
โอนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่อคิวเมนท์ถืออยู่จ�ำนวน 867,994,799 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 70
ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่อคิวเมนท์ถืออยู่ในบริษัทฯ ในปัจจุบัน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของทีทีแอนด์ทีที่มีรายชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 กันยายน 2552 หรือผู้สืบสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม และใน
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รายงานประจำ�ปี
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เดือนกรกฎาคม 2557 มีบุคคลธรรมดาสามรายยื่นฟ้องอคิวเมนท์ต่อศาลแขวงนนทบุรี เรียกร้องให้
โอนขายหุ้นเพิ่มทุน หรือหุ้นเดิมของอคิวเมนท์ที่ถืออยู่ใน TTTBB ตามบันทึกข้อตกลง รวมเป็นจ�ำนวน
94,237 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.007 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่อคิวเมนท์ถืออยู่ใน TTTBB  ณ วันที่ของ
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของ JASIF)
ต่อมาเมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2557 อคิวเมนท์ได้ยน่ื ฟ้องทีทแี อนด์ที รวมทัง้ บุคคลและนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง
รวม 13 รายต่อศาลจังหวัดนนทบุรี โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,350 ล้านบาท
จากการทีจ่ ำ� เลยทัง้ สิบสามได้รว่ มกันกระท�ำละเมิดต่ออคิวเมนท์ โดยการน�ำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวข้าง
ต้น ที่จ�ำเลยทั้งหมดรู้ดีว่าสิ้นผลบังคับไปนานแล้วมาฟ้องอคิวเมนท์ โดยเจาะจงฟ้องคดีและร้องขอให้
ศาลคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างที่ทริปเปิลทีก�ำลังด�ำเนินการยื่นเรื่องขอจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐาน โดยทีไ่ ม่ได้รบั ประโยชน์ใดเป็นส่วนตนจากการฟ้องคดีแต่ตอ้ งการใช้เหตุทมี่ กี ารฟ้องคดีและการ
ร้องขอให้ศาลคุ้มครองประโยชน์นั้นมาท�ำให้การจัดตั้งกองทุนรวมของ TTTBB ไม่สามารถด�ำเนินการ
ต่อไปได้ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยไม่สุจริตท�ำให้อคิวเมนท์ได้รับความเสียหาย
ทัง้ นี้ ค�ำพิพากษาให้ทที แี อนด์ทชี นะคดีหรือค�ำพิพากษาให้ผมู้ สี ทิ ธิประโยชน์ตามบันทึกข้อตกลงชนะคดี
ที่ยื่นฟ้องอคิวเมนท์ตามที่กล่าวข้างต้น อาจท�ำให้อคิวเมนท์ต้องโอนหุ้นใน TTTBB ส่วนใหญ่ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นของทีทีแอนด์ที ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวจะถือเป็นการผิดสัญญาข้อตกลงด�ำเนินการและสัญญาเช่า
หลัก และในกรณีที่อคิวเมนท์มิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TTTBB แล้ว อาจส่งผลให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารของ TTTBB ตลอดจนอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อมูลค่าของ
หน่วยลงทุน และความสามารถของ TTTBB ในการปฏิบัติหน้าที่ตามเอกสารธุรกรรม รวมทั้งความ
สามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนด้วย ทัง้ นี้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้
ว่าผลค�ำพิพากษากรณีข้างต้นหรือคดีที่จะฟ้องโดยผู้ถือหุ้นของทีทีแอนด์ทีจะเป็นอย่างไร
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารของ TTTBB ในกรณีข้างต้น จะไม่ส่ง
ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ต ามเอกสารธุ ร กรรมซึ่ ง คู ่ สั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งผู ก พั น อยู ่ ก ่ อ นมี ก าร
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งรวมถึง TTTBB ยังคงมีหน้าที่ในการช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลัก
และสัญญาประกันรายได้คา่ เช่า การดูแลบ�ำรุงรักษาทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงตามสัญญาบริหารดูแล
และบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน และการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตามสัญญาให้บริการจัดหาผู้
เช่าทรัพย์สนิ รวมทัง้ หน้าทีซ่ งึ่ มีตอ่ กองทุนตามเงือ่ นไขและข้อก�ำหนดของเอกสารธุรกรรมอืน่ ทุกประการ
และในกรณีท่ี TTTBB ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา กองทุนย่อมมีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายตามทีส่ ญ
ั ญาก�ำหนด
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ศาลชั้นต้นมีค�ำพิพากษายกฟ้องคดีที่ทีทีแอนด์ทียื่นฟ้องอคิวเมนท์
และทีทีแอนด์ทีได้ยื่นอุทธรณ์
4.1.3 ทีทีแอนด์ทีโดยผู้บริหารแผนเป็นโจทก์ฟ้อง TTTBB ฐานผิดสัญญา และยื่นค�ำร้องขอคุ้มครอง
ประโยชน์ในระหว่างพิจารณาเพื่อขอให้ศาลมีค�ำสั่งห้ามมิให้ TTTBB โอนทรัพย์สินของ TTTBB
ให้แก่กองทุน
ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นฟ้อง TTTBB เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 กล่าวอ้างว่า  TTTBB ได้ค้างช�ำระหนี้ค่า
สินค้าและค่าบริการกับทีทีแอนด์ที รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228,700,161.34 บาท และเมื่อเดือนกรกฎาคม
2557 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นค�ำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาเพื่อขอให้ศาลมีค�ำสั่งห้ามมิให้
TTTBB  โอนทรัพย์สนิ ของ TTTBB ให้แก่กองทุนโดยอ้างว่าจะเป็นเหตุให้ทที แี อนด์ทไี ม่สามารถบังคับ
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ช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษาได้เมื่อชนะคดี แม้ TTTBB จะมีความเห็นว่าการที่ศาลจะมีค�ำสั่งคุ้มครอง
ประโยชน์ตามค�ำร้องขอของทีทแี อนด์ทไี ม่นา่ จะมีความเป็นไปได้กต็ าม แต่เพือ่ ให้การจัดตัง้ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานของ TTTBB เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว TTTBB จึงได้แก้ไขปัญหาเรื่องการ
ขอคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว โดยได้วางเงินจ�ำนวน 228,800,000 บาท ซึ่งฝากไว้ที่ธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกันต่อศาลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยเป็นการวางเงินต่อศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 136 วรรค 2 ซึ่งเป็นการวางแบบไม่ยอมรับผิด ทั้งนี้
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ทีทีแอนด์ทีได้ขอถอนค�ำร้องขอคุ้มครองประโยชน์โดยไม่ติดใจที่จะขอ
คุม้ ครองชัว่ คราวอีกต่อไปและศาลได้มคี ำ� สัง่ อนุญาตจึงเป็นผลให้จะไม่มกี ารด�ำเนินกระบวนการพิจารณา
ในศาลในคดีนี้เกี่ยวกับการห้ามมิให้ TTTBB จ�ำหน่ายจ่ายโอน หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันในทรัพย์สิน
อันได้แก่โครงข่ายต่างๆ อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม หากศาลจะพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้ทที แี อนด์ทเี ป็นฝ่ายชนะ
คดี TTTBB ก็มีหน้าที่ต้องช�ำระหนี้จ�ำนวน  228,700,161.34 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ทีทีแอนด์ที
โดยเมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ศาลชัน้ ต้นพิพากษาให้ทที แี อนด์ทชี นะคดีตามฟ้อง TTTBB ยืน่ อุทธรณ์
ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิพากษาของศาลอุทธรณ์
4.1.4 กองทุนอาจให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง และในกรณีนี้
กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการต้องได้รับใบอนุญาตของกองทุน
ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของเอกสารธุรกรรม กองทุนตกลงให้ TTTBB เช่าใช้ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงภาย
ใต้สญ
ั ญาเช่าหลัก และTTTBB ตกลงรับการประกันรายได้โดยการเช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วน
รอง ในระหว่างทีย่ งั ไม่มผี ใู้ ดสนใจเช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว ทัง้ นี้ ภายใต้สญ
ั ญาให้บริการ
จัดหาผู้เช่าทรัพย์สินและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่า
รายอืน่ มีสทิ ธิขอใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองได้ ไม่วา่ จะเช่าใช้โดยตรงจากกองทุน
หรือเช่าต่อจาก TTTBB ก็ได้
ดังนั้น หากกองทุนใช้สิทธิเลือกที่จะไม่ต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับ TTTBB ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ เมื่อครบก�ำหนดอายุ 3 ปีของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และกองทุนน�ำทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงส่วนรองไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ไปให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่าราย
อืน่ เช่าใช้ หรือกรณีในระหว่างอายุสญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า กองทุนได้นำ� ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ส่วนรองให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าใช้โดยตรงจากกองทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะท�ำให้ผลการด�ำเนิน
การของกองทุนในส่วนนั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดและผลการ
ด�ำเนินงานของกองทุน
นอกจากนี้ ภายใต้สญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า หากกองทุนเข้าท�ำสัญญาเช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ส่วนรองกับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนที่กองทุนให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าโดยตรง
ดังกล่าวจะไม่ได้รับการประกันรายได้ภายใต้สัญญารับประกันรายได้ค่าเช่าอีกต่อไป ซึ่งอาจส่งผลกระ
ทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อกระแสเงินสดและผลการด�ำเนินงานของกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่
สามารถหาผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนดังกล่าวได้ หรือผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วน
ดังกล่าวไม่สามารถช�ำระค่าเช่าให้แก่กองทุนได้
นอกจากนี้ หากกองทุนเลือกที่จะให้เช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง
ส่วนแก่ผใู้ ห้บริการโทรคมนาคมรายอืน่ ลูกค้า หรือผูเ้ ช่ารายอืน่ กองทุนอาจจ�ำเป็นต้องได้รบั ใบอนุญาต
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รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

ประกอบกิจการโทรคมนาคม หากการด�ำเนินการดังกล่าวของกองทุนนัน้ ถูกพิจารณาเป็นการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตาม พรบ. โทรคมนาคม และ พรบ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 ซึ่งท�ำให้
กองทุนต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และหากกรณีเป็นว่ากองทุนต้องได้รับใบ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่กองทุนไม่ได้รบั ใบอนุญาตดังกล่าวจากหน่วยงานก�ำกับดูแลที่
เกี่ยวข้อง กองทุนจะถือว่าด�ำเนินการขัดต่อ พรบ. โทรคมนาคม
4.1.5 เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ศาลฎีกาได้มีค�ำพิพากษากลับค�ำสั่งของศาลล้มละลายกลางซึ่งมีค�ำสั่ง
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2545 ให้ฟื้นฟูกิจการของผู้สนับสนุน ท�ำให้เจ้าหนี้เดิมของผู้สนับสนุนอาจมี
สิทธิเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนช�ำระหนี้เพิ่มเติมได้
ภายหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) (“แผนฯ”) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2546 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ
แผนฯครบถ้วน ศาลล้มละลายกลางจึงมีค�ำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในวันที่14 กันยายน
2549 อย่างไรก็ตาม มีเจ้าหนี้บางรายได้ยื่นค�ำร้องคัดค้านในบางประเด็นต่อศาลฎีกาในระหว่าง
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
ต่อมาในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ศาลล้มละลายกลางได้อ่านค�ำพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งไม่เห็นชอบ
ด้วยแผนฯ และให้ยกเลิกค�ำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง จากเหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้
สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนีท้ มี่ ตี อ่ บริษทั ฯในฐานะลูกหนีก้ ลับไปเป็นเช่นเดิมดังทีเ่ ป็นอยูก่ อ่ นวันทีศ่ าลมีคำ�
สั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
บริษัทฯได้รับความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ว่า
ค�ำพิพากษาของศาลฎีกามีผลท�ำให้แผนฯ ตลอดจนค�ำสัง่ ให้ได้รบั ช�ำระหนีข้ องเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ไม่มีผลผูกพันเจ้าหนี้และบริษัทฯ ดังนั้น สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อบริษัทฯในฐานะลูกหนี้จะกลับ
ไปเป็นเช่นเดิมดังทีเ่ ป็นอยูก่ อ่ นวันทีศ่ าลมีคำ� สัง่ ให้ฟน้ื ฟูกจิ การ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯได้ดำ� เนินการตาม
แผนฯมาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะได้ดำ� เนินการช�ำระหนีใ้ นรูปแบบต่างๆ ตามข้อก�ำหนดของแผนฯ
เช่น ช�ำระด้วยเงิน ช�ำระด้วยการโอนหุ้นหรือทรัพย์สินอื่นๆ และช�ำระด้วยการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับ
เจ้าหนีเ้ ป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ทีป่ รึกษากฎหมายเห็นว่าการทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องช�ำระหนีใ้ ห้แก่เจ้า
หนีร้ ายหนึง่ รายใดหรือไม่เพียงใดนัน้ จะขึน้ อยูก่ บั ว่ามีเจ้าหนีม้ าแสดงตนและแสดงสิทธิของตนจนบริษทั ฯ
เชือ่ ว่าเป็นเจ้าหนีต้ ามจ�ำนวนทีก่ ล่าวอ้างแล้วหรือไม่เท่านัน้ ซึง่ หากยังมีขอ้ โต้แย้งไม่เห็นพ้องต้องกันไม่
ว่าในประเด็นใดๆ ก็เป็นกรณีที่จะต้องน�ำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาเพื่อหาข้อยุติกันในศาลแพ่งต่อไป จาก
ปัจจัยข้างต้นประกอบกับไม่มเี จ้าหนีร้ ายใดมาแสดงตนนับแต่วนั ทีศ่ าลล้มละลายกลางอ่านค�ำพิพากษา
ของศาลฎีกา บริษัทฯจึงเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะต้องจ่ายภาระผูกพันจาก
เหตุการณ์ดงั กล่าว บริษทั ฯจึงมิได้บนั ทึกประมาณการหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์ดงั กล่าวไว้ในบัญชี
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและที่ปรึกษากฎหมายได้ร่วมกันประเมินผลกระทบในเบื้องต้น โดย
น�ำหลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ มาปรับใช้และท�ำการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีบ่ ริษทั ฯได้ชำ� ระหนีต้ าม
แผนฯ ตามราคาทีเ่ ป็นอยู่ในปัจจุบัน และพบว่าบริษทั ฯอาจมีภาระเพิม่ เติม จากเหตุการณ์นเี้ ป็นจ�ำนวน
มากทีส่ ดุ ไม่เกิน 1,343 ล้านบาท ทัง้ นี้ จ�ำนวนดังกล่าวไม่รวมดอกเบีย้ ทีอ่ าจมีขนึ้ หากมีการฟ้องร้องจาก
เจ้าหนีใ้ นอนาคต จากการทีไ่ ม่มเี จ้าหนีร้ ายหนึง่ รายใดมาแสดงตน ท�ำให้บริษทั ฯยังไม่มขี อ้ มูลเพียงพอที่
จะประมาณจ�ำนวนหนีส้ นิ ทีต่ อ้ งบันทึกเพิม่ เติมได้อย่างเหมาะสม บริษทั ฯจึงได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นไี้ ว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินมาโดยตลอด บริษัทฯเห็นว่าการปฏิบัติดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว

21

อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคม 2557 สถาบันการเงินห้าแห่งได้ยนื่ ค�ำฟ้องต่อศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง เรียกร้องให้บริษทั ฯ ช�ำระเงินตามสัญญาเงินกู้ สัญญาค�ำ้ ประกัน และ
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นเงินจ�ำนวนรวม 526 ล้านบาท 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 1,736
ล้านเยนญี่ปุ่น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบเท่าจ�ำนวนประมาณ 1,956 ล้านบาท) โดยเป็นส่วน
ของเงินต้นจ�ำนวน 1,169 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ�ำนวน 787 ล้านบาท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่
ศาลฎีกาพิพากษาไม่เห็นชอบด้วยแผนฯ และให้ยกเลิกค�ำสัง่ ให้ฟน้ื ฟูกจิ การของบริษทั ฯ ดังกล่าวมาข้าง
ต้น โดยในเบื้องต้นพบว่าหนี้ทั้งหมดที่น�ำมาฟ้องมาจากมูลหนี้ที่เคยมีการยื่นค�ำขอรับช�ำระหนี้ในการ
ฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั ฯบริษทั ฯได้ประเมินเงือ่ นไขของการบันทึกบัญชีจากเหตุการณ์ใหม่นี้ และเห็นว่า
บริษทั ฯควรต้องบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเมือ่ เจ้าหนีไ้ ด้แสดงตัว
ยืน่ ค�ำร้องต่อศาล แต่ในส่วนค�ำฟ้องของสถาบันการเงินห้ารายนีม้ เี จ้าหนีส้ ถาบันการเงินสองรายทีเ่ ป็น
เจ้าหนี้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องมาจากเจ้าหนี้เดิมหลายรายโดยรายหนึ่งมิได้มีชื่อปรากฏอยู่ในค�ำขอรับ
ช�ำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ (เงินต้นจ�ำนวน 466 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ�ำนวน 460 ล้าน
บาท) ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายได้ให้ความเห็นว่า ในการพิจารณาคดีของศาลส�ำหรับสองคดีนี้ สถาบันการ
เงินทัง้ สองต่างก็ตอ้ งพิสจู น์ให้ศาลเชือ่ ว่าตนเป็นเจ้าหนีโ้ ดยการได้รบั โอนสิทธิเรียกร้องมาโดยชอบด้วย
กฎหมายตามจ�ำนวนที่ฟ้องจริงโดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าเจ้าหนี้ทั้งสองจะไม่
สามารถพิสจู น์ได้โดยไม่มขี อ้ บกพร่องใดๆ ทางกฎหมาย เนือ่ งจากเป็นการโอนต่อกันมาเป็นทอดๆ หลาย
ทอด ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศเป็นระยะเวลานานมาแล้ว และหากข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าเป็นการรับโอนมาโดยมีวตั ถุประสงค์เพียงเพือ่ จะมาฟ้องคดีบริษทั ฯเพือ่ แสวงหาประโยชน์หลัง
จากที่มีค�ำพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องนี้ออกมาแล้ว ย่อมจะถือเป็นการกระท�ำที่ขัดต่อกฎหมายและตก
เป็นโมฆะ ดังนัน้ ทีป่ รึกษากฎหมายจึงมีความเห็นว่ากรณีนนี้ า่ จะยังมีความไม่แน่นอนว่าสถาบันการเงิน
ทั้งสองรายดังกล่าวจะได้รับช�ำระหนี้ตามจ�ำนวนที่กล่าวอ้างในค�ำฟ้องหรือไม่ ดังนั้น บริษัทฯจึงบันทึก
ประมาณการหนีส้ นิ เฉพาะสถาบันการเงินทีเ่ หลือสามรายซึง่ เป็นเจ้าหนีร้ ายเดิมหรือเป็นเจ้าหนีท้ มี่ กี าร
ควบรวมกิจการกับเจ้าหนี้รายเดิม ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในค�ำขอรับช�ำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
(เงินต้นจ�ำนวน 703 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ�ำนวน 327 ล้านบาท) ตามความเห็นที่ปรึกษากฎหมาย
จ�ำนวน 289 ล้านบาท (เงินต้นจ�ำนวน 260 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ�ำนวน 29 ล้านบาท) ไว้ในงบการ
เงิน เนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้น โดยใช้มูลหนี้ที่
สถาบันการเงินทัง้ สามแห่งยืน่ ค�ำร้องเป็นพืน้ ฐานหักด้วยประมาณการมูลค่าของการช�ำระหนีใ้ นรูปแบบ
ต่างๆตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การและตามค�ำแนะน�ำของทีป่ รึกษากฎหมาย ขณะนีค้ ำ� ฟ้องของสถาบันการเงิน
ทัง้ ห้าแห่งอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง ผลที่สุดของคดียังไม่อาจทราบได้ในปัจจุบัน ผลของค�ำตัดสินของศาลอาจมีผลต่อการบันทึก
ประมาณการหนี้สินดังกล่าว และเนื่องจากยังมีความไม่ชัดเจนในข้อกฎหมายเนื่องจากศาลฎีกามิได้
วินิจฉัยโดยตรงเกี่ยวกับผลของการช�ำระหนี้ที่ผู้บริหารแผนได้กระท�ำไปแล้วตามข้อก�ำหนดของแผน
ฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯจึงพิจารณาว่าจ�ำนวนส�ำรองที่บันทึกไว้ในบัญชีนั้นเพียงพอและเหมาะสมใน
สถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ หากมีกรณีเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดยื่นค�ำฟ้องเพิ่มเติมในอนาคตและ
บริษทั ฯได้พสิ จู น์ความถูกต้องและครบถ้วน ในเบือ้ งต้นแล้วบริษทั ฯก็จะพิจารณาบันทึกประมาณการหนี้
สินเพิ่มเติมส�ำหรับเจ้าหนี้รายดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการบันทึกประมาณการนี้
ไม่ได้เป็นการรับสภาพหนี้หรือผูกพันบริษัทฯให้ต้องจ่ายช�ำระหนี้สินดังกล่าวแต่อย่างใด
ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร หากศาลมีค�ำพิพากษาตามที่เจ้าหนี้ต่าง ๆ ร้องขอ และผู้สนับสนุน (1) ไม่
สามารถช�ำระหนี้จากกระแสเงินสดที่ได้รับจากกิจการได้ (2) ไม่สามารถระดมเงินได้เพียงพอ หรือ (3)
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ไม่สามารถประนีประนอมกับเจ้าหนีไ้ ด้สำ� เร็จ กรณีดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของผู้สนับสนุน และผู้สนับสนุนอาจ
จ�ำเป็นต้องจ�ำหน่ายหุ้นที่ผู้สนับสนุนถืออยู่ในอคิวเมนท์ หรือจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุน เพื่อช�ำระ
หนี้ดังกล่าว ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวจะถือเป็นการผิดสัญญาข้อตกลงด�ำเนินการ ตลอดจนอาจส่งผลให้
มีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารของผูส้ นับสนุนและบริษทั ฯ และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อความสามารถของผู้สนับสนุนและบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามเอกสารธุรกรรม อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงตัวผู้ถือหุ้นของอคิวเมนท์อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อมูลค่าของหน่วย
ลงทุน รวมทั้งความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย โปรดดูภาค
ผนวก 6 “ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และผู้สนับสนุน - ผู้สนับสนุน” ในหัวข้อย่อย “การฟื้นฟูกิจการ” ใน
หนังสือชี้ชวนของกองทุน
4.1.6 TTTBB มิได้ท�ำสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการหรือได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกทั้งหมด
ซึ่งจ�ำเป็นต่อการใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินบางอย่างซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงพาดหรือติดตั้งอยู่
ที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงวางพาดหรือติดตั้งอยู่เกือบทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์
ของเจ้าของซึ่งเป็นเอกชน หรือเป็นของรัฐ หรือ ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ดังนั้น จึงจ�ำเป็นจะต้องขอ
ความเห็นชอบ กสทช. ในการใช้สิทธิแห่งทาง และ/หรือ ท�ำสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการหรือได้รับ
ความยินยอมเพื่อการใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงวาดพาดหรือติดตั้งอยู่ดัง
กล่าวจากเจ้าของที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นนั้น ซึ่งรวมถึงการใช้เสาไฟฟ้าของ กฟภ. และ/หรือ กฟน. ซึ่ง
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงอาจพาดหรือติดตั้งอยู่ เนื่องจากการเร่งด�ำเนินการขยายโครงข่าย
บรอดแบนด์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้
จนถึงปัจจุบัน TTTBB ได้ด�ำเนินการขอความเห็นชอบจาก กสทช. ในการใช้สิทธิแห่งทางและท�ำความ
ตกลงยินยอมหรือท�ำสัญญาเฉพาะเพียงการขอพาดสายเคเบิลบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. และ กฟน. เพียง
บางส่วน โดยการกระท�ำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการกระท�ำละเมิด โดย TTTBB ซึ่ง กฟภ. กฟน. และ
บุคคลภายนอก มีสิทธิตามกฎหมายในการเรียกร้องให้รื้อถอน และ/หรือค่าเสียหายจากการกระท�ำดัง
กล่าวได้ ซึ่ง TTTBB ได้มีหนังสือแจ้ง กฟภ. และ กฟน. ว่าจะด�ำเนินการขออนุญาตและด�ำเนินการ
ต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป อย่างไรก็ดี กองทุนในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงอาจถูก
ฟ้องให้รื้อถอนทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่ใช้วางพาดหรือติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือร้อง
เรียกค่าเสียหายได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ กฟภ.และ กฟน. ทราบว่า TTTBB ไม่ได้รับความยินยอมหรือไม่ได้
เข้าท�ำสัญญากับ กฟภ. และ กฟน. ในเส้นทางใด กฟภ.และ กฟน. อาจส่งหนังสือเรียกร้องให้มีการ
เคลื่อนย้ายทรัพย์สินของ TTTBB ออกจากทรัพย์สินของ กฟภ. และ กฟน. และ/หรือเรียกให้ TTTBB
รื้อถอนทรัพย์สินออกไป และ/หรือเรียกเก็บค่าเสียหายมายัง TTTBB
TTTBB ได้ตกลงไว้ในเอกสารธุรกรรมว่า TTTBB จะใช้ความพยายามอย่างดีทสี่ ดุ ในการเข้าท�ำสัญญา
เช่าหรือสัญญาบริการหรือด�ำเนินการให้ได้รับความยินยอมจาก กฟภ. และ กฟน. หรือบุคคลภายนอก
ส�ำหรับการใช้ทดี่ นิ และทรัพย์สนิ อืน่ ทีท่ รัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงพาดหรือติดตัง้ อยู่ ตามข้อก�ำหนดของ
เอกสารธุรกรรม TTTBB จะเป็นผู้ช�ำระค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ที่ดินและทรัพย์สิน
อื่นในอดีตดังกล่าว และกองทุนจะเป็นผู้ช�ำระค่าเช่าหรือบริการในอนาคตที่จะต้องช�ำระให้กับบุคคล
ภายนอกดังกล่าว ซึง่ รวมถึง กฟภ. และ กฟน. โดยเป็นไปตามข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องในเอกสารธุรกรรม
ในกรณีที่ค่าบริการซึ่งกองทุนจะต้องรับผิดชอบมีจ�ำนวนสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุ
หรือปัจจัยใดๆ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อผลการด�ำเนินงาน

23

ของกองทุน และความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทุน นอกจากนี้ หาก
เจ้าของทรัพย์สินซึ่งรวมถึง กฟภ. และ/หรือ กฟน. ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อนุญาต หรือคัดค้านการ
เข้าใช้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวของกองทุน ไม่วา่ เกิดจากเหตุใดๆ จะกระทบต่อความสามารถของ TTTBB ใน
การด�ำเนินงานทรัพย์สินในส่วนดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว TTTBB และกองทุนอาจจ�ำเป็นจะต้องย้าย
ทรัพย์สินส่วนที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะก่อให้เกิดความล่าช้าและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวน
มากอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกอง
ทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผล และอาจส่งผลให้ต้องเลิก
กองทุน
4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
4.2.1 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีความอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจ
ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการต่อสู้คดีความหรือกระบวนพิจารณาใดๆ ซึ่ง TTTBB อาจมีขึ้นเกี่ยว
กับธุรกิจของ TTTBB หรือทรัพย์สินบรอดแบนด์ (ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง) รวมถึงค่า
เสียหายซึ่ง TTTBB ต้องรับผิดชอบนั้น อาจมีจ�ำนวนมากอย่างมีนัยส�ำคัญ ในปัจจุบัน TTTBB อยู่ใน
ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีและกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือ TTTBB อาจเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการดังกล่าวในอนาคต ซึง่ อาจมีการเรียกร้องค่าเสียหายจาก TTTBB เป็นจ�ำนวนมาก เช่น
TTTBB มีคดีพิพาทหลายคดีกับบริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ำกัด (มหาชน) (“ทีทีแอนด์ที”) และ ทีโอที ตาม
ล�ำดับ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในภาคผนวก 6 “ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และผู้สนับสนุน – ข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ” ในหัวข้อย่อย “ข้อพิพาททางกฎหมาย”  ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
นอกจากนี้ การคาดการณ์ถึงผลของคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณา (เช่น คดีความกับทีทีแอนด์ที และทีโอ
ที) หรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสามารถท�ำได้ยาก ดังนั้น จึงไม่มีการกันส�ำรองส�ำหรับหนี้ที่อาจจะเกิด
ขึ้น (contingent liability) จากข้อพิพาทและการด�ำเนินคดีในงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่
คดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ส�ำคัญมีผลออกมาในทางลบ (ไม่ว่าโดยค�ำพิพากษาหรือโดยข้อ
ตกลงประนีประนอมยอมความ) TTTBB หรือ TTTI อาจมีภาระต้องชดใช้ค่าเสียหายจ�ำนวนมากถึง
3,195.7 ล้านบาท รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ส�ำหรับคดีกับทีทีแอนด์ที และเป็นจ�ำนวน
ถึง 24.03 ล้านบาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีส�ำหรับคดีกับทีโอที ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
ทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของ TTTBB รวมทัง้ ความสามารถของ TTTBB
ในการจ่ายช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
กองทุนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลส�ำคัญอื่น
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. นิตยสาร FinanceAsia มอบรางวัล Achievement  Awards ประจ�ำปี 2015 ให้แก่ การเสนอขายหน่วย
ลงทุน (IPO) ของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) มูลค่า 1.7 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ในฐานะ Best Thailand Deal
2. นิตยสาร IFR Asia มอบรางวัล IFR Asia Awards 2015, Country Awards :Thailand Capital Markets
Deal : Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund’s Bt37bn IPO
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ข้อมูลหน่วยลงทุน

7.1 หน่วยลงทุน
		

7.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน

			 • จ�ำนวนเงินลงทุนโครงการปัจจุบัน

54,539,100,000 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนบาท)
			 • จ�ำนวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก 55,000,000,000 บาท
(ห้าหมื่นห้าพันล้านบาท)
			 • จ�ำนวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 1 460,900,000  บาท
(สี่ร้อยหกสิบล้านเก้าแสนบาท)
			 มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
			 • วันจัดตั้งกองทุน
			 • หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1

10.0000  บาทต่อหน่วย
9.9162  บาทต่อหน่วย

			 จ�ำนวนหน่วยลงทุนปัจจุบัน

5,500,000,000  หน่วย
(ห้าพันห้าร้อยล้านหน่วย)

			 ประเภทของหน่วยลงทุน

ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

			 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก

10.0000  บาทต่อหน่วย

		

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31 ธ.ค. 58

10.3397  บาทต่อหน่วย
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7.1.2 ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ส�ำหรับปี 2558

ราคาปิด
ราคาสูงสุด
ราคาต�่ำสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าการซื้อขายรวม
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย
  - ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
  - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		

กระดาน Foreign
9.20 บาท
10.80 บาท
9.05 บาท
50,600 ล้านบาท
13.13 ล้านบาท
0.31 ล้านบาท

10.0026 บาท
10.3397 บาท

7.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน หรือลดมูลค่าหน่วยลงทุน

ครั้ง วันปิดสมุด
ที่ ทะเบียน
1

กระดาน Local
9.15 บาท
11.00 บาท
7.95 บาท
50,325 ล้านบาท
23,777.99 ล้านบาท
111.63 ล้านบาท

วันเฉลี่ย
จ่ายเงิน
คืน

3 มี.ค. 59 17 มี.ค. 59

จ�ำนวนเงินทุน
จดทะเบียนหลัง
ลดมูลค่าหน่วยลงทุน
ต่อหน่วย
รวม
ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย
รวม
(บาท)
(ล้านบาท) (บาท) (ล้านบาท) (บาท) (ล้านบาท)
10.00 55,000.00 0.0838 460.90 9.9162 54,539.10

จ�ำนวนเงินทุนจดทะเบียน
ก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน

จ�ำนวนเงินทุน
จดทะเบียนที่ลดลง

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน : กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาท ที่
กองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ในวันที่ท�ำการ
ซื้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีแผนที่จะลด
ทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2558 จ�ำนวนประมาณ 461.00 ล้านบาท ดังนั้น
บริษทั จัดการจึงน�ำเงินจ�ำนวน 460.90 ล้านบาท ไปด�ำเนินการลดทุนจดทะเบียน
ของกองทุน และการลดทุนครั้งนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตาม
แผนที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน
ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตาม
สัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะท�ำให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่น�ำมาคืนนี้เป็นเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งในอนาคตกองทุนจะไม่ได้รับเงินค่าเช่าจ�ำนวนดังกล่าวข้างต้น
อีก นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงให้ TTTBB เช่าและสัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนก�ำหนด กองทุนจะต้อง
คืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบตั ติ ามสัญญาเช่า
หลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาช�ำระค่าเช่าล่วง
หน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้
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7.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
		

7.2.1 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด 10 รายแรก
ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ล�ำดับ

รายชื่อ

1
2
3
4

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTO SEC
LENDING THAILAND CL AC
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED, FUND SERVICE
นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
AIA Company Limited-AIA D-PLUS

5
6
7
8
9
10
		

140,239,594
135,488,000
130,175,200

2.55
2.46
2.37

111,060,000
85,792,722
84,500,000

2.02
1.56
1.54

7.2.2 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป โดยรวมกลุม่ บุคคลเดียวกันด้วย)

ล�ำดับ
1

1,833,150,000
500,000,000
435,955,732
150,960,990

ร้อยละของ
จ�ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจ�ำหน่าย
33.33
9.09
7.93
2.74

จ�ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ถือ

รายชื่อ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ถือ

ร้อยละของ
จ�ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจ�ำหน่าย

1,833,150,000

33.33

7.2.3 กลุม่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการ หรือ
การด�ำเนินงานของบริษทั จัดการ
- ไม่มี -

27

7.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน
7.3.1 นโยบายการจ่ายผลตอบแทน : การจ่ายเงินปันผล และการลดเงินทุนจดทะเบียน
			 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมี
ก�ำไรสะสมเพียงพอ
(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เมือ่ รวมแล้วในแต่ละรอบปีบญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90 ของก�ำไรสุทธิทปี่ รับปรุงแล้ว ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีทมี่ กี ารจ่ายเงินปันผล
ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
“ก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึง ก�ำไรสุทธิของกองทุนที่ท�ำการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อ
ไปนี้
(ก) การหักก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (Unrealised gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
ก�ำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุน
(ข) การหักรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเพิ่มเติม การย้าย การ
เปลี่ยนแปลง การปรับปรุงและพัฒนาทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามค�ำสั่งของ
ภาครัฐ
(ค) การหักด้วยรายการเงินส�ำรองทีก่ นั ไว้เพือ่ ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของกองทุนตามแผนที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือ
ชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และ
(ง) การหักด้วยรายการเงินส�ำรองทีก่ นั ไว้เพือ่ การจ่ายช�ำระหนีเ้ งินกูย้ มื หรือภาระผูกพันของกอง
ทุนตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่ก�ำหนดไว้ในหัวข้อ 10.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” ของหนังสือ
ชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิด
ขึ้น (unrealised loss)เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันส�ำรองตามรายการตามข้อ (ค) และ(ง) ข้างต้น
ได้ในจ�ำนวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจ�ำนวนเงินที่มีภาระตามข้อ (ค) และ (ง) ข้างต้น ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
(2) ในกรณีที่กองทุนมีก�ำไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก�ำไร
สะสมได้
(3) ในกรณีที่กองทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่าย
จากก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากก�ำไรสะสมตาม (2) ข้างต้น
ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือก�ำหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกอง
ทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
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เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลทีจ่ ะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญ
ั ชีมมี ลู ค่าน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่าย
เงินปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป แต่กองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วใน
แต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามที่ระบุไว้ใน  “นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล” ข้างต้น

		

การลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท�ำได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้
(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ โปรดพิจารณาแผนการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในหัวข้อ 10.2.5 “การคืนเงินลงทุน”
ของหนังสือชี้ชวน
(2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้น
ฐานและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนไม่มี
ก�ำไรสะสมเหลืออยู่แล้ว
(3) กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน�ำไปใช้ในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิท่ี
ปรับปรุงแล้วของกองทุน
(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ทัง้ นี้ การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามข้อ (1) ถึง (3) ข้างต้นไม่จำ� ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการจะต้องด�ำเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กองทุนมีการ
เพิม่ เงินทุนจดทะเบียนเพือ่ ลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานเพิม่ เติมแล้ว แต่ไม่สามารถได้มา
ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนบริษัทจัดการอาจกระท�ำโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือลด
จ�ำนวนหน่วยลงทุน และจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากก�ำไรสะสมของกองทุน
7.3.2 ประวัตกิ ารจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน

			 ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2558
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ครั้งที่
1
2
3
4

อัตราเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
10 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มีนาคม 2558
0.11
1 เมษายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558
0.20
1 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558
0.21
ผลการด�ำเนินงานงวด

1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
รวม

0.22
0.74

วันปิดสมุดทะเบียน

วันจ่ายเงินปันผล

13 พฤษภาคม 2558 27 พฤษภาคม 2558
13 สิงหาคม 2558 27 สิงหาคม 2558
16 พฤศจิกายน 2558 30 พฤศจิกายน 2558
16 กุมภาพันธ์ 2559 2 มีนาคม 2559

		 ประวัติการจ่ายเงินคืนทุน

ครั้ง
ที่
1

วันปิด
สมุด
ทะเบียน

วันเฉลี่ย
จ่ายเงิน
คืน

3 มี.ค. 59 17 มี.ค. 59

จ�ำนวนเงินทุน
จดทะเบียนหลัง
ลดมูลค่าหน่วยลงทุน
รวม
ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย
รวม
(ล้านบาท) (บาท) (ล้านบาท) (บาท) (ล้านบาท)
55,000.00 0.0838 460.90 9.9162 54,539.10

จ�ำนวนเงินทุนจดทะเบียน
ก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน
ต่อหน่วย
(บาท)
10.00

จ�ำนวนเงินทุน
จดทะเบียนที่ลดลง

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน : กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาท ที่
กองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ในวันที่ท�ำการ
ซื้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีแผนที่จะลด
ทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2558 จ�ำนวนประมาณ 461.00 ล้านบาท ดังนั้น
บริษทั จัดการจึงน�ำเงินจ�ำนวน 460.90 ล้านบาท ไปด�ำเนินการลดทุนจดทะเบียน
ของกองทุน และการลดทุนครั้งนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตาม
แผนที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน
ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตาม
สัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2569   การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะท�ำให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่น�ำมาคืนนี้เป็นเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งในอนาคตกองทุนจะไม่ได้รับเงินค่าเช่าจ�ำนวนดังกล่าวข้างต้น
อีก นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงให้ TTTBB เช่าและสัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนก�ำหนด กองทุนจะต้อง
คืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบตั ติ ามสัญญาเช่า
หลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาช�ำระค่าเช่าล่วง
หน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้
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8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 บริษัทจัดการ
		

8.1.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซต์

		 ชื่อ
		 ทีอ่ ยู่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0105535049700
0-2674-6488
0-2679-5996
www.bblam.co.th

		
		
		
		

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Website

		

8.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดการกองทุน

		 โครงสร้างองค์กร

ื่ ผูถ
รายชอ
้ อ
ื หุน
้
ื่ ผูถ
รายชอ
้ อ
ื หุน
้
1.

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

ร้อยละ
75.0
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

1. ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

75.0

2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

10.0

3. Asia Financial Holdings Ltd.

10.0

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

5.0

		 รายชื่อกรรมการ
รายชื่อ
1. นายเชิดชู โสภณพนิช
2. นางวรวรรณ ธาราภูมิ
3. Mr. Stephen Tan
4. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช
5. นายไพศาล เลิศโกวิทย์
6. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล
7. นายโชน โสภณพนิช
8. นายกระษิร บรรจงจิตร
9. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์
10. นายหรรสา สุสายัณห์
		

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2559)
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ

Chief Executive Off icer

2. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

Managing Director
- Business Distribution
- Corporate & High Net Worth Business
Managing Director, Chief Investment Off icer
- Fund Investment
Deputy Managing Director
- Real Estate & Infrastructure Investment
Deputy Managing Director
- Operation & System
Deputy Managing Director
- Compliance & Legal

3. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
4. นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ
5. นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ
6. นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
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รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

7. นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ
8. นางอุบลรัตน์  บุษยะกนิษฐ์
9. ดร. อดิศร โรจนพันธุ์

Deputy Managing Director
- Product  Management
Deputy Managing Director
- HR Strategy and Service Support
Assistant Managing Director
- Risk Management

		 รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวศิริเพ็ญ
หวังด�ำรงเวศ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
California State University,
Los Angeles
- ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- CFA Level 3

ประสบการณ์ท�ำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนรวม
2555-ปัจจุบัน Senior Vice President,
Real Estate and
Infrastructure
Investment
บลจ.บัวหลวง จ�ำกัด
2546-2555     ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ฝ่ายกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
บลจ. ไอเอ็นจี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
2541-2546

2. นางสาววริศรา  
เตชะกุลวิโรจน์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CISA Level 1

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายจัดการกองทุน
บลจ.บัวหลวง จ�ำกัด
2551-ปัจจุบัน    Senior Vice President,
Real Estate and
Infrastructure
Investment
บลจ.บัวหลวง จ�ำกัด
2547-2551

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
บลจ. กรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
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ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

3. นางนพวรรณ แสวงกิจ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
University of the Philippines
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- CISA Level 2

		

ประสบการณ์ท�ำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนรวม
2557-ปัจจุบัน    Assistant Vice President,
Real Estate and
Infrastructure Investment
บลจ.บัวหลวง จ�ำกัด
2554-2557      ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บลจ. ธนชาต จ�ำกัด

8.1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน คือจะต้องบริหารและจัดการ
กองทุน รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินของกองทุน ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ มติผถู้ อื หน่วยลงทุน หนังสือ
ชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บริหารจัดการกองทุน) หรือทั้งกองทุนและบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา
บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารจัดการกองทุน
ในการบริหารและจัดการกองทุนบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน ต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการ กลต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนเข้าเป็นคู่
สัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์”)
(ข) จัดให้มขี อ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ สัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
และหนังสือชี้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
สัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และหนังสือชีช้ วนฉบับร่างทีย่ นื่ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลต.
(ค) จัดให้กองทุนมีลกั ษณะไม่ตา่ งไปจากสาระส�ำคัญทีแ่ สดงไว้ลา่ สุดต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลต. ตลอดอายุของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุน  บริษัท
จัดการต้องด�ำเนินการให้กองทุนมีลกั ษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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(ง) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามข้อก�ำหนด เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และด�ำเนินการให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่งพรบ.
หลักทรัพย์
(จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชีช้ วน และโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพันระหว่าง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ (ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของหนังสือชีช้ วน) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
ต่อผูล้ งทุน ด้วยวิธกี ารทีผ่ ลู้ งทุนสามารถเข้าถึงได้กอ่ นวันเริม่ เสนอขายหน่วยลงทุน โดย
ร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
(2) จัดส่งหนังสือชี้ชวนที่มีสาระส�ำคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลต. ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ วันท�ำการก่อนการเริม่ จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนแก่ผลู้ งทุน
และจัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงาน
กองทุน (Mutual Fund Report and Prospectus System (“MRAP”))
(3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมี
ระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผู้ลงทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสิน
ใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนตาม
(1) ต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลที่ถูก
ต้องและไม่มลี กั ษณะทีท่ ำ� ให้ผลู้ งทุนส�ำคัญผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่ ว
กับการโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
ก�ำหนด
(ช) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ท�ำหน้าที่ในการจัด
จ�ำหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะ
จ�ำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สทิ ธิในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีก่ องทุนจะลงทุน
ในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
(ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
(ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการต้องด�ำเนินการและควบคุม
ดูแลให้การจัดการเป็นไปตามสาระส�ำคัญที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และบริษัท
จัดการต้องจัดให้มีข้อก�ำหนดในเอกสารสัญญาที่เข้าท�ำหรือจะเข้าท�ำเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้างที่น�ำทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผล
ต่อบริษทั จัดการโดยไม่ชกั ช้า เมือ่ มีเหตุการณ์หรือการเปลีย่ นแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
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(ญ) ได้มาเพิ่มเติมและจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานกองทุนจะไม่ประกอบกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดย
การให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อื่นด�ำเนินการเท่านั้น และบริษัทจัดการต้องด�ำเนินการให้การ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามข้อก�ำหนดในโครงการ
จัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฏ) ด�ำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กลต. หรือ ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ที่เกี่ยวข้อง ใน
กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุน
(ฐ) ด�ำเนินการทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ควบคุมดูแลและให้มนั่ ใจได้วา่ การถือหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าว
ณ ขณะใดขณะหนึง่ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่เกินสัดส่วนทีบ่ งั คับใช้
(ฑ) เพิม่ หรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในโครงการจัดการกองทุน
และตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลักเกณฑ์อนื่ ๆ
ทีป่ ระกาศใช้บงั คับโดย คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“กลต.”) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ กลต. หรื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์”)
(ฒ) จ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทุนจากกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ หรือ กฎระเบียบ
หนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์
(ณ) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะได้มา และการประเมิน
ค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครั้งถัดๆ มาให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ก�ำหนดไว้
(ด) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและหลักเกณฑ์ทกี่ รมสรรพากรก�ำหนดเพือ่ ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้ส�ำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนตามที่กฎหมายก�ำหนด
(ต) ด�ำเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์
(ถ) จัดให้มแี ละคงไว้ซงึ่ ระบบงานทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการบริหารและจัดการกองทุน อย่างน้อยใน
เรื่องดังต่อไปนี้
(1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการของกองทุน ให้มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุน
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(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตัง้ กองทุน รวมทัง้ การตรวจสอบและ
สอบทาน (การท�ำ due diligence) ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ะลงทุน ตลอด
จนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
(3) การก�ำกับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้น
ฐาน เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
(ท) บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอ�ำนาจให้บุคคลอื่น
ใด เว้นแต่บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการกองทุนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ อืน่ ทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
และการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
(ธ) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศ หรือมีความจ�ำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิด
ขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ด�ำเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่
จะปฏิบตั กิ ารและด�ำเนินการต่างๆ เพือ่ ให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่ รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน การหักภาษี
ณ ทีจ่ า่ ยจากเงินได้ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนมีสทิ ธิดำ� เนินการอืน่ ใดเท่าทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
การปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
(น) ด�ำเนินการอืน่ ๆ เพือ่ ให้เป็นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุน และรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ แต่
ทั้งนี้ การด�ำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมา
ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) การลงทุน
(ก) เข้าท�ำสัญญาเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานในนามของกองทุนภายในหก
เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และ
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
(ข) ด�ำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ�ำปี โดยมีมลู ค่ารวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุน
(เว้นแต่รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุกองทุน หรือตามที่ กลต. เห็นชอบ)
(ค) ด�ำเนินการให้กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ อืน่ ทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน เว้นแต่
ทรัพย์สนิ อืน่ ที่ กลต. อนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และด�ำเนินการให้การลงทุน
ของกองทุนในทรัพย์สนิ อืน่ ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้เกีย่ วกับอัตราส่วนการ
ลงทุน
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(3) การเรียกเก็บและช�ำระเงินของกองทุน
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บและช�ำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทน
อื่นใดจากกองทุนให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
(4) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุน
(ก) จัดให้มคี ณะกรรมการทีป่ รึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในประกาศ ทน.
1 /2554 และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งต้อง
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อก�ำหนดที่
ก�ำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
(ข) จัดให้มกี ารแต่งตัง้ บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ออกตามพ
รบ. หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก กลต. หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. เป็น
ผู้จัดการกองทุนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยา
บรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการ กลต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการ
กองทุนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงานคณะ
กรรมการ กลต. รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิด
เผยไว้ในรายงานหรือเอกสารทีจ่ ดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ และเปิด
เผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูล ให้บริษทั จัดการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(ค) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตั้งผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนดและเป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุน
(ง) แต่งตั้งนายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมี
คุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์กำ� หนด และแจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องถึงการแต่งตัง้ นาย
ทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดท�ำทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนข้อก�ำหนดและเงือ่ นไข
ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(จ) แต่งตั้งนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานเป็นผูป้ ระเมินค่าซึง่ จะประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
ตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฉ) แต่งตัง้ ทีป่ รึกษา (หากมี) เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาของบริษทั จัดการ และ/หรือ ของกอง
ทุน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุน อาทิ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย

38

รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

(ช) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลต. ให้ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
(ซ) แต่งตั้งผู้ช�ำระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. เพื่อ
ท�ำหน้าทีเ่ ก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สนิ ของกองทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบตั หิ น้า
ที่อื่นๆ ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และด�ำเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้การ
ช�ำระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุน
(ฌ) จัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. เพื่อท�ำ
หน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ลงทุนรายย่อย
(5) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ
(ก) จัดให้มกี ารยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ อันได้แก่เงินทีไ่ ด้รบั จากการจ�ำหน่ายหน่วยลงทุน
เป็นกองทุนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ภายในสิบห้าวันท�ำการนับแต่วนั ปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามมาตรา 124 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศัย
อ�ำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(ข) จัดให้มีการยื่นค�ำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน หรือนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุน แล้วแต่กรณี
(ค) ดูแลให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนเป็น
ไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค�ำสั่งที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อก�ำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษทั จัดการหรือโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือค�ำสั่งนั้น ให้บริษัทจัดการด�ำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนโดยไม่
ชักช้า
(ง) เรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนและขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน และกฎหมาย
หลักทรัพย์
(จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ในเรื่องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่อง
ดังกล่าว
(ฉ) ให้ความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งทีบ่ ริษทั จัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึง่ รวมถึง
แต่ไม่จ�ำกัดเพียงความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
และในเรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
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(ช) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการจะออกหรือจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนทีเ่ ป็นปัจจุบนั โดยมีขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นและเพียงพอเพือ่ ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนใช้
เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้
ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อก�ำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
(ซ) ด�ำเนินการก�ำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
(ฌ) อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวสามารถปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกองทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(ญ) จัดท�ำบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ
และน�ำทรัพย์สินของกองทุนและผลประโยชน์ที่ได้จากการน�ำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
ไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(ฎ) จัดท�ำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฏ) จัดให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
(ฐ) จัดท�ำรายงานการลงทุนของกองทุนให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
(ฑ) จัดท�ำมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
(ฒ) จัดท�ำงบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และน�ำส่งงบ
การเงินต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์
(ณ) จัดท�ำรายงานประจ�ำปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ
ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายในสี่เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
(ด) รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าเมื่อปรากฏ
เหตุการณ์หรือการเปลีย่ นแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยส�ำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศที่
เกี่ยวข้อง
(ต) จัดท�ำ จัดให้มีการท�ำ จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
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(ถ) ติดตาม ด�ำเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ อาทิ
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามสัญญาแต่งตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดัง
กล่าวภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงด�ำเนินการ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ
(ท) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ
		

8.1.4 จ�ำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
ชื่อ-สกุล

นายสุทธิพงศ์
พัวพันธ์ประเสริฐ

นางนพวรรณ แสวงกิจ

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดการกองทุนรวม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2551-ปัจจุบัน Deputy Managing - เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
Georgia State
Director, Head of การลงทุนของ
University
Real Estate and กองทุน
Infrastructure
- ปริญญาตรี
Investment
วิศวกรรมโยธา
บลจ.บัวหลวง จ�ำกัด
จุฬาลงกรณ์
2544-2551 ผู้จัดการอาวุโส
มหาวิทยาลัย
กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
บลจ.เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน)
- ปริญญาโท
2557-ปัจจุบัน  Assistant Vice - ดูภาพรวมการด�ำเนินงาน
เศรษฐศาสตร์
President,
ของกองทุน
University of the
Real Estate and - ติดตามผลการด�ำเนินงาน
Philippines
Infrastructure
ของกองทุน
Investment
- ปริญญาตรี
บลจ.บัวหลวง จ�ำกัด - ติดตามการปฏิบัติงานของ
เศรษฐศาสตร์
2554-2557 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ   ผู้บริหารทรัพย์สินให้เป็นไป
มหาวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    ตามที่ก�ำหนด และประสาน
ธรรมศาสตร์
บลจ. ธนชาต จ�ำกัด งานกับผู้บริหารทรัพย์สินใน
- CISA Level 2
เรื่องต่างๆ เพื่อการบริหาร
และจัดการกองทุน
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์  ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี
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ชื่อ-สกุล
นายชูเกียรติ
วิริยะก่อกิจกุล

นายณัฐพงษ์
วานิชเจริญนาน

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดการกองทุนรวม

- ปริญญาตรี การบัญชี 2551-ปัจจุบัน Senior Vice
- ปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน
มหาวิทยาลัย
President,  
และงานทะเบียน ส�ำหรับ
หอการค้าไทย
Fund Accounting กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
and Operation
และกองทุนรวมโครงสร้าง
บลจ.บัวหลวง จ�ำกัด พื้นฐาน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2556 - ปัจุบัน Assistant Vice - ปฏิบัติงานด้านการบัญชีการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
President,  
เงิน และงานทะเบียน
Fund Accounting ส�ำหรับกองทุนรวม
- ปริญญาตรี การบัญชี   
and Operation
อสังหาริมทรัพย์และกองทุน
สถาบันเทคโนโลยีราช
บลจ.บัวหลวง จ�ำกัด รวมโครงสร้างพื้นฐาน
มงคล วิทยาเขต
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 2553-2556 Assistant
Manager, Fund
Accounting
ธนาคารซิตี้แบงค์
(ประเทศไทย)

8.2 ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
		

8.2.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร

		 ชื่อ
		 ทีอ่ ยู่
		 เลขทะเบียนบริษัท
		 โทรศัพท์
		 โทรสาร

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (“TTTBB”)
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
บมจ.0107550000149
0-2100-2100
0-2100-2121
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8.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม
2558
BOD

EXCOM
INTERNAL AUDIT

COO
COO

TECHNOLOGY GROUP

ENGINEERING

		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IP NETWORK
OPERATIONS

RO1
INFORMATION
TECHNOLOGY

LEGAL

คณะกรรมการของ TTTBB
นายพิชญ์
นายอนุพงษ์
นางสาวสายใจ
นางนงลักษณ์
นายวสุ
นางสาวจงรัก
นายสุพจน์

ชื่อ
โพธารามิก
โพธารามิก
คีตสิน
พงษ์ศรีหดุลชัย
ประสานเนตร
โรจนวิภาต
สัญญพิสิทธิ์กุล

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

RO10
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1.
2.
3.
4.
5.
		

ผู้บริหารของ TTTBB
ชื่อ
นายสุขุม
เชาวน์ลิลิตกุล
นายสุพจน์
สัญญพิสิทธิ์กุล
นายสมบัติ
พันศิริพัฒน์
นายพิสิฐ
ตันติโรจนกิจการ
นายประจักษ์         คุณาวุฒิ

ต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

8.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

เรื่อง
รายละเอียด
การเช่าใช้ทรัพย์สิน (ตาม yy TTTBB ตกลงช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และช�ำระล่วงหน้าในวันที่ 15 ของทุก
เดือน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่กองทุนระบุ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่
สัญญาเช่าหลัก)
กองทุนและ TTTBB อาจตกลงร่วมกัน  ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเท่ากับ
คู่สัญญา
ราคา 425 บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากนั้น
1. กองทุน ในฐานะผู้ให้เช่า
ราคา 425 บาทนั้นจะมีการปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยปรับขึ้นตาม
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวง
2. TTTBB ในฐานะผู้เช่า
พาณิชย์ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   
yy TTTBB ตกลงช�ำระค่าเช่าล่วงหน้าส�ำหรับการเช่าสามเดือนสุดท้ายให้แก่กองทุน
รวมในวันถึงก�ำหนดช�ำระค่าเช่างวดแรก โดยจะช�ำระให้ในอัตรา 425 บาท/คอร์
กิโลเมตร/เดือน รวมเป็นเงินไม่น้อยกว่า 816 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่า
จ�ำนวนเงินค่าเช่าที่กองทุนมีสิทธิได้รับในช่วงระยะเวลาสามเดือนสุดท้ายดังกล่าว
มีจ�ำนวนสูงกว่าค่าเช่าที่กองทุนได้รับล่วงหน้าไว้แล้ว TTTBB จะช�ำระค่าเช่าใน
ส่วนที่ขาดนั้นให้แก่กองทุนเมื่อวันถึงก�ำหนดช�ำระเงินค่าเช่าของระยะเวลาสาม
เดือนสุดท้ายนั้น
yy ตลอดระยะเวลาการเช่า TTTBB ตกลงที่จะด�ำเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่
จ�ำกัดเพียง) การด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. ช�ำระค่าเช่า และเงินอื่นใดทั้งหมดซึ่งถึงก�ำหนดช�ำระให้แก่กองทุนตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญา
2. ใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกัน
3. ไม่ท�ำให้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ
4. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อม การได้รับใบ
อนุญาตที่จ�ำเป็นทั้งหมดส�ำหรับการประกอบธุรกิจ และช�ำระภาษี อากร
แสตมป์ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสง
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เรื่อง

รายละเอียด
5. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้แก่กองทุน ซึ่งรวมถึง งบการเงินประจ�ำปีที่ตรวจ
สอบแล้ว งบการเงินงวด 6 เดือนซึ่งสอบทานแล้ว งบการเงินรายไตรมาสที่
สอบทานแล้วตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเช่าหลัก
6. ให้กองทุนหรือผูแ้ ทนของกองทุนสามารถตรวจสอบทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ทีเ่ ช่าในเวลาใดๆ ตามสมควรโดยกองทุนจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าสาม (3) วัน
ท�ำการ ยกเว้นในกรณีฉกุ เฉินซึง่ กองทุนไม่จำ� ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ในการ
เข้าตรวจนั้น กองทุนจะต้องพยายามไม่รบกวนหรือก่อความขัดข้องให้แก่
TTTBB และ/หรือ การด�ำเนินงานของ TTTBB
7. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกับบริษัทประกันที่มีชื่อ
เสียง โดยมีวงเงินคุ้มครองตามที่ได้ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
8. ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงือ่ นไขของใบอนุญาตและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของ TTTBB และแจ้งกองทุนทราบทันทีหากได้รบั ค�ำบอกกล่าว
หรือค�ำสั่งจากหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขใบอนุญาตหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกระทบต่อ
ความสมบูรณ์ของใบอนุญาตหรือท�ำให้ใบอนุญาตถูกเพิกถอน
9. เมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรเป็นหนังสือจากกองทุน TTTBB จะต้องจัด
เตรียมและส่งมอบตราสารหรือเอกสาร และด�ำเนินการใดๆ ตามที่กองทุน
ร้องขอตามสมควร เพื่อให้การเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตามสัญญาเช่า
หลักเกิดความสมบูรณ์และมีผลบังคับ
10. เมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรเป็นหนังสือจากกองทุน TTTBB จะต้องให้
ความช่วยเหลือแก่กองทุนในการใช้สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกัน
คุณภาพของอุปกรณ์ (Warranty) การประกันภัย (Insurance) หรือสิทธิเรียก
ร้องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
11. จัดเตรียมข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงให้พร้อมส�ำหรับให้กองทุน
ตรวจสอบ เมื่อกองทุนร้องขอตามสมควร
12. ไม่แสดงตนหรืออ้างว่ากองทุนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆในการ
ประกอบธุรกิจของ TTTBB หรือแสดงตนว่าเป็นตัวแทนของกองทุน ไม่ว่าใน
เวลาใดๆ
13. เก็บรักษาบันทึกการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงในทางการค้าปกติของ TTTBB
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14. จัดเตรียมข้อมูล หนังสือ บันทึก หรือเอกสารใดๆ ที่จ�ำเป็นให้แก่กองทุนโดย
ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากกองทุนเพื่อการที่จะท�ำให้กองทุน
สามารถตอบข้อเรียกร้องทางภาษีหรือหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงได้
15. ไม่ให้เช่าช่วงหรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงหากไม่ได้
รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุน เว้นแต่ที่จะอนุญาตให้กระท�ำได้ตาม
ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าหลัก
16. ด�ำเนินการใดๆ เพื่อมิให้มกี ารเคลือ่ นย้ายชิ้นส่วนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส�ำคัญ
ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง เว้นแต่เป็นไปตามสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุง
รักษา หรือเพื่อผลประโยชน์จากการเช่า และตราบเท่าที่ทรัพย์สินจะไม่เกิด
ความเสียหาย
17. ด�ำเนินการใดๆ เพื่อให้ชิ้นส่วนหรือทรัพย์สินซึ่งติดตั้งกับทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสง (นอกเหนือไปจากส่วนเพิม่ เติม การแก้ไขเปลีย่ นแปลง การปรับเปลีย่ น
และการปรับปรุง ตามสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน (ถ้ามี) ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุน) ภายหลังจากวันเข้าท�ำสัญญาเช่าหลักมีการระบุ
อย่างชัดเจนและสามารถด�ำเนินการรื้อถอนออกจากทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงได้อย่างถาวร โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสง และ
18. ด�ำเนินการมิให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง เว้น
แต่ (1) เป็นกรณีทหี่ ากมิได้มกี ารด�ำเนินการดังกล่าวจะเป็นเหตุทำ� ให้ทรัพย์สนิ
เส้นใยแก้วน�ำแสง ได้รบั ความเสียหายหรือเป็นอันตราย (2) การไม่ดำ� เนินการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นเหตุท�ำให้ TTTBB ตกเป็นผู้ผิดนัดตาม
ข้อก�ำหนดของสัญญาเช่าหลัก และ (3) การแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงนัน้ เป็นการ
ด�ำเนินการตามสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษา

การประกั น รายได้ ค ่ า เช่ า ตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า TTTBB ตกลงที่จะด�ำเนินการต่างๆ
(ตามสัญญาประกันรายได้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัดเพียง) การด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ค่าเช่า)
1. ช�ำระค่าเช่า และ เงินอืน่ ใดทัง้ หมดซึง่ ถึงก�ำหนดช�ำระเพือ่ เป็นการประกันราย
ได้ให้แก่กองทุนตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
คู่สัญญา
1. กองทุน ในฐานะเจ้าของ
กรรมสิ ท ธิ์ ท รั พ ย์ สิ น
เส้นใย แก้วน�ำแสง ซึ่ง
มี ห น้ า ที่ เ ปิด ให้บุค คล
อื่ น ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงของกองทุน

2. ไม่ท�ำให้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อม การได้รับใบ
อนุญาตที่จ�ำเป็นทั้งหมดส�ำหรับการประกอบธุรกิจ และช�ำระภาษี อากร
แสตมป์ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงส่วนรอง
4. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้แก่กองทุน ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ�ำปีที่ตรวจ
สอบแล้ว งบการเงินงวด 6 เดือนซึ่งสอบทานแล้ว งบการเงินรายไตรมาสที่
สอบทานแล้ว
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เรื่อง
2. TTTBB ในฐานะผู้รับ
ประกันรายได้ในรูปของ
ค่าเช่า

รายละเอียด
5. ให้กองทุนหรือผูแ้ ทนของกองทุนสามารถตรวจสอบทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ส่วนรองที่ TTTBB เช่าใช้ในเวลาใด ๆ ตามสมควรโดยกองทุนจะต้องบอก
กล่าวล่วงหน้าสาม (3) วันท�ำการ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินซึ่งกองทุนไม่จ�ำต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้า แต่ในการเข้าตรวจนั้น กองทุนจะต้องพยายามไม่รบกวน
หรือก่อความขัดข้องให้แก่ TTTBB และ/หรือ การด�ำเนินงานของ TTTBB
6. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกับบริษัทประกันที่มีชื่อ
เสียง โดยมีวงเงินคุ้มครองตามที่ได้ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
7. ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงือ่ นไขของใบอนุญาตและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของ TTTBB และแจ้งกองทุนทราบทันทีหากได้รบั ค�ำบอกกล่าว
หรือค�ำสั่งจากหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขใบอนุญาตหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกระทบต่อ
ความสมบูรณ์ของใบอนุญาตหรือท�ำให้ใบอนุญาตถูกเพิกถอน
8. เมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรเป็นหนังสือจากกองทุน TTTBB จะต้องจัด
เตรียมและส่งมอบตราสารหรือเอกสาร และด�ำเนินการใด ๆ ตามที่กองทุน
ร้องขอตามสมควร เพื่อให้การเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองตาม
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่ามีผลสมบูรณ์และมีผลใช้บังคับได้
9. เมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรเป็นหนังสือจากกองทุน TTTBB จะต้องให้
ความช่วยเหลือแก่กองทุนในการใช้สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกัน
คุณภาพ (Warranty) การประกันภัย (Insurance) หรือสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง
10. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองให้พร้อมส�ำหรับ
ให้กองทุนตรวจสอบ เมื่อกองทุนร้องขอตามสมควร
11. ไม่แสดงตนหรืออ้างว่ากองทุนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ในการ
ประกอบธุรกิจของ TTTBB หรือแสดงตนว่าเป็นตัวแทนของกองทุน ไม่ว่าใน
เวลาใด ๆ ยกเว้นการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ อง TTTBB ตามสัญญาให้บริการจัดหา
ผู้เช่าทรัพย์สิน
12. เก็บรักษาบันทึกการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงส่วนรองในทางการค้าปกติของ TTTBB
13. จัดเตรียมข้อมูล หนังสือ บันทึก หรือเอกสารใด ๆ ที่จ�ำเป็นให้แก่กองทุนโดย
ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากกองทุนเพื่อการที่จะท�ำให้กองทุน
สามารถตอบข้อเรียกร้องทางภาษีหรือหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองได้
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14. ด�ำเนินการใด ๆ เพือ่ มิให้มกี ารเคลือ่ นย้ายชิน้ ส่วนหรือส่วนหนึง่ ส่วนใดทีส่ ำ� คัญ
ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง เว้นแต่เป็นไปตามสัญญาบริหารดูแล
และบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน
15. ด�ำเนินการใด ๆ เพื่อให้ชิ้นส่วนหรือทรัพย์สินซึ่งติดตั้งกับทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงส่วนรอง (นอกเหนือไปจากส่วนเพิ่มเติม การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การ
ปรับเปลีย่ น และการปรับปรุง ตามสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สนิ
(ถ้ามี) ซึง่ เป็นกรรมสิทธิข์ องกองทุน) ภายหลังจากวันเข้าท�ำสัญญาประกันราย
ได้ค่าเช่ามีการระบุอย่างชัดเจนและสามารถด�ำเนินการรื้อถอนออกจาก
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองได้อย่างถาวร โดยไม่ก่อให้เกิดความเสีย
หายแก่ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
16. ไม่ให้เช่าช่วงหรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง
หากไม่ได้รบั ความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุน เว้นแต่ทจี่ ะอนุญาตให้กระท�ำ
ได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
17. ด�ำเนินการมิให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วน
รอง เว้นแต่ (1) เป็นกรณีที่หากมิได้มีการด�ำเนินการดังกล่าวจะเป็นเหตุท�ำให้
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองได้รับความเสียหายหรือเป็นอันตราย (2)
การไม่ดำ� เนินการแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะเป็นเหตุทำ� ให้ TTTBB ตก
เป็นผูผ้ ดิ นัดตามข้อก�ำหนดของสัญญาประกันรายได้คา่ เช่า และ (3) การแก้ไข
หรือเปลีย่ นแปลงนัน้ เป็นการด�ำเนินการตามสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษา
ทรัพย์สิน และ
18. แจ้งให้กองทุนทราบถึงการผิดสัญญาเช่าที่ TTTBB ได้เข้าท�ำกับบุคคล
ภายนอกโดยไม่ชักช้า

การให้ บ ริ ก ารจั ด หาผู ้ เ ช่ า
ทรัพย์สิน (ตามสัญญาให้
บริการจัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ )
คู่สัญญา
1. TTTBB ในฐานะผูจ้ ดั หา
ผู้เช่าทรัพย์สิน
2. กองทุน ในฐานะเจ้าของ
ทรัพย์สิน

1. TTTBB ตกลงเป็นผู้ด�ำเนินการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่น ส�ำหรับทรัพย์สิน
ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมดของกองทุนที่ได้
รับการส่งมอบจาก TTTBB ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากมีผู้เช่ารายอื่น
สนใจเช่าทรัพย์สินในส่วนนี้ กองทุนก็สามารถด�ำเนินการให้เช่าต่อไปได้ (โดย
อาจให้ผเู้ ช่ารายอืน่ ท�ำสัญญาเช่ากับกองทุนโดยตรง หรือกองทุนก�ำหนดให้ทำ�
สัญญาเช่ากับ TTTBB) โดย TTTBB ตกลงสละสิทธิใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงดังกล่าวโดยทันทีทกี่ องทุนได้บรรลุขอ้ ตกลงเรือ่ งการเช่าใช้กบั ผูเ้ ช่าราย
อื่นดังกล่าว
หาก TTTBB จะเข้าท�ำสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ รายอืน่ จะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากกองทุนก่อน (ซึ่งกองทุนตกลงจะไม่ปฏิเสธการให้ความเห็นชอบ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและตกลงจะให้ความเห็น โดยกองทุนต้องแจ้งกลับ
ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน) ในกรณีที่
TTTBB มีหรือได้ตดิ ตัง้ เส้นใยแก้วน�ำแสงซึง่ ตัง้ อยูบ่ นเส้นทางเดียวกับทรัพย์สนิ
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รายละเอียด
เส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุน และมีบคุ คลอืน่ สนใจขอเช่าใช้เส้นใยแก้วน�ำแสง
บนเส้นทางดังกล่าว TTTBB ตกลงที่จะด�ำเนินการให้บุคคลดังกล่าวเช่าใช้
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุนก่อน
TTTBB มิได้รบั ประกันแก่กองทุนภายใต้สญ
ั ญานีว้ า่ จ�ำนวนทรัพย์สนิ ที่ TTTBB
จะด�ำเนินการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นนั้นจะต้องเป็นจ�ำนวนขั้นต�่ำเท่าใด
2. เพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนในระหว่างที่ไม่มีผู้ใดสนใจเช่าใช้
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และช�ำระค่าเช่าใช้
ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาประกันรายได้คา่
เช่า โดยสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าดังกล่าวจะมีก�ำหนดอายุไม่เกิน 3 ปี
กองทุนมีสทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญานี้ โดยต้องส่งหนังสือล่วงหน้า 6 เดือนแจ้งการต่อ
อายุสัญญาให้แก่ TTTBB การส่งหนังสือแจ้งการต่อสัญญาดังกล่าวจะมีผล
ท�ำให้สัญญานี้มีผลใช้บังคับต่อไปอีก 3 ปี โดยอัตโนมัติโดยคู่สัญญาไม่จ�ำต้อง
เข้าท�ำสัญญาประกันรายได้คา่ เช่าฉบับใหม่แต่อย่างใด ทัง้ นี้ การต่ออายุสญ
ั ญา
ครัง้ ใดๆ จะต้องไม่เกินก�ำหนดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ประเภทที่สามของ TTTBB ซึ่งจะสิ้นอายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
3. กองทุนตกลงให้ TTTBB มีสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินและรายละเอียดของ
ทรัพย์สินที่ TTTBB มีหน้าที่ต้องจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นภายใต้สัญญานี้
ในระหว่างเวลาใด ๆ ของสัญญานี้ โดย TTTBB ต้องมีหนังสือแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงให้กองทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ TTTBB จะมีสิทธิดังกล่าวข้างต้น
ตราบเท่าทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่ามีผลใช้บงั คับอยูเ่ ท่านัน้ และการด�ำเนิน
การดังกล่าวจะไม่ทำ� ให้ทรัพย์สนิ กองทุนได้รบั ความเสียหาย นอกจากนัน้ การ
ใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องไม่มีผลท�ำให้ กองทุนกระท�ำผิดต่อค�ำสั่ง หรือ ระเบียบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือต้องมีความรับผิดทางกฎหมายหรือระเบียบ
หรือค�ำสัง่ ใดๆ หรือผิดสัญญาอืน่ ใดทีก่ องทุนมีกบั ผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำ
แสงรายอื่น  

การบริหารดูแลและบ�ำรุง yy ตลอดระยะเวลาของสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน TTTBB มีหน้า
ที่หลายประการซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
รักษาทรัพย์สนิ (ตามสัญญา
บริหารดูแลและบ�ำรุงรักษา
1. ให้บริการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ สมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ
ทรัพย์สิน)
รวมทั้งเป็นไปตามที่สัญญาก�ำหนด และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง มีอายุการใช้งานสูงสุด และลดต้นทุน ภาวะการ
คู่สัญญา
ขาดแคลนของทรัพยากร (Outage) หรืออุปสรรคประการอื่นๆ ให้น้อยที่สุด
1. กองทุน ในฐานะเจ้าของ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสง และ

2. TTTBB ในฐานะผู ้ ใ ห้
บริการ

2. จัดหาบุคลากรแรงงานและผู้เชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมงาน และผู้บริหารที่จ�ำเป็น
ตามสมควร ซึ่งมีความสามารถในการท�ำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้
บริการ

3. (ก) ด�ำเนินการและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดของใบอนุญาตและ
กฎหมายที่ใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ การบ�ำรุงรักษา และการ
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เรื่อง

รายละเอียด
ซ่อมแซมทรัพย์สินรวมทั้งการให้บริการตามสัญญา (ข) ด�ำเนินการยื่นค�ำขอ
และได้รับการอนุมัติต่างๆที่จ�ำเป็น ในการประกอบธุรกิจ หรือให้บริการตาม
สัญญา และ (ค) แจ้งกองทุนโดยทันทีหากได้รับค�ำบอกกล่าวหรือค�ำสั่งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันเป็นสาระส�ำคัญ
4. ประสานงาน ท�ำสัญญา และตรวจตราการปฏิบตั งิ านของคูส่ ญ
ั ญาซึง่ เป็นบุคคล
ภายนอกเกี่ยวกับการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้
5. (ก) เก็บรักษาข้อมูลการด�ำเนินงาน บันทึก และเอกสารรายงาน ซึ่งบันทึก
ข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินงานและการบ�ำรุงรักษาทรัพย์สนิ ตามก�ำหนดเวลาที่
สัญญานี้ก�ำหนด และ (ข) ให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนที่จ�ำเป็นตามสมควร
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเรื่องการรายงานตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องก�ำหนด
6. ด�ำเนินการให้ทรัพย์สนิ ของกองทุนปราศจากซึง่ ภาระผูกพันและสิทธิเรียกร้อง
ใดๆ
7. ไม่ขาย ให้เช่า จ�ำน�ำ จ�ำนอง โอน หรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน
8. ให้บริการตามสัญญาโดยไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ เว้นแต่ (ก)
เป็นการด�ำเนินการตามแผนก�ำหนดการซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาซึ่ง TTTBB
ด�ำเนินการตามธุรกิจปกติ (ข) ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือพฤติการณ์พิเศษ
ตราบที่เหตุฉุกเฉิน หรือพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจากการกระท�ำ
ของ TTTBB
9. รับผิดชอบเรือ่ งการจัดหาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นเพือ่ การให้บริการตาม
สัญญา และ
10. รับผิดชอบและรับผิดส�ำหรับการกระท�ำ การงดเว้นกระท�ำการ การผิดสัญญา
และการกระท�ำโดยความประมาทเลินเล่อของตัวแทนบุคคลภายนอกซึง่ เป็นคู่
สัญญา ผูร้ บั จ้างช่วง (sub-contractor) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและบุคลากรเสมือน
หนึง่ เป็นการกระท�ำ การงดเว้นกระท�ำการ การผิดสัญญา และการกระท�ำด้วย
ความประมาทของ TTTBB เอง

การโอนสิทธิ (ตามสัญญา TTTBB ตกลงกับกองทุนว่าจะด�ำเนินการต่างๆ รวมถึง
โอนสิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาให้
1. ด�ำเนินการให้ TTTI โอนเงินที่ต้องช�ำระให้แก่กองทุนเข้าบัญชีที่กองทุนระบุ
บริการโครงข่าย)
2. ด�ำเนินการให้สัญญาให้บริการโครงข่าย มีผลใช้บังคับครบถ้วนสมบูรณ์ตลอด
คู่สัญญา
ระยะเวลาที่ให้หลักประกัน และ
1. TTTBB ในฐานะผู้โอน
3. เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองทุน หรือ
สิทธิ
ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้เอกสารธุรกรรมแล้ว TTTBB ตกลงที่จะไม่ด�ำเนิน

2. กองทุ น ในฐานะผู ้ รั บ
โอนสิทธิ

การดังต่อไปนี้
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(ก) สละสิทธิ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือดัดแปลง รวมถึงให้ความยินยอมใน
การสละสิทธิ เปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือดัดแปลง ข้อสัญญาใดๆ ในสัญญา
ให้บริการโครงข่าย เว้นแต่ตามที่กฎหมายก�ำหนดและการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวไม่กระทบถึงจ�ำนวนเงินที่ TTTI ต้องช�ำระให้แก่กองทุน หรือ
ระยะเวลาการช�ำระเงิน
(ข) ระงับหรือบอกเลิกสัญญาให้บริการโครงข่าย
(ค) ตกลงยินยอมในข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้สญ
ั ญาให้บริการโครงข่ายเว้นแต่
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดและการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวไม่กระทบถึงจ�ำนวน
เงินที่ TTTI ต้องช�ำระให้แก่กองทุน หรือระยะเวลาการช�ำระเงิน และ
(ง) ท�ำให้เสื่อมค่า ท�ำลาย ลดค่า หรือท�ำให้ลดลงโดยประการใดๆ ซึ่งมูลค่า
ของผลประโยชน์ของ TTTBB ที่มีในสัญญาให้บริการโครงข่าย หรือใน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นหลักประกัน โดยเจตนา ไม่วา่ ในลักษณะใดหรือด้วยวิธกี าร
ใด
4. จัดส่งหนังสือบอกกล่าวที่ออกโดย TTTBB หรือที่ TTTBB ได้รับที่เกี่ยวข้อง
กับสัญญาให้บริการโครงข่าย
5. ท�ำหนังสือแจ้งกองทุนเมือ่ เกิดเหตุหรือกรณีใดๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดสิทธิเรียกร้องของ
TTTBB ภายใต้สัญญาให้บริการโครงข่าย
6. ด�ำเนินการตามหน้าที่ของตนอย่างครบถ้วนตามก�ำหนดเวลารวมทั้งใช้สิทธิ
ของตนภายใต้สัญญาให้บริการเครือข่ายเต็มที่ และ
7. ไม่ใช้สิทธิในการหักลบกลบหนี้ใดๆ หรือยกข้อต่อสู้ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ของTTTBB ภายใต้สัญญาโอนสิทธิขึ้นอ้างต่อกองทุน

ข้ อ ตกลงด� ำ เนิ น การ(ตาม หน้าที่หลักของผู้สนับสนุนรวมถึง แต่ไม่จ�ำกัดอยู่เพียง เรื่องดังต่อไปนี้
สัญญาข้อตกลงด�ำเนินการ)
1. ผู้สนับสนุนและบริษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุนตกลงจะไม่โอนหุ้นในบริษัทใด ๆ
หน้าทีง่ ดเว้นกระท�ำการของ
อันจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้สนับสนุนใน TTTBB และ TTTI (โดย
บริษัท
ทางอ้อมในทั้งสองบริษัท) ต�่ำกว่าร้อยละ 76 ตลอดระยะเวลาที่ผู้สนับสนุนยัง
คู่สัญญา
คงมีหน้าทีแ่ ละความผูกพันตามเอกสารธุรกรรม โดยผูส้ นับสนุนจะไม่กอ่ ภาระ
1. บริษัท จัสมิน อินเตอร์
ผูกพันในหุ้นจ�ำนวนร้อยละ 76 ดังกล่าวของ TTTBB และ TTTI
เ น ชั่ น แ น ล จ� ำ กั ด
อนึ่ง หากสัดส่วนการถือหุ้นของผู้สนับสนุนใน TTTBB และ TTTI (โดยทาง
(มหาชน) ในฐานะผู ้
อ้อม) ลดลงต�ำ่ กว่าร้อยละ 76 เนื่องจากผลของการบังคับคดีที่ท�ำให้อคิวเม
สนับสนุน
นท์ต้องโอนขายหุน้ ของ TTTBB ให้กับผู้ถือหุ้นของ TT&T ตามค�ำพิพากษา
2. กองทุ น ในฐานะผู ้ ซื้ อ
ซึ่งถึงที่สุดของศาล ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาเช่าหลัก บริษัทจัดการจะ
ทรัพย์สิน และผู้ให้เช่า
พิจารณาปัจจัยดังต่อไปนีก้ อ่ นทีจ่ ะด�ำเนินการใด ๆ ต่อไปภายใต้สญ
ั ญาเช่าหลัก
3. TTTBB ในฐานะผู้ขาย
และ/หรือสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
ผู้เช่า และผู้ให้บริการ
โครงข่ายแก่ TTTI และ
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4. TTTI ในฐานะผู ้ รั บ
บริ ก ารโครงข่ า ยจาก
TTTBB  และให้บริการ
อินเตอร์เน็ตแก่ลูกค้า

รายละเอียด
(ก) ผู้สนับสนุน และทีมผู้บริหารของ TTTBB (ก่อนการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุน้ ดังกล่าว) ยังคงมีอำ� นาจควบคุม ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดําเนินงาน การแต่งตั้ง
กรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง หรือการกระทําอื่นใดที่อาจมีผล
ต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ TTTBB
และ TTTI หรือไม่
(ข) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้ นธุรกิจโทรคมนาคมของกลุม่
ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่และทีมผู้บริหาร (หลังการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือ
หุ้นดังกล่าว)
(ค) นโยบายและแผนธุรกิจด้านโทรคมนาคมของกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ และ
(ง) ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้พิจารณาปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เห็นว่า TTTBB และ TTTI มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าและเงิน
ประกันรายได้ตามสัญญาเช่าและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
พิจารณายกเลิกสัญญาเช่าและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า รวมทั้งเรียก
ร้องค่าเสียหาย หรือด�ำเนินการอื่นใดตามสิทธิของกองทุนที่มีภายใต้
เอกสารธุรกรรม
2. หากผู้สนับสนุน หรือบริษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุนมีสิทธิเรียกร้องต่อ TTTBB
หรือ TTTI ตามเอกสารธุรกรรม หรือตามเอกสารอื่นใด ผู้สนับสนุนตกลงที่
จะ (และท�ำให้แน่ใจว่าบริษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุนจะ) ผ่อนเวลาการใช้สิทธิ
เรียกร้องของผู้สนับสนุน หรือบริษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุนดังกล่าวออกไป
จนกว่าหน้าที่ทั้งหมดของ TTTBB และ TTTI ภายใต้เอกสารธุรกรรมจะได้
รับการปลดเปลือ้ งทัง้ หมด ทัง้ นี้ โดยสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจะเป็นหนีด้ อ้ ยสิทธิ
กว่าหนี้ที่ TTTBB และ TTTI มีต่อกองทุน ทั้งนี้ ยกเว้นสัญญาตามที่ระบุไว้
ในสัญญาข้อตกลงด�ำเนินการ
3. ผู้สนับสนุน TTTBB และ TTTI จะน�ำส่งงบการเงิน บัญชี หรือข้อมูลอื่นๆ
ตามที่ได้มีการร้องขอตามสมควรจากกองทุน เพื่อใช้ในการก�ำกับดูแลธุรกิจ
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
4. จนกว่าหน้าที่ทั้งหมดของ TTTBB ภายใต้เอกสารธุรกรรมจะได้รับการ
ปลดเปลื้องทั้งหมด TTTBB จะต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังต่อไปนี้
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รายละเอียด
(1) อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อทุนไม่เกิน 1 เท่า
(2) อัตราหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า และ
(3) อัตราส่วนทางการเงินในการจ่ายเงินปันผลตามที่สัญญาก�ำหนด
ทั้งนี้ ตามค�ำนิยามและรายละเอียดวิธีการค�ำนวณที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ในกรณีที่อัตราส่วนทางการเงินไม่เป็นไปตามที่ก�ำหนด TTTBB อาจไม่สามารถจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือก่อหนี้สินเพิ่มเติมได้ เว้นแต่หนี้สินดังกล่าวจะเป็นหนี้ด้อย
สิทธิกว่าหนี้ที่ TTTBB มีต่อกองทุน
หน้าที่งดเว้นกระท�ำการของบริษัท
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุนล่วงหน้า TTTBB และ TTTI ถูก
จ�ำกัดมิให้ด�ำเนินการบางประการ ซึ่งรวมถึงการกระท�ำดังต่อไปนี้
1. การประกอบธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของ
TTTBB และ TTTI ในปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะทั่วไปของธุรกิจ
ของ TTTBB และ TTTI ที่ด�ำเนินการอยู่ในวันที่เข้าท�ำเอกสารธุรกรรม
2. การเข้าซื้อกิจการ หุ้น หรือเข้าถือประโยชน์ในลักษณะกรรมสิทธิ์ในนิติบุคคล
อื่น เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงด�ำเนินการ
3. ลดทุนจดทะเบียน (เว้นแต่กรณีการลดมูลค่าทีต่ ราไว้ ซึง่ ไม่ทำ� ให้ทนุ จดทะเบียน
ของ TTTBB และ TTTI เปลี่ยนแปลง)
4. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง สละสิทธิ หรือดัดแปลง ซึ่งเงื่อนไขที่ส�ำคัญของใบ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือเงื่อนไขที่ส�ำคัญใดๆ ของสัญญา
(ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน) เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับก�ำหนดหรือ
เมือ่ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ
ของ TTTBB หรือ TTTI
5. การสละสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือยกเลิกสัญญา
ที่ส�ำคัญใดๆ (ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน) ซึ่งจ�ำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ
6. ให้กู้ยืมเงิน หรือกระท�ำการใด ๆ ให้ตนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งรวมถึง การค�้ำ
ประกัน หรือยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย หรือก่อหนี้เพื่อประโยชน์ของบุคคล
อื่น หรือยอมรับโอนหนี้จากบุคคลอื่นยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ เช่น (ก) TTTBB
ให้ผสู้ นับสนุน (และบริษทั ย่อยของผูส้ นับสนุน) กูย้ มื เงิน (แบบหมุนเวียน) ตาม
จ�ำนวนที่ตกลงกัน ซึ่งสามารถช�ำระและกู้ยืมใหม่ได้ไม่ว่าเวลาใดๆ หากไม่มี
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รายละเอียด
การกระท�ำผิดสัญญาเกิดขึน้ ภายใต้เงือ่ นไขทีว่ า่ บริษทั ย่อยของผูส้ นับสนุนจะ
ต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของสัญญาข้อตกลงด�ำเนินการ (ข) TTTI ให้ TTTBB
กู้ยืมเงิน หรือ (ค) บัญชีลูกหนี้ของ TTTBB และ TTTI ที่ก่อขึ้นตามธุรกิจ
ปกติ บนเงื่อนไขและข้อก�ำหนดทั่วไป (arms’ length basis) และเป็นไปตาม
ทางการค้าปกติ
7. ก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันบนบัญชีลูกหนี้ (receivables) สินค้าคงคลัง
หรือทรัพย์สินของ TTTBB หรือ TTTI (ยกเว้นกรณี (ก) การก่อหลักประกัน
ตามหรือที่อนุญาตไว้ในเอกสารธุรกรรม (ข) ภาระผูกพันซึ่งเกิดขึ้นจากการ
ด�ำเนินธุรกิจตามปกติ หรือ (ค) หลักประกันหรือภาระผูกพันบนทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่มี
ความจ�ำเป็นต่อธุรกิจของ TTTBB หรือ TTTI ตราบที่หลักประกันดังกล่าว
ได้ให้ไว้เพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์รายเดียวหรือหลาย
ราย (ภายใต้เงือ่ นไขว่าการกูย้ มื เงินดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ของ
สัญญาข้อตกลงด�ำเนินการนี้))
8. จ�ำหน่ายบัญชีลูกหนี้ สินค้าคงคลัง หรือทรัพย์สินของ TTTBB หรือ TTTI
(เว้นแต่เป็นการจ�ำหน่ายทรัพย์สินโดยเป็นไปตามเกณฑ์ของกระแสเงินสดที่
ก�ำหนด หรือได้กระท�ำตามธุรกิจปกติ บนเงื่อนไขและข้อก�ำหนดทั่วไป (arms’
length basis) และเป็นไปตามทางการค้าปกติ)
9. จ่ายเงินปันผล เว้นแต่ที่ก�ำหนดไว้ภายใต้สัญญา (ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตาม
เกณฑ์อัตราส่วนทางการเงินที่ก�ำหนด)
10. เข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่ไม่อยู่บนเงื่อนไขและข้อก�ำหนดทั่วไป (arms’
length basis) และเป็นไปตามทางการค้าปกติ
11. ตกลงที่จะประนีประนอมยอมความ หรือท�ำการประนีประนอมยอมความ ใน
การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่การประนีประนอมยอมความดังกล่าว
มิได้สง่ ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินของ TTTBB หรือ
TTTI หรือความสามารถในการช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักของ TTTBB
12. การควบกิจการ การแยกกิจการ การรวมกิจการ หรือการด�ำเนินการใดใน
ลักษณะเดียวกันตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงด�ำเนินการ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
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8.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์
		

8.3.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร

		 ชื่อ
		 ที่อยู่
		 โทรศัพท์
		 โทรสาร
		

ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 18
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์รามาไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310
0-2470-3655, 0-2470-3201
0-2470-1996-7

8.3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้
(1) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(2) รับรองการได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตัง้ และการจดทะเบียนจัด
ตั้งกองทุนกับส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
(3) ก�ำกับดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน ตลอด
จนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติ
ตาม ให้แจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 5 วันท�ำการ นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์
รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(4) จัดท�ำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท�ำ
การ หรืองดเว้นกระท�ำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(5) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้
(6) ด�ำเนินการตรวจตราทรัพย์สินของกองทุน และบันทึกสภาพทรัพย์สินที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้
ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
(7) ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกอง
ทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงเอกสารธุรกรรม
(8) จัดท�ำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(9) ด�ำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมือ่
ได้รบั ค�ำสัง่ จากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. โดยค่าใช้จา่ ยในการฟ้องร้องบังคับคดีดงั กล่าว ให้
เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนได้
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(10) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
(11) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทุนซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
(13) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท�ำสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญาที่มอบหมาย
ให้บคุ คลภายนอกเข้ามาเป็นผูด้ ำ� เนินการกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ มีมลู ค่าของสัญญามากกว่า
100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท�ำ
สัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน
และกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
โดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
(14) แจ้งให้บริษทั จัดการจัดให้มกี ารประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมือ่ ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ
หรือเมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุน
(15) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์
(16) ด�ำเนินการให้มกี ารรับหรือช�ำระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการร้องขอ
อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรือ ข้อก�ำหนดของ
เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)
(17) ไม่กระท�ำการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่วา่ การกระท�ำนัน้ จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่า
ตอบแทนในการท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการด�ำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม
และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
(18) ในกรณีทกี่ ารด�ำเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการไม่ดำ� เนินการขอมติ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ�ำนาจด�ำเนินการตามที่จ�ำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
(19) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก�ำหนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
(20) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
		

8.3.3 เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
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รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

(1) เมือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และมี
การแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ้น ในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุน
(2) ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์กระท�ำการใด ๆ ทีข่ ดั ต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ในลักษณะที่มีนัยส�ำคัญและไม่สามารถเยียวยาได้
(3) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจ
สถาบันการเงิน หรือในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
(4) ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์กระท�ำความผิดอาญาเกีย่ วกับทรัพย์ตามบทบัญญัตใิ นหมวด 1 หมวด
3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(5) ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือความรับผิดชอบตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์
(6) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนที่ส�ำคัญอันเนื่องมาจากการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวมีผลให้
เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดัง
กล่าวต่อไป ในกรณีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90
วัน
(7) ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิ อ้ ใดข้อหนึง่ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ใน
กรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขคุณสมบัติให้ถูก
ต้องภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าว หรือวันถัดจากวันที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว
และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
ทราบภายใน 3 วันท�ำการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์แก้ไขการขาดคุณสมบัตเิ สร็จ
สิ้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ท�ำการแก้ไขการขาดคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนดดังกล่าว บริษทั จัดการจะด�ำเนินการขออนุญาตเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก�ำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับ
อนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้เว้นแต่ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. จะสั่งการ
เป็นอย่างอื่น
(8) เมือ่ มีผใู้ ดเสนอหรือยืน่ ค�ำร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องในส่วนทีเ่ กีย่ วกับผูด้ แู ลผล
ประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
หรือ (ข) เพื่อฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการช�ำระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ช�ำระบัญชี
หรือร้องขออืน่ ใดทีค่ ล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือภายใต้ขอ้ บังคับต่างๆ
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(9) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการ
ทั่วไป หรือ
(10) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น โดย
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึงฝ่ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้คู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน
เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นในกรณีที่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์   ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องท�ำ
หน้าทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สนิ และ
เอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น หรือตามค�ำสั่งของ
บริษทั จัดการ หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. รวมถึงการด�ำเนินการอืน่ ใดทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ให้การโอน
และส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จน
เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายในเวลาอันสมควรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยงั คงได้รบั ค่าตอบแทนตามอัตราปกติทคี่ ดิ ได้ภายใต้สญ
ั ญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ จนกว่า
การจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือ ตามค�ำสั่งของ
บริษัทจัดการ หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. จะแล้วเสร็จ
ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
และ/หรือ ค่าใช้จา่ ยอืน่ ใดทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระแต่ยงั มิได้ชำ� ระให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด จะค�ำนวณถึงวันที่ครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรือระยะ
เวลาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
8.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
		

8.4.1 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.

		

ดร. วิชิต
นายสุพจน์
นางชื่นกมล
นายสุทธิพงศ์
นางนพวรรณ

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
แย้มบุญเรือง
สันติวิภานนท์
ตรีสุทธาชีพ
พัวพันธ์ประเสริฐ  
แสวงกิจ

8.4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) ให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน
เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ
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รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

(2) แจ้งแก่บริษทั จัดการให้ทราบถึงการทีก่ รรมการรายใดมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในเรื่องที่ต้องให้ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำ ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
8.5 ชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผูส้ อบบัญชี นายทะเบียนหน่วยลงทุน และบริษทั ประเมินค่าทรัพย์สนิ
		

8.5.1 ผู้สอบบัญชี

		 ชื่อ
		 ทีอ่ ยู่
		 โทรศัพท์
		

8.5.2 นายทะเบียนหน่วยลงทุน

		 ชื่อ
		 ทีอ่ ยู่
		 โทรศัพท์
		

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด)
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0-2264-0777
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
0-2009-9000

8.5.3 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน

		 ชื่อ
		 ทีอ่ ยู่
		 โทรศัพท์

บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ�ำกัด
เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 17
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0-2656-7000

8.6 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ
-ไม่มี9. การก�ำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารและจัดการกองทุนด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการ
จัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ มติผถู้ อื หน่วยลงทุน หนังสือชีช้ วน กฎหมาย
หลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทจัดการได้จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน   เพื่อให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำแก่บริษัท
จัดการเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนประกอบด้วย
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1. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง

กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสุพจน์ สันติวิภานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ
นางนพวรรณ แสวงกิจ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ

บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

2.
3.
4.
5.

บจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย
บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
บลจ.บัวหลวง จ�ำกัด
บลจ.บัวหลวง จ�ำกัด

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทจัดการมีนโยบายก�ำหนดห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจัดการ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องใช้
ข้อมูลภายในเพือ่ ประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือ
ผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์การขออนุมัติและการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
พนักงานทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีบ่ ริหารโดยบริษทั จัดการด้วย ทัง้ นี้ หากผูบ้ ริหารหรือพนักงาน
ฝ่าฝืนข้อก�ำหนดในเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในดังกล่าวแล้ว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังเป็นการกระท�ำผิดข้อบังคับการท�ำงานและมีโทษทางวินัย
กลุ่มบริษัท จัสมินฯ แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิตภิ าวะ ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของบริษทั จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงาน กลต. ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�ำการนับจากวันที่
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิด
เผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้องและซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1
เดือนก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการตรวจสอบและป้องปรามไม่ให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารของ
บริษัทน�ำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ โดยจะด�ำเนินการตรวจสอบและรายงานการเปรียบเทียบการถือหลัก
ทรัพย์ ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกครัง้ รวมทัง้ มีการรายงานเรือ่ งการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหารให้ที่ประชุมทราบด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ก�ำหนดกฎเกณฑ์การดูแลนอกเหนือจากประกาศ
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ก�ำหนดไว้
9.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคม ซึ่งในเบื้อง
ต้น คือ กรรมสิทธ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง บริษัทจัดการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดังกล่าว ทั้งนี้เพราะบริษัทจัดการเล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจบรอด
แบรนด์อินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้
1. ตลาดอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง จากปัจจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในหลายๆ
ด้าน ท�ำให้มคี วามต้องการติดต่อสือ่ สารผ่านอินเทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจนท�ำให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตกลายเป็นบริการพื้นฐานในปัจจุบัน
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิตัลของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมให้มีจ�ำนวนผู้เข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น จุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจดิจิตอล จึงกลายเป็นการสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายให้สามารถ
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รองรับการใช้งานได้ทกุ รูปแบบการด�ำรงชีวติ โดยส่งเสริมให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วให้กบั ประชากร
ตลอดจนเชื่อมโยงเศรษฐกิจของทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน จุดเริ่มต้นนี้ไม่มีข้อจ�ำกัดของจุดสิ้นสุด ด้วยเพราะ
เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประกาศนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ โดยมุ่งที่จะส่ง
เสริมให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งประเภทมีสายและไร้สายให้เพิ่มมากขึ้นให้ทัดเทียมกับ
ประเทศชั้นน�ำในภูมิภาคนี้ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลที่
ผ่านมาก็มุ่งส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเร่งรัดพัฒนาโครงข่าย
สื่อสารความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม และ
มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
บริษทั จัดการเชื่อว่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานประเภทโทรคมนาคมซึง่ เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
ในวงกว้างของประเทศไทย มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนเพื่อให้กองทุน
สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว
9.5 การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สิน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมเป็นหลัก โดยกองทุนมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)(“TTTBB”) เป็น
ผู้เช่าใช้หลัก ซึ่ง TTTBB เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้
บริการทุกจังหวัดในประเทศไทย และเป็นผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทีม่ สี ว่ นแบ่งการตลาดเป็นอันดับ
2 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และ มุ่งเน้นการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ
ครบวงจร พัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบกิจการและการบริการลูกค้า นอกจากนัน้ คณะผูบ้ ริหารประกอบ
ด้วยบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทักษะ ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย และมีประสบการณ์ในธุรกิจบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
บริษัทจัดการมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สิน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโทรคมนาคม
มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม
มีฐานะการเงินที่มั่นคง
มีผลการด�ำเนินงานในอดีตที่น่าเชื่อถือ
มีระบบการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี
ความเหมาะสมของค่าตอบแทน

9.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน
บริษัทจัดการมีการท�ำสัญญาร่วมกันกับผู้บริหารทรัพย์สิน ซึ่งในแต่ละสัญญาจะก�ำหนดหน้าที่ของคู่สัญญา
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การรับผิดชดใช้คา่ เสียหาย การระงับข้อพิพาท และข้อตกลงอืน่ ๆ ตามสัญญาข้อตกลงด�ำเนิน
การ เพื่อควบคุมติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน
นอกจากนั้น บริษัทจัดการก�ำหนดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยว่าจ้างที่ปรึกษาด้าน
เทคนิคด�ำเนินการโดย
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1. ด�ำเนินการสุ่มตรวจสอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในปัจจุบันไตรมาสละ 25 เส้นทาง (ไม่ซ�้ำเส้นทางเดิม
ทีเ่ คยตรวจสอบแล้ว) โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างทีป่ รึกษาด้านเทคนิคกับบริษทั จัดการเพือ่ ก�ำหนดเส้น
ทางในการตรวจสอบ ซึง่ จะตรวจสอบไตรมาสละหนึง่ ภูมภิ าครวมเป็นจ�ำนวน 100 เส้นทางต่อปี โดยท�ำการ
วัดระยะทางด้วยเครื่องมือ OTDR ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานตามมาตรฐานสากล และตรวจสอบ
จ�ำนวน Core ทีว่ า่ ง เพือ่ ท�ำการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ได้ให้แก่บริษทั จัดการ
2. ด�ำเนินการสุม่ ตรวจทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตไตรมาสละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 12 เส้นทาง ในไตรมาส
ที่ 1 และ 3 และครั้งละ 13 เส้นทางในไตรมาสที่ 2 และ 4 โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาทาง
เทคนิคกับบริษัทจัดการเพื่อก�ำหนดเส้นทางในการในตรวจสอบ ระยะเวลา 2 ปี รวม 100 เส้นทาง โดย
ท�ำการวัดระยะทางด้วยเครื่องมือ OTDR   ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานตามมาตรฐานสากลและ
ตรวจสอบจ�ำนวน Core ที่ว่าง เพื่อท�ำการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ได้ให้แก่
บริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาด้านเทคนิคจะจัดส่งรายงานการตรวจทรัพย์สินให้บริษัทจัดการ ภายหลังการตรวจเป็นราย
ไตรมาสเพื่อบริษัทจัดการจะน�ำไปใช้ในการติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินต่อไป
9.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
การตรวจสอบทรัพย์สิน
บริษัทจัดการมีการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิคเพื่อท�ำการตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อให้ทรัพย์สินของกองทุนมี
สภาพพร้อมในการจัดหาผลประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง และทีป่ รึกษาด้านเทคนิค
ยังคงให้คำ� ปรึกษากรณีมขี อ้ สงสัยในเรือ่ งค่าใช้จา่ ยต่างๆของกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน ตลอดจนการบ�ำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อรักษาระดับการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบรายได้ค่าเช่า
1. TTTBB น�ำส่งรายงานการส่งมอบทรัพย์สนิ ให้กองทุนภายในวันท�ำการสุดท้ายของเดือน เพือ่ บริษทั จัดการ
ค�ำนวณค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าและร่วมตรวจทานกับ TTTBB และผู้
ดูแลผลประโยชน์
2. บริษทั จัดการส่งใบแจ้งหนีเ้ รียกเก็บค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้คา่ เช่าทีค่ ำ� นวณได้
ตามข้อ 1 ไปยัง TTTBB ภายในวันที่ 5 ของเดือน
3. TTTBB ช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้คา่ เช่าล่วงหน้าในวันที่ 15 ของทุกเดือน
หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด ให้ TTTBB ช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่า
เช่าในวันท�ำการถัดไปโดยการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการ และ TTTBB จะตกลงเป็น
อย่างอื่น
การตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน
1. TTTBB ส่งใบแจ้งหนีเ้ รียกเก็บค่าบริการรายเดือนตามสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สนิ ไม่เกิน
วันท�ำการสุดท้ายของเดือน
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2. บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบค่าบริการรายเดือน
3. กองทุนช�ำระค่าบริการรายเดือนในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด ให้กองทุน
ช�ำระค่าบริการในวันท�ำการถัดไปโดยโอนเงินเข้าบัญชี TTTBB ในจ�ำนวนเงินเท่ากับจ�ำนวนทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงทัง้ หมดทีส่ ง่ มอบแล้วตามรายงานการส่งมอบทรัพย์สนิ ล่าสุดคูณอัตราค่าบริการ (ยังไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าเช่า/ใบอนุญาตของบุคคลภายนอก
1. TTTBB น�ำส่งส�ำเนาสัญญาเช่า/ใบอนุญาตกับบุคคลภายนอกหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ใบเสร็จรับ
เงินค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวที่ TTTBB ได้ชำ� ระไปในรอบปีปจั จุบนั และรายงานสรุปรายละเอียดของ
สัญญาเช่าบริการแต่ละรายให้กับบริษัทจัดการภายในวันที่ 15 ของทุกไตรมาส
2. TTTBB วางใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินค่าพาดสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงให้กองทุนทุกสิ้นปีปฏิทิน
3. บริษทั จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบแจ้งค่าเช่าและค่าบริการ
หลักฐานการช�ำระค่าใช้จ่าย สัญญาเช่า/ใบอนุญาต เพื่อพิจารณาว่าเป็นค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่  หาก
ถูกต้องบริษัทจัดการด�ำเนินการจ่ายเงินให้ TTTBB ภายใน 7 วันท�ำการ นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดย
ท�ำค�ำสั่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชี TTTBB ตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการจะท�ำการบันทึกรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ�้ำซ้อน
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
1. TTTBB น�ำส่งใบปิดงานซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีร่ ะบุรายละเอียดการซ่อม ค่าแรง และ ค่าวัสดุ  ทีใ่ ช้ซอ่ มแซม
ทรัพย์สิน ใบตรวจรับงาน ภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย และรายงานประจ�ำวันเกี่ยวกับคดีของแต่ละกรณี
ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้บริษัทจัดการ
2. บริษทั จัดการและผูด้ แู ลทรัพย์สนิ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ตรวจสอบความเป็นกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สนิ ของกองทุน ตรวจสอบค่าซ่อม ค่าแรง กับราคากลางค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ หากถูกต้องบริษทั
จัดการด�ำเนินการจ่ายเงินให้ TTTBB ภายใน 7 วันท�ำการ นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยท�ำค�ำสั่งให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์จ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชี TTTBB ตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ
9.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากยอดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งตามโครงการ
จัดการกองทุนก�ำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการจะไม่ตำ�่ กว่า 10,000,000 บาทต่อปี ทัง้ นี้ บริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการจริงเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยมีอตั ราขัน้ ต�ำ 
่ 10,000,000
บาทต่อปี โดยค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นจ�ำนวน
49,928,696.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
9.9 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศทีส่ ำ� คัญของกองทุนต่อสาธารณชน อาทิ เช่น ฐานะการเงินและผล
การด�ำเนินงานของกองทุน ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อ
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สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอนจน
รายงานประจ�ำปี เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนผ่านเว็บไซด์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการได้มอบหมายให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องท�ำหน้าทีเ่ ปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยข้อมูลทีเ่ ปิดเผยจะต้องได้รบั การพิจารณา
อนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ มีชอื่ ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน
และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะต้องแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และ
นายทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน (หรือก�ำหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนาย
ทะเบียนก�ำหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคย
แจ้งไว้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน (หรือก�ำหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนก�ำหนด) ก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนตามที่เคยแจ้งไว้นั้น
บริษทั จัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนซึง่ มีชอื่
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้น การจ่าย
หรือการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
และสิทธิในการได้รบั หรือข้อจ�ำกัดสิทธิใดๆ ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนผูซ้ งึ่ มีชอื่ ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการที่บริษัทจัดการกระท�ำไปโดยชอบ
		

9.10.1 การขอมติโดยส่งหนังสือ
ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ�ำนวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เว้นแต่
เป็นกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระท�ำตามที่
ก�ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 10.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”

		

9.10.2 การขอมติโดยเรียกประชุม
(1) องค์ประชุม
(ก) การขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยมี
หน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุน เว้นแต่ที่ก�ำหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี้
(ข) องค์ประชุมที่ก�ำหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้น�ำมาใช้บังคับกับการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ ซึง่ จะต้องกระท�ำตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหนังสือ
ชี้ชวน หัวข้อ 10.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”
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รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

(2) สิทธิออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่จะลง
มติใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น
(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ
10.4.7 “ข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน” จะต้องงดออกเสียงส�ำหรับหน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกิน
อัตรานั้น
(3) ข้อก�ำหนดในการออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตนถือ
(ข) เว้นแต่กรณีทกี่ ำ� หนดไว้ในข้อ (ค) และข้อ (ง) ท้ายนี้ มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้ถอื ตามจ�ำนวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (เกินกว่าร้อยละ 50) ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(ค) เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี้ มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้ถอื ตามจ�ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(1) การได้มาเพิม่ เติมหรือการจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ มี ลู ค่าเกิน
กว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ
เวลาทีม่ กี ารได้มาหรือจ�ำหน่ายไปดังกล่าว หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สทิ ธิออกเสียง
เพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�ำจ�ำกัดความวรรค (จ) ของค�ำว่า “ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด�ำเนินการดังกล่าว
(2) การเข้าท�ำ  แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่มอบหมายให้บุคคลภายนอกด�ำเนินงานกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30
ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท�ำ  แก้ไข หรือยกเลิก
สัญญาดังกล่าว หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุน
เป็นผูถ้ อื หุน้ ตามค�ำจ�ำกัดความวรรค (จ) ของค�ำว่า “ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน”
ด�ำเนินการดังกล่าว
(3) การเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียง
เพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�ำจ�ำกัดความวรรค (จ) ของค�ำว่า “ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” เข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ต้องได้รับมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ก�ำหนดในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 7.3 “การด�ำเนินการที่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน”
(4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 10.5 “การ
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่
กองทุนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามค�ำจ�ำกัดความวรรค (จ) ของค�ำว่า “ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน” ด�ำเนินการดังกล่าว
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(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 10.6 “การ
ลดเงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่
กองทุนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามค�ำจ�ำกัดความวรรค (จ) ของค�ำว่า “ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน” ด�ำเนินการดังกล่าว
(6) การควบหรือรวมกับกองทุนอื่น
(ง) มติเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธกี ารจัดการกองทุน ให้เป็น
ไปตามข้อก�ำหนดในหนังสือชีช้ วน หัวข้อ 10.14.1 “วิธแี ก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน”
9.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
กองทุนบันทึกค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ซึ่งจ่ายให้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด)
เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 871,485 บาท
(2)  ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
กองทุนไม่มีค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
9.12 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี –
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารกองทุนภายใต้การจัดการด้วยความเป็นธรรม ซึ่งสะท้อนอยู่ในพันธกิจ
ของบริษัทจัดการที่ว่า “ กองทุนบัวหลวง จะเป็นแบบอย่างของ บลจ. ที่ท�ำหน้าที่ผู้จัดการกองทุนที่ดีที่สุดและ
ท�ำหน้าทีด่ ว้ ยความเข้มแข็ง มีอสิ ระในการบริหารกองทุนด้วยความสามารถและด้วยจริยธรรมสูงสุด โดยค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์ลูกค้ามาก่อนผลประโยชน์ของเราและผู้ถือหุ้น  เราต้องการเป็นบริษัทแรกที่ลูกค้าเลือกในทุก
ครั้งที่คิดเรื่องการลงทุน เพราะกองทุนบัวหลวง คือ มิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน”
นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ
ทั้งสิ้น ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยการน�ำ
เสนอ การให้ค�ำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระท�ำพฤติกรรมที่ส่อไปใน
ทางคอร์รัปชั่น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจัดการจึงได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงหลักการดังกล่าวซึ่งครอบคลุม 5 ด้าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การช่วยเหลือทางการเมือง
การบริจาคเพื่อการกุศล
เงินสนับสนุน  
ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น
สินบนและสิ่งจูงใจ
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โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการเพิ่มเติมได้ที่
www.bblam.co.th
10.2 การด�ำเนินงาน
บริษัทจัดการได้ก�ำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างละเอียด   โดยบริษัทจะสอบทานขั้นตอนการ
ปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชือ่ เสียงของบริษทั
โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยทั่วกัน
yy แนวทางการสื่อสาร และการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
yy เพื่อให้นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นมีการน�ำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดย
รวม จ�ำเป็นที่ทุกคนในบริษัท ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานทดลองงาน ลูกจ้างประจ�ำ 
ลูกจ้างชั่วคราว จะต้องรับทราบและตระหนักถึงความส�ำคัญของนโยบายดังกล่าว โดยต้องน�ำไปปฏิบัติ
พร้อมทั้งเปิดเผยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น ได้ทราบ
yy การควบคุมภายในและการรายงาน
บริษัทจัดการจะตรวจสอบการบันทึกรายการทางการเงิน และกระบวนการท�ำบัญชี อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อ
เนื่อง รวมทั้งเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบ
yy หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้
เป็นไปตามนโยบายนี้ โดยได้รบั มอบหมายให้ มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการออกระเบียบและก�ำหนดวิธปี ฏิบตั งิ าน
รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการเพื่อ
บรรลุหลักการที่ให้ไว้
yy บทลงโทษ
หากผู้บริหาร พนักงาน พนักงานทดลองงาน ลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชั่วคราว ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย
นี้แล้วไม่กระท�ำตาม บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือค�ำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ
บริษัทจัดการ  ซึ่งบริษัทจัดการจะลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง และมิต้องเรียงล�ำดับ ดังต่อ
ไปนี้
1) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
2) ภาคทัณฑ์และท�ำทัณฑ์บน เป็นลายลักษณ์อักษร
3) โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทเห็นสมควร
4) เลิกจ้างพนักงาน โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ
กองทุนได้แต่งตั้งบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้บริหารทรัพย์สินของกองทุนโดย
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทั้งหมดให้ความส�ำคัญกับการตอบแทน
คืนให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทจัสมินฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจภายใต้การยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาลในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เคียงคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชน ซึ่งจะเป็นรากฐานส�ำคัญของชาติในอนาคต ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการต่าง ๆ
ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้สังคมไทยได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป อาทิเช่น
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1. โครงการ “ติดตั้งบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi เพื่อการศึกษา” เป็นโครงการที่บริษัท
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
“3BB” ให้การสนับสนุนโรงเรียนทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียนและชุมชน
ใกล้เคียง ได้รบั ประโยชน์จากการเรียนรูแ้ ละสืบค้นข้อมูลผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ตของ 3BB
ท�ำให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการศึกษา สร้างชื่อเสียงแก่ตัวเองและครอบครัว อีกทั้งมีโอกาสพัฒนาความรู้
ทัดเทียมกับนักเรียนที่อยู่ในเมืองที่ได้รับโอกาสมากกว่าจนประสบผลส�ำเร็จทางการศึกษา
2. โครงการ “3BB Building a Future for Youth” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัท จัสมินฯ และ 3BB เปิด
โอกาสทางการศึกษาและให้อาชีพแก่เยาวชนไทยทีก่ ำ� ลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ได้รบั โอกาสในการฝึก
ทักษะการเรียนรู้ และปฏิบัติงานจริงกับพนักงานของบริษัทฯ ผ่านโครงการทวิภาคีที่ได้ลงนามความร่วม
มือกับสถาบันการอาชีวศึกษาต่างๆ ให้นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 ได้ฝึกทักษะวิชาชีพ รับ
ประสบการณ์ตรงในงานอาชีพอย่างเหมาะสม และมีรายได้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้
อีกด้วย
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jasmine.com
10.3 การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มี –
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี –
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
บริษัทจัดการได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)  โดยเป็น 1 ใน 109 บริษัทที่ผ่านการ
รับรองในระดับการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จัดขึน้ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง   เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัด
ท�ำโดยรัฐบาลและส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด�ำเนินการโดยความ
ร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นน�ำ  อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้า
นานาชาติสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุน สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยผู้ลงทุนสามารถดูแนวนโยบายการต่อ
ต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.bblam.co.th
11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ
จากการประเมินระบบการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านภายในบริษทั จัดการในด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุน  เห็นว่าระบบการก�ำกับดูแลมีความเหมาะสม โดยบริษัทจัดการได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียง
พอทีจ่ ะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมและติดตามดูแลการด�ำเนินงานของ
ผูจ้ ดั การกองทุน ท�ำให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของกองทุนจากการทีม่ กี รรมการ/ผูบ้ ริหาร น�ำไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอ�ำนาจ การท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการก�ำกับ
ดูแลในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมแล้วเช่นกัน
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11.2 หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ
(1) นายสุธีร์ คันธารวงสกุล เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน Compliance & Legal เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับ
ดูแล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมี
คุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้
ชื่อ-สกุล
นายสุธีร์
คันธารวงสกุล

ประวัติการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การ
ท�ำงาน
และการฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ท�ำงาน
Deputy Managing
Director, Head of
Compliance & Legal
บลจ.บัวหลวง จ�ำกัด
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร Compliance
Refresher Course

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการก� ำ กั บ ดู แ ลการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั จัดการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบาย และข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย หรื อ หน่ ว ยงาน
ทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทจัดการ

(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 ได้พิจารณาคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
และการอบรมของนายสุธีร์ คันธารวงสกุล แล้ว เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
หน่วยงาน Compliance &Legal เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ
ที่ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท
(3)  หน่วยงาน Compliance & Legal ซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นโดยตรงกับ
คณะกรรมการของบริษัท ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
นี้ จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.1 รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
		

12.1.1 การเปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภท
บุคคลที่
วันทีท่ ำ� ธุรกรรมประเภทธุรกรรม ชื่อทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน
เกี่ยวข้อง
BBL*

28 ส.ค. 58

ชื่อผู้ออก

ซื้อหลักทรัพย์
ธนาคารแห่ง
ผ่านบุคคลที่ CB15N26B พันธบัตร
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง

		 หมายเหตุ : *ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการ

อัตราผล
มูลค่า
ตอบแทน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
1.43

498.30
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12.1.2 ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
รายการระหว่างกองทุนกับบริษทั จัดการและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามเงือ่ นไขการ
ค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด

		

12.1.3 นโยบายการท�ำธุรกรรมระหว่างกัน และแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทจัดการอาจมีความจ�ำเป็นในการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หากเกิด
กรณีดงั กล่าว บริษทั จัดการจะก�ำหนดเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไปและในราคา
ตลาด ซึง่ สามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาและเงือ่ นไขทีใ่ ห้กบั บุคคลภายนอก (at arm’s length basis)
และจะปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการระหว่างกัน

		

12.1.4 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ในการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศก�ำหนด
2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม
3. บุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียกับการท�ำธุรกรรมจะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
4. การคิดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องต้องอยูใ่ นอัตราทีเ่ ป็นธรรม
และเหมาะสม

12.2 รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
		

12.2.1 การเปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่
เกี่ยวข้อง
KBANK

วันที่ท�ำ
ธุรกรรม
16 ก.พ. 58

KBANK 22 เม.ย. 58
KBANK

17 ก.ค. 58

KBANK

21 ก.ย. 58

ประเภท
ธุรกรรม

ประเภท
ชื่อทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน

ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่ CB15507B พันธบัตร
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่ TB15520A ตั๋วเงินคลัง
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่ CB15NO5A พันธบัตร
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่ CB15029A พันธบัตร
เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้ออก

อัตราผล
มูลค่า
ตอบแทน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.99

219.07

กระทรวง
การคลัง

1.695

399.48

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.465

26.89

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.4875

99.85
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บุคคลที่
เกี่ยวข้อง

วันที่ท�ำ
ธุรกรรม

KBANK

24 ก.ย. 58

KBANK

9 พ.ย. 58

KBANK

21 พ.ค. 58

KBANK

21 พ.ค. 58

KBANK

13 ต.ค. 58

ประเภท
ธุรกรรม
ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
ขายหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
ขายหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
ขายหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

ประเภท
ชื่อทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน

ชื่อผู้ออก

อัตราผล
มูลค่า
ตอบแทน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

CB15D24B

พันธบัตร

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.495

348.70

CB16218A

พันธบัตร

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.465

49.80

CB15N12A

พันธบัตร

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.495

372.35

CB15N05A

พันธบัตร

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.495

24.83

CB15029A

พันธบัตร

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.415

9.98

		 12.2.2 ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
รายการระหว่างกองทุนกับผูด้ แู ลผลประโยชน์และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเงือ่ นไข
การค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด
		

12.2.3 นโยบายการท�ำธุรกรรมระหว่างกันและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทจัดการอาจมีความจ�ำเป็นในการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หากเกิด
กรณีดงั กล่าว บริษทั จัดการจะก�ำหนดเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไปและในราคา
ตลาด ซึง่ สามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาและเงือ่ นไขทีใ่ ห้กบั บุคคลภายนอก (at arm’s length basis)
และจะปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการระหว่างกัน

		

12.2.4 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ในการท�ำธุรกรรมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่ประกาศก�ำหนด
2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม
3. บุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียกับการท�ำธุรกรรมจะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
4. การคิดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องต้องอยูใ่ นอัตราทีเ่ ป็นธรรม
และเหมาะสม
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12.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
บริษัทที่ให้ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนล
เอกสาร Research
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
แอสโซซิเอชั่น
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็นเอ

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารดอยซ์แบงก์

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารธนชาต

Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารทิสโก้

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารยูโอบี
บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย)
บมจ.ธนาคารทหารไทย

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.หลักทรัพย์เอเชียพลัส
บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ
(ประเทศไทย)

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

13.1 ตารางสรุปงบการเงิน
กองทุนได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตามมูลค่ายุติธรรม
     (ราคาทุน: 55,000 ล้านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
     (ราคาทุน : 1,975 ล้านบาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
     หน่วยลงทุน 5,500,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ก�ำไรสะสม
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

ร้อยละของ
สินทรัพย์

55,641,000,000

90.30

1,975,699,916

3.21

143,983,676
1,449,516
3,850,000,000
3,791,833
61,615,924,941

0.23
0.00
6.25
0.01
100.00

80,572,614
3,850,000,000
816,510,000
4,747,082,614
56,868,842,327

0.13
6.25
1.33
7.70
92.30

55,000,000,000
55,000,000,000
1,868,842,327
56,868,842,327
10.3397
5,500,000,000

89.26
89.26
3.03
92.30
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ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประมาณการ
ปี 2558

บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการให้เช่า
4,990,700,000*
รายได้ดอกเบี้ย
11,300,000
รายได้อื่น
-   
รวมรายได้
5,002,000,000
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
57,800,000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
10,400,000
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
5,000,000
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
9,400,000
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
287,600,000
ดอกเบี้ยจ่าย
80,900,000
ค่าใช้จ่ายอื่น
17,900,000
รายจ่ายฝ่ายทุน
31,100,000
รวมค่าใช้จ่าย
500,100,000
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
4,501,900,000
รายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
0
รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น     
0
     จากเงินลงทุน
รวมรายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
0
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ
4,501,900,000
จากการด�ำเนินงาน

จ�ำนวนที่
เกิดขึ้นจริง
ประมาณการปี งบก�ำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง
เทียบกับ
2558 ปรับให้ ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ประมาณ
ถึง 31 ธันวาคม 2558
เหลือ 325 วัน
การ
(325 วัน)
ร้อยละของ
ร้อยละ
บาท
บาท
รายได้รวม
4,443,773,973 4,376,732,500 99.30
10,061,644
30,595,963
0.69
226,893
0.01
4,453,835,616 4,407,555,356 100.00

98
304
N.A.
99

51,465,753
49,928,696
9,260,274
8,987,165
4,452,055
4,452,055
8,369,863
4,007,417
256,082,192 173,876,357
72,034,247
68,350,685
15,938,356
10,139,135
27,691,781
0
445,294,521 319,741,510
4,008,541,096 4,087,813,846

1.13
0.20
0.10
0.09
3.94
1.55
0.23
0.00
7.25
92.75

97
97
100
48
68
95
64
0
72
102

0.00
14.54

N.A.
N.A.

0 641,028,481 14.54
4,008,541,096 4,728,842,327 107.29

N.A.
118

0
0

(19,240)
641,047,721

* ประมาณการรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินมีข้อสมมติฐานว่า กองทุนจดทะเบียน และรับมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในปัจจุบัน
จ�ำนวน 800,000 คอร์กิโลเมตร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และทยอยรับมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตเดือนละ 7,500 คอร์
กิโลเมตร
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานให้เป็น
  เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน
  การซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
  การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ
  ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
  ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนเพิ่มขึ้น
  สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
  เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
  รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
  ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย
  รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
  รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินฝากธนาคารปลายงวด
ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด
บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
   รายได้จากการลงทุนสุทธิ
   รายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
หัก :  การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (บาท)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (บาท)

(หน่วย : บาท)
4,728,842,327
(55,000,000,000)
(1,959,898,342)
(1,449,516)
(3,850,000,000)
(3,791,833)
78,252,066
816,510,000
(15,773,093)
19,240
(641,047,721)
68,350,685
(55,779,986,187)
(66,030,137)
3,850,000,000
55,000,000,000
(2,860,000,000)
55,923,969,863
143,983,676
-   
143,983,676
(หน่วย : บาท)
10.0000
0.7432
0.1165
0.8597
(0.5200)
10.3397
56,868,842,327
55,913,936,063
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13.2 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผลการด�ำเนินงานในภาพรวม (ร้อยละ)
- อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด
- อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด
- อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด
- อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่าง
งวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด

8.46
7.88
0.57
96.63

* มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด เป็นการถัวเฉลี่ยตามจ�ำนวนวันที่มีอยู่ในระหว่างงวดของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน
** การซือ้ ขายเงินลงทุนไม่รบั รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงิน และการซือ้ ขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซือ้ หรือขาย
เงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำ
หนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างงวด

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์** (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์*** (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการการเงิน
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุน (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล**** (ร้อยละ)
หมายเหตุ : *

1.52
92.75
7.31
6.72
0.07
0.07
0.08
60.81
99.56

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นค�ำนวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ((ส่วนของผู้ถือหุ้น
ต้นงวด+ส่วนของผู้ถือหุ้นปลายงวด)/2)
** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ค�ำนวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวม
ต้นงวด+สินทรัพย์รวมปลายงวด)/2)
*** อัตราการหมุนของสินทรัพย์ค�ำนวณจากรายได้รวมหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวมต้นงวด+สินทรัพย์
รวมปลายงวด)/2)
**** อัตราการจ่ายเงินปันผลค�ำนวณจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในงวดที่เกี่ยวข้องหารด้วย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (โดยไม่รวมรายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน)
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14. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discusssion and Analysis : MD&A)

14.1 การวิเคราะห์การด�ำเนินงานที่ผ่านมา
		

14.1.1 ภาพรวมของการด�ำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
-  ภาพรวมของการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานของกองทุนส�ำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิปลายงวด เท่ากับ 56,868.84
ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย 55,000.00 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
สุทธิจากการด�ำเนินงาน 4,728.84 ล้านบาท และกองทุนมีการแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ระหว่างงวด 2,860.00 ล้านบาท กองทุนมีอตั ราส่วนการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการด�ำเนินงาน
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวดร้อยละ 8.46 อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวดร้อยละ 7.88 อัตราส่วนของค่าใช้จา่ ยรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวดร้อยละ 0.57 และอัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของการซื้อ
ขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวดร้อยละ 96.63 เนือ่ งจากมีการ
ซื้อเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
-  การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
-ไม่มี-

		

14.1.2 ความสามารถในการท�ำก�ำไร
งบก�ำไรขาดทุน
กองทุนมีรายได้รวมส�ำหรับปี 2558 เท่ากับ 4,407.56 ล้านบาท โดยมาจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสง 4,376.73 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 30.60 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 0.23 ล้านบาท
ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับปี 2558 เท่ากับ 319.74  ล้านบาท โดยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กองทุน 67.37 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน 173.88 ล้านบาท (ประกอบด้วยค่าบริหารดูแล
และบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน 148.90 ล้านบาท ค่าสิทธิแห่งทาง 20.91 ล้านบาท และค่าประกันภัย 4.07
ล้านบาท)  ดอกเบี้ยจ่าย 68.35  ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 10.14 ล้านบาท
รายได้จากการลงทุนสุทธิในปี 2558 เท่ากับ 4,087.81 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
0.02 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน   641.05 ล้านบาท (ในเดือนธันวาคม 2558
กองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงให้เป็นมูลค่ายุติธรรมใหม่ ซึ่งเป็นมูลค่า 55,641.00 ล้านบาท จึงรับรู้ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงิน
ลงทุนดังกล่าวจ�ำนวน 641.00 ล้านบาท) การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน 4,728.84
ล้านบาท
การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการหาก�ำไร
ในปี 2558 กองทุนมีอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 92.75 แสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของกองทุนในการท�ำก�ำไรหลังจากหักค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ หมดแล้ว  
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กองทุนมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วย (รายได้จากการลงทุนสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย) ร้อยละ
7.31   แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาค่อนข้างสูงซึ่งแสดง
ถึงประสิทธิภาพในการท�ำก�ำไรของกองทุน
		

14.1.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
งบดุล
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวน 61,615.92 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง 55,641.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝาก
ธนาคาร 2,119.68 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 3,855.24 ล้านบาท (สินทรัพย์อื่นบางส่วน คือ ภาษี
มูลค่าเพิ่มซึ่งกองทุนรอขอคืนจากกรมสรรพากร 3,850.00 ล้านบาท) หนี้สินรวมมีจ�ำนวน 4,747.08
ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 56,868.84  ล้านบาท หรือคิด
เป็น 10.3397 บาทต่อหน่วย
จากงบดุลและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  ณ สิ้นปี 2558 มูลค่าของทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงตามมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 55,641.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 641.00 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมา
จากกองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ ประเมินราคาทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุน   
ผู้ประเมินใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยคิดจากประมาณการรายได้ค่าเช่าหักด้วยประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าทีเ่ หลืออยู่
(ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) และน�ำมาค�ำนวณหามูลค่าทรัพย์สิน
ด้วยวิธีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate) ที่ 9.60% ต่อปี  ผู้ประเมิน
ค�ำนวณมูลค่าทรัพย์สิน ณ จุดสิ้นสุดประมาณการ (Terminal value) บนสมมติฐานแบบไม่จ�ำกัดอายุ
(Perpetuity assumption) โดยใช้อัตราคิดลด  (Discount rate) ที่ 12.60% ต่อปี และน�ำมาค�ำนวณ
หามูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธกี ารคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลด (Discount rate) ที่ 9.60%
ต่อปี
ทั้งนี้ ส�ำหรับการค�ำนวณอัตราคิดลดผู้ประเมินค่าก�ำหนดจากต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
(WACC) โดยการค�ำนวณต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) ค�ำนวณจากวิธี CAPM และ
สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของ ผู้ถือหุ้นเป็น 0  ในการค�ำนวณต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นมีตัวแปรประกอบใน
การค�ำนวณ อาทิเช่น  อัตราดอกเบีย้ ของพันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ค่าเบต้าถ่วงน�้ำหนักของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ที่ผู้ประเมินค่า
พิจารณาเห็นแล้วว่าเหมาะสมที่จะน�ำมาใช้อ้างอิงในการค�ำนวณอัตราคิดลด
TTTBB  เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงรายเดียวของกองทุน  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการ
ด�ำเนินงานของ TTTBB ของปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้ว TTTBB ยังคงมีความ
สามารถทีจ่ ะช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้คา่ เช่าได้ โดยในปี 2558 TTTBB
มีก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) ประมาณ 7,948 ล้านบาท (ไม่รวม
ก�ำไรและภาษีจากการขายทรัพย์สนิ เข้ากองทุน) ในขณะที่ TTTBB มีรายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงที่จ่ายให้กองทุนในปี 2558 เท่ากับ 4,377 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2558 TTTBB มีสัดส่วนของ
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รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

รายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินที่จ่ายให้กองทุนต่อก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ยจ่าย เท่ากับ
ร้อยละ 55
การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ในปี 2558 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (รายได้จากการลงทุนสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย)
เท่ากับร้อยละ 6.72 แสดงถึงกองทุนมีความสามารถในการท�ำก�ำไรของสินทรัพย์รวมทีใ่ ช้ในการด�ำเนิน
งาน  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (รายได้รวม / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย) เท่ากับ 0.07
		

14.1.4 ความสามารถในการช�ำระหนี้
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  กองทุนมีหนี้สินรวมเท่ากับ 4,747.08 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 80.57 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง 3,850.00 ล้านบาท (เป็น
จ�ำนวนเงินเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนซื้อจาก TTTBB) และรายได้
ค่าเช่ารับล่วงหน้า  816.51 ล้านบาท
การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.52 เท่า แสดงว่ากองทุนมีความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ระยะสั้นและมีความคล่องตัวในการช�ำระหนี้ระยะสั้น

		

14.1.5 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนมีเงินฝากธนาคารเท่ากับ 143.98 ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิใช้
ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน 55,779.99 ล้านบาท และเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 55,923.97 ล้าน
บาท
(1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ส�ำหรับปี 2558 กองทุนมีเงินสดรับจากการลงทุนจากผู้ถือหน่วย 55,000.00 ล้านบาท เงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,850.00 ล้านบาท รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 816.51 ล้าน
บาท เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 78.25 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด�ำเนินงาน 4,728.84 ล้านบาท
แหล่งเงินทุนใช้ไปของกองทุนเกิดจาก กองทุนมีการซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง 55,000.00
ล้านบาท การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ 1,959.90 ล้านบาท ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้น 1.45 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 3,850.00 ล้านบาท สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น 3.79
ล้านบาท ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย 15.77 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจากเงินลงทุน 641.05 ล้านบาทจ่ายดอกเบี้ย 66.03 ล้านบาท และ แบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุน 2,860 ล้านบาท
(2) รายจ่ายลงทุน (capital expenditure)
ส�ำหรับปี 2558 กองทุนไม่มีรายจ่ายลงทุน
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(3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
กองทุนคาดว่ายังมีเงินทุนเพียงพอ เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานโดยไม่ต้องมีการกู้ยืมเงิน แต่ถ้าหาก
กองทุนมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องกูย้ มื เงิน กองทุนก็คาดว่าน่าจะท�ำได้ไม่ยาก เนือ่ งจากอัตราส่วนหนี้
สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในสัดส่วนที่ต�่ำดังที่กล่าวมาข้างต้น
(4) ความสามารถในการช�ำระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (covenant) และภาระ
ผูกพันที่ส�ำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  กองทุนกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก TTTBB  จ�ำนวน 3,850.00 ล้านบาท
ซึ่งเป็นเงินเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาซื้อขายทรัพย์สิน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
กองทุนช�ำระคืนเงินกู้จ�ำนวน 3,850.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยให้ TTTBB เรียบร้อยแล้ว
		

14.1.6 ผลตอบแทนของกองทุน
อัตราผลตอบแทนของกองทุนจากตารางหัวข้อ 7.3.2 ประวัตกิ ารจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.74 บาท/หน่วย โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลดังนี้

อัตราผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
(ราคา IPO เท่ากับ 10.00 บาท)
ราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558  (9.15 บาท )

ปี 2558 * (ร้อยละ)
8.31
9.08

* อัตราผลตอบแทนค�ำนวณเป็นร้อยละต่อปี
การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
กองทุนมีอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุน 0.07 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.08
เท่า แสดงว่ากองทุนไม่มีความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการด�ำเนินกิจการ และกองทุนมีความ
สามารถในการช�ำระดอกเบี้ย 60.81 เท่า ซึ่งแสดงว่ากองทุนมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยสูง
กองทุนมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 99.56
14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต
14.2.1 รายจ่ายฝ่ายทุนจากค่าย้ายสายเส้นใยแก้วน�ำแสงลงใต้ดนิ ซึง่ ประมาณการว่าจะเริม่ มีรายจ่ายดังกล่าว
ในปี 2558 แต่ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมายังไม่มคี า่ ใช้จา่ ยดังกล่าวเกิดขึน้ ซึง่ ค่าใช้จา่ ยในการน�ำสายเส้นใยแก้ว
ลงใต้ดินอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตจากค�ำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทางกองทุนได้ประมาณการ
ไว้หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
14.2.2 รายจ่ายค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงทีเ่ กิดความเสียหายจากอุบตั เิ หตุและภัยพิบตั ิ ถึงแม้วา่
กองทุนจะจัดท�ำประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สิน (Property All Risks) แต่ในการเรียกชดเชย
เงินประกันในแต่ละครั้ง กองทุนจะต้องรับผิดชอบเงินรับผิดส่วนแรก (deductible)  ดังนั้น กองทุนจึง
ยังคงมีค่าใช้จ่ายในซ่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว
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เอกสารแนบ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบการเงิน
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ งบการเงิน
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต จัสมิน ซึง่ ประกอบ
ด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�ำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
(วันจดทะเบียนตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน
ผู้บริหารกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารกองทุนพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้
สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวม
ถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความ
เสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบ
การเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้น
โดยผู้บริหารกองทุน รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�ำเนินงาน                    
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2558 (วันจดทะเบียนตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต จัสมิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 22 มกราคม 2559
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตามมูลค่ายุติธรรม
    (ราคาทุน: 55,000 ล้านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    (ราคาทุน: 1,975 ล้านบาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
   หน่วยลงทุน 5,500,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ก�ำไรสะสม
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

....................................................................................
(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
รองกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ
7
8
7

7, 14
7, 14

9
9
10

(หน่วย: บาท)

55,641,000,000
1,975,699,916
143,983,676
1,449,516
3,850,000,000
3,791,833
61,615,924,941
80,572,614
3,850,000,000
816,510,000
4,747,082,614
56,868,842,327
55,000,000,000
55,000,000,000
1,868,842,327
56,868,842,327
10.3397
5,500,000,000

....................................................................................
(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
รองกรรมการผู้จัดการ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พันธบัตร
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
CB16218A
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
CB16225B
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
CB16623A
รวมเงินลงทุนในพันธบัตร
เงินฝากประจ�ำ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
รวมเงินลงทุนในเงินฝากประจ�ำ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ประเภทเงินลงทุน

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง (หมายเหตุ 7)  
รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทเงินลงทุน

1.4650
1.4825
1.4900
1.6000
1.8000

25 มกราคม 2559
8 เมษายน 2559

อัตราผล
ตอบแทน
(ร้อยละต่อปี)

18 กุมภาพันธ์ 2559
25 กุมภาพันธ์ 2559
23 มิถุนายน 2559

วันครบก�ำหนด

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

380,000,000
400,000,000
780,000,000
1,980,000,000
56,980,000,000

380,000,000
400,000,000
780,000,000
1,975,699,916
57,616,699,916

49,902,219
798,216,860
347,580,837
1,195,699,916

(บาท)

(บาท)
50,000,000
800,000,000
350,000,000
1,200,000,000

มูลค่ายุติธรรม

55,641,000,000
55,641,000,000

55,000,000,000
55,000,000,000
มูลค่าที่ตราไว้

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ราคาทุน
(บาท)

0.66
0.69
1.35
3.43
100.00

0.09
1.39
0.60
2.08

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)

96.57
96.57

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการให้เช่า
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

....................................................................................
(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
รองกรรมการผู้จัดการ

(หน่วย: บาท)

7

4,376,732,500
30,595,963
226,893
4,407,555,356

12
12
12

49,928,696
8,987,165
4,452,055
4,007,417
173,876,357
68,350,685
10,139,135
319,741,510
4,087,813,846

13
7

(19,240)
641,047,721
641,028,481
4,728,842,327
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานในระหว่างงวด
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

....................................................................................
(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
รองกรรมการผู้จัดการ

9
11

(หน่วย: บาท)

4,087,813,846
(19,240)
641,047,721
4,728,842,327
55,000,000,000
(2,860,000,000)
56,868,842,327
56,868,842,327
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งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานให้เป็น
   เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
   การซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
   การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
   การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
   การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
   ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
   ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนเพิ่มขึ้น
   สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
   เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
   รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย
   รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
   รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินฝากธนาคารปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
....................................................................................
(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
รองกรรมการผู้จัดการ

4,728,842,327
(55,000,000,000)
(7,007,013,255)
5,047,114,913
(1,959,898,342)
(1,449,516)
(3,850,000,000)
(3,791,833)
78,252,066
816,510,000
(15,773,093)
19,240
(641,047,721)
68,350,685
(55,779,986,187)
(66,030,137)
3,850,000,000
55,000,000,000
(2,860,000,000)
55,923,969,863
143,983,676
143,983,676
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด
บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
   รายได้จากการลงทุนสุทธิ
   รายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
หัก: การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด

(หน่วย: บาท)
10.0000
0.7432
0.1165
0.8597
(0.5200)
10.3397

อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�ำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (บาท)
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
   ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
   ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวด
   ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (บาท)

8.46
56,868,842,327
0.57
7.88
96.63
55,913,936,063

*  การซื้อขายเงินลงทุนไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุน
   ต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขาย
   โดยมีสัญญาซื้อคืน และค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

....................................................................................
(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
รองกรรมการผู้จัดการ
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ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานทีร่ ะบุ
เฉพาะเจาะจงโดยมีการก�ำหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไว้เป็นการแน่นอนแล้วในรายละเอียดของโครงการ
กองทุนฯได้จดั ตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โดย
ไม่มีการก�ำหนดอายุของโครงการ กองทุนฯระดมเงินลงทุนจากประชาชนและผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการน�ำเงินที่ได้จากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนฯได้ลงทุนเริ่มแรกตามราย
ละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ทั้งนี้กองทุนฯอาจด�ำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้
และผลตอบแทนแก่กองทุนฯและผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตที่สามารถกระท�ำได้ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนใน
หลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นใดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนและให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
กองทุนฯบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีธนาคาร
กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือ
หน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและจ�ำหน่ายแล้ว
2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายการทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
จัดท�ำขึน้ ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบทีก่ ำ� หนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรือ่ ง การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนิน
ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
กองทุนฯได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการ
ให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ก�ำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานที่
เกีย่ วข้องอืน่ กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน้ ตามหลักการของมาตรฐานฉบับนีแ้ ละใช้วธิ เี ปลีย่ นทันทีเป็นต้น
ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชี จ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ฝ่ายบริหารของกองทุนฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึง
แนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ
4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ค่าเช่ารับจากทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจะบันทึกเป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุนตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในสัญญา
ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
ส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจ�ำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้โดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงและถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จ�ำหน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�ำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของ
เงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งหมดที่กองทุนฯจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งเงิน
ลงทุนนั้น
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เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
กองทุนฯวัดมูลค่าเริ่มแรกของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงด้วยราคาต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่
กองทุนฯมีสทิ ธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซือ้ เงินลงทุนและค่าใช้จา่ ยโดยตรงทัง้ หมด
ที่กองทุนฯจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น หลังจากนั้นกองทุนฯจะวัดมูลค่าเงินลงทุน ในทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย
กองทุนฯพิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงโดยถือพืน้ ฐานจากราคาประเมินโดยผูป้ ระเมิน
อิสระที่ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุก 3 ปี นับจากวันที่มี
การประเมินราคาเพื่อลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนใน
ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงอย่างเป็นสาระส�ำคัญ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าซึง่ เป็นผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมรับรู้เป็นรายการก�ำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบก�ำไรขาดทุนทันทีใน
งวดที่เกิดขึ้น และจัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าอย่างน้อยทุกหนึ่งปี นับแต่วันที่มีการประเมินราคา
ครั้งล่าสุด
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว (ถ้ามี) ถือเป็นรายการก�ำไรหรือขาดทุนสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึน้
ในงบก�ำไรขาดทุนในงวดที่มีการประเมินค่าทรัพย์สิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในตราสารหนีใ้ นความต้องการของตลาดซึง่ เป็นเงินลงทุนทีม่ ตี ลาดซือ้ ขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่า
ยุตธิ รรมโดยใช้ราคาทีค่ ำ� นวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซือ้ ขายครัง้ ล่าสุดของวันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุนในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงในราคาที่ค�ำนวณจากอัตราผลตอบแทน
ของบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย ซึ่งบริษัทจัดการฯพิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม และ
กองทุนฯใช้วิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายในการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่จะครบก�ำหนดภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่วันที่ลงทุน ก�ำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการก�ำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิด
ขึ้นในงบก�ำไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ใช้มูลค่าเงินต้นบวก
ดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันวัดค่าเงินลงทุนในการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ภายใต้
รายการ “ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ” ในงบดุล
4.3 การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนฯ บันทึกลดก�ำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล
4.4 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็น
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินทีร่ บั ภายใต้สญ
ั ญาเช่าด�ำเนินงานจะรับรูเ้ ป็นรายได้คา่ เช่าในงบก�ำไรขาดทุนตามอัตรา
ค่าเช่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
4.5 ประมาณการหนี้สิน
กองทุนฯจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว
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รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทุนฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพัน
นั้น และกองทุนฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.6 ภาษีเงินได้
กองทุนฯไม่มภี าระหนีส้ นิ ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล เนือ่ งจากกองทุนฯได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในประเทศไทย
4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกกอง
ทุนฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่ง
ท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อกองทุนฯ บริษัทจัดการฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทจัดการฯ ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของกองทุนฯ
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารของกองทุนฯจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการ
ประมาณการในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่แน่นอน การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน
ทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวน
ทีป่ ระมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนือ่ ง การ
ปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับ
ผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
กองทุนฯวัดมูลค่าเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่กองทุนฯได้ลงทุนไว้ ณ วันที่ในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม
โดยถือพื้นฐานจากมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้การพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตที่
คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงคิดลดด้วยอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ข้อสมมติฐาน
หลักทีใ่ ช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้คา่ เช่า
ทีค่ าดว่าจะได้รบั ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการปล่อยให้เช่า อัตราคิดลด อัตราผลตอบแทน และมูลค่า ณ ปีสนิ้ สุดประมาณ
การ กองทุนฯเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่กองทุนฯจะได้รับจริงจากเงิน
ลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงอาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ผูบ้ ริหารกองทุนฯได้
ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่ากองทุนฯได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ ง
และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่ให้เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินทีไ่ ม่มกี ารซือ้ ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาด
ซื้อขายคล่อง ผู้บริหารกองทุนฯต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
โดยใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�ำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มี
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อยูใ่ นตลาด โดยค�ำนึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าของเครือ่ งมือทางการเงิน
ในระยะยาว
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน
การจ่ายเงินปันผล
กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนฯมีก�ำไรสะสม
เพียงพอ
1) บริษทั จัดการฯจะจ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมือ่ รวมแล้วในแต่ละรอบปีบญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของ
ก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว โดยก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว หมายถึงก�ำไรสุทธิของกองทุนฯที่ปรับปรุงด้วยรายการ
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าเงินลงทุน รายการรายจ่าย ฝ่ายทุน รายการเงินส�ำรองที่กันไว้เพื่อ
ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และรายการเงินส�ำรองที่กันไว้เพื่อช�ำระหนี้เงินกู้
ยืม ตามแผนการที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการฯได้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2) ในกรณีที่กองทุนฯมีก�ำไรสะสม บริษัทจัดการฯอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก�ำไรสะสมได้
3) ในกรณีที่กองทุนฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการฯจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากก�ำไร
สุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อ 1) และ/หรือ จากก�ำไรสะสมตามข้อ 2) ข้างต้น
การจ่ายเงินปันผลตามข้อ 1) บริษัทจัดการฯจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย
เงินปันผลนั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นให้ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการฯจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
0.10 บาท บริษทั จัดการฯสงวนสิทธิทจี่ ะไม่จา่ ยเงินปันผลในครัง้ นัน้ และให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพือ่ น�ำไปจ่ายรวม
กับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
การลดทุน
บริษัทจัดการฯอาจจะกระท�ำการลดทุนจดทะเบียนได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้
1) การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก�ำหนด
2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ต้องปรากฎข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนไม่มีก�ำไรสะสมเหลืออยู่แล้ว
3) กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องน�ำไปใช้ในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทุนฯ
4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนฯตามข้อ 1) ถึงข้อ 3) ข้างต้น ไม่จ�ำเป็นต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
7. เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ดังนี้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 กองทุนฯได้เข้าท�ำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
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ก) สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
กองทุนฯได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงกับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
(“ทริปเปิลที”) เป็นจ�ำนวนเงิน 55,000 ล้านบาท ทริปเปิลทีต้องส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมด
ประมาณ 980,000 คอร์กิโลเมตร โดยทริปเปิลทีจะส่งมอบเส้นใยแก้วน�ำแสงในวันเข้าท�ำสัญญาเป็นจ�ำนวนไม่
น้อยกว่า 800,000 คอร์กิโลเมตร (คิดเป็นมูลค่า 45,527 ล้านบาท) และจะทยอยส่งมอบเส้นใยแก้วน�ำแสงใน
อนาคตอีกประมาณ 180,000 คอร์กิโลเมตร (คิดเป็นมูลค่า 9,473 ล้านบาท) ภายใน 2 ปี หากทริปเปิลทีไม่
สามารถน�ำส่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงให้แก่กองทุนฯภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ทริปเปิลทีจะต้องช�ำระค่า
เสียหายตามอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทริปเปิลทีได้น�ำส่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงให้แก่กองทุนฯแล้วรวมเป็นจ�ำนวน
883,000 คอร์กิโลเมตร
ข) สัญญาเช่าหลัก
กองทุนฯได้เข้าท�ำสัญญาเช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงกับทริปเปิลทีจำ� นวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงทัง้ หมดทีท่ ริปเปิลทีขายและส่งมอบทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงให้แก่กองทุนฯ ซึง่ ประกอบด้วยทรัพย์สนิ
เส้นใยแก้วนําแสงจํานวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วนาํ แสงในปัจจุบนั ทัง้ หมดทีก่ องทุนฯได้รบั มอบตาม
สัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ และทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วนําแสงในอนาคตจํานวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วนาํ
แสงในอนาคตทั้งหมดที่กองทุนฯได้รับมอบตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน เป็นระยะเวลาการเช่าประมาณ 11 ปี
(สิน้ สุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) ด้วยอัตราค่าเช่า 425 บาทต่อคอร์กโิ ลเมตรต่อเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทริปเปิลทีตกลงที่จะช�ำระค่าเช่าล่วงหน้าส�ำหรับการ
เช่า 3 เดือนสุดท้ายให้แก่กองทุนฯในวันถึงก�ำหนดช�ำระค่าเช่างวดแรกรวมเป็นเงินไม่น้อยกว่า 816 ล้านบาท
ค) สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
กองทุนฯสามารถน�ำทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมดออก
ให้ผู้อื่นเช่าใช้ได้ ทั้งนี้หากไม่มีผู้ใดเช่าทรัพย์สินดังกล่าว ทริปเปิลทีตกลงเช่าใช้และช�ำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาเพือ่ เป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนฯเป็นระยะเวลา 3 ปี
และกองทุนฯสามารถต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี จนกว่าจะครบอายุของสัญญาเช่า
หลัก ด้วยอัตราค่าเช่า 750 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นทุกวัน
ที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามอัตราการเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ทีป่ ระกาศโดยกระทรวงพาณิชย์
แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี
ง) สัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน
กองทุนฯได้แต่งตัง้ ให้ทริปเปิลทีเป็นผูใ้ ห้บริการในการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสง โดยกองทุนฯตกลงจะช�ำระค่าบริการรายเดือนให้แก่ทริปเปิลทีในอัตรา 200 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อปี
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
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จ) สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
ทริปเปิลทีตกลงเป็นผู้ด�ำเนินการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นส�ำหรับทรัพย์สินในส่วนร้อยละ 20 ของทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมดของกองทุนฯ (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วส่วนรอง”) หากมีผู้เช่ารายอื่นสนใจเช่าทรัพย์สิน
ส่วนนี้ กองทุนฯสามารถด�ำเนินการให้เช่าต่อได้ โดยทริปเปิลทีตกลงสละสิทธิการใช้ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ดังกล่าวโดยทันทีทกี่ องทุนฯบรรลุขอ้ ตกลงกับผูเ้ ช่ารายอืน่ กองทุนฯตกลงช�ำระค่าตอบแทนให้แก่ทริปเปิลทีรอ้ ย
ละ 25 ของจ�ำนวนผลต่างของค่าเช่าที่ทริปเปิลทีได้รับจากผู้เช่ารายใดๆส�ำหรับการเช่าทรัพย์สินในส่วนของ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ทริปเปิลทีเป็นผู้ให้บริการจัดหาผู้เช่าตามสัญญานี้
หักด้วยผลรวมของค่าเช่าที่ ทริปเปิลทีจะต้องช�ำระให้แก่กองทุนฯตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าตลอดระยะ
เวลา 3 ปี ที่ทริปเปิลทีเป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง สัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปี และกองทุนฯ
สามารถต่ออายุสัญญาได้อีกครั้งละ 3 ปี การต่ออายุของสัญญาจะต้องไม่เกินก�ำหนดอายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของทริปเปิลที ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
ฉ) สัญญากู้ยืมเงิน
ทริปเปิลทีตกลงให้กองทุนฯกู้ยืมเงินเป็นจ�ำนวน 3,850 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�ำนวนเงินเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มของ
ราคาซื้อขายทรัพย์สิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี หากกองทุนฯยังไม่ได้รับช�ำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืน
จากกรมสรรพากรภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น กองทุนฯไม่มีหน้าที่ต้องช�ำระดอกเบี้ยภาย
ใต้สัญญาเงินกู้นี้อีกต่อไป การช�ำระคืนเงินกู้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าหากกองทุนฯได้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืนจาก
กรมสรรพากร กองทุนฯมีหน้าที่ช�ำระคืนเงินกู้ไม่เกินจ�ำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากกรมสรรพากร ส�ำหรับ
จ�ำนวนเงินทีไ่ ม่ได้รบั คืนจากกรมสรรพากร ทริปเปิลทีตกลงสละสิทธิเพือ่ เรียกร้องเอาเงินกูค้ นื จากกองทุนฯเต็ม
จ�ำนวน
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2558 กองทุนฯได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ เงินลงทุนใน
ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงโดยวิธรี ายได้ (Income Approach) ซึง่ กองทุนฯได้ปรับเงินลงทุนในทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงเป็นมูลค่ายุตธิ รรมใหม่เป็นมูลค่า 55,641 ล้านบาท และรับรูก้ ำ� ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนดังกล่าวจ�ำนวน
641 ล้านบาท ในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
8. เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร/ประเภทบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
รวม

เงินต้น
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

144
144

0.62
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9. ทุนจดทะเบียน
รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนและทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
จ�ำนวนหน่วย
(หน่วย : ล้านหน่วย)
5,500
5,500

ยอดต้นงวด
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ยอดปลายงวด

จ�ำนวนเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
55,000
55,000

10. ก�ำไรสะสม

ก�ำไรสะสมต้นงวด
บวก:  รายได้จากการลงทุนสุทธิ
หัก:  การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด (หมายเหตุ 11)
ก�ำไรสะสมปลายงวด

(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
4,729
(2,860)
1,869

11. การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
วันที่ประกาศจ่าย

ส�ำหรับรอบระยะเวลา

29 เมษายน 2558
10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
29 กรกฎาคม 2558
1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
2 พฤศจิกายน 2558
1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
รวมเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่                          
10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราหน่วยละ
(บาท)
0.11
0.20
0.21

รวม
(ล้านบาท)
605
1,100
1,155

0.52

2,860

12. ค่าใช้จ่ายกองทุน
บริษัทจัดการฯค�ำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้
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ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม
บริษัทจัดการฯได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนฯเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.100 ต่อปีของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ทั้งนี้จะไม่ต�่ำกว่า 10.0 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนโดยค�ำนวณจาก (1) อัตราร้อยละ 0.020 ต่อปี ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ในกรณีที่มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 ล้านบาท
หรือ (2) อัตราร้อยละ 0.018 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ในกรณีที่มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ
มากกว่า 50,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่ต�่ำกว่า 3.6 ล้านบาทต่อปี โดยยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า
ใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนฯ เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.023 ต่อปีของทุนจดทะเบียนของกอง
ทุนฯ ทั้งนี้ ก�ำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต�่ำเท่ากับ 3.2 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
13. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง (หมายเหตุ 14)
ค่าสิทธิแห่งทาง (หมายเหตุ 14)
ค่าประกันภัย
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
149
21
4
174

14. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กองทุนฯมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกควบคุมโดยกองทุนฯ
ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนฯมีดังนี้
ชื่อกิจการ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) (“จัสมิน”)
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
ซึ่งถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ร้อยละ 33.33
บริษัทย่อยของจัสมิน
บริษัทจัดการกองทุน
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ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปจั จุบนั กองทุนฯมีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯและบริษทั เหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตาม
ปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่
10 กุมภาพันธ์ 2558
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2558
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
ซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
รายได้ค่าเช่า
ค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน
ค่าสิทธิแห่งทาง
ค่าซ่อมแซมความเสียหาย
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายการก�ำหนดราคา

50

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 12

55,000
4,377
149
21
5
68

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 7
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 7
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 7
ตามที่เกิดขึ้นจริง
ตามที่เกิดขึ้นจริง
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนฯมียอดคงเหลือที่มีสาระส�ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
เจ้าหนี้จากค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
เจ้าหนี้จากการบริหารดูแลและบ�ำรุงทรัพย์สิน
เจ้าหนี้จากดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากค่าสิทธิแห่งทางค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากค่าซ่อมแซมความเสียหาย
เจ้าหนี้จากรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า

5
16
2
22
4
817

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการเคลื่อนไหวของ
เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
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ในระหว่างงวด
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
รวม

เพิ่มขึ้น
3,850
3,850

ลดลง
-

(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
3,850
3,850

ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์จากกองทุนแห่งหนึ่งเป็นจ�ำนวน 199 ล้านบาท ซึ่ง
กองทุนดังกล่าวบริหารโดยบริษัทจัดการฯ
15. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนฯได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารเป็นจ�ำนวนเงินรวม 63,914
ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 114.31 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด
16. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
กองทุนฯด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�ำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงทีไ่ ด้ลงทุนไปและด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมศิ าสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทุนฯประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไร
หรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบ
การเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�ำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
กองทุนฯมีรายได้จากลูกค้ารายหลักหนึ่งรายตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18.1
17. ภาระผูกพัน
กองทุนฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 7 และข้อ 12
18. เครื่องมือทางการเงิน
18.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญของกองทุนฯตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยรับ เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเงินกู้ยืมระยะสั้น กองทุนฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กองทุนฯมีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีจ้ ากการให้เช่า ผูบ้ ริหารของกองทุนฯควบคุมความ
เสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม การให้สินเชื่อของกองทุนฯมี
การกระจุกตัว เนื่องจากกองทุนฯมีลูกค้ารายหลัก คือ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) อย่างไร
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ก็ตาม บริษัทดังกล่าวมีความสามารถในการช�ำระหนี้ ดังนั้นกองทุนฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กองทุนฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินฝากธนาคาร และ
เงินกู้ยืมระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ของกองทุนฯ
จึงอยู่ในระดับต�่ำ 
18.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด กองทุนฯจึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตาม
บัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้อง
กัน วิธกี ารก�ำหนดมูลค่ายุตธิ รรมขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของเครือ่ งมือทางการเงิน มูลค่ายุตธิ รรมจะก�ำหนดจากราคา
ตลาดล่าสุด หรือก�ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
19. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯในการบริหารทางการเงินคือการด�ำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
และการด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการ
จัดตั้งกองทุนฯ
20. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ�ำนาจของบริษัทจัดการฯเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าสิทธิแห่งทาง
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ค่าซ่อมแซมความเสียหาย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าประกันภัย
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมายเหตุ : สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย  55,913,936,062.92 บาท

จ�ำนวนเงิน
หน่วย : พันบาท
148,898.23
68,350.68
49,928.70
20,908.16
8,987.17
8,902.45
5,244.10
4,452.05
4,069.97
319,741.51

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
      0.27
0.12
0.09
0.04
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.57

103

เอกสารแนบ 3
รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

104

รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

105

วันที่รวบรวมข้อมูล 17 มีนาคม 2559

