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ส่วนที่ 1 การด�ำเนินกิจการของกองทุน
1. ข้อมูลกองทุน

1.1 ชื่อกองทุน ประเภท เงินทุนจดทะเบียน และอายุกองทุน
		 ชื่อกองทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund (“JASIF”)
		 ประเภทโครงการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
		 เงินทุนจดทะเบียน		
55,000,000,000 บาท
yyวันจัดตั้งกองทุน
(ห้าหมื่นห้าพันล้านบาท)
yyหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 54,539,100,000 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนบาท)
yyหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 54,314,150,000 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
		

อายุกองทุน

ไม่ก�ำหนดอายุกองทุน

1.2 ชื่อบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์
		

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด

		

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

1

2
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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
เส้นใยแก้วน�ำแสงจาก TTTBB แล้ว กองทุนได้น�ำทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่ได้รับการส่งมอบดังกล่าว
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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 ปีทผี่ า่ นมา TTTBB ได้สร้างเครือข่ายการขายและจัดจ�ำหน่ายทีแ่ ข็งแกร่งไว้หลายช่องทาง
โดยมุง่ เน้นไปทีฝ่ า่ ยขายและบริการลูกค้าของ TTTBB เอง โดย TTTBB จะใช้ประโยชน์จากโครงข่าย
ในปัจจุบัน และเพิ่มขีดความสามารถด้านการขายของ TTTBB เพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งในภูมิภาคเดิม
และภูมิภาคใหม่ที่มีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจที่น่าสนใจ
TTTBB จะใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของอัตราของการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
ประเทศไทย เพือ่ ทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ตลาดในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดย TTTBB ยังคงมุง่ เน้นในการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทัง้ ระบบ xDSL ผ่านสายทองแดงและระบบ FTTx ผ่านสายใยแก้ว
น�ำแสง ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ TTTBB  
TTTBB ยังคงใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านโครงข่ายและผลิตภัณฑ์ทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ต่อไป เพือ่
เพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตภูมภิ าคโดยตัง้ เป้าหมายไปทีก่ ลุม่ ลูกค้า
รายใหม่ เร่งขยายโครงข่ายให้รองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมจนถึงระดับ
หมู่บ้านทั่วประเทศ
2. เพิ่มอัตราการรักษากลุ่มลูกค้าและการเพิ่มกลุ่มลูกค้า (upselling)
TTTBB เชื่อว่าคุณภาพการดูแลลูกค้าที่ดี และด้วยโครงข่ายที่น่าเชื่อถือได้ เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญ
ในการรักษากลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งยังช่วยเพิ่มชื่อเสียงของ TTTBB และช่วยดึงดูด
ลูกค้าอื่น โดย TTTBB จะสร้างความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการให้บริการต่างๆ ที่มีการติดต่อสื่อสาร
ระหว่าง TTTBB กับลูกค้า ผ่านศูนย์คอลล์เซ็นเตอร์ และการติดต่อสื่อสารรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้
ในขณะทีฐ่ านลูกค้าของ TTTBB มีการเติบโตเพิม่ ขึน้ TTTBB ยังคงทีจ่ ะด�ำเนินการเพิม่ ความสามารถ
ของหน่วยงานภายในองค์กรของ TTTBB เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของการให้บริการ
การส่งเสริมการขายทีห่ ลากหลายของ TTTBB เป็นส่วนหนึง่ ของการท�ำตลาดและการรักษาฐานลูกค้า
โดยลูกค้าซึ่งใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3BB ทุกรายจะมีสิทธิในการใช้บริการรับชมรายการ
โทรทัศน์ผา่ นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และพืน้ ทีเ่ ก็บไฟล์ออนไลน์ทมี่ ขี นาดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บสูงสุดถึง 40 Gb
โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม นอกจากนี้ TTTBB ยังมีบริการเสริมอื่นๆ ซึ่งรวมถึง บริการรูปแบบ
Multi-play เช่น บริการ WiFi บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloudbox storage) และบริการ
ชมภาพยนตร์ Movie Buffet
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3. เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในพื้นที่เมืองที่มีการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
TTTBB เชื่อว่ากลุ่มลูกค้าของ TTTBB ให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่หลากหลาย
โดย TTTBB จะรักษาความน่าเชือ่ ถือของโครงข่ายให้อยูใ่ นระดับสูง ด้วยการเพิม่ ข้อเสนอต่างๆ ส�ำหรับ
การเป็นลูกค้าของ TTTBB TTTBB ประสงค์จะดึงดูดลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพและรักษาลูกค้าราย
เดิมในขณะที่มีการให้บริการด้วยโครงข่ายที่เชื่อถือได้
TTTBB ได้พฒ
ั นาและปรับปรุงโครงข่ายอย่างต่อเนือ่ ง สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย
เทคโนโลยี VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) ที่มีความเร็วและความน่าเชื่อถือ
สูงกว่าของบริษัทคู่แข่งในราคาที่น่าดึงดูดให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด อีกทั้ง
TTTBB ได้เสนอบริการอินเทอร์เน็ตแบบ FTTx ให้แก่ลูกค้าในพื้นที่เขตเมือง เช่น ในเขตกรุงเทพฯ
ซึง่ เป็นลูกค้าทีอ่ าจต้องการใช้บริการทีร่ วดเร็วและมีเสถียรภาพมากกว่าทีค่ แู่ ข่งของ TTTBB ให้บริการ
อยู่และ 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
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเรียกเก็บค่าบริการและศูนย์บริการลูกค้า นอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่อง
ทางในการขายและการให้บริการในพื้นที่อีกด้วย ส่วนในด้านของโครงข่ายนั้น TTTBB จะขยายวงจร
เชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และลด
ต้นทุนต่อเมกะบิท ซึ่งจะท�ำให้เพิ่มความสามารถในการท�ำก�ำไรได้มากขึ้น
2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
		

สรุปเหตุการณ์ที่ส�ำคัญตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

วันจ่ายเงินปันผล
(0.22 บาท)

วันจ่ายเงินปันผล
(0.22 บาท)

วันจ่ายเงินปันผล
(0.22 บาท)

วันจ่ายเงินปันผล
(0.23 บาท)

ได้รับมอบทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสง
ในอนาคตครบถ้วน

วันที่ 2/3/2559

วันที่ 30/5/2559

วันที่ 31/8/2559

วันที่ 29/11/2559

วันที่ 30/11/2559

ตามที่กองทุนได้ท�ำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงกับ TTTBB เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  
โดย TTTBB จะโอนทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในปัจจุบันจ�ำนวน 800,500 คอร์กิโลเมตร ณ วันท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น
ซึ่งกองทุนได้รับมอบทรัพย์สินครบถ้วนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นอกจากนี้   TTTBB ในฐานะคู่สัญญา

(0.22 บำท)

(0.22 บำท)

(0.22 บำท)

เส ้นใยแก ้วนำแสงใน

(0.23 บำท)

อนำคตครบถ ้วน
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วันที่ 2/3/2559

รวมโครงสร้
างพื้นฐานบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต จัสมิน
วันที่ 31/8/2559 กองทุ
วันนที
่ 29/11/2559
วันที่ 30/11/2559

วันที่ 30/5/2559
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้ ขำยทรัพย์สน
ิ เส ้นใยแก ้วนำแสงกับ TTTBB เมือ
ตำมทีก
่ องทุนได ้ทำสัญญำซือ
่ วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2558
ิ เส ้นใยแก ้วนำแสงในปั จจุบน
้
โดย TTTBB จะโอนทรัพย์สน
ั จำนวน 800,500 คอร์กโิ ลเมตร ณ วันทำกำรซือ
ิ ครบถ ้วนแล ้วเสร็จเมือ
้ ซึง่ กองทุนได ้รับ มอบทรัพ ย์สน
่ วันที่ 11 กุมภำพั นธ์ 2558 นอกจำกนี้
ขำยเสร็ จสิน
ิ เส ้นใยแก ้วนำแสงในอนำคต จำนวนประมำณ 180,000
TTTBB ในฐำนะคู่สัญญำมีหน ้ำทีส
่ ง่ มอบทรัพย์สน
้ ขำยเสร็จสิน
้ โดย TTTBB จะทยอย
คอร์กโิ ลเมตรให ้แก่กองทุนภำยในระยะเวลำ 2 ปี นั บแต่ วันทีท
่ ำกำรซือ
้ เดือนพฤศจิกำยน 2559 TTTBB ได ้
ส่งมอบให ้กองทุนเดือนละไม่น ้อยกว่ำ 7,500 คอร์กโิ ลเมตร โดย ณ สิน
้ ใยแก ว้ น ำแสงในอนำคตครบทั ้ง 180,000 คอร์ก ิโ ลเมตรให แ
ท ำกำรส่ ง มอบทรั พ ย์ส ิน เส น
้ ก่ ก องทุ น
เรียบร ้อยแล ้ว และเป็ นไปตำมแผนงำนทีไ่ ด ้กำหนดไว ้

มีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคต จ�ำนวนประมาณ 180,000   คอร์กิโลเมตรให้แก่กองทุนภายใน
ระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น โดย TTTBB จะทยอยส่งมอบให้กองทุนเดือนละไม่น้อยกว่า 7,500
คอร์กิโลเมตร โดย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 TTTBB ได้ ท�ำการส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคต
ครบทั้ง 180,000 คอร์กิโลเมตรให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้
2.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือของผู้ถือหน่วยลงทุน
ั ันธ์ก ับกลุม
ิ กิจการโครงสร้างพืน
้ ฐานหรือของผูถ
2.3 ความสมพ
่ ธุรกิจของผูบ
้ ริหารทร ัพย์สน
้ อ
ื หน่วยล
รายใหญ่
งทุนรายใหญ่

่ ั แนล จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท จ ัสมิน อินเตอร์เนชน
98.33%

39.82%

บริษัท จัสมิน
่ แนล
อินเตอร์เนชัน
ี ์ จำกัด
โอเวอร์ซส
100%

99.999%

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
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กองทุนมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559) คือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
(มหาชน) (JAS) ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ JAS ได้
ตกลงกับบริษัทจัดการในนามของกองทุนว่า JAS จะไม่เสนอขาย ขาย หรือจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนในช่วง
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 โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนโทรคมนาคมและสารสนเทศและเลือกลงทุนในธุรกิจต่างๆ
ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายที่เอื้อประโยนช์ต่อกัน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนขั่นแนล จ�ำกัด
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(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อคิวเมนท์ จ�ำกัด และ บริษัท อคิวเมนท์ จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ
99.20 ในบริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB) ซึง่ ให้บริการวงจรเชือ่ มต่อความเร็วสูง
ให้บริการโครงข่ายดิจิตอล ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และบริการโทรศัพท์สาธารณะ โดย TTTBB
เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุน และกองทุนได้เข้าท�ำสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุง
รักษาทรัพย์สนิ กับ TTTBB โดยแต่งตัง้ ให้ TTTBB เป็นผูจ้ ดั การและบริหารทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
เพื่อให้บริการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงแทนกองทุน โดย
TTTBB จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริการรายเดือนในอัตรา 200 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อปี จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากนัน้ จะมีการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 ต่อปีตามทีส่ ญ
ั ญาก�ำหนด สัญญาบริหาร
ดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าหลักมีผลบังคับจนถึงวันที่สัญญาเช่า
หลักสิ้นสุดลง
2. บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB) ถือหุน้ ร้อยละ 99.993 ในบริษทั ทริปเปิลที
อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร (Internet Service Provider) โดยเน้น
การให้บริการอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชัน่ ต่างๆแก่ลกู ค้าทัว่ ไป (Mass) และลูกค้าองค์กร (Corporate)
บริษัท TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุน ตามสัญญาเช่าหลักและสัญญา  
ประกันรายได้ค่าเช่า และส่งมอบค่าเช่าทรัพย์สินให้แก่กองทุน ซึ่งไม่มีการแข่งขันทางธุรกิจกัน
บริษทั จัดการไม่ได้บริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมกองอืน่ ซึง่ อาจแข่งขันกับกองทุน
2.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน
		

2.4.1 รายละเอียดทรัพย์สินแยกตามประเภททรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558
รายการทรัพย์สิน

1. เงินฝากธนาคาร
2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    เงินฝากประจ�ำ
พันธบัตร
       รวม
3. เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐาน
เงินลงทุนในทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสง
       รวม

2559
2558
ร้อยละ
มูลค่าตามบัญชี/
ร้อยละ
มูลค่าตามบัญชี/
มูลค่าตามราคาตลาด ของมูลค่า มูลค่าตามราคาตลาด ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ
(บาท)
ทรัพย์สนิ สุทธิ
(บาท)
458,576,852
0.81
143,983,676
0.25
0.00
1,687,119,093
2,145,695,945

0.00
2.97
3.78

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

1.37
2.10
3.73

55,951,000,000

98.60

55,641,000,000

97.84

55,951,000,000

98.60

55,641,000,000

97.84
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รายการทรัพย์สิน
4. สินทรัพย์อื่น
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
สินทรัพย์อื่น
       รวม
รวมมูลค่าทรัพย์สิน
5. หนี้สิน
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รวมมูลค่าหนี้สิน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
		

2559
2558
ร้อยละ
มูลค่าตามบัญชี/
ร้อยละ
มูลค่าตามบัญชี/
มูลค่าตามราคาตลาด ของมูลค่า มูลค่าตามราคาตลาด ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ
(บาท)
ทรัพย์สนิ สุทธิ
(บาท)
98,206
0.00
4,964,518
5,062,724
58,101,758,669

0.00
0.00
0.01
0.01
102.40

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

542,606,585
0.00

0.96
0.00

80,572,614
3,850,000,000

0.14
6.77

816,510,000
1,359,116,585
56,742,642,084

1.44
2.40
100.00

816,510,000
4,747,082,614
56,868,842,327

1.44
8.35
100.00

10.3168
จ�ำนวนหน่วยลงทุน 5,500,000,000 หน่วย

10.3397

2.4.2 รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดทรัพย์สิน

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

ประเภททรัพย์สิน
ที่ตั้งของทรัพย์สิน
วันที่เข้าลงทุน
ต้นทุนเงินลงทุน

2. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคต ประมาณ 180,000 คอร์กิโลเมตร ทยอย
ส่งมอบภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น โดยทยอยส่ง
มอบให้เดือนละ 7,500 คอร์กิโลเมตร
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
55,000,000,000  บาท
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ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ ให้บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB) เช่าใช้ทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสง ตามสัญญาเช่าหลัก และสัญญาประกันรายได้คา่ เช่าและ กองทุน
ได้เข้าท�ำสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน กับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้
TTTBB เป็นผูจ้ ดั การและบริหารทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเพือ่ ให้บริการซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงแทนกองทุน
ราคาประเมินล่าสุด
55,951,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559; ประเมินเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม
2559) โดยบริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซัล จ�ำกัด เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการบันทึกบัญชี
ด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) ผู้ประเมินหลักคือ นายรัชภูมิ จงภักดี
รายได้ต่อปี
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2559 เท่ากับ 5,441.94 ล้านบาท
ภาระผูกพัน
ไม่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่แล้วเสร็จ
ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2559 ความคืบหน้าการส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตเปรียบเทียบ
กับแผนงานมีรายละเอียดดังนี้
การส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2559
แผนงานการส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
การส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
แสงในอนาคต
น�ำแสงในอนาคตจริง
ปี 2559
จ�ำนวนที่จะส่งมอบ รวมจ�ำนวนสะสม จ�ำนวนที่ส่งมอบจริง รวมจ�ำนวนสะสม
มกราคม
7,500
90,000
7,500
90,000
กุมภาพันธ์
7,500
97,500
7,500
97,500
มีนาคม
7,500
105,000
7,500
105,000
เมษายน
7,500
112,500
7,500
112,500
พฤษภาคม
7,500
120,000
7,500
120,000
มิถุนายน
7,500
127,500
7,500
127,500
กรกฎาคม
7,500
135,000
7,500
135,000
สิงหาคม
7,500
142,500
7,500
142,500
กันยายน
7,500
150,000
7,500
150,000
ตุลาคม
7,500
157,500
7,500
157,500
พฤศจิกายน
7,500
165,000
22,500
180,000
ธันวาคม
7,500
172,500
มกราคม 2560
7,500
180,000
โดย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 TTTBB ได้ท�ำการส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคต
ครบทั้ง 180,000 คอร์กิโลเมตรให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้
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2.4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ไม่มี -

		

2.4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ�ำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ไม่มี -

2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงประมาณ 980,000 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจาก บริษัท
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB)  โดย TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของ
กองทุนตามสัญญาเช่าหลัก และสัญญาประกันรายได้คา่ เช่า และกองทุนได้เข้าท�ำสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุง
รักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
เพื่อให้บริการซ่อมแซม 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
สัญญาเกีย่ วกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานมีรายการดังต่อไปนี้
2.5.1 สัญญาเช่าหลัก คู่สัญญาระหว่าง กองทุนในฐานะผู้ให้เช่า และ TTTBB ในฐานะผู้เช่า
2.5.2 สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า คู่สัญญาระหว่าง กองทุนในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
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 TTTBB ในฐานะผู้จัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน และ
กองทุนในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
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สรุปสาระส�ำคัญของสัญญาจัดหาผลประโยชน์
ภายหลังจากที่กองทุนรับโอนทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจาก TTTBB แล้ว กองทุนจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าวโดยการเข้าท�ำสัญญา 2 ฉบับกับ TTTBB ณ วันทีท่ ำ� การซือ้ ขายเสร็จสิน้
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) สัญญาประกันรายได้คา่ เช่า โดยจัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้กองทุนในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิท์ รัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงสามารถน�ำเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในปัจจุบัน
ทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน และทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคต
จ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตทัง้ หมดทีก่ องทุนได้รบั มอบตามสัญญาซือ้
ขายทรัพย์สินออกให้ผู้อื่นเช่าใช้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ 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)
จะสิ้นสุดลงเมื่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB สิ้นอายุ (วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2569)
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 กองทุนท�ำได้ 2 กรณี คือ (ก) กองทุน
เข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง หรือ (ข) กองทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าท�ำสัญญาเช่ากับ
ผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนก�ำหนด ในกรณีที่กองทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าท�ำสัญญาเช่า
กับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์และความเห็นชอบของกองทุน กองทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งค่าเช่า
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เพิ่มเติมเป็นจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 75 ของค่าเช่าส่วนเพิ่ม หากค่าเช่าที่ TTTBB ได้รับจริงจากผู้เช่าราย
ใดๆ ส�ำหรับการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ TTTBB เป็นผู้ให้บริการ
จัดหาผู้เช่า เกินกว่าผลรวมของค่าเช่าทรัพย์สินที่ TTTBB จะต้องช�ำระให้แก่กองทุนตามสัญญาประกัน
รายได้ค่าเช่าตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง  และ TTTBB
จะได้รับเงินจ�ำนวนร้อยละ 25 ของจ�ำนวนค่าเช่าส่วนเพิ่ม เพื่อเป็นค่าตอบแทนส�ำหรับการให้บริการตาม
สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ ในการค�ำนวณส่วนแบ่งค่าเช่าระหว่างกองทุนและ TTTBB ใน
กรณีนี้นั้น จะพิจารณาเมื่อครบระยะเวลา 3 ปีตามอายุของสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
ในกรณีที่มีผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น ประสงค์จะเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน) ในระหว่างอายุของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า TTTBB ตกลงให้กองทุนสามารถน�ำทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง (ตามที่นิยามไว้ในสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า) ดังกล่าวออกให้ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่นเช่าใช้ได้ (ไม่ว่าโดยการท�ำสัญญาเช่ากับกองทุนโดยตรงหรือ
กองทุนก�ำหนดให้ทำ� สัญญาเช่ากับ TTTBB) โดย TTTBB ตกลงสละสิทธิใช้ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว
โดยทันทีที่กองทุนได้บรรลุข้อตกลงเรื่องการเช่าใช้กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือ
ผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว
หากกองทุนเข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง และผู้เช่ารายนั้นกระท�ำผิดหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่มี
กับกองทุน เช่น ไม่ช�ำระค่าเช่า หรือช�ำระค่าเช่าไม่ตรงตามก�ำหนดเวลา เป็นต้น TTTBB ไม่มีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบช�ำระค่าเช่า หรือค่าเสียหายต่าง ๆ ให้แก่กองทุนแต่อย่างใด และหากสัญญาเช่ากับผู้เช่าราย
อื่นดังกล่าวต้องสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ กองทุนไม่มีสิทธิขอให้ TTTBB เข้าท�ำสัญญาประกันรายได้
ค่าเช่าให้แก่กองทุนอีกครัง้ หนึง่ เฉพาะส�ำหรับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงในส่วนทีก่ องทุนได้ให้ผเู้ ช่ารายอืน่
เช่าตรงจากกองทุนเท่านั้น
หากกองทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผูเ้ ข้าท�ำสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายอืน่ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ องทุนก�ำหนด และ
ผู้เช่ารายนั้นกระท�ำผิดหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่มีกับ TTTBB เช่น ไม่ช�ำระค่าเช่า หรือช�ำระค่าเช่าไม่ตรง
ตามก�ำหนดเวลา เป็นต้น TTTBB ยังคงมีหน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบช�ำระค่าเช่าให้แก่กองทุน รวมถึงหน้าทีอ่ นื่ ๆ
ภายใต้สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และหากสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นดังกล่าวต้องสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ แต่ยังอยู่ในระหว่างอายุของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า กองทุนยังคงได้รับประโยชน์จากสัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่าอยู่ต่อไป
นอกจากนี้ ในกรณีที่ TTTBB มีหรือได้ติดตั้งเส้นใยแก้วน�ำแสงซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางเดียวกับทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุน และมีบคุ คลอืน่ สนใจขอเช่าใช้เส้นใยแก้วน�ำแสงบนเส้นทางดังกล่าว TTTBB
ตกลงที่จะด�ำเนินการให้บุคคลดังกล่าวเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุนก่อน
ทัง้ นี้ นับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญามีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 TTTBB ตกลงช�ำระค่าเช่าคงทีใ่ นอัตรา
425 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนตามสัญญาเช่าหลัก และอัตรา 750 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนตาม
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ซึ่งค�ำนวณจากอัตราค่าเช่าพื้นฐานต่อทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงหนึ่งคอร์
กิโลเมตรตามทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้คา่ เช่าก�ำหนด คูณด้วยจ�ำนวนทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงที่กองทุนให้ TTTBB เช่าจริง โดยอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
จะปรับขึ้นปีละครั้งโดยปรับขึ้นตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดย
กระทรวงพาณิชย์แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (โดย TTTBB จะช�ำระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือนให้แก่กองทุน
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นอกจากนี้ ตามสัญญาเช่าหลัก TTTBB ตกลงที่จะช�ำระค่าเช่าล่วงหน้าส�ำหรับการเช่าสามเดือนสุดท้าย
ให้แก่กองทุนในวันถึงก�ำหนดช�ำระค่าเช่างวดแรก โดยจะช�ำระให้ในอัตรา 425 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อ
เดือนรวมเป็นเงินจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 816 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่าจ�ำนวนเงินค่าเช่าที่กองทุนมี
สิทธิได้รับในช่วงระยะเวลาสามเดือนสุดท้ายดังกล่าวมีจ�ำนวนสูงกว่าค่าเช่าที่กองทุนได้รับล่วงหน้าไว้แล้ว
TTTBB จะช�ำระค่าเช่าในส่วนที่ขาดนั้นให้แก่กองทุนเมื่อถึงวันก�ำหนดช�ำระเงินค่าเช่าของระยะเวลาสาม
เดือนสุดท้ายนัน้ โดยเงินค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว กองทุนสามารถน�ำมาหักเพือ่ ช�ำระค่าเช่าซึง่ TTTBB ค้าง
ช�ำระต่อกองทุนได้
นอกจากนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง กองทุนได้
เข้าท�ำสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและ
บริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเพื่อให้บริการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงแทนกองทุน โดย TTTBB จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริการรายเดือนในอัตรา 200
บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากนั้นจะมีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปีตาม
ที่สัญญาก�ำหนด สัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าหลักมีผล
บังคับจนถึงวันที่สัญญาเช่าหลักสิ้นสุดลง
หลังจากที่ TTTBB ได้เช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงจากกองทุนแล้ว TTTBB จะใช้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวรวม
ทั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ เพื่อให้บริการแก่ TTTI ตามสัญญาให้บริการโครงข่าย และ TTTI จะน�ำไป
ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ลูกค้า 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 ซึ่งถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนร้อยละ 33.33
ประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (“TTTBB”) เป็นบริษัทในกลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2548 และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 บริษัทได้ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นับเป็นบริษทั เอกชนรายแรกในประเทศ ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประเภทดังกล่าว
เพื่ อ มี โ ครงข่ า ยและให้ บ ริ ก ารทั้ ง ด้ า นข้ อ มู ล และเสี ย งได้ ทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานครและต่ า งจั ง หวั ด
ทั่วประเทศ
การให้บริการของบริษัทในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บริการด้านข้อมูลและบริการด้านเสียง โดย
บริการด้านข้อมูล ได้แก่ บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูงส�ำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (Broadband Internet) โดยใช้เทคโนโลยี ADSL ในการให้บริการวงจรเชื่อมต่อ
ความเร็วสูงผ่านสายทองแดงในโครงข่ายทีส่ ามารถให้บริการทัง้ โทรศัพท์พนื้ ฐานและบริการข้อมูล  สามารถ
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รับ-ส่งข้อมูลได้สูงถึง 24 Mbps  นอกจากนี้ ยังให้บริการด้วยเทคโนโลยี VDSL ด้วยความเร็วสูงถึง 50
Mbps รวมถึงบริการผ่านสายเคเบิล้ ใยแก้วน�ำแสงด้วยเทคโนโลยี FTTx บนโครงข่ายของบริษทั ทีส่ ามารถ
รับ - ส่งข้อมูลได้ความเร็วสูงมากถึง 2,500 Mbps เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการ
ความเร็วทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง  ปัจจุบนั บริษทั ร่วมกับบริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด (TTTI)(ซึง่ เป็น
บริษัทย่อยของ TTTBB) ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อทางการค้า “3BB” โดย ณ สิ้นปี
2559 จ�ำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัทมีจ�ำนวนกว่า 2.4 ล้านราย
นอกเหนือจากบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทยังให้บริการโครงข่ายดิจิตอลซึ่งเป็นบริการวงจรเช่า
แบบดิจิตอลความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งบริการ
สือ่ สารข้อมูลภายในองค์กรและเชือ่ มต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยีของโครงข่ายทีท่ นั สมัย สามารถ
ให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดถึง 10 Gbps รองรับความต้องการของผู้ให้บริการสื่อสาร ข้อมูลและ
โทรคมนาคม นอกเหนือจากผู้ใช้บริการที่เป็นองค์กรธุรกิจทั่วไปอีกด้วย
ส�ำหรับบริการด้านเสียงนัน้ บริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์พนื้ ฐานด้วยเทคโนโลยีทใี่ ช้สญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ต
ในรูปแบบของ Digital Signal เป็นสือ่ ในการน�ำพาสัญญาณเสียงโทรศัพท์กบั ข้อมูลไปในเวลาเดียวกัน ผ่าน
ชุมสายระบบ Next Generation Network (NGN) ซึ่งเป็นชุมสายที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล หรือ
IP ทั้งหมด นอกจากนั้น บริษัทยังให้บริการโทรศัพท์สาธารณะซึ่งเป็นเพียงส่วนเสริมของการให้บริการ
โทรศัพท์พื้นฐานของลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
TTTBB เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทุกจังหวัด
ในประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 บริษัทมี
ความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และมุ่งเน้นการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจร
พัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบกิจการและการบริการลูกค้า นอกจากนั้น คณะผู้บริหารประกอบด้วย
บุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทักษะ ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย และมีประสบการณ์ในธุรกิจบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
2.6 การกู้ยืมเงิน
ในวันที่ท�ำการซื้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ้น (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558) กองทุนกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก TTTBB
จ�ำนวน 3,850 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาซื้อขายทรัพย์สิน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 2 ต่อปีของเงินต้นค้างช�ำระ โดยค�ำนวณเป็นรายปีทุกๆ ระยะเวลา 365 วัน และตามจ�ำนวนวัน
จริงที่ล่วงเลยไป และกองทุนจะช�ำระดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้งในวันที่ 20 ธันวาคม เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม
2558 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ กองทุนจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการขอเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืนจากกรม
สรรพากรโดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถด�ำเนินการได้ภายหลังจากวันทีท่ ำ� การซือ้ ขายเสร็จสิน้ ในกรณีทกี่ รม
สรรพากรปฏิเสธการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มจ�ำนวน หรือคืนล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่ท�ำการซื้อ
ขายเสร็จสิ้น กองทุนจะต้องด�ำเนินการตามสมควรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัดอยู่
เพีย ง) การเริ่มกระบวนการทางกฎหมายต่อกรมสรรพากร หรือต่อศาล เพื่อเรียกร้องขอคืน เงิ น
ภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มจ�ำนวน และจะต้องอนุญาตให้ TTTBB เข้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมายดังกล่าว
(เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ท�ำได้) รวมทั้งด�ำเนินการทางกฎหมายตามค�ำสั่งและแนวทางอันสมควรของ
TTTBB จนกว่าศาลจะมีค�ำสั่งเป็นที่สุด ทั้งนี้ TTTBB ตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าเสียหาย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว หากกองทุนยังไม่ได้รับช�ำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
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คืนจากกรมสรรพากรครบถ้วนภายในสอง (2) ปีนับแต่วันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น กองทุนไม่มีหน้าที่ต้อง
ช�ำระดอกเบี้ยภายใต้สัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ให้แก่ TTTBB อีกต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 กองทุนช�ำระคืนเงินกู้จ�ำนวน 3,850 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
7,936,273.98 บาท (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึง 27
มกราคม 2559 รวม 38 วัน) ให้ TTTBB เรียบร้อยแล้ว
3. ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม: ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ตลาดอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ ด้าน ท�ำให้มีความต้องการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนท�ำให้
บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตกลายเป็นบริการพื้นฐานในปัจจุบัน รวมทั้งปัจจัยด้านนโยบายของภาครัฐที่มุ่ง
ส่งเสริมให้มีจ�ำนวนผู้เข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากยิ่งขึ้น รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริม
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย่างจริงจัง โดยที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
นั้นต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ น จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญทีเ่ อือ้ ต่อการขยายตัวของตลาดและอุตสาหกรรม ในปี 2559 รัฐบาลได้จดั ตัง้ กระทรวง
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมขึน้ แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเดิม และได้ประกาศแผนพัฒนา
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รวมทัง้ แผนพัฒนาโครงข่ายสือ่ สารบรอดแบนด์แห่งชาติในการสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั มุง่ ขยาย
ให้มีโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์ทางสายครอบคลุม 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ ในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
การแข่งขันในตลาดการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส�ำหรับผู้ใช้บริการรายย่อย (Mass Market) ในปัจจุบัน
ตลาดส่วนใหญ่ยงั เป็นการให้บริการผ่านสายทองแดง ส่วนการให้บริการผ่านสายใยแก้วน�ำแสงและสายโคแอกเชียล
ผ่านระบบเคเบิลทีวีนั้นมีสัดส่วนไม่มากนัก มีผู้ให้บริการรายใหญ่ที่เป็นคู่แข่งขันส�ำคัญของ TTTBB ในตลาด ได้แก่
บมจ.ทีโอที และกลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น ที่ให้บริการทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเขตภูมิภาค
คู่แข่งขันทั้งสองรายเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนโครงข่ายโทรศัพท์
พื้นฐานเดิมเป็นหลัก จึงอาจมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการขยายพื้นที่การให้บริการในบางพื้นที่ และข้อจ�ำกัดด้านความเร็ว
ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต เนื่องจากการออกแบบและคุณภาพของโครงข่ายสายที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน แม้ว่า
กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ได้เริ่มขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตเมืองหรือจังหวัด
ใหญ่ๆ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบเคเบิลทีวีบนโครงข่ายสายโคแอกเชียลและผ่านสายใยแก้ว
น�ำแสงด้วยความเร็วที่สูงกว่าการให้บริการบนโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานเดิม แต่คู่แข่งทั้งสองราย ยังเน้นการท�ำ
ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับฐานลูกค้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานเดิมของตน หรือขายบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงพร้อมกับบริการโทรศัพท์พื้นฐานหรือบริการอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี เป็นต้น ส่วน TTTBB นั้นได้ด�ำเนิน
กลยุทธ์การแข่งขันในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไม่ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แต่ไม่ต้องการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน
นอกจากนี้ การออกแบบจัดสร้างโครงข่ายยังมุ่งเน้นเพื่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นหลัก ในระยะ
เวลาทีผ่ า่ นมาได้จดั สร้างและขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมกับพืน้ ทีต่ ามความต้องการของลูกค้าผูใ้ ช้บริการ โดยเฉพาะ
ในเขตการท่องเที่ยวและ Dense areas ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง และได้ขยาย
โครงข่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นมาโดยตลอด TTTBB ได้เร่งขยายโครงข่ายให้รองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุมจนถึงระดับหมู่บ้านทั่วประเทศตลอดจนเพิ่มช่องทางในการขายและการให้บริการในพื้นที่
ให้สามารถแข่งขันในด้านคุณภาพ ราคาและความเร็วในการให้บริการ   อีกทั้งยังได้ด�ำเนินการปรับปรุงเทคโนโลยี
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จาก ADSL ให้เป็น VDSL สามารถเพิ่มความเร็วในการให้บริการในแพคเกจเริ่มต้นจนถึงระดับ 30 Mbps เป็นผู้น�ำ
ตลาดในการปรับเพิ่มความเร็วการให้บริการมาโดยตลอด ในปัจจุบันให้บริการด้วยเทคโนโลยี VDSL ที่ความเร็วสูง
ถึง 50 Mbps นอกเหนือจากบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายสายทองแดงด้วยเทคโนโลยี xDSL แล้ว
TTTBB ยังได้ขยายบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายใยแก้วน�ำแสงด้วยเทคโนโลยี FTTx ที่ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึง 200 Mbps ในปัจจุบัน และยังสามารถให้บริการได้ในระดับความเร็วสูงถึง 2.5 Gbps
ด้วยเทคโนโลยีบนโครงข่ายใยแก้วน�ำแสง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหนือกว่าการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้วย TTTBB ยังได้พัฒนาการให้บริการเสริมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้บริการ IPTV,
Cloudbox Storage และบริการเสริมอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการและตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลาย และสนับสนุนให้มกี ารใช้งานอินเทอร์เน็ตในกลุม่ เป้าหมายใหม่ๆ มีลกู ค้าผูใ้ ช้บริการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
จนเป็นผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทีม่ สี ว่ นแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 นอกจากนีย้ งั ได้รว่ มมือกับผูใ้ ห้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงผ่าน WiFi ภายใต้ชื่อบริการ 3BB WiFi
อีกด้วย ตลาดการให้บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั ยังคงมีการแข่งขันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในปีทผี่ า่ นมามีผใู้ ห้บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ ายใหญ่ได้เริม่ รุกตลาดการให้บริการอินเทอร์เน็ตทางสายอย่างจริงจังท�ำให้มกี ารแข่งขันด้านราคา
และการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของผู้ใช้บริการเทียบกับจ�ำนวนประชากรที่ยัง
คงมีสดั ส่วนค่อนข้างต�ำ 
่ และนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายและการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ
และนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นหนึ่งในบริการสาธารณูปโภค
พื้นฐานและยังคงมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ตลาดจึงยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
4. ปัจจัยความเสี่ยง

4.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนหรือโครงสร้างของกองทุน
4.1.1 TTTBB อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอที่จะช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและ
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ซึ่งเป็นเหตุผิดสัญญาตามสัญญาดังกล่าว
ความสามารถของ TTTBB ในการช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าขึ้น
อยู่กับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ TTTBB ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโดย
ทัว่ ไป รวมถึงปัจจัยทางการเงินการแข่งขัน กฎระเบียบ และปัจจัยอืน่ ๆ ซึง่ บางปัจจัยอาจอยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของ TTTBB ทั้งนี้ TTTBB อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน หรือ
โดยมีแหล่งเงินทุนในอนาคตได้ในจ�ำนวนที่เพียงพอเพื่อให้ TTTBB มีสภาพคล่องตามที่ต้องการและ
ช�ำระค่าเช่าได้ ซึ่งจะถือเป็นเหตุผิดสัญญาตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของ TTTBB ของปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
แล้ว TTTBB ยังคงมีความสามารถที่จะช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่า
เช่าได้ โดยในปี 2559 TTTBB มีกำ� ไรก่อนหักค่าเสือ่ มราคา ภาษี และดอกเบีย้ จ่าย (EBITDA) ประมาณ
9,399 ล้านบาท (ไม่รวมก�ำไรและภาษีจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทุน) ในขณะที่ TTTBB มีรายจ่าย
ค่าเช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงทีจ่ า่ ยให้กองทุนในปี 2559 เท่ากับ 5,442 ล้านบาท ดังนัน้ ในปี 2559
TTTBB มีสดั ส่วนของรายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีจ่ า่ ยให้กองทุนต่อก�ำไรก่อนหักค่าเสือ่ มราคา ภาษี และ
ดอกเบี้ยจ่าย เท่ากับร้อยละ 58
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เมือ่ มีเหตุผดิ สัญญาตามสัญญาเช่าหลักและ/หรือสัญญาประกันรายได้คา่ เช่าเกิดขึน้ กองทุนอาจใช้สทิ ธิ
เลิกสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้คา่ เช่าก่อนวันทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุด โดยในกรณีดงั กล่าว กองทุน
ไม่สามารถรับรองได้วา่ กองทุนจะสามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่ได้โดยมีตน้ ทุนทีส่ มเหตุสมผลและในเวลาที่
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 เนื่องจากสภาพของทรัพย์สิน
ที่ขาดสภาพคล่องและต้องใช้ระยะเวลาในการแปลงหนี้ใหม่เพื่อเปลี่ยนตัวคู่สัญญาของสัญญาเช่าที่ได้
ท�ำไว้กบั บุคคลภายนอก นอกจากนี้ กองทุนอาจไม่สามารถขายทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงภายในระยะ
เวลาอันสั้น หรืออาจไม่สามารถขายได้เลย หรืออาจถูกบังคับให้ต้องลดราคาขายลงอย่างมาก อีกทั้ง
ราคาขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงอาจต�่ำกว่าราคาซื้อของกองทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจากการ
ประเมินมูลค่าของ ทรัพย์สนิ 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 อนด์ที
เป็นโจทก์ยนื่ ฟ้องอคิวเมนท์ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ของ TTTBB ขอให้ศาลบังคับให้อคิวเมนท์ปฏิบตั ติ าม
บันทึกข้อตกลงโดยการโอนหุ้นของ TTTBB ที่อคิวเมนท์ถืออยู่จ�ำนวน 867,994,799 หุ้น (คิดเป็น
ร้อยละ 70 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่อคิวเมนท์ถืออยู่ใน TTTBB ในปัจจุบัน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
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
ดังกล่าวและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของทีทีแอนด์ที อคิวเมนท์และ
ทีทีแอนด์ทีจึงได้เข้าท�ำบันทึกข้อตกลง โดยทั้งสองฝ่ายจะด�ำเนินการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของทีทีแอนด์ที
ที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของทีทีแอนด์ทีในวันที่ก�ำหนดเป็นผู้มีสิทธิซื้อหุ้นของ TTTBB ในราคา
และจ�ำนวนตามที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ การด�ำเนินการและการให้สิทธิจะอยู่ภายใต้บังคับตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในบันทึกข้อตกลง (ตามที่ได้มีการแก้ไข)
เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2557 ทีทแี อนด์ที (โดยบริษทั พีซแี อล แพลนเนอร์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารแผนฟืน้ ฟู
กิจการของทีทแี อนด์ท)ี ได้ยนื่ ฟ้องอคิวเมนท์ขอให้ศาลบังคับให้อคิวเมนท์ปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อตกลงโดย
โอนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่อคิวเมนท์ถืออยู่จ�ำนวน 867,994,799 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 70
ของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีอ่ คิวเมนท์ถอื อยูใ่ นบริษทั ฯ ในปัจจุบนั ) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของทีทแี อนด์ทที มี่ รี ายชือ่
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 กันยายน 2552 หรือผู้สืบสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม และใน
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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)
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 อคิวเมนท์ได้ยื่นฟ้องทีทีแอนด์ที รวมทั้งบุคคลและนิติบุคคล
ที่เกี่ยวข้องรวม 13 รายต่อศาลจังหวัดนนทบุรี โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,350
ล้านบาท จากการที่จ�ำเลยทั้งสิบสามได้ร่วมกันกระท�ำละเมิดต่ออคิวเมนท์ โดยการน�ำบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวข้างต้น ที่จ�ำเลยทั้งหมดรู้ดีว่าสิ้นผลบังคับไปนานแล้วมาฟ้องอคิวเมนท์ โดยเจาะจงฟ้องคดี
และร้องขอให้ศาลคุม้ ครองประโยชน์ในระหว่างทีท่ ริปเปิลทีกำ� ลังด�ำเนินการยืน่ เรือ่ งขอจัดตัง้ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน โดยที่ไม่ได้รับประโยชน์ใดเป็นส่วนตนจากการฟ้องคดีแต่ต้องการใช้เหตุที่มีการ
ฟ้องคดีและการร้องขอให้ศาลคุ้มครองประโยชน์นั้นมาท�ำให้การจัดตั้งกองทุนรวมของ TTTBB ไม่
สามารถด�ำเนินการต่อไปได้ ซึง่ เป็นการใช้สทิ ธิทางศาลโดยไม่สจุ ริตท�ำให้อคิวเมนท์ได้รบั ความเสียหาย
ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ศาลชั้นต้นมีค�ำพิพากษายกฟ้องคดีที่ทีทีแอนด์ทียื่นฟ้องอคิวเมนท์ และ
ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ศาลจังหวัดนนทบุรีอ่านค�ำพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้อง ไม่มีคู่ความฎีกาภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดคดีถึงที่สุด
หมายเหตุ กรณีที่ค�ำพิพากษาให้ทีทีแอนด์ทีชนะคดีหรือค�ำพิพากษาให้ผู้มีสิทธิประโยชน์ตามบันทึก
ข้อตกลงชนะคดีที่ยื่นฟ้องอคิวเมนท์ตามที่กล่าวข้างต้น อาจท�ำให้อคิวเมนท์ต้องโอนหุ้นใน TTTBB
ส่วนใหญ่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของทีทแี อนด์ที ซึง่ การกระท�ำดังกล่าวจะถือเป็นการผิดสัญญาข้อตกลงด�ำเนินการ
และสัญญาเช่าหลัก และในกรณีที่อคิวเมนท์มิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TTTBB แล้ว อาจส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของ TTTBB ตลอดจนอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
มูลค่าของหน่วยลงทุน และความสามารถของ TTTBB ในการปฏิบัติหน้าที่ตามเอกสารธุรกรรม
รวมทั้งความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย ทั้งนี้ กองทุน
ไม่สามารถรับรองได้ว่าผลค�ำพิพากษากรณีข้างต้นหรือคดีที่จะฟ้องโดยผู้ถือหุ้นของทีทีแอนด์ทีจะเป็น
อย่างไร
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�ำแสงตามสัญญาให้บริการจัดหา
ผู้เช่าทรัพย์สิน รวมทั้งหน้าที่ซึ่งมีต่อกองทุนตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดของเอกสารธุรกรรมอื่น
ทุกประการ และในกรณีที่ TTTBB ไม่ปฏิบัติตามสัญญา กองทุนย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามที่
สัญญาก�ำหนด
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
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2557 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นค�ำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาเพื่อขอให้ศาลมีค�ำสั่งห้ามมิให้
TTTBB โอนทรัพย์สินของ TTTBB ให้แก่กองทุนโดยอ้างว่าจะเป็นเหตุให้ทีทีแอนด์ทีไม่สามารถบังคับ
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 ก็มหี น้าทีต่ อ้ งช�ำระหนีจ้ ำ� นวน 228,700,161.34 บาท พร้อมดอกเบีย้ ให้แก่ทที แี อนด์ที โดย
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ทีทีแอนด์ทีชนะคดีตามฟ้อง TTTBB ยื่นอุทธรณ์
ต่อมาเมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2560 ศาลจังหวัดนนทบุรอี า่ นค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์แก้คำ� พิพากษาศาล
จังหวัดนนทบุรีเป็นให้ TTTBB ช�ำระเงิน 226.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน
175.3 ล้านบาท และดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 ของต้นเงิน 0.5 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
ขณะนี้ยังอยู่ในระยะเวลาการยื่นฎีกา
4.1.4 กองทุนอาจให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง และในกรณีนี้
กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการต้องได้รับใบอนุญาตของกองทุน
ภายใต้ข้อก�ำหนดของเอกสารธุรกรรม กองทุนตกลงให้ TTTBB เช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าหลัก และ TTTBB ตกลงรับการประกันรายได้โดยการเช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ส่วนรอง ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาให้
บริการจัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ และสัญญาประกันรายได้คา่ เช่า ผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมรายอืน่ ลูกค้า หรือ
ผูเ้ ช่ารายอืน่ มีสทิ ธิขอใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองได้ ไม่วา่ จะเช่าใช้โดยตรงจาก
กองทุนหรือเช่าต่อจาก TTTBB ก็ได้
ดังนัน้ หากกองทุนใช้สทิ ธิเลือกทีจ่ ะไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่ากับ TTTBB ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ
เมื่อครบก�ำหนดอายุ 3 ปีของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และกองทุนน�ำทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ส่วนรองไม่วา่ บางส่วนหรือทัง้ หมด ไปให้ผใู้ ห้บริการโทรคมนาคมรายอืน่ ลูกค้า หรือผูเ้ ช่ารายอืน่ เช่าใช้
หรือกรณีในระหว่างอายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า กองทุนได้น�ำทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง
ให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าใช้โดยตรงจากกองทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะท�ำให้ผลการด�ำเนินการของ
กองทุนในส่วนนัน้ ต้องขึน้ อยูก่ บั สถานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม
รายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดและผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุน
นอกจากนี้ ภายใต้สญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า หากกองทุนเข้าท�ำสัญญาเช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ส่วนรองกับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนที่กองทุนให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าโดยตรง
ดังกล่าวจะไม่ได้รบั การประกันรายได้ภายใต้สญ
ั ญารับประกันรายได้คา่ เช่าอีกต่อไป ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
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ในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อกระแสเงินสดและผลการด�ำเนินงานของกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่
สามารถหาผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนดังกล่าวได้ หรือผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วน
ดังกล่าวไม่สามารถช�ำระค่าเช่าให้แก่กองทุนได้
นอกจากนี้ หากกองทุนเลือกที่จะให้เช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น กองทุนอาจจ�ำเป็นต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หากการด�ำเนินการดังกล่าวของกองทุนนั้นถูกพิจารณาเป็น
การประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม พรบ. โทรคมนาคม และ พรบ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
2553 ซึ่งท�ำให้กองทุนต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และหากกรณีเป็นว่ากองทุน
ต้องได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่กองทุนไม่ได้รบั ใบอนุญาตดังกล่าวจากหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง 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 ศาลล้มละลายกลางจึงมีคำ� สัง่ ยกเลิกการฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั ฯ ในวันที่ 14 กันยายน
2549 อย่างไรก็ตาม มีเจ้าหนี้บางรายได้ยื่นค�ำร้องคัดค้านในบางประเด็นต่อศาลฎีกาในระหว่าง
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
ต่อมาในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ศาลล้มละลายกลางได้อ่านค�ำพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งไม่เห็นชอบ
ด้วยแผนฯ และให้ยกเลิกค�ำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง จากเหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้
สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อบริษัทฯในฐานะลูกหนี้กลับไปเป็นเช่นเดิมดังที่เป็นอยู่ก่อนวันที่ศาลมี
ค�ำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
บริษัทฯได้รับความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ว่า
ค�ำพิพากษาของศาลฎีกามีผลท�ำให้แผนฯ ตลอดจนค�ำสัง่ ให้ได้รบั ช�ำระหนีข้ องเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ไม่มีผลผูกพันเจ้าหนี้และบริษัทฯ ดังนั้น สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้จะกลับ
ไปเป็นเช่นเดิมดังที่เป็นอยู่ก่อนวันที่ศาลมีค�ำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ด�ำเนินการ
ตามแผนฯ มาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะได้ดำ� เนินการช�ำระหนีใ้ นรูปแบบต่างๆ ตามข้อก�ำหนดของ
แผนฯ เช่น ช�ำระด้วยเงิน ช�ำระด้วยการโอนหุ้นหรือทรัพย์สินอื่นๆ และช�ำระด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน
ให้กับเจ้าหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ที่ปรึกษากฎหมายเห็นว่าการที่บริษัทฯ จะต้องช�ำระหนี้
ให้แก่เจ้าหนีร้ ายหนึง่ รายใดหรือไม่เพียงใดนัน้ จะขึน้ อยูก่ บั ว่ามีเจ้าหนีม้ าแสดงตนและแสดงสิทธิของตน
จนบริษทั ฯเชือ่ ว่าเป็นเจ้าหนีต้ ามจ�ำนวนทีก่ ล่าวอ้างแล้วหรือไม่เท่านัน้ ซึง่ หากยังมีขอ้ โต้แย้งไม่เห็นพ้อง
ต้องกันไม่ว่าในประเด็นใดๆ ก็เป็นกรณีที่จะต้องน�ำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาเพื่อหาข้อยุติกันในศาลแพ่ง
ต่อไป จากปัจจัยข้างต้นประกอบกับไม่มีเจ้าหนี้รายใดมาแสดงตนนับแต่วันที่ศาลล้มละลายกลาง
อ่านค�ำพิพากษาของศาลฎีกา บริษัทฯจึงเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะต้องจ่าย
ภาระผูกพันจากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯจึงมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ดังกล่าวไว้ในบัญชีแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯและทีป่ รึกษากฎหมายได้รว่ มกันประเมินผลกระทบ
ในเบือ้ งต้น โดยน�ำหลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ มาปรับใช้และท�ำการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีบ่ ริษทั ฯ
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ได้ ช� ำ ระหนี้ ต ามแผนฯ ตามราคาที่ เ ป็ น อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น และพบว่ า บริ ษั ท ฯ อาจมี ภ าระเพิ่ ม เติ ม
จากเหตุการณ์นเี้ ป็นจ�ำนวนมากทีส่ ดุ ไม่เกิน 1,343 ล้านบาท ทัง้ นี้ จ�ำนวนดังกล่าวไม่รวมดอกเบีย้ ทีอ่ าจ
มีขึ้นหากมีการฟ้องร้องจากเจ้าหนี้ในอนาคต จากการที่ไม่มีเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดมาแสดงตน ท�ำให้
บริษทั ฯ ยังไม่มขี อ้ มูลเพียงพอทีจ่ ะประมาณจ�ำนวนหนีส้ นิ ทีต่ อ้ งบันทึกเพิม่ เติมได้อย่างเหมาะสม บริษทั ฯ
จึงได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินมาโดยตลอด บริษัทฯเห็นว่าการปฏิบัติ
ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคม 2557 สถาบันการเงินห้าแห่งได้ยนื่ ค�ำฟ้องต่อศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และการค้ า ระหว่ า งประเทศกลาง เรี ย กร้ อ งให้ บ ริ ษั ท ฯ ช� ำ ระเงิ น ตามสั ญ ญาเงิ น กู ้ สั ญ ญา
ค�ำ้ ประกัน และสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนีเ้ ป็นเงินจ�ำนวนรวม 526 ล้านบาท 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และ 1,736 ล้านเยนญี่ปุ่น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทียบเท่าจ�ำนวนประมาณ 1,965 ล้านบาท)
โดยเป็นส่วนของเงินต้นจ�ำนวน 1,177 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ�ำนวน 788 ล้านบาท อันเป็นผลสืบ
เนื่องจากการที่ศาลฎีกาพิพากษาไม่เห็นชอบด้วยแผนฯ และให้ยกเลิกค�ำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
ดังกล่าวมาข้างต้น โดยในเบื้องต้นพบว่าหนี้ทั้งหมดที่น�ำมาฟ้องมาจากมูลหนี้ที่เคยมีการยื่นค�ำขอรับ
ช�ำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯบริษัทฯได้ประเมินเงื่อนไขของการบันทึกบัญชีจากเหตุการณ์
ใหม่นี้ และเห็นว่าบริษทั ฯควรต้องบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเมือ่
เจ้าหนีไ้ ด้แสดงตัวยืน่ ค�ำร้องต่อศาล แต่ในส่วนค�ำฟ้องของสถาบันการเงินห้ารายนีม้ เี จ้าหนีส้ ถาบันการ
เงินสองรายทีเ่ ป็นเจ้าหนีผ้ รู้ บั โอนสิทธิเรียกร้องมาจากเจ้าหนีเ้ ดิมหลายรายโดยรายหนึง่ มิได้มชี อื่ ปรากฏ
อยู่ในค�ำขอรับช�ำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ (เงินต้นจ�ำนวน 466 ล้านบาท และดอกเบี้ย
จ�ำนวน 459 ล้านบาท) ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายได้ให้ความเห็นว่า ในการพิจารณาคดีของศาลส�ำหรับสอง
คดีนี้ สถาบันการเงินทั้งสองต่างก็ต้องพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่าตนเป็นเจ้าหนี้โดยการได้รับโอนสิทธิเรียก
ร้องมาโดยชอบด้วยกฎหมายตามจ�ำนวนที่ฟ้องจริงโดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่า
เจ้าหนี้ทั้งสองจะไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ทางกฎหมาย เนื่องจากเป็นการโอนต่อ
กันมาเป็นทอดๆ หลายทอด ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศเป็นระยะเวลานานมาแล้ว
และหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นการรับโอนมาโดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อจะมาฟ้องคดีบริษัทฯ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์หลังจากที่มีค�ำพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องนี้ออกมาแล้ว ย่อมจะถือเป็นการกระท�ำที่
ขัดต่อกฎหมายและตกเป็นโมฆะ ดังนั้น ที่ปรึกษากฎหมายจึงมีความเห็นว่ากรณีนี้น่าจะยังมีความไม่
แน่นอนว่าสถาบันการเงินทัง้ สองรายดังกล่าวจะได้รบั ช�ำระหนีต้ ามจ�ำนวนทีก่ ล่าวอ้างในค�ำฟ้องหรือไม่
ดังนั้น บริษัทฯ จึงบันทึกประมาณการหนี้สินเฉพาะสถาบันการเงินที่เหลือสามรายซึ่งเป็นเจ้าหนี้
รายเดิมหรือเป็นเจ้าหนีท้ มี่ กี ารควบรวมกิจการกับเจ้าหนีร้ ายเดิม ทีม่ ชี อื่ ปรากฏอยูใ่ นค�ำขอรับช�ำระหนี้
ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ (เงินต้นจ�ำนวน 711 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ�ำนวน 329 ล้านบาท)
ตามความเห็นที่ปรึกษากฎหมายจ�ำนวน 301 ล้านบาท (เงินต้นจ�ำนวน 260 ล้านบาท และดอกเบี้ย
จ�ำนวน 41 ล้านบาท) ไว้ในงบการเงิน เนือ่ งจากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทกี่ จิ การจะต้องรับผิดชอบ
ในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ โดยใช้มลู หนีท้ สี่ ถาบันการเงินทัง้ สามแห่งยืน่ ค�ำร้องเป็นพืน้ ฐานหักด้วยประมาณการ
มูลค่าของการช�ำระหนีใ้ นรูปแบบต่างๆ ตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การและตามค�ำแนะน�ำของทีป่ รึกษากฎหมาย
ขณะนีค้ ำ� ฟ้องของสถาบันการเงินทัง้ ห้าแห่งอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ผลทีส่ ดุ ของคดียงั ไม่อาจทราบได้ในปัจจุบนั ผลของค�ำตัดสิน
ของศาลอาจมีผลต่อการบันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว และเนื่องจากยังมีความไม่ชัดเจนในข้อ
กฎหมายเนือ่ งจากศาลฎีกามิได้วนิ จิ ฉัยโดยตรงเกีย่ วกับผลของการช�ำระหนีท้ ผี่ บู้ ริหารแผนได้กระท�ำไป
แล้วตามข้อก�ำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ จึงพิจารณาว่าจ�ำนวนส�ำรองที่บันทึกไว้ในบัญชีนั้น
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เพียงพอและเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ หากมีกรณีเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดยื่นค�ำฟ้อง
เพิม่ เติมในอนาคตและบริษทั ฯ ได้พสิ จู น์ความถูกต้องและครบถ้วน ในเบือ้ งต้นแล้วบริษทั ฯ ก็จะพิจารณา
บันทึกประมาณการหนี้สินเพิ่มเติมส�ำหรับเจ้าหนี้รายดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการ
บันทึกประมาณการนี้ ไม่ได้เป็นการรับสภาพหนี้หรือผูกพันบริษัทฯ ให้ต้องจ่ายช�ำระหนี้สินดังกล่าวแต่
อย่างใด
ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร หากศาลมีค�ำพิพากษาตามที่เจ้าหนี้ต่างๆ ร้องขอ และผู้สนับสนุน (1) ไม่
สามารถช�ำระหนี้จากกระแสเงินสดที่ได้รับจากกิจการได้ (2) ไม่สามารถระดมเงินได้เพียงพอ หรือ (3)
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
เปลีย่ นแปลงตัวผูถ้ อื หุน้ ของอคิวเมนท์อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อมูลค่าของหน่วย
ลงทุน รวมทั้งความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย โปรดดูภาค
ผนวก 6 “ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และผู้สนับสนุน - ผู้สนับสนุน” ในหัวข้อย่อย “การฟื้นฟูกิจการ” ใน
หนังสือชี้ชวนของกองทุน
4.1.6 TTTBB มิได้ท�ำสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการหรือได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกทั้งหมด
ซึง่ จ�ำเป็นต่อการใช้ทดี่ นิ หรือทรัพย์สนิ บางอย่างซึง่ ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงพาดหรือติดตัง้ อยู่
ที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงวางพาดหรือติดตั้งอยู่เกือบทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์
ของเจ้าของซึ่งเป็นเอกชน หรือเป็นของรัฐ หรือ ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ดังนั้น จึงจ�ำเป็นจะต้องขอ
ความเห็นชอบ กสทช. ในการใช้สิทธิแห่งทาง และ/หรือ ท�ำสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการหรือได้รับ
ความยินยอมเพื่อการใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงวาดพาดหรือติดตั้งอยู่
ดังกล่าวจากเจ้าของที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นนั้น ซึ่งรวมถึงการใช้เสาไฟฟ้าของ กฟภ. และ/หรือ กฟน.
ซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงอาจพาดหรือติดตั้งอยู่ เนื่องจากการเร่งด�ำเนินการขยายโครงข่าย
บรอดแบนด์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้
จนถึงปัจจุบนั TTTBB ได้ดำ� เนินการขอความเห็นชอบจาก กสทช. ในการใช้สทิ ธิแห่งทางและท�ำความ
ตกลงยินยอมหรือท�ำสัญญาเฉพาะเพียงการขอพาดสายเคเบิลบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. และ กฟน. เพียง
บางส่วน โดยการกระท�ำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการกระท�ำละเมิด โดย TTTBB ซึง่ กฟภ. กฟน. และ
บุคคลภายนอก มีสิทธิตามกฎหมายในการเรียกร้องให้รื้อถอน และ/หรือค่าเสียหายจากการกระท�ำ
ดังกล่าวได้ ซึ่ง TTTBB ได้มีหนังสือแจ้ง กฟภ. และ กฟน. ว่าจะด�ำเนินการขออนุญาตและด�ำเนินการ
ต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป อย่างไรก็ดี กองทุนในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงอาจถูก
ฟ้องให้รื้อถอนทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่ใช้วางพาดหรือติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือ
ร้องเรียกค่าเสียหายได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ กฟภ.และ กฟน. ทราบว่า TTTBB ไม่ได้รับความยินยอมหรือ
ไม่ได้เข้าท�ำสัญญากับ กฟภ. และ กฟน. ในเส้นทางใด กฟภ.และ กฟน. อาจส่งหนังสือเรียกร้องให้มี
การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของ TTTBB ออกจากทรัพย์สินของ กฟภ. และ กฟน. และ/หรือเรียกให้
TTTBB รื้อถอนทรัพย์สินออกไป และ/หรือเรียกเก็บค่าเสียหายมายัง TTTBB
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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
ในกรณีทคี่ า่ บริการซึง่ กองทุนจะต้องรับผิดชอบมีจำ� นวนสูงขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดขึน้ จากเหตุ
หรือปัจจัยใดๆ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุน และความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทุน นอกจากนี้ หาก
เจ้าของทรัพย์สินซึ่งรวมถึง กฟภ. และ/หรือ กฟน. ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อนุญาต หรือคัดค้านการ
เข้าใช้ทรัพย์สินดังกล่าวของกองทุน ไม่ว่าเกิดจากเหตุใดๆ จะกระทบต่อความสามารถของ TTTBB
ในการด�ำเนินงานทรัพย์สินในส่วนดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว TTTBB และกองทุนอาจจ�ำเป็นจะต้อง
ย้ายทรัพย์สินส่วนที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะก่อให้เกิดความล่าช้าและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเป็น
จ�ำนวนมากอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของกองทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผล และอาจส่งผลให้
ต้องเลิกกองทุน
4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
4.2.1 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีความอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจ
ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการต่อสูค้ ดีความหรือกระบวนพิจารณาใดๆ ซึง่ TTTBB อาจมีขนึ้ เกีย่ วกับ
ธุรกิจของ TTTBB หรือทรัพย์สินบรอดแบนด์ (ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง) รวมถึง
ค่าเสียหายซึง่ TTTBB ต้องรับผิดชอบนัน้ อาจมีจำ� นวนมากอย่างมีนยั ส�ำคัญ ในปัจจุบนั TTTBB อยูใ่ น
ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีและกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือ TTTBB อาจเข้าไปเกีย่ วข้อง
กับกระบวนการดังกล่าวในอนาคต ซึง่ อาจมีการเรียกร้องค่าเสียหายจาก TTTBB เป็นจ�ำนวนมาก เช่น
TTTBB มีคดีพิพาทหลายคดีกับบริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ำกัด (มหาชน) (“ทีทีแอนด์ที”) และ ทีโอที
ตามล�ำดับ โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมในภาคผนวก 6 “ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ฯ และผูส้ นับสนุน - ข้อมูลเกีย่ วกับ
การประกอบธุรกิจ” ในหัวข้อย่อย “ข้อพิพาททางกฎหมาย” ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
นอกจากนี้ การคาดการณ์ถึงผลของคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณา (เช่น คดีความกับทีทีแอนด์ที และ
ทีโอที) หรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสามารถท�ำได้ยาก ดังนั้น จึงไม่มีการกันส�ำรองส�ำหรับหนี้ที่อาจจะ
เกิดขึน้ (contingent liability) จากข้อพิพาทและการด�ำเนินคดีในงบการเงินของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในกรณี
ที่คดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ส�ำคัญมีผลออกมาในทางลบ (ไม่ว่าโดยค�ำพิพากษาหรือโดยข้อ
ตกลงประนีประนอมยอมความ) TTTBB หรือ TTTI อาจมีภาระต้องชดใช้ค่าเสียหายจ�ำนวนมากถึง
4,407.20 ล้านบาท รวมทัง้ ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ส�ำหรับคดีกบั ทีทแี อนด์ที และเป็นจ�ำนวน
ถึง 24.03 ล้านบาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีส�ำหรับคดีกับทีโอที ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
ทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของ TTTBB รวมทัง้ ความสามารถของ TTTBB
ในการจ่ายช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

กองทุนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลส�ำคัญอื่น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ		
1. นิตยสาร FinanceAsia มอบรางวัล Achievement  Awards 2015 ให้แก่การเสนอขายหน่วยลงทุน (IPO)
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) มูลค่า 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
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
3. นิตยสาร Alpha Southeast Asia มอบรางวัล Best Equity Deal of the Year in Southeast Asia ในปี
2559
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ข้อมูลหน่วยลงทุน

7.1 หน่วยลงทุน
		

7.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน

			

• จ�ำนวนเงินลงทุนโครงการปัจจุบัน

			
			
			

• วันจัดตั้งกองทุน
• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1
• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2

10.0000 บาทต่อหน่วย
9.9162 บาทต่อหน่วย
9.8753 บาทต่อหน่วย

			

จ�ำนวนหน่วยลงทุนปัจจุบัน

5,500,000,000 หน่วย
(ห้าพันห้าร้อยล้านหน่วย)
ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
10.0000 บาทต่อหน่วย
10.3168 บาทต่อหน่วย

54,314,150,000 บาท
(ห้าหมืน่ สีพ่ นั สามร้อยสิบสีล่ า้ นหนึง่ แสนห้าหมืน่ บาท)
			
• จ�ำนวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก 55,000,000,000 บาท
(ห้าหมื่นห้าพันล้านบาท)
			
• จ�ำนวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 1 460,900,000 บาท
(สี่ร้อยหกสิบล้านเก้าแสนบาท)
			 • จ�ำนวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 2 224,950,000 บาท
(สองร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท)
			
มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน

			 ประเภทของหน่วยลงทุน
			 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
			 มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2559
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7.1.2 ข้อมูลราคาหลักทรัพย์			
ส�ำหรับปี 2559

กระดาน Local
10.70 บาท
12.50 บาท
8.05 บาท
58,850 ล้านบาท
35,541.49 ล้านบาท
145.07 ล้านบาท

ราคาปิด
ราคาสูงสุด
ราคาต�่ำสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าการซื้อขายรวม
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระดาน Foreign
10.50 บาท
12.40 บาท
8.30 บาท
57,750 ล้านบาท
23.49 ล้านบาท
0.76 ล้านบาท

10.3397 บาท
10.3168 บาท

7.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน หรือลดมูลค่าหน่วยลงทุน
จ�ำนวนเงินทุน
จ�ำนวนเงินทุน
จดทะเบียนก่อนลดมูลค่า จดทะเบี
ยนที่ลดลง
หน่วยลงทุน
วั
น
ปิ
ด
สมุ
ด
วั
น
เฉลี
ย
่
ครั้งที่ ทะเบียน จ่ายเงินคืน
ต่อหน่วย
รวม
ต่อหน่วย
รวม

จ�ำนวนเงินทุน
จดทะเบียนหลังลด
มูลค่าหน่วยลงทุน
ต่อหน่วย
รวม

1

(บาท)
3 มี.ค. 59 17 มี.ค. 59 10.0000

(ล้านบาท)
55,000.00

(บาท)
0.0838

(ล้านบาท)
460.90

(บาท)
9.9162

(ล้านบาท)
54,539.10

2

15 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59

54,539.10

0.0409

224.95

9.8753

54,314.15

9.9162

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน : กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาท ที่
กองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ในวันที่ท�ำการ
ซือ้ ขายทรัพย์สนิ เสร็จสิน้ ตามสัญญาเช่าหลัก ทัง้ นี้ บริษทั จัดการมีแผนทีจ่ ะลดทุน
จดทะเบียนของกองทุนในปี 2558 จ�ำนวนประมาณ 461.00 ล้านบาท และในปี
2559 จ�ำนวนประมาณ 225.00 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจัดการจึงน�ำเงินจ�ำนวน
460.90 ล้านบาท และ 224.95 ล้านบาท ไปด�ำเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
กองทุนในปี 2558 และในปี 2559 ตามล�ำดับ โดยการลดทุนนี้เป็นการลดทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวมตามแผนทีไ่ ด้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการ
กองทุน
ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตาม
สัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะท�ำให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่น�ำมาคืนนี้เป็นเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้าซึง่ ในอนาคตกองทุนจะไม่ได้รบั เงินค่าเช่าจ�ำนวนดังกล่าวข้างต้นอีก
นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ให้ TTTBB เช่าและสัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนก�ำหนด กองทุนจะต้องคืนเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าหลัก
อย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาช�ำระค่าเช่าล่วงหน้า
ดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้
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7.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
		

7.2.1 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด 10 รายแรก
ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

ล�ำดับ

รายชื่อ

1
2
3
4
5
6

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTO SEC
LENDING THAILAND CL AC
นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์
นายไพศาล ชาติพิทักษ์
AIA Company Limited-AIA D-PLUS
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

7
8
9
10

1,833,150,000
496,792,800
303,717,900
240,273,194
203,601,600
151,407,490

ร้อยละของ
จ�ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจ�ำหน่าย
33.33
9.03
5.52
4.37
3.70
2.75

111,200,000
68,000,000
55,450,100
50,000,000

2.02
1.24
1.01
0.91

จ�ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ถือ

7.2.2 ผู ้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รายใหญ่ (ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตั้ ง แต่ ร ้ อ ยละ 10 ขึ้ น ไป โดยรวมกลุ ่ ม บุ ค คล
เดียวกันด้วย)
ล�ำดับ
1

รายชื่อ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ถือ
1,833,150,000

ร้อยละของ
จ�ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจ�ำหน่าย
33.33

7.2.3 กลุม่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการ ห รื อ
การด�ำเนินงานของบริษทั จัดการ
- ไม่มี -
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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
ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
“ก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึงก�ำไรสุทธิของกองทุนที่ท�ำการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อ
ไปนี้
(ก) การหักก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (Unrealised gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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�ำรองที่กันไว้เพื่อการจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของ
กองทุนตามนโยบายการกูย้ มื เงินทีก่ ำ� หนดไว้ในหัวข้อ 7.1 “นโยบายการกูย้ มื เงิน” ของหนังสือ
ชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึน้ (unrealised loss) เป็นต้น บริษทั จัดการจะกันส�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
ในกรณีทมี่ กี ารแก้ไขหรือก�ำหนดเพิม่ เติมซึง่ กฎหมายหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
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เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลทีจ่ ะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญ
ั ชีมมี ลู ค่าน้อย
กว่ า หรื อ เท่ า กั บ 0.10 บาท บริ ษั ท จั ด การสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผลในครั้ ง นั้ น และให้
ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป แต่กองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามที่ระบุไว้ใน  
“นโยบายการจ่ายเงินปันผล” 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 2559
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ครั้งที่

ผลการด�ำเนินงานงวด

1
2
3
4
5
6
7
8

10 กุมภาพันธ์  - 31 มีนาคม 2558
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2558
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2558
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2559
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2559
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2559
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559
รวม

		

ครั้งที่

อัตราเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
0.11
0.20
0.21
0.22
0.22
0.22
0.23
0.23
1.64

วันปิดสมุดทะเบียน

วันจ่ายเงินปันผล

13 พฤษภาคม 2558
13 สิงหาคม 2558
16 พฤศจิกายน 2558
16 กุมภาพันธ์ 2559
13 พฤษภาคม 2559
17 สิงหาคม 2559
15 พฤศจิกายน 2559
28 กุมภาพันธ์ 2560

27 พฤษภาคม 2558
27 สิงหาคม 2558
30 พฤศจิกายน 2558
2 มีนาคม 2559
30 พฤษภาคม 2559
31 สิงหาคม 2559
29 พฤศจิกายน 2559
14 มีนาคม 2560

ประวัติการจ่ายเงินคืนทุน			
จ�ำนวนเงินทุน
จดทะเบียนก่อนลด
มูลค่าหน่วยลงทุน

จ�ำนวนเงินทุน
จดทะเบียนที่ลดลง

จ�ำนวนเงินทุน
จดทะเบียนหลังลด
มูลค่าหน่วยลงทุน

วันปิดสมุด วันเฉลี่ย
ทะเบียน จ่ายเงินคืน ต่อหน่วย
รวม
ต่อหน่วย
รวม
ต่อหน่วย
รวม
(บาท) (ล้านบาท) (บาท) (ล้านบาท) (บาท) (ล้านบาท)

1

3 มี.ค. 59 17 มี.ค. 59 10.0000 55,000.00

0.0838

460.90

9.9162

54,539.10

2

15 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59

0.0409

224.95

9.8753

54,314.15

9.9162 54,539.10

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน : กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาท ที่
กองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ในวันที่ท�ำการ
ซือ้ ขายทรัพย์สนิ เสร็จสิน้ ตามสัญญาเช่าหลัก ทัง้ นี้ บริษทั จัดการมีแผนทีจ่ ะลดทุน
จดทะเบียนของกองทุนในปี 2558 จ�ำนวนประมาณ 461.00 ล้านบาท และในปี
2559 จ�ำนวนประมาณ 225.00 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจัดการจึงน�ำเงินจ�ำนวน
460.90 ล้านบาท และ 224.95 ล้านบาทไปด�ำเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
กองทุนในปี 2558 และในปี 2559 ตามล�ำดับ โดยการลดทุนนี้เป็นการลดทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวมตามแผนทีไ่ ด้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการ
กองทุน
ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตาม
สัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะท�ำให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่น�ำมาคืนนี้เป็นเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้าซึง่ ในอนาคตกองทุนจะไม่ได้รบั เงินค่าเช่าจ�ำนวนดังกล่าวข้างต้นอีก
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นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ให้ TTTBB เช่าและสัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนก�ำหนด กองทุนจะต้องคืนเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าหลัก
อย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาช�ำระค่าเช่าล่วงหน้า
ดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้
8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 บริษัทจัดการ
		

8.1.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซต์

		 ชื่อ
		 ทีอ่ ยู่
		
		
		
		

เลขทะเบี
ยนบริ
ษัท ษ ัท
เลขทะเบี
ยนบริ
โทรศั
พท์พท์
ั
โทรศ
โทรสาร
โทรสาร
Website
Website

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสำทรใต
้ แขวงทุ
ง่ มหำเมฆ
งเทพฯ 10120
ถนนสาทรใต้
แขวงทุ
่งมหาเมฆ
เขตสาทรเขตสำทร
กรุงเทพฯ กรุ
10120
0105535049700
0105535049700
0-2674-6488
0-2674-6488
0-2679-5996
0-2679-5996
www.bblam.co.th
www.bblam.co.th

		8.1.28.1.2
โครงสร้
างการบริ
หารจั
ดการรายช
รายชือื่ ่อผูผูถ้ ้ถอื ือหุ
หุ้นน้ รายชื
ผู้บผูริหบ้ ารและผู
้จัดการกองทุ
น น
ื่กรรมการ
โครงสร้
างการบริ
หารจ
ัดการ
รายช่ออ
กรรมการ
ริหารและผู
จ
้ ัดการกองทุ
		

โครงสร้
างองค์
กร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)
โครงสร้
างองค์
กร (ณ

		

ื่ ผูถ
รายชอ
้ อ
ื หุน
้
ื่ ผูถ
รายชอ
้ อ
ื หุน
้

ร้อยละ

1.

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

75.0

2.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จำกัด (มหำชน)

10.0
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		 รายชื่อผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น

		

ร้อยละ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

75.0

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

10.0

Asia Financial Holdings Ltd.

10.0

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

5.0

รายชื่อกรรมการ (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ
นายสตีเฟน  แทน
นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช
นายไพศาล เลิศโกวิทย์
นางสาวปิยะมาศ ค�ำไทรแก้ว
นางวรวรรณ ธาราภูมิ
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ

		 คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อ
นางวรวรรณ ธาราภูมิ
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช
นายไพศาล  เลิศโกวิทย์       
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา    
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
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รายชื่อผู้บริหาร
(ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

นางวรวรรณ ธาราภูมิ

Chairman of Executive Board

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา

Chief Executive Off icer,
Chief Investment Off icer
Managing Director,
Head of Business Distribution,
Head of Corporate & High Net Worth Business
Managing Director,
Head of Operation & System
Deputy Managing Director,
Head of Real Estate & Infrastructure Investment
Senior Vice President, Head of Trustee

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล
นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ
นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ
นายธวัชชัย เหลืองสุรรังษี
นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ
นางอุบลรัตน์  บุษยะกนิษฐ์
ดร. อดิศร โรจนพันธุ์

Deputy Managing Director,
Head of Compliance & Legal
Deputy Managing Director,
Head of Product Management
Deputy Managing Director,
Head of Organization Management
Assistant Managing Director,
Head of Risk Management
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน		
ชื่อ-สกุล

นางสาวศิริเพ็ญ
หวังด�ำรงเวศ

นางสาววริศรา
เตชะกุลวิโรจน์

นางนพวรรณ
แสวงกิจ

		

ประสบการณ์ท�ำงาน
ประวัติการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนรวม
2555-ปัจจุบัน Senior Vice President,
yy ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Real Estate and
California State University,
Infrastructure Investment
Los Angeles
บลจ.บัวหลวง
yy ปริญญาตรี การบัญชี
2546-2555 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
yy CFA Level 3
บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
2541-2546 ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายจัดการกองทุน
บลจ.บัวหลวง
2551-ปัจจุบัน Senior Vice President,
yy ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Real Estate and
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Infrastructure Investment
yy ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
บลจ.บัวหลวง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547-2551 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
yy CISA Level 1
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บลจ.กรุงไทย (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน Vice President,
yy ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
Real Estate and
University of the
Infrastructure Investment
Philippines
บลจ.บัวหลวง
yy ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
2554-2557     ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
yy CISA Level 2
บลจ.ธนชาต

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
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(1) การบริหารจัดการกองทุน
ในการบริหารและจัดการกองทุนบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน ต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนเข้าเป็น
คู่สัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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
ก.ล.ต.
(ค) จัดให้กองทุนมีลกั ษณะไม่ตา่ งไปจากสาระส�ำคัญทีแ่ สดงไว้ลา่ สุดต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตลอดอายุของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุน บริษัท
จัดการต้องด�ำเนินการให้กองทุนมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(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 ก.ล.ต.
ต่อผูล้ งทุน ด้วยวิธกี ารทีผ่ ลู้ งทุนสามารถเข้าถึงได้กอ่ นวันเริม่ เสนอขายหน่วยลงทุน โดย
ร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
(2) จัดส่งหนังสือชี้ชวนที่มีสาระส�ำคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันท�ำการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่
ผู้ลงทุน และจัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและ
รายงานกองทุน (Mutual Fund Report and Prospectus System (“MRAP”))
(3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมี
ระยะเวลาที่ พ อสมควรแก่ ก ารที่ ผู ้ ล งทุ น จะศึ ก ษาข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนก่ อ นการ
ตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนังสือ
ชี้ชวนตาม (1) ต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
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(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูล
ทีถ่ กู ต้องและไม่มลี กั ษณะทีท่ ำ� ให้ผลู้ งทุนส�ำคัญผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เกีย่ วกับการโฆษณาเพือ่ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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
ต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(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 ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีทปี่ รากฏข้อเท็จจริงแก่บริษทั จัดการว่ามีบคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุน
(ฐ) ด�ำเนินการที่จ�ำเป็นเพื่อควบคุมดูแลและให้มั่นใจได้ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน
ต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่เกินสัดส่วน
ที่บังคับใช้
(ฑ) เพิม่ หรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในโครงการจัดการกองทุน
และตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลักเกณฑ์อนื่ ๆ
ทีป่ ระกาศใช้บงั คับโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“กลต.”) ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์”)
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(ฒ) จ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทุนจากกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ หรือกฎระเบียบ
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
(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตัง้ กองทุน รวมทัง้ การตรวจสอบและ
สอบทาน (การท�ำ due diligence) ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ะลงทุน ตลอด
จนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
(3) การก�ำกับดูแลบริหารและจัดการความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(ท) บริษทั จัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอ�ำนาจให้บคุ คลอืน่ ใด
เว้นแต่บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการกองทุนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ อืน่ ทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
และการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
(ธ) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศ หรือมีความจ�ำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่า
ทีเ่ กิดขึน้ แล้วในขณะนีห้ รือจะเกิดขึน้ ในอนาคต 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
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(น) ด�ำเนินการอืน่ ๆ เพือ่ ให้เป็นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุน และรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ แต่
ทัง้ นี้ การด�ำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอืน่ ๆ
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 ก.ล.ต. เห็นชอบ)
(ค) ด�ำเนินการให้กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ อืน่ ทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน เว้นแต่
ทรัพ ย์สินอื่นที่ ก.ล.ต. อนุญาตให้ก องทุน สามารถลงทุน หรือมีไ ว้ไ ด้ และด�ำเนิน การ
ให้การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับ
อัตราส่วนการลงทุน
(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) จัดให้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตาม
พรบ. หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรือ ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เป็นผูจ้ ดั การกองทุนเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายและประกาศเกีย่ วกับการจัดตัง้ และจัดการ
กองทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ บริ ษั ท จั ด การ และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้ง
ผู้จัดการกองทุนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูล ให้บริษทั
จัดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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(ค) แต่ ง ตั้ ง ผู ้ ดู แ ลผลประโยชน์ แ ละเปลี่ ย นตั ว ผู ้ ดู แ ลผลประโยชน์ โ ดยการแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนดและเป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุน
(ง) แต่งตั้งนายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการ
แต่งตั้งนายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไป
ตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดท�ำทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(จ) แต่งตั้งนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานเป็นผูป้ ระเมินค่าซึง่ จะประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
ตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฉ) แต่งตัง้ ทีป่ รึกษา (หากมี) เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาของบริษทั จัดการ และ/หรือ ของกองทุน
หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุน อาทิ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
(ช) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
(ซ) แต่งตั้งผู้ช�ำระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ
ท�ำหน้าทีเ่ ก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สนิ ของกองทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบตั หิ น้า
ที่อื่นๆ ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และด�ำเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้การ
ช�ำระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุน
(ฌ) จัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ
ท�ำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ลงทุนรายย่อย
(5) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ
(ก) จัดให้มกี ารยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ อันได้แก่เงินทีไ่ ด้รบั จากการจ�ำหน่ายหน่วยลงทุน
เป็นกองทุนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 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
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กฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อก�ำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษทั จัดการหรือโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือค�ำสั่งนั้น ให้บริษัทจัดการด�ำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไข
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือโครงการจัดการกองทุนโดย
ไม่ชักช้า
(ง) เรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนและขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน และกฎหมาย
หลักทรัพย์
(จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ในเรื่องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติใน
เรื่องดังกล่าว
(ฉ) ให้ความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งทีบ่ ริษทั จัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึง่ รวมถึง
แต่ไม่จ�ำกัดเพียงความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
และในเรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(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 ก.ล.ต.
(ฌ) อ� ำ นวยความสะดวกแก่ ผู ้ ดู แ ลผลประโยชน์ ห รื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู ้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(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
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(ฑ) จัดท�ำมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
(ฒ) จัดท�ำงบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และน�ำส่ง
งบการเงินต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
(ณ) จัดท�ำรายงานประจ�ำปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ
ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายในสี่เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
(ด) รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าเมื่อปรากฏ
เหตุการณ์หรือการเปลีย่ นแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยส�ำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศที่
เกี่ยวข้อง
(ต) จัดท�ำ จัดให้มีการท�ำ จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
(ถ) ติดตาม ด�ำเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ อาทิ
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามสัญญาแต่งตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
ดังกล่าวภายใต้สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องและการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงด�ำเนินการ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ
(ท) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ
		

8.1.4 จ�ำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน		
ชื่อ-สกุล

1. นายสุทธิพงศ์
พัวพันธ์ประเสริฐ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
Georgia State
University
- ปริญญาตรี
วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนรวม

หน้าที่
ความรับผิดชอบ

2551-ปัจจุบัน Deputy
- เป็นคณะกรรมการที่
Managing
ปรึกษาการลงทุน
Director, Head ของกองทุน
of Real Estate
and
Infrastructure
Investment
บลจ.บัวหลวง
2544-2551 ผู้จัดการอาวุโส
กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
บลจ.เอ็มเอฟซี
(มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
2. นางนพวรรณ แสวงกิจ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์
University of the
Philippines
- ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- CISA Level 2

3. นายชูเกียรติ วิริยะก่อกิจกุล ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

ประสบการณ์ท�ำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนรวม

หน้าที่
ความรับผิดชอบ

2557-ปัจจุบัน Vice President,
Real Estate and
Infrastructure
Investment
บลจ.บัวหลวง
2554-2557 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   
บลจ.ธนชาต

- ดูภาพรวมการด�ำเนินงาน
ของกองทุน

2551-ปัจจุบัน Senior Vice
President, Fund
Accounting and
Operation
บลจ.บัวหลวง

4. นายณัฐพงษ์ วานิชเจริญนาน - ปริญญาโท
2556-ปัจุบัน
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี การบัญชี
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขต 2553-2556
บพิตรพิมุขจักรวรรดิ

Assistant Vice
President, Fund
Accounting and
Operation
บลจ.บัวหลวง
Assistant
Manager,
Fund
Accounting
ธนาคารซิตี้แบงค์
(ประเทศไทย)

- ติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุน
- ติดตามการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารทรัพย์สินให้
เป็นไปตามที่ก�ำหนด
และประสานงานกับผู้
บริหารทรัพย์สินในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อการบริหาร
และจัดการกองทุน
- ประสานงานกับผู้
เกี่ยวข้องต่างๆ
เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ผู้สอบบัญชี
ปฏิบัติงานด้านบัญชี
การเงิน และงานทะเบียน
ส�ำหรับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และ
กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน
ปฏิบัติงานด้านการบัญชี
การเงิน และงานทะเบียน
ส�ำหรับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และ
กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน
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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

8.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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คณะกรรมการของ TTTBB
ชื่อ
นายพิชญ์
นายอนุพงษ์
นางสาวสายใจ
นางนงลักษณ์
นายวสุ
นางสาวจงรัก
นายสุพจน์

ต�ำแหน่ง
โพธารามิก
โพธารามิก
คีตสิน
พงษ์ศรีหดุลชัย
ประสานเนตร
โรจนวิภาต
สัญญพิสิทธิ์กุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารของ TTTBB
ชื่อ
นายสุพจน์
นายสมบัติ
นายพิสิฐ
นายประจักษ์
นายยอดชาย
นายปวีณ

ต�ำแหน่ง
สัญญพิสิทธิ์กุล
พันศิริพัฒน์
ตันติโรจนกิจการ
คุณาวุฒิ
อัศวธงชัย
ชัยปราการ

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 2
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี
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8.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

เรื่อง
รายละเอียด
การเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้ว yy TTTBB ตกลงช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และช�ำระล่วงหน้าในวันที่ 15 ของทุก
เดือน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่กองทุนระบุ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่
น�ำแสง(ตามสัญญาเช่าหลัก)
กองทุ น และ TTTBB อาจตกลงร่ ว มกั น ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว
คู่สัญญา
น�ำแสงเท่ากับราคา 425 บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
1. กองทุน ในฐานะ
2558 จากนั้นราคา 425 บาทนั้นจะมีการปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี
ผู้ให้เช่า
โดยปรับขึ้นตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศ
โดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (อัตราดังกล่าวยังไม่รวม
2. TTTBB ในฐานะผู้เช่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)   
yy TTTBB ตกลงช�ำระค่าเช่าล่วงหน้าส�ำหรับการเช่าสามเดือนสุดท้ายให้แก่กองทุนรวม
ในวันถึงก�ำหนดช�ำระค่าเช่างวดแรก โดยจะช�ำระให้ในอัตรา 425 บาท/คอร์
กิโลเมตร/เดือน รวมเป็นเงินไม่น้อยกว่า 816 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่า
จ�ำนวนเงินค่าเช่าทีก่ องทุนมีสทิ ธิได้รบั ในช่วงระยะเวลาสามเดือนสุดท้ายดังกล่าว
มีจ�ำนวนสูงกว่าค่าเช่าที่กองทุนได้รับล่วงหน้าไว้แล้ว TTTBB จะช�ำระค่าเช่าใน
ส่วนที่ขาดนั้นให้แก่กองทุนเมื่อวันถึงก�ำหนดช�ำระเงินค่าเช่าของระยะเวลาสาม
เดือนสุดท้ายนั้น
yy ตลอดระยะเวลาการเช่า TTTBB ตกลงที่จะด�ำเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่
จ�ำกัดเพียง) การด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. ช�ำระค่าเช่า และเงินอืน่ ใดทัง้ หมดซึง่ ถึงก�ำหนดช�ำระให้แก่กองทุนตามทีร่ ะบุ
ไว้ในสัญญา
2. ใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกัน
3. ไม่ท�ำให้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ
4. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อม การได้รับใบ
อนุญาตที่จ�ำเป็นทั้งหมดส�ำหรับการประกอบธุรกิจ และช�ำระภาษี อากร
แสตมป์ ค่าใช้จา่ ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
5. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้แก่กองทุน ซึ่งรวมถึง งบการเงินประจ�ำปีที่ตรวจ
สอบแล้ว งบการเงินงวด 6 เดือนซึ่งสอบทานแล้ว งบการเงินรายไตรมาสที่
สอบทานแล้วตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเช่าหลัก
6. ให้กองทุนหรือผูแ้ ทนของกองทุนสามารถตรวจสอบทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ที่เช่าในเวลาใดๆ ตามสมควรโดยกองทุนจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าสาม
(3) วันท�ำการ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินซึ่งกองทุนไม่จ�ำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
แต่ในการเข้าตรวจนัน้ กองทุนจะต้องพยายามไม่รบกวนหรือก่อความขัดข้อง
ให้แก่ TTTBB และ/หรือการด�ำเนินงานของ TTTBB
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เรื่อง

รายละเอียด
7. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกับบริษัทประกันที่มีชื่อ
เสียง โดยมีวงเงินคุ้มครองตามที่ได้ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
8. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของใบอนุญาตและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจของ TTTBB และแจ้งกองทุนทราบทันทีหากได้รบั ค�ำบอก
กล่าวหรือค�ำสัง่ จากหน่วยงานทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเนือ่ งจากการไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขใบอนุญาตหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกระทบ
ต่อความสมบูรณ์ของใบอนุญาตหรือท�ำให้ใบอนุญาตถูกเพิกถอน
9. เมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรเป็นหนังสือจากกองทุน TTTBB จะต้องจัด
เตรียมและส่งมอบตราสารหรือเอกสาร และด�ำเนินการใดๆ ตามที่กองทุน
ร้องขอตามสมควร เพือ่ ให้การเช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงตามสัญญาเช่า
หลักเกิดความสมบูรณ์และมีผลบังคับ
10. เมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรเป็นหนังสือจากกองทุน TTTBB จะต้องให้
ความช่วยเหลือแก่กองทุนในการใช้สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกัน
คุณภาพของอุปกรณ์ (Warranty) การประกันภัย (Insurance) หรือสิทธิ
เรียกร้องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
11. จัดเตรียมข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงให้พร้อมส�ำหรับให้กองทุน
ตรวจสอบ เมื่อกองทุนร้องขอตามสมควร
12. ไม่แสดงตนหรืออ้างว่ากองทุนมีสว่ นเกีย่ วข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆในการ
ประกอบธุรกิจของ TTTBB หรือแสดงตนว่าเป็นตัวแทนของกองทุน ไม่ว่า
ในเวลาใดๆ
13. เก็ บ รั ก ษาบั น ทึ ก การบ� ำ รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น
เส้นใยแก้วน�ำแสงในทางการค้าปกติของ TTTBB
14. จัดเตรียมข้อมูล หนังสือ บันทึก หรือเอกสารใดๆ ที่จ�ำเป็นให้แก่กองทุนโดย
ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากกองทุนเพื่อการที่จะท�ำให้กองทุน
สามารถตอบข้อเรียกร้องทางภาษีหรือหน่วยงานทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงได้
15. ไม่ให้เช่าช่วงหรืออนุญาตให้บคุ คลใดใช้ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงหากไม่ได้
รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุน เว้นแต่ทจี่ ะอนุญาตให้กระท�ำได้ตาม
ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าหลัก
16. ด�ำเนินการใดๆ เพือ่ มิให้มกี ารเคลือ่ นย้ายชิน้ ส่วนหรือส่วนหนึง่ ส่วนใดทีส่ ำ� คัญ
ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง เว้นแต่เป็นไปตามสัญญาบริหารดูแลและ
บ�ำรุงรักษา หรือเพื่อผลประโยชน์จากการเช่า และตราบเท่าที่ทรัพย์สินจะ
ไม่เกิดความเสียหาย
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เรื่อง

รายละเอียด
17. ด� ำ เนิ น การใดๆ เพื่ อ ให้ ชิ้ น ส่ ว นหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง ติ ด ตั้ ง กั บ ทรั พ ย์ สิ น
เส้นใยแก้วน�ำแสง (นอกเหนือไปจากส่วนเพิ่มเติม การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
การปรับเปลี่ยน และการปรับปรุง ตามสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษา
ทรัพย์สนิ (ถ้ามี) ซึง่ เป็นกรรมสิทธิข์ องกองทุน) ภายหลังจากวันเข้าท�ำสัญญา
เช่าหลักมีการระบุอย่างชัดเจนและสามารถด�ำเนินการรื้อถอนออกจาก
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงได้อย่างถาวร โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง และ
18. ด�ำเนินการมิให้มกี ารแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง เว้น
แต่ (1) เป็ น กรณี ที่ ห ากมิ ไ ด้ มี ก ารด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า วจะเป็ น เหตุ
ท�ำให้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง ได้รับความเสียหายหรือเป็นอันตราย (2)
การไม่ด�ำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นเหตุท�ำให้ TTTBB
ตกเป็นผู้ผิดนัดตามข้อก�ำหนดของสัญญาเช่าหลัก และ (3) การแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการด�ำเนินการตามสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษา

การประกันรายได้ค่าเช่า (ตาม ตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า TTTBB ตกลงที่จะด�ำเนินการต่างๆ
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า) ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัดเพียง) การด�ำเนินการดังต่อไปนี้
คู่สัญญา
กองทุน ในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสง ซึ่ง
มีหน้าที่เปิดให้บุคคลอื่นใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสง
ของกองทุน
3. TTTBB ในฐานะ
ผู้รับประกันรายได้ใน
รูปของค่าเช่า

1. ช�ำระค่าเช่า และ เงินอืน่ ใดทัง้ หมดซึง่ ถึงก�ำหนดช�ำระเพือ่ เป็นการประกันราย
ได้ให้แก่กองทุนตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
2. ไม่ท�ำให้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อม การได้รับใบ
อนุญาตที่จ�ำเป็นทั้งหมดส�ำหรับการประกอบธุรกิจ และช�ำระภาษี อากร
แสตมป์ ค่าใช้จา่ ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ส่วนรอง
4. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้แก่กองทุน ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ�ำปีที่ตรวจ
สอบแล้ว งบการเงินงวด 6 เดือนซึ่งสอบทานแล้ว งบการเงินรายไตรมาสที่
สอบทานแล้ว
5. ให้กองทุนหรือผูแ้ ทนของกองทุนสามารถตรวจสอบทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ส่วนรองที่ TTTBB เช่าใช้ในเวลาใดๆ ตามสมควรโดยกองทุนจะต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้าสาม (3) วันท�ำการ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินซึ่งกองทุนไม่จ�ำ
ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ในการเข้าตรวจนั้น กองทุนจะต้องพยายาม
ไม่รบกวนหรือก่อความขัดข้องให้แก่ TTTBB และ/หรือการด�ำเนินงานของ
TTTBB
6. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกับบริษัทประกันที่มีชื่อ
เสียง โดยมีวงเงินคุ้มครองตามที่ได้ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
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รายละเอียด
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของใบอนุญาตและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจของ TTTBB และแจ้งกองทุนทราบทันทีหากได้รบั ค�ำบอก
กล่าวหรือค�ำสัง่ จากหน่วยงานทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเนือ่ งจากการไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขใบอนุญาตหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกระทบ
ต่อความสมบูรณ์ของใบอนุญาตหรือท�ำให้ใบอนุญาตถูกเพิกถอน
8. เมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรเป็นหนังสือจากกองทุน TTTBB จะต้องจัด
เตรียมและส่งมอบตราสารหรือเอกสาร และด�ำเนินการใดๆ ตามที่กองทุน
ร้องขอตามสมควร เพื่อให้การเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองตาม
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่ามีผลสมบูรณ์และมีผลใช้บังคับได้
9. เมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรเป็นหนังสือจากกองทุน TTTBB จะต้องให้
ความช่วยเหลือแก่กองทุนในการใช้สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกัน
คุณภาพ (Warranty) การประกันภัย (Insurance) หรือสิทธิเรียกร้องอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง
10. จัดเตรียมข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองให้พร้อมส�ำหรับ
ให้กองทุนตรวจสอบ เมื่อกองทุนร้องขอตามสมควร
11. ไม่แสดงตนหรืออ้างว่ากองทุนมีสว่ นเกีย่ วข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ในการ
ประกอบธุรกิจของ TTTBB หรือแสดงตนว่าเป็นตัวแทนของกองทุน ไม่ว่า
ในเวลาใดๆ ยกเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่ของ TTTBB ตามสัญญาให้บริการ
จัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
12. เก็ บ รั ก ษาบั น ทึ ก การบ� ำ รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น
เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองในทางการค้าปกติของ TTTBB
13. จัดเตรียมข้อมูล หนังสือ บันทึก หรือเอกสารใดๆ ที่จ�ำเป็นให้แก่กองทุนโดย
ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากกองทุนเพื่อการที่จะท�ำให้กองทุน
สามารถตอบข้อเรียกร้องทางภาษีหรือหน่วยงานทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองได้
14. ด�ำเนินการใดๆ เพือ่ มิให้มกี ารเคลือ่ นย้ายชิน้ ส่วนหรือส่วนหนึง่ ส่วนใดทีส่ ำ� คัญ
ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง เว้นแต่เป็นไปตามสัญญาบริหาร
ดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน
15. ด�ำเนินการใดๆ เพือ่ ให้ชนิ้ ส่วนหรือทรัพย์สนิ ซึง่ ติดตัง้ กับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงส่วนรอง (นอกเหนือไปจากส่วนเพิ่มเติม การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การ
ปรับเปลี่ยน และการปรับปรุง ตามสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษา
ทรัพย์สนิ (ถ้ามี) ซึง่ เป็นกรรมสิทธิข์ องกองทุน) ภายหลังจากวันเข้าท�ำสัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่ามีการระบุอย่างชัดเจนและสามารถด�ำเนินการรื้อถอน
ออกจากทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองได้อย่างถาวร โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
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การให้บริการจัดหาผู้เช่า
ทรัพย์สิน (ตามสัญญาให้
บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน)
คู่สัญญา
1. TTTBB ในฐานะผู้จัดหา
ผู้เช่าทรัพย์สิน
2. กองทุน ในฐานะเจ้าของ
ทรัพย์สิน

รายละเอียด
16. ไม่ให้เช่าช่วงหรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง
หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุน เว้นแต่ที่จะอนุญาตให้
กระท�ำได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
17. ด�ำเนินการมิให้มกี ารแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วน
รอง เว้นแต่ (1) เป็นกรณีทหี่ ากมิได้มกี ารด�ำเนินการดังกล่าวจะเป็นเหตุทำ� ให้
ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองได้รบั ความเสียหายหรือเป็นอันตราย (2)
การไม่ด�ำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นเหตุท�ำให้ TTTBB
ตกเป็นผู้ผิดนัดตามข้อก�ำหนดของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และ (3) การ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการด�ำเนินการตามสัญญาบริหารดูแลและ
บ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน และ
18. แจ้งให้กองทุนทราบถึงการผิดสัญญาเช่าที่ TTTBB ได้เข้าท�ำกับบุคคล
ภายนอกโดยไม่ชักช้า
1. TTTBB ตกลงเป็นผูด้ ำ� เนินการจัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ รายอืน่ ส�ำหรับทรัพย์สนิ
ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมดของกองทุนที่
ได้รบั การส่งมอบจาก TTTBB ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หากมีผเู้ ช่ารายอืน่
สนใจเช่าทรัพย์สนิ ในส่วนนี้ กองทุนก็สามารถด�ำเนินการให้เช่าต่อไปได้ (โดย
อาจให้ผู้เช่ารายอื่นท�ำสัญญาเช่ากับกองทุนโดยตรง หรือกองทุนก�ำหนดให้
ท�ำสัญญาเช่ากับ TTTBB) โดย TTTBB ตกลงสละสิทธิใช้ทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าวโดยทันทีที่กองทุนได้บรรลุข้อตกลงเรื่องการเช่า
ใช้กับผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว
หาก TTTBB จะเข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่น จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกองทุนก่อน (ซึง่ กองทุนตกลงจะไม่ปฏิเสธการให้ความเห็น
ชอบโดยไม่มเี หตุผลอันสมควรและตกลงจะให้ความเห็น โดยกองทุนต้องแจ้ง
กลับภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน) ใน
กรณีที่ TTTBB มีหรือได้ติดตั้งเส้นใยแก้วน�ำแสงซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางเดียว
กับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุน และมีบุคคลอื่นสนใจขอเช่าใช้
เส้นใยแก้วน�ำแสงบนเส้นทางดังกล่าว TTTBB ตกลงทีจ่ ะด�ำเนินการให้บคุ คล
ดังกล่าวเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุนก่อน
TTTBB มิได้รับประกันแก่กองทุนภายใต้สัญญานี้ว่าจ�ำนวนทรัพย์สินที่
TTTBB จะด�ำเนินการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นนั้นจะต้องเป็นจ�ำนวน
ขั้นต�่ำเท่าใด
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การบริหารดูแลและบ�ำรุง
รักษาทรัพย์สิน
(ตามสัญญาบริหารดูแลและ
บ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน)
คู่สัญญา
1. กองทุน ในฐานะเจ้าของ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสง และ
2. TTTBB ในฐานะผู้ให้
บริการ

รายละเอียด
2. เพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนในระหว่างที่ไม่มีผู้ใดสนใจเช่าใช้
ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และช�ำระค่าเช่าใช้
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาประกันรายได้
ค่าเช่า โดยสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าดังกล่าวจะมีก�ำหนดอายุไม่เกิน 3 ปี
กองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญานี้ โดยต้องส่งหนังสือล่วงหน้า 6 เดือนแจ้งการ
ต่ออายุสัญญาให้แก่ TTTBB การส่งหนังสือแจ้งการต่อสัญญาดังกล่าวจะมี
ผลท�ำให้สัญญานี้มีผลใช้บังคับต่อไปอีก 3 ปี โดยอัตโนมัติโดยคู่สัญญาไม่จ�ำ
ต้องเข้าท�ำสัญญาประกันรายได้คา่ เช่าฉบับใหม่แต่อย่างใด ทัง้ นี้ การต่ออายุ
สัญญาครั้งใดๆ จะต้องไม่เกินก�ำหนดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB ซึ่งจะสิ้นอายุในเดือนกุมภาพันธ์
2569
3. กองทุนตกลงให้ TTTBB มีสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินและรายละเอียดของ
ทรัพย์สินที่ TTTBB มีหน้าที่ต้องจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นภายใต้สัญญานี้
ในระหว่างเวลาใดๆ ของสัญญานี้ โดย TTTBB ต้องมีหนังสือแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงให้กองทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ TTTBB จะมีสิทธิดังกล่าวข้าง
ต้นตราบเท่าที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่ามีผลใช้บังคับอยู่เท่านั้น และการ
ด�ำเนินการดังกล่าวจะไม่ทำ� ให้ทรัพย์สนิ กองทุนได้รบั ความเสียหาย นอกจากนัน้
การใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องไม่มีผลท�ำให้ กองทุนกระท�ำผิดต่อค�ำสั่ง หรือ
ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือต้องมีความรับผิดทางกฎหมายหรือ
ระเบียบหรือค�ำสั่งใดๆ หรือผิดสัญญาอื่นใดที่กองทุนมีกับผู้เช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงรายอื่น  
ตลอดระยะเวลาของสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน TTTBB มีหน้าที่
หลายประการซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้บริการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ สมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเป็นไปตามที่สัญญาก�ำหนด และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง มีอายุการใช้งานสูงสุด และลดต้นทุน ภาวะการ
ขาดแคลนของทรัพยากร (Outage) หรืออุปสรรคประการอื่นๆ ให้น้อยที่สุด
2. จัดหาบุคลากรแรงงานและผู้เชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมงาน และผู้บริหารที่จ�ำเป็น
ตามสมควร ซึ่งมีความสามารถในการท�ำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้
บริการ
3. (ก) ด�ำเนินการและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดของใบอนุญาตและ
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั กิ าร การบ�ำรุงรักษา และการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินรวมทั้งการให้บริการตามสัญญา (ข) ด�ำเนินการยื่นค�ำขอ
และได้รับการอนุมัติต่างๆที่จ�ำเป็น ในการประกอบธุรกิจ หรือให้บริการตาม
สัญญา และ (ค) แจ้งกองทุนโดยทันทีหากได้รับค�ำบอกกล่าวหรือค�ำสั่งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันเป็นสาระส�ำคัญ
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รายละเอียด
4. ประสานงาน ท�ำสัญญา และตรวจตราการปฏิบัติงานของคู่สัญญาซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้
5. (ก) เก็บรักษาข้อมูลการด�ำเนินงาน บันทึก และเอกสารรายงาน ซึ่งบันทึก
ข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินงานและการบ�ำรุงรักษาทรัพย์สนิ ตามก�ำหนดเวลา
ทีส่ ญ
ั ญานีก้ ำ� หนด และ (ข) ให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนทีจ่ ำ� เป็นตามสมควร
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเรื่องการรายงานตามที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก�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�ำรุงรักษาซึง่ TTTBB
ด�ำเนินการตามธุรกิจปกติ (ข) ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือพฤติการณ์พิเศษ
ตราบที่เหตุฉุกเฉิน หรือพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจากการกระท�ำ
ของ TTTBB
9. รับผิดชอบเรื่องการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นเพื่อการให้บริการ
ตามสัญญา และ
10. รับผิดชอบและรับผิดส�ำหรับการกระท�ำ การงดเว้นกระท�ำการ การผิดสัญญา
และการกระท�ำโดยความประมาทเลินเล่อของตัวแทนบุคคลภายนอกซึง่ เป็น
คู่สัญญา ผู้รับจ้างช่วง (sub-contractor) ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากร
เสมือนหนึ่งเป็นการกระท�ำ  การงดเว้นกระท�ำการ การผิดสัญญา และการ
กระท�ำด้วยความประมาทของ TTTBB เอง
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เรื่อง
รายละเอียด
การโอนสิทธิ (ตามสัญญาโอน TTTBB ตกลงกับกองทุนว่าจะด�ำเนินการต่างๆ รวมถึง
สิทธิตามสัญญาให้บริการโครง
1. ด�ำเนินการให้ TTTI โอนเงินที่ต้องช�ำระให้แก่กองทุนเข้าบัญชีที่กองทุนระบุ
ข่าย)
2. ด�ำเนินการให้สญ
ั ญาให้บริการโครงข่าย มีผลใช้บงั คับครบถ้วนสมบูรณ์ตลอด
คู่สัญญา
ระยะเวลาที่ให้หลักประกัน และ
1. TTTBB ในฐานะผู้โอน
3. เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองทุน หรือ
สิทธิ
ตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตภายใต้เอกสารธุรกรรมแล้ว TTTBB ตกลงทีจ่ ะไม่ดำ� เนินการ
ดังต่อไปนี้
2. กองทุน ในฐานะผู้รับโอน
สิทธิ
(1) สละสิทธิ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือดัดแปลง รวมถึงให้ความยินยอมใน
การสละสิทธิ เปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือดัดแปลง ข้อสัญญาใดๆ ในสัญญา
ให้บริการโครงข่าย เว้นแต่ตามที่กฎหมายก�ำหนดและการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวไม่กระทบถึงจ�ำนวนเงินที่ TTTI ต้องช�ำระให้แก่กองทุน หรือ
ระยะเวลาการช�ำระเงิน
(2) ระงับหรือบอกเลิกสัญญาให้บริการโครงข่าย
(3) ตกลงยินยอมในข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้สัญญาให้บริการโครงข่ายเว้น
แต่ตามที่กฎหมายก�ำหนดและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบถึง
จ�ำนวนเงินที่ TTTI ต้องช�ำระให้แก่กองทุน หรือระยะเวลาการช�ำระเงิน
และ
(4) ท�ำให้เสื่อมค่า ท�ำลาย ลดค่า หรือท�ำให้ลดลงโดยประการใดๆ ซึ่งมูลค่า
ของผลประโยชน์ของ TTTBB ที่มีในสัญญาให้บริการโครงข่าย หรือใน
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยเจตนา ไม่ว่าในลักษณะใดหรือด้วยวิธี
การใด
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
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เรื่อง
ข้อตกลงด�ำเนินการ
(ตามสัญญาข้อตกลงด�ำเนิน
การ)
คู่สัญญา
1. บริษัท จัสมิน อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้สนับสนุน
2. กองทุน ในฐานะผู้ซื้อ
ทรัพย์สิน และผู้ให้เช่า
3. TTTBB ในฐานะผูข้ าย ผูเ้ ช่า
และผู้ให้บริการโครงข่าย
แก่ TTTI และ
4. TTTI ในฐานะผู้รับ
บริการโครงข่ายจาก
TTTBB  และให้บริการ
อินเตอร์เน็ตแก่ลูกค้า

รายละเอียด
หน้าที่หลักของผู้สนับสนุนรวมถึง แต่ไม่จ�ำกัดอยู่เพียง เรื่องดังต่อไปนี้
1. ผู้สนับสนุนและบริษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุนตกลงจะไม่โอนหุ้นในบริษัทใดๆ
อันจะส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของผูส้ นับสนุนใน TTTBB และ TTTI (โดย
ทางอ้อมในทั้งสองบริษัท) ต�่ำกว่าร้อยละ 76 ตลอดระยะเวลาที่ผู้สนับสนุน
ยังคงมีหน้าที่และความผูกพันตามเอกสารธุรกรรม โดยผู้สนับสนุนจะไม่ก่อ
ภาระผูกพันในหุ้นจ�ำนวนร้อยละ 76 ดังกล่าวของ TTTBB และ TTTI
อนึ่ง หากสัดส่วนการถือหุ้นของผู้สนับสนุนใน TTTBB และ TTTI (โดยทาง
อ้อม) ลดลงต�ำ่ กว่าร้อยละ 76 เนือ่ งจากผลของการบังคับคดีทที่ ำ� ให้อคิวเมนท์
ต้องโอนขายหุ้นของ TTTBB ให้กับผู้ถือหุ้นของ TT&T ตามค�ำพิพากษาซึ่ง
ถึงที่สุดของศาล ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาเช่าหลัก บริษัทจัดการจะ
พิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ก่อนที่จะด�ำเนินการใดๆ ต่อไปภายใต้สัญญาเช่า
หลักและ/หรือสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
(1) ผูส้ นับสนุน และทีมผูบ้ ริหารของ TTTBB (ก่อนการเปลีย่ นแปลงสัดส่วน
การถือหุ้นดังกล่าว) ยังคงมีอ�ำนาจควบคุม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง
อ้อมในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดําเนินงาน การแต่ง
ตัง้ กรรมการ การแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือการกระทําอืน่ ใดทีอ่ าจมี
ผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ
TTTBB และ TTTI หรือไม่
(2) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้ นธุรกิจโทรคมนาคมของกลุม่
ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่และทีมผู้บริหาร (หลังการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือ
หุ้นดังกล่าว)
(3) นโยบายและแผนธุรกิจด้านโทรคมนาคมของกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ และ
(4) ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้พิจารณาปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็น
ว่า TTTBB และ TTTI มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าและเงินประกัน
รายได้ตามสัญญาเช่าและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณายกเลิก
สัญญาเช่าและสัญญาประกันรายได้คา่ เช่า รวมทัง้ เรียกร้องค่าเสียหาย หรือ
ด�ำเนินการอื่นใดตามสิทธิของกองทุนที่มีภายใต้เอกสารธุรกรรม
2. หากผูส้ นับสนุน หรือบริษทั ในกลุม่ ของผูส้ นับสนุนมีสทิ ธิเรียกร้องต่อ TTTBB
หรือ TTTI ตามเอกสารธุรกรรม หรือตามเอกสารอื่นใด ผู้สนับสนุนตกลงที่
จะ (และท�ำให้แน่ใจว่าบริษทั ในกลุม่ ของผูส้ นับสนุนจะ) ผ่อนเวลาการใช้สทิ ธิ
เรียกร้องของผู้สนับสนุน หรือบริษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุนดังกล่าวออกไป
จนกว่าหน้าที่ทั้งหมดของ TTTBB และ TTTI ภายใต้เอกสารธุรกรรมจะได้
รับการปลดเปลื้องทั้งหมด ทั้งนี้ โดยสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจะเป็นหนี้ด้อย
สิทธิกว่าหนี้ที่ TTTBB และ TTTI มีต่อกองทุน ทั้งนี้ ยกเว้นสัญญาตามที่
ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงด�ำเนินการ
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เรื่อง

รายละเอียด
3. ผู้สนับสนุน TTTBB และ TTTI จะน�ำส่งงบการเงิน บัญชี หรือข้อมูลอื่นๆ
ตามที่ได้มีการร้องขอตามสมควรจากกองทุน เพื่อใช้ในการก�ำกับดูแลธุรกิจ
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
4. จนกว่าหน้าที่ทั้งหมดของ TTTBB ภายใต้เอกสารธุรกรรมจะได้รับการ
ปลดเปลือ้ งทัง้ หมด TTTBB จะต้องคงไว้ซงึ่ อัตราส่วนทางการเงินดังต่อไปนี้
(1) อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อทุนไม่เกิน 1 เท่า
(2) อัตราหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า และ
(3) อัตราส่วนทางการเงินในการจ่ายเงินปันผลตามที่สัญญาก�ำหนด  
ทั้งนี้ ตามค�ำนิยามและรายละเอียดวิธีการค�ำนวณที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ในกรณีที่อัตราส่วนทางการเงินไม่เป็นไปตามที่ก�ำหนด TTTBB อาจไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือก่อหนี้สินเพิ่มเติมได้ เว้นแต่หนี้สินดังกล่าวจะ
เป็นหนี้ด้อยสิทธิกว่าหนี้ที่ TTTBB มีต่อกองทุน
หน้าที่งดเว้นกระท�ำการของบริษัท
เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุนล่วงหน้า TTTBB และ TTTI
ถูกจ�ำกัดมิให้ด�ำเนินการบางประการ ซึ่งรวมถึงการกระท�ำดังต่อไปนี้
1. การประกอบธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของ
TTTBB และ TTTI ในปัจจุบนั หรือการเปลีย่ นแปลงลักษณะทัว่ ไปของธุรกิจ
ของ TTTBB และ TTTI ที่ด�ำเนินการอยู่ในวันที่เข้าท�ำเอกสารธุรกรรม
2. การเข้าซือ้ กิจการ หุน้ หรือเข้าถือประโยชน์ในลักษณะกรรมสิทธิใ์ นนิตบิ คุ คล
อื่น เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงด�ำเนินการ
3. ลดทุนจดทะเบียน (เว้นแต่กรณีการลดมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งไม่ท�ำให้ทุนจด
ทะเบียนของ TTTBB และ TTTI เปลี่ยนแปลง)
4. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง สละสิทธิ หรือดัดแปลง ซึ่งเงื่อนไขที่ส�ำคัญของใบ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือเงื่อนไขที่ส�ำคัญใดๆ ของสัญญา
(ตามทีค่ สู่ ญ
ั ญาตกลงกัน) เว้นแต่เป็นไปตามทีก่ ฎหมายทีใ่ ช้บงั คับก�ำหนดหรือ
เมือ่ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ
ของ TTTBB หรือ TTTI
5. การสละสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือยกเลิกสัญญา
ที่ส�ำคัญใดๆ (ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน) ซึ่งจ�ำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ

53

54

รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

เรื่อง

รายละเอียด
6. ให้กู้ยืมเงิน หรือกระท�ำการใดๆ ให้ตนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งรวมถึง การ
ค�้ำประกัน หรือยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย หรือก่อหนี้เพื่อประโยชน์ของ
บุคคลอื่น หรือยอมรับโอนหนี้จากบุคคลอื่นยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ เช่น (ก)
TTTBB ให้ผู้สนับสนุน (และบริษัทย่อยของผู้สนับสนุน) กู้ยืมเงิน (แบบ
หมุนเวียน) ตามจ�ำนวนทีต่ กลงกัน ซึง่ สามารถช�ำระและกูย้ มื ใหม่ได้ไม่วา่ เวลา
ใดๆ หากไม่มกี ารกระท�ำผิดสัญญาเกิดขึน้ ภายใต้เงือ่ นไขทีว่ า่ บริษทั ย่อยของ
ผู้สนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของสัญญาข้อตกลงด�ำเนินการ (ข)
TTTI ให้ TTTBB กู้ยืมเงิน หรือ (ค) บัญชีลูกหนี้ของ TTTBB และ TTTI
ทีก่ อ่ ขึน้ ตามธุรกิจปกติ บนเงือ่ นไขและข้อก�ำหนดทัว่ ไป (arms’ length basis)
และเป็นไปตามทางการค้าปกติ
7. ก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันบนบัญชีลูกหนี้ (receivables) สินค้าคงคลัง
หรือทรัพย์สินของ TTTBB หรือ TTTI (ยกเว้นกรณี (ก) การก่อหลักประกัน
ตามหรือที่อนุญาตไว้ในเอกสารธุรกรรม (ข) ภาระผูกพันซึ่งเกิดขึ้นจากการ
ด�ำเนินธุรกิจตามปกติ หรือ (ค) หลักประกันหรือภาระผูกพันบนทรัพย์สินที่
ไม่มีความจ�ำเป็นต่อธุรกิจของ TTTBB หรือ TTTI ตราบที่หลักประกัน
ดังกล่าวได้ให้ไว้เพือ่ เป็นประกันการกูย้ มื เงินกับธนาคารพาณิชย์รายเดียวหรือ
หลายราย (ภายใต้เงื่อนไขว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อก�ำหนด
อื่นๆ ของสัญญาข้อตกลงด�ำเนินการนี้))
8. จ�ำหน่ายบัญชีลูกหนี้ สินค้าคงคลัง หรือทรัพย์สินของ TTTBB หรือ TTTI
(เว้นแต่เป็นการจ�ำหน่ายทรัพย์สินโดยเป็นไปตามเกณฑ์ของกระแสเงินสดที่
ก�ำหนด หรือได้กระท�ำตามธุรกิจปกติ บนเงือ่ นไขและข้อก�ำหนดทัว่ ไป (arms’
length basis) และเป็นไปตามทางการค้าปกติ)
9. จ่ายเงินปันผล เว้นแต่ที่ก�ำหนดไว้ภายใต้สัญญา (ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตาม
เกณฑ์อัตราส่วนทางการเงินที่ก�ำหนด)
10. เข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่ไม่อยู่บนเงื่อนไขและข้อก�ำหนดทั่วไป (arms’
length basis) และเป็นไปตามทางการค้าปกติ
11. ตกลงทีจ่ ะประนีประนอมยอมความ หรือท�ำการประนีประนอมยอมความ ใน
การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่การประนีประนอมยอมความดังกล่าว
มิได้ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�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 ก.ล.ต.
(3) ก�ำกับดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน ตลอด
จนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติ
ตาม ให้แจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท�ำการ นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์
รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(4) จัดท�ำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกระท�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 หรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดของกองทุน
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงเอกสารธุรกรรม
(8) จัดท�ำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(9) ด� ำ เนิ น การฟ้ อ งร้ อ งบั ง คั บ คดี ใ ห้ บ ริ ษั ท จั ด การปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ข องตนหรื อ ฟ้ อ งร้ อ งเรี ย ก
ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
หรือเมื่อได้รับค�ำสั่งจากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดี
ดังกล่าว ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนได้
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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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(1) เมือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และมี
การแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน
(2) ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์กระท�ำการใดๆ 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 และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่
ดังกล่าวต่อไป ในกรณีดงั กล่าว ผูด้ แู ลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
90 วัน
(7) ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิ อ้ ใดข้อหนึง่ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ใน
กรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขคุณสมบัติให้
ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ที่บริษัทจัดการทราบหรือควรได้ทราบการ
ขาดคุณสมบัติดังกล่าว หรือวันถัดจากวันที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตรวจพบการ
ขาดคุณสมบัตดิ งั กล่าว และบริษทั จัดการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคุณสมบัตดิ งั กล่าวให้สำ� นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท�ำการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์แก้ไข
การขาดคุณสมบัติเสร็จสิ้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ท�ำการแก้ไขการขาดคุณสมบัติให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดดังกล่าว บริษทั จัดการจะด�ำเนินการขออนุญาตเปลีย่ นตัวผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ครบก�ำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัท
จัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้เว้นแต่
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น
(8) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นค�ำร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ก) เพือ่ เลิกกิจการของผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือเพือ่ วัตถุประสงค์อนื่ ใดทีค่ ล้ายคลึงกัน
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
เนือ่ งจากกฎหมายหลักทรัพย์กำ� หนดให้กองทุนต้องมีผดู้ แู ลผลประโยชน์ ดังนัน้ ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์
หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องท�ำหน้าที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น หรือตามค�ำสั่งของบริษัทจัดการ หรือ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการด�ำเนินการอื่นใดที่จ�ำเป็นเพื่อให้การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน
และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายในเวลา
อันสมควรเพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นไปด้วยความต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั คงได้รบั ค่าตอบแทน
ตามอัตราปกติทคี่ ดิ ได้ภายใต้สญ
ั ญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสาร
ดังกล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือ ตามค�ำสั่งของบริษัทจัดการ หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะแล้วเสร็จ
ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน และ/
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ถึงก�ำหนดช�ำระแต่ยังมิได้ช�ำระให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใด จะค�ำนวณถึงวันที่ครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรือระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
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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(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
กลุ่มบริษัทจัสมินฯ แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ.
หลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�ำการนับจากวันที่ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
หรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง
และซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการตรวจสอบและ
ป้องปรามไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทน�ำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ โดยจะด�ำเนินการตรวจสอบ
และรายงานการเปรียบเทียบการถือหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง รวมทั้งมีการ
รายงานเรือ่ งการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารให้ทปี่ ระชุมทราบด้วย อย่างไรก็ตาม บริษทั มิได้กำ� หนด
กฎเกณฑ์การดูแลนอกเหนือจากประกาศที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ก�ำหนดไว้
9.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคม ซึ่งในเบื้อง
ต้น คือ กรรมสิทธ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง บริษัทจัดการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดังกล่าว ทั้งนี้ เพราะบริษัทจัดการเล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจ
บรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต 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. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได้ประกาศนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ โดยมุง่ ทีจ่ ะส่งเสริม
ให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งประเภทมีสายและไร้สายให้เพิ่มมากขึ้นให้ทัดเทียมกับประเทศ
ชั้นน�ำในภูมิภาคนี้ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลที่ผ่านมาก็มุ่ง
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสาร
ความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม และมีการ
แข่งขันที่เป็นธรรม
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 บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาด และมุง่ เน้นการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสือ่ สารแบบครบ
วงจร พัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบกิจการและการบริการลูกค้า นอกจากนัน้ คณะผูบ้ ริหารประกอบด้วย
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 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�ำหนดหลักเกณฑ์การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย การระงับข้อพิพาท และข้อตกลงอื่นๆ ตามสัญญาข้อตกลง
ด�ำเนินการ 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�ำการวัดระยะทางด้วยเครือ่ งมือ OTDR ซึง่ เป็นอุปกรณ์ทเี่ หมาะสมกับงานตามมาตรฐานสากลและตรวจ
สอบจ�ำนวน Core ที่ว่าง เพื่อท�ำการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ได้ให้แก่บริษัท
จัดการ
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 และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
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�ำส่งใบปิดงานซ่อมแซมทรัพย์สินที่ระบุรายละเอียดการซ่อม ค่าแรง และค่าวัสดุ ที่ใช้ซ่อมแซม
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�ำสั่งให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์จ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชี 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 2559 คิดเป็นจ�ำนวน
56,605,904.60 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�ำหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนาย
ทะเบียนก�ำหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคย
แจ้งไว้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน (หรือก�ำหนดระยะเวลาใดๆ 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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(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
2559 ซึ่งจ่ายให้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด)
เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 922,991.00 บาท
(2)  ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
กองทุนไม่มีค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
9.12 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอืนๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารกองทุนภายใต้การจัดการด้วยความเป็นธรรม ซึ่งสะท้อนอยู่ในพันธกิจ
ของบริษัทจัดการที่ว่า “กองทุนบัวหลวง จะเป็นแบบอย่างของ บลจ. ที่ท�ำหน้าที่ผู้จัดการกองทุนที่ดีที่สุดและ
ท�ำหน้าทีด่ ว้ ยความเข้มแข็ง มีอสิ ระในการบริหารกองทุนด้วยความสามารถและด้วยจริยธรรมสูงสุด โดยค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์ลูกค้ามาก่อนผลประโยชน์ของเราและผู้ถือหุ้น เราต้องการเป็นบริษัทแรกที่ลูกค้าเลือกใน
ทุกครั้งที่คิดเรื่องการลงทุน เพราะกองทุนบัวหลวง คือ มิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน”
นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ
ทั้งสิ้น ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยการน�ำ
เสนอ การให้ ค� ำ มั่ น สั ญ ญา การขอ การเรี ย กร้ อ ง การให้ ห รื อ รั บ สิ น บน หรื อ การกระท� ำ พฤติ ก รรม
ที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจัดการจึงได้ก�ำหนดนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงหลักการดังกล่าวซึ่งครอบคลุม 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
เพื่อให้นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นมีการน�ำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
โดยรวม 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
บริษทั จัดการ ซึง่ บริษทั จัดการจะลงโทษอย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่าง และมิตอ้ งเรียงล�ำดับ ดังต่อไปนี้
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 ซึง่ จะเป็นรากฐานส�ำคัญของชาติในอนาคต ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ ที่
มีส่วนร่วมผลักดันให้สังคมไทยได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป อาทิเช่น

67

68

รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

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 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด (มหาชน) และ 3BB เปิดโอกาสทางการศึกษาและให้อาชีพแก่เยาวชนไทยที่ก�ำลังศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา ได้รับโอกาสในการฝึกทักษะการเรียนรู้ และปฏิบัติงานจริงกับพนักงานของบริษัทฯ ผ่าน
โครงการทวิภาคีที่ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาต่างๆ ให้นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาในชั้น
ปีที่ 3 ได้ฝกึ ทักษะวิชาชีพ รับประสบการณ์ตรงในงานอาชีพอย่างเหมาะสม และมีรายได้เพือ่ แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกด้วย
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jasmine.com
10.3 การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มี –
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี –
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทจัดการได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)  โดยเป็น 1 ใน 200 บริษัทที่ผ่านการ
รับรองในระดับการเป็นสมาชิก
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้
เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดท�ำโดยรัฐบาลและส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด�ำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นน�ำ 
อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติสมาคมบริษัท
จดทะเบี ย นไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุ ร กิ จ ตลาดทุ น สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และ
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้ลงทุนสามารถดูแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
www.bblam.co.th
11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ
จากการประเมินระบบการกาํ กับดูแลการปฏิบตั งิ านภายในบริษทั จัดการในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนเห็นว่า ระบบการกาํ กับดูแลมีความเหมาะสม โดยบริษทั จัดการได้จดั ให้มบี คุ ลากรอย่างเพียงพอที่
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จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมและติดตามดูแลการดําเนินงานของผู้
จัดการกองทุน ทําให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของกองทุนจากการที่มีกรรมการ/ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอํานาจ การทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการกํากับ
ดูแลในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมแล้วเช่นกัน
11.2 หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ
(1) นายสุธีร์ คันธารวงสกุล เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน Compliance & Legal เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�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) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2555 ได้พจิ ารณาแล้วคุณสมบัติ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์
และการอบรม ของนายสุธีร์ คันธารวงสกุล แล้ว เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
หน่วยงาน Compliance & Legal เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ
ที่ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท
(3)  หน่วยงาน Compliance & Legal ซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นโดยตรงกับ
คณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนี้ จึง
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.1 รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
		

12.1.1 การเปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
-ไม่มี-

		

12.1.2 ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
-ไม่มี-
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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

วันที่ท�ำ
ธุรกรรม

KBANK

23 ก.พ. 59

KBANK

11 เม.ย. 59

KBANK

21 เม.ย. 59

KBANK

22 เม.ย. 59

KBANK

22 เม.ย. 59

KBANK

22 เม.ย. 59

อัตราผล
ประเภท
ประเภท
ตอบ
ชื่อทรัพย์สิน
ชื่อผู้ออก
ธุรกรรม
ทรัพย์สิน
แทน
(ร้อยละ)
ซื้อหลักทรัพย์ CB16308A พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.385
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB16519A พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.33
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB16721B พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.32
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB16526A พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.32
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB16526B พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.32
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB16519B พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.32
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง

มูลค่า
(ล้าน
บาท)
464.77
399.46
398.69
142.84
49.94
206.82
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บุคคลที่
เกี่ยวข้อง

วันที่ท�ำ
ธุรกรรม

KBANK

23 พ.ค. 59

KBANK

21 มิ.ย. 59

KBANK

27 มิ.ย. 59

KBANK

22 ก.ค. 59

KBANK

8 ส.ค. 59

KBANK

22 ส.ค. 59

KBANK

17 ต.ค. 59

KBANK

20 ต.ค. 59

KBANK

20 ต.ค. 59

KBANK

22 พ.ย. 59

KBANK

19 ธ.ค. 59

อัตราผล
ประเภท
ประเภท
ตอบ
ชื่อทรัพย์สิน
ชื่อผู้ออก
ธุรกรรม
ทรัพย์สิน
แทน
(ร้อยละ)
ซื้อหลักทรัพย์ CB16825A พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.395
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซือหลักทรัพย์ CB16922A พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.315
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB16825A พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.34
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB16825A พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.315
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB16N24A พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.355
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB16N24A พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.36
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB16N10B พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.405
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB16N17B พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.43
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB16N17C พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.43
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB16D08A พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.435
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB17112A พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.495
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง

มูลค่า
(ล้าน
บาท)
69.75
49.84
349.26
399.55
199.21
59.79
30.97
179.84
124.89
31.98
31.97
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บุคคลที่
เกี่ยวข้อง

วันที่ท�ำ
ธุรกรรม

KBANK

19 ธ.ค. 59

KBANK

19 ธ.ค. 59

KBANK

19 ธ.ค. 59

KBANK

29 ธ.ค. 59

		

อัตราผล
ประเภท
ประเภท
ตอบ
ชื่อทรัพย์สิน
ชื่อผู้ออก
ธุรกรรม
ทรัพย์สิน
แทน
(ร้อยละ)
ซื้อหลักทรัพย์ CB17316A พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.515
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB17316B พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.515
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB17309B พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.51
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB17323A พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.46
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง

มูลค่า
(ล้าน
บาท)
129.54
288.97
39.87
448.60

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

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บจก.หลักทรัพย์เอเชียพลัส
บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ
(ประเทศไทย)

Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

13.1 ตารางสรุปงบการเงิน

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตาม
มูลค่ายุติธรรม
     (ราคาทุน: 55,000 ล้านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
     (ราคาทุน : 1,686 ล้านบาท
     (2558 : 1,975 ล้านบาท))
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
     หน่วยลงทุน 5,500,000,000 หน่วย
     มูลค่าหน่วยละ 9.8753 บาท
     (2558 : มูลค่าหน่วยละ10.0000 บาท
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ก�ำไรสะสม
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

ร้อยละของ
สินทรัพย์

2558
บาท

ร้อยละของ
สินทรัพย์

55,951,000,000

96.30 55,641,000,000

90.30

1,687,119,093
458,576,852
98,206
0.00
4,964,518
58,101,758,669

2.90 1,975,699,916
0.79 143,983,676
0.00
1,449,516
0.00 3,850,000,000
0.01
3,791,833
100.00 61,615,924,941

3.21
0.23
0.00
6.25
0.01
100.00

542,606,585
0.00
816,510,000
1,359,116,585
56,742,642,084

0.93
80,572,614
0.00 3,850,000,000
1.41 816,510,000
2.34 4,747,082,614
97.66 56,868,842,327

0.13
6.25
1.33
7.70
92.30

54,314,150,000
54,314,150,000
2,428,492,084
56,742,642,084
10.3168

93.48
93.48
4.18
97.66

89.26
89.26
3.03
92.30

5,500,000,000

55,000,000,000
55,000,000,000
1,868,842,327
56,868,842,327
10.3397
5,500,000,000
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งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการให้เช่า
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการด�ำเนินงาน

ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ร้อยละของ
ร้อยละของ
บาท
รายได้รวม
รายได้รวม

5,441,940,000
26,037,099
495,841  
5,468,472,940

99.51 4,376,732,500
0.48
30,595,963
0.01
226,893
100.00 4,407,555,356

99.30
0.69
0.01
100.00

56,605,905
10,189,063
5,000,000
6,615,084
218,642,020
5,695,890
21,028,115
323,776,077
5,144,696,863

1.04
49,928,696
0.19
8,987,165
0.09
4,452,055
0.12
4,007,417
4.00 173,876,357
0.10
68,350,685
0.38
10,139,135
5.92 319,741,510
94.08 4,087,813,846

1.13
0.20
0.10
0.09
3.94
1.55
0.23
7.25
92.75

614
309,952,280
309,952,894
5,454,649,757

0.00
(19,240)
5.67 641,047,721
5.67 641,028,481
99.75 4,728,842,327

0.00
14.54
14.54
107.29
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งบกระแสเงินสด
หน่วย : บาท
ส�ำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
  ให้เป็นเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน
  การซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
  การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
  การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
  การขาย(ซื้อ)เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ
  ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับลดลง(เพิ่มขึ้น)
  ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนลดลง(เพิ่มขึ้น)
  สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
  เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
  รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
  ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย
  รายการขาดทุน (ก�ำไร)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
  รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับจากการลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินฝากธนาคารต้นงวด/ปี
เงินฝากธนาคารปลายงวด/ปี

5,454,649,757

4,728,842,327

-  
(9,183,982,495)
9,492,967,382
308,984,887
1,351,310
3,850,000,000
(1,172,685)
464,354,519
(20,451,170)
(614)
(309,952,280)
5,695,890
9,753,459,614

(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)

(8,016,438)
(3,850,000,000)
(685,850,000)
(4,895,000,000)
(9,438,866,438)
314,593,176
143,983,676   
458,576,852

(66,030,137)
3,850,000,000
55,000,000,000
0.00
(2,860,000,000)
55,923,969,863
143,983,676
-   
143,983,676
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หน่วย : บาท

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด/ปี
บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
   รายได้จากการลงทุนสุทธิ
   รายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน
หัก :  การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
       การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด/ปี
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด/ปี (บาท)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี (บาท)

ส�ำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
10.3397
-

10.0000

0.9354
0.0564
0.9918
(0.1247)
(0.8900)
10.3168
56,742,642,084
56,490,818,282

0.7432
0.1165
0.8597
(0.5200)
10.3397
56,868,842,327
55,913,936,063

13.2 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2558
31 ธันวาคม 2559
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2558
ผลการด�ำเนินงานในภาพรวม (ร้อยละ)
- อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี
- อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี
- อัตราส่วนของค่าใช้จา่ ยรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่าง
งวด/ปี
- อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของการซือ้ ขายเงินลงทุน
ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี

9.66

8.46

9.68

7.88

0.57
0.88

0.57
96.63

* มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด เป็นการถัวเฉลี่ยตามจ�ำนวนวันที่มีอยู่ในระหว่างงวดของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน
** การซือ้ ขายเงินลงทุนไม่รบั รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงิน และการซือ้ ขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซือ้ หรือขาย
เงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วง
น�้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างงวด/ปี
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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)

ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
31 ธันวาคม 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
3.96

1.52

94.08
9.06

92.75
7.31

8.59
0.09

6.72
0.07

0.00
0.02
904.23
96.22

0.07
0.08
60.81
99.56

หมายเหตุ : *

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)

14. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discusssion and Analysis : MD&A)

14.1 การวิเคราะห์การด�ำเนินงานที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานในส่วนนี้ควรอ่านคู่กับงบการเงินส�ำหรับปี 2559
งบการเงินส�ำหรับปี 2558 (ส�ำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558) พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปีนั้นๆ
		

14.1.1 ภาพรวมของการด�ำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
-  ภาพรวมของการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานของกองทุนส�ำหรับปี 2559 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิปลายงวด เท่ากับ 56,742.64
ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย 54,314.15 ล้านบาท ในระหว่างปี 2559 กองทุน
ได้ประกาศลดมูลค่าหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.1247 บาท คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 685.85
ล้านบาท ส่งผลให้ทนุ ทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลดลงจาก 55,000.00 ล้านบาท ส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุนในปี 2559 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานในระหว่างงวด/ปี
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เท่ากับ 5,454.65 ล้านบาท และกองทุนมีการแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด/ปี
เท่ากับ 4,895.00 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนิน
งาน 5,454.65 ล้านบาท มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปีเท่ากับ 56,490.82 ล้านบาท
ท�ำให้อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหว่างงวด/ปี เท่ากับร้อยละ 9.66 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.20 จากร้อยละ 8.46 ในปี 2558 สาเหตุ
เกิดจากการด�ำเนินงานเต็มปีในปี 2559
ส�ำหรับปี 2559 กองทุนมีรายได้รวมจากการลงทุนเท่ากับ 5,468.47 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของ
รายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวด/ปีเท่ากับร้อยละ 9.68 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1.80 จากร้อยละ 7.88 สาเหตุจากกองทุนมีรายได้จากการให้เช่าเพิ่มขึ้นจากการด�ำเนินงานเต็มปี
และ TTTBB ได้ส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตครบทั้ง 180,000 คอร์กิโลเมตรให้แก่
กองทุนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้
กองทุนมีค่าใช้จ่ายรวมส�ำหรับปี 2559 เท่ากับ 323.78 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวม
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี เท่ากับร้อยละ 0.57 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2558  
อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปีเท่ากับร้อยละ 0.88 ลดลงร้อยละ 95.75 จากร้อยละ 96.63 เนื่องจาก
ปี 2558 มีการซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเข้ามาเนื่องจากเป็นปีแรกที่จัดตั้งกองทุนจึงท�ำให้
อัตราส่วนในปี 2558 สูงมากกว่าปกติ
-  การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
-ไม่มี		

14.1.2 ความสามารถในการท�ำก�ำไร
งบก�ำไรขาดทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิส�ำหรับปี 2559 เท่ากับ  5,144.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,056.89 ล้านบาท
หรือร้อยละ 25.85 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการลงทุนสุทธิส�ำหรับปี 2558 ที่ 4,087.81 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
กองทุนมีรายได้รวมส�ำหรับปี 2559 เท่ากับ 5,468.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4,407.56 ล้านบาท ใน
ปี 2558 จ�ำนวน 1,060.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.07 โดยมาจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสง 5,441.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4,376.73 ล้านบาท ในปี 2558 จ�ำนวน 1,065.21
ล้านบาท หรือร้อยละ 24.34 เนื่องจากในปี 2559 มีการด�ำเนินงานเต็มรอบปี และ TTTBB ได้ส่งมอบ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตครบทั้ง 180,000 คอร์กิโลเมตรให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้ ในปี 2559 กองทุนมีรายได้ดอกเบี้ยเท่ากับ 26.04 ล้านบาท และ
รายได้อื่นๆ 0.49 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี 2559 เท่ากับ 323.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 319.74 ล้านบาทในปี 2558 จ�ำนวน
4.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.26 โดยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนเท่ากับ
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78.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 67.37 ล้านบาทในปี 2558 จ�ำนวน 11.03 ล้านบาท  หรือร้อยละ 16.39
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเท่ากับ 218.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 173.88 ล้านบาทในปี 2558 จ�ำนวน
44.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.74  (ในปี 2559 ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน 218.64 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน 190.65 ล้านบาท ค่าสิทธิแห่งทาง 22.67 ล้านบาท และ
ค่าประกันภัย 5.32 ล้านบาท เปรียบเทียบกับในปี 2558 ประกอบด้วยค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษา
ทรัพย์สิน 148.90 ล้านบาท ค่าสิทธิแห่งทาง 20.91 ล้านบาท และค่าประกันภัย 4.07 ล้านบาท)
ดอกเบี้ยจ่ายในปี 2559 เท่ากับ 5.70 ล้านบาท ลดลงจาก 68.35  ล้านบาทในปี 2558 จ�ำนวน 62.65
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 91.66 (ทั้งนี้เนื่องจากในเดือนมกราคม 2559 กองทุนได้รับเงินภาษีมูลค่า
เพิ่มของราคาซื้อขายทรัพย์สินคืนจากกรมสรรพากรแล้วจ�ำนวน 3,850 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 28
มกราคม 2559 กองทุนได้ชำ� ระคืนเงินกูย้ มื จาก TTTBB เต็มจ�ำนวนแล้วพร้อมดอกเบีย้ ค้างช�ำระ) และ
ในปี 2559 กองทุนมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเท่ากับ 21.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 10.14 ล้านบาทในปี 2558
จ�ำนวน 10.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 107.40 เนื่องจากกองทุนมีรายจ่ายค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติ ถึงแม้ว่ากองทุนจะจัดท�ำประกันภัย
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ (Property All Risks) แต่ในการเรียกชดเชยเงินประกันในแต่ละครัง้ กองทุน
จะต้องรับผิดชอบเงินรับผิดส่วนแรก (deductible) ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว
รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ในปี 2559 จ�ำนวน 309.95 ล้านบาทเกิดจากกองทุนมี
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเพิ่มขึ้นให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมจ�ำนวน
310.00 ล้านบาท (จากเดิม 55,641.00 ล้านบาท เป็น 55,951.00 ล้านบาท) จึงรับรู้ก�ำไรสุทธิที่ยังไม่
เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจ�ำนวน 309.95 ล้านบาท
การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการหาก�ำไร
ในปี 2559 กองทุนมีอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 94.08 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.33 จากร้อยละ 92.75 ในปี 2558 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของกองทุน
ในการท�ำก�ำไรหลังจากหักค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ หมดแล้ว ในปี 2559 กองทุนมีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หน่วย
(รายได้จากการลงทุนสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย) เท่ากับร้อยละ 9.06 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.75 จาก
ร้อยละ 7.31 ในปี 2558 แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของได้รบั ผลตอบแทนกลับคืนมาค่อน
ข้างสูงซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการท�ำก�ำไรของกองทุน
		

14.1.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
งบดุล
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวน 58,101.76 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง 55,951.00 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 310.00 ล้านบาท หรือร้อยละ
0.56 จาก 55,641.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากการประเมินมูลค่า) เงินลงทุนในหลัก
ทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 2,145.70 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น  26.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.23 จาก
2,119.68 ล้านบาท) และสินทรัพย์อื่น 5.06 ล้านบาท (ลดลง 3,850.18 ล้านบาท เนื่องจากในเดือน
มกราคม 2559 กองทุนได้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาซื้อขายทรัพย์สินคืนจากกรมสรรพากรแล้ว
จ�ำนวน 3,850.00 ล้านบาท)
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สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 เท่ากับ 56,742.64 ล้านบาท ลดลง 126.20 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 0.22 จาก 56,868.84 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 คิดเป็น 10.3168 บาทต่อหน่วย ลดลง 0.0229 บาทต่อหน่วย
TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงรายเดียวของกองทุน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผล
การด�ำเนินงานของ TTTBB ของปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้ว TTTBB ยังคงมี
ความสามารถที่จะช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้ โดยในปี 2559
TTTBB มีก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) ประมาณ 9,399 ล้านบาท
(ไม่ ร วมก� ำ ไรและภาษี จ ากการขายทรั พ ย์ สิ น เข้ า กองทุ น ) ในขณะที่ TTTBB มี ร ายจ่ า ย
ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่จ่ายให้กองทุนในปี 2559 เท่ากับ 5,442 ล้านบาท ดังนั้น
ในปี 2559 TTTBB มี สั ด ส่ ว นของรายจ่ า ยค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ่ า ยให้ ก องทุ น ต่ อ ก� ำ ไรก่ อ นหั ก
ค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ยจ่าย เท่ากับร้อยละ 58
การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ในปี 2559 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (รายได้จากการลงทุนสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย)
เท่ากับร้อยละ 8.59 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.87 จากร้อยละ 6.72 ในปี 2558  แสดงถึงกองทุนมีความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรของสินทรัพย์รวมทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน  ปี 2559 กองทุนมีอตั ราการหมุนของสินทรัพย์
(รายได้รวม / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย) เท่ากับ 0.09 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.07 เท่า
		

14.1.4 ความสามารถในการช�ำระหนี้
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนมีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,359.12 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 542.61 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 816.51 ล้านบาท หนี้สินรวมปี
2559 ลดลง 3,387.96 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 71.37 จาก 4,747.08 ล้านบาท (เนื่องจากใน
เดือนมกราคม 2558 กองทุนได้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาซื้อขายทรัพย์สินคืนจากกรมสรรพากร
แล้วจ�ำนวน 3,850.00 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 กองทุนได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมจาก
TTTBB เต็มจ�ำนวนแล้วพร้อมดอกเบี้ยค้างช�ำระ)
การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.96 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.52 เท่าในปี 2558
เนื่องจากกองทุนมีหนี้สินลดลง แสดงว่ากองทุนมีความสามารถในการช�ำระหนี้ระยะสั้นและมีความ
คล่องตัวในการช�ำระหนี้ระยะสั้นมากขึ้น

		

14.1.5 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนมีเงินฝากธนาคารเท่ากับ 458.58 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 314.60 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 218.50 เมื่อเทียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2558 ที่จ�ำนวน 143.98 ล้านบาท
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(1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ส�ำหรับปี 2559 กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 9,753.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
65,533.45 ล้านบาทจากปี 2558 ที่กองทุนมีเงินสดสุทธิใช้ไป 55,779.99 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เกิดจากในปี 2558 กองทุนมีการซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง จ�ำนวน 55,000.00 ล้านบาท
ท�ำให้กองทุนมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับปี 2559 กองทุนมี
แหล่งทีม่ าของเงินทุนจากเงินลงทุนสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จากการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิ
จากการด�ำเนินงาน การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับลดลง ภาษี
มูลค่าเพิ่มรอขอคืนลดลง เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
แหล่งเงินทุนใช้ไปของกองทุนเกิดจาก กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินกองทุนมีกระแส
เงินสดสุทธิใช้ไปจ�ำนวน 9,438.87 ล้านบาท เป็นการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้อง 3,850.00 ล้านบาท การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 685.85 ล้านบาท
และการแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 4,895.00 ล้านบาท
(2) รายจ่ายลงทุน (capital expenditure)
ส�ำหรับปี 2559 กองทุนไม่มีรายจ่ายลงทุน
(3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
กองทุ น คาดว่ า ยั ง มี เ งิ น ทุ น เพี ย งพอ เพื่ อ ใช้ ใ นการด� ำ เนิ น งานโดยไม่ ต ้ อ งมี ก ารกู ้ ยื ม เงิ น
แต่ถ้าหากกองทุนมีความจ�ำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงิน กองทุนก็คาดว่าน่าจะท�ำได้ไม่ยาก เนื่องจาก
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในสัดส่วนที่ต�่ำดังที่กล่าวมาข้างต้น
(4) ความสามารถในการช�ำระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (covenant) และภาระ
ผูกพันที่ส�ำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
กองทุนช�ำระคืนเงินกู้จ�ำนวน 3,850.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยให้ TTTBB เรียบร้อยแล้ว
		

14.1.6 ผลตอบแทนของกองทุน
อัตราผลตอบแทนของกองทุนจากตารางหัวข้อ 7.3.2 ประวัตกิ ารจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินคืนทุน
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานรอบในรอบปีบัญชี 2559 จะเป็นจ�ำนวนรวมของการจ่ายเงินปันผล
ครั้งที่ 5 - 8 กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.90 บาท/หน่วย และส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ในรอบปีบัญชี 2558 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะเป็น
จ�ำนวนรวมของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 - 4 กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.74 บาท/หน่วย
โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลดังนี้
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อัตราผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
(ราคา IPO เท่ากับ 10.00 บาท)
ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1
(9.9162 บาท )
ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2
(9.8753 บาท)
ราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
(11.70 บาท)

ปี 2558 * (ร้อยละ)

ปี 2559 (ร้อยละ)

8.31

9.00

8.38

9.08

8.42

9.11

7.10

7.69

* อัตราผลตอบแทนค�ำนวณเป็นร้อยละต่อปี
การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
ในปี 2559 กองทุนมีอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุน เท่ากับ 0.00 เท่า ลดลงจาก 0.07 เท่าในปี 2558 และ
มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.02 เท่า ลดลงจาก 0.08 เท่าในปี 2558 แสดงว่ากองทุน
ไม่มีความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการด�ำเนินกิจการ และกองทุนมีความสามารถในการช�ำระ
ดอกเบี้ย เท่ากับ 904.23 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 60.81 เท่าในปี 2558 ซึ่งแสดงว่ากองทุนมีความสามารถ
ในการจ่ายดอกเบี้ยสูง กองทุนมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 96.22 ในปี 2559
14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต
14.2.1 รายจ่ายฝ่ายทุนจากค่าย้ายสายเส้นใยแก้วน�ำแสงลงใต้ดนิ ซึง่ ประมาณการว่าจะเริม่ มีรายจ่ายดังกล่าว
ในปี 2558 แต่ในปี 2559 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 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (กองทุนฯ)
ซึ่งประกอบไปด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�ำไรขาดทุน งบแสดง
การเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินทีส่ ำ� คัญส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด�ำเนินงาน
การเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินทีส่ ำ� คัญส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน
ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กองทุนฯ ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุ
ในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ คือ เรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมวิธกี ารตรวจสอบส�ำหรับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย
ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 กองทุนฯ มีเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ซึง่ แสดงตามมูลค่ายุตธิ รรมในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�ำนวนเงิน 55,951 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96
ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนดังกล่าวไม่มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องและไม่สามารถหาราคาเทียบเคียงส�ำหรับ
เงินลงทุนอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันได้ ผูบ้ ริหารกองทุนฯ จึงก�ำหนดราคายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าวโดยอ้างอิง
จากราคาประเมินที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ ผู้บริหารกองทุนฯ ต้องใช้
ดุลยพินจิ ทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการคาดการณ์ผลการด�ำเนินงานในอนาคต รวมถึงการก�ำหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติทสี่ ำ� คัญ
ซึ่งท�ำให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญในการวัดมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
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ข้าพเจ้าได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของกองทุนฯ ที่เกี่ยวกับการค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบและท�ำความเข้าใจการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน                   
ที่ผู้บริหารกองทุนฯ ออกแบบไว้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ                                 
ผู้ประเมินราคาอิสระ และประเมินเทคนิคและแบบจ�ำลองที่ผู้ประเมินราคาอิสระเลือกใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่
ระบุไว้ในรายงานการประเมินที่จัดท�ำโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยการเทียบเคียงกับฐานความรู้และประสบการณ์ใน
อดีตเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมส�ำหรับสินทรัพย์ในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ตลอดจนพิจารณาความสม�ำ่ เสมอ
ของการใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองดังกล่าว รวมถึงประเมินความรูค้ วามสามารถและความเป็นอิสระของผูป้ ระเมินราคา
อิสระดังกล่าวโดยการตรวจสอบกับข้อมูลสาธารณะ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลที่จ�ำเป็นและความสมเหตุ
สมผลของข้อสมมติหลักทีใ่ ช้ในการประเมิน โดยการเปรียบเทียบข้อมูลประมาณการผลการด�ำเนินงานในอดีตกับผลการ
ด�ำเนินงานทีเ่ กิดขึน้ จริงของกองทุนฯ เพือ่ ประเมินการใช้ดลุ ยพินจิ ของผูบ้ ริหารกองทุนฯ ในการประมาณผลการด�ำเนินงาน
ดังกล่าว และตรวจสอบกับสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ตลอดจนทดสอบการค�ำนวณมูลค่ายุติธรรม
ตามแบบจ�ำลองและข้อสมมติข้างต้น นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของกองทุนฯ
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นรายงานนัน้ ) ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
นั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของกองทุนฯ ตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลทราบ เพื่อให้มี
การด�ำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ และผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารกองทุนฯ พิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่
ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผูบ้ ริหารกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิก หรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกองทุนฯ
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง                  
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ ป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด           
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จ
จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกองทุนฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารกองทุนฯ จัดท�ำ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
กองทุนฯ และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ
ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะ
ต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน              
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมด ตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียสาธารณะจะได้
จากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์

ชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 9 กุมภาพันธ์ 2560
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตามมูลค่ายุติธรรม
    (ราคาทุน: 55,000 ล้านบาท)
7
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    (ราคาทุน: 1,686 ล้านบาท (2558: 1,975 ล้านบาท))
เงินฝากธนาคาร
8
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
7
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7, 14
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
7, 14
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
   หน่วยลงทุน 5,500,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8753 บาท
      (2558: มูลค่าหน่วยละ 10.0000 บาท)
9
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
9
ก�ำไรสะสม
10
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ

2559

(หน่วย: บาท)
2558

55,951,000,000

55,641,000,000

1,687,119,093
458,576,852
98,206
4,964,518
58,101,758,669

1,975,699,916
143,983,676
1,449,516
3,850,000,000
3,791,833
61,615,924,941

542,606,585
816,510,000
1,359,116,585
56,742,642,084

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

54,314,150,000
54,314,150,000
2,428,492,084
56,742,642,084
10.3168
5,500,000,000

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

วันครบก�ำหนด

....................................................................................
(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ

25 มกราคม 2559
8 เมษายน 2559

CB16218A 18 กุมภาพันธ์ 2559
CB16225B 25 กุมภาพันธ์ 2559
CB16623A 23 มิถุนายน 2559
CB17112A 12 มกราคม 2560
CB17223B 23 กุมภาพันธ์ 2560
CB17309B
9 มีนาคม 2560
CB17316A 16 มีนาคม 2560
CB17316B 16 มีนาคม 2560
CB17323A 23 มีนาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พันธบัตร
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมเงินลงทุนในพันธบัตร
เงินฝากประจ�ำ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
รวมเงินลงทุนในเงินฝากประจ�ำ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง (หมายเหตุ 7)  
รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทเงินลงทุน

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

1.6000
1.8000

1.4650
1.4825
1.4900
1.4950
1.4850
1.5100
1.5150
1.5150-1.5175
1.4600

อัตราผลตอบแทน/
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

31,985,589
309,332,986
39,889,436
129,601,927
727,762,448
448,546,707
1,687,119,093

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

1,692,000,000 1,687,119,093
56,692,000,000 57,638,119,093

32,000,000
310,000,000
40,000,000
130,000,000
730,000,000
450,000,000
1,692,000,000

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท)

55,000,000,000 55,951,000,000
55,000,000,000 55,951,000,000

ราคาทุน
(บาท)

2559
ราคาทุน
(บาท)

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

2558

50,000,000
800,000,000
350,000,000
1,200,000,000

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท)

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

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

380,000,000
380,000,000
400,000,000
400,000,000
780,000,000
780,000,000
2.93 1,980,000,000 1,975,699,916
100.00 56,980,000,000 57,616,699,916

0.06
0.54
0.07
0.22
1.26
0.78
2.93

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)

97.07 55,000,000,000 55,641,000,000
97.07 55,000,000,000 55,641,000,000

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)

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)

รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

91

92

รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
งบก�ำไรขาดทุน
(หน่วย: บาท)

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการให้เช่า
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน

ส�ำหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่
10
กุมภาพันธ์ 2558 ถึง
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2558
7, 14

5,441,940,000
26,037,099
495,841
5,468,472,940

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

12, 14
12
12

56,605,905
10,189,063
5,000,000
6,615,084
218,642,020
5,695,890
21,028,115
323,776,077
5,144,696,863

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

614
309,952,280
309,952,894
5,454,649,757

(19,240)
641,047,721
641,028,481
4,728,842,327

13
7, 14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
(หน่วย: บาท)

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
ในระหว่างงวด/ปี
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
ในระหว่างงวด/ปี
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ระหว่างงวด
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนใน
ระหว่างปี
การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่าง
งวด/ปี
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่าง
งวด/ปี
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด/ปี
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด/ปี

ส�ำหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่
10
กุมภาพันธ์ 2558 ถึง
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2558
5,144,696,863
614
309,952,280
5,454,649,757

4,087,813,846
(19,240)
641,047,721
4,728,842,327

9

-

55,000,000,000

9

(685,850,000)

-

11

(4,895,000,000)
(126,200,243)

(2,860,000,000)
56,868,842,327

56,868,842,327
56,742,642,084

56,868,842,327

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ

94

รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
งบกระแสเงินสด
(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
   ให้เป็นเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
   การซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
   การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
   การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
   การขาย (ซื้อ) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
   ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
   ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนลดลง (เพิ่มขึ้น)
   สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
   เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
   รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย
   รายการขาดทุน (ก�ำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
   รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินฝากธนาคารต้นงวด/ปี
เงินฝากธนาคารปลายงวด/ปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ

ส�ำหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่
10
กุมภาพันธ์ 2558 ถึง
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2558
5,454,649,757

4,728,842,327

(9,183,982,495)
9,492,967,382
308,984,887
1,351,310
3,850,000,000
(1,172,685)
464,354,519
(20,451,170)
(614)
(309,952,280)
5,695,890
9,753,459,614

(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)

(8,016,438)
(3,850,000,000)
(685,850,000)
(4,895,000,000)
(9,438,866,438)
314,593,176
143,983,676
458,576,852

(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

รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด/ปี
บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
   รายได้จากการลงทุนสุทธิ
   รายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน
หัก: การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด/ปี

(หน่วย: บาท)
ส�ำหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่
10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
หมายเหตุ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2558

9
11

อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี (ร้อยละ)
อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�ำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด/ปี (บาท)
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
   ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี (ร้อยละ)
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
   ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี (ร้อยละ)
อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของการซือ้ ขายเงินลงทุน
   ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี
       (ร้อยละ)*
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี (บาท)

10.3397
-

10.0000

0.9354
0.0564
0.9918
(0.1247)
(0.8900)
10.3168

0.7432
0.1165
0.8597
(0.5200)
10.3397
-

9.66

8.46

56,742,642,084

56,868,842,327

0.57

0.57

9.68

7.88

0.88

96.63

56,490,818,282

55,913,936,063

* การซื้อขายเงินลงทุนไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็น
รายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
และค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างงวด/ปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานทีร่ ะบุ
เฉพาะเจาะจงโดยมีการก�ำหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไว้เป็นการแน่นอนแล้ว ในรายละเอียดของโครงการ
กองทุนฯ ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
โดยไม่มีการก�ำหนดอายุของโครงการ กองทุนฯ ระดมเงินลงทุนจากประชาชนและผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการน�ำเงินที่ได้จากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนฯ ได้ลงทุนเริ่มแรกตาม
รายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ทั้งนี้ กองทุนฯ อาจด�ำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตที่สามารถกระท�ำได้ตามหลักเกณฑ์ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎข้อบังคับอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจรวมถึงการ
ลงทุนในหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นใดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนและให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
กองทุนฯ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีธนาคาร
กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปีปจั จุบนั กองทุนฯ ได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือ
จัดให้มีขนึ้ เพื่อให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ

รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้
รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน บริษทั จัดการฯ เชือ่ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�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 วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของ
เงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งหมดที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน
ลงทุนนั้น
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
กองทุนฯ วัดมูลค่าเริ่มแรกของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงด้วยราคาต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่
กองทุนฯ มีสทิ ธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซือ้ เงินลงทุนและค่าใช้จา่ ยโดยตรงทัง้ หมด
ที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น หลังจากนั้น กองทุนฯ จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย
กองทุนฯ พิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงโดยถือพืน้ ฐานจากราคาประเมินโดยผูป้ ระเมิน
อิสระที่ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุก 3 ปี นับจากวันที่มี
การประเมินราคาในเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนใน
ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงอย่างเป็นสาระส�ำคัญ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าซึง่ เป็นผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมรับรู้เป็นรายการก�ำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบก�ำไรขาดทุนทันทีใน
งวดทีเ่ กิดขึน้ และจัดให้มกี ารสอบทานการประเมินมูลค่าอย่างน้อยทุกหนึง่ ปี นับแต่วนั ทีม่ กี ารประเมินราคาครัง้
ล่าสุด
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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 ซึ่งบริษัทจัดการฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม และ
กองทุนฯ ใช้วิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายในการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่จะครบก�ำหนดภายใน 90 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีล่ งทุน ก�ำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการก�ำไรหรือขาดทุนสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึน้
ในงบก�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
กองทุนฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทุนฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพัน
นั้น และกองทุนฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.6 ภาษีเงินได้
กองทุนฯ ไม่มภี าระหนีส้ นิ ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล เนือ่ งจากกองทุนฯ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในประเทศไทย
4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกกองทุนฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึง่
ท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อกองทุนฯ บริษัทจัดการฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทจัดการฯ ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของกองทุนฯ
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4.8 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน
ให้ผอู้ นื่ โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ าย (ผูร้ ว่ มในตลาด) ณ วันที่
วัดมูลค่า กองทุนฯ ใช้ราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ กองทุนฯ จะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรม
นั้นให้มากที่สุด
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯ จะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของมูลค่า
ยุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิด
ขึ้นประจ�ำ
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทจัดการฯ จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่แน่นอน การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน
ทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวน
ที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคต
ที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
กองทุนฯ วัดมูลค่าเงินลงทุนในทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงทีก่ องทุนฯ ได้ลงทุนไว้ ณ วันทีใ่ นงบดุลด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
โดยถือพื้นฐานจากมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้การพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตที่
คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงคิดลดด้วยอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ข้อสมมติฐาน
หลักทีใ่ ช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้คา่ เช่า
ทีค่ าดว่าจะได้รบั ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการปล่อยให้เช่า อัตราคิดลด อัตราผลตอบแทน และมูลค่า ณ ปีสนิ้ สุดประมาณการ
กองทุนฯ เห็นว่ามูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่กองทุนฯ จะได้รับจริงจากเงินลงทุน
ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงอาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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6. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน
การจ่ายเงินปันผล
กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนฯ มีก�ำไรสะสม
เพียงพอ
1) บริษทั จัดการฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมือ่ รวมแล้วในแต่ละรอบปีบญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของ
ก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว โดยก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว หมายถึงก�ำไรสุทธิของกองทุนฯ ที่ปรับปรุงด้วยรายการ
ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการประเมินค่าเงินลงทุน รายการรายจ่ายฝ่ายทุน รายการเงินส�ำรองทีก่ นั ไว้เพือ่ ซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และรายการเงินส�ำรองที่กันไว้เพื่อช�ำระหนี้เงินกู้ยืม
ตามแผนการที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการฯ ได้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2) ในกรณีที่กองทุนฯ มีก�ำไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก�ำไรสะสมได้
3) ในกรณีที่กองทุนฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากก�ำไร
สุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อ 1) และ/หรือ จากก�ำไรสะสมตามข้อ 2) ข้างต้น
การจ่ายเงินปันผลตามข้อ 1) บริษัทจัดการฯ จะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย
เงินปันผลนั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นให้ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการฯ จะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
0.10 บาท บริษัทจัดการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพื่อน�ำไปจ่าย
รวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
การลดทุน
บริษัทจัดการฯ อาจจะกระท�ำการลดทุนจดทะเบียนได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้
1) การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก�ำหนด
2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องปรากฎข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนไม่มีก�ำไรสะสมเหลืออยู่แล้ว
3) กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องน�ำไปใช้ในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทุนฯ
4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ ตามข้อ 1) ถึงข้อ 3) ข้างต้น ไม่จ�ำเป็นต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
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7. เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 กองทุนฯ ได้เข้าท�ำสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง ดังนี้
ก) สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
กองทุนฯ ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงกับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
(“ทริปเปิลที”) เป็นจ�ำนวนเงิน 55,000 ล้านบาท ทริปเปิลทีต้องส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมด
ประมาณ 980,000 คอร์กิโลเมตร โดยทริปเปิลทีจะส่งมอบเส้นใยแก้วน�ำแสงในวันเข้าท�ำสัญญาเป็นจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า 800,000 คอร์กิโลเมตร (คิดเป็นมูลค่า 45,527 ล้านบาท) และจะทยอยส่งมอบเส้นใยแก้วน�ำแสง
ในอนาคตอีกประมาณ 180,000 คอร์กิโลเมตร (คิดเป็นมูลค่า 9,473 ล้านบาท) ภายใน 2 ปี หากทริปเปิลที
ไม่สามารถน�ำส่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงให้แก่กองทุนฯ ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ทริปเปิลทีจะต้องช�ำระ
ค่าเสียหายตามอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา
ในระหว่างปีปัจจุบัน ทริปเปิลทีได้น�ำส่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงให้แก่กองทุนฯ ครบถ้วนตามสัญญาแล้วเป็น
จ�ำนวนทั้งสิ้น 980,500 คอร์กิโลเมตร (2558: 883,000 คอร์กิโลเมตร)
ข) สัญญาเช่าหลัก
กองทุนฯ ได้เข้าท�ำสัญญาเช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงกับทริปเปิลทีจำ� นวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงทัง้ หมดทีท่ ริปเปิลทีขายและส่งมอบทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงให้แก่กองทุนฯ ซึง่ ประกอบด้วยทรัพย์สนิ
เส้นใยแก้วนําแสงจํานวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงในปัจจุบันทั้งหมดที่กองทุนฯ ได้รับมอบ
ตามสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ และทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วนําแสงในอนาคตจํานวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
นาํ แสงในอนาคตทัง้ หมดทีก่ องทุนฯ ได้รบั มอบตามสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ เป็นระยะเวลาการเช่าประมาณ 11 ปี
(สิน้ สุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) ด้วยอัตราค่าเช่า 425 บาทต่อคอร์กโิ ลเมตรต่อเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทริปเปิลทีตกลงที่จะช�ำระค่าเช่าล่วงหน้าส�ำหรับ
การเช่า 3 เดือนสุดท้ายให้แก่กองทุนฯในวันถึงก�ำหนดช�ำระค่าเช่างวดแรกรวมเป็นเงินไม่นอ้ ยกว่า 816 ล้านบาท
ค) สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
กองทุนฯ สามารถน�ำทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงทัง้ หมดออก
ให้ผู้อื่นเช่าใช้ได้ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ใดเช่าทรัพย์สินดังกล่าว ทริปเปิลทีตกลงเช่าใช้และช�ำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาเพือ่ เป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี
และกองทุนฯ สามารถต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี จนกว่าจะครบอายุของสัญญาเช่า
หลัก ด้วยอัตราค่าเช่า 750 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้น
ทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย์ แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี
ง) สัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน
กองทุนฯ ได้แต่งตัง้ ให้ทริปเปิลทีเป็นผูใ้ ห้บริการในการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสง โดยกองทุนฯ ตกลงจะช�ำระค่าบริการรายเดือนให้แก่ทริปเปิลทีในอัตรา 200 บาทต่อคอร์กโิ ลเมตรต่อปี
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 กองทุนฯ สามารถด�ำเนินการให้เช่าต่อได้ โดยทริปเปิลทีตกลงสละสิทธิการใช้ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ดังกล่าวโดยทันทีที่กองทุนฯ บรรลุข้อตกลงกับผู้เช่ารายอื่น กองทุนฯ ตกลงช�ำระค่าตอบแทนให้แก่ทริปเปิลที
ร้อยละ 25 ของจ�ำนวนผลต่างของค่าเช่าที่ทริปเปิลทีได้รับจากผู้เช่ารายใดๆ ส�ำหรับการเช่าทรัพย์สินในส่วน
ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองตลอดระยะเวลา 3 ปี ทีท่ ริปเปิลทีเป็นผูใ้ ห้บริการจัดหาผูเ้ ช่าตามสัญญา
นี้ หักด้วยผลรวมของค่าเช่าทีท่ ริปเปิลทีจะต้องช�ำระให้แก่กองทุนฯ ตามสัญญาประกันรายได้คา่ เช่าตลอดระยะ
เวลา 3 ปี ที่ทริปเปิลทีเป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง สัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปี และกองทุนฯ
สามารถต่ออายุสัญญาได้อีกครั้งละ 3 ปี การต่ออายุของสัญญาจะต้องไม่เกินก�ำหนดอายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของทริปเปิลที ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
ฉ) สัญญากู้ยืมเงิน
ทริปเปิลทีตกลงให้กองทุนฯ กู้ยืมเงินเป็นจ�ำนวน 3,850 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�ำนวนเงินเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มของ
ราคาซื้อขายทรัพย์สิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี หากกองทุนฯ ยังไม่ได้รับช�ำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืน
จากกรมสรรพากรภายใน 2 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีท่ ำ� การซือ้ ขายเสร็จสิน้ กองทุนฯ ไม่มหี น้าทีต่ อ้ งช�ำระดอกเบีย้ ภายใต้
สัญญาเงินกู้นี้อีกต่อไป การช�ำระคืนเงินกู้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าหากกองทุนฯ ได้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืนจาก
กรมสรรพากร กองทุนฯ มีหน้าที่ช�ำระคืนเงินกู้ไม่เกินจ�ำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากกรมสรรพากร ส�ำหรับ
จ�ำนวนเงินที่ไม่ได้รับคืนจากกรมสรรพากร ทริปเปิลทีตกลงสละสิทธิเพื่อเรียกร้องเอาเงินกู้คืนจากกองทุนฯ
เต็มจ�ำนวน
ในเดือนมกราคม 2559 กองทุนฯ ได้รบั เงินภาษีมลู ค่าเพิม่ ของราคาซือ้ ขายทรัพย์สนิ คืนจากกรมสรรพากรแล้วจ�ำนวน
3,850 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 กองทุนฯ ได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมจากทริปเปิลทีเต็มจ�ำนวนแล้วพร้อม
ดอกเบี้ยค้างช�ำระ
ในเดือนธันวาคม 2559 กองทุนฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระสอบทานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ                     
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงโดยวิธีรายได้ (Income Approach) โดยผู้ประเมินก�ำหนดอัตรา                      
คิดลดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่อัตราร้อยละ 9.60 และร้อยละ 12.60 ตามล�ำดับ (2558:                  
ร้อยละ 9.60 และร้อยละ 12.60 ตามล�ำดับ) ซึ่งกองทุนฯ ได้ปรับเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง                 
เป็นมูลค่ายุติธรรมใหม่เป็นมูลค่า 55,951 ล้านบาท (2558: จ�ำนวน 55,641 ล้านบาท) และรับรู้ก�ำไรที่ยัง                       
ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนดังกล่าวจ�ำนวน 310 ล้านบาท ในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558: จ�ำนวน 641 ล้านบาท)
ผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราสมมติฐานที่ส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
2558

2559
อัตราคิดลด
   เพิ่มขึ้น 50 เบซิสพอยท์ (10.10%)
   ลดลง  50 เบซิสพอยท์ (9.10%)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
   เพิ่มขึ้น 50 เบซิสพอยท์ (13.10%)
   ลดลง 50 เบซิสพอยท์ (12.10%)

(1,593)
1,658

1,700
1,775

(835)
905

(763)
825

8. เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร/ประเภทบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
รวม

เงินต้น
(หน่วย: ล้านบาท)
2559
2558

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
2559
2558

459
459

0.62

144
144

0.62

9. ทุนจดทะเบียน
รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนและทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ยอดต้นปี
การลดมูลค่าหน่วยลงทุน
ยอดปลายปี

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จ�ำนวนหน่วย
มูลค่าต่อหน่วย
จ�ำนวนเงิน
(หน่วย: ล้านหน่วย)
(บาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
5,500
10.0000
55,000
(0.1247)
(686)
5,500
9.8753
54,314

ยอดต้นงวด
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ยอดปลายงวด

ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
จ�ำนวนหน่วย
มูลค่าต่อหน่วย
จ�ำนวนเงิน
(หน่วย: ล้านหน่วย)
(บาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
5,500
10.0000
55,000
5,500
10.0000
55,000

ในระหว่างปีปัจจุบัน กองทุนฯ ได้ประกาศลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.1247 บาท คิดเป็น
จ�ำนวนเงิน 685.9 ล้านบาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนหน่วยจดทะเบียน เพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกิน
เนื่องจากกองทุนฯ มีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจ�ำนวน 816.5 ล้านบาท ที่กองทุนฯ ได้รับจาก

103

104

รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

ทริปเปิลทีตามสัญญาเช่าหลัก โดยการด�ำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับหนังสือชีช้ วนของกองทุนฯ ทัง้ นี้ ค่าเช่าล่วงหน้า
ดังกล่าวเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตามสัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะท�ำให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้รบั เงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนือ่ งจากเงินทีน่ ำ� มาคืนนีเ้ ป็นเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ซึง่ ในอนาคต
กองทุนฯ จะไม่ได้รับเงินค่าเช่าจ�ำนวนดังกล่าวอีก นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนฯ ไม่มีทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงให้ทริปเปิลทีเช่าและสัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนก�ำหนด กองทุนฯ จะต้องคืนเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ให้แก่ทริปเปิลที (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ในกรณีที่ทริปเปิลทีได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว
10. ก�ำไรสะสม

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม
ก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
หัก : การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม
ก�ำไรสะสมต้นงวด/ปี
บวก : รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
หัก : การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    ในระหว่างงวด/ปี (หมายเหตุ 11)
ก�ำไรสะสมปลายงวด/ปี

(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่
10 กุมภาพันธ์ 2558
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
4,088
641
(2,860)
1,869
5,145
4,088
310
641
(4,895)
2,429

(2,860)
1,869

11. การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินปันผลทีป่ ระกาศจ่ายส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส�ำหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ประกาศจ่าย

ส�ำหรับรอบระยะเวลา

   2 กุมภาพันธ์ 2559 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
   29 เมษายน 2559 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
   3 สิงหาคม 2559 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
   1 พฤศจิกายน 2559 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
รวมเงินปันผลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
   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
รวมเงินปันผลส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
    ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราหน่วยละ
(บาท)
0.22
0.22
0.22
0.23
0.89

รวม
(ล้านบาท)
1,210
1,210
1,210
1,265
4,895

0.11
0.20
0.21

  605
1,100
1,155

0.52

2,860
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12. ค่าใช้จ่ายกองทุน
บริษัทจัดการฯ ค�ำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม
บริษัทจัดการฯ ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.100 ต่อปีของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ทั้งนี้ จะไม่ต�่ำกว่า 10.0 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนโดยค�ำนวณจาก (1) อัตราร้อยละ 0.020 ต่อปี ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ในกรณีที่มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 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
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนฯ เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.023 ต่อปีของทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
ทั้งนี้ ก�ำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต�่ำเท่ากับ 3.2 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม)
13. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง  
    (หมายเหตุ 14)
ค่าสิทธิแห่งทาง (หมายเหตุ 14)
ค่าประกันภัย
รวม

191
23
5
219

149
21
4
174

14. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กองทุนฯ มีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกควบคุมโดยกองทุนฯ
ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนฯ มีดังนี้

105

106
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ชื่อกิจการ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) (“จัสมิน”) เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วยลงทุนใน
    กองทุนฯ ร้อยละ 33.33
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยของจัสมิน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
บริษัทจัดการกองทุน
ในระหว่างงวด/ปี กองทุนฯ มีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯ และบริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ส�ำหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่
วันที่
ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2558 ถึงวันที่
31
ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2559
นโยบายการก�ำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
57
50 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 12
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
    ซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
55,000 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 7
    รายได้ค่าเช่า
5,442
4,377 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 7
    ค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน
191
149 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 7
    ค่าสิทธิแห่งทาง
23
21 ตามที่เกิดขึ้นจริง
    ค่าซ่อมแซมความเสียหาย
15
5 ตามที่เกิดขึ้นจริง
    ดอกเบี้ยจ่าย
6
68 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 7
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กองทุนฯ มียอดคงเหลือที่มีสาระส�ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
    เจ้าหนี้จากค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
    เจ้าหนี้จากการบริหารดูแลและบ�ำรุงทรัพย์สิน
    เจ้าหนี้จากดอกเบี้ยค้างจ่าย
    เจ้าหนี้จากค่าสิทธิแห่งทางค้างจ่าย
    เจ้าหนี้จากค่าซ่อมแซมความเสียหาย
    เจ้าหนี้จากรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า

2559

(หน่วย: ล้านบาท)
2558

5

5

18
34
2
817

16
2
22
4
817
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการ
เคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์
    จ�ำกัด (มหาชน)
รวม

3,850
3,850

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
-

(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

(3,850)
(3,850)

-

ในระหว่างรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนฯ มีรายการซื้อเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์จากกองทุนแห่งหนึ่งเป็นจ�ำนวน 199 ล้านบาท ซึ่งกองทุนดังกล่าวบริหารโดยบริษัทจัดการฯ
(ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559: ไม่มี)
15. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนฯ ได้ซอื้ ขายเงินลงทุนในระหว่างปีปจั จุบนั โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารเป็นจ�ำนวนเงินรวม 17,037
ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 30.16 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี (ส�ำหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่
10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558: เป็นจ�ำนวนรวม 63,914 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 114.31
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด)
16. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
กองทุ น ฯ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ในส่ ว นงานด� ำ เนิ น งานที่ ร ายงานเพี ย งส่ ว นงานเดี ย ว คื อ การให้ เ ช่ า ทรั พ ย์ สิ น            
เส้นใยแก้วน�ำแสงที่ได้ลงทุนไปและด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทุนฯ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้
ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน และสินทรัพย์ที่
แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�ำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
กองทุนฯ มีรายได้จากลูกค้ารายหลักหนึ่งรายตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19.1
17. ภาระผูกพัน
กองทุนฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 7 และข้อ 12
18. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กองทุนฯ มีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

107

108
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(หน่วย: ล้านบาท)
2559
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ระดับ 1
-

ระดับ 2
1,687

ระดับ 3
55,951
-

รวม
55,951
1,687
(หน่วย: ล้านบาท)

2558
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ระดับ 1
780

ระดับ 2
1,196

ระดับ 3
55,641
-

รวม
55,641
1,976

ในระหว่างงวด/ปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
19. เครื่องมือทางการเงิน
19.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญของกองทุนฯ ตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยรับ เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเงินกู้ยืมระยะสั้น กองทุนฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กองทุนฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากการให้เช่า ผู้บริหารกองทุนฯควบคุมความ
เสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม การให้สินเชื่อของกองทุนฯ
มีการกระจุกตัว เนื่องจากกองทุนฯ มีลูกค้ารายหลัก คือ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
อย่างไรก็ตาม บริษทั ดังกล่าวมีความสามารถในการช�ำระหนี้ ดังนัน้ กองทุนฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหาย
ที่เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กองทุนฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินฝากธนาคาร
และเงินกู้ยืมระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของกองทุนฯ จึงอยู่ในระดับต�่ำ 
19.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนฯ จัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ หรือมีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กองทุนฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
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20. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ในการบริหารทางการเงินคือการด�ำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
และการด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการ
จัดตั้งกองทุนฯ
21. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ�ำนาจของบริษัทจัดการฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

109

110

รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

เอกสารแนบ 2
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าสิทธิแห่งทาง
ค่าซ่อมแซมความเสียหาย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าประกันภัย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมายเหตุ: สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย  56,490,818,281.58 บาท

จ�ำนวนเงิน
หน่วย : พันบาท

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

190,650.80
56,605.90
22,667.82
14,873.66
12,769.54
10,189.06
5,695.89
5,323.41
5,000.00
323,776.08

0.33
0.10
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.57
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เอกสารแนบ 3
รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์
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