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ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส�ำคัญของกองทุน
1. ข้อมูลกองทุน

1.1 ชื่อกองทุน ประเภท เงินทุนจดทะเบียน และอายุกองทุน

		ชื่อกองทุน
		ประเภทโครงการ
เงินทุนจดทะเบียน
		• วันจัดตั้งกองทุน
		• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1
		• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2
		• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund (“JASIF”)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
55,000,000,000 บาท
(ห้าหมื่นห้าพันล้านบาท)
54,539,100,000 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนบาท)
54,314,150,000 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
54,183,800,000 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านแปดแสนบาท)
ไม่ก�ำหนดอายุกองทุน

		อายุกองทุน
1.2 ชื่อบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์
		บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
		ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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1.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
		 1.3.1 ตารางสรุปงบการเงิน
		
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund
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งบกำ�ไรขาดทุน
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(หน่วย : บาท)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

7

1.3.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ

8.65

หมายเหตุ:
* มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เป็นการถัวเฉลี่ยตามจำ�นวนวันทั้งปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน
** การซื้อขายเงินลงทุนไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง
ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และคำ�นวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างปี

หมายเหตุ:
* อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นค�ำนวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ((ส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวด+ส่วนของผู้ถือหุ้นปลายงวด)/2)
** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ค�ำนวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวมต้นงวด+สินทรัพย์รวมปลายงวด)/2)
*** อัตราการหมุนของสินทรัพย์ค�ำนวณจากรายได้รวมหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวมต้นงวด+สินทรัพย์รวมปลายงวด)/2)
**** อัตราการจ่ายเงินปันผลค�ำนวณจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในงวดที่เกี่ยวข้องหารด้วยรายได้จากการลงทุนสุทธิ (โดยไม่รวมรายการ
ก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน)
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1.3.3 ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

จำ�นวนเงิน
หน่วย : พันบาท

  ค่าบริหารดูแลและบำ�รุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ
  ค่าสิทธิแห่งทาง
  ค่าซ่อมแซมความเสียหาย
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
  ค่าประกันภัย
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมายเหตุ: สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย  58,923,435,726.88   บาท

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

214,288.28
59,102.79
54,984.95
27,110.29
10,638.50
7,397.53
6,933.62
5,415.58
5,000.00
390,871.54

0.36
0.10
0.09
0.05
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.66

		 1.3.4 ภาพรวมของการด�ำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
			
- ภาพรวมของการด�ำเนินงาน
				
ผลการด�ำเนินงานของกองทุนส�ำหรับปี 2561 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิปลายงวดเท่ากับ 58,904.67 ล้านบาท
ประกอบด้วยทุนที่ ได้รับจากผู้ถือหน่วย 54,183.80 ล้านบาท และก�ำไรสะสม 4,720.87 ล้านบาท กองทุนมี
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานในระหว่างปีเท่ากับ 5,099.29 ล้านบาท และกองทุนมีการ
แบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี เท่ากับ 4,950.00 ล้านบาท
			

ส�ำหรับปี 2561 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน 5,099.29 ล้านบาท มีมูลค่าสินทรัพย์
ถัวเฉลี่ยระหว่างปีเท่ากับ 58,923.44 ล้านบาท ท�ำให้อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนิน
งานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 8.65 ลดลงร้อยละ 3.59 จากร้อยละ 12.24
ในปี 2560 สาเหตุหลักจากปี 2561 เกิดขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
			 ส�ำหรับปี 2561 กองทุนมีรายได้รวมจากการลงทุนเท่ากับ 5,845.96 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของรายได้จาก
การลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เท่ากับร้อยละ 9.92 ลดลงร้อยละ 0.02 จากร้อยละ
9.94 ในปี 2560 ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากปี 2561 มีหนี้สินจากเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
จ�ำนวน 13.47 ล้านบาท
				
กองทุนมีค่าใช้จ่ายรวมส�ำหรับปี 2561 เท่ากับ 390.87 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เท่ากับร้อยละ 0.66 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 จากร้อยละ 0.62 เนื่องจากกองทุนมี
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น
				
อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหว่างปีเท่ากับร้อยละ 1.56 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.95 จากร้อยละ 0.61 ในปี 2560
		
- การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
			 -ไม่มี-

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

9

		 1.3.5 ความสามารถในการท�ำก�ำไร
			
งบก�ำไรขาดทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิส�ำหรับปี 2561 เท่ากับ 5,455.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.22
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการลงทุนสุทธิส�ำหรับปี 2560 ที่   5,443.09  ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
			 กองทุนมีรายได้รวมส�ำหรับปี 2561 เท่ากับ 5,845.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,803.26 ล้านบาท ในปี 2560 จ�ำนวน
42.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.74  โดยมาจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง 5,814.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก 5,776.33 ล้านบาทในปี 2560 จ�ำนวน 38.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.66 เนื่องจากในปี 2561 มีการเพิ่มขึ้น
ของค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง ในปี 2561 กองทุนมีรายได้ดอกเบี้ยเท่ากับ 31.45 ล้านบาท
			 ค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี 2561 เท่ากับ 390.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 360.17 ล้านบาทในปี 2560 จ�ำนวน 30.70
ล้านบาท หรือร้อยละ 8.52 โดยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนเท่ากับ 81.67 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก 79.22 ล้านบาทในปี 2560 จ�ำนวน 2.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.09 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเท่ากับ
274.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 255.84 ล้านบาท ในปี 2560 จ�ำนวน 18.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.37 (ในปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน 274.69 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน 214.29
ล้านบาท ค่าสิทธิแห่งทาง 54.98 ล้านบาท และค่าประกันภัย 5.42 ล้านบาท เปรียบเทียบกับในปี 2560 ประกอบด้วย
ค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน 208.04 ล้านบาท ค่าสิทธิแห่งทาง 42.34 ล้านบาท และค่าประกันภัย 5.45
ล้านบาท) และในปี 2561 กองทุนมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่ากับ 34.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 25.11 ล้านบาท ในปี 2560
จ�ำนวน 9.40 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 37.43 เนือ่ งจากกองทุนมีรายจ่ายค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติ ถึงแม้ว่ากองทุนจะจัดท�ำประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สิน
(Property All Risks) แต่ในการเรียกชดเชยเงินประกันในแต่ละครั้ง กองทุนจะต้องรับผิดชอบเงินรับผิดส่วนแรก
(deductible) ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ในปี 2561 จ�ำนวน 355.80 ล้านบาท เกิดจากกองทุนมีการปรับ
มูลค่าเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงลดลงให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมจ�ำนวน 356.00 ล้านบาท
(จากเดิม 57,656.00 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 57,300.00 ล้านบาท)

การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการหาก�ำไร
ในปี 2561 กองทุนมีอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 93.31 ลดลงร้อยละ 0.48
จากร้อยละ 93.79 ในปี 2560 และกองทุนมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วย (รายได้จากการลงทุนสุทธิ/ ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเฉลี่ย) เท่ากับร้อยละ 9.27 ลดลงร้อยละ 0.16 จากร้อยละ 9.43 ในปี 2560

		 1.3.6 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
			
งบดุล
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 59,846.14 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว น� ำ แสง 57,300.00 ล้ า นบาท (ลดลง 356.00 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 0.62 จาก
57,656.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากการประเมินมูลค่า) เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร
2,536.42 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น  517.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.61 จาก 2,019.23 ล้านบาท) และสินทรัพย์อื่น
9.72 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.12 จาก 8.16 ล้านบาท)
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สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 เท่ากับ 58,904.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.29 ล้านบาท หรือร้อยละ
0.25 จาก 58,755.38 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็น
10.7099 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 0.0271 บาทต่อหน่วย
			 TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงรายเดียวของกองทุน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของ
TTTBB ของปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้ว TTTBB ยังคงมีความสามารถที่จะช�ำระค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้ โดยในปี 2561 TTTBB มีก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และ
ดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) และก่อนจ่ายค่าเช่าให้กองทุนประมาณ 12,051 ล้านบาท ในขณะที่ TTTBB มีรายจ่าย
ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่จ่ายให้กองทุนในปี 2561 เท่ากับ 5,814 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2561 TTTBB
มีสดั ส่วนของรายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีจ่ า่ ยให้กองทุนต่อก�ำไรก่อนหักค่าเสือ่ มราคา ภาษี และดอกเบีย้ จ่าย และก่อน
จ่ายค่าเช่าให้กองทุนเท่ากับร้อยละ 48
			 การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ในปี 2561 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (รายได้จากการลงทุนสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย) เท่ากับ
ร้อยละ 9.13 ลดลงร้อยละ 0.11 จากร้อยละ 9.24 ในปี 2560 ปี 2561 กองทุนมีอัตราการหมุนของสินทรัพย์
(รายได้รวม / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย) เท่ากับ 0.10 เท่า คงที่เมื่อเทียบกับปี 2560

		 1.3.7 ความสามารถในการช�ำระหนี้
			
งบดุล
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนมีหนี้สินรวมเท่ากับ 941.47 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
124.96 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 816.51 ล้านบาท หนี้สินรวมปี 2561 เพิ่มขึ้น 13.47 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.45 จาก 928.00 ล้านบาท (เนื่องจากในปี 2561 กองทุนมีค่าใช้จ่ายพาดสายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 จ�ำนวน 13.97 ล้านบาท)

			 การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 20.38 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 18.18 เท่าในปี 2560 เนื่องจาก
กองทุนมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น แสดงว่ากองทุนมีความสามารถในการช�ำระหนี้ระยะสั้นและมีความคล่องตัวในการช�ำระ
หนี้ระยะสั้นมากขึ้น

1.3.8 ผลตอบแทนของกองทุน
อัตราผลตอบแทนของกองทุนจากตารางหัวข้อ 8.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินคืนทุน ส�ำหรับผล
การด�ำเนินงานรอบในรอบปีบญ
ั ชี 2561 จะเป็นจ�ำนวนรวมของการจ่ายเงิน  ปันผลครัง้ ที่ 13 - 16 กองทุนมีการจ่าย
เงินปันผลเท่ากับ 0.90 บาท/หน่วย และส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในรอบปีบัญชี 2560 จะเป็นจ�ำนวนรวมของ
การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 - 12 กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.91 บาท/หน่วย โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทน
จากเงินปันผลดังนี้
			

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund
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อัตราผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ
		

ปี 2561
(ร้อยละ)

ปี 2560 		
(ร้อยละ)

  ราคาที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
  (ราคา IPO เท่ากับ 10.00 บาท)
  ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1  
  (9.9162 บาท )
  ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2
  (9.8753 บาท)
  ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3
  (9.8516 บาท)
  ราคาตลาด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
  (10.00 บาท)

9.00

9.10

9.08

9.18

9.11

9.21

9.14

9.24

9.00

9.10

			 การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
ในปี 2561 กองทุนไม่มีภาระดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมใดๆ และกองทุนมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 90.74
ในปี 2561
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ส่วนที่ 2 การด�ำเนินกิจการของกองทุน
2. ข้อมูลกองทุน

2.1 ชื่อกองทุน ประเภท เงินทุนจดทะเบียน และอายุกองทุน

		ชื่อกองทุน
		ประเภทโครงการ
เงินทุนจดทะเบียน
		• วันจัดตั้งกองทุน
		• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1
		• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2
		• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund (“JASIF”)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
55,000,000,000 บาท
(ห้าหมื่นห้าพันล้านบาท)
54,539,100,000 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนบาท)
54,314,150,000 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
54,183,800,000 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านแปดแสนบาท)
ไม่ก�ำหนดอายุกองทุน

		อายุกองทุน
2.2 ชื่อบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์
		บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
		ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

3. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
3.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการด�ำเนินงาน
► วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

		กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุน”) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุน เพื่อให้กองทุน
สามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว
		ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกคือทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
(“TTTBB”) โดยกองทุนลงทุนแบบมีกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงทีส่ ร้างเสร็จแล้วจ�ำนวน 800,500 คอร์กโิ ลเมตร
และลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่ทยอยส่งมอบในอนาคต (ภายใน 2 ปี) จ�ำนวน 180,000 คอร์กิโลเมตร กองทุน
จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวโดยการให้เช่าทรัพย์สินกับ TTTBB เพื่อน�ำไปบริหารจัดการต่อ โดยกองทุนได้เข้า
ท�ำสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้คา่ เช่าจ�ำนวนรวม 2 ฉบับ กับ TTTBB  โดยฉบับหนึง่ เป็นสัญญาเช่าหลักส�ำหรับ
การให้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วทั้งหมด มีระยะเวลาการเช่าประมาณ 11 ปี
(สิ้นสุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) และอีกฉบับหนึ่งเป็นสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าโดยจัดท�ำขึ้นเพื่อให้กองทุนในฐานะ
เจ้าของกรรมสิทธิท์ รัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงสามารถน�ำเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ทั้งหมดออกให้ผู้อื่นเช่าใช้ ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ทัง้ นี้ ในระหว่าง
ที่ ยั ง ไม่ มี ผู ้ ใ ดสนใจเช่ า ทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว น� ำ แสงดั ง กล่ า ว TTTBB ตกลงเช่ า ใช้ แ ละช� ำ ระค่ า เช่ า ใช้ ท รั พ ย์ สิ น
เส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า เพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนตลอด
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund
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		ระยะเวลาของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าโดยสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ามีระยะเวลา 3 ปี โดยกองทุนมีสิทธิต่ออายุ
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี จนกว่าจะครบก�ำหนดอายุสัญญาเช่าหลัก
		นอกจากนี้ TTTBB และกองทุนเข้าท�ำสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน โดยกองทุนแต่งตั้งให้ TTTBB ด�ำเนินการ
ให้บริการทางการตลาดและจัดให้มีการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น หรือลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น
ซึ่ง TTTBB หรือกองทุนเป็นผู้ติดต่อหามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ การให้ผู้อื่นเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงนั้น
กองทุนอาจท�ำได้ 2 กรณี คือ (ก) กองทุนเข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง หรือ (ข) กองทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็น
ผู้เข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนก�ำหนด ในกรณีที่กองทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าท�ำ
สัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์และความเห็นชอบของกองทุน กองทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งค่าเช่าเพิ่ม
เติมเป็นจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 75 ของค่าเช่าส่วนเพิ่ม และ TTTBB จะได้รับเงินจ�ำนวนร้อยละ 25 ของจ�ำนวนค่าเช่าส่วนเพิ่ม
เพื่อเป็นค่าตอบแทนส�ำหรับการให้บริการตามสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ ในการค�ำนวณส่วนแบ่งค่าเช่า
ระหว่างกองทุนและ TTTBB ในกรณีนี้นั้นจะพิจารณาเมื่อครบระยะเวลา 3 ปีตามอายุของสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่า
ทรัพย์สิน
► กลยุทธ์ ในการด�ำเนินงาน
กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลงทุนในทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงของ TTTBB  โดยเมือ่ กองทุนได้ซอื้ ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
จาก TTTBB แล้ว กองทุนได้น�ำทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่ได้รับการส่งมอบดังกล่าวกลับไปให้ TTTBB เช่า โดย ณ  
วันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น TTTBB เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 80 ของปริมาณทรัพย์สินที่กองทุนได้
รับมอบตามสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ ซึง่ ประกอบด้วยทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงในปัจจุบนั จ�ำนวนร้อยละ 80 และทรัพย์สนิ
เส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตจ�ำนวนร้อยละ 80 โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 11 ปีตามสัญญาเช่าหลัก ส�ำหรับทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในปัจจุบันจ�ำนวนร้อยละ 20 และทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตจ�ำนวนร้อยละ 20 นั้น TTTBB เช่าจากกองทุนตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ในระหว่างที่ยัง
ไม่มีผู้ใดสนใจเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว โดยมีระยะเวลาการเช่าเริ่มต้น 3 ปี โดยกองทุนมีสิทธิต่ออายุ
การเช่าได้ครั้งละ 3 ปีจนกว่าจะครบก�ำหนดอายุของสัญญาเช่าหลัก
		ตามที่กล่าวข้างต้น จ�ำนวนรายได้ค่าเช่าที่กองทุนได้รับจึงขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ TTTBB เป็นส�ำคัญ โดย TTTBB
มีกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจที่ส�ำคัญดังนี้

1. สร้างการเติบโตโดยขยายธุรกิจไปพื้นที่ให้บริการใหม่และมุ่งเป็นผู้น�ำในตลาดด้วยคุณภาพการให้บริการ
ในระยะเวลาที่ผ่านมา TTTBB ได้สร้างเครือข่ายการขายและจัดจ�ำหน่ายที่แข็งแกร่งไว้หลายช่องทาง โดยมุ่งเน้นไปที่
ฝ่ายขายและบริการลูกค้าของ TTTBB เอง โดย TTTBB จะใช้ประโยชน์จากโครงข่ายในปัจจุบนั และเพิม่ ขีดความสามารถ
ด้านการขายของ TTTBB เพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งในภูมิภาคเดิมและภูมิภาคใหม่ที่มีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ
ที่น่าสนใจ
TTTBB จะใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของอัตราของการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย เพื่อที่
จะเป็นผู้น�ำตลาดในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดย TTTBB ยังคงมุ่งเน้นในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ทั้งระบบ VDSL และระบบ FTTx  ผ่านสายใยแก้วน�ำแสง โดยขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่จนถึงระดับหมู่บ้าน
ทั่วประเทศ
TTTBB ยังคงใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านโครงข่ายและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภูมิภาคโดยมุ่งเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจากกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่
มี ศั ก ยภาพและรั ก ษาฐานลู ก ค้ า เดิ ม ด้ ว ยจุ ด แข็ ง ด้ า นคุ ณ ภาพบริ ก าร การติ ด ตั้ ง และการบริ ก ารหลั ง การขาย  
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TTTBB เป็ น ผู ้ น� ำ ตลาดในการปรั บ เพิ่มความเร็วมาโดยตลอดด้วยคุณภาพและราคาที่คุ้มค่าทั้งบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็ ว สู ง ด้ ว ยเทคโนโลยี VDSL และเทคโนโลยี FTTx TTTBBได้ ข ยายโครงข่ า ยการให้ บ ริ ก าร FTTx
ผ่านไฟเบอร์ออปติกให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เสนอบริการอินเทอร์เน็ตแบบ  FTTx   ให้แก่ลูกค้า  สามารถเข้าถึงบริการ  
Fiber  ได้ง่ายขึ้น ในราคาคุ้มค่าเพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมลูกค้าที่เน้นความเร็วในการใช้งานด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถให้บริการความเร็วสูงถึง 10 Gbps ได้ในปัจจุบัน
		 TTTBB เชื่อว่ากลุ่มลูกค้าให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและและการให้บริการที่มีคุณภาพ TTTBB ลงทุน
พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง รักษาความน่าเชื่อถือของโครงข่ายและคุณภาพการให้บริการให้อยู่ในระดับ
สูงเพิ่มข้อเสนอการให้บริการต่างๆ ส�ำหรับลูกค้าในราคาที่คุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง

2.  เพิ่มอัตราการรักษากลุ่มลูกค้าและการเพิ่มกลุ่มลูกค้า (upselling)
TTTBB เชื่อว่าคุณภาพการดูแลลูกค้าที่ดี และด้วยโครงข่ายที่นา่ เชื่อถือได้ เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญในการรักษากลุ่ม
ลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งยังช่วยเพิ่มชื่อเสียงของ TTTBB และช่วยดึงดูดลูกค้าอื่น โดย TTTBB จะสร้าง
ความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการให้บริการต่างๆ ที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่าง TTTBB กับลูกค้า  ผ่านศูนย์
คอลล์เซ็นเตอร์ และการติดต่อสื่อสารรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการให้บริการผ่าน 3BB Application เพิ่มช่องทางและ
ความสะดวกแก่ลูกค้าในการรับการบริการและช�ำระค่าบริการ รวมทั้ ง สิ ท ธิ พิ เ ศษต่ า งๆ จากร้ า นค้ า พั น ธมิ ต ร เพื่ อ
รั ก ษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้เติบโตขึ้น นอกจากนี้ ในขณะที่ฐานลูกค้าของ TTTBB มีการเติบโตเพิ่มขึ้น TTTBB
ยังคงที่จะด�ำเนินการเพิ่มความสามารถของหน่วยงานภายในองค์กรของ TTTBB เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของ
การให้บริการ
การส่งเสริมการขายที่หลากหลายของ TTTBB เป็นส่วนหนึ่งของการท�ำตลาดและการรักษาฐานลูกค้า  โดยลูกค้าซึ่ง
ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3BB ทุกรายจะมีสิทธิพิเศษในการใช้บริการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง พื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์ บริการ WiFi และบริการชมภาพยนตร์ 3BB Movie by MonoMax นอกจากนี้
ลูกค้ายังได้สิทธิพิเศษในการปรับ speed การให้บริการ โดยลูกค้าได้รับสิทธิ์ปรับ Speed 1 เดือน หรือใช้แต้มมา
แลกสิทธิ์ในการปรับ Speed รวมถึงถ้าลูกค้ามีการช�ำระค่าบริการล่วงหน้า  12 เดือนจะได้ speed เพิ่มขึ้นเป็นเวลา 
12 เดือน เพื่อให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์การใช้งานความเร็วในระดับสูง และให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

3.  มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
TTTBB มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจของ TTTBB อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านทรัพยากรมนุษย์ ไอที การเรียกเก็บค่าบริการ การบริการลูกค้า  และโครงข่าย โดยในด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น
TTTBB ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน โดยจะเน้นการฝึกอบรมในด้านเทคนิค ด้านสินค้าและบริการ และด้านการ
บริการลูกค้า  เพื่อให้มีความรู้สามารถให้บริการที่ดีมีคุณภาพแก่ลูกค้า  ส�ำหรับด้านไอทีนั้น TTTBB ได้น�ำระบบเก็บ
ค่ า บริ ก ารและการดู แ ลลู ก ค้ า โดยอาศั ย ซอฟท์ แ วร์ ม าใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบเรี ย กเก็ บ ค่ า บริ ก ารและ
ศูนย์บริการลูกค้า  นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มช่องทางในการขายและการให้บริการในพื้นที่อีกด้วย ส่วนในด้านของโครงข่าย
นั้น TTTBB ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายอย่างต่อเนื่องและลงทุนทั้งอุปกรณ์และก�ำลังคนในการขยายและบ�ำรุง
รักษาทั้งในเชิงแก้ ไขและป้องกันเพื่อให้โครงข่ายมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ไม่ มี ก ารหยุ ด ชะงั ก อี ก ทั้ ง ยั ง ขยายวงจรเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งประเทศเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากการประหยั ด ต่ อ ขนาด
(Economies of Scale) และลดต้นทุนต่อเมกะบิท ซึ่งจะท�ำให้เพิ่มความสามารถในการท�ำก�ำไรได้มากขึ้น

3.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
3.2.1 การเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
			 วั น ที่ 1 เมษายน 2561 กองทุ น เปลี่ ย นแปลงกรรมการที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น ของกองทุ น จาก
นายสุทธิพงศ์  พัวพันธ์ประเสริฐ  เป็นนางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ำรงเวศ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
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			 3.2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน มีการแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ
เกี่ยวกับการรายงานการเปิดเผยข้อมูล และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้าง
พื้นฐาน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 และ ทน. 23/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
โดยสรุปสาระส�ำคัญของการแก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี้

				
					 1. การจัดท�ำรายงานและการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวม

1.1   บริษทั จัดการต้องยืน่ งบการเงินดังต่อไปนี้ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
			(ก) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ ว ทั้ ง นี้ ภายใน 45 วั น นั บ แต่วันสุดท้าย
ของแต่ละไตรมาส และ
			 (ข) งบการเงินประจ�ำรอบปีบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ทั้งนี้ ภายใน
2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม หรือภายใน 3 เดือนนับแต่
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที่เลือกส่งงบการเงินไตรมาสที่ 4 ฉบับ
สอบทานก่อนส่งงบการเงินประจ�ำรอบปีบัญชี  
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้น�ำส่งงบการเงินประจ�ำรอบปีบัญชีของกองทุนรวม ตามข้อ (ข) ให้แก่
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีของกองทุนรวม ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการได้สง่ งบการเงินรายไตรมาสที่ 4 ตามข้อ (ก) ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
		
1.2 กรณีท่ีรายได้หรือก�ำไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกัน
ของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิ ด เผยงบการเงิ น รวมถึ ง จั ด ท� ำ การวิ เ คราะห์ แ ละค� ำ อธิ บ าย
ระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) โดย
อย่ า งน้ อ ยแสดงถึงสาเหตุและปัจจัยส�ำคัญที่ทำ� ให้เกิดความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจาก
ปัจจัยดังกล่าว และส่งต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน
		
1.3 ให้บริษัทจัดการเพิ่มการจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-REIT1) ส่งให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของกองทุน  
		
1.4 กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่เป็นโครงการที่ ไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดท�ำ
รายงานความคืบหน้าของโครงการ ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่มีการลงทุนในทรัพย์สินนั้น
และส่งรายงานดังกล่าวให้สำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับ
แต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน
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รายงานประจำ�ปี 2561

				

2. การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

2.1 ให้บริษัทจัดการจัดประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
เพื่อรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบในเรื่องดังนี้ เป็นอย่างน้อย
			
(ก) การจัดการกองทุนในเรื่องที่ส�ำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต
(ข) ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกองทุนในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา โดยอย่างน้อยต้องมี
การน�ำเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว
(ค) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
2.2 การประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
							 (ก) เมือ่ บริษทั จัดการเห็นสมควรให้มกี ารเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพือ่ ประโยชน์ในการจัดการ
กองทุน
(ข) เมือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุน
ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน เข้าชือ่ กันท�ำหนังสือขอให้บริษทั จัดการเรียกประชุมผูถ้ อื
หน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีดังกล่าวให้
บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
				 ทั้งนี้ การแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการข้างต้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
		
3.2.3 สรุปเหตุการณ์ที่ส�ำคัญตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วันจ่ายเงินปันผล
(0.23 บาท)

วันจ่ายเงินปันผล
(0.22 บาท)

วันจ่ายเงินปันผล
(0.23 บาท)

วันจ่ายเงินปันผล
(0.22 บาท)

วันที่ 21/3/2561

วันที่ 12/6/2561

วันที่ 11/9/2561

วันที่ 11/12/2561

				
ตามทีก่ องทุนได้ทำ� สัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงกับ TTTBB เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โดย TTTBB
จะโอนทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงในปัจจุบนั จ�ำนวน 800,500 คอร์กโิ ลเมตร ณ วันท�ำการซือ้ ขายเสร็จสิน้ ซึง่ กองทุน
ได้รับมอบทรัพย์สินครบถ้วนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นอกจากนี้ TTTBB ในฐานะคู่สัญญามีหน้าที่
ส่งมอบทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคต จ�ำนวนประมาณ 180,000 คอร์กโิ ลเมตรให้แก่กองทุนภายในระยะเวลา
2 ปีนบั แต่วนั ทีท่ ำ� การซือ้ ขายเสร็จสิน้ โดย TTTBB จะทยอยส่งมอบให้กองทุนเดือนละไม่นอ้ ยกว่า 7,500 คอร์กโิ ลเมตร
โดย ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน 2559 TTTBB ได้ทำ� การส่งมอบทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตครบทัง้ 180,000
คอร์กิโลเมตรให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำ� หนดไว้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

17

3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
39.82%

98.33%

บริษัท จัสมิน
อินเตอร์เนชั่นแนล
โอเวอร์ซีส์ aจำ�กัด

บริษัท จัสมิน
อินเตอร์เนต จำ�กัด

100%

99.999%

บริษัท จัสมิน ซับมารีน               
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
จำ�กัด

100%

บริษัท แจส โมบาย           
บรอดแบนด์ จำ�กัด

บริษัท อคิวเมนท์
จำ�กัด

67.40%
บริษัท สมาร์ท
ไฮเวย์ จำ�กัด

58.84%
บริษัท เอเซียส         
(ประเทศไทย) จำ�กัด

100%

37.50%

บริษัท แจ้งวัฒนะ         บริษัท ศูนย์บริการ
แพลนเนอร์ จำ�กัด
วิทยาการ อินเตอร์เนต
จำ�กัด
99.82%
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์
จำ�กัด (มหาชน)

98.04%
100%

บริษัท เอเซียส รีเยนแนล
เซอร์วิส จำ�กัด
9.06%

32.80%

90%

บริษัท จัสมิน เทเลคอม
ซิสเต็มส์ จำ�กัด (มหาชน)
97.87%

บริษัท จัสเทล
เน็ทเวิร์ค จำ�กัด
บริษัท ไทย ลองดิสแทนส์
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด

99.993%

100%

บริษัท ทริปเปิลที      
อินเตอร์เน็ต จำ�กัด

23.51%

บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง
โซลูชั่น จำ�กัด

JASIF

บริษัท อิน คลาวด์
จำ�กัด

53.85%
46.15%

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำ�กัด

=  บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ JAS
=  บริษัทที่หยุดดำ�เนินการหรือไม่มีธุรกรรมที่มีสาระสำ�คัญ
กองทุนมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562) คือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) (JAS)  
ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 23.51 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ JAS ได้ตกลงกับบริษัทจัดการในนามของ
กองทุนว่า JAS จะไม่เสนอขาย ขาย หรือจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกนับแต่วันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุน ในช่วงสิ้นสุดปีที่ 3 ถึงสิ้นสุดปีที่ 6 นับแต่วันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น
JAS จะไม่เสนอขาย ขาย หรือจ�ำหน่ายหน่วยลงทุน ในประการที่ท�ำให้ JAS ถือหน่วยลงทุนทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 19
ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงห้ามขายหน่วยลงทุนดังกล่าว JAS สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้
หลังสิ้นปีที่ 6 นับแต่วันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น
ก.  บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน หรือ Holding Company
โดยมีวัตถุประสงค์ ในการลงทุนโทรคมนาคมและสารสนเทศและเลือกลงทุนในธุรกิจต่างๆที่มีผลิตภัณฑ์และบริการ
หลากหลายที่เอื้อประโยนช์ต่อกัน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท
อคิวเมนท์ จ�ำกัด และ บริษัท อคิวเมนท์ จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.82 ในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
(TTTBB) ซึ่งให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูง ให้บริการโครงข่ายดิจิตอล ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และ
บริการโทรศัพท์สาธารณะ โดย TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุน และกองทุนได้เข้าท�ำ
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สัญญาบริหาร ดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงเพื่อให้บริการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงแทนกองทุน
โดย TTTBB จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริการรายเดือนในอัตรา 200 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อปีจนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2558 จากนั้นจะมีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปีตามที่สัญญาก�ำหนด สัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษา
ทรัพย์สินจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าหลักมีผลบังคับจนถึงวันที่สัญญาเช่าหลักสิ้นสุดลง
ข.        บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำ�กัด (มหาชน)   (TTTBB)    ถือหุ้นร้อยละ   99.993    ในบริษัท     ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำ�กัด
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร (Internet Service Provider) โดยเน้นการให้บริการอินเทอร์เน็ตและ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ แก่ลูกค้าทั่วไป (Mass) และลูกค้าองค์กร (Corporate)
บริษัท TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสงของกองทุน ตามสัญญาเช่าหลักและสัญญา  ประกันรายได้ค่าเช่า
และส่งมอบค่าเช่าทรัพย์สินให้แก่กองทุน ซึ่งไม่มีการแข่งขันทางธุรกิจกัน
บริษัทจัดการไม่ได้บริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมกองอื่น ซึ่งอาจแข่งขันกับกองทุน

3.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน
		 3.4.1 รายละเอียดทรัพย์สินแยกตามประเภททรัพย์สิน
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

19

		3.4.2 รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน
          ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2561
  รายละเอียดทรัพย์สิน

  ประเภททรัพย์สิน
  ที่ตั้งของทรัพย์สิน
  วันที่เข้าลงทุน
  ต้นทุนเงินลงทุน
  ลักษณะการจัดหา์
  ผลประโยชน

  ราคาประเมินล่าสุด

  รายได้ต่อปี
  ภาระผูกพัน
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ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง ประมาณ 980,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจาก บริษัท ทริปเปิลที
บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB) โดยทรัพย์สินประกอบด้วย
1.  ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในปัจจุบัน จ�ำนวน 800,500 คอร์กิโลเมตร ส่งมอบเมื่อวันที่
     11 กุมภาพันธ์ 2558 และ
2. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคต ประมาณ 180,000 คอร์กิโลเมตร ทยอยส่งมอบภายใน
   ระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ทีท่ ำ� การซือ้ ขายเสร็จสิน้ โดยทยอยส่งมอบให้เดือนละ 7,500 คอร์กโิ ลเมตร
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
55,000,000,000  บาท
ให้บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB) เช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง ตาม
สัญญาเช่าหลัก และสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และกองทุนได้เข้าท�ำสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุง
รักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
เพื่อให้บริการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงแทนกองทุน
57,300,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561; ประเมินเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562) โดยบริษัท
อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย)จ�ำกัด เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการบันทึกบัญชี ด้วยวิธีรายได้
(Income Approach) ผู้ประเมินหลักคือ นางวันเพ็ญ ต้องวัฒนา
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เท่ากับ 5,814.45 ล้านบาท
ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2561

		

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่แล้วเสร็จ
ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2559  TTTBB ได้ทำ� การส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตครบทั้ง 180,000
คอร์กิโลเมตรให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำ� หนดไว้

3.4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- ไม่มี –
		3.4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ�ำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- ไม่มี -

3.5 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
		กองทุนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงประมาณ 980,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจาก บริษัท ทริปเปิลที
บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)  (TTTBB)  โดย TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้น ใยแก้วน�ำแสงของกองทุนตามสัญญาเช่าหลัก
และสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และกองทุนได้เข้าท�ำสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้
TTTBB   เป็นผูจ้ ดั การและบริหารทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเพือ่ ให้บริการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สนิ
เส้นใยแก้วน�ำแสงแทนกองทุน
		นอกจากนี้ TTTBB และกองทุนเข้าท�ำสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน โดยกองทุนแต่งตั้งให้ TTTBB ด�ำเนินการ
ให้บริการทางการตลาดและจัดให้มีการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น หรือลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น
ซึ่ง TTTBB หรือกองทุนเป็นผู้ติดต่อหามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
		สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีรายการดังต่อไปนี้
		3.5.1 สัญญาเช่าหลัก คู่สัญญาระหว่าง กองทุนในฐานะผู้ให้เช่า และ TTTBB  ในฐานะผู้เช่า
		3.5.2 สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า คู่สัญญาระหว่างกองทุนในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ซึ่งมีหน้าที่เปิดให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุน และ TTTBB ในฐานะผู้รับประกัน
รายได้ในรูปของค่าเช่า
3.5.3 สัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน คู่สัญญาระหว่างกองทุนในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง         
และ TTTBB ในฐานะผู้ให้บริการ
		3.5.4 สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน คู่สัญญาระหว่าง TTTBB ในฐานะผู้จัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน และกองทุน
ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน
		หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

สรุปสาระส�ำคัญของสัญญาจัดหาผลประโยชน์
ภายหลังจากที่กองทุนรับโอนทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจาก TTTBB แล้วกองทุนจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงดังกล่าวโดยการเข้าท�ำสัญญา 2 ฉบับกับ TTTBB ณ วันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น เพื่อให้ TTTBB เช่าทรัพย์สิน
ต่อไปนี้
		(1) สัญญาเช่าหลักซึ่งมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 11 ปี (สิ้นสุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) ส�ำหรับการเช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 80  ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงทัง้ หมดทีข่ ายและส่งมอบให้แก่กองทุนตามสัญญา
ซื้อขายทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในปัจจุบันจ�ำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสง ในปัจจุบันทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน และทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงใน
อนาคตจ�ำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบตามสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สิน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
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(2)

สัญญาประกันรายได้คา่ เช่า  โดยจัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้กองทุนในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิท์ รัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงสามารถ
น�ำเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในปัจจุบันทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบตาม
สัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ   และทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงในอนาคตจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ในอนาคตทั้ ง หมดที่ ก องทุ น ได้ รั บ มอบตามสั ญ ญาซื้ อ ขายทรั พ ย์ สิ น ออกให้ ผู ้ อื่ น เช่ า ใช้ ไ ด้ ไม่ ว ่ า ทั้ ง หมดหรื อ
บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช.
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และช�ำระค่าเช่าใช้
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าเพื่อเป็นการประกันรายได้
ให้แก่กองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
			 ทั้งนี้ การให้ผู้อื่นเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงนั้น กองทุนท�ำได้ 2 กรณี คือ (ก) กองทุนเข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่า
รายอื่นโดยตรง หรือ (ข) กองทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์และ
ความเห็นชอบของกองทุน
			 สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าจะมีระยะเวลา 3 ปี โดยกองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ
3 ปีจนกว่าจะครบอายุสัญญาเช่าหลัก
		ทั้งนี้ การเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า (หากมีการต่ออายุสัญญาอย่างต่อเนื่อง) จะสิ้นสุดลงเมื่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB สิ้นอายุ (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569)
		นอกจากนี้ TTTBB และกองทุนเข้าท�ำสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน โดยกองทุนแต่งตั้งให้ TTTBB ด�ำเนินการให้
บริการทางการตลาดและจัดให้มกี ารเช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงทัง้ หมด
ทีก่ องทุนได้รบั มอบตามสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอืน่ หรือลูกค้า หรือผูเ้ ช่ารายอืน่ ซึง่ TTTBB
หรือกองทุนเป็นผู้ติดต่อหามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ การให้ผู้อื่นเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงนั้น กองทุน
ท�ำได้ 2 กรณี คือ (ก) กองทุนเข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง หรือ (ข) กองทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าท�ำ
สัญญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายอืน่ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ องทุนก�ำหนด ในกรณีทกี่ องทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผูเ้ ข้าท�ำสัญญาเช่ากับ
ผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์และความเห็นชอบของกองทุน กองทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งค่าเช่าเพิ่มเติมเป็นจ�ำนวน
เท่ากับร้อยละ 75 ของค่าเช่าส่วนเพิม่ หากค่าเช่าที่ TTTBB  ได้รบั จริงจากผูเ้ ช่ารายใดๆ ส�ำหรับการเช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงส่วนรองตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ TTTBB เป็นผู้ให้บริการจัดหาผู้เช่า เกินกว่าผลรวมของค่าเช่าทรัพย์สินที่ TTTBB
จะต้องช�ำระให้แก่กองทุนตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงส่วนรอง และ TTTBB จะได้รับเงินจ�ำนวนร้อยละ 25 ของจ�ำนวน ค่าเช่าส่วนเพิ่ม เพื่อเป็นค่าตอบแทนส�ำหรับการให้
บริการตามสัญญาให้บริการจัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ ทัง้ นี้ ในการค�ำนวณส่วนแบ่งค่าเช่าระหว่างกองทุนและ  TTTBB  ในกรณี
นี้นั้น จะพิจารณาเมื่อครบระยะเวลา 3 ปีตามอายุของสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
		ในกรณีที่มีผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น ประสงค์จะเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวน
		ร้อยละ 20 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงทัง้ หมดทีก่ องทุนได้รบั มอบ (ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน) ในระหว่างอายุของสัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่า TTTBB ตกลงให้กองทุนสามารถน�ำทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง (ตามที่นิยามไว้ในสัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่า)  ดังกล่าวออกให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่นเช่าใช้ ได้   (ไม่ว่าโดยการท�ำ
สัญญาเช่ากับกองทุนโดยตรงหรือกองทุนก�ำหนดให้ทำ� สัญญาเช่ากับ TTTBB) โดย TTTBB ตกลง สละสิทธิใช้ทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าวโดยทันทีทกี่ องทุนได้บรรลุขอ้ ตกลงเรือ่ งการเช่าใช้กบั ผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายอืน่ ลูกค้า
หรือผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว
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หากกองทุนเข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง และผู้เช่ารายนั้นกระท�ำผิดหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่มีกับกองทุน
		เช่น ไม่ช�ำระค่าเช่า หรือช�ำระค่าเช่าไม่ตรงตามก�ำหนดเวลา เป็นต้น TTTBB ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบช�ำระค่าเช่า หรือ
ค่าเสียหายต่างๆ ให้แก่กองทุนแต่อย่างใด และหากสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นดังกล่าวต้องสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
กองทุนไม่มีสิทธิขอให้ TTTBB เข้าท�ำสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทุนอีกครั้งหนึ่งเฉพาะส�ำหรับทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงในส่วนที่กองทุนได้ให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าตรงจากกองทุนเท่านั้น
หากกองทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนก�ำหนด และผู้เช่า
รายนั้นกระท�ำผิดหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่มีกับ TTTBB เช่น ไม่ช�ำระค่าเช่า หรือช�ำระค่าเช่าไม่ตรงตามก�ำหนดเวลา
เป็นต้น TTTBB ยังคงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบช�ำระค่าเช่าให้แก่กองทุน รวมถึงหน้าที่อื่นๆ ภายใต้สัญญาประกันรายได้
ค่าเช่า และหากสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นดังกล่าวต้องสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ แต่ยังอยู่ในระหว่างอายุของสัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่า กองทุนยังคงได้รับประโยชน์จากสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าอยู่ต่อไป
		นอกจากนี้ ในกรณีที่ TTTBB มีหรือได้ติดตั้งเส้นใยแก้วน�ำแสงซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางเดียวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ของกองทุน และมีบุคคลอื่นสนใจขอเช่าใช้เส้นใยแก้วน�ำแสงบนเส้นทางดังกล่าว TTTBB ตกลงที่จะด�ำเนินการให้บุคคล
ดังกล่าวเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุนก่อน
ทั้งนี้ นับแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 TTTBB ตกลงช�ำระค่าเช่าคงที่ในอัตรา 425 บาท
ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนตามสัญญาเช่าหลัก และอัตรา 750 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนตามสัญญาประกันรายได้
ค่าเช่า ซึ่งค�ำนวณจากอัตราค่าเช่าพื้นฐานต่อทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงหนึ่งคอร์กิโลเมตรตามที่สัญญาเช่าหลักและ
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าก�ำหนด คูณด้วยจ�ำนวนทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่กองทุนให้ TTTBB เช่าจริง โดยอัตรา
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าจะปรับขึ้นปีละครั้งโดยปรับขึ้นตามอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (โดย TTTBB จะช�ำระค่าเช่าล่วง
หน้าเป็นรายเดือนให้แก่กองทุน
		ส�ำหรับปี 2561 อัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตามสัญญาเช่าหลัก เท่ากับ 428.62 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน
อัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า เท่ากับ 756.39 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน
(อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคปี 2560 ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 0.66% ดังนั้น อัตราค่า
เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส�ำหรับปี 2561 จึงเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.66%)
นอกจากนี้ ตามสัญญาเช่าหลัก TTTBB ตกลงที่จะช�ำระค่าเช่าล่วงหน้าส�ำหรับการเช่าสามเดือนสุดท้ายให้แก่กองทุนในวัน
ถึงก�ำหนดช�ำระค่าเช่างวดแรก โดยจะช�ำระให้ในอัตรา 425 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนรวมเป็นเงินจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
816 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่าจ�ำนวนเงินค่าเช่าที่กองทุนมีสิทธิได้รับในช่วงระยะเวลาสามเดือนสุดท้ายดังกล่าว
มีจ�ำนวนสูงกว่าค่าเช่าที่กองทุนได้รับล่วงหน้าไว้แล้ว TTTBB จะช�ำระค่าเช่าในส่วนที่ขาดนั้นให้แก่กองทุนเมื่อถึงวันก�ำหนด
ช�ำระเงินค่าเช่าของระยะเวลาสามเดือนสุดท้ายนั้น โดยเงินค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว กองทุนสามารถน�ำมาหักเพื่อช�ำระ
ค่าเช่าซึ่ง TTTBB ค้างช�ำระต่อกองทุนได้
		นอกจากนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง กองทุนได้เข้าท�ำสัญญา
บริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
เพื่อให้บริการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงแทนกองทุน โดย TTTBB จะได้รับค่า
ตอบแทนเป็นค่าบริการรายเดือนในอัตรา 200 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากนั้นจะมี
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การปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปีตามที่สัญญากำ�หนด สัญญาบริหารดูแลและบำ�รุงรักษาทรัพย์สินจะมีผลบังคับตั้งแต่วัน
ที่สัญญาเช่าหลักมีผลบังคับจนถึงวันที่สัญญาเช่าหลักสิ้นสุดลง
อัตราค่าบริหารดูแลและบำ�รุงรักษาทรัพย์สิน สำ�หรับปี 2561 เท่ากับ 218.55 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อปี
หลังจากที่ TTTBB ได้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสงจากกองทุนแล้ว TTTBB จะใช้ทรัพย์สินดังกล่าวรวมทั้งอุปกรณ์
โทรคมนาคมอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่ TTTI ตามสัญญาให้บริการโครงข่าย และ TTTI จะนำ�ไปให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
		ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำ�กัด (มหาชน) (“TTTBB”)
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลปากเกร็ด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี                   
โทรศัพท์ 0-2100-2100
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อคิวเมนท์ จำ�กัด และ บริษัท อคิวเมนท์ จำ�กัด
ถือหุ้นร้อยละ 99.82 ในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำ�กัด (มหาชน) (TTTBB) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนของกองทุน ซึ่งถือหน่วยลงทุนของกองทุนร้อยละ 23.51
		ประสบการณ์ ในการบริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำ�กัด (มหาชน) (“TTTBB”) เป็นบริษัทในกลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน
สิงหาคม 2548 และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 บริษัทได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นับเป็นบริษัทเอกชนรายแรก
ในประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประเภทดังกล่าว เพื่อมีโครงข่ายและให้บริการทั้งด้านข้อมูลและเสียงได้ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดทั่วประเทศ
การให้บริการหลักได้แก่บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) สามารถให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปด้วย
เทคโนโลยี VDSL และเทคโนโลยี FTTx บนโครงข่ายใยแก้วนำ�แสงที่ทันสมัยล่าสุด ให้บริการตั้งแต่ความเร็ว 50 ถึง 1,000
Mbps ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริการอินเทอร์เน็ตได้
ในระดับความเร็วสูงถึง 10 Gbps ซึ่งมีความเร็วและคุณสมบัติที่เหนือกว่าการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่
		TTTBB เป็นบริษัทที่ด ำ�เนินธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจนถึงระดับหมู่บ้านในทุก
จังหวัดทั่วประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 มีความมุ่งมั่นเป็น
ผู้นำ�ตลาดในการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจร พัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบกิจการและการ
บริการลูกค้า TTTBB ได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอุปกรณ์โครงข่ายและกำ�ลังคน มีศูนย์บริการและซ่อมบำ�รุงพร้อมทั้ง
พนักงานบริการ วิศวกรและช่างเทคนิคจำ�นวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำ�หน้าที่ในการให้บริการลูกค้า การขยายและ
บำ�รุงรักษาโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่องไม่มีการ
หยุดชะงัก นอกจากนี้ คณะผู้บริหารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และ
มีประสบการณ์ในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี

3.6 การกู้ยืมเงิน
สำ�หรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- ไม่มี -
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4. ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม: ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

ในช่วงทีผ่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั ตลาดอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งจากปัจจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปใน
หลายๆ ด้าน ท�ำให้มคี วามต้องการติดต่อสือ่ สารผ่านอินเทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จนท�ำให้บริการบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต
กลายเป็นบริการพืน้ ฐานในปัจจุบนั      รวมทัง้ ปัจจัยด้านนโยบายของภาครัฐทีม่ งุ่ ส่งเสริมให้มจี ำ� นวนผูเ้ ข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ต
เพิม่ มากยิง่ ขึน้   รฐั บาลมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital  Economy)  อย่างจริงจังต่อเนือ่ งในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม รวม 4 ระยะ ในเวลา 20 ปี ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ   รวมทั้งแผนพัฒนาโครงข่า ยสื่อสารบรอดแบนด์ แ ห่ ง ชาติ ในการสร้ างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
มุ่งขยายให้มีโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์ทางสายให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระดับหมู่บ้าน โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมได้ด�ำเนินโครงการในพื้นที่ที่อาจยังไม่มีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์จ�ำนวน 24,700 หมู่บ้านในปี 2560 ส่วนส�ำนักงาน
กสทช. เป็นผู้ด�ำเนินการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลตามโครงการ USO โดยเริ่มด�ำเนินการในพื้นที่
ชนบทห่างไกลยากต่อการเข้าถึงก่อนจ�ำนวน 3,920 หมูบ่ า้ น ก�ำหนดแล้วเสร็จในปี 2561 กสทช. ยังได้ประกาศมาตรการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส�ำหรับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ชายขอบ เป็นเวลา 3 ปี เพิม่ เติม ใน
ช่วงปลายปี 2561 กสทช. ได้ ด� ำ เนิ น การประกวดราคาการจั ด ให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส�ำหรับพื้นที่ห่างไกล
(โซนซี) จ�ำนวน 15,723 หมู่บ้าน ก�ำ หนดด� ำ เนินการแล้วเสร็จในปี 2562 เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างทั่วถึงในด้านอื่นๆ ภาครัฐมีการสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจ (business model) หรือรูปแบบ
วิธีการด�ำเนิน กิ จ การเป็ น ของตั ว เองในการสร้ า งรายได้ หรือที่เรียกว่าสตาร์ทอัพให้มากขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของเทคโนโลยีที่
เอื้อในการประกอบกิจการในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การใช้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งต้องมีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการเข้าใช้บริการในรูปแบบคลาวด์ ทั้งนี้นโยบายและโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ตลอดจนรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ
และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล้วนแต่เป็นปัจจัยส่งเสริมที่เอื้อต่อการขยายตัว
ของตลาดและอุตสาหกรรมโดยรวม
ตลาดการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในปีที่ผ่านมามีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น คู่แข่งหลักที่ให้บริการในตลาดส�ำหรับผู้ใช้
บริการรายย่อย (Mass Market) ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคทั่วประเทศ ยังคงเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น และ
ทีโอที ที่เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ในตลาด โดยมีกลุ่มบริษัท AIS เป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ เ ริ่ ม เข้ า มาแข่งขันขยายตลาดอย่างจริงจัง
มากขึ้น แม้ พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในแต่ ล ะจั ง หวั ด ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม คู ่ แ ข่ ง รายใหญ่ทั้งสองรายและกลุ่ม AIS ยังเน้นการท�ำตลาด
อินเทอร์เน็ตความเร็ ว สู ง กั บ ฐานลู ก ค้ า ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ ดิ ม ของตน หรือขายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมกับ
บริการโทรศัพท์พื้นฐานหรือบริการอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น ส่วน TTTBB และ TTTI นั้นได้ดำ� เนินกลยุทธ์
การแข่งขันในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไม่ต้องใช้บริการโทรศัพท์หรือบริการอื่นพ่วงด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มความต้องการของลู ก ค้ า ที่ ต ้ อ งการใช้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ที่ เ น้ น คุ ณภาพ ความเร็ว และความคุ้มค่า
ของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นหลัก TTTBB เป็นผู้น�ำตลาดในการปรับเพิ่มความเร็วมาโดยตลอดด้วยคุณภาพและ
ราคาที่คุ้มค่าทั้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี VDSL และเทคโนโลยี FTTx ให้บริการตั้งแต่ความเร็ว 50 ถึง
1,000 Mbps ในปัจจุบนั การออกแบบจัดสร้างโครงข่ายของ TTTBB มุง่ เน้นเพื่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นหลัก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้จัดสร้างและขยายโครงข่ายให้ครอบคลุ ม กั บ พื้ น ที่ ต ามความต้ อ งการของลู ก ค้ า ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
โดยเฉพาะในเขตการท่องเที่ยวและ Dense areas ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง TTTBB ได้ขยาย
โครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น และพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง สามารถบริการอินเทอร์เน็ต
ได้ในระดั บ ความเร็ ว สู ง ถึ ง 10 Gbps ซึ่ ง มี ค วามเร็ ว และคุ ณ สมบั ติ ที่ เ หนื อ กว่ าการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย
โทรศัพท์คลื่อนที่ ในปีที่ผ่านมา TTTBB ได้ทุ่มเทขยายโครงข่ายการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี FTTx
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บนโครงข่ายใยแก้วน�ำแสงที่ทันสมัยล่าสุด รองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วทั้งประเทศจนถึงระดับ
หมู่บ้าน ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการขายและการให้บริการในพื้นที่ให้สามารถแข่งขันในด้านคุณภาพ ราคา และความเร็วในการ
ให้บริการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้น�ำในการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง นอกจากนี้ TTTBB และ TTTI ยังได้พัฒนาการให้
บริการเสริมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้บริการ IPTV, Cloudbox Storage และบริการเสริมอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่
ลูกค้าผู้ใช้บริการและตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย และสนับสนุนให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ
มีลูกค้าผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ ทั้ง AIS และ DTAC ในการให้
บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงผ่าน WiFi ภายใต้ชื่อบริการ 3BB WiFi ในปีที่ผ่านมาแบรนด์ 3BB ได้พัฒนา Mobile
Application ชื่อ 3BB Member เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการให้มีความหลากหลาย อ�ำนวยความ
สะดวกและเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด Application ลงในอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพา สามารถตรวจสอบต�ำแหน่งที่ตั้งของศูนย์บริการ 3BB ที่อยู่ใกล้เคียง ช�ำระเงินหรือสมัครใช้บริการ
เสริมต่างๆ ผ่าน Application เป็นต้น  นอกจากนี้ 3BB Member Application ยังเป็นช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สินค้าและบริการ และสื่อสารการตลาดรักษาฐานลูกค้า (Loyalty Program) อาทิ การรับสิทธิประโยชน์ หรือส่วนลดกับ
พันธมิตรทางธุรกิจอีกด้วย ตลาดการให้บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันยังคงมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ท�ำให้มีการแข่งขันด้าน
ราคาและการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของผู้ใช้บริการเทียบกับจ�ำนวนประชากรที่ยังคง
มีสัดส่วนค่อนข้างตํ่า และนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายและการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ และนโยบาย
ด้านเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ของรั ฐ บาล ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงพฤติกรรมและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นหนึ่งในบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานและยังคงมีความต้องการเพิ่ม
สูงขึ้น ตลาดและจ�ำนวนผู้ใช้บริการจึงยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

5. ปัจจัยความเสี่ยง

5.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนหรือโครงสร้างของกองทุน
		 5.1.1 TTTBB อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอที่จะช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้
			
ค่าเช่า ซึ่งเป็นเหตุผิดสัญญาตามสัญญาดังกล่าว
			 ความสามารถของ TTTBB ในการช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าขึ้นอยู่กับฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานของ TTTBB ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป รวมถึงปัจจัยทาง
การเงินการแข่งขัน กฎระเบียบ และปั จ จั ย อื่ นๆ ซึ่งบางปัจจัยอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของ TTTBB ทั้งนี้
TTTBB อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน หรือโดยมีแหล่งเงินทุนในอนาคตได้ในจ�ำนวนที่เพียง
พอเพื่อให้ TTTBB มีสภาพคล่องตามที่ต้องการและช�ำระค่าเช่าได้ ซึ่งจะถือเป็นเหตุผิดสัญญาตามสัญญาเช่าหลัก
และสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
			 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของ TTTBB ของปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้ว TTTBB
ยังคงมีความสามารถที่จะชำระค่ า เช่ า ตามสั ญ ญาเช่ า หลั ก และสั ญ ญาประกั น รายได้ ค ่ า เช่ า ได้ โดยในปี 2561
TTTBB มีก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) และ ก่อนจ่ายค่าเช่าให้กองทุนประมาณ
12,051 ล้านบาท ในขณะที่ TTTBB มีรายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่จ่ายให้กองทุนในปี 2561 เท่ากับ
5,814 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2561 TTTBB มีสัดส่วนของรายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินที่จ่ายให้กองทุนต่อก�ำไรก่อน
หักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ยจ่าย และ ก่อนจ่ายค่าเช่าให้กองทุนเท่ากับร้อยละ 48
		
เมื่อมีเหตุผิดสัญญาตามสัญญาเช่าหลักและ/หรือสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าเกิดขึ้น กองทุนอาจใช้สิทธิเลิก
สัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าก่อนวันที่สัญญาสิ้นสุด โดยในกรณีดังกล่าว กองทุนไม่สามารถ
รับรองได้ว่า กองทุนจะสามารถหาผู้เช่ารายใหม่ ได้โดยมีต้นทุนที่สมเหตุสมผลและในเวลาที่เหมาะสม หรืออาจ
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ไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้เลย นอกจากนี้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า กองทุนจะสามารถท�ำสัญญาเช่า
ฉบับใหม่ที่มีข้อตกลงที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์หรือมีอัตราค่าเช่าในระดับเดียวกันได้
หากกองทุนมีค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งขายทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นำแสง และ TTTBB ไม่ซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ดังกล่าว กองทุนอาจประสบกับความยากล�ำบากในการหาผู้ซื้อ เนื่องจากสภาพของทรัพย์สินที่ขาดสภาพคล่อง
และต้องใช้ระยะเวลาในการแปลงหนี้ใหม่เพื่อเปลี่ยนตัวคู่สัญญาของสัญญาเช่าที่ ได้ท�ำไว้กับบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ กองทุนอาจไม่สามารถขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงภายในระยะเวลาอันสั้น หรืออาจไม่สามารถขาย
ได้เลย หรืออาจถูกบังคับให้ต้องลดราคาขายลงอย่างมาก อีกทั้งราคาขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงอาจต�่ำกว่า
ราคาซือ้ ของกองทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญ เนื่องจากการประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ เพือ่ ก�ำหนดราคาซือ้ นัน้ ได้นำ� ค่า
เช่าในอนาคตซึง่ กองทุนจะได้รบั ตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้คา่ เช่ามารวมค�ำนวณเป็นราคาซือ้ ขาย
ทรัพย์สินด้วย
			 ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของกองทุน รวมถึงความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และอาจส่งผลให้มีการเลิกกองทุนได้

5.1.2
			
			
			
			

ทีทีแอนด์ที โดยบริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง
อคิวเมนท์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TTTBB ขอให้ศาลบังคับให้อคิวเมนท์ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงโดยการโอนหุ้นของ
TTTBB ที่อ คิว เมนท์ถือ อยู่จ�ำ นวน 867,994,799 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 70 ของจ�ำนวนหุ้น ทั้งหมดที่อคิวเมนท์
ถืออยู่ใน TTTBB ในปัจจุบัน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของทีทีแอนด์ที

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 ทีทีแอนด์ทีและอคิวเมนท์เข้าท�ำบันทึกข้อตกลงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(“บันทึกข้อตกลง”) เนื่องจาก TTTBB มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินในการด�ำเนินธุรกิจจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุน
จดทะเบียนของ TTTBB แต่เนื่องจากในขณะนั้น  ทีทีแอนด์ทีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TTTBB ประสบกับปัญหา
หนี้สินและขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงไม่สามารถที่จะน�ำเงินมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน TTTBB ได้ และในที่สุดได้
มีการตกลงกันให้อคิวเมนท์เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ TTTBB ดังกล่าวและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของทีทีแอนด์ที อคิวเมนท์และทีทีแอนด์ทีจึงได้เข้าท�ำบันทึกข้อตกลง โดยทั้งสองฝ่ายจะด�ำเนินการ
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของทีทีแอนด์ทีที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของทีทีแอนด์ทีในวันที่ก�ำหนดเป็นผู้มีสิทธิซื้อหุ้น
ของ TTTBB ในราคาและจ�ำนวนตามที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ การด�ำเนินการและการให้สิทธิจะอยู่ภายใต้บังคับตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง (ตามที่ได้มีการแก้ ไข)
		
เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ทีทีแอนด์ที (โดยบริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของที
ทีแอนด์ที)  ได้ยื่นฟ้องอคิวเมนท์ขอให้ศาลบังคับให้อคิวเมนท์ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงโดยโอนขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ที่อคิวเมนท์ถืออยู่จ�ำนวน 867,994,799 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่อคิวเมนท์
ถืออยู่ในบริษัทฯ ในปัจจุบัน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของทีทีแอนด์ทีที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่
12 กันยายน 2552 หรือผู้สืบสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม และในเดือนกรกฎาคม 2557 มีบุคคลธรรมดาสามรายยื่นฟ้อง
อคิวเมนท์ต่อศาลแขวงนนทบุรี เรียกร้องให้โอนขายหุ้นเพิ่มทุน หรื อ หุ ้ น เดิ ม ของอคิ ว เมนท์ที่ถืออยู่ใน TTTBB
ตามบันทึกข้อตกลง รวมเป็นจ�ำนวน 94,237 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.007 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่อคิวเมนท์ถืออยู่ใน
			 TTTBB ณ วันที่ของหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของ JASIF)
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 อคิวเมนท์ ได้ยื่นฟ้องทีทีแอนด์ที รวมทั้งบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม
13 รายต่อศาลจังหวัดนนทบุรี โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,350 ล้านบาท จากการที่จ�ำเลยทั้ง
สิบสามได้ร่วมกันกระท�ำละเมิดต่ออคิวเมนท์ โดยการน�ำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น ที่จ�ำเลยทั้งหมดรู้ดีว่าสิ้น
ผลบังคับไปนานแล้วมาฟ้อง อคิวเมนท์ โดยเจาะจงฟ้องคดีและร้องขอให้ศาลคุ้มครองประโยชน์ ในระหว่างที่

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund
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ทริปเปิลทีก�ำลังด�ำเนินการยื่นเรื่องขอจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยที่ไม่ได้รับประโยชน์ใดเป็นส่วนตน
จากการฟ้องคดีแต่ต้องการใช้เหตุที่มีการฟ้องคดี และการร้องขอให้ศาลคุ้มครองประโยชน์นั้นมาท�ำให้การจัดตั้ง
กองทุนรวมของ TTTBB ไม่สามารถด�ำเนินการต่อไปได้ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยไม่สุจริตท�ำให้อคิวเมนท์
ได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 อคิวเมนท์ ได้ยื่นค�ำร้องขอถอนฟ้องบุคคลธรรมดา 3 ราย ในคดี
ดัง กล่ า วและศาลจั ง หวั ด นนทบุ รี ไ ด้ มี ค� ำ สั่ ง อนุ ญ าตให้ ถ อนฟ้ อ ง ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ศาลชั้นต้นมีค�ำพิพากษายกฟ้องคดีที่ทีทีแอนด์ทียื่นฟ้องอคิวเมนท์ และทีทีแอนด์ทีได้
ยื่นอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ศาลจังหวัดนนทบุรีอ่านค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้อง
ไม่มีคู่ความฎีกาภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดคดีถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 บุคคลธรรมดาทั้งสามรายที่ยื่นฟ้องอคิวเมนท์ต่อศาลแขวงนนทบุรีได้ย่ืนค�ำร้องขอ
ถอนฟ้องอคิวเมนท์ ศาลแขวงนนทบุรีอนุญาตและให้จำ� หน่ายคดีออกจากสารบบความ
หมายเหตุ  กรณีทคี่ ำ� พิพากษาให้ทที แี อนด์ทชี นะคดีหรือค�ำพิพากษาให้ผมู้ สี ทิ ธิประโยชน์ตามบันทึกข้อตกลงชนะคดี
ที่ยื่นฟ้องอคิวเมนท์ตามที่กล่าวข้างต้น อาจท�ำให้อคิวเมนท์ต้องโอนหุ้นใน TTTBB ส่วนใหญ่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของทีที
แอนด์ที ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวจะถือเป็นการผิดสัญญาข้อตกลงด� ำ เนิ น การและสั ญ ญาเช่ า หลั ก และในกรณีที่
อคิวเมนท์มิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TTTBB แล้ ว อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของ TTTBB
ตลอดจนอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน และความสามารถของ TTTBB
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามเอกสารธุรกรรม รวมทั้งความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย ทั้งนี้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าผลค�ำพิพากษากรณีข้างต้นหรือคดีที่จะฟ้องโดยผู้ถือหุ้นของ
ทีทีแอนด์ทีจะเป็นอย่างไร
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารของ TTTBB ในกรณีข้างต้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิทธิและหน้าที่ตามเอกสารธุรกรรมซึ่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องผูกพันอยู่ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมด
ซึ่งรวมถึง TTTBB ยังคงมีหน้าที่ในการช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า การดูแล
บ�ำรุงรักษาทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว    นำ� แสงตามสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สนิ และการจัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ
เส้นใยแก้วน�ำแสงตามสัญญาให้บริการจัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ   รวมทัง้ หน้าทีซ่ งึ่ มีตอ่ กองทุนตามเงือ่ นไขและข้อก�ำหนด
ของเอกสารธุรกรรมอื่นทุกประการ และในกรณีที่ TTTBB ไม่ปฏิบัติตามสัญญา กองทุนย่อมมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายตามที่สัญญาก�ำหนด

5.1.3 ทีทีแอนด์ทีโดยผู้บริหารแผนเป็นโจทก์ฟ้อง TTTBB ฐานผิดสัญญา และยื่นค�ำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ ในระหว่าง
			
พิจารณาเพื่อขอให้ศาลมีค�ำสั่งห้ามมิให้ TTTBB โอนทรัพย์สินของ TTTBB ให้แก่กองทุน
			 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นฟ้อง TTTBB เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 กล่าวอ้างว่า TTTBB ได้ค้างช�ำระหนี้ค่าสินค้าและ
ค่าบริการกับทีทีแอนด์ที รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228,700,161.34 บาท และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่น
ค�ำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาเพื่อขอให้ศาลมีคำ� สั่งห้ามมิให้ TTTBB โอนทรัพย์สินของ TTTBB
ให้แก่กองทุนโดยอ้างว่าจะเป็นเหตุให้ทที แี อนด์ทีไม่สามารถบังคับช�ำระหนีต้ ามค�ำพิพากษาได้เมือ่ ชนะคดี แม้       TTTBB
จะมีความเห็นว่าการทีศ่ าลจะมีคำ� สัง่ คุม้ ครองประโยชน์ตามค�ำร้องขอของ ทีทแี อนด์ทีไม่นา่ จะมีความเป็นไปได้กต็ าม
แต่เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของ TTTBB เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว TTTBB จึงได้แก้ ไข
ปัญหาเรื่องการขอคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว โดยได้วางเงิ น จ� ำ นวน 228,800,000 บาท ซึ่งฝากไว้ที่ธนาคาร
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกันต่อศาลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยเป็นการวางเงินต่อศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 136 วรรค 2 ซึ่งเป็นการวางแบบไม่ยอมรับผิด ทั้งนี้ เมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน 2557 ทีทีแอนด์ที ได้ขอถอนค�ำร้องขอคุ้มครองประโยชน์โดยไม่ติดใจที่จ ะขอคุ้มครองชั่วคราว
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อีกต่อไปและศาลได้มีค�ำสั่งอนุญาตจึงเป็นผลให้จะไม่มีการด�ำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลในคดีนี้เกี่ยวกับ
การห้ามมิให้ TTTBB จ�ำหน่ายจ่ายโอน หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันในทรัพย์สินอันได้แก่โครงข่ายต่างๆ อีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม หากศาลจะพิพากษาถึงที่สุดให้ทีทีแอนด์ทีเป็นฝ่ายชนะคดี TTTBB ก็มีหน้าที่ต้องช�ำระหนี้จ�ำนวน
228,700,161.34 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ทีทีแอนด์ที โดยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้
ทีทีแอนด์ทีชนะคดีตามฟ้อง TTTBB ยื่นอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ศาลจังหวัดนนทบุรีอ่าน
ค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์แก้คำ� พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรเี ป็นให้ TTTBB ช�ำระเงิน 226.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้
ร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 175.3 ล้านบาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ของต้นเงิน 0.5 ล้านบาท นับถัดจาก
วันฟ้องเป็นต้นไป เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 TTTBB ยื่นฎีกา ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

5.1.4 กองทุนอาจให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง และในกรณีนี้กองทุนอาจจะมีความเสี่ยง
			
เรื่องของการต้องได้รับใบอนุญาตของกองทุน
			 ภายใต้ข้อก�ำหนดของเอกสารธุรกรรม กองทุนตกลงให้ TTTBB เช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงภายใต้สัญญา
เช่าหลัก และ TTTBB ตกลงรับการประกันรายได้โดยการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง ในระหว่างที่ยัง
ไม่มผี ู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว ทัง้ นี  ้ ภายใต้สญ
ั ญาให้บริการจัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ และสัญญา
ประกั น รายได้ ค ่ า เช่ า ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่นมีสิทธิขอใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองได้ ไม่ว่าจะเช่าใช้โดยตรงจากกองทุนหรือเช่าต่อจาก TTTBB ก็ ได้
			 ดังนั้น หากกองทุนใช้สิทธิเลือกที่จะไม่ต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับ TTTBB ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เมื่อครบ
ก�ำหนดอายุ 3 ปีของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และกองทุนน�ำทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด ไปให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่นเช่าใช้ หรือกรณีในระหว่างอายุสัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่า กองทุนได้น�ำทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าใช้โดยตรงจากกองทุน
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะท�ำให้ผลการด�ำเนินการของกองทุนในส่วนนั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือ ผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
กระแสเงินสดและผลการด�ำเนินงานของกองทุน
		
นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า หากกองทุนเข้าท�ำสัญญาเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง
กับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง ทรัพย์สิน เส้ น ใยแก้ ว น� ำ แสงส่ ว นที่ ก องทุ น ให้ ผู้เช่ารายอื่นเช่าโดยตรงดังกล่าวจะไม่ได้
รับการประกันรายได้ภายใต้สญ
ั ญารับประกันรายได้คา่ เช่าอีกต่อไป ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อกระแสเงินสดและผลการด�ำเนินงานของกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถหาผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ส่วนดังกล่าวได้ หรือผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนดังกล่าวไม่สามารถช�ำระค่าเช่าให้แก่กองทุนได้
		
นอกจากนี้ หากกองทุนเลือกที่จะให้เช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ให้
บริการโทรคมนาคมรายอื่ น ลูกค้า หรื อ ผู ้ เ ช่ ารายอื่ น กองทุ น อาจจ�ำเป็ น ต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม หากการด�ำเนินการดังกล่าวของกองทุนนั้นถูกพิจารณาเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม
พรบ. โทรคมนาคม และ พรบ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 ซึ่งท�ำให้กองทุนต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และหากกรณีเป็นว่ากองทุนต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่กองทุนไม่ได้
รับใบอนุญาตดังกล่าวจากหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง กองทุนจะถือว่าด�ำเนินการขัดต่อ พรบ. โทรคมนาคม

		5.1.5
			
			
			
			

เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ศาลฎี ก าได้ มี ค� ำ พิ พ ากษากลั บ ค� ำ สั่ ง ของศาลล้ ม ละลายกลางซึ่งมีค�ำสั่งตั้งแต่เดือน
กันยายน 2545 ให้ฟื้นฟูกิจการของผู้สนับสนุน ท�ำให้เจ้าหนี้เดิมของผู้สนับสนุนอาจมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้สนับสนุน
ช�ำระหนี้เพิ่มเติมได้
ภายหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำ� สั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund
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			 (มหาชน) (“แผนฯ”) ในวั น ที่ 7 สิ ง หาคม 2546 บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดของแผนฯ ครบถ้ ว น
ศาลล้มละลายกลางจึงมีค�ำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในวันที่ 14 กันยายน 2549 อย่างไรก็ตาม
มีเจ้าหนี้บางรายได้ยื่นค�ำร้องคัดค้านในบางประเด็นต่อศาลฎีกาในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
ต่อมาในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ศาลล้มละลายกลางได้อา่ นค�ำพิพากษาของศาลฎีกา ซึง่ ไม่เห็นชอบด้วยแผนฯ และ
ให้ยกเลิกค�ำสัง่ ให้ฟน้ื ฟูกจิ การของศาลล้มละลายกลาง จากเหตุการณ์ดงั กล่าวท�ำให้สทิ ธิเรียกร้องของเจ้าหนีท้ มี่ ตี อ่
บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้กลับไปเป็นเช่นเดิมดังที่เป็นอยู่ก่อนวันที่ศาลมีค�ำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ และที่ปรึกษา
กฎหมายได้ร่วมกันประเมินผลกระทบในเบื้องต้น และพบว่าบริษัทฯ อาจมีภาระเพิ่มเติมจากเหตุการณ์น้ีเป็น
จ�ำนวนมากที่สุดไม่เกิน 1,343 ล้านบาท โดยจ�ำนวนดังกล่าวไม่รวมดอกเบี้ยที่อาจมีขึ้นหากมีการฟ้องร้องจาก
เจ้าหนี้ในอนาคต ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ จะต้องช�ำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดหรือไม่เพียงใดนั้นจะขึ้นอยู่กับว่ามี
เจ้าหนี้มาแสดงตนและแสดงสิทธิของตนจนบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นเจ้าหนี้ตามจ�ำนวนที่กล่าวอ้างแล้วหรือไม่เท่านั้น
ต่อมาในเดือนสิงหาคม  2557  บริษทั บริหารสินทรัพย์และสถาบันการเงินรวมห้ารายได้ยนื่ ค�ำฟ้องต่อศาลทรัพย์สนิ
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (“ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาฯ”) เรียกร้องให้บริษทั ฯ ช�ำระเงินตามสัญญา
เงินกู้ สัญญาค�ำ้ ประกัน และสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนีเ้ ป็นเงินจ�ำนวนรวม 526 ล้านบาท 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และ 1,736 ล้านเยนญี่ปุ่น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบเท่าจ�ำนวนประมาณ 1,856 ล้านบาท) โดยเป็นส่วนของ
เงินต้นจ�ำนวน 1,113 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ�ำนวน 743 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ประเมินเงื่อนไขของการบันทึกบัญชี
จากเหตุการณ์นี้ และเห็นว่าบริษัทฯ ควรต้องบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีการยื่นฟ้องต่อศาล อย่างไรก็ตาม มี
โจทก์สองรายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องมาจากเจ้าหนี้เดิมหลายราย โดยรายหนึ่งมิได้มีชื่อปรากฏอยู่ในค�ำขอรับ
ช�ำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายจึงมีความเห็นว่าน่าจะยังมีความไม่แน่นอนว่า โจทก์ทั้ง
สองรายดังกล่าวจะได้รับช�ำระหนี้ตามจ�ำนวนที่กล่าวอ้างในค�ำฟ้องหรือไม่ดังนั้นบริษัทฯ จึงบันทึกประมาณการหนี้
สินเฉพาะของโจทก์สามรายซึง่ เป็นเจ้าหนีร้ ายเดิมทีม่ ชี อื่ ปรากฏอยูใ่ นค�ำขอรับช�ำระหนีใ้ นการฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั ฯ
(ทุนทรัพย์เป็นจ�ำนวนรวมประมาณ 1,010 ล้านบาท เงินต้นจ�ำนวน 686 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ�ำนวน 324 ล้าน
บาท) จ�ำนวน 326 ล้านบาท (เงินต้นจ�ำนวน 260 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ�ำนวน 66 ล้านบาท) (2560: 313 ล้านบาท
ซึง่ เป็นเงินต้นจ�ำนวน 260 ล้านบาท และดอกเบีย้ จ�ำนวน 53 ล้านบาท) ไว้ในงบการเงิน เนือ่ งจากมีความเป็นไปได้คอ่ น
ข้างแน่ที่กิจการจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นโดยใช้มูลหนี้ที่โจทก์ทั้งสามรายยื่นค�ำฟ้องเป็นพื้นฐานหักด้วย
ประมาณการมูลค่าของการช�ำระหนี้ในรูปแบบต่างๆตามแผนฟื้นฟูกิจการและตามค�ำแนะน�ำของที่ปรึกษากฎหมาย
			 ต่อมาในระหว่างปี 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้ตัดสินคดีระหว่างบริษัทฯ กับโจทก์จ�ำนวนสี่ราย โดยศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ พิพากษาให้บริษัทฯ ช�ำระหนี้คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,095 ล้านบาท (ค�ำนวณโดยอ้างอิง
อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) พร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องจนกว่าจะช�ำระ
เสร็จสิ้น ซึ่งบริษัทฯเห็นว่าส�ำหรับโจทก์สามรายที่เป็นเจ้าหนี้รายเดิมควรพิจารณาบันทึกประมาณการหนี้สินใน
ส่วนของดอกเบี้ยเพิ่มเติม เนื่องจากมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นที่บริษัทฯ อาจจะมีภาระในส่วนของดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ
ในอนาคตจากการตัดสินคดีความของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ครบทั้งสามคดี โดยบริษัทฯ ได้บันทึกประมาณ
การหนี้สินเพิ่มเติมไว้เป็นจ�ำนวนรวม 170 ล้านบาท และส�ำหรับโจทก์สองรายที่เป็นเจ้าหนี้รับโอนสิทธิ บริษัทฯ เห็น
ว่าควรพิจารณาบันทึกประมาณการ หนี้สินในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยบางส่วนเพิ่มเติมเช่นเดียวกับเจ้าหนี้
รายเดิม เนื่องจากมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นที่บริษัทฯ จะมีภาระในหนี้ดังกล่าวจากการตัดสินคดีความของศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ โดยบริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการหนี้สินเพิ่มเติมไว้อีกเป็นจ�ำนวนรวม 430 ล้านบาท
ภายใต้รายการ “ขาดทุนจากการบันทึกประมาณการหนี้สินจากการกลับ ค�ำพิพากษาของศาลฎีกา” ในก�ำไรหรือ
ขาดทุนส�ำหรับปีปัจจุบัน เป็นผลให้ประมาณการหนี้สินจากการกลับค�ำพิพากษาของศาลฎีกา มีจ�ำนวนรวมเป็น
			 926 ล้านบาท (เงินต้นจ�ำนวน 428 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ�ำนวน 498 ล้านบาท) ซึ่งรายละเอียดค�ำพิพากษา
ดังกล่าวสามารถจ�ำแนกตามแต่ละคดีได้ดังต่อไปนี้

30

รายงานประจำ�ปี 2561

1. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้ตัดสินคดีระหว่างบริษัทฯ กับโจทก์รายหนึ่ง
(เจ้าหนี้รายเดิม) ซึ่งฟ้องร้องให้บริษัทฯ ชำระหนี้ คิ ด เป็ น ทุ น ทรั พ ย์ เ ป็ น จ� ำ นวนเงิ น ประมาณ 418 ล้านบาท
(เงินต้นจ�ำนวน 235 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ�ำนวน 183 ล้านบาท) โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พิพากษาให้
บริษัทฯ ช�ำระหนี้คิดเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 1,049 ล้านเยนญี่ปุ่น หรือเทียบเท่าจ�ำนวนประมาณ 311 ล้านบาท
(ค�ำนวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) พร้อมดอกเบี้ย
ตามฟ้อง (อัตรา TIBOR บวก 1.5 ต่อปี ดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอัตรา TIBOR บวก 1.0 ต่อปี และดอกเบี้ยผิดนัดใน
อัตรา TIBOR บวก 2.0 บวก 1.5 ต่อปี) นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะช�ำระเสร็จสิ้น บริษัทฯ ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลอุทธรณ์คดีช�ำนัญพิเศษ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
			 2. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้ตัดสินคดีระหว่างบริษัทฯ กับโจทก์รายหนึ่ง (เจ้าหนี้
รายเดิม) ซึ่งฟ้องร้องให้บริษัทฯ ช�ำระหนี้คิดเป็นทุนทรัพย์เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 108 ล้านบาท (เงินต้นจำนวน
57 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ�ำนวน 51 ล้านบาท) โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พิพากษาให้บริษัทฯ ช�ำระ
หนีค้ ดิ เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หักมูลค่าทรัพย์สนิ และเงินที่ได้รบั ช�ำระตามแผนฟืน้ ฟูกิจการ
ของ บริ ษั ท จั ส มิ น อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล โอเวอร์ ซี ส ์ จ� ำ กั ด และของบริ ษั ท ฯ รวมเป็ น จ� ำ นวนเงินประมาณ
28 ล้านบาท คงเหลือหนี้คงค้างเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 33 ล้านบาท (ค�ำนวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลีย่ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) พร้อมดอกเบี้ยตามฟ้อง (อัตรา LIBOR บวกร้อยละ 4.0
ต่อปี) นับจากวันที่ 15 กันยายน 2546 จนกว่าจะช�ำระเสร็จสิ้น บริษัทฯ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีช�ำนัญ
พิเศษ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
			 3.  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้ตัดสินคดีระหว่างบริษัทฯ กับโจทก์รายหนึ่ง (เจ้า
หนีร้ ายเดิม) ซึง่ ฟ้องร้องให้บริษทั ฯ ช�ำระหนีค้ ดิ เป็นทุนทรัพย์ประมาณ 1,211 ล้านเยนญีป่ นุ่ (เงินต้นจ�ำนวน 994
ล้านเยนญี่ปุ่นและดอกเบี้ยจ�ำนวน 217 ล้านเยนญี่ปุ่น) และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เงินต้นจ�ำนวน 3 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และดอกเบี้ยจ�ำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พิพากษาให้บริษัทฯ ช�ำระ
หนีค้ ดิ เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 1,211 ล้านเยนญีป่ นุ่ และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าจ�ำนวนรวมประมาณ
484 ล้านบาท (ค�ำนวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลีย่ นธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) พร้อม
ดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบั แต่วนั ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะช�ำระเสร็จสิน้ ปัจจุบนั บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีช�ำนัญพิเศษต่อไป
		
4. เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้ตัดสินคดีระหว่างบริษัทฯ กับโจทก์รายหนึ่ง
(เจ้าหนีร้ บั โอนสิทธิ) ซึง่ ฟ้องร้องให้บริษทั ฯ ช�ำระหนีค้ ดิ เป็นทุนทรัพย์ประมาณ 524 ล้านเยนญีป่ นุ่ (เงินต้นจ�ำนวน
305 ล้านเยนญี่ปุ่นและดอกเบี้ยจ�ำนวน 219 ล้านเยนญี่ปุ่น) และ 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เงินต้นจ�ำนวน 6 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และดอกเบีย้ จ�ำนวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาฯ พิพากษาให้บริษทั ฯ
ช�ำระหนี้คิดเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 461 ล้านเยนญี่ปุ่น หักมูลค่าทรัพย์สินและเงินที่ได้รับช�ำระตามแผนฟื้นฟู
กิจการของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จ�ำกัด และของบริษทั ฯรวมเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ
55 ล้านบาท คงเหลือประมาณ 82 ล้านบาท (ค�ำนวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ร้อมดอกเบี้ยอัตรา TIBOR บวกร้อยละ 4.0 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 กันยายน 2545 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และดอกเบี้ยอัตรา TIBOR บวกร้อยละ 4.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้น
ไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและ10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หักมูลค่าทรัพย์สนิ และเงิน
ที่ได้รับช�ำระตามแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จ�ำกัด และของบริษัทฯ รวม
เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 151 ล้ านบาท คงเหลื อ ประมาณ 185 ล้ านบาท (ค� ำ นวณโดยอ้ างอิ ง อั ตราแลก
เปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) พร้อมดอกเบี้ยอัตรา LIBOR บวกร้อยละ
4.0 ต่อปีนับแต่วันที่ 18 กันยายน 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และดอกเบี้ยอัตรา LIBOR บวก
ร้อยละ 4.5 ต่อ ต่อปีนับแต่วั น ที่ 1 มกราคม 2547 เป็ น ต้ น ไปจนกว่ า จะช� ำ ระเสร็ จ สิ้ น ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
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ร้อยละ 7.5 ต่อปี ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างด�ำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีช�ำนัญพิเศษส�ำหรับคดีที่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มีคำ� พิพากษาแล้ว
ส่วนที่เหลืออีกคดียังอยู่ในระหว่างกระบวนพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร หากศาลมีค�ำพิพากษาตามที่เจ้าหนี้ต่างๆ ร้องขอ และผู้สนับสนุน (1) ไม่สามารถช�ำระหนี้
จากกระแสเงินสดที่ได้รับจากกิจการได้ (2) ไม่สามารถระดมเงินได้เพียงพอ หรือ (3) ไม่สามารถประนีประนอมกับ
เจ้าหนี้ได้สำ� เร็จกรณีดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของผูส้ นับสนุน และผูส้ นับสนุนอาจจ�ำเป็นต้องจ�ำหน่ายหุน้ ทีผ่ สู้ นับสนุนถืออยูใ่ น อคิวเมนท์ หรือ
จ�ำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อช�ำระหนี้ดังกล่าว ซึ่ ง การกระท� ำ ดั ง กล่ า วจะถือเป็นการผิดสัญญาข้อตกลง
ด�ำเนินการ ตลอดจนอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของผู้สนับสนุนและบริษัทฯ และอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของผู้สนับสนุนและบริษัทฯ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามเอกสารธุรกรรม
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ถือหุ้นของอคิวเมนท์อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อมูลค่าของหน่วย
ลงทุน รวมทั้งความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย โปรดดูภาคผนวก 6
“ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และผู้สนับสนุน - ผู้สนับสนุน” ในหัวข้อย่อย “การฟื้นฟูกิจการ” ในหนังสือชี้ชวนของ
กองทุน

		5.1.6 TTTBB มิ ได้ท�ำสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการหรือได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกทั้งหมด ซึ่งจ�ำเป็นต่อการ
			
ใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินบางอย่างซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงพาดหรือติดตั้งอยู่
			 ที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงวางพาดหรือติดตั้งอยู่เกือบทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ
ซึ่งเป็นเอกชน หรือเป็นของรัฐ หรือ ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ดังนั้น จึงจ�ำเป็นจะต้องขอความเห็นชอบ กสทช. ใน
การใช้ สิ ท ธิ แ ห่ ง ทาง และ/หรื อ ท� ำ สั ญ ญาเช่ า หรื อ สั ญ ญาบริ ก ารหรื อได้รับความยินยอมเพื่อการใช้ที่ดินหรือ
ทรัพย์สินอื่นที่ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงวาดพาดหรือติดตั้งอยู่ดังกล่าวจากเจ้าของที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นนั้น ซึ่ง
รวมถึงการใช้เสาไฟฟ้าของ กฟภ. และ/หรือ กฟน. ซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงอาจพาดหรือ  ติดตั้งอยู่ เนื่องจาก
การเร่งด�ำเนินการขยายโครงข่ายบรอดแบนด์เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการของผู้ใช้บริการทีเ่ พิม่ สูงขึน้
อย่างรวดเร็ว ท�ำให้จนถึงปัจจุบัน TTTBB ได้ด�ำเนินการขอความเห็นชอบจาก กสทช. ในการใช้สิทธิแห่งทางและ
ท�ำความตกลงยินยอม หรือท�ำสัญญาเฉพาะเพียงการขอพาดสายเคเบิลบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. และ กฟน. เพียง
บางส่วน โดยการกระท�ำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการกระท�ำละเมิด โดย TTTBB ซึ่ง กฟภ. กฟน. และบุคคล
ภายนอกมีสทิ ธิตามกฎหมายในการเรียกร้องให้รอื้ ถอน  และ/หรือค่าเสียหายจากการกระท�ำดังกล่าวได้ ซึง่    TTTBB
ได้มีหนังสือแจ้ง กฟภ. และ กฟน. ว่ า จะด� ำ เนิ น การขออนุ ญ าตและด� ำ เนิ น การต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป
อย่างไรก็ดี กองทุนในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงอาจถูกฟ้องให้รื้อถอนทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่ใช้
วางพาดหรือติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือร้องเรียกค่าเสียหายได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ กฟภ.และ กฟน. ทราบว่า
TTTBB ไม่ได้รับความยินยอมหรื อ ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ท� ำ สั ญ ญากั บ กฟภ. และ กฟน. ในเส้ น ทางใด กฟภ.และ กฟน.
อาจส่งหนังสือเรียกร้องให้มีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของ TTTBB ออกจากทรัพย์ สิ น ของ กฟภ. และ กฟน.
และ/หรือเรียกให้  TTTBB  รื้อถอนทรัพย์สินออกไป และ/หรือเรียกเก็บค่าเสียหายมายัง TTTBB
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TTTBB ได้ตกลงไว้ในเอกสารธุรกรรมว่า TTTBB จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการเข้าท�ำสัญญาเช่าหรือ
สัญญาบริการหรือด�ำเนินการให้ ได้รับความยินยอมจาก กฟภ. และ กฟน. หรือบุคคลภายนอกส�ำหรับการใช้ที่ดิน
และทรัพย์สินอื่นที่ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงพาดหรือติดตั้งอยู่ ตามข้ อ ก� ำ หนดของเอกสารธุรกรรม TTTBB
จะเป็นผู้ช�ำระค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ที่ดินและทรัพย์ สิ น อื่ น ในอดี ต ดั ง กล่ า ว และกองทุนจะเป็น
ผู้ชำ� ระค่าเช่าหรือบริการในอนาคตที่จะต้องช�ำระให้กับบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งรวมถึง กฟภ. และ กฟน. โดยเป็น
ไปตามข้อก�ำหนดที่เกี่ ย วข้ อ งในเอกสารธุ ร กรรม ในกรณีที่ค่าบริการซึ่งกองทุนจะต้องรับผิดชอบมีจ�ำนวนสูงขึ้น
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ไม่ ว ่ า จะเกิ ด ขึ้ น จากเหตุ ห รื อ ปั จ จั ย ใดๆ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่าง
มีนัยส�ำคัญต่อผลการด�ำเนินงานของกองทุน และความสามารถของกองทุ น ในการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลและเงิ น จาก
การลดทุน นอกจากนี้ หากเจ้าของทรัพย์สินซึ่งรวมถึง กฟภ. และ/หรือ กฟน. ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อนุญาต
หรือคัดค้านการเข้าใช้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวของกองทุน ไม่วา่ เกิดจากเหตุใดๆ จะกระทบต่อความสามารถของ   TTTBB
ในการด�ำเนินงานทรัพย์สินในส่วนดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว TTTBB และกองทุนอาจจ�ำเป็นจะต้องย้ายทรัพย์สิน
ส่วนที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะก่อให้เกิดความล่าช้าและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวนมากอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผล และอาจส่งผลให้ต้องเลิกกองทุน

5.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
		5.2.1 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีความอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
			
ด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
			 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการต่อสู้คดีความหรือกระบวนพิจารณาใดๆ ซึ่ง TTTBB อาจมีขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจของ
TTTBB หรือทรัพย์สินบรอดแบนด์ (ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิ น เส้ น ใยแก้ ว น� ำ แสง) รวมถึ ง ค่ า เสี ย หายซึ่ ง TTTBB
ต้องรับผิดชอบนั้น อาจมีจำ� นวนมากอย่างมีนัยส�ำคัญ ในปัจจุบัน TTTBB อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี
และกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือ TTTBB อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวในอนาคต ซึ่งอาจมี
การเรียกร้องค่าเสียหายจาก TTTBB เป็นจ�ำนวนมาก เช่น TTTBB มีคดีพพ
ิ าทหลายคดีกบั บริษทั ทีทแี อนด์ที จ�ำกัด
(มหาชน) (“ทีทีแอนด์ที”) และ ทีโอที ตามล�ำดับ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในภาคผนวก 6 “ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และ
ผู้สนับสนุน - ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ” ในหัวข้อย่อย “ข้อพิพาททางกฎหมาย” ในหนังสือชี้ชวนของ
กองทุน
นอกจากนี้ การคาดการณ์ถึงผลของคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณา (เช่น คดีความกับทีทีแอนด์ที และทีโอที) หรือที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตสามารถท�ำได้ยาก ดังนั้น จึงไม่มีการกันส�ำรองส�ำหรับหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้น (contingent liability)
จากข้อพิพาทและการดำเนินคดีในงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่คดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่
ส�ำคัญมีผลออกมาในทางลบ (ไม่วา่ โดยค�ำพิพากษาหรือโดยข้อตกลงประนีประนอมยอมความ) TTTBB หรือ TTTI
อาจมีภาระต้องชดใช้คา่ เสียหายจ�ำนวนมากถึง 2,880.70 ล้านบาท รวมทัง้ ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ส�ำหรับ
คดีกับทีทีแอนด์ที และเป็นจ�ำนวนถึง 24.03 ล้านบาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีส�ำหรับคดีกับทีโอที ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่ อ ธุ ร กิ จ ฐานะการเงิ น และผลการด� ำ เนิ น งานของ TTTBB รวมทั้ ง ความสามารถ
ของ TTTBB ในการจ่ายช�ำระค่าเช่าตาสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund
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6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
กองทุนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

7. ข้อมูลสำ�คัญอื่น
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1.  นิตยสาร FinanceAsia มอบรางวัล Achievement Awards 2015 ให้แก่การเสนอขายหน่วยลงทุน (IPO) ของกองทุนรวม
     โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) มูลค่า 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 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 3 การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
8. ข้อมูลหน่วยลงทุน

8.1 หน่วยลงทุน
		 8.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน
			 • จำ�นวนเงินลงทุนโครงการปัจจุบัน		 54,183,800,000 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านแปดแสนบาท)
			 • จำ�นวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก
55,000,000,000 บาท
(ห้าหมื่นห้าพันล้านบาท)
			 • จำ�นวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 1
460,900,000 บาท
(สี่ร้อยหกสิบล้านเก้าแสนบาท)
			 • จำ�นวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 2
224,950,000 บาท
(สองร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท)
			 • จำ�นวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 3
130,350,000 บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนห้าหมื่นบาท)
			 มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
			 • วันจัดตั้งกองทุน
10.0000       บาทต่อหน่วย
		
• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1
9.9162         บาทต่อหน่วย
			 • หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2
9.8753       บาทต่อหน่วย
			 • หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3
9.8516       บาทต่อหน่วย
			 จำ�นวนหน่วยลงทุนปัจจุบัน
5,500,000,000 หน่วย
(ห้าพันห้าร้อยล้านหน่วย)
			 ประเภทของหน่วยลงทุน
ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
			 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
10.0000       บาทต่อหน่วย
			 มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2561
10.7099       บาทต่อหน่วย

		

8.1.2 ข้อมูลราคาหลักทรัพย์		

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
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8.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน หรือลดมูลค่าหน่วยลงทุน

			 เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน : กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาท
ที่กองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ในวันที่
ท�ำการซื้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการมี
การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2559 จ�ำนวน 685.85 ล้านบาท และ
ปี 2560 จ�ำนวน 130.35 ล้านบาท โดยการลดทุนนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมตามแผนที่ได้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน
				

36
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ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาทเป็น ค่าเช่าสามเดือนสุดท้าย
ตามสัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะท�ำให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่น�ำมาคืนนี้
เป็ น เงิ น ค่ า เช่ า ล่ ว งหน้ า ซึ่ ง ในอนาคตกองทุ น จะไม่ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ า เช่ า จ� ำ นวน
ดังกล่าวข้างต้นอีก นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มี
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงให้ TTTBB เช่าและสัญญาเช่าหลักถูกยกเลิก
ก่อนก�ำหนด กองทุนจะต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่
TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มี
เงินเพียงพอที่จะมาช�ำระค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน)
คืนให้แก่ TTTBB ได้

8.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
		 8.2.1 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด 10 รายแรก
ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562

		

8.2.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกันด้วย)			

		 8.2.3 กลุม่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการ หรือการด�ำเนินงาน
			
ของบริษัทจัดการ
			 - ไม่มี –
8.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน
		 8.3.1 นโยบายการจ่ายผลตอบแทน : การจ่ายเงินปันผล และการลดเงินทุนจดทะเบียน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีก�ำไร
สะสมเพียงพอ
(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 ของก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ภายใต้
กฎหมายหลักทรัพย์
		
“ก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึงก�ำไรสุทธิของกองทุนที่ท�ำการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้
				(ก)  การหักก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealised gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�ำหนด เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุน
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(ข) การหักรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเพิ่มเติม การย้าย การเปลี่ยนแปลง
การปรับปรุงและพัฒนาทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามค�ำสั่งของภาครัฐ
(ค) การหักด้วยรายการเงินส�ำรองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทุนตามแผนที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัท
จัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และ
(ง) การหักด้วยรายการเงินส�ำรองที่กันไว้เพื่อการจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนตาม
นโยบายการกูย้ มื เงินทีก่ ำ� หนดไว้ในหัวข้อ 7.1 “นโยบายการกูย้ มื เงิน” ของหนังสือชีช้ วน หรือทีบ่ ริษทั จัดการ
ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ในกรณี ที่ ก องทุ น มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยที่ ไ ม่ ใ ช่ เ งิ น สด เช่ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยทยอยตั ด จ่ า ยหรื อ ผลขาดทุ น ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น
(unrealised loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันส�ำรองตามรายการตามข้อ (ค) และ (ง) ข้างต้นได้ในจ�ำนวนไม่
เกินกว่าผลลัพธ์ของจ�ำนวนเงินที่มีภาระตามข้อ (ค) และ (ง) ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
(2) ในกรณีที่กองทุนมีก�ำไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก�ำไรสะสมได้
(3) ในกรณีที่กองทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากก�ำไรสุทธิ
ที่ปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากก�ำไรสะสมตาม (2) ข้างต้น
ในกรณีทมี่ กี ารแก้ ไขหรือก�ำหนดเพิม่ เติมซึง่ กฎหมายหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคต
บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
เงื่อนไขเพิ่มเติม:
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.10 บาท บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจี่ ะไม่จา่ ยเงินปันผลในครัง้ นัน้ และให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวด
ถัดไป แต่กองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามที่ระบุไว้ใน  “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” ข้างต้น
การลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท�ำได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้
(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนทีจ่ ะได้มกี ารก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ โปรดพิจารณาแผนการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในหัวข้อ 10.2.5 “การคืนเงินลงทุน” ของหนังสือ
ชี้ชวน
(2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและ
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนไม่มกี ำ� ไรสะสมเหลืออยูแ่ ล้ว
(3) กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน�ำไปใช้ในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของ
กองทุน
(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ทั้งนี้ การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามข้อ (1) ถึง (3) ข้างต้นไม่จำ� ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะต้องด�ำเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กองทุนมีการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมแล้ว แต่ไม่สามารถได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้
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การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนบริษทั จัดการอาจกระท�ำโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือลดจ�ำนวนหน่วยลงทุน และ
จะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่หักเงินที่
เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากก�ำไรสะสมของกองทุน
8.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน			
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
สำ�หรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2561
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ประวัติการจ่ายเงินคืนทุน

		

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน : กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาท
ที่กองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ในวันที่
ท�ำการซื้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการมี
การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2559 จ�ำนวน 685.85 ล้านบาท และ
ปี 2560 จ�ำนวน 130.35 ล้านบาท โดยการลดทุนนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมตามแผนที่ได้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน
				
ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตาม
สัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะท�ำให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่นำ� มาคืนนี้เป็นเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้าซึง่ ในอนาคตกองทุนจะไม่ได้รบั เงินค่าเช่าจ�ำนวนดังกล่าวข้างต้น
อีก นอกจากนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงให้   TTTBB  เช่าและสัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนก�ำหนด กองทุนจะ
ต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่   TTTBB ในกรณีที่ TTTBB  ได้ปฏิบัติตาม
สัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึง่ กองทุนอาจไม่มเี งินเพียงพอทีจ่ ะมาช�ำระ
ค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้

9. โครงสร้างการจัดการ

9.1 บริษัทจัดการ
		 9.1.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซต์
			 ชื่อ				
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำ�กัด
			
ที่อยู่				
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
								ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
			
เลขทะเบียนบริษัท			
0105535049700
			
โทรศัพท์ 				
0-2674-6488
			
โทรสาร 				
0-2679-5996
			
Website				
www.bblam.co.th
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		 9.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดการกองทุน
			
โครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)

		

รายชื่อผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

   1.  ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
   2.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
   3.  Asia Financial Holdings Ltd.
   4.  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

		
		

75.0
10.0
10.0
5.0

รายชื่อกรรมการ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ		

   1.  นายสตีเฟน             แทน
   2.  นายนรินทร์  
โอภามุรธาวงศ์
   3.  นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช
   4.  นายไพศาล             เลิศโกวิทย์
   5.  นางสาวปิยะมาศ     คำ�ไทรแก้ว
   6.  นายโชน                   โสภณพนิช
   7.  นางวรวรรณ           ธาราภูมิ
   8.  นายพีรพงศ์            จิระเสวีจินดา
   9.  นายวศิน                 วัฒนวรกิจกุล

ตำ�แหน่ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
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คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อ		

  1.  นางวรวรรณ
ธาราภูมิ
   2.  นางสาวสุญาณี           ภูริปัญญวานิช
   3.  นายไพศาล                  เลิศโกวิทย์
   4.  นายพีรพงศ์                 จิระเสวีจินดา
   5.  นายวศิน                      วัฒนวรกิจกุล
   6.  นายนรินทร์                  โอภามุรธาวงศ์

		
		

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
รายชื่อ		

1.  นางวรวรรณ

ธาราภูมิ

  2.  นายพีรพงศ์                 จิระเสวีจินดา
   3.  นายวศิน                      วัฒนวรกิจกุล
   4.  นายวินัย                      หิรัณย์ภิญโญภาศ
   5.  นายพรชลิต                 พลอยกระจ่าง
   6.  นายสุธีร์                      คันธารวงสกุล
   7.  นางสาววิภารัตน์         เสร็จกิจ
   8.  นางอุบลรัตน์               บุษยะกนิษฐ์
   9.  ดร. อดิศร                    โรจนพันธุ์
  10.  นางสาวสิริมา             ประภาพานิชย์
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ตำ�แหน่ง

Chairman of Executive Board
Chief Executive Officer,                                         
Chief Investment Officer
Managing Director,
Head of Business Distribution
Managing Director,
Head of Operation & System
Deputy Managing Director,
Head of Real Estate & Infrastructure Investment
Deputy Managing Director,
Head of Compliance & Legal
Deputy Managing Director,
Head of Product Management
Deputy Managing Director,
Head of HR Strategy & Service Support
Assistant Managing Director,
Head of Risk Management
Assistant Managing Director,                         
Head of Internal Audit

		

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ-สกุล
ประวัติการศึกษา	
			
			
   1.  นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำ�รงเวศ

ประสบการณ์ทำ�งาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนรวม

Assistant Managing Director,
Real Estate and Infrastructure
Investment
บลจ.บัวหลวง
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
2541-2546 ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายจัดการกองทุน
บลจ.บัวหลวง
   2.  นางนพวรรณ แสวงกิจ
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
  2557-ปัจจุบัน Vice President,
University of the Philippines
Real Estate and Infrastructure
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
Investment
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บลจ.บัวหลวง
- CISA Level 2
  2554-2557 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บลจ.ธนชาต
   3.  นางสาวเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศ์นิรมล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
  2560-ปัจจุบัน  Vice President,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Real Estate and Infrastructure
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
Investment
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
บลจ.บัวหลวง
  2556-2560 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
พระจอมเกล้าธนบุรี
- CISA Level 2
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บลจ.ยูโอบี

		

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
2555-ปัจจุบัน
California State University,
Los Angeles
- ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2546-2555
- CFA Level 3

9.1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการคือจะต้องบริหารและจัดการกองทุน รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน
ของกองทุน ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้อผูก พันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัท
จัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุน) หรือทั้งกองทุนและบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่
สัญญา บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดำ�เนินการดังต่อไปนี้
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		(1) การบริหารจัดการกองทุน
ในการบริหารและจัดการกองทุนบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน ต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(ก)  จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจั ดการกองทุ น ที่ ได้ รั บ อนุ มัติจ ากส�ำ นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมาย
หลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติใน
มาตรา 125 แห่งพรบ.หลักทรัพย์
(ข) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และหนังสือชี้ชวน
ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และ
หนังสือชี้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ค) จัดให้กองทุนมีลักษณะไม่ต่างไปจากสาระส�ำคัญที่แสดงไว้ล่าสุดต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอด
อายุของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุน บริษัทจัดการต้องด�ำเนินการให้กองทุนมี
ลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ ทน. 1 /2554
(ง) แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ ไขวิธีการจัดการตามข้อก�ำหนด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุน และด�ำเนินการให้การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ
เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่งพรบ. หลักทรัพย์
(จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการ (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนที่ ยื่ น ต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่ อ ผู ้ ล งทุน
ด้วยวิธกี ารทีผ่ ลู้ งทุนสามารถเข้าถึงได้กอ่ นวันเริม่ เสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่างหนังสือชีช้ วนดังกล่าวต้อง
มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
(2) จัดส่งหนังสือชี้ชวนที่มีสาระส�ำคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า
1 วันท�ำการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุน และจัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุน (Mutual Fund Report and Prospectus
System ("MRAP"))
(3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนแก่ผลู้ งทุนทีส่ นใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมีระยะเวลาทีพ
่ อสมควร
แก่การที่ผู้ลงทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุ น ทั้ ง นี้ เมื่ อ รวมกับ
ระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนตาม (1) ต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีลักษณะ
ทีท่ ำ� ให้ผลู้ งทุนส�ำคัญผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการโฆษณาเพือ่ สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�ำหนด
(ช) ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การประสงค์ จ ะตั้ ง บริ ษั ท จั ด จ�ำ หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น เป็ น ผู ้ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการจั ด จ� ำ หน่ า ย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะจ�ำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า
หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
(ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วย
ลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
(ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานบริษัทจัดการต้องด�ำเนินการและควบคุมดูแลให้การจัดการ
เป็นไปตามสาระส�ำคัญที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และบริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อก�ำหนดในเอกสาร
สัญญาที่เข้าท�ำหรือจะเข้าท�ำเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิ
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(ญ)
(ฎ)

(ฏ)

(ฐ)
(ฑ)

(ฒ)

(ณ)
(ด)
(ต)
(ถ)

(ท)

หรือผู้รับจ้างที่น�ำทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงาน
ข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ได้มาเพิ่มเติมและจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานกองทุนจะไม่ประกอบกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้
ผู้อื่นด�ำเนินการเท่า นั้ น และบริ ษั ท จั ด การต้องด�ำเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามข้อก�ำหนดในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุ ค คลใดหรื อ กลุ ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ใดถื อ หน่ ว ยลงทุ น ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง
รวมกันเกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จำ� หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
ด�ำเนินการที่จ�ำเป็นเพื่อควบคุมดูแลและให้มั่นใจได้ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน  ต่างด้าว ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่เกินสัดส่วนที่บังคับใช้
เพิ่ ม หรื อ ลดเงิ น ทุ น จดทะเบี ย นของกองทุ น ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนดในโครงการจั ด การกองทุ น และตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ประกาศใช้บังคับโดย
ก.ล.ต. ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์
จ่ า ยผลตอบแทนการลงทุ น หรื อ เงิ น แบ่ ง ปั น ส่ ว นทุ น จากกองทุ น ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัด การ รวมทั้ ง เป็ น ไปตามกฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ ตลอดจนประกาศ หรื อ กฎระเบี ย บ หนั ง สื อ เวี ย นของ
ตลาดหลักทรัพย์
จัดให้มกี ารประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีก่ องทุนจะได้มา  และการประเมินค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในครั้งถัดๆ มาให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ ได้กำ� หนดไว้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรก�ำหนดเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ส�ำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนตามที่กฎหมายก�ำหนด
ด�ำเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์
จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมส�ำหรับการบริหารและจัดการกองทุน อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการของกองทุน ให้มีความรู้ ความสามารถที่
เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุน
(2) การวิ เ คราะห์ แ ละศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องการจั ด ตั้ ง กองทุ น รวมทั้ ง การตรวจสอบและสอบทาน
(การท�ำ  due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว
กับการจัดตัง้ กองทุนและทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
ของผู้ลงทุน และ
(3) การก�ำกับดูแลบริหารและจัดการความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ให้เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอ�ำนาจให้บุคคลอื่นใด เว้นแต่บริษัท
จัดการอาจมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการกองทุนเฉพาะในส่วนที่เกี่ย วกั บ การลงทุ น และ การจั ด หา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ อืน่ ทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน และการปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุน ทัง้ นี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
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การมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ธ) บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอำ�นาจให้บุคคลอื่นใดจัดการกองทุน
เว้นแต่บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้อ่ืนบริหารจัดการกองทุนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนและ
การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิบัติการด้านงาน
สนับสนุน ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(น) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือ
มีความจำ�เป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เช่น ดำ�เนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติการและดำ�เนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือ
ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำ�เนินการอื่นใดเท่าที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
ปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
(บ) ดำ�เนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใต้ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ แต่ทั้งนี้ การดำ�เนินการดังกล่าวต้อง
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		(2)

การลงทุน
(ก) เข้าทำ�สัญญาเพื่อให้ ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในนามของกองทุนภายใน 6 เดือนนับแต่วัน
จดทะเบียนกองทุน โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุน
(ข) ดำ�รงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำ�ปี โดยมีมูลค่า
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน  (เว้นแต่รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุ
กองทุน หรือตามที่ ก.ล.ต. เห็นชอบ)
(ค) ดำ�เนินการให้กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เว้นแต่ทรัพย์สินอื่นที่
ก.ล.ต. อนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนหรือมี ไว้ ได้ และดำ�เนินการให้การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินอื่น
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุน

		(3)

การเรียกเก็บและชำ�ระเงินของกองทุน
ดำ�เนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บและชำ�ระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากกองทุนให้
เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

		(4)

การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุน
(ก) จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 และ
แต่งตั้งบุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน      ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
กำ�หนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อกำ�หนดที่กำ�หนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
(ข) จัดให้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตาม พรบ.หลักทรัพย์
และได้รบั ความเห็นชอบจาก        ก.ล.ต.       หรือสำ�นักงานคณะกรรมการ         ก.ล.ต.        เป็นผูจ้ ดั การกองทุนเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทจัด การ
และปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการ    ก.ล.ต.    บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตัง้ และการสิน้ สุดการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทุนต่อ
สำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำ�นักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดเผย
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รายชือ่ ผูจ้ ดั การกองทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารทีจ่ ดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูลให้
บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(ค) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ (เมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำ�หนดและ
เป็นไปตามข้อกำ�หนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
(ง) แต่งตั้งนายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
ที่กฎหมายหลักทรัพย์กำ�หนด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการแต่งตั้งนายทะเบียน ตลอดจนติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ�ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(จ) แต่งตั้งนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฉ) แต่งตั้งที่ปรึกษา (หากมี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือของกองทุน หรือบุคคลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและจำ�เป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุน อาทิ  ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
(ช) แต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีข องกองทุ น ซึ ่ ง เป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ท ี ่ อ ยู ่ ในบั ญ ชี ท ี ่ สำ�นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
(ซ) แต่งตั้งผู้ชำ�ระบัญชีของกองทุ น โดยความเห็ น ชอบของสำ�นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื ่ อ ทำ�หน้าที่
เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่กำ�หนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และดำ�เนินการอย่างอื่นเท่าที่จำ�เป็นเพื่อให้การชำ�ระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุน
(ฌ) จัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทำ�หน้าที่ขาย
หน่วยลงทุนหรือให้คำ�แนะนำ�กับผู้ลงทุนรายย่อย

(5) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ
(ก) จัดให้มีการยื่นคำ�ขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินที่ได้รับจากการจำ�หน่ายหน่วยลงทุน เป็นกองทุนต่อ
สำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วั น ทำ�การนั บ แต่ วั น ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ทั้งนี้
ตามมาตรา 124 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(ข) จัดให้มีการยื่นคำ�ขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับ
แต่วันจดทะเบียนกองทุน หรือนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุน
แล้วแต่กรณี
(ค) ดูแลให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนเป็นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำ�สั่งที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจแห่งกฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา โดยใน
กรณีที่ข้อกำ�หนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนขัดหรือ
แย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือคำ�สั่งนั้น ให้บริษัทจัดการดำ�เนินการ
เพื่อให้มีการแก้ ไขข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือโครงการจัดการกองทุนโดย
ไม่ชักช้า
(ง) เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์
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(จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วย
ลงทุนอย่างเพียงพอ ซึง่ รวมถึงความเห็นของบริษทั จัดการ และผูด้ แู ลผลประโยชน์ในเรือ่ งทีข่ อมติ และผลกระทบ
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องดังกล่าว
(ฉ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง
ความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และในเรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะออกหรือจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบัน
โดยมีข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อก�ำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ
(ซ) ด�ำเนินการก�ำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ และ
หลักเกณฑ์ทอี่ อกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทัง้ จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตั งิ านที่ได้รบั ความเห็นชอบ
จากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ฌ) อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ญ) จัดท�ำบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และน�ำทรัพย์สิน
ของกองทุนและผลประโยชน์ที่ได้จากการน�ำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(ฎ) จัดท�ำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฏ) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ� หนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
(ฐ) จัดท�ำรายงานการลงทุนของกองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ� หนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์
(ฑ) จัดท�ำมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
(ฒ) จัดท�ำงบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และน�ำส่งงบการเงินต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
(ณ) จัดท�ำรายงานประจ�ำปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามที่ก�ำหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และส่งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของกองทุน
(ด) จั ด ท� ำ แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี ข องกองทุ น โดยมี ข ้ อ มู ล ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งข้อมูลผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
(ต) ในกรณี ที่ ร ายได้ ห รื อ ก� ำ ไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น งวดใดมี ค วามแตกต่ า งจากงบการเงิ น ในงวดเดี ย วกั น
ของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
พร้อมกับการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงจัดท�ำการวิเคราะห์และค�ำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ
(Interim Management Discussion and Analysis)  โดยอย่างน้อยให้แสดงถึงสาเหตุและปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
เกิดความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว และส่งต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. พร้อม
กับการจัดส่งงบการเงิน
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(ถ) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการที่ ไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการ
จะจัดท�ำรายงานความคืบหน้าของโครงการ ทุกๆ 6 เดือน นับแต่มีการลงทุนในทรัพย์สินนั้น และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของก�ำหนด
เวลา 6 เดือน หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่กำ� หนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
(ท) รายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าเมื่อมี
เหตุการณ์ ใดๆ เกิดขึ้น อันมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจ
ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำ� หนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง
(ธ) จัดท�ำ จัดให้มีการท�ำ จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(น) ติดตาม ด�ำเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ อาทิ ผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามสัญญาแต่งตั้งที่เกี่ยวข้อง และติดตาม
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลดั ง กล่ า วภายใต้ สั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงด�ำเนินการตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือตามที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนร้องขอ และ
(บ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

9.1.4 จ�ำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
ชื่อ-สกุล
ประวัติการศึกษา	
			
			

ประสบการณ์ทำ�งาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนรวม

หน้าที่
ความรับผิดชอบ		

  1. นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำ�รงเวศ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2555-ปัจจุบัน
California State University,
Los Angeles
- ปริญญาตรี การบัญชี
                   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- CFA Level 3

Assistant
เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
Managing
การลงทุนของกองทุน
Director,
Real Estate and
Infrastructure
Investment     
บลจ.บัวหลวง
2546-2555 ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
บลจ. ไอเอ็นจี
(ประเทศไทย)
2541-2546 ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายจัดการกองทุน
บลจ.บัวหลวง
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ชื่อ-สกุล
ประวัติการศึกษา	
			
			
2. นางนพวรรณ แสวงกิจ

3. นายสิวานัท กังวลทรัพย์

4. นายชูเกียรติ วิริยะก่อกิจกุล

5. นายณัฐพงษ์ วานิชเจริญนาน
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- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
University of the
Philippines
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- CISA Level 2

ประสบการณ์ทำ�งาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนรวม

หน้าที่
ความรับผิดชอบ		

2557-ปัจจุบัน   Vice President, - ดูภาพรวมการดำ�เนินงาน		
Real Estate and ของกองทุน
Infrastructure
- ติดตามผลการดำ�เนินงาน		
Investment
ของกองทุน
บลจ.บัวหลวง
- ติดตามการปฏิบัติงานของ
2554-2557    ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ผู้บริหารทรัพย์สนิ ให้เป็นไป
                        ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    ตามที่กำ�หนด และประสาน
                         บลจ.ธนชาต
งานกับผู้บริหารทรัพย์สินใน
เรื่องต่างๆ เพื่อการบริหาร
และจัดการกองทุน
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน  เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ    2560-ปัจจุบัน   Assistant     
- ตรวจสอบรายได้ค่าเช่าและ
(การเงิน) สถาบันบัณฑิต
                    Manager,
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
พัฒนบริหารศาสตร์
                    Real Estate            - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
- ปริญญาตรี การบัญชี                                                                                   
and
ต่างๆ เพื่อการบริหารและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Infrastructure
จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแล
                    Investment      
ผลประโยชน์ ผู้ประเมินราคา
                    บลจ.บัวหลวง
ทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี
- ปริญญาตรี การบัญชี
2551-ปัจจุบัน Assistant
- ปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Managing
และงานทะเบี ย น สำ�หรั บ
Director, Fund
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
Accounting and และกองทุนรวมโครงสร้าง
Operation
พื้นฐาน
บลจ.บัวหลวง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2556-ปัจุบัน Assistant Vice - ปฏิบัติงานด้านการบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
President, Fund การเงิน และงานทะเบียน
- ปริญญาตรี การบัญชี
Accounting and สำ�หรับกองทุนรวม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Operation
อสังหาริมทรัพย์และกองทุน
วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ
บลจ.บัวหลวง
รวมโครงสร้างพื้นฐาน
2553-2556 Assistant
Manager, Fund
Accounting
ธนาคารซิตี้แบงค์
(ประเทศไทย)
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9.2 ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
		 9.2.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร
			
ชื่อ				
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำ�กัด (มหาชน) (“TTTBB”)
			
ที่อยู่				
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลปากเกร็ด อำ�เภอปากเกร็ด
								จังหวัดนนทบุรี 11120
			
เลขทะเบียนบริษัท			
บมจ.0107550000149
			
โทรศัพท์ 				
0-2100-2100
			
โทรสาร 				
0-2100-2121
		 9.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร
			
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำ�กัด (มหาชน)
			 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

BOD
EXCOM
INTERNAL AUDIT
กรรมการผู้จัดการ
สำ�นักกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
สำ�นักรองกรรมการผู้จัดการ
COO
สำ�นัก COO

TECHNOLOGY GROUP

ENGINEERING

IP NETWORK
OPERATIONS

RO1

INFORMATION
TECHNOLOGY

RO10

LEGAL
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			 9.2.2.1 คณะกรรมการของ TTTBB

รายชื่อ		
  1. นายพิชญ์  
โพธารามิก
  2. นายอนุพงษ์
โพธารามิก
  3. นางสาวสายใจ             คีตสิน
  4. นางนงลักษณ์         พงษ์ศรีหดุลชัย
  5. นายวสุ  
    ประสานเนตร
  6. นางสาวจงรัก
โรจนวิภาต
  7. นายสุพจน์  
        สัญญพิสิทธิ์กุล
  8. นายสิทธา  
    สุวิรัชวิทยกิจ

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

			 9.2.2.2 ผู้บริหารของ TTTBB

รายชื่อ		
  1. นายสุพจน์
        สัญญพิสิทธิ์กุล
  2. นายสมบัติ                   พันศิริพัฒน์
  3. นายพิสิฐ
         ตันติโรจนกิจการ
  4. นายสิทธา
   สุวิรัชวิทยกิจ
  5. นายยอดชาย               อัศวธงชัย
  6. นายปวีณ
ชัยปราการ

		

ตำ�แหน่ง

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 2
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี

9.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เรื่อง

รายละเอียด

การเช่ า ใช้ ท รั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นำ�แสง - TTTBB ตกลงช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และช�ำระล่วงหน้าในวันที่ 15 ของทุกเดือน โดย
(ตามสัญญาเช่าหลัก)
วิธีก ารโอนเงิ น เข้ าบั ญ ชี ธ นาคารที่ ก องทุ น ระบุ หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใดตามที่ ก องทุ นและ
คู่สัญญา
TTTBB อาจตกลงร่วมกัน ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเท่ากับราคา 425 บาท/
1.  กองทุน ในฐานะผู้ให้เช่า
คอร์กิโลเมตร/เดือน ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากนั้นราคา 425 บาทนั้นจะมี
2.  TTTBB ในฐานะผู้เช่า
การปรับขึน้ ทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยปรับขึน้ ตามอัตราการเปลีย่ นแปลงของดัชนี
ราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ทีป่ ระกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ทงั้ นี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (อัตรา
ดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   
- TTTBB ตกลงช�ำระค่าเช่าล่วงหน้าส�ำหรับการเช่าสามเดือนสุดท้ายให้แก่กองทุนรวม
ในวันถึงก�ำหนดช�ำระค่าเช่างวดแรก โดยจะช�ำระให้ในอัตรา 425 บาท/คอร์กิโลเมตร/
เดือน รวมเป็นเงินไม่น้อยกว่า 816 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่าจ�ำนวนเงินค่าเช่า
ที่กองทุนมีสิทธิได้รับในช่วงระยะเวลาสามเดือนสุดท้ายดังกล่าวมีจ�ำนวนสูงกว่าค่าเช่า
ที่กองทุนได้รับล่วงหน้าไว้แล้ว TTTBB จะช�ำระค่าเช่าในส่วนที่ขาดนั้นให้แก่กองทุนเมื่อ
วันถึงก�ำหนดช�ำระเงินค่าเช่าของระยะเวลาสามเดือนสุดท้ายนั้น
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เรื่อง

รายละเอียด
- ตลอดระยะเวลาการเช่า TTTBB ตกลงที่จะด�ำเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัด
เพียง) การด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. ช�ำระค่าเช่า และเงินอืน่ ใดทัง้ หมดซึง่ ถึงก�ำหนดช�ำระให้แก่กองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
2. ใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกัน
3. ไม่ท�ำให้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ
4. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อม การได้รับใบอนุญาต
ที่จ�ำเป็นทั้งหมดส�ำหรับการประกอบธุรกิจ และช�ำระภาษี อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
5. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้แก่กองทุน ซึ่งรวมถึง งบการเงินประจ�ำปีที่ตรวจสอบแล้ว
งบการเงินงวด 6 เดือนซึ่งสอบทานแล้ว งบการเงินรายไตรมาสที่สอบทานแล้วตาม
ระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเช่าหลัก
6. ให้กองทุนหรือผู้แทนของกองทุนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่เช่า
ในเวลาใดๆ ตามสมควรโดยกองทุนจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าสาม (3) วันท�ำการ
ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินซึ่งกองทุนไม่จ�ำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ในการเข้าตรวจนั้น
กองทุนจะต้องพยายามไม่รบกวนหรือก่อความขัดข้องให้แก่ TTTBB และ/หรือ
การด�ำเนินงานของ TTTBB
7. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกับบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง
โดยมีวงเงินคุ้มครองตามที่ได้ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
8. ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงือ่ นไขของใบอนุญาตและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของ TTTBB และแจ้งกองทุนทราบทันทีหากได้รับค�ำบอกกล่าวหรือค�ำสั่งจาก
หน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใบ
อนุญาตหรือกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องซึง่ อาจกระทบต่อความสมบูรณ์ของใบอนุญาตหรือ
ท�ำให้ใบอนุญาตถูกเพิกถอน
9. เมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรเป็นหนังสือจากกองทุน TTTBB จะต้องจัดเตรียม
และส่งมอบตราสารหรือเอกสาร และด�ำเนินการใดๆ ตามทีก่ องทุนร้องขอตามสมควร
เพื่อให้การเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตามสัญญาเช่าหลักเกิดความสมบูรณ์และ
มีผลบังคับ
  10. เมื่ อ ได้ รั บ การร้ อ งขอตามสมควรเป็ น หนั ง สื อ จากกองทุ น TTTBB จะต้ อ งให้
ความช่วยเหลือแก่กองทุนในการใช้สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพ
ของอุปกรณ์ (Warranty) การประกันภัย (Insurance) หรือสิทธิเรียกร้องอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
  11. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงให้พร้อมส� ำหรับให้กองทุน
ตรวจสอบ เมื่อกองทุนร้องขอตามสมควร
  12. ไม่ แ สดงตนหรื อ อ้ า งว่ า กองทุ น มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งหรื อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ ดๆใน
การประกอบธุรกิจของ TTTBB หรือแสดงตนว่าเป็นตัวแทนของกองทุน ไม่ว่าใน
เวลาใดๆ
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13. เก็บรักษาบันทึกการบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
นำ�แสงในทางการค้าปกติของ TTTBB
14. จัดเตรียมข้อมูล หนังสือ บันทึก หรือเอกสารใดๆ ที่จำ�เป็นให้แก่กองทุนโดยทันทีเมื่อ
ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากกองทุนเพื่อการที่จะทำ�ให้กองทุนสามารถตอบ
ข้ อ เรี ย กร้ อ งทางภาษี ห รื อ หน่ ว ยงานทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น
เส้นใยแก้วนำ�แสงได้
15. ไม่ให้เช่าช่วงหรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสงหากไม่ ได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุน เว้นแต่ที่จะอนุญาตให้กระทำ�ได้ตามที่ระบุไว้
ในสัญญาเช่าหลัก
16. ดำ�เนินการใดๆ เพื่อมิให้มีการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่สำ�คัญของ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสง เว้นแต่เป็นไปตามสัญญาบริหารดูแลและบำ�รุงรักษา
หรือเพื่อผลประโยชน์จากการเช่า และตราบเท่าที่ทรัพย์สินจะไม่เกิดความเสียหาย
17. ดำ�เนินการใดๆ     เพื่อให้ช ิ้นส่วนหรือทรัพย์สินซึ่งติดตั้งกับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
นำ�แสง (นอกเหนือไปจากส่วนเพิ่มเติม การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยน และ
การปรับปรุง ตามสัญญาบริหารดูแลและบำ�รุงรักษาทรัพย์สิน (ถ้ามี) ซึ่งเป็น
กรรมสิ ท ธิ ์ ข องกองทุ น ) ภายหลั ง จากวั น เข้ าทำ�สัญญาเช่าหลักมีการระบุอย่าง
ชัดเจนและสามารถดำ�เนินการรื้อถอนออกจากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสงได้อย่าง
ถาวร โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสง และ
18. ดำ�เนินการมิให้มีการแก้ ไขหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสง เว้นแต่
(1) เป็นกรณี ท ี ่ หากมิ ได้ ม ี ก ารดำ�เนิ น การดั ง กล่ าวจะเป็ น เหตุ ทำ�ให้ ท รั พย์สิน
เส้นใยแก้วนำ�แสง ได้รับความเสียหายหรือเป็นอันตราย (2) การไม่ดำ�เนินการแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นเหตุทำ�ให้ TTTBB ตกเป็นผู้ผิดนัดตามข้อกำ�หนด
ของสัญญาเช่าหลัก และ (3) การแก้ ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการดำ�เนินการตาม
สัญญาบริหารดูแลและบำ�รุงรักษา
การประกันรายได้ค่าเช่า (ตามสัญญา ตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า TTTBB ตกลงที่จะดำ�เนินการต่างๆ ซึ่ง
  รวมถึง (แต่ไม่จำ�กัดเพียง) การดำ�เนินการดังต่อไปนี้
ประกันรายได้ค่าเช่า)
   1. ชำ�ระค่าเช่า และเงินอื่นใดทั้งหมดซึ่งถึงกำ�หนดชำ�ระเพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่
คู่สัญญา
กองทุนตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
1.  กองทุน ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์
   2. ไม่ทำ�ให้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสงส่วนรองตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสง ซึ่งมี
หน้าที่เปิดให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์    3. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อม การได้รับใบอนุญาต
ที่จำ�เป็นทั้งหมดสำ�หรับการประกอบธุรกิจ และชำ�ระภาษี อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่าย
จากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสง
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสงส่วนรอง
ของกองทุน
2. TTTBB ในฐานะผู้รับประกันรายได้    4. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้แก่กองทุน ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำ�ปีที่ตรวจสอบ
แล้ว งบการเงินงวด 6 เดือนซึ่งสอบทานแล้ว งบการเงินรายไตรมาสที่สอบทานแล้ว
ในรูปของค่าเช่า
   5. ให้กองทุนหรือผู้แทนของกองทุนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสง
ส่วนรองที่ TTTBB เช่าใช้ในเวลาใดๆ ตามสมควรโดยกองทุนจะต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าสาม (3) วันทำ�การ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินซึ่ง กองทุนไม่จำ�ต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้า แต่ในการเข้าตรวจนั้น กองทุนจะต้องพยายามไม่รบกวนหรือก่อความ
ขัดข้องให้แก่ TTTBB และ/หรือการดำ�เนินงานของ TTTBB
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   6. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกับบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง
โดยมีวงเงินคุ้มครองตามที่ได้ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
   7. ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขของใบอนุ ญ าตและกฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การประกอบธุรกิจของ TTTBB และแจ้งกองทุนทราบทันทีหากได้รับค�ำบอกกล่าว
หรือค�ำสั่งจากหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตาม
ข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขใบอนุ ญ าตหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง อาจกระทบต่ อ
ความสมบูรณ์ของใบอนุญาตหรือท�ำให้ใบอนุญาตถูกเพิกถอน
   8. เมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรเป็นหนังสือจากกองทุน TTTBB จะต้องจัดเตรียม
และส่งมอบตราสารหรือเอกสาร และด�ำเนินการใดๆ ตามที่กองทุนร้องขอตาม
สมควร เพื่อให้การเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองตามสัญญาประกัน
รายได้ค่าเช่ามีผลสมบูรณ์และมีผลใช้บังคับได้
   9. เมื่ อ ได้ รั บ การร้ อ งขอตามสมควรเป็ น หนั ง สื อ จากกองทุ น TTTBB จะต้ อ งให้
ความช่วยเหลือแก่กองทุนในการใช้สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพ
(Warranty) การประกันภัย (Insurance) หรือสิทธิเรียกร้องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง
10. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองให้พร้อมส�ำหรับให้
กองทุนตรวจสอบ เมื่อกองทุนร้องขอตามสมควร
11. ไม่ แ สดงตนหรื อ อ้ า งว่ า กองทุ น มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งหรื อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ ดๆ
ในการประกอบธุรกิจของ TTTBB หรือแสดงตนว่าเป็นตัวแทนของกองทุน ไม่ว่า
ในเวลาใดๆ ยกเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่ของ TTTBB ตามสัญญาให้บริการจัดหา
ผู้เช่าทรัพย์สิน
12. เก็บรักษาบันทึกการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงส่วนรองในทางการค้าปกติของ TTTBB
13. จัดเตรียมข้อมูล หนังสือ บันทึก หรือเอกสารใดๆ ที่จ�ำเป็นให้แก่กองทุนโดยทันทีเมื่อ
ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากกองทุนเพื่อการที่จะท�ำให้กองทุนสามารถตอบ
ข้อเรียกร้องทางภาษีหรือหน่วยงานทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงส่วนรองได้
14. ด�ำเนินการใดๆ เพื่อมิให้มีการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่สำ� คัญของ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง เว้นแต่เป็นไปตามสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุง
รักษาทรัพย์สิน
15. ด�ำเนินการใดๆ เพือ่ ให้ชนิ้ ส่วนหรือทรัพย์สนิ ซึง่ ติดตัง้ กับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ส่วนรอง (นอกเหนือไปจากส่วนเพิ่มเติม การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนและ
การปรับปรุง ตามสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน (ถ้ามี) ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิข์ องกองทุน) ภายหลังจากวันเข้าท�ำสัญญาประกันรายได้คา่ เช่ามีการระบุ
อย่างชัดเจนและสามารถด�ำเนินการรือ้ ถอนออกจากทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วน
รองได้อย่างถาวร โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

55

เรื่อง

รายละเอียด

16. ไม่ให้เช่าช่วงหรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองหาก
ไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุน เว้นแต่ที่จะอนุญาตให้กระท�ำได้ตาม
ที่ระบุไว้ในสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
17. ด�ำเนินการมิให้มกี ารแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง เว้น
แต่ (1) เป็นกรณีที่หากมิได้มีการด�ำเนินการดังกล่าวจะเป็นเหตุท�ำให้ทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรองได้รับความเสียหายหรือเป็นอันตราย (2) การไม่ด�ำเนิน
การแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะเป็นเหตุทำ� ให้ TTTBB ตกเป็นผูผ้ ดิ นัดตามข้อ
ก�ำหนดของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และ (3) การแก้ ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้น
เป็นการด�ำเนินการตามสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน และ
18. แจ้งให้กองทุนทราบถึงการผิดสัญญาเช่าที่ TTTBB ได้เข้าท�ำกับบุคคลภายนอก
โดยไม่ชักช้า
การให้ บ ริ ก ารจั ด หาผู้ เ ช่ า ทรั พ ย์ สิ น    1. TTTBB ตกลงเป็นผู้ด�ำเนินการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่น ส�ำหรับทรัพย์สินใน
สัดส่วนร้อยละ 20 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงทัง้ หมดของกองทุนที่ได้รบั การส่ง
(ตามสั ญ ญาให้ บ ริ ก ารจั ด หาผู้ เ ช่ า
มอบจาก TTTBB ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากมีผู้เช่ารายอื่นสนใจเช่าทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน)
ในส่วนนี้ กองทุนก็สามารถด�ำเนินการให้เช่าต่อไปได้ (โดยอาจให้ผู้เช่ารายอื่นท�ำ
คู่สัญญา
สัญญาเช่ากับกองทุนโดยตรง หรือกองทุนก�ำหนดให้ทำ� สัญญาเช่ากับ TTTBB) โดย
1. TTTBB ในฐานะผู้จัดหา
TTTBB ตกลงสละสิทธิใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าวโดยทันทีที่กองทุนได้
ผู้เช่าทรัพย์สิน
บรรลุข้อตกลงเรื่องการเช่าใช้กับผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว
2. กองทุน ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน
หาก TTTBB จะเข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่น จะต้องได้รับความเห็น
ชอบจากกองทุนก่อน (ซึ่งกองทุนตกลงจะไม่ปฏิเสธการให้ความเห็นชอบโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรและตกลงจะให้ความเห็น โดยกองทุนต้องแจ้งกลับภายในระยะเวลา
ที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการจัดหา ผู้เช่าทรัพย์สิน) ในกรณีที่ TTTBB มีหรือได้ติด
ตัง้ เส้นใยแก้วน�ำแสงซึง่ ตัง้ อยูบ่ นเส้นทางเดียวกับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงของกอง
ทุน และมีบคุ คลอืน่ สนใจขอเช่าใช้เส้นใยแก้วน�ำแสงบนเส้นทางดังกล่าว TTTBB ตกลง
ที่จะด�ำเนินการให้บุคคลดังกล่าวเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุนก่อน
TTTBB มิได้รับประกันแก่กองทุนภายใต้สัญญานี้ว่าจ�ำนวนทรัพย์สินที่ TTTBB
จะด�ำเนินการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นนั้นจะต้องเป็นจ�ำนวน ขั้นตํ่าเท่าใด
   2. เพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนในระหว่างที่ไม่มีผู้ใดสนใจเช่าใช้ทรัพย์สิน
เส้ น ใยแก้ ว น� ำ แสงดั ง กล่ า ว TTTBB ตกลงเช่ า ใช้ แ ละช� ำ ระค่ า เช่ า ใช้ ท รั พ ย์ สิ น
เส้ น ใยแก้ ว น� ำ แสงดั ง กล่ า วตามข้ อ ตกลงของสั ญ ญาประกั น รายได้ ค ่ า เช่ า
โดยสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าดังกล่าวจะมีก�ำหนดอายุไม่เกิน 3 ปี กองทุนมี
สิทธิต่ออายุสัญญานี้ โดยต้องส่งหนังสือล่วงหน้า 6 เดือนแจ้งการต่ออายุสัญญา
ให้แก่ TTTBB การส่งหนังสือแจ้งการต่อสัญญาดังกล่าวจะมีผลท�ำให้สัญญานี้มี
ผลใช้บังคับต่อไปอีก 3 ปี โดยอัตโนมัติโดยคู่สัญญาไม่จำ� ต้องเข้าท�ำสัญญาประกัน
รายได้ค่าเช่าฉบับใหม่แต่อย่างใด ทั้งนี้ การต่ออายุสัญญาครั้งใดๆ จะต้องไม่เกิน
ก� ำ หนดอายุ ข องใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมประเภทที่ ส ามของ
TTTBB ซึ่งจะสิ้นอายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
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   3. กองทุ น ตกลงให้ TTTBB มี สิ ท ธิ เ ปลี่ ย นแปลงทรั พ ย์ สิ น และรายละเอี ย ดของ
ทรัพย์สินที่ TTTBB มีหน้าที่ต้องจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นภายใต้สัญญานี้ ใน
ระหว่างเวลาใดๆ ของสัญญานี้ โดย TTTBB ต้องมีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้
กองทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ TTTBB จะมีสิทธิดังกล่าวข้างต้นตราบเท่าที่สัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่ามีผลใช้บังคับอยู่เท่านั้น และการด�ำเนินการดังกล่าวจะไม่ท�ำให้
ทรัพย์สินกองทุนได้รับความเสียหาย นอกจากนั้น การใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องไม่มี
ผลท�ำให้ กองทุนกระท�ำผิดต่อค�ำสั่ง หรือ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
ต้องมีความรับผิดทางกฎหมายหรือระเบียบหรือค�ำสั่งใดๆ หรือผิดสัญญาอื่นใดที่
กองทุนมีกับผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงรายอื่น  
  ตลอดระยะเวลาของสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน TTTBB มีหน้าที่หลาย
การบริหารดูแลและบำ�รุงรักษา
ทรัพย์สิน (ตามสัญญาบริหารดูแลและ    ประการซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
   1. ให้บริการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ สมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
บำ�รุงรักษาทรัพย์สิน)
เป็นไปตามที่สัญญาก�ำหนด และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ทรัพย์สิน
คู่สัญญา
เส้นใยแก้วน�ำแสง มีอายุการใช้งานสูงสุด และลดต้นทุน ภาวะการขาดแคลนของ
  1. กองทุน ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน
ทรัพยากร (Outage) หรืออุปสรรคประการอื่นๆ ให้น้อยที่สุด
เส้นใยแก้วนำ�แสง และ
   2. จัดหาบุคลากรแรงงานและผู้เชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมงาน และผู้บริหารที่จ�ำเป็นตาม
  2. TTTBB ในฐานะผู้ให้บริการ
สมควร ซึ่งมีความสามารถในการท�ำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้บริการ
   3. (ก) ด�ำเนินการและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อก�ำหนดของใบอนุญาต และกฎหมายทีใ่ ช้
บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ การบ�ำรุงรักษา และการซ่อมแซมทรัพย์สิน
รวมทัง้ การให้บริการตามสัญญา (ข) ด�ำเนินการยืน่ ค�ำขอและได้รบั การอนุมตั ติ า่ งๆ
ที่จ�ำเป็น ในการประกอบธุรกิจ หรือให้บริการตามสัญญา และ (ค) แจ้งกองทุนโดย
ทันทีหากได้รับค�ำบอกกล่าวหรือค�ำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายอันเป็นสาระส�ำคัญ
   4. ประสานงาน ท�ำสัญญา และตรวจตราการปฏิบัติงานของคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอกเกี่ยวกับการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้
   5. (ก) เก็บรักษาข้อมูลการด�ำเนินงาน บันทึก และเอกสารรายงาน ซึ่งบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและการบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินตามก�ำหนดเวลาที่สัญญานี้
ก�ำหนด และ (ข) ให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนที่จำ� เป็นตามสมควร ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเรื่องการรายงานตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
   6. ด�ำเนินการให้ทรัพย์สินของกองทุนปราศจากซึ่งภาระผูกพันและสิทธิเรียกร้องใดๆ
   7. ไม่ขาย ให้เช่า จ�ำน�ำ จ�ำนอง โอน หรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน
   8. ให้บริการตามสัญญาโดยไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ เว้นแต่ (ก) เป็นการ
ด�ำเนินการตามแผนก�ำหนดการซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาซึ่ง TTTBB ด�ำเนินการ
ตามธุรกิจปกติ (ข ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือพฤติการณ์พิเศษ ตราบที่เหตุ
ฉุกเฉินหรือพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจากการกระท�ำของ TTTBB
   9. รับผิดชอบเรื่องการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นเพื่อการให้บริการตาม
สัญญา และ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund
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10. รับผิดชอบและรับผิดส�ำหรับการกระท�ำ การงดเว้นกระท�ำการ การผิดสัญญา และ
การกระท�ำโดยความประมาทเลินเล่อของตัวแทนบุคคล ภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญา 
ผู้รับจ้างช่วง (sub-contractor) ผู้ ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรเสมือนหนึ่งเป็น
การกระท�ำ การงดเว้นกระท�ำการ การผิดสัญญา  และการกระท�ำด้วยความ
ประมาทของ TTTBB เอง
การโอนสิทธิ (ตามสัญญาโอนสิทธิตาม   TTTBB ตกลงกับกองทุนว่าจะด�ำเนินการต่างๆ รวมถึง
   1. ด�ำเนินการให้ TTTI โอนเงินที่ต้องช�ำระให้แก่กองทุนเข้าบัญชีที่กองทุนระบุ
สัญญาให้บริการโครงข่าย)
   2. ด�ำเนินการให้สญ
ั ญาให้บริการโครงข่าย มีผลใช้บงั คับครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดระยะ
คู่สัญญา
เวลาที่ให้หลักประกัน และ
1. TTTBB ในฐานะผู้โอนสิทธิ
   3. เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองทุน หรือตามที่
2. กองทุน ในฐานะผู้รับโอนสิทธิ
ได้รับอนุญาตภายใต้เอกสารธุรกรรมแล้ว TTTBB ตกลงที่จะไม่ด�ำเนินการดังต่อ
ไปนี้
(ก) สละสิ ท ธิ เปลี่ ย นแปลง แก้ ไ ข หรื อ ดั ด แปลง รวมถึ ง ให้ ค วามยิ น ยอมใน
การสละสิทธิ เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรือดัดแปลง ข้อสัญญาใดๆ ในสัญญาให้
บริการโครงข่าย เว้นแต่ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดและการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวไม่
กระทบถึ ง จ� ำ นวนเงิ น ที่ TTTI ต้ อ งช� ำ ระให้ แ ก่ ก องทุ น หรื อ ระยะเวลาการ
ช�ำระเงิน
(ข) ระงับหรือบอกเลิกสัญญาให้บริการโครงข่าย
(ค) ตกลงยินยอมในข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้สัญญาให้บริการโครงข่ายเว้นแต่ตาม
ที่กฎหมายก�ำหนดและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบถึงจ�ำนวนเงินที่
TTTI ต้องช�ำระให้แก่กองทุน หรือระยะเวลาการช�ำระเงิน และ
(ง) ท�ำให้เสื่อมค่า ท�ำลาย ลดค่า หรือท�ำให้ลดลงโดยประการใดๆ ซึ่งมูลค่าของผล
ประโยชน์ของ TTTBB ที่มีในสัญญาให้บริการโครงข่าย หรือในทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกัน โดยเจตนา ไม่วา่ ในลักษณะใดหรือด้วยวิธีการใด
   
   4. จัดส่งหนังสือบอกกล่าวที่ออกโดย TTTBB หรือที่ TTTBB ได้รับที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาให้บริการโครงข่าย
   5. ท�ำหนังสือแจ้งกองทุนเมื่อเกิดเหตุหรือกรณีใดๆ ที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องของ
TTTBB ภายใต้สัญญาให้บริการโครงข่าย
   6. ด�ำเนินการตามหน้าที่ของตนอย่างครบถ้วนตามก�ำหนดเวลารวมทั้งใช้สิทธิของ
ตนภายใต้สัญญาให้บริการเครือข่ายเต็มที่ และ
   7. ไม่ใช้สิทธิในการหักลบกลบหนี้ใดๆ หรือยกข้อต่อสู้ ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ของTTTBB ภายใต้สัญญาโอนสิทธิขึ้นอ้างต่อกองทุน
  หน้าที่หลักของผู้สนับสนุนรวมถึง แต่ไม่จ�ำกัดอยู่เพียง เรื่องดังต่อไปนี้
ข้อตกลงดำ�เนินการ
   1. ผู ้ ส นั บ สนุ น และบริ ษั ท ในกลุ ่ ม ของผู ้ ส นั บ สนุ น ตกลงจะไม่ โ อนหุ ้ น ในบริ ษั ท ใดๆ
(ตามสัญญาข้อตกลงดำ�เนินการ)
อันจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้สนับสนุนใน TTTBB และ TTTI (โดยทาง
คู่สัญญา
อ้อมในทัง้ สองบริษทั ) ตาํ่ กว่าร้อยละ 76 ตลอดระยะเวลาทีผ่ สู้ นับสนุนยังคงมีหน้าที่
1. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
และความผูกพันตามเอกสารธุรกรรม โดยผู้สนับสนุนจะไม่ก่อภาระผูกพันในหุ้น
จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุน
จ�ำนวนร้อยละ 76 ดังกล่าวของ TTTBB และ TTTI
  2. กองทุน ในฐานะผู้ซื้อทรัพย์สิน และ
อนึ่ง หากสัดส่วนการถือหุ้นของผู้สนับสนุนใน TTTBB และ TTTI (โดยทางอ้อม)
ผู้ให้เช่า
ลดลงตํ่ากว่าร้อยละ 76 เนื่องจากผลของการบังคับคดีที่ท�ำให้อคิวเมนท์ต้องโอน
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3. TTTBB ในฐานะผู้ขาย ผู้เช่า และ
ผู้ให้บริการโครงข่ายแก่ TTTI และ
4. TTTI ในฐานะผู้รับบริการโครงข่าย
จาก TTTBB  และให้บริการ
อินเตอร์เน็ตแก่ลูกค้า

รายละเอียด
ขายหุน้ ของ TTTBB ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของ TT&T ตาม  ค�ำพิพากษาซึง่ ถึงทีส่ ดุ ของศาล
ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาเช่าหลัก บริษัทจัดการจะพิจารณาปัจจัยดัง
ต่อไปนี้ก่อนที่จะด�ำเนินการใดๆ ต่อไปภายใต้สัญญาเช่าหลักและ/หรือสัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่า
(ก) ผู้สนับสนุน และทีมผู้บริหารของ TTTBB (ก่อนการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้นดังกล่าว) ยังคงมีอ�ำนาจควบคุม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
การกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดําเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง หรือการกระทําอื่นใดที่อาจมีผลต่อการบริหาร
กิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ TTTBB และ TTTI หรือไม่
(ข) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มผู้ถือ
หุ้นกลุ่มใหม่และทีมผู้บริหาร (หลังการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว)
(ค) นโยบายและแผนธุรกิจด้านโทรคมนาคมของกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ และ
(ง) ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่
		 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้พิจารณาปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า
TTTBB และ TTTI มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าและเงินประกันรายได้ตาม
สั ญ ญาเช่ า และสั ญ ญาประกั น รายได้ ค ่ า เช่ า ได้ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ น
การพิจารณาเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาเช่าและ
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหาย หรือด�ำเนินการอื่นใด
ตามสิทธิของกองทุนที่มีภายใต้เอกสารธุรกรรม
   2. หากผู้สนับสนุน หรือบริษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุนมีสิทธิเรียกร้องต่อ TTTBB       
หรือ TTTI ตามเอกสารธุรกรรม หรือตามเอกสารอืน่ ใด ผูส้ นับสนุนตกลงทีจ่ ะ  (และ
ท�ำให้แน่ใจว่าบริษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุนจะ) ผ่อนเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้
สนับสนุน หรือบริษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุนดังกล่าวออกไป จนกว่าหน้าที่ทั้งหมด
ของ TTTBB และ TTTI ภายใต้เอกสารธุรกรรมจะได้รบั การปลดเปลือ้ งทัง้ หมด ทัง้ นี้
โดยสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจะเป็นหนี้ด้อยสิทธิกว่าหนี้ที่ TTTBB และ TTTI มีต่อ
กองทุน ทั้งนี้ ยกเว้นสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงด�ำเนินการ
   3. ผู้สนับสนุน TTTBB และ TTTI จะน�ำส่งงบการเงิน บัญชี หรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่ได้มี
การร้ อ งขอตามสมควรจากกองทุ น เพื่ อ ใช้ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ และฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ
   4. จนกว่าหน้าที่ทั้งหมดของ TTTBB ภายใต้เอกสารธุรกรรมจะได้รับการปลดเปลื้อง
ทั้งหมด TTTBB จะต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังต่อไปนี้
(1) อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อทุนไม่เกิน 1 เท่า
(2) อัตราหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า และ
(3) อัตราส่วนทางการเงินในการจ่ายเงินปันผลตามที่สัญญาก�ำหนด
  
ทั้งนี้ ตามค�ำนิยามและรายละเอียดวิธีการค�ำนวณที่กำ� หนดไว้ในสัญญา
ในกรณีทอี่ ตั ราส่วนทางการเงินไม่เป็นไปตามทีก่ ำ� หนด TTTBB อาจไม่สามารถจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือก่อหนี้สินเพิ่มเติมได้ เว้นแต่หนี้สินดังกล่าวจะเป็นหนี้
ด้อยสิทธิกว่าหนี้ท  ี่ TTTBB  มีต่อกองทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
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หน้าที่งดเว้นกระท�ำการของบริษัท
  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุนล่วงหน้า TTTBB และ TTTI ถูกจ�ำกัด
  มิให้ด�ำเนินการบางประการ ซึ่งรวมถึงการกระท�ำดังต่อไปนี้
   1. การประกอบธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของ
TTTBB และ TTTI ในปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะทั่วไปของธุรกิจของ
TTTBB และ TTTI ที่ด�ำเนินการอยู่ในวันที่เข้าท�ำเอกสารธุรกรรม
   2. การเข้าซื้อกิจการ หุ้น หรือเข้าถือประโยชน์ ในลักษณะกรรมสิทธิ์ในนิติบุคคลอื่น
เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงด�ำเนินการ
   3. ลดทุนจดทะเบียน (เว้นแต่กรณีการลดมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งไม่ท�ำให้ทุนจดทะเบียนของ
TTTBB และ TTTI เปลี่ยนแปลง)
   4. การแก้ ไข เปลี่ยนแปลง สละสิทธิ หรือดัดแปลง ซึ่งเงื่อนไขที่ส�ำคัญของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือเงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญใดๆ ของสัญญา (ตามทีค่ สู่ ญ
ั ญา
ตกลงกัน) เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับก�ำหนดหรือเมื่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของ TTTBB หรือ TTTI
   5. การสละสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือยกเลิกสัญญาที่
ส�ำคัญใดๆ (ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน) ซึ่งจ�ำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ
   6. ให้กู้ยืมเงิน หรือกระท�ำการใดๆ ให้ตนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งรวมถึง การค�้ำประกัน
หรือยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย หรือก่อหนี้เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือ
ยอมรับโอนหนี้จากบุคคลอื่นยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ เช่น (ก) TTTBB ให้ผู้สนับสนุน
(และบริษัทย่อยของผู้สนับสนุน) กู้ยืมเงิน (แบบหมุนเวียน) ตามจ�ำนวนที่ตกลงกัน
ซึ่งสามารถช�ำระและกู้ยืมใหม่ ได้ ไม่ว่าเวลาใดๆ หากไม่มีการกระท�ำผิดสัญญา
เกิดขึ้น ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทย่อยของผู้สนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ของสัญญาข้อตกลงด�ำเนินการ (ข) TTTI ให้ TTTBB กู้ยืมเงิน หรือ (ค) บัญชี
ลูกหนี้ของ TTTBB และ TTTI ที่ก่อขึ้นตามธุรกิจปกติ บนเงื่อนไขและข้อก�ำหนด
ทั่วไป (arms’ length basis) และเป็นไปตามทางการค้าปกติ
   7. ก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันบนบัญชีลูกหนี้ (receivables) สินค้าคงคลัง หรือ
ทรัพย์สินของ TTTBB หรือ TTTI (ยกเว้นกรณี (ก) การก่อหลักประกันตามหรือ
ที่อนุญาตไว้ในเอกสารธุรกรรม (ข) ภาระผูกพันซึ่งเกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจ
ตามปกติ หรือ (ค) หลักประกันหรือภาระผูกพันบนทรัพย์สินที่ ไม่มีความจ�ำเป็น
ต่อธุรกิจของ TTTBB หรือ TTTI ตราบที่หลักประกันดังกล่าวได้ ให้ ไว้เพื่อเป็น
ประกันการกู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์รายเดียวหรือหลายราย (ภายใต้เงื่อนไข
ว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อก�ำหนดอื่นๆ ของสัญญาข้อตกลงด�ำเนิน
การนี้)
   8. จ�ำหน่ายบัญชีลูกหนี้ สินค้าคงคลัง หรือทรัพย์สินของ TTTBB หรือ TTTI (เว้นแต่
เป็นการจ�ำหน่ายทรัพย์สินโดยเป็นไปตามเกณฑ์ของกระแสเงินสดที่ก�ำหนด หรือ
ได้กระท�ำตามธุรกิจปกติ บนเงื่อนไขและข้อก�ำหนดทั่วไป (arms’ length basis) และ
เป็นไปตามทางการค้าปกติ)
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   9. จ่ายเงินปันผล เว้นแต่ที่กำ�หนดไว้ภายใต้สัญญา (ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามเกณฑ์
อัตราส่วนทางการเงินที่กำ�หนด)
10. เข้าทำ�ธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่ไม่อยู่บนเงื่อนไขและข้อกำ�หนดทั่วไป (arms’ length
basis) และเป็นไปตามทางการค้าปกติ
11. ตกลงที ่ จ ะประนี ป ระนอมยอมความ หรื อ ทำ�การประนี ป ระนอมยอมความ ใน
การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่การประนีประนอมยอมความดังกล่าวมิได้
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงินของ TTTBB หรือ TTTI
หรือความสามารถในการชำ�ระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักของ TTTBB
12. การควบกิ จ การ การแยกกิ จ การ การรวมกิ จ การ หรื อ การดำ�เนิ น การใดใน
ลักษณะเดียวกันตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงดำ�เนินการ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

9.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์
		 9.3.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร
			
ชื่อ				
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
								ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
			
ที่อยู่				
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
								แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
			
โทรศัพท์ 				
0-2470-3655,0-2470-3201
			
โทรสาร				
0-2470-1996-7

		9.3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้
(1) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
กับส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ก�ำกับดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน ตลอดจน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตาม ให้แจ้ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท�ำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว
(4) จัดท�ำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท�ำการ หรือ
งดเว้นกระท�ำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
			 (5) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ตา่ งหากจากทรัพย์สนิ ของผูด้ แู ลผลประโยชน์  หรือทรัพย์สนิ ของบุคคล
อื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้
(6) ด�ำเนินการตรวจตราทรัพย์สินของกองทุน และบันทึกสภาพทรัพย์สินที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ตรวจตราให้
ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
(7) ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนเป็นไปตามที่
ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงเอกสารธุรกรรม
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund
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(8) จัดทำ�บัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(9) ดำ�เนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำ�สั่งจาก
สำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีดังกล่าว ให้เรียกร้องจากทรัพย์สิน
ของกองทุนได้
(10) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
(11) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนซึ่ง
มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการ
ได้มาหรือจำ�หน่ายไปดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดย
คำ�นึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
(13) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำ�สัญญาหรือแก้ ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญาที่มอบหมายให้บุคคล
ภายนอกเข้ามาเป็นผู้ดำ�เนินการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของสัญญามากกว่า 100 ล้านบาทแต่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าทำ�สัญญาหรือแก้ ไขเพิ่มเติม
หรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดย
คำ�นึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
(14) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลั น เมื ่ อ ผู ้ ด ู แ ลผลประโยชน์ เ ห็ น ว่ า มีเหตุการณ์หรือ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำ�คัญ หรือเมื่อเห็นว่า
จำ�เป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุน
(15) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์
(16) ดำ�เนินการให้มีการรับหรือชำ�ระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการร้องขออย่างสมเหตุ
สมผล ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรือ ข้อกำ�หนดของเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
(ตามแต่กรณี)
(17) ไม่กระทำ�การอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำ�นั้นจะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำ�หน้าที่
เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำ�เนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
18) ในกรณีที่การดำ�เนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ดำ�เนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอำ�นาจดำ�เนินการตามที่จำ�เป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
(19) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กำ�หนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และ
(20) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

		9.3.3 เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
			 บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดให้ เปลี ่ ย นตั วผู ้ ดู แ ลผลประโยชน์ และมี ก ารแต่ ง ตั ้ ง ผู้ด ูแล
ผลประโยชน์รายใหม่ขึ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน
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(2) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำ�การใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรือ  ผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะ
ที่มีนัยสำ�คัญและไม่สามารถเยียวยาได้
(3) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจสถาบัน
การเงิน หรือในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้
(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำ�ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด 1 หมวด 3 หมวด
4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามที่กำ�หนดไว้ ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์
(6) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนที่สำ�คัญอันเนื่องมาจากการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่สามารถตกลงกันได้ใน
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขดังกล่าว
ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ในกรณีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(7) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณี
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว หรือวันถัดจาก
วันที่สำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้สำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำ�การนับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ ไขการขาดคุ ณ สมบั ต ิ เ สร็ จ สิ ้ น ในกรณี ท ี ่ ผ ู ้ ด ู แ ลผลประโยชน์มิได้ทำ�การ
แก้ ไขการขาดคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำ�หนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำ�เนินการขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
กำ�หนดเวลาให้แก้ ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้
ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้ เว้นแต่สำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะสั่งการเป็นอย่างอื่น
(8) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นคำ�ร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแลผลประโยชน์
(ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อฟื้นฟู
กิจการ ประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการชำ�ระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ชำ�ระบัญชี หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบังคับต่างๆ
(9) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามีความผิด
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการทั่วไป หรือ
(10) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่กำ�หนดไว้ข้างต้น โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึงฝ่ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน
			 เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์กำ�หนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมด
หน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องทำ�หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
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แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น หรือตามค�ำสั่งของบริษัทจัดการ หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมถึงการด�ำเนินการอื่นใดที่จ�ำเป็นเพื่อให้การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อย
ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จน   เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายในเวลาอันสมควรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วย
ความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงได้รับค่าตอบแทนตามอัตราปกติที่คิดได้ภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามค�ำสั่ง
ของบริษัทจัดการ หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแล้วเสร็จ
			 ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ถึงก�ำหนดช�ำระแต่ยังมิได้ช�ำระให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการสิ้นสุดของสัญญาแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ดู แ ลผลประโยชน์ โดยค่ า ตอบแทน และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยอื่ น ใด
จะค�ำนวณถึงวันที่ครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรือระยะเวลาที่กำ� หนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์

9.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
		 9.4.1 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
  1.  ดร.วิชิต
  2.  นายสุพจน์
  3.  นางชื่นกมล
  4.  นางสาวศิริเพ็ญ
  5.  นางนพวรรณ

แย้มบุญเรือง
สันติวิภานนท์
ตรีสุทธาชีพ
หวังดำ�รงเวศ
แสวงกิจ

		 9.4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
		
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) ให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัท
จัดการ
(2) แจ้งแก่บริษทั จัดการให้ทราบถึงการทีก่ รรมการรายใดมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรือ่ งทีต่ อ้ ง
ให้ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำ  ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
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9.5 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี นายทะเบียนหน่วยลงทุน และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
		 9.5.1 ผู้สอบบัญชี
		ชื่อ
		ที่อยู่
		โทรศัพท์

บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0-2264-0777

9.5.2 นายทะเบียนหน่วยลงทุน
		ชื่อ
		ที่อยู่

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
0-2009-9000

		โทรศัพท์
		9.5.3 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
		ชื่อ
บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล(ประเทศไทย)จำ�กัด
		ที่อยู่
ชั้น 31 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์                                                                      
43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
		โทรศัพท์
0-2675-8403

9.6 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ
-ไม่มี-

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund
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10. การกำ�กับดูแลกิจการ

10.1 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
		 บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารและจัดการกองทุนด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ
ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา

10.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทจัดการได้จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน เพื่อให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�แก่บริษัทจัดการเกี่ยว
กับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่กองทุนลงทุน โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนประกอบด้วย
1. ดร. วิชิต

แย้มบุญเรือง

กรรมการอิสระ และประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ
2. นายสุพจน์
สันติวิภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม   
3. นางชื่นกมล
ตรีสุทธาชีพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงิน
4. นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำ�รงเวศ    Assistant Managing Director

บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

5. นางนพวรรณ

บลจ.บัวหลวง จำ�กัด

แสวงกิจ

Vice President

บจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย
บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
บลจ.บัวหลวง จำ�กัด

10.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทจัดการมีนโยบายกำ�หนดห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจัดการ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องใช้ขอ้ มูล
ภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ท่มี ิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท
จัดการมีหลักเกณฑ์การขออนุมัติและการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทจัดการด้วย ทั้งนี้ หากผู้บริหารหรือพนักงานฝ่าฝืนข้อกำ�หนดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ดังกล่าวแล้ว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังเป็นการกระทำ�ผิด
ข้อบังคับการทำ�งานและมีโทษทางวินัย
		 กลุ่มบริษัทจัสมินฯ แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ข้อบังคั บของสำ�นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่อง
การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำ�การนับ
จากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่
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งบการเงินจะเผยแพร่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องปรามไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทน�ำข้อมูลภายใน
ไปใช้ประโยชน์ โดยจะด�ำเนินการตรวจสอบและรายงานการเปรียบเทียบการถือหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบทุกครั้ง รวมทั้งมีการรายงานเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมทราบด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ก�ำหนดกฎเกณฑ์การดูแลนอกเหนือจากประกาศที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้
ก�ำหนดไว้

10.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน
		 วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคม ซึ่งในเบื้องต้น คือ
กรรมสิทธ์ ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง บริษัทจัดการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมดังกล่าว ทั้งนี้ เพราะบริษัทจัดการเล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต เนื่องจาก
มีปัจจัยสนับสนุนดังนี้
1. ตลาดอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ ด้าน
ท�ำให้มีความต้องการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนท�ำให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
กลายเป็นบริการพื้นฐานในปัจจุบัน
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิตัลของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมให้มีจ�ำนวนผู้เข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากยิ่งขึ้น
จุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจดิจิตอล จึงกลายเป็นการสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายให้สามารถรองรับการใช้งานได้
ทุกรูปแบบการด�ำรงชีวิต โดยส่งเสริมให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วให้กับประชากร ตลอดจนเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ของทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน จุดเริ่มต้นนี้ ไม่มีข้อจ�ำกัดของจุดสิ้นสุด ด้วยเพราะเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่
หยุดยั้ง
3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ โดยมุ่งที่จะส่งเสริมให้มีการใช้งาน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ทั้ ง ประเภทมี ส ายและไร้ ส ายให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น ให้ ทั ด เที ย มกั บ ประเทศชั้ น น� ำ ในภู มิ ภ าคนี้
เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลที่ผ่านมาก็มุ่งส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม
ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม
บริษัทจัดการเชื่อว่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะใน
วงกว้างของประเทศไทย มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนเพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผล
ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว

10.5 การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สิน
		 กองทุนมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมเป็นหลัก โดยกองทุนมีกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)(“TTTBB”) เป็นผู้เช่าใช้หลัก ซึ่ง TTTBB
เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทุกจังหวัดในประเทศไทย และ
เป็นผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาดและมุ่งเน้นการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจร พัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ
และการบริการลูกค้า นอกจากนั้นคณะผู้บริหารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทักษะ ความเชี่ยวชาญที่
หลากหลาย และมีประสบการณ์ในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
บริษัทจัดการมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สิน ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโทรคมนาคม
2. มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม
3. มีฐานะการเงินที่มั่นคง
4. มีผลการด�ำเนินงานในอดีตที่น่าเชื่อถือ
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5. มีระบบการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี
6. ความเหมาะสมของค่าตอบแทน

10.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน
		 บริษัทจัดการมีการท�ำสัญญาร่วมกันกับผู้บริหารทรัพย์สิน ซึ่งในแต่ละสัญญาจะก�ำหนดหน้าที่ของคู่สัญญา ก�ำหนด
หลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ผิ ด ชดใช้ ค ่ า เสี ย หาย การระงั บ ข้ อ พิ พ าท และข้ อ ตกลงอื่ น ๆ ตามสั ญ ญาข้ อ ตกลงด� ำ เนิ นการ
เพื่อควบคุมติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน
		 นอกจากนั้น บริษัทจัดการก�ำหนดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิค
ด�ำเนินการ โดยด�ำเนินการสุ่มตรวจสอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมดไตรมาสละ 100 เส้นทาง (ไม่ซ�้ำเส้นทางเดิม
ที่เคยตรวจสอบแล้ว) โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาด้านเทคนิคกับบริษัทจัดการเพื่อก�ำหนดเส้นทางในการ
ตรวจสอบ ซึ่งจะตรวจสอบไตรมาสละหนึ่งภูมิภาครวมเป็นจ�ำนวน 400 เส้นทางต่อปี โดยท�ำการวัดระยะทางด้วย
เครื่องมือ OTDR ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานตามมาตรฐานสากล และตรวจสอบจ�ำนวน Core ที่ว่าง เพื่อท�ำ
การเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ได้ให้แก่บริษัทจัดการ
		 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาด้านเทคนิคจะจัดส่งรายงานการตรวจทรัพย์สินให้บริษัทจัดการ ภายหลังการตรวจเป็นรายไตรมาสเพื่อ
บริษัทจัดการจะน�ำไปใช้ในการติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินต่อไป

10.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
		
การตรวจสอบทรัพย์สิน
		 บริ ษั ท จั ด การมี ก ารว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาด้ า นเทคนิ ค เพื่ อ ท� ำ การตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ให้ ท รั พ ย์ สิ น ของกองทุ น มี
สภาพพร้อมในการจัดหาผลประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษาด้านเทคนิคยังคงให้
ค�ำปรึกษากรณีมีข้อสงสัยในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการบ�ำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพื่อรักษาระดับการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบรายได้ค่าเช่า
1. TTTBB น�ำส่งรายงานการส่งมอบทรัพย์สินให้กองทุนภายในวันท�ำการสุดท้ายของเดือน เพื่อบริษัทจัดการค�ำนวณ
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าและร่วมตรวจทานกับ TTTBB และผู้ดูแลผลประโยชน์
2. บริษัทจัดการส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าที่คำ� นวณได้ตามข้อ 1
ไปยัง TTTBB ภายในวันที่ 5 ของเดือน
3. TTTBB ช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าล่วงหน้าในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากวัน
ดังกล่าวตรงกั บ วั น หยุ ด ให้ TTTBB ช� ำ ระค่ า เช่ า ตามสั ญ ญาเช่ า หลั ก และสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าในวันท�ำ
การถัดไปโดยการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการ และ TTTBB จะตกลงเป็นอย่างอื่น
		 การตรวจสอบค่าใช้จา่ ย

		

ค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน
1. TTTBB ส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าบริการรายเดือนตามสัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินไม่เกินวันท�ำการ
สุดท้ายของเดือน
2. บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบค่าบริการรายเดือน
3. กองทุนช�ำระค่าบริการรายเดือนในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด ให้กองทุนช�ำระค่า
บริการในวันท�ำการถัดไปโดยโอนเงินเข้าบัญชี TTTBB ในจ�ำนวนเงินเท่ากับจ�ำนวนทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ทั้งหมดที่ส่งมอบแล้วตามรายงานการส่งมอบทรัพย์สินล่าสุดคูณอัตราค่าบริการ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
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รายงานประจำ�ปี 2561

		
ค่าเช่า/ใบอนุญาตของบุคคลภายนอก
		 1. TTTBB น�ำส่งส�ำเนาสัญญาเช่า/ใบอนุญาตกับบุคคลภายนอกหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า
และค่าบริการดังกล่าวที่ TTTBB ได้ช�ำระไปในรอบปีปัจจุบันและรายงานสรุปรายละเอียดของสัญญาเช่าบริการ
แต่ละรายให้กับบริษัทจัดการภายในวันที่ 15 ของทุกไตรมาส
2. TTTBB วางใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินค่าพาดสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงให้กองทุนทุกสิ้นปีปฏิทิน
3. บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบแจ้งค่าเช่าและค่าบริการ หลักฐาน
การช�ำระค่าใช้จ่าย สัญญาเช่า/ใบอนุญาต เพื่อพิจารณาว่าเป็นค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ หากถูกต้องบริษัทจัดการ
ด�ำเนินการจ่ายเงินให้ TTTBB ภายใน 7 วันท�ำการ นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยท�ำค�ำสั่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชี TTTBB ตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการจะท�ำการบันทึกรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ�้ำซ้อน

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
1. TTTBB น�ำส่งใบปิดงานซ่อมแซมทรัพย์สินที่ระบุรายละเอียดการซ่อม ค่าแรง และค่าวัสดุ ที่ใช้ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ใบตรวจรับงาน ภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย และรายงานประจ�ำวันเกี่ยวกับคดีของแต่ละกรณีความเสียหายที่เกิด
ขึ้นให้บริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการและผู้ดูแลทรัพย์สินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ตรวจสอบความเป็นกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินของกองทุน ตรวจสอบค่าซ่อม ค่าแรง กับราคากลางค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน หากถูกต้องบริษัทจัดการ
ด�ำเนินการจ่ายเงินให้ TTTBB ภายใน 7 วันท�ำการ นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยท�ำค�ำสั่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชี TTTBB ตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ

10.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากยอดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งตามโครงการจัดการ
กองทุนก�ำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่า
ธรรมเนียมการจัดการจะไม่ต�่ำกว่า 10,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
จริงเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีอัตราขั้นตํ่า 10,000,000 บาทต่อปี โดยค่า
ธรรมเนียมการจัดการกองทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นจ�ำนวน 59,102,794.99 บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

10.9 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
		 บริษัทจัดการมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญของกองทุนต่อสาธารณชน อาทิ เช่น ฐานะการเงินและผลการด�ำเนิน
งานของกองทุน ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานประจ�ำปี เพื่อให้นัก
ลงทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนผ่านเว็บไซด์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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10.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
		
10.10.1 การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้
					 (ก) การประชุมสามัญประจ�ำปี ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของกองทุน
เพื่อรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบในเรื่องดังนี้ เป็นอย่างน้อย
(1) การจัดการกองทุนในเรื่องที่ส�ำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต
(2) ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกองทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  โดยอย่างน้อยต้องมีการ
น�ำเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว
(3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
(ข) การประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ ในการจัดการ
กองทุน
(2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เข้าชื่อกันท�ำหนังสือขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีดังกล่าวให้
บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้ถือ
หน่วยลงทุน

		
10.10.2 การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
		
การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) จัดท�ำหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้รวมถึง
ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องนั้นๆ ด้วย
(ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาดังนี้
(1) 14 วัน ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีวาระที่ต้องได้มติผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ�ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(2) 7 วัน ในกรณีอื่นนอกจาก (1)
(ค) ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวัน
ประชุม

		

10.10.3 องค์ประชุม
องค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำ� หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
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(ข) ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจ�ำนวน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ใน (ก) หากว่าการประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตามข้อ 10.10.1 (ข) (2) การประชุมนั้น
เป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยลงทุน
ร้องขอตามข้อ 10.10.1 (ข) (2) ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
		

		

10.10.4 การด�ำเนินการประชุม

การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) การด�ำเนินการประชุม ให้เป็นไปตามล�ำดับระเบียบวาระที่กำ� หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนล�ำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ่งมาประชุม
(ข) เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำ� หนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ ได้
(ค) ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเรื่ อ งตามล� ำ ดั บ ระเบี ย บวาระไม่ เ สร็ จ ตาม (ก) หรื อ พิ จ ารณาเรื่ อ งที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจ�ำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุม
ก�ำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้บริษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่
วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้
ให้โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย
					 การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น ให้บริษัทจัดการจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวด้วย โดยให้จดั ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์พร้อมกับการจัดส่งไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
					 ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์การขอมติและสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุน หัวข้อ 8 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน”
		 10.10.5 ข้อก�ำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน

					

การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุ น และมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนการลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะต้ อ งแจ้ ง วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์และนายทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา  14  วนั   (หรือก�ำหนดระยะเวลาใดๆ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์
หรือนายทะเบียนก�ำหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนจาก
เดิมที่เคยแจ้งไว้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือก�ำหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนก�ำหนด)
ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนตามที่เคยแจ้งไว้นั้น
					 บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้น การจ่าย
หรือการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund
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ดังกล่าว และสิทธิในการได้รับหรือข้อจ�ำกัดสิทธิใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการที่บริษัทจัดการกระท�ำไปโดยชอบ
					 สิทธิออกเสียง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่จะลงมติใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 7.7
“ข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน” จะต้องงดออกเสียงส�ำหรับหน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานั้น

10.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
กองทุนบันทึกค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง
จ่ายให้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัดเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,151,916.00 บาท
(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
กองทุนไม่มีค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

10.12 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
		 - ไม่มี –

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม

11.1 นโยบายภาพรวม
		 บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารกองทุนภายใต้การจัดการด้วยความเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมี
นโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจและ
รายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยการนำ�เสนอ การให้คำ�มั่นสัญญา การขอ
การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระทำ�พฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
ดังกล่าว บริษัทจัดการจึงได้กำ�หนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงหลักการดังกล่าวซึ่งครอบคลุม
5  ด้าน ดังนี้
1. การช่วยเหลือทางการเมือง
2. การบริจาคเพื่อการกุศล
3. เงินสนับสนุน  
4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น
5. สินบนและสิ่งจูงใจ
โดยผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถดู ร ายละเอี ย ดนโยบายการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น ของบริ ษั ท จั ด การเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.bblam.co.th

11.2 การดำ�เนินงาน
บริษัทจัดการได้กำ�หนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั ่น อย่ างละเอี ยด โดยบริ ษ ั ทจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติ
อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยทั่วกัน
• แนวทางการสื่อสาร และการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เพือ่ ให้นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ มีการนำ�ไปใช้อย่างมีประสิทธิผล         เป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรโดยรวม จำ�เป็น
ที่ทุกคนในบริษัท ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานทดลองงาน ลูกจ้างประจำ� ลูกจ้างชั่วคราว จะต้อง
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รับทราบและตระหนักถึงความส�ำคัญของนโยบายดังกล่าว โดยต้องน�ำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดเผยให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องกันทางธุรกิจ เช่น บริษัท คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น ได้ทราบ
• การควบคุมภายในและการรายงาน
บริษัทจัดการจะตรวจสอบการบันทึกรายการทางการเงิน และกระบวนการท�ำบัญชี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและต่ อ เนื่ อ ง
รวมทั้งเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบ
• หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายนี้ โดยได้รับมอบหมายให้ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบและก�ำหนดวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการเพื่อบรรลุหลักการที่ให้ไว้
• บทลงโทษ
หากผู้บริหาร พนักงาน พนักงานทดลองงาน ลูกจ้างประจ�ำ  ลูกจ้างชั่วคราว ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้ว
ไม่กระท�ำตาม บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือค�ำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทจัดการ
ซึ่งบริษัทจัดการจะลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง และมิต้องเรียงล�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 และ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “3BB” มุ่งมั่นด�ำเนินโครงการ
เพื่อสังคมหลายๆ ด้าน อาทิ

ด้านการศึกษา
		 โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี
หนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญด้านการศึกษา โดยเฉพาะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเด็กนักเรียน
ในต่างจังหวัด 3BB ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัด จึงได้คัดเลือกโรงเรียนใน
ระดับประถมศึกษาในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อติดตั้งบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และ 3BB WiFi ฟรี ซึ่งได้ด�ำเนิน
โครงการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนทั้งสิ้น 2,270 โรงเรียนทั่วประเทศ นับเป็นการเปิด
โลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนใกล้เคียงมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล ท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีทาง
การศึกษา สร้างชื่อเสียงแก่ตัวเอง และครอบครัว
		 โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ด�ำเนินโครงการ “JAS CSR for Children”
มาอย่างต่อเนื่อง เยาวชนซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติได้รับการส่งเสริมทางการศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา
โดยบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา และอาหารกลางวัน รวมทั้งเงินสนับสนุนจากการ
จัดประกวดเขียนเรียงความ “อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจ�ำวันของหนู”

ด้านกีฬา
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม กี ฬ าวอลเล่ ย ์ บ อลหญิ ง ผ่ า นสโมสรวอลเล่ ย ์ บ อลนครนนท์ ภายใต้ ชื่ อ
“3BB นครนนท์” ซึ่งเป็นกีฬาที่ ได้รับความนิยม นักกีฬาของสโมสรฯ มีทักษะความสามารถ จนได้รับคัดเลือกเข้าสู่
การแข่งขันระดับทีมชาติ ถือเป็นความภาคภูมิใจของสโมสร “3BB นครนนท์”

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund
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		 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่นๆ
การมีสว่ นร่วมของพนักงานผ่านโครงการ “จัสมินร่วมใจปลูกป่าชายเลน คืนความสมบูรณ์สธู่ รรมชาติ” ณ ศูนย์อนุรกั ษ์
ป่าชายเลน แหล่งรวมชีวิตลุ่มน�ำ้ ประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทจัสมินฯ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ชุมชนที่ประสบอุทกภัย ด้วยการมอบถุงยังชีพ และเงินสนับสนุนหน่วยงานราชการ ผ่านโครงการ “จัสมินร่วมใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ในจังหวัดน่าน จังหวัดนครพนม และจังหวัดสงขลา
		 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “3BB” ตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง ทั้งนโยบายและเป้าหมายที่จะผลักดันให้บริษัทฯ ตลอดจนพนักงานมีส่วนร่วม
และได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่าง
มั่นคงบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ที่ดี มุ่งหวังและมุ่งมั่นตอบแทนคืน
สังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jasmine.com

11.3 การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
		 - ไม่มี –
11.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 - ไม่มี –
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทจัดการได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้าน
การทุจริตในวงกว้าง   เป็นโครงการที่ ได้รับการสนับสนุนการจัดท�ำโดยรัฐบาลและส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด�ำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นน�ำ  อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้ลงทุนสามารถดูแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.bblam.co.th

12. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

12.1 สรุปความเห็นของหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน/ หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ
12.1.1 สรุปความเห็นของหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
จากการประเมินระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนเห็นว่า ระบบการกํากับดูแลมีความเหมาะสม โดยบริษัทจัดการได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการ
ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมและติดตามดูแลการดําเนินงานของผู้จัดการกองทุน ทําให้
สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของกองทุนจากการทีม่ กี รรมการ/ผูบ้ ริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี าํ นาจ การทําธุรกรรม
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการกํากับดูแลในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมแล้วเช่นกัน
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12.1.2 สรุปความเห็นของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
		 ฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่างๆ ที่
รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ก�ำหนด โดยการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในนีเ้ ป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบประจ�ำปีที่ได้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นฝ่ายงานที่มีความอิสระในการด�ำเนินงาน จึงรายงาน
ผลการปฏิบตั งิ านโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ฝ่าย
ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานมีความรัดกุมและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนที่เป็น
สาระส�ำคัญ มีการมอบหมายบุคคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ท�ำให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนิน
งานของผู้บริหารทรัพย์สินอย่างเหมาะสม

12.2 หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน/ หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ
		 12.2.1 หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(1)

นายสุธีร์ คันธารวงสกุล เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน Compliance & Legal เพื่อท�ำหน้าที่กำ� กับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยมีคุณสมบัติของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้

ชื่อ-สกุล
ประวัติการศึกษา	
			
นายสุธีร์  คันธารวงสกุล นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำ�งาน
และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประสบการณ์ทำ�งาน
Deputy Managing Director,
Head of Compliance & Legal
บลจ.บัวหลวง จำ�กัด
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร Compliance
Refresher Course

เป็นศูนย์กลางการกำ�กับดูแลการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทจัดการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำ�หนด
ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือหน่วยงาน
ทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

75

(2)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 ได้พิจารณาคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และ
การอบรมของนายสุธีร์   คันธารวงสกุล เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน
Compliance & Legal และเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำ� กับดูแล
การประกอบธุรกิจของบริษัท
(3)   หน่วยงาน Compliance & Legal ซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นโดยตรงกับ
คณะกรรมการบริษทั ดังนัน้ ในการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนี้ จึงต้องได้รบั
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

		
12.2.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
		 (1) นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท โดยมีคุณสมบัติ
ของผู้ดำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล
ประวัติการศึกษา	
			
นางสาวสิริมา
ประภาพานิชย์

(2)

(3)
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ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ
นิติศาสตร์บัณฑิต   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทำ�งาน
และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประสบการณ์ทำ�งาน
- Assistant Managing
Director, Head of Internal
Audit บลจ.บัวหลวง จำ�กัด
- Head of Internal Audit
บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย
(ประเทศไทย)
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
- COSO Internal Control
- IT risk and IT Governance

ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติ
งานด้านต่างๆ อย่างเป็นอิสระ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในด้านต่างๆ
ดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล พร้อมทั้งให้ข้อ
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ ไขให้
การปฏิบัติงานมีความรัดกุมและ
เหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ได้พิจารณาคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และ
การอบรมของ นางสาวสิรมิ า ประภาพานิชย์ เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตัง้ ให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ เป็นหน่วยงานอิสระทีข่ นึ้ ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานนี้ จึงต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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13. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

13.1 รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
		
13.1.1 การเปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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หมายเหตุ : * เป็นการซื้อขายกับกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง
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13.1.2 ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
			 รายการระหว่างกองทุนกับบริษทั จัดการและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป
และในราคาตลาด

		
13.1.3 นโยบายการท�ำธุรกรรมระหว่างกัน และแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
			 บริษัทจัดการอาจมีความจ�ำเป็นในการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หากเกิดกรณี
ดังกล่าว บริษทั จัดการจะก�ำหนดเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไปและในราคาตลาด ซึง่ สามารถ
เปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะปฏิบัติตามประกาศ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการระหว่างกัน

		
13.1.4 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		
1. ในการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศก�ำหนด
2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม
3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท�ำธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   เข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
4. การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม

13.2 รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
		
13.2.1 การเปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์

		
13.2.2 ความจำ�เป็นและสมเหตุสมผล
			 รายการระหว่างกองทุนกับผูด้ แู ลผลประโยชน์และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าโดย
ทั่วไปและในราคาตลาด
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		 13.2.3 นโยบายการทำ�ธุรกรรมระหว่างกันและแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษั ท จั ด การอาจมี ค วามจำ�เป็ น ในการทำ�รายการระหว่ า งกั น กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งในอนาคต
หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะกำ�หนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและใน
ราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis)
และจะปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�รายการระหว่างกัน

13.2.4 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ในการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศกำ�หนด
2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม
3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการทำ�ธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทำ�ธุรกรรมกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
4. การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม

13.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
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ส่วนที่ 4 ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
14. ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

14.1 ตารางสรุปงบการเงิน
		
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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งบกำ�ไรขาดทุน
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งบกระแสเงินสด

(หน่วย : บาท)
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(หน่วย : บาท)

14.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ

หมายเหตุ :
*
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เป็นการถัวเฉลี่ยตามจ�ำนวนวันทั้งปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน
** การซื้อขายเงินลงทุนไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุน
อย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่
ในระหว่างปี
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หมายเหตุ :
*
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นค�ำนวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ((ส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวด+ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปลายงวด)/2)
** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ค�ำนวณจากรายได้ จ ากการลงทุ น สุ ท ธิ ห ารด้ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ร วมเฉลี่ ย ((สิ น ทรั พ ย์ ร วมต้ น งวด+สินทรัพย์รวม
ปลายงวด)/2)
*** อัตราการหมุนของสินทรัพย์ค�ำนวณจากรายได้รวมหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวมต้นงวด+สินทรัพย์รวมปลายงวด)/2)
**** อัตราการจ่ายเงินปันผลค�ำนวณจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในงวดที่เกี่ยวข้องหารด้วยรายได้จากการลงทุนสุทธิ (โดยไม่รวม
รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน)

15. ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกองทุน และข้อมูลการวิเคราะห์และค�ำอธิบายของบริษัทจัดการ

15.1 การวิเคราะห์การด�ำเนินงานที่ผ่านมา
		 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานในส่วนนีค้ วรอ่านคูก่ บั งบการเงินส�ำหรับปี 2561 งบการเงินส�ำหรับ
ปี 2560 พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปีนั้นๆ
		 15.1.1 ภาพรวมของการด�ำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ

				

- ภาพรวมของการด�ำเนินงาน

ผลการด� ำ เนิ น งานของกองทุ น ส� ำ หรั บ ปี 2561 กองทุ น มี สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ป ลายงวดเท่ ากับ
58,904.67 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่ ได้รับจากผู้ถือหน่วย 54,183.80 ล้านบาท และก�ำไรสะสม
4,720.87 ล้านบาท กองทุนมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานในระหว่างปีเท่ากับ
5,099.29 ล้านบาท และกองทุนมีการแบ่งปันก�ำไรให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี เท่ากับ 4,950.00
ล้านบาท
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ส�ำหรับปี 2561 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน 5,099.29 ล้านบาท มีมูลค่า
สินทรัพย์ถัวเฉลี่ยระหว่างปีเท่ากับ 58,923.44 ล้านบาท ท�ำให้อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์
สุทธิจากการด�ำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่าง  ปี 2561 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 8.65 ลดลงร้อยละ
3.59 จากร้อยละ 12.24 ในปี 2560 สาเหตุหลักจากปี 2561 เกิดขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
				 ส�ำหรับปี 2561 กองทุนมีรายได้รวมจากการลงทุนเท่ากับ 5,845.96 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของรายได้
จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เท่ากับร้อยละ 9.92 ลดลงร้อยละ 0.02
จากร้อยละ 9.94 ในปี 2560 ลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก  ปี 2561 มีหนี้สินจากเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจ�ำนวน 13.47 ล้านบาท
					กองทุนมีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี 2561 เท่ากับ 390.87 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถั ว เฉลี่ ย ระหว่ า งปี เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 0.66 เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.04 จากร้อยละ        
0.62 เนื่องจากกองทุนมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น
					อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างปีเท่ากับร้อยละ 1.56 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.95 จากร้อยละ 0.61 ในปี 2560

				 - การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
					-ไม่มี		 15.1.2 ความสามารถในการท�ำก�ำไร
				 งบก�ำไรขาดทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิส�ำหรับปี 2561 เท่ากับ  5,455.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.00 ล้านบาท หรือร้อยละ
0.22 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ รายได้ จ ากการลงทุ น สุ ท ธิ ส� ำ หรั บ ปี 2560 ที่ 5,443.09 ล้ า นบาท โดย
มีรายละเอียดดังนี้
				 กองทุนมีรายได้รวมส�ำหรับปี 2561 เท่ากับ 5,845.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,803.26  ล้านบาท ในปี 2560
จ�ำนวน 42.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.74 โดยมาจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง 5,814.45
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,776.33 ล้านบาท ในปี 2560 จ�ำนวน 38.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.66 เนื่องจาก
ในปี 2561 มีการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในปี 2561 กองทุนมีรายได้ดอกเบีย้ เท่ากับ
31.45 ล้านบาท
				 ค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี 2561 เท่ากับ 390.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 360.17 ล้านบาท ในปี 2560 จ�ำนวน 30.70
ล้านบาท หรือร้อยละ 8.52 โดยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนเท่ากับ 81.67 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก 79.22 ล้านบาท ในปี 2560 จ�ำนวน 2.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.09 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนิน
งานเท่ากับ  274.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 255.84 ล้านบาท ในปี 2560 จ�ำนวน 18.85 ล้านบาท หรือร้อยละ
7.37 (ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน 274.69 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรัก ษา
ทรั พ ย์ สิ น 214.29 ล้ า นบาท ค่ า สิ ท ธิ แ ห่ ง ทาง 54.98 ล้ า นบาท และค่ า ประกั น ภั ย 5.42   ล้ า นบาท
เปรียบเทียบกับในปี 2560 ประกอบด้วยค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน 208.04 ล้านบาท ค่าสิทธิ
แห่งทาง 42.34 ล้านบาท และค่าประกันภัย 5.45 ล้านบาท) และในปี 2561 กองทุนมีคา่ ใช้จา่ ยอืน่ ๆ เท่ากับ 34.51
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 25.11 ล้านบาทในปี 2560 จ�ำนวน 9.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.43 เนื่องจาก
กองทุนมีรายจ่ายค่าซ่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติ
ถึงแม้ว่ากองทุนจะจัดท�ำประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สิน (Property All Risks) แต่ในการเรียก
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รายงานประจำ�ปี 2561

				 ชดเชยเงินประกันในแต่ละครั้ง กองทุนจะต้องรับผิดชอบเงินรับผิดส่วนแรก (deductible) ดังนั้น กองทุนจึงยัง
			

คงมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในปี 2561 จ�ำนวน 355.80 ล้านบาทเกิดจากกองทุนมี
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงลดลงให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมจ�ำนวน 356.00
ล้านบาท (จากเดิม 57,656.00 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 57,300.00 ล้านบาท)

				 การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการหาก�ำไร
ในปี 2561 กองทุนมีอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 93.31 ลดลงร้อยละ
0.48 จากร้อยละ 93.79 ในปี 2560 และกองทุนมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วย (รายได้จากการลงทุนสุทธิ/
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย) เท่ากับร้อยละ 9.27 ลดลงร้อยละ 0.16 จากร้อยละ 9.43 ในปี 2560
		 15.1.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

				

งบดุล

สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 59,846.14 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุน
ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง 57,300.00 ล้านบาท (ลดลง 356.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.62 จาก
57,656.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากการประเมินมูลค่า) เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝาก
ธนาคาร 2,536.42 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น  517.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.61 จาก 2,019.23 ล้านบาท) และ
สินทรัพย์อื่น 9.72  ล้านบาท  (เพิ่มขึ้น 1.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.12 จาก 8.16 ล้านบาท)
				 สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 เท่ากับ 58,904.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.29 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 0.25 จาก 58,755.38 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 คิดเป็น 10.7099 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 0.0271 บาทต่อหน่วย TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงรายเดียวของกองทุน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของ TTTBB ของปีบัญชีสิ้นสุด ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้ว TTTBB ยังคงมีความสามารถที่จะช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญา
ประกันรายได้ ค่าเช่าได้ โดยในปี 2561 TTTBB มีก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ยจ่าย
(EBITDA) และก่อนจ่ายค่าเช่าให้กองทุนประมาณ 12,051 ล้านบาท ในขณะที่ TTTBB มีรายจ่ายค่าเช่า
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่จ่ายให้กองทุนในปี 2561 เท่ากับ 5,814 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2561 TTTBB มี
สัดส่วนของรายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินที่จ่ายให้กองทุนต่อก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ยจ่าย
และก่อนจ่ายค่าเช่าให้กองทุนเท่ากับร้อยละ 48
			 การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ในปี 2561 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (รายได้จากการลงทุนสุทธิ/ สินทรัพย์รวมเฉลี่ย) เท่ากับ
ร้อยละ 9.13 ลดลงร้อยละ 0.11 จากร้อยละ 9.24 ในปี 2560 ปี 2561 กองทุนมีอัตราการหมุนของสินทรัพย์
(รายได้รวม/ สินทรัพย์รวมเฉลี่ย) เท่ากับ 0.10 เท่า คงที่เมื่อเทียบกับปี 2560
		 15.1.4 ความสามารถในการช�ำระหนี้

				 งบดุล
				 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนมีหนี้สินรวมเท่ากับ 941.47 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย

ค้างจ่าย 124.96 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 816.51 ล้านบาท หนี้สินรวมปี 2561 เพิ่มขึ้น 13.47
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.45 จาก 928.00 ล้านบาท (เนื่องจากในปี 2561 กองทุนมีค่าใช้จ่ายพาดสาย
ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน 13.97 ล้านบาท)
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				 การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 20.38 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 18.18 เท่าในปี 2560
เนื่องจากกองทุนมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น แสดงว่ากองทุนมีความสามารถในการช�ำระหนี้ระยะสั้นและมีความคล่อง
ตัวในการช�ำระหนี้ระยะสั้นมากขึ้น
		 15.1.5 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

				

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนมีเงินฝากธนาคารเท่ากับ 36.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.1 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 684.43 เมื่อเทียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2560 ที่จ�ำนวน 4.69 ล้านบาท
				 (1) แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
ส�ำหรับปี 2561 กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 4,982.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
300.63 ล้านบาท จากปี 2560 ที่กองทุนมีเงินสดสุทธิ 4,681.46 ล้านบาท แม้ว่าในปีนี้จะมีการเพิ่มขึ้นใน
สินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานลดลง สาเหตุหลักเกิดจากรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
เงินลงทุนที่ ไม่ใช่เงินสด ท�ำให้มียอดบวกกลับการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานส�ำหรับ
ปี 2561 กองทุนมีแหล่งที่มาของเงินลงทุนสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ
จากการด�ำเนินงาน
แหล่งเงินทุนใช้ ไปของกองทุนเกิดจาก กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน กองทุนมีกระแสเงินสดสุทธิ
ใช้ ไปจ�ำนวน 4,950.00 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ�ำนวน 185.35 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากใน
ปี 2560 กองทุนมีการช�ำระคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนจ�ำนวน 130.35 ล้านบาท แต่ไม่มรี ายการ
ดังกล่าวในปี 2561 โดยกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปเป็นการแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 4,950.00
ล้านบาท
				 (2) รายจ่ายลงทุน (capital expenditure)
ส�ำหรับปี 2561 กองทุนไม่มีรายจ่ายลงทุน
				 (3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
กองทุนคาดว่ายังมีเงินทุนเพียงพอ เพื่อใช้ ในการด�ำเนินงานโดยไม่ต้องมีการกู้ยืมเงิน แต่ถ้าหาก
กองทุนมีความจ�ำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงิน กองทุนก็คาดว่าน่าจะท�ำได้ ไม่ยาก เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในสัดส่วนที่ตำ�่ ดังที่กล่าวมาข้างต้น
				 (4) ความสามารถในการช�ำระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (covenant) และภาระผูกพันที่ส�ำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน
		 15.1.6 ผลตอบแทนของกองทุน
อัตราผลตอบแทนของกองทุนจากตารางหัวข้อ 8.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินคืนทุน
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานรอบในรอบปีบัญชี 2561 จะเป็นจ�ำนวนรวมของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 13 - 16
กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.90 บาท/หน่วย และส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในรอบปีบัญชี 2560
จะเป็นจ�ำนวนรวมของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 - 12 กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.91 บาท/หน่วย
โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลดังนี้
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อัตราผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ
		

ปี 2561
(ร้อยละ)

ปี 2560
(ร้อยละ)

ราคาที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
(ราคา IPO เท่ากับ 10.00 บาท)
ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1  
(9.9162 บาท )
ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2
(9.8753 บาท)
ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3
(9.8516 บาท)
ราคาตลาด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
(10.00 บาท)

9.00

9.10

9.08

9.18

9.11

9.21

9.14

9.24

9.00

9.10

				 การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
ในปี 2561 กองทุนไม่มีภาระดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมใดๆ และกองทุนมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ
90.74 ในปี 2561

15.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต
15.2.1 รายจ่ายฝ่ายทุนจากค่าย้ายสายเส้นใยแก้วนำ�แสงลงใต้ดิน ซึ่งประมาณการว่าจะเริ่มมีรายจ่ายดังกล่าวใน
ปี 2558 แต่ในปี 2561 ที่ผ่านมายังไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการนำ�สายเส้นใยแก้วลง
ใต้ดินอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตจากคำ�สั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ทั้งนี้ ประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทางกองทุนได้ประมาณการไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
15.2.2 รายจ่ายค่าซ่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสงที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติ ถึงแม้ว่ากองทุน
จะจัดทำ�ประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สิน (Property All Risks) แต่ในการเรียกชดเชยเงินประกันใน
แต่ละครั้ง กองทุนจะต้องรับผิดชอบเงิน   รับผิดส่วนแรก (deductible) ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีค่าใช้จ่ายใน
ซ่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสงดังกล่าว

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund
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16. ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
ที่แสดงไว้ ใน www.sec.or.th หรือ เว็บไซต์ของกองทุน www.jas-if.com

วันที่รวบรวมข้อมูล 5 มีนาคม 2562

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2561

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

93

94

รายงานประจำ�ปี 2561

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

95

96

รายงานประจำ�ปี 2561

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

97

98

รายงานประจำ�ปี 2561

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

99

100

รายงานประจำ�ปี 2561

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

101

102

รายงานประจำ�ปี 2561

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

103

104

รายงานประจำ�ปี 2561

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

105

106

รายงานประจำ�ปี 2561

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

107

108

รายงานประจำ�ปี 2561

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

109

110

รายงานประจำ�ปี 2561

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

111

112

รายงานประจำ�ปี 2561

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

113

114

รายงานประจำ�ปี 2561

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

115

116

รายงานประจำ�ปี 2561

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

117

118

รายงานประจำ�ปี 2561

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

119

120

รายงานประจำ�ปี 2561

