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ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส�ำคัญของกองทุน
1. สาระส�ำคัญของกองทุน

1.1 ชื่อกองทุน ประเภท เงินทุนจดทะเบียน และอายุกองทุน

		 ชื่อกองทุน
						
		 ประเภทโครงการ
		 เงินทุนจดทะเบียน
yyวันจัดตั้งกองทุน
yyหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1
yyหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2
yyหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3
yyหลังเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1
		 อายุกองทุน

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)
76,683,800,000 บาท
(เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสามล้านแปดแสนบาท)
ไม่กำ� หนดอายุกองทุน

1.2 ชื่อบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์
		 บริษัทจัดการ
		 ผู้ดแู ลผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

1.3 สรุปข้อมูลที่สำ� คัญเกี่ยวกับทรัพย์สิน
รายละเอียดทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน
ที่ตั้งของทรัพย์สิน
วันที่เข้าลงทุน

ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง จ�ำนวน 1,680,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจากบริษัท
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB)  โดยทรัพย์สินประกอบด้วย
1. ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิม จ�ำนวน 980,500 คอร์กโิ ลเมตร จากการลงทุนครัง้ แรก
และ
2. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม จ�ำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร จากการซื้อ
ทรัพย์สินเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย
1. ลงทุนครั้งแรก : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
2. ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
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ต้นทุนเงินลงทุน

55,000,000,000 บาท : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิม
38,000,000,000 บาท : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม
93,000,000,000 บาท : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมด

ลักษณะการจัดหาผล
ประโยชน์

ให้บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB) เช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
ั ญาเช่าหลัก และสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและ
น�ำแสง ตามสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
แทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และกองทุนได้เข้าท�ำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้
จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเพื่อให้บริการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และ
บริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงแทนกองทุน
100,200,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562; ประเมินเมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2563)
โดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล(ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ด้วยวิธี
รายได้ (Income Approach) ผู้ประเมินหลักคือ นางวันเพ็ญ ต้องวัฒนา
รายได้คา่ เช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เท่ากับ 6,354.51 ล้านบาท
กองทุนเข้าท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ในวงเงินกู้จ�ำนวน
18,160.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ดังนี้     
1. จ�ำนวน 15,500.00 ล้านบาท เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึง่ ส�ำหรับซือ้ ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงส่วนเพิ่มจ�ำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร           
2. จ�ำนวน 2,660.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม

ราคาประเมินล่าสุด
รายได้ต่อปี
ภาระผูกพัน

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กองทุนได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยการ
ซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร จากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด
(มหาชน) (TTTBB) มูลค่าการลงทุน 38,000.00 ล้านบาท และมีแหล่งเงินทุนส�ำหรับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1  ดังนี้
1. เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 22,500.00 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 54,183.80 ล้านบาท ราคาพาร์
9.8516 บาท ต่อหน่วยลงทุน โดยเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จำ� นวน 2,500 ล้านหน่วย หน่วยละ 9.00 บาท รวม
เป็นทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 76,683.80 ล้านบาท และ
2. กู้ยืมเงินจาก ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)  จ�ำนวน 18,160.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
(ก) จ�ำนวน 15,500.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งส�ำหรับซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และ
(ข) จ�ำนวน 2,660.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
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1.4 สรุปข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับการจัดหารายได้จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ณ วันทีข่ องเอกสารฉบับนี้ กองทุนมีกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวน 1,680,500 คอร์กโิ ลเมตร
ซึ่งกองทุนซื้อจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB) โดย TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
และแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า และกองทุนได้เข้าท�ำสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาบริหารดูแล
และบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงเพื่อให้บริการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงแทนกองทุน
นอกจากนี้ TTTBB และกองทุนเข้าท�ำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
โดยกองทุนแต่งตั้งให้ TTTBB ด�ำเนินการให้บริการทางการตลาดและจัดให้มีการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงทัง้ หมดทีก่ องทุนได้รบั มอบตามสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ
เดิม และ สัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น หรือลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น ซึ่ง
TTTBB หรือกองทุนเป็นผู้ติดต่อหามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
สัญญาเกีย่ วกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานมีรายการดังต่อไปนี้
1.4.1 สัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลัก คูส่ ญ
ั ญาระหว่าง กองทุนในฐานะผูใ้ ห้เช่า และ TTTBB
ในฐานะผู้เช่า
1.4.2 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า คู่สัญญาระหว่าง กองทุนในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธิท์ รัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง ซึง่ มีหน้าทีเ่ ปิดให้บคุ คลอืน่ ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงของกองทุน และ TTTBB ในฐานะผู้รับประกันรายได้ในรูปของค่าเช่า
1.4.3 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน คู่สัญญาระหว่าง กองทุน
ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง และ TTTBB ในฐานะผู้ให้บริการ
1.4.4 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน คู่สัญญาระหว่าง TTTBB ใน
ฐานะผู้จัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน และ กองทุนในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน
1.4.5 สัญญาบัญชีธนาคารส�ำหรับส�ำรองการช�ำระค่าเช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง คูส่ ญ
ั ญาระหว่าง กองทุน
ในฐานะผู้ให้เช่า TTTBB ในฐานะผู้เช่า และ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะธนาคาร
ผู้รักษาบัญชี
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน
สรุปสาระส�ำคัญของสัญญาจัดหาผลประโยชน์
กองทุนจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงโดยการเข้าท�ำสัญญา 2 ฉบับกับ TTTBB เพื่อให้ TTTBB เช่า
ทรัพย์สินต่อไปนี้
1. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักซึ่งมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 12 ปี 2 เดือน (สิ้นสุดในวันที่ 29
มกราคม 2575) ส�ำหรับการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมจ�ำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
เดิมทั้งหมด และทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มจ�ำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม
ทั้งหมด นอกจากนี้ กองทุนมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (ส�ำหรับทรัพย์สิน
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เส้นใยแก้วน�ำแสงหลักเดิมและทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงหลักส่วนเพิม่ ) ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิน้ สุดอายุของ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก หาก TTTBB มีรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
(FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ตำ�่ กว่า 40,000.00 ล้านบาท และ TTTBB ได้รบั การต่ออายุใบอนุญาตทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงความเห็นชอบต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการต่ออายุสญ
ั ญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลัก โดยอัตราค่า
เช่า ณ วันที่ต่อสัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปีข้างต้นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิม่ ) ซึง่ เท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับ
ขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี
2. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าโดยจัดท�ำขึ้นเพื่อให้กองทุนในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์
ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิม และทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ สามารถน�ำทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิม
จ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมทั้งหมด และทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มจ�ำนวน
ร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมด ออกให้ผู้อื่นเช่าใช้ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช.ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจ
เช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมและทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ ดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และช�ำระ
ค่าเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า เพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนตลอดระยะเวลาของ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่า
เช่าจะมีระยะเวลา 3 ปี โดยกองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีก
ครั้งละ 3 ปี จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569
ส�ำหรับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิม และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 ส�ำหรับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่
1.5 การรับประกันรายได้
-ไม่มี1.6 สรุปเหตุการณ์ที่มีนัยส�ำคัญ
วันที่
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2562 เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจ�ำนวน 2,500.00 ล้านหน่วย
หน่วยละ 9.00 บาท
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของโครงการครั้งที่ 1 ต่อส�ำนักงาน กลต.จ�ำนวน 22,500.00
ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียน ของโครงการทั้งสิ้น 76,683.80 ล้านบาท
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
เข้าลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มครั้งที่ 1 โดยได้รับมอบทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มจ�ำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร จาก TTTBB ครบถ้วน
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     1.7 สรุปข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
กองทุนเข้าท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ในวงเงินกู้จ�ำนวน 18,160.00 ล้านบาท
แบ่งออกเป็น ดังนี     
้
1. จ�ำนวน 15,500.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งส�ำหรับซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงส่วนเพิ่มครั้งทิ่ 1 จ�ำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร           
2. จ�ำนวน 2,660.00 ล้านบาท เพือ่ ใช้ในการช�ำระภาษีมลู ค่าเพิม่ จากการซือ้ กรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงส่วนเพิ่มครั้งที่ 1
1.8 ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทุนย้อนหลัง  
		 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน
		 ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ครั้งที่

ผลการด�ำเนินงานงวด

1-4
5-8
9-12
13-16
17
18
19
20

10 กุมภาพันธ์  - 31 ธันวาคม 2558
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562
รวม

อัตราเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
0.74
0.90
0.91
0.90
0.24
0.23
0.23
0.20
4.35
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		 ประวัติการจ่ายเงินคืนทุน			
จ�ำนวนเงินทุน
จ�ำนวนเงินทุน
จ�
ำ
นวนเงิ
น
ทุ
น
จดทะเบียนก่อนลด
จดทะเบียนหลังลด
จดทะเบียนที่ลดลง
วันปิดสมุด วันเฉลี่ยจ่าย มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ครั้งที่
ทะเบียน
เงินคืน
ต่อหน่วย
รวม
ต่อหน่วย
รวม
ต่อหน่วย
รวม
(บาท) (ล้านบาท) (บาท) (ล้านบาท) (บาท) (ล้านบาท)
1 3 มี.ค. 59 17 มี.ค. 59 10.0000 55,000.00 0.0838
460.90 9.9162 54,539.10
2

15 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 9.9162 54,539.10

0.0409

224.95

9.8753

54,314.15

3

23 พ.ค. 60

0.0237

130.35

9.8516

54,183.80

6 มิ.ย. 60

9.8753 54,314.15

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน :
กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนือ่ งมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาททีก่ องทุนได้รบั จากบริษทั ทริปเปิล
ที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ในวันทีท่ ำ� การซือ้ ขายทรัพย์สนิ เดิมเสร็จสิน้ ตามสัญญาเช่าหลักเดิม ทัง้ นี้ บริษทั
จัดการมีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2559 จ�ำนวน 685.85 ล้านบาท และปี 2560 จ�ำนวน 130.35
ล้านบาท โดยการลดทุนนีเ้ ป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนทีไ่ ด้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
จัดการกองทุน
ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาเช่าหลักทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปี 2574-2575 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะท�ำให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้รบั เงินปันผล
ในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่น�ำมาคืนนี้เป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งในอนาคตกองทุนจะไม่ได้รับเงินค่าเช่า
จ�ำนวนดังกล่าวข้างต้นอีก นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงให้
TTTBB เช่าและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนก�ำหนด กองทุนจะต้องคืนเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
อย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาช�ำระค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง
ส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้
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1.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน  
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าสิทธิแห่งทาง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าซ่อมแซมความเสียหาย
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าประกันภัย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมายเหตุ : สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย 63,694,080,016.59 บาท

จ�ำนวนเงิน
หน่วย : พันบาท
238,643.62
126,143.84
70,678.03
62,705.41
27,530.84
24,592.20
11,286.97
9,170.17
6,590.16
5,000.00
582,341.24

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
0.37
0.20
0.11
0.10
0.04
0.04
0.02
0.01
0.01
0.01
0.91
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1.10 ข้อมูลทางการเงินที่สำ� คัญ
ตารางสรุปงบการเงิน
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนในทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงตามมูลค่า
ยุติธรรม
(ราคาทุน : 93,000 ล้าน
บาท (2561 และ 2560 :
55,000 ล้านบาท))
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตาม
มูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน : 3,069 ล้านบาท
(2561 : 2,496 ล้านบาท และ
2560 : 2,013 ล้านบาท))
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียนและทุนทีไ่ ด้รบั
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ก�ำไรสะสม
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

2561
ร้อยละ
ของ
สินทรัพย์

บาท

2560
ร้อยละ
ของ
สินทรัพย์

บาท

ร้อยละ
ของ
สินทรัพย์

100,200,000,000

94.47 57,300,000,000

95.74 57,656,000,000

96.60

3,071,624,408

2.90 2,499,632,189

4.18 2,014,535,941

3.38

119,522,051
31,108
2,660,000,000
14,165,395
106,065,342,962

0.11
36,787,521
30,636
2.51
0.01
9,689,966
100.00 59,846,140,312

0.06
4,689,723
1,778,030
0.02
6,378,907
100.00 59,683,382,601

0.01
0.01
100.00

215,720,647
18,026,882,651

0.20
17.00

816,510,000
19,059,113,298
87,006,229,664
76,683,800,000
10,322,429,664
87,006,229,664
10.8757
8,000,000,000

124,957,640
-

0.21
-

111,487,854
-

0.19
-

0.77 816,510,000
17.97 941,467,640
82.03 58,904,672,672
72.30 54,183,800,000

1.36 816,510,000
1.57 927,997,854
98.43 58,755,384,747
90.54 54,183,800,000

1.37
1.56
98.44
90.78

9.73 4,720,872,672
82.03 58,904,672,672
10.7099
5,500,000,000

7.89 4,571,584,747
98.43 58,755,384,747
10.6828
5,500,000,000

7.66
98.44
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งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท
ของรายได้
บาท
ของรายได้
รวม
รวม

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการให้เช่า
6,354,513,984
รายได้ดอกเบี้ย
44,552,285
รายได้อื่น
100
รวมรายได้
6,399,066,369
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
62,705,405
กองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
11,286,973
ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
5,000,000
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
9,170,175
315,911,803
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
129,226,487
ค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุน
174,885
ค่าใช้จ่ายอื่น
48,865,509
รวมค่าใช้จ่าย
582,341,237
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 5,816,725,132
รายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ
2,061
ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ 4,899,829,799
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รวมรายการก�ำไร(ขาดทุน) 4,899,831,860
สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิ 10,716,556,992
จากการด�ำเนินงาน

99.30 5,814,451,284
0.70
31,452,623
55,443
100.00 5,845,959,350
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2560
ร้อยละ
ของรายได้
รวม

บาท

99.46 5,776,329,444
0.54
26,930,602
100.00 5,803,260,046

99.54
0.46
100.00

0.98

59,102,795

1.01

58,511,285

1.01

0.18

10,638,503

0.18

10,532,031

0.18

0.09
5,000,000
0.12
5,179,974
4.70 255,835,046
0.59
25,107,383
6.69 360,165,719
93.31 5,443,094,327

0.09
0.09
4.41
0.43
6.21
93.79

0.08
5,000,000
0.14
6,933,621
4.94 274,688,797
2.02
0.76
34,507,820
9.10 390,871,536
90.90 5,455,087,814
-

-

-

452

-

76.57 (355,799,889)

(6.09) 1,704,997,884

29.38

76.57 (355,799,889)

(6.09) 1,704,998,336

29.38

167.47 5,099,287,925

87.22 7,148,092,663

123.17
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

(หน่วย : บาท)
2560

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี
10.7099
10.6828
10.3168
บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
0.7271
0.9918
0.9897
รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึน้    จากเงินลงทุน
0.6125
(0.0647)
0.3100
รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน
1.3396
0.9271
1.2997
(0.2438)
หัก :  การลดลงของมูลค่าสินทรัพย์สุทธ ิต่อ                                         
หน่วยจากการเพิ่มทุน
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
(0.0237)
การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
(0.9300)
(0.9000)
(0.9100)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี
10.8757
10.7099
10.6828
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (บาท)
87,006,229,664 58,904,672,672 58,755,384,747
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท)
63,694,080,017 58,923,435,727 58,393,632,646
อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลการด�ำเนินงานในภาพรวม (ร้อยละ)
- อัตราส่วนการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการด�ำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี*
- อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี
- อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี
- อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี**

2562

2561

2560

16.83

8.65

12.24

10.05
0.91
59.07

9.92
0.66
1.56

9.94
0.62
0.61

* มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เป็นการถัวเฉลี่ยตามจ�ำนวนวันทั้งปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน
** การซือ้ ขายเงินลงทุนไม่นบั รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงิน และการซือ้ ขายเงินลงทุนต้องเป็น
รายการซือ้ หรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึง่ ไม่รวมถึงการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน หรือการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน
และค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างปี
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์** (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์*** (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการการเงิน
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุน (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจ�ำหน่าย
อัตราการจ่ายเงินปันผล**** (ร้อยละ)

2562

2561

  2560

14.86

20.38

18.18

90.90
9.37

93.31
9.27

93.79
9.43

8.94
0.10

9.13
0.10

9.24
0.10

0.24
0.22
46.01
3.03

0.00
0.02
N/A
0.00

0.00
0.02
N/A
0.00

93.70

90.74

91.95

หมายเหตุ:
*

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ค�ำนวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วยส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่ ((ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ต้นงวด*สัดส่วนจ�ำนวนวันก่อนลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มต่อจ�ำนวนวันใน1ปี+ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมปลาย
งวด*สัดส่วนจ�ำนวนวันหลังลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มต่อจ�ำนวนวันใน   1 ปี) ส�ำหรับปี 2562 และ อัตราผล
ตอบแทนผู้ถือหุ้นค�ำนวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ((ส่วนของผู้ถือหุ้น
ต้นงวด+ส่วนของผู้ถือหุ้นปลายงวด)/2) ส�ำหรับปี 2561 และ 2560
** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์คำ� นวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลีย่ ((สินทรัพย์รวม
ต้นงวด*สัดส่วนจ�ำนวนวันก่อนลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มต่อจ�ำนวนวันใน1ปี+สินทรัพย์รวมปลายงวด*สัดส่วน
จ�ำนวนวันหลังลงทุนในทรัพย์สนิ ส่วนเพิม่ ต่อจ�ำนวนวันใน1ปี) ส�ำหรับปี 2562 และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ค�ำนวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวมต้นงวด+สินทรัพย์รวม
ปลายงวด)/2)ส�ำหรับปี 2561 และ 2560
*** อัตราการหมุนของสินทรัพย์ค�ำนวณจากรายได้รวมหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวมต้นงวด*สัดส่วน
จ�ำนวนวันก่อนลงทุนในทรัพย์สนิ ส่วนเพิม่ ต่อจ�ำนวนวันใน1ปี+สินทรัพย์รวมปลายงวด*สัดส่วนจ�ำนวนวันหลังลงทุน
ในทรัพย์สนิ ส่วนเพิม่ ต่อจ�ำนวนวันใน1ปี) ส�ำหรับปี 2562 และ อัตราการหมุนของสินทรัพย์คำ� นวณจากรายได้รวม
หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวมต้นงวด+สินทรัพย์รวมปลายงวด)/2)ส�ำหรับปี 2561 และ 2560
**** อัตราการจ่ายเงินปันผลค�ำนวณจากเงินปันผลทีป่ ระกาศจ่ายส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในงวดทีเ่ กีย่ วข้องหารด้วย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (โดยไม่รวมรายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน)
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ภาพรวมของการด�ำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
• ภาพรวมของการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานของกองทุนส�ำหรับปี 2562 กองทุนมีสนิ ทรัพย์สทุ ธิปลายงวดเท่ากับ 87,006.23 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย 76,683.80 ล้านบาท และ ก�ำไรสะสม 10,322.43 ล้านบาท กองทุนมีการเพิ่มขึ้น
ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปีเท่ากับ 28,101.56 ล้านบาท กองทุนมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนิน
งานในระหว่างปีเท่ากับ 10,716.56 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน เท่ากับ 22,500.00
ล้านบาท และกองทุนมีการแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี เท่ากับ 5,115.00 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2562 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานเท่ากับ 10,716.56 ล้านบาท เนื่องจาก
กองทุนรับรู้ก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจ�ำนวน 4,899.83 ล้านบาท กองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์ถัวเฉลี่ย
ระหว่างปีเท่ากับ 63,694.08 ล้านบาท ท�ำให้อตั ราส่วนของการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการด�ำเนินงานต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 16.83 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.18 จากร้อยละ 8.65 ในปี 2561
ส�ำหรับปี 2562 กองทุนมีรายได้รวมจากการลงทุนเท่ากับ 6,399.07 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของรายได้จากการ
ลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เท่ากับร้อยละ 10.05 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.13 จากร้อยละ 9.92
ในปี 2561 เนื่องจาก ปี 2562 มีรายได้จากการให้เช่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจ�ำนวน 540.06 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้น
ของอัตราค่าเช่า และการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมในปลายปี 2562
กองทุนมีคา่ ใช้จา่ ยรวมส�ำหรับปี 2562 เท่ากับ 582.34 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของค่าใช้จา่ ยรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เท่ากับร้อยละ 0.91 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 0.66 เนื่องจากกองทุนมีค่าใช้จ่ายใน
การด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรตามจ�ำนวนทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมใน
ปลายปี 2562
อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของการซือ้ ขายเงินลงทุนระหว่างปี ต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่าง
ปีเท่ากับร้อยละ 59.07 เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.51 จากร้อยละ 1.56 ในปี 2561 เนื่องจากปลายปี 2562 กองทุนมีการ
ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวน 38,000.00 ล้านบาท
ความสามารถในการท�ำก�ำไร
งบก�ำไรขาดทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิสำ� หรับปี 2562 เท่ากับ  5,816.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 361.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.63
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการลงทุนสุทธิส�ำหรับปี 2561 เท่ากับ 5,455.09 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
กองทุนมีรายได้รวมส�ำหรับปี 2562 เท่ากับ 6,399.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,845.96 ล้านบาท ในปี 2561 จ�ำนวน
553.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.46 โดยมาจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง 6,354.51 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจาก 5,814.45  ล้านบาทในปี 2561 จ�ำนวน 540.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.29 เนื่องจากในปี 2562 มีการ
เพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงและค่าเช่ารับเพิ่มจากทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่ลงทุนเพิ่ม
เติมในปลายปี โดยในปี 2562 กองทุนมีรายได้ดอกเบี้ยเท่ากับ 44.55 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี 2562 เท่ากับ 582.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 390.87 ล้านบาทในปี 2561 จ�ำนวน 191.47 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 48.99 โดยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนเท่ากับ 88.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก 81.67 ล้านบาทในปี   2561 จ�ำนวน 6.67 ล้านบาท  หรือร้อยละ 8.17 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเท่ากับ
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315.91  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 274.69 ล้านบาทในปี 2561 จ�ำนวน 41.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.01 (ในปี
2562 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน 315.91 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน 238.63
ล้านบาท ค่าสิทธิแห่งทาง 70.68 ล้านบาท และค่าประกันภัย 6.60 ล้านบาท เปรียบเทียบกับในปี 2561 ค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานเท่ากับ 274.69 ล้านบาทประกอบด้วยค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน 214.29 ล้านบาท
ค่าสิทธิแห่งทาง 54.98 ล้านบาท และค่าประกันภัย 5.42 ล้านบาท) และในปี  2562 กองทุนมีต้นทุนทางการเงิน
129.23 ล้านบาทเนือ่ งจากมีภาระดอกเบีย้ จ่ายจากเงินกูย้ มื ระยะยาวเพือ่ ใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึง่ ส�ำหรับซือ้ ทรัพย์สนิ
เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 48.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 34.51 ล้านบาทในปี   2561 จ�ำนวน
14.35 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.58 เนือ่ งจากในปี 2562 กองทุนมีรายจ่ายค่าธรรมเนียมตัวแทนจัดจ�ำหน่าย
หน่วยลงทุนเพิ่มทุนจ�ำนวน 12.35 ล้านบาท
กองทุนรับรู้รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในปี 2562 จ�ำนวน 4,899.83 ล้านบาท เกิดจากกองทุน
มีการปรับมูลค่าเงินลงทุนในทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมให้เป็นไปตามมูลค่ายุตธิ รรมเท่ากับ 4,900.00 ล้านบาท
(จากเดิม 57,300.00 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 62,200.00 ล้านบาทในปี 2562)
การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการหาก�ำไร
ในปี 2562 กองทุนมีอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 90.90 ลดลงร้อยละ 2.41
จากร้อยละ 93.31 ในปี 2561 เนื่องจาก ในระหว่างปี 2562 กองทุนมีต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วน
เพิ่ม และ กองทุนมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (รายได้จากการลงทุนสุทธิ /ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย) เท่ากับ
ร้อยละ 9.37 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากร้อยละ 9.27 ในปี 2561 เนื่องจาก ในปี 2562 กองทุนมีรายได้ค่าเช่ารับเพิ่ม
ขึ้นจากปี 2561 เป็นจ�ำนวนเงิน 540.06 ล้านบาทจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่า และ การเพิ่มขึ้นของทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มจ�ำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
งบดุล
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 106,065.34 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนใน
ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง 100,200.00 ล้านบาท (เพิม่ ขึน้ 42,900.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 74.87 จาก 57,300.00
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมเพิ่มขึ้น
4,900.00 ล้านบาทในปี 2562 และ เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ได้ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ส่วนเพิ่ม เป็นจ�ำนวนเงิน 38,000.00 ล้านบาท ) เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร  3,191.14 ล้านบาท
(เพิ่มขึ้น  654.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.81 จาก 2,536.42 ล้านบาท) ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 2,660.00 ล้าน
บาท(เพิม่ ขึน้ 2,660.00 ล้านบาทจากปี 2561 เนือ่ งจาก ในปี 2562 กองทุนมีภาษีมลู ค่าเพิม่ รอขอคืนจ�ำนวน 2,660.00
ล้านบาท จากธุรกรรมการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ของกรมสรรพากร) และสินทรัพย์อื่น 14.17 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 4.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.23 จาก 9.69 ล้าน
บาท เนือ่ งจากในปี 2562 กองทุนมีคา่ ประกันภัยจ่ายล่วงหน้าส�ำหรับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ เป็นจ�ำนวน
3.66 ล้านบาท)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 87,006.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28,101.56 ล้านบาทหรือร้อยละ
47.71 จาก 58,904.67 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เท่ากับ 10.8757 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 0.1658 บาทต่อหน่วย จาก 10.7099 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2561
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การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ในปี 2562 กองทุนมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (รายได้จากการลงทุนสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลีย่ ) เท่ากับร้อยละ
8.94 ลดลงร้อยละ 0.19 จากร้อยละ 9.13  ในปี 2561 สาเหตุหลักเนื่องจากปี 2562 กองทุนรับรู้ก�ำไรที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจริงจากการประเมินจ�ำนวน 4,900.00 ล้านบาท ขณะที่ปี 2561 กองทุนรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
ประเมินเป็นจ�ำนวน 356.00 ล้านบาท ซึ่งรายการก�ำไร/ขาดทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินดังกล่าวไม่มี
ส่วนในการสร้างรายได้หรือกระแสเงินสดรับให้กับกองทุน
ปี 2562 กองทุนมีอัตราการหมุนของสินทรัพย์ (รายได้รวม / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย) เท่ากับ 0.10 เท่า ไม่เปลี่ยนแปลง
จากปี 2561
ความสามารถในการช�ำระหนี้
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนมีหนี้สินรวมเท่ากับ 19,059.11 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย 215.72 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18,026.88 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่ารับล่วง
หน้า 816.51 ล้านบาท หนีส้ นิ รวมปี 2562 เพิม่ ขึน้ 18,117.64 ล้านบาท หรือ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1,924.40 จาก 941.47
ล้านบาท (เนื่องจากในปี 2562 กองทุนมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 18,160.00 ล้านบาทเพื่อ
ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม)
การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 14.86 เท่า ลดลงจาก 20.38 เท่าในปี 2561
เนื่องจากกองทุนมีหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจากอัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าว กองทุนยังคงมีความ
สามารถในการช�ำระหนี้ระยะสั้นและมีความคล่องตัวในการช�ำระหนี้ระยะสั้นอยู่
ข้อปฏิบัติทางการเงิน

เกณฑ์

กองทุนต้องด�ำรงอัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อก�ำไร
จากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจ�ำหน่าย ของกองทุน (Interest Bearing Debt/
EBITDA Ratio) ไม่เกินกว่า
ปี 2562 – ปี 2570 : 4.0X
ปี 2571 – ปี 2573 : 2.0X

ไม่เกิน 4 เท่า

อัตราส่วนของกองทุน
31 ธันวาคม 2562
3.03 เท่า

ผลตอบแทนของกองทุน
อัตราผลตอบแทนของกองทุนจากตารางหัวข้อ 1.8 ประวัติการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินคืนทุน ส�ำหรับผล
การด�ำเนินงานรอบในรอบปีบัญชี 2562 จะเป็นจ�ำนวนรวมของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 17 - 20 กองทุนมีการจ่าย
เงินปันผลเท่ากับ 0.90 บาท/หน่วย และส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในรอบปีบัญชี 2561 จะเป็นจ�ำนวนรวมของการ
จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 13 - 16 กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.90 บาท/หน่วย โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทน
จากเงินปันผลดังนี้
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อัตราผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก(ราคา IPO
เท่ากับ 10.00 บาท)
ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1  (9.9162 บาท )
ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 (9.8753 บาท)
ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 (9.8516 บาท)
ราคาทีอ่ อกเสนอขายเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 1 (ราคา RO เท่ากับ
9.00 บาท)
ราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 (9.70 บาท)

ปี 2562 (ร้อยละ)
9.00

ปี 2561 (ร้อยละ)
9.00

9.08
9.11
9.14
10.00

9.08
9.11
9.14
-

9.28

9.28

การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
ในปี 2562 กองทุนมีอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุน เท่ากับ 0.24 เท่าเพิ่มขึ้นจากปี 2561ที่เท่ากับ 0.00 เท่า และมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.22 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.02 เท่าในปี 2561 และกองทุนมีความสามารถ
ในการช�ำระดอกเบี้ย เท่ากับ 46.01 เท่าเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากกองทุนมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม กองทุนมีอัตราการจ่าย
เงินปันผลเท่ากับร้อยละ 93.70 ในปี 2562
1.11 ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของการลงทุนในกองทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนนั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงข้อเท็จ
จริงที่ว่ากองทุนและการด�ำเนินงานของกองทุนอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ของประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเข้าลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่าง
รอบคอบถึงข้อพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงและการลงทุนซึ่งจะได้กล่าวต่อไป รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่ระบุใน
เอกสารฉบับนี้ และในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยความเสี่ยงที่ระบุในส่วนนี้ไม่ใช่ความเสี่ยง
ทั้งหมดของกองทุนหรือ TTTBB ที่มีในปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ความเสี่ยงอื่นๆ ไม่ว่าจะทราบ
อยูแ่ ล้วหรือไม่กต็ าม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อกองทุนหรือ TTTBB หรือมูลค่าของหน่วย
ลงทุน
ความเสี่ยงที่สำ� คัญต่างๆ มีดังนี้
1.11.1 กองทุนมีแหล่งรายได้หลัก ซึ่งได้แก่ค่าเช่าโครงข่ายตามเอกสารธุรกรรมที่กองทุนท�ำกับ TTTBB
ดังนั้น รายได้หลักของกองทุนจึงขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของ TTTBB เป็น
ส�ำคัญ
1.11.2 ในกรณีที่ TTTBB และ/หรือกองทุนประสงค์จะไม่ตอ่ สัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลัก
และ/หรือสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า กองทุนอาจต้องหาบุคคล
ภายนอกเป็นผูเ้ ช่าใช้ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงหลักและทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนรอง และ
ในกรณีนี้กองทุนจะมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลภายนอกดัง
กล่าว รวมถึงจะมีความเสี่ยงเรื่องของการต้องได้รับใบอนุญาตของกองทุน
1.11.3 สิทธิของกองทุนในการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปีภาย
หลังจากสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลง จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของกองทุน

15

16
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1.11.4 TTTBB อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอที่จะช�ำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
และแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ซึ่งเป็น
เหตุผิดสัญญาตามสัญญาดังกล่าว
1.11.5 ในกรณีที่ TTTBB ผิดสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักและ/หรือสัญญาแก้ไขเพิม่ เติม
และแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า กองทุนจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า รวมทัง้ มีสทิ ธิได้รบั
เบี้ยปรับ เข้าครอบครองทรัพย์สิน และ/หรือใช้สิทธิอื่นๆ ที่มีตามกฎหมาย
1.11.6 อุตสาหกรรมบรอดแบนด์มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และ TTTBB อาจไม่ประสบ
ความส�ำเร็จในการตอบสนองต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความ
สามารถของ TTTBB ในการเพิม่ ฐานลูกค้า ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อธุรกิจ
ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และความสามารถของ TTTBB ในการช�ำระค่าเช่าตามสัญญา
แก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า
หมายเหตุ :  ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน
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ส่วนที่ 2 การด�ำเนินกิจการของกองทุน
2. ข้อมูลทั่วไป
2.1 ชื่อกองทุน ประเภท เงินทุนจดทะเบียน และอายุกองทุน
		 ชื่อกองทุน
						
		 ประเภทโครงการ

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

		 เงินทุนจดทะเบียน
yyวันจัดตั้งกองทุน

55,000,000,000 บาท
(ห้าหมื่นห้าพันล้านบาท)
yyหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 54,539,100,000 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนบาท)
yyหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 54,314,150,000 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
yyหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 54,183,800,000 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านแปดแสนบาท)
76,683,800,000 บาท
yyหลังเพิ่มทุนครั้งที่ 1
(เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสามล้านแปดแสนบาท)
		 อายุกองทุน
ไม่กำ� หนดอายุกองทุน
2.2 ชื่อบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์
		 บริษัทจัดการ
		 ผู้ดแู ลผลประโยชน์  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

3. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
3.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ กลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
›› วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุน”) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็น
รายได้ให้แก่กองทุน เพือ่ ให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ในระยะยาว
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวน 1,680,500 คอร์
กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB) กองทุนเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศ ท�ำให้เกิดความได้เปรียบในการ
ขยายโครงข่ายของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงให้ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นประเทศเพิม่ มากขึน้ อันจะท�ำให้กองทุน
เกิดความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ทงั้ ทางด้านการกระจายตัวของทรัพย์สนิ และความสามารถของทรัพย์สนิ
ในการหารายได้ ซึง่ จะเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถจัดหาประโยชน์เพิม่ เติมได้จากทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำ
แสงที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันและทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
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›› กลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
ภายหลังจากทีก่ องทุนได้ซอื้ ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงจาก TTTBB แล้ว กองทุนได้นำ� ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงที่ได้รับการส่งมอบดังกล่าวกลับไปให้ TTTBB เช่า โดย ณ วันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้น TTTBB
เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมจ�ำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมทั้งหมด และ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มจ�ำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมด
โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 12 ปี 2 เดือน ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
ส�ำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิม
จ�ำนวนร้อยละ 20 และทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ จ�ำนวนร้อยละ 20 นัน้ TTTBB เช่าจากกองทุน
ตามสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า และมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี โดยกองทุน
มีสิทธิต่ออายุการเช่าได้ครั้งละ 3 ปีแต่ไม่เกินวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ส�ำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงรองเดิมและไม่เกินวันที่ 29 มกราคม 2575 ส�ำหรับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงรองส่วนเพิม่ ซึง่ จ�ำนวน
รายได้ค่าเช่าที่กองทุนได้รับจึงขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ TTTBB เป็นส�ำคัญ โดย TTTBB มีกลยุทธ์
ในการด�ำเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. สร้างการเติบโตโดยขยายธุรกิจไปพืน้ ทีใ่ ห้บริการใหม่ เพิม่ บริการทีห่ ลากหลาย และมุง่ เป็นผูน้ ำ�
ในตลาดด้วยคุณภาพการให้บริการ
ในระยะเวลาที่ผ่านมา TTTBB ได้สร้างเครือข่ายการขายและจัดจ�ำหน่ายที่แข็งแกร่งไว้หลายช่อง
ทาง โดยมุ่งเน้นไปที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้าของ TTTBB เอง โดย TTTBB จะใช้ประโยชน์จาก
โครงข่ายในปัจจุบัน และเพิ่มขีดความสามารถด้านการขายของ TTTBB เพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งใน
ภูมิภาคเดิมและภูมิภาคใหม่ที่มีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจที่น่าสนใจ
TTTBB จะใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของอัตราของการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
ประเทศไทย เพื่อที่จะเป็นผู้นำ� ตลาดในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดย TTTBB ยังคงมุ่งเน้นใน
การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งระบบ VDSL และระบบ FTTx ผ่านสายใยแก้วน�ำแสง โดย
ขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่จนถึงระดับหมู่บ้านทั่วประเทศ
TTTBB ยังคงใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านโครงข่ายและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งทางการตลาดทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตภูมภิ าคโดยมุง่ เพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาด
จากกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพและรักษาฐานลูกค้าเดิม ด้วยจุดแข็งด้านคุณภาพบริการ การติด
ตั้งและการบริการหลังการขาย  TTTBB เป็นผู้น�ำตลาดในการปรับเพิ่มความเร็วมาโดยตลอดด้วย
คุณภาพและราคาที่คุ้มค่าทั้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี VDSL และเทคโนโลยี
FTTx TTTBB ได้ขยายโครงข่ายการให้บริการ FTTx ผ่านไฟเบอร์ออปติกให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
เสนอบริการอินเทอร์เน็ตแบบ FTTx ให้แก่ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการ Fiber ได้ง่ายขึ้น ในราคาที่
คุม้ ค่าเพือ่ ตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมลูกค้าทีเ่ น้นความเร็วในการใช้งานด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย สามารถให้บริการความเร็วสูงถึง 10 Gbpsได้ในปัจจุบัน
TTTBB ยังคงด�ำเนินธุรกิจตามปกติและมุง่ เน้นขยายการให้บริการบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ตความเร็ว
สูง รวมถึงการต่อยอดธุรกิจ โดย TTTBB ได้ลงนามในสัญญา IPTV Consultancy Service Agreement กับ KT Corporation เพื่อท�ำหน้าที่เป็น Technology Partner และ Strategic Consultant
ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ IPTV และ Premium Streaming Services เพื่อส่งตรงความบันเทิง
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ทีห่ ลากหลายให้ลกู ค้าและนอกจากนีย้ งั ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู) กับบริษทั ดีแทค ไตรเน็ต
จ�ำกัด โดยความร่วมมือในด้าน Strategic Partner ร่วมกัน  ซึ่งเชื่อว่ากลุ่มลูกค้าให้ความส�ำคัญกับ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและและการให้บริการที่มีคุณภาพ TTTBB ลงทุนพัฒนาและปรับปรุงโครง
ข่ายอย่างต่อเนือ่ ง รักษาความน่าเชือ่ ถือของโครงข่ายและคุณภาพการให้บริการให้อยูใ่ นระดับสูง เพิม่
ข้อเสนอการให้บริการต่างๆ ส�ำหรับลูกค้าในราคาที่คุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง
2. เพิ่มอัตราการรักษากลุ่มลูกค้าและการเพิ่มกลุ่มลูกค้า (upselling)
TTTBB เชือ่ ว่าคุณภาพการดูแลลูกค้าทีด่ ี และด้วยโครงข่ายทีน่ า่ เชือ่ ถือได้ เป็นปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญ
ในการรักษากลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งยังช่วยเพิ่มชื่อเสียงของ TTTBB และช่วยดึงดูด
ลูกค้าอืน่ โดย TTTBB จะสร้างความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการให้บริการต่างๆ ทีม่ กี ารติดต่อสือ่ สาร
ระหว่าง TTTBB กับลูกค้า ผ่านศูนย์คอลล์เซ็นเตอร์ และการติดต่อสื่อสารรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการ
ให้บริการผ่าน 3BB Application เพิ่มช่องทางและความสะดวกแก่ลูกค้าในการรับการบริการและ
ช�ำระค่าบริการ รวมทั้งสิทธิพิเศษต่างๆ จากร้านค้าพันธมิตร เพื่อรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
ให้เติบโตขึ้น นอกจากนี้ในขณะที่ ฐานลูกค้าของ TTTBB มีการเติบโตเพิ่มขึ้น TTTBB ยังคงที่จะ
ด�ำเนินการเพิ่มความสามารถของหน่วยงานภายในองค์กรของ TTTBB เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของ
การให้บริการ
การส่งเสริมการขายที่หลากหลายของ TTTBB เป็นส่วนหนึ่งของการท�ำตลาดและการรักษาฐาน
ลูกค้า โดยลูกค้าซึง่ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3BB ทุกรายจะมีสทิ ธิพเิ ศษในการใช้บริการรับ
ชมรายการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์ บริการ WiFi และบริการ
ชมภาพยนตร์ 3BB Movie by MonoMax นอกจากนี้ลูกค้ายังได้สิทธิพิเศษในการปรับ speed การ
ให้บริการ โดยลูกค้าได้รับสิทธิ์ปรับ Speed 1 เดือน หรือใช้แต้มมาแลกสิทธิ์ในการปรับ Speed รวม
ถึงถ้าลูกค้ามีการช�ำระค่าบริการล่วงหน้า 12 เดือนจะได้ speed เพิ่มขึ้นเป็นเวลา 12 เดือน เพื่อให้
ลูกค้าเกิดประสบการณ์การใช้งานความเร็วในระดับสูง และให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงปัจจุบนั
ลูกค้า 3BB สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วได้ในราคาเท่าเดิม ผ่าน 3BB Application
3. มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
TTTBB มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจของ TTTBB อย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในด้านทรัพยากรมนุษย์ ไอที การเรียกเก็บค่าบริการ การบริการลูกค้า และโครงข่าย
โดยในด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น TTTBB ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน โดยจะเน้นการฝึกอบรม
ในด้านเทคนิค ด้านสินค้าและบริการ และด้านการบริการลูกค้า เพื่อให้มีความรู้สามารถให้บริการที่
ดีมีคุณภาพแก่ลูกค้า ส�ำหรับด้านไอทีนั้น TTTBB ได้น�ำระบบเก็บค่าบริการและการดูแลลูกค้าโดย
อาศัยซอฟท์แวร์มาใช้ และการใช้ 3BB Member Application เพื่อความสะดวกให้แก่ลูกค้า และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร พร้อมทั้งให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าให้เกิดความพอใจอย่างต่อเนื่อง ส่วน
ในด้านของโครงข่ายนัน้ TTTBB ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายอย่างต่อเนือ่ งและลงทุนทัง้ อุปกรณ์
และก�ำลังคนในการขยายและบ�ำรุงรักษาทัง้ ในเชิงแก้ไขและป้องกันเพือ่ ให้โครงข่ายมีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพในการให้บริการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ งไม่มกี ารหยุดชะงัก อีกทัง้ ยังขยายวงจรเชือ่ มต่อระหว่าง
ประเทศเพือ่ ใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และลดต้นทุนต่อเมกะบิท
ซึ่งจะท�ำให้เพิ่มความสามารถในการท�ำก�ำไรได้มากขึ้น
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3.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ  
สรุปเหตุการณ์ที่สำ� คัญ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
วันจ่ายเงินปันผล
(0.23 บาท)

วันจ่ายเงินปันผล
(0.24 บาท)

วันจ่ายเงินปันผล
(0.23 บาท)

วันจ่ายเงินปันผล
(0.23 บาท)

วันที่ 19/3/2562

วันที่ 7/6/2562

วันที่ 4/9/2562

วันที่ 2/12/2562

      วันที่
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2562 เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจ�ำนวน 2,500.00 ล้านหน่วย
หน่วยละ 9.00 บาท
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของโครงการครั้งที่ 1 ต่อส�ำนักงาน กลต.จ�ำนวน 22,500.00
ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียน ของโครงการทั้งสิ้น 76,683.80 ล้านบาท
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เข้าลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม โดยได้รับมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงส่วนเพิ่มจ�ำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร จาก TTTBB ครบถ้วน
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3.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทุน
3.3.1
3.3.1 โครงสร้
โครงสร้าางกองทุ
งกองทุนน    

19%

81%

ก อ ง ทุ น จั ด ตั ้ ง แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ด ย บ ล จ . บั ว ห ล ว ง ณ วั น ที่ ข อ ง เ อ ก ส า ร ฉ บั บ นี้
กองทุนจัดตัง้ และบริหารจัดการโดย บลจ. บัวหลวง ณ วันทีข่ องเอกสารฉบับนี้ กองทุนมีกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ
ิ เส ้นใยแก ้วนาแสงจานวน 1,680,500 คอร์กโิ ลเมตร ซึง่ กองทุนซือ
้ จากบริษั ท ทริปเปิ ลที
กองทุนมีกรรมสิทธิใ์ นทรั พย์สน
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กัด
บ ร อ ด แ บ น ด์
จ า กั ด
( ม ห า ช น )
โ ด ย
(มหาชน)
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ซึ่ง TTTBB หรือกองทุนเป็นผู้ติดต่อหามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

TTTBB เ ป็ น ผู ้ เ ช่ า ท รั พ ย์ สิ น เ ส ้ น ใ ย แ ก ้ ว น า แ ส ง ข อ ง ก อ ง ทุ น
ตามสัญ ญาแก ้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญ ญาเช่าหลั กและสัญ ญาแก ้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญ ญาประกั นรายได ้ค่าเช่า
ิ ให ้แก่กองทุน ซึง่ ไม่มก
และส่งมอบค่าเช่าทรัพย์สน
ี ารแข่งขันทางธุรกิจกัน
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TTTBB เป็นผูเ้ ช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุน ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนทีส่ ัญญาเช่าหลัก
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และส่งมอบค่าเช่าทรัพย์สินให้แก่กองทุน ซึ่ง
ไม่มีการแข่งขันทางธุรกิจกัน
บริษัทจัดการไม่ได้บริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมกองอื่น ซึ่งอาจแข่งขันกับกองทุน
ทัง้ นีก้ ารบริหารจัดการกองทุนจะอยูภ่ ายใต้ขอ้ ก�ำหนดในสัญญาต่างๆของกองทุนโดยมีสาระส�ำคัญในโครงการ
จัดการกองทุน โดยผูล้ งทุนสามารถขอดูสำ� เนาโครงการจัดการฉบับเต็มได้ที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
บัวหลวง จ�ำกัด
3.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน
3.4.1 รายละเอียดทรัพย์สินแยกตามประเภทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการทรัพย์สิน
มูลค่าตามบัญชี/มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)
1. เงินฝากธนาคาร
2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากประจ�ำ
พันธบัตร
รวม
3. เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
เงินลงทุนในทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
รวม
4. สินทรัพย์อื่น
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
สินทรัพย์อื่น
รวม
รวมมูลค่าทรัพย์สิน
5. หนี้สิน
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รวมมูลค่าหนี้สิน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน

2562

2561

มูลค่าตาม
ร้อยละ
มูลค่าตาม
ร้อยละ
บัญชี/มูลค่า
ของมูลค่า
บัญชี/มูลค่า
ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ ตามราคาตลาด
(บาท)
(บาท)
119,522,051
0.14
36,787,521
0.06
3,071,624,408
3,191,146,459

3.53 2,499,632,189
3.67 2,536,419,710

4.24
4.30

100,200,000,000
100,200,000,000

115.16 57,300,000,000
115.16 57,300,000,000

97.28
97.28

31,108
2,660,000,000
14,165,395
2,674,196,503
106,065,342,962

30,636
3.06
0.02
9,689,966
3.07
9,720,602
121.91 59,846,140,312

0.02
0.02
101.60

215,720,647
0.25 124,957,640
0.21
18,026,882,651
20.72
816,510,000
0.94 816,510,000
1.39
19,059,113,298
21.91 941,467,640
1.60
87,006,229,664
100.00 58,904,672,672
100.00
10.8757
10.7099
จ�ำนวนหน่วยลงทุน
จ�ำนวนหน่วยลงทุน
8,000,000,000 หน่วย
5,500,000,000 หน่วย
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3.4.2 รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   
รายละเอียดทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน
ที่ตั้งของทรัพย์สิน
วันที่เข้าลงทุน
ต้นทุนเงินลงทุน
ลักษณะการจัดหาผล
ประโยชน์

ราคาประเมินล่าสุด
รายได้ต่อปี
ภาระผูกพัน

ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง จ�ำนวน 1,680,500 คอร์กโิ ลเมตร ซึง่ กองทุนซือ้ จาก บริษทั
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB) โดยทรัพย์สินประกอบด้วย
1. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิม จ�ำนวน 980,500 คอร์กิโลเมตร จากการลงทุน
ครั้งแรก และ
2. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม จ�ำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร จากการซื้อ
ทรัพย์สินเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย
ลงทุนครั้งแรก : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
55,000,000,000 บาท : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิม
38,000,000,000 บาท : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม
93,000,000,000 บาท : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมด
ให้บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB) เช่าใช้ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสง ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
และแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และกองทุนได้เข้าท�ำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนทีส่ ญ
ั ญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สนิ กับ TTTBB โดยแต่งตัง้ ให้ TTTBB
เป็นผูจ้ ดั การและบริหารทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเพือ่ ให้บริการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา
และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงแทนกองทุน
100,200,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562; ประเมินเมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2563)
โดยบริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล(ประเทศไทย) จ�ำกัด เพือ่ วัตถุประสงค์สาธารณะ ด้วย
วิธีรายได้ (Income Approach) ผู้ประเมินหลักคือ นางวันเพ็ญ ต้องวัฒนา
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 6,354.51 ล้านบาท
กองทุนเข้าท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ในวงเงินกู้จ�ำนวน
18,160.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ดังนี้     
1. จ�ำนวน 15,500.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งส�ำหรับซื้อทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มจ�ำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร           
2. จ�ำนวน 2,660.00 ล้านบาท เพือ่ ใช้ในการช�ำระภาษีมลู ค่าเพิม่ จากการซือ้ ทรัพย์สนิ
เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม

3.4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่แล้วเสร็จ
- ไม่มี -
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3.4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน   
3.4..4.1 วันที่ ราคา และ ผู้ขาย  
เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กองทุนได้เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานเพิม่ เติม
ครัง้ ที่ 1 โดยการซือ้ กรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวน 700,000 คอร์กโิ ลเมตร จากบริษทั
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB) มูลค่าการลงทุน 38,000.00 ล้านบาท และมีแหล่ง
เงินทุนส�ำหรับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ดังนี้
1. เพิม่ ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 22,500.00 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 54,183.80 ล้านบาท
โดยเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จำ� นวน 2,500 ล้านหน่วย หน่วยละ 9.00 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 76,683.80 ล้านบาท และ
2. กูย้ มื เงินจากธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ในวงเงินกูจ้ ำ� นวน 18,160.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
ดังนี     
้
(ก) จ�ำนวน 15,500.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งส�ำหรับซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงส่วนเพิ่ม
(ข) จ�ำนวน 2,660.00 ล้านบาท เพือ่ ใช้ในการช�ำระภาษีมลู ค่าเพิม่ จากการซือ้ ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงส่วนเพิ่ม
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวน 1,680,500 คอร์
กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB)  โดย TTTBB
เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
และสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า และกองทุนได้เข้าท�ำสัญญาแก้ไขเพิม่
เติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็น
ผูจ้ ดั การและบริหารทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเพือ่ ให้บริการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงแทนกองทุน
นอกจากนี้ TTTBB และกองทุนเข้าท�ำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่า
ทรัพย์สนิ โดยกองทุนแต่งตัง้ ให้ TTTBB ด�ำเนินการให้บริการทางการตลาดและจัดให้มกี ารเช่าทรัพย์สนิ
เส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบตาม
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินเดิม และ สัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น
หรือลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น ซึ่ง TTTBB หรือกองทุนเป็นผู้ติดต่อหามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
3.4.4.2 เหตุผลและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 นี้ ท�ำให้กองทุนได้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้
ก) กองทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ท�ำให้
ทรัพย์สินของกองทุนมีความน่าสนใจแก่ผู้เช่า
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ก่อนการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 1  กองทุนเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวน
980,500 คอร์กิโลเมตร (ระยะทางทั้งสิ้น 76,399 กิโลเมตร) ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด 893
อ�ำเภอ 5,613 ต�ำบล ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเส้นใยแก้วน�ำแสงในจังหวัดขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ภาย
หลังการได้มาซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มอีกจ�ำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร ท�ำให้
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมดของกองทุนครอบคลุมพื้นที่ให้บริการมากยิ่งขึ้น โดยในระดับ
อ�ำเภอมีพื้นที่ครอบคลุมเพิ่มเติมประมาณ 32 อ�ำเภอ และในระดับต�ำบลมีพื้นที่ครอบคลุมเพิ่มเติม
ประมาณ 1,624 ต�ำบล โดยทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มส่วนใหญ่อยู่ในเขตภูมิภาคและ
ชุมชน ท�ำให้การกระจายของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุนในอนาคตมีความได้เปรียบใน
การเข้าถึงจุดยุทธศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุม ท�ำให้สามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Media
Partners Asia ทีว่ า่ การเข้าถึงระบบบรอดแบนด์ในประเทศไทยยังสามารถขยายตัวในอัตราเติบโต
เฉลี่ยสะสมระหว่างปี 2561 ถึงปี 2566 ที่ร้อยละ 4.4 ต่อปี ซึ่งคาดว่าจะเติบโตสูงกว่าบางประเทศ
ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก อย่างประเทศเวียดนาม ประเทศออสเตรเลีย และประเทศจีน ด้วยเหตุ
ดังกล่าวทรัพย์สนิ ของกองทุนจึงมีความน่าสนใจและคาดว่าจะสามารถดึงดูดผูเ้ ช่ารายอืน่ ๆ ได้มาก
ขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุนมีความ
มั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งท�ำให้ทรัพย์สินของกองทุนมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้เช่าได้
ข) ความมัน่ คงของรายได้และกระแสเงินสดจากการมีสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงระยะยาว
ภายหลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม กองทุน และ TTTBB ได้ตกลงที่จะ
ขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมจ�ำนวนร้อยละ 80 ภายใต้สญ
ั ญาแก้ไขเพิม่
เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลัก เป็นระยะเวลาประมาณ 6 ปี ซึง่ จะสิน้ สุดในวันที่ 29 มกราคม 2575
ซึ่งการขยายอายุสัญญาเช่าหลักดังกล่าว จะช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้และกระแสเงินสด
ของกองทุน ท�ำให้กองทุนสามารถจัดสรรผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ค) ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานโดยหลักของกองทุนที่ได้มีประมาณการไว้แล้ว ซึ่งท�ำให้สามารถคาด
การณ์ผลตอบแทนการลงทุนในทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง และลดความผันผวนของผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนนอกเหนือจากความมั่นคงทางด้านรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินแล้วนั้น ค่า
ใช้จ่ายในการด�ำเนินงานหลักยังมีการก�ำหนดอัตราการเติบโตไว้แล้ว เช่น ค่าบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงซึง่ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 67.5 ของค่าใช้จา่ ยรวมของกองทุนในปี 2559
ถึงปี 2561 ได้มีการก�ำหนดอัตราค่าบริการและอัตราการเติบโตของค่าบริการในอัตราร้อยละ 3
ต่อปี นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าท�ำธุรกรรมส�ำหรับการลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 เสร็จสิน้ TTTBB
ตกลงที่จะ (1) เพิ่มขอบเขตการให้บริการตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแล
และบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งจะรวมถึงการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
และการบ�ำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) นอกจากนี้ TTTBB จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงในส่วนที่การท�ำประกันภัยไม่ได้
ครอบคลุม นอกเหนือจากค่าบริการจะสามารถประมาณการได้แล้ว กองทุนยังสามารถลดค่าใช้
จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการซ่อมแซมความเสียหายของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมและส่วนเพิม่ ซึง่
เป็นค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้อกี ด้วย (2) เป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการน�ำ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมลงใต้ดิน (Relocation expenses) และค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน
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(Sub-duct rental) โดย (ก) TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวส�ำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงเดิมในส่วนที่มากกว่ามูลค่าที่ได้ประมาณการไว้ในประมาณการทางการเงินที่ได้ตกลงกันไว้
ระหว่างคู่สัญญาในขณะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรกเมื่อปี 2558 และ (ข)
TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าวส�ำหรับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ ทัง้ จ�ำนวนจนถึง
วันสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายที่มีนัยส�ำคัญอื่นๆ
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่มีการก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้
จึงท�ำให้กองทุนมีภาระค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานต่อหน่วยลดลง และกองทุนสามารถคาดการณ์
ผลตอบแทนการลงทุนได้ดขี นึ้ รวมถึงลดความผันผวนของผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน
ง) การมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั TTTBB และกลุม่ บริษทั ของผูส้ นับสนุน ทีใ่ ห้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเกือบทั่วประเทศไทยและมีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจโทรคมนาคม
ผู้เช่าหลักของกองทุนได้แก่ TTTBB เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
(มหาชน) ซึง่ เป็นหนึง่ ในผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครง
ข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29 ของ
จ�ำนวนลูกค้าทั้งหมดในปี 2558 เป็นร้อยละ 32 ของจ�ำนวนลูกค้าทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2561
อ้างอิงข้อมูลจาก Media Partners Asia จึงท�ำให้บริษัทจัดการเห็นว่าธุรกิจของ TTTBB ยังคง
เติบโตต่อเนื่องในอนาคตพร้อมกับการเติบโตของอุตสาหกรรม ท�ำให้บริษัทจัดการเชื่อมั่นได้ว่า
TTTBB ยังคงมีความต้องการใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุนตามที่ตกลงในสัญญาที่
เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเติบโตของ TTTBB และกลุ่มบริษัทจัสมินในอนาคต นอกจากนี้ TTTBB
ยังเป็นผู้ให้บริการในการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ของกองทุน ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหาร การ
จัดการ และการท�ำงานในธุรกิจโทรคมนาคมมานานกว่า 20 ปี รวมถึงยังมีความเข้าใจในกฎระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงท�ำให้การบริษัทจัดการมีความเชื่อมั่นได้
ว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
จ) การได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง ซึ่งมีความส�ำคัญกับการ
ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มของการเติบโตในอนาคต โดยในปี
2561 มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทยอยู่เพียงร้อยละ 40.0 และคาดว่าจะ
เติบโตขึ้นเป็นร้อยละ 48.8 ในปี 2566 ซึ่งก็ยังต�่ำกว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก เช่น
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงอยูท่ รี่ อ้ ยละ 78.3 ร้อยละ 62.1 และร้อยละ 54.3 ตามล�ำดับ (อ้างอิงข้อมูลจาก Media
Partners Asia) นอกจากนี้ ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังมีอุปสรรคในการเข้ามา
แข่งขันของผูใ้ ห้บริการรายใหม่คอ่ นข้างสูง (Barrier to entry) เนือ่ งจากการทีจ่ ะสามารถให้บริการ
ดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานและใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงในการสร้างระบบและโครง
ข่ายเพือ่ ให้ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการ อีกทัง้ ต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้จากที่ผู้ประกอบการในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรายใหญ่
เพียงน้อยราย ซึ่งครอบครองสัดส่วนทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 ของจ�ำนวนลูกค้าทั้งหมด
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ในปี 2561 อ้างอิงข้อมูลจาก Media Partners Asia ดังนั้น การที่กองทุนมีทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงครอบคลุมพื้นที่สำ� คัญทั่วประเทศไทย จึงท�ำให้กองทุนได้รับประโยชน์จากความต้องการใช้
เส้นใยแก้วน�ำแสงเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ อย่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายเล็ก และ
ผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่นต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเส้นใยแก้วน�ำแสงเอง หรือยังมีโครงข่ายที่
ยังไม่ครอบคลุมมาเช่าใช้ทรัพย์สนิ ของกองทุน ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบการรายอืน่ ๆ ดังกล่าว
เช่น ลดภาระและความเสี่ยงจากการลงทุน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการด�ำเนินงาน
3.4.4.3 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
บริษัทจัดการได้จัดให้มีการประเมินราคาของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2
ราย ดังต่อไปนี้
1. บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2. บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จ�ำกัด
ราคาประเมินทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 แยกตามผู้ประเมิน
ราคาอิสระได้ดังนี้
ราคาประเมินตามโครงสร้างของกองทุน
(ล้านบาท)
บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล
บริษัท ซี.ไอ.ที.
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
แอพเพรซัล จ�ำกัด
วิธีรายได้
44,7001
45,9952
วิธีต้นทุนทดแทน
2,5121
2,4642
วิธีที่ผู้ประเมินราคาอิสระเลือกใน
44,7001
45,9952
การก� ำ หนดมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง คือ วิธี
รายได้ (Income Approach)
หมายเหตุ:

มูลค่าที่กองทุน
เข้าลงทุน
(ล้านบาท)

ไม่เกิน 38,000

1. บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงด้วยวิธีราย
ได้ (ค�ำนวณจาก 700,000 คอร์กิโลเมตร) เท่ากับ 44,700.00 ล้านบาท และด้วยวิธีต้นทุนทดแทน (ค�ำนวณจาก
700,000 คอร์กิโลเมตร) เท่ากับ 2,512.00 ล้านบาท โดยที่บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีความ
เห็นว่าวิธีรายได้เป็นวิธีที่เหมาะสมส�ำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินจากมุมมองของกองทุน
2. บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จ�ำกัด ค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงด้วยวิธีรายได้ (ค�ำนวณจาก
700,000 คอร์กิโลเมตร) เท่ากับ 45,995.00 ล้านบาท และด้วยวิธีต้นทุนทดแทน (ค�ำนวณจาก 700,000 คอร์
กิโลเมตร) เท่ากับ 2,464.00 ล้านบาท โดยทีบ่ ริษทั ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จ�ำกัด มีความเห็นว่าวิธรี ายได้เป็นวิธที เี่ หมาะ
สมส�ำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินจากมุมมองของกองทุน
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สรุปสมมติฐานที่ผู้ประเมินราคาอิสระใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สิน
บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล
บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จ�ำกัด
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
วิ ธีที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น วิธีประเมินราคาจากรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแส
ราคาทรัพย์สิน
เงินสด (Discounted Cash Flow) ของทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ระยะเวลาประมาณการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2576
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2575
ซึ่งประกอบด้วย 2 ช่วง ได้แก่
ซึ่งประกอบด้วย 2 ช่วง ได้แก่
• ช่วงที่ 1
• ช่วงที่ 1
(1 ธันวาคม 2562 – 29 มกราคม 2575) (1 ธันวาคม 2562 – 29 มกราคม 2575)
เป็นระยะเวลาภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่ม เป็นระยะเวลาภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
เติ ม และแทนที่ สั ญ ญาเช่ า หลั ก และ และแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไข
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่า
ประกันรายได้ค่าเช่าของ TTTBB ซึ่ง เช่าของ TTTBB ซึ่งเป็นไปตามสรุปสาระ
เป็ น ไปตามสรุ ป สาระส� ำ คั ญ ของร่ า ง ส�ำคัญของร่างสัญญาดังกล่าว
สัญญาดังกล่าว
• ช่วงที่ 2
• ช่วงที่ 2
(30 มกราคม 2575 – 31 ธันวาคม 2576) (30 มกราคม 2575 – 31 ธันวาคม 2575)
และประมาณการมู ล ค่ า สุ ด ท้ า ย และประมาณการมูลค่าสุดท้าย (Terminal
(Terminal Value) โดยผู้ประเมินราคา Value) โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระพิจารณาว่า
อิ ส ระพิ จ ารณาว่ า กองทุ น สามารถ กองทุนสามารถท�ำการปล่อยเช่าทรัพย์สนิ ให้
ท�ำการปล่อยเช่าทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่า แก่ผู้เช่ารายอื่นหรือTTTBB ได้ เมื่อสัญญา
รายอืน่ หรือTTTBB ได้ เมือ่ สัญญาแก้ไข แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักของ
เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักของ TTTBB สิ้นสุดลง
TTTBB สิ้นสุดลง
กระแสเงินสดรับ
อัตราการเช่า
• ช่วงที่ 1: TTTBB เช่าร้อยละ 80 ของ • ช่วงที่ 1: TTTBB เช่าร้อยละ 80 ของ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม และ
และ TTTBB รับประกันรายได้ในส่วน TTTBB รับประกันรายได้ในส่วนร้อยละ 20
ร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ โดย
แสงส่วนเพิ่ม โดยไม่มีผู้เช่ารายอื่น
ไม่มีผู้เช่ารายอื่น
• ช่วงที่ 2: กองทุนสามารถปล่อยเช่าร้อยละ • ช่วงที่ 2: กองทุนสามารถปล่อยเช่าร้อยละ
80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม
ส่วนเพิ่ม และตั้งสมมติฐานว่าไม่มีการ และตั้งสมมติฐานว่าไม่มีการต่ออายุสัญญา
ต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่ แก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้
สั ญ ญาประกั น รายได้ ค ่ า เช่ า ของ ค่าเช่าของ TTTBB และไม่มผี เู้ ช่ารายอืน่ เช่า
TTTBB และไม่ มี ผู ้ เ ช่ า รายอื่ น เช่ า ทรัพย์สินในส่วนร้อยละ 20 ของทรัพย์สิน
ทรั พ ย์ สิ น ในส่ ว นร้ อ ยละ 20 ของ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม ภายหลังจากวัน
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม ที่ 29 มกราคม 2575
ภายหลังจากวันที่ 29 มกราคม 2575
อัตราค่าเช่า
433.21 บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน ณ ปี 2562
อัตราการประกันรายได้
764.48 บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน ณ ปี 2562
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บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
อัตราการเติบโตของค่า ร้อยละ 1.00 ในปี 2563
เช่าและประกันรายได้ ร้อยละ 1.51 หลังจากปี 2563
ค่าบริหารดูแลและ
บ�ำรุงรักษา
ค่าใช้จ่ายสิทธิแห่งทาง
ค่าประกันภัย
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการย้ า ย
สายลงใต้ดินและค่าเช่า
ท่อร้อยสายใต้ดิน

อัตราการเติบโตระยะ
ยาวของกระแสเงินสด
หลังจากช่วงระยะเวลา
ประมาณการ
(Terminal Growth)
อัตราคิดลด (Discount
R a t e ) จ า ก ต ้ น ทุ น
ทางการเงิ น ถั ว เฉลี่ ย
ถ่วงน�้ำหนัก (WACC)
อัตราคิดลด ณ จุดสิน้ สุด
ประมาณการ

บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จ�ำกัด
ร้อยละ 1.00 ในปี 2563
ร้อยละ 1.10 ในปี 2564
ร้อยละ 1.70 หลังจากปี 2564

กระแสเงินสดจ่าย
225.10 บาท/คอร์กิโลเมตร/ปี ณ ปี 2562 225.10 บาท/คอร์กิโลเมตร/ปี ณ ปี 2562 โดย
โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 3 ต่อปีและ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 3 ต่อปี และมีอัตรา
มีอัตราคงที่ในช่วงที่ 2
การเติบโตร้อยละ 3.6 ต่อปีในช่วงที่ 2
55 บาทต่อเสาต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 55 บาทต่อเสาต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 91
91 ล้านบาท ณ ปี 2562 และคงที่ตลอด ล้านบาท ณ ปี 2562 และมีอตั ราการเติบโตร้อย
ประมาณการ
ละ 1.70 ต่อปี
กองทุนมีค่าใช้จ่ายส�ำหรับเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินที่ร้อยละ 0.145 ของมูลค่าทรัพย์สินที่
กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
• ช่วงที่ 1: กองทุนไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว • ช่วงที่ 1: กองทุนไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ส�ำหรับทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้าลงทุน ส�ำหรับทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่ม
เพิ่มเติมครั้งที่ 1
เติมครั้งที่ 1
• ช่วงที่ 2: ประมาณการที่ 27 ล้านบาท • ช่วงที่ 2: ประมาณการที่ 27 ล้านบาท และ
และ 39 ล้านบาท ในปี 2575 และ 2576 31 ล้ า นบาท ในปี 2575 และปี สิ้ น สุ ด
ประมาณการ ตามล�ำดับ
ตามล�ำดับ
สมมติฐานทางการเงิน
ร้อยละ 0.0
ร้อยละ 0.0

ร้อยละ 8.39

ร้อยละ 8.00

ร้อยละ 9.39
(ส�ำหรับกระแสเงินสดตั้งแต่
วันที่ 30 มกราคม 2575 เป็นต้นไป)

ร้อยละ 9.50
(ส�ำหรับกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุด
ประมาณการ)

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3  ในหนังสือชี้ชวน
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3.4.4.4 ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ค่าใช้จา่ ยในการลงทุนทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 ของกองทุน ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทุนที่ต้องช�ำระให้กับส�ำนักงาน ก.ล.ต.รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่างๆ (เช่น ค่า
ธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน และ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนครัง้ ที่ 1/2562 ค่าใช้จา่ ยในการจัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และ หนังสือชี้ชวน ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าตรวจทรัพย์สินที่จะรับมอบเมื่อ
เข้าท�ำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเพิ่มเติม จะรับผิดชอบโดยผู้สนับสนุน และ /หรือ บริษัทย่อยของผู้
สนับสนุนตามกรอบที่ได้ตกลงกัน  
3.4.5 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ�ำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
- ไม่มี -

3.5 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
3.5.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์
ณ วันทีข่ องเอกสารฉบับนี้ กองทุนมีกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวน 1,680,500 คอร์กโิ ลเมตร
ซึ่งกองทุนซื้อจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB)  โดย TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงของกองทุนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
และแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า และกองทุนได้เข้าท�ำสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาบริหารดูแล
และบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงเพื่อให้บริการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงแทนกองทุน
นอกจากนี้ TTTBB และกองทุนเข้าท�ำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
โดยกองทุนแต่งตั้งให้ TTTBB ด�ำเนินการให้บริการทางการตลาดและจัดให้มีการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงทัง้ หมดทีก่ องทุนได้รบั มอบตามสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ
เดิม และ สัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น หรือลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น
ซึ่ง TTTBB หรือกองทุนเป็นผู้ติดต่อหามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
สัญญาเกีย่ วกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานมีรายการดังต่อไปนี้
1. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก คู่สัญญาระหว่าง กองทุนในฐานะผู้ให้เช่า และ TTTBB
ในฐานะผู้เช่า
2. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า คู่สัญญาระหว่าง กองทุนในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธิท์ รัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง ซึง่ มีหน้าทีเ่ ปิดให้บคุ คลอืน่ ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำ
แสงของกองทุน และ TTTBB ในฐานะผู้รับประกันรายได้ในรูปของค่าเช่า
3. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน คู่สัญญาระหว่าง กองทุนใน
ฐานะเจ้าของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง และ TTTBB ในฐานะผู้ให้บริการ
4. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน คู่สัญญาระหว่าง TTTBB ในฐานะ
ผู้จัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน และ กองทุนในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน
5. สัญญาบัญชีธนาคารส�ำหรับส�ำรองการช�ำระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง คู่สัญญาระหว่าง กองทุน
ในฐานะผู้ให้เช่า TTTBB ในฐานะผู้เช่า และ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะธนาคารผู้รักษา
บัญชี
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หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
สรุปสาระส�ำคัญของสัญญาจัดหาผลประโยชน์
กองทุนจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าวโดยการเข้าท�ำสัญญา 2 ฉบับกับ TTTBB ได้แก่
(1) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักซึ่งมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 12 ปี 2 เดือน (สิ้นสุดใน
วันที่ 29 มกราคม 2575) ส�ำหรับการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมจ�ำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมทั้งหมด และทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มจ�ำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ ทัง้ หมด นอกจากนี้ กองทุนมีสทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนที่
สัญญาเช่าหลัก (ส�ำหรับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมและทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ ) ออกไป
อีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก หาก TTTBB มีราย
ได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต�่ำกว่า 40,000.00 ล้าน
บาท และ TTTBB ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเห็นชอบต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อสัญญาแก้ไขเพิ่ม
เติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักไปอีก 10 ปีข้างต้นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่
รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) ซึง่ เท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักในปี 2562
โดยจะมีการปรับขึน้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลีย่ นแปลง
ของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 0 ต่อปี
(2) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า โดยจัดท�ำขึ้นเพื่อให้กองทุนในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิม และทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม สามารถน�ำทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมทั้งหมด และทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมด ออกให้ผู้
อืน่ เช่าใช้ได้ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันของ กสทช.ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมและทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และช�ำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
เดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาประกันรายได้คา่ เช่า เพือ่ เป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาแก้ไขเพิม่
เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า สัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่าจะ
มีระยะเวลา 3 ปี โดยกองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้
อีกครั้งละ 3 ปี จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ส�ำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิม และจนถึงวันที่
29 มกราคม 2575 ส�ำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม
หากพิจารณาระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก ภายหลังจากกองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ
เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มเท่ากับประมาณ 11.1 ปี (ในกรณีที่ไม่ได้มีการต่ออายุสญ
ั ญาแก้ไขเพิม่ เติมและ
แทนที่สัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปี) และ ประมาณ 18.0 ปี (ในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่ม
เติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปี)
นอกจากนี้ TTTBB และกองทุนได้เข้าท�ำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่า
ทรัพย์สิน โดยกองทุนแต่งตั้งให้ TTTBB ด�ำเนินการให้บริการทางการตลาดและจัดให้มีการเช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมทั้งหมด และทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมดแก่ผู้ให้
บริการโทรคมนาคมรายอื่น หรือลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น ซึ่ง TTTBB หรือกองทุนเป็นผู้ติดต่อหามาไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ การให้ผู้อื่นเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงส่วนเพิ่มนั้น กองทุนอาจท�ำได้ 2 กรณี คือ (ก) กองทุนเข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง หรือ
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(ข) กองทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผูเ้ ข้าท�ำสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายอืน่ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ องทุนก�ำหนด ใน
กรณีที่กองทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์และความเห็น
ชอบของกองทุน กองทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งค่าเช่าเพิ่มเติมเป็นจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 75 ของ
ค่าเช่าส่วนเพิ่ม และ TTTBB จะได้รับเงินจ�ำนวนร้อยละ 25 ของจ�ำนวนค่าเช่าส่วนเพิ่ม เพื่อเป็นค่า
ตอบแทนส�ำหรับการให้บริการตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
ทั้งนี้ ในการค�ำนวณส่วนแบ่งค่าเช่าระหว่างกองทุนและ TTTBB ในกรณีนี้นั้น จะพิจารณาเมื่อครบระยะ
เวลา 3 ปี ตามอายุของสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาให้บริการจัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ โปรดพิจารณา
รายละเอียดในหัวข้อ 3.4.2(2)(ค) “สรุปสาระส�ำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการ
จัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน” ของหนังสือชี้ชวน
ในกรณีที่มีผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น ประสงค์จะเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงเดิม จ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมทั้งหมด หรือทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงส่วนเพิ่มจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบจาก
TTTBB (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ในระหว่างอายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกัน
รายได้ค่าเช่า TTTBB ตกลงให้กองทุนสามารถน�ำทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าวออกให้ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมรายอืน่ ลูกค้า หรือผูเ้ ช่ารายอืน่ เช่าใช้ได้ (ไม่วา่ โดยการท�ำสัญญาเช่ากับกองทุนโดยตรง หรือ
กองทุนก�ำหนดให้ท�ำสัญญาเช่ากับ TTTBB) โดย TTTBB ตกลงสละสิทธิใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ดังกล่าวโดยทันทีทกี่ องทุนได้บรรลุขอ้ ตกลงเรือ่ งการเช่าใช้กบั ผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายอืน่ ลูกค้า
หรือผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว
หากกองทุนเข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง และผู้เช่ารายนั้นกระท�ำผิดหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่
มีกับกองทุน เช่น ไม่ชำ� ระค่าเช่า หรือช�ำระค่าเช่าไม่ตรงตามก�ำหนดเวลา เป็นต้น TTTBB ไม่มีหน้าที่
ต้องรับผิดชอบช�ำระค่าเช่า หรือค่าเสียหายต่าง ๆ ให้แก่กองทุนแต่อย่างใด และหากสัญญาเช่ากับผู้เช่า
รายอื่นดังกล่าวต้องสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ กองทุนไม่มีสิทธิขอให้ TTTBB เข้าท�ำสัญญาแก้ไขเพิ่ม
เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่าให้แก่กองทุนอีกครัง้ หนึง่ เฉพาะส�ำหรับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำ
แสงในส่วนที่กองทุนได้ให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าตรงจากกองทุนเท่านั้น
หากกองทุนก�ำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนก�ำหนด
และผู้เช่ารายนั้นกระท�ำผิดหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่มีกับ TTTBB เช่น ไม่ช�ำระค่าเช่า หรือช�ำระค่าเช่าไม่
ตรงตามก�ำหนดเวลา เป็นต้น TTTBB ยังคงมีหน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบช�ำระค่าเช่าให้แก่กองทุน รวมถึงหน้าที่
อืน่ ๆ ภายใต้สญ
ั ญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า และหากสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าราย
อืน่ ดังกล่าวต้องสิ้นสุดลง ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ แต่ยงั อยูใ่ นระหว่างอายุของสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนที่
สัญญาประกันรายได้คา่ เช่า กองทุนยังคงได้รบั ประโยชน์จากสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกัน
รายได้ค่าเช่าอยู่ต่อไป
นอกจากนี้ ในกรณีท่ี TTTBB มีหรือได้ติดตั้งเส้นใยแก้วน�ำแสงซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางเดียวกับทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมและทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ ของกองทุน และมีบคุ คลอืน่ สนใจขอเช่าใช้
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มบนเส้นทางดังกล่าว TTTBB
ตกลงที่จะด�ำเนินการให้บุคคลดังกล่าวเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงส่วนเพิ่มของกองทุนก่อน
โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมดที่กองทุนจัดหาผลประโยชน์
ตามสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันราย
ได้ค่าเช่า ดังตารางต่อไปนี้
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สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
และแทนที่สัญญา
เช่าหลัก

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
และแทนที่สัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่า

จ�ำนวนทรัพย์สินทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมและ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ส่วนเพิ่มที่เช่า
(1) ร้อยละ 80 ของทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมทัง้ หมดที่
กองทุนได้รับมอบ ซึ่งมีจ�ำนวน
รวม 784,400 คอร์กิโลเมตร
(2) ร้อยละ 80 ของทรัพย์สิน
เส้ น ใยแก้ ว น� ำ แสงส่ ว นเพิ่ ม
ทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบ ซึ่ง
มีจำ� นวนรวม ไม่เกิน 560,000
คอร์กิโลเมตร
(1) ร้อยละ 20 ของทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมทั้งหมด
จ� ำ นวนรวม 196,100 คอร์
กิโลเมตร
(2) ร้อยละ 20 ของทรัพย์สิน
เส้ น ใยแก้ ว น� ำ แสงส่ ว นเพิ่ ม
ทั้ ง หมดจ� ำ นวนรวมไม่ เ กิ น
140,000 คอร์กิโลเมตร

ระยะเวลาการเช่า

อัตราค่าเช่า

ประมาณ 12 ปี 2 เดือน
(นับจากวันที่ 20 พฤศจิกายน
2 5 6 2 สิ้ น สุ ด วั น ที่
29 มกราคม 25751)

433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตร
ต ่ อ เ ดื อ น จ น ถึ ง วั น ที่
31 ธันวาคม 2562 และจะปรับ
ขึน้ ทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี
ตามอั ต ราการเปลี่ ย นแปลง
ของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ที่ ป ระกาศโดย กระทรวง
พาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3
ต่อปี แต่ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 0 ต่อปี
764.48 บาทต่อคอร์กิโลเมตร
ต ่ อ เ ดื อ น จ น ถึ ง วั น ที่
31 ธันวาคม 2562 และจะปรับ
ขึน้ ทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี
ตามอั ต ราการเปลี่ ย นแปลง
ของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ที่ ป ระกาศโดย กระทรวง
พาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3
ต่อปี แต่ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 0 ต่อปี

(1) ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงเดิม: 3 ปี นับจากวันที่
20 พฤศจิกายน 2562  โดย
กองทุนมีสทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญา
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และแทนที่
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
ได้อีกครั้งละ 3 ปีจนถึงวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2569
(2) ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงส่วนเพิ่ม: 3 ปี นับจาก
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
โดยกองทุ น มี สิ ท ธิ ต ่ อ อายุ
สั ญ ญาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และ
แทนที่สัญญาประกันรายได้
ค่ า เช่ า ได้ อี ก ครั้ ง ละ 3 ปี
จนถึ ง วั น ที่ 29 มกราคม
2575 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวัน
สิ้ น สุ ด อายุ ข องใบอนุ ญ าต
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมประเภทที่สาม
ของ TTTBB

หมายเหตุ :
1

กองทุนมีสทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลัก ส�ำหรับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมและทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงส่วนเพิ่มออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก หาก TTTBB มีรายได้จากการ
ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ตำ�่ กว่า 40,000.00 ล้านบาท และ TTTBB ได้รับการต่ออายุใบ
อนุญาตที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นชอบต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก โดยอัตราค่า
เช่า ณ วันที่ต่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักไปอีก 10 ปีข้างต้นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าดัง
กล่าวข้างต้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้
ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี
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นอกจากนี้ เพือ่ คงไว้ซงึ่ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมและทรัพย์สนิ
เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ กองทุนได้เข้าท�ำสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษา
ทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมและ
ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ เพือ่ ให้บริการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงเดิมและทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ แทนกองทุน ซึง่ จะครอบคลุมทัง้ การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) และการบ�ำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) นอกจากนี้
TTTBB จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงในส่วนทีก่ ารท�ำประกันภัยไม่
ได้ครอบคลุม โดย TTTBB จะได้รบั ค่าตอบแทนเป็นค่าบริการรายเดือนในอัตรา 225.10 บาทต่อคอร์กโิ ลเมตร
ต่อปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากนั้นจะมีการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี ตามที่สัญญา
ก�ำหนด โดยสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สนิ จะมีผลบังคับตัง้ แต่วนั
ที่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักมีผลบังคับ จนถึงวันที่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา
เช่าหลักสิ้นสุดลง ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและ
บ�ำรุงรักษาทรัพย์สนิ ในหัวข้อ 3.4.2(2)(ข) “สรุปสาระส�ำคัญของสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาบริหาร
ดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน” ของหนังสือชี้ชวน
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแห่งทาง (Right of Way) กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง ในขณะที่ TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการน�ำทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมลง
ใต้ดิน (Relocation expenses) และค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน (Sub-duct Rental) โดย (1) TTTBB จะรับผิด
ชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวส�ำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมที่ TTTBB เช่าอยู่ในส่วนที่มากกว่ามูลค่าที่ได้
ประมาณการไว้ในประมาณการทางการเงินทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ระหว่างคูส่ ญ
ั ญาในขณะมีการเสนอขายหน่วยลงทุน
ต่อประชาชนครัง้ แรกเมือ่ ปี 2558 และ (2) TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าวส�ำหรับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงส่วนเพิ่มทั้งจ�ำนวนจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
หลังจากที่ TTTBB ได้เช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมและทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ จากกองทุน
แล้ว TTTBB จะใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มดังกล่าวรวมทั้ง
อุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ เพื่อให้บริการแก่ TTTI ตามสัญญาให้บริการโครงข่าย และ TTTI จะน�ำไปให้
บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจของ TTTBB
นอกจากนี้ เพื่อให้การด�ำเนินการต่าง ๆ ที่ก�ำหนดตลอดอายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าเป็นไปตามที่ได้ตกลงกัน กองทุนยังได้เข้าท�ำ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงด�ำเนินการซึ่งผู้สนับสนุน TTTBB (ในฐานะผู้ขาย ผู้เช่า และ
ผู้ให้บริการตามสัญญาให้บริการโครงข่าย) และ TTTI (ในฐานะผู้รับบริการตามสัญญาให้บริการโครงข่าย) ได้
ตกลงที่จะกระท�ำ และ/หรือ ไม่กระท�ำการในเรื่องต่าง ๆ โดยข้อตกลงกระท�ำการที่ส�ำคัญตามสัญญาดังกล่าว
รวมถึง
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(1) ผูส้ นับสนุนตกลงจะไม่โอนหน่วยลงทุนอันจะส่งผลให้สดั ส่วนการถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูส้ นับสนุนต�ำ่
กว่าที่กำ� หนด ดังนี้
ระยะเวลาภายหลังวันที่ธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น
ปีที่ 1- ปีที่ 6
ปีที่ 7 – สิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก

สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนขั้นต�่ำของผู้
สนับสนุนภายหลังการเพิ่มทุน*
ร้อยละ 19
ร้อยละ 15**
ร้อยละ 0

หมายเหตุ *   หน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนถือและถูกห้ามขายสามารถน�ำไปเป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้และสถาบัน
การเงินสามารถบังคับขายหน่วยลงทุนได้ซ่ึงหากสถาบันการเงินบังคับขายหลักประกันดังกล่าวแล้วอาจท�ำให้ผู้สนับสนุน
มีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนต�่ำกว่าที่กำ� หนดได้
  

** สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนถือจะลดลงเป็นร้อยละ 0 ในกรณีที่กองทุนได้ชำ� ระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงิน
ผู้ให้เงินกู้แก่กองทุนจนครบแล้วทั้งจ�ำนวน

(2) ผู้สนับสนุนตกลงจะด�ำรงสัดส่วนการถือหุ้นและอ�ำนาจควบคุมใน TTTBB และ TTTI (โดยทางอ้อมใน
ทั้งสองบริษัท) อย่างน้อยร้อยละ 76 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TTTBB และ TTTI ตลอดจน
ตกลงไม่โอน หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นของบริษัทในกลุ่ม อันจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้สนับสนุน
ใน TTTBB และ TTTI  (โดยทางอ้อมในทั้งสองบริษัท) ต�่ำกว่าร้อยละ 76 ตลอดระยะเวลาที่ผู้สนับสนุน
ยังคงมีหน้าที่และความผูกพันตามเอกสารธุรกรรมส�ำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
(3) TTTBB และ TTTI จะต้องคงไว้ซงึ่ อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนและอัตราส่วนทางการเงินในการจ่ายเงินปันผล
ตามทีไ่ ด้ตกลงกัน จนกว่าหน้าทีท่ งั้ หมดของ TTTBB และ TTTI ภายใต้เอกสารธุรกรรมส�ำหรับการลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จะได้รับการปลดเปลื้องทั้งหมด
(4) TTTBB และ TTTI จะถูกจ�ำกัดมิให้ดำ� เนินการบางประการ ซึ่งรวมถึง (ก) การประกอบธุรกิจใหม่นอก
เหนือจากธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของ TTTBB และ TTTI ในปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทั่วไปของธุรกิจของ TTTBB และ TTTI (ข) ลดทุนจดทะเบียน (เว้นแต่กรณีการลดมูลค่าที่ตรา
ไว้ ซึ่งไม่ทำ� ให้ทุนจดทะเบียนของ TTTBB และ TTTI เปลี่ยนแปลง) (ค) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง สละ
สิทธิ หรือดัดแปลง ซึ่งเงื่อนไขที่ส�ำคัญของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ง) ให้กู้ยืมเงิน หรือ
กระท�ำการใด ๆ ให้ตนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ (จ) ก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันบนบัญชีลกู หนี้ (receivables)
สินค้าคงคลัง หรือ ทรัพย์สนิ ของ TTTBB หรือ TTTI (ฉ) จ่ายเงินปันผล เว้นแต่ทกี่ ำ� หนดไว้ภายใต้สญ
ั ญา
(ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางการเงิน) (ช) เข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่ไม่อยู่บนเงื่อนไขและ
ข้อก�ำหนดทั่วไป (arms’ length basis) และเป็นไปตามทางการค้าปกติ หรือ (ซ) การควบกิจการ การ
แยกกิจการ การรวมกิจการ หรือการด�ำเนินการใดในลักษณะเดียวกันโดยในแต่ละกรณีดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กำ� หนดในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงด�ำเนินการ
โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงด�ำเนินการในหัวข้อ 9.1 “สรุป
สาระส�ำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงด�ำเนินการ” ของหนังสือชี้ชวน
ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (“TTTBB”)
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2100-2100
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บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อคิวเมนท์ จ�ำกัด และ บริษัท
อคิวเมนท์ จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.87 ในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (TTTBB) บริษัท
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนของกองทุน ซึ่งถือหน่วยลงทุนของกองทุนร้อยละ
19.00
ประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (“TTTBB”) เป็นบริษัทในกลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ได้
จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2548 และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 บริษัทได้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สามจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ (กสทช.) นับเป็นบริษทั เอกชนรายแรกในประเทศ ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประเภทดังกล่าว เพือ่ มีโครงข่ายและ
ให้บริการทั้งด้านข้อมูลและเสียงได้ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
การให้บริการหลักได้แก่บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) สามารถให้บริการแก่ลูกค้า
ทั่วไปด้วยเทคโนโลยี VDSL และเทคโนโลยี FTTx บนโครงข่ายใยแก้วน�ำแสงที่ทันสมัยล่าสุด ให้บริการตั้งแต่
ความเร็ว 50 ถึง 1,000 Mbps ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถบริการอินเทอร์เน็ตได้ในระดับความเร็วสูงถึง 10 Gbps ซึ่งมีความเร็วและคุณสมบัติที่
เหนือกว่าการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
TTTBB เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจนถึงระดับ
หมู่บ้านในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็น
อันดับ 2 มีความมุ่งมั่นเป็นผู้น�ำตลาดในการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจร พัฒนา
ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการและการบริการลูกค้า TTTBB ได้ลงทุนอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ด้านอุปกรณ์โครง
ข่ายและก�ำลังคน มีศูนย์บริการและซ่อมบ�ำรุงพร้อมทั้งพนักงานบริการ วิศวกรและช่างเทคนิคจ�ำนวนมาก
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ท�ำหน้าที่ในการให้บริการลูกค้า การขยายและบ�ำรุงรักษาโครงข่ายและโครงสร้างพื้น
ฐานให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดชะงัก นอกจากนี้ คณะผู้
บริหารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีประสบการณ์
ในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
3.5.2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนตัวผู้เช่า
รายได้หลักของกองทุนได้แก่ รายได้ค่าเช่าที่กองทุนได้รับจาก TTTBB ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ดังนั้น กองทุนจึงต้องพึ่งพา
การด�ำเนินธุรกิจของ TTTBB เป็นส�ำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ TTTBB เพือ่ น�ำมาช�ำระค่าเช่าให้แก่กองทุน
นอกจากนี้ หากรายได้ของ TTTBB ไม่เติบโตไปตามที่คาดการณ์ไว้ หรือต้นทุนของ TTTBB เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วกว่ารายได้ TTTBB อาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอทีจ่ ะช�ำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนที่
สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทุนอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทกี่ องทุนไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่ากับ TTTBB
และน�ำทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงไปให้เช่าโดยตรงแก่ผู้เช่ารายอื่น หรือตกลงน�ำทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
ส่วนรอง (ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน) ไปให้เช่าโดยตรงแก่ผเู้ ช่ารายอืน่ ในระหว่างอายุของสัญญาแก้ไขเพิม่ เติม
และแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า จะท�ำให้รายได้บางส่วนของกองทุนจะขึน้ กับความสามารถในการช�ำระ
ค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่ดังกล่าว
TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงรายเดียวของกองทุน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการด�ำเนินงาน
ของ TTTBB ของปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ว TTTBB ยังคงมีความสามารถที่จะช�ำระค่า
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เช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันราย
ได้ค่าเช่าได้ โดยในปี 2562 TTTBB มีก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) และก่อน
จ่ายค่าเช่าให้กองทุนประมาณ 12,454.00 ล้านบาท ในขณะที่ TTTBB มีรายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
น�ำแสงที่จ่ายให้กองทุนในปี 2562 เท่ากับ 6,355.00 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2562 TTTBB มีสัดส่วนของราย
จ่ายค่าเช่าทรัพย์สินที่จ่ายให้กองทุนต่อก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ยจ่าย และก่อนจ่ายค่าเช่า
ให้กองทุนเท่ากับร้อยละ 51
3.5.3 การก�ำหนดค่าเช่าและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเช่า
ภายใต้หนังสือชี้ชวนและโครงการจัดการกองทุน กองทุนมีความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำธุรกรรมสัญญาแก้ไขเพิ่ม
เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลัก ธุรกรรมสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญารับประกันรายได้คา่ เช่า  ธุรกรรม
สัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนที่สญ
ั ญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สนิ และธุรกรรมสัญญาแก้ไขเพิม่ เติม
และแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินแก่ TTTBB เพื่อเป็นการหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าลงทุนโดยไม่มีสัญญาเช่า
รองรับ ทัง้ นี้ โครงสร้างการเช่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานประเภทโทรคมนาคมทีก่ องทุน (ผูใ้ ห้เช่า) จะ
ตกลงกับ TTTBB มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
1. อัตราค่าเช่าทีร่ ะบุในสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลัก และ สัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนที่
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ระหว่างกองทุนกับ TTTBB อยู่ในช่วงค่าเช่าที่สามารถถือได้ว่าเป็นราคา
ตลาดโดยทั่วไปจากผลส�ำรวจของ Sofrecom และ Detecon ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจโทรคมนาคม
ที่ได้ทำ� การศึกษาและพิจารณาเปรียบเทียบจากธุรกิจประเภทเดียวกันทั้งในและต่างประเทศ
2. เงื่อนไขการเช่าทรัพย์สินของกองทุน เป็นเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือน
เป็นการท�ำธุรกรรมกับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปทีม่ ไิ ด้มคี วามเกีย่ วข้องกันเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction)
3. สัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่าเปิดโอกาสให้บคุ คลภายนอกเข้ามาท�ำธุรกรรม
การเช่ากับกองทุนรวม
4. ผู้เช่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำ� หนด
นอกจากนี้ เพื่อความต่อเนื่องในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนมีความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำธุรกรรมสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษา
ทรัพย์สนิ และธุรกรรมสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาให้บริการจัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ กับ TTTBB ซึง่ เป็น
ผู้มีความเชี่ยวชาญและคุ้นเคยกับทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้าลงทุน ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารดูแลและ
บ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน และให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ สัญญาให้บริการระหว่างกองทุน (ผู้รับบริการ)
กับ TTTBB (ผู้ให้บริการ) ทั้ง 2 สัญญาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล กล่าวคือ
1. ค่าธรรมเนียมที่ TTTBB จะได้รบั ตามทีร่ ะบุในสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาบริหารดูแลและบ�ำรุง
รักษาทรัพย์สนิ ถูกก�ำหนดโดยคูส่ ญ
ั ญาทัง้ 2 ฝ่าย ตามเงือ่ นไขทางการค้าปกติและอ้างอิงจากค่าซ่อมบ�ำรุง
ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และค่าตอบแทนในการให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินมีลักษณะที่สร้างแรงจูงใจเพื่อ
ให้มีการเช่า ให้แก่ผู้จัดหาผู้เช่าทรัพย์สินในการท�ำการตลาดให้แก่ผู้เช่ารายอื่นเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่กองทุน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนทั้งหมดของผู้จัดหาผู้เช่าทรัพย์สินได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้
ในหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุนของกองทุนให้ผู้ลงทุนได้รับทราบแล้ว
2. เงื่อนไขการจ้าง TTTBB ในการบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินของกองทุน เป็นเงื่อนไขในลักษณะ
ที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการท�ำธุรกรรมกับผู้ที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ
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(at arm’s length transaction) โดยมีการก�ำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ TTTBB ต่อ
กองทุนไว้อย่างชัดเจน และในกรณีที่ TTTBB ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามเอกสารธุรกรรม (รวมถึงหน้าที่
ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน) กองทุนมีสิทธิในการ
ยกเลิกสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักและหากกองทุนใช้สทิ ธิเลิกสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและ
แทนที่สัญญาเช่าหลักก็จะส่งผลให้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษา
ทรัพย์สนิ ถูกยกเลิกไปด้วยตามข้อสัญญาทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาบริหารดูแล
และบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งสิทธิในการยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นของกองทุนโดยบริษัทจัดการสามารถ
ด�ำเนินการใช้สทิ ธิดงั กล่าวตามเงือ่ นไขภายใต้สญ
ั ญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักโดยปราศจาก
อิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการจ้างผู้จัดหาผู้เช่าทรัพย์สินของกองทุน เป็นเงื่อนไขใน
ลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการท�ำธุรกรรมกับผู้ที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็น
พิเศษ (at arm’s length transaction) โดยมีการก�ำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดหา
ผู้เช่าทรัพย์สินต่อกองทุนไว้อย่างชัดเจน และหาก TTTBB จะเข้าท�ำสัญญาเช่ากับผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองทุนก่อน โดยผู้จัดการกองทุนสามารถด�ำเนินการใช้สิทธิดังกล่าวตาม
เงื่อนไขภายใต้สัญญาว่าจ้างโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้องและคู่สัญญามีการตกลงว่าการ
ด�ำเนินการใดๆ ของคูส่ ญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วกับการจัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ รายอืน่ นอกจากจะต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับ
ของสัญญาแล้ว ยังให้อยู่ภายใต้บังคับของและไม่เป็นการขัดกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ กสทช. ในเรื่อง
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายด้วย
3.6 การกู้ยืมเงิน
กองทุนเข้าท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ในวงเงินกู้จ�ำนวน 18,160.00 ล้านบาท
แบ่งออกเป็น ดังนี     
้
1. จ�ำนวน 15,500.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งส�ำหรับซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงส่วนเพิ่ม จ�ำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร           
2. จ�ำนวน 2,660.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
		 ประโยชน์ต่อผู้ลงทุนจากการกู้ยืมเงิน
บริษัทจัดการมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อใช้สำ� หรับการลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มนั้น จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการกู้ยืมเงินจะท�ำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับอัตราผลตอบแทน
มากขึ้น เนื่องจากต้นทุนจากการกู้ยืมเงินมีแนวโน้มต�่ำกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สินหรือ
อัตราคิดลดที่ราคาเข้าลงทุนสูงสุด ท�ำให้ผู้ลงทุนมีแนวโน้มได้รับผลตอบแทนในระยะยาวในอัตราที่สูงขึ้นกว่า
กรณีระดมทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการได้คำ� นึงถึงการบริหารความเสีย่ งของการกูย้ มื เงินให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม โดยบริษทั จัดการ
ได้พิจารณาอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่กองทุน ได้รับการเสนอในครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับ
เงือ่ นไขการกูย้ มื ของลูกค้าชัน้ ดีของธนาคารพาณิชย์สว่ นใหญ่ในประเทศ ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น ซึ่งจะต�ำ่ กว่าต้นทุนทางการเงินในส่วนของทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ รวมทั้ง
กองทุน มีระยะเวลาการกู้ยืมเงินและการช�ำระคืนเงินต้นยาวถึง 10 ปี 6 เดือน
โดยกฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนดให้กองทุนต้องด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) มิให้สูงกว่าสาม
ต่อหนึง่ (3:1) และตามข้อตกลงตามสัญญาเงินกูข้ องกองทุนก�ำหนดให้กองทุนต้องด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน
อื่นๆ เช่น อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�ำหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA) ไม่เกินกว่า 4 เท่าในระหว่างปี 2562 ถึงปี 2570 และ
ไม่เกินกว่า 2 เท่าในระหว่างปี 2571 ถึงปี 2573 ทัง้ นี้ จากผลการด�ำเนินงานของกองทุนส�ำหรับปี 2562 กองทุน
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มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.22 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�ำไรจาก
การด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายเท่ากับ 3.03 เท่า ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ตั้ง
เป้าทีจ่ ะดูแลให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทุน และด�ำรงความสามารถ
ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว โดยบริษัทจัดการเชื่อว่าแนวทางการบริหารเงินทุน
ณ ปัจจุบันของกองทุนจะท�ำให้กองทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในรูปแบบเงินทุนและการกู้ยืมได้อย่าง
เพียงพอในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนั้น และความสามารถในการขยาย
และปรับปรุงทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน
สรุปสาระส�ำคัญของสัญญากู้ยืมเงินส�ำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
เรื่อง
คู่สัญญา

รายละเอียด
•  กองทุน ในฐานะผู้กู้
•  ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้ให้กู้

การกูย้ มื และวัตถุประสงค์ ในวันที่ท�ำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น ผู้ให้กู้ตกลงให้กองทุนกู้ยืมเงินจ�ำนวนไม่
เกิน 18,160.00 ล้านบาท (“เงินกู”้ ) ซึง่ แบ่งเป็น (ก) จ�ำนวนเงินไม่เกิน 15,500.00 ล้านบาท
(“เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน”) (ข) จ�ำนวนเงินไม่เกิน 2,660.00 ล้านบาท (“เงินกู้เพื่อช�ำระ
VAT”) ซึง่ เท่ากับภาษีมลู ค่าเพิม่ ของราคาซือ้ ขายทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่
อายุสัญญาเงินกู้

เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน
ภายใน 10 ปี 6 เดือน โดยจะครบก�ำหนดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2573  
เงินกู้เพื่อช�ำระ VAT
ภายใน 2 ปี หลังจากที่เบิกใช้เงินกู้ยืม หรือได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากกรมสรรพากร
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

ดอกเบี้ย

เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน
อัตราดอกเบี้ย MLR ตามประกาศของธนาคาร

การช�ำระดอกเบี้ย

เงินกู้เพื่อช�ำระ VAT
อัตราดอกเบี้ย MLR ตามประกาศของธนาคาร บวกร้อยละ 0.25
ช�ำระเป็นรายเดือน

การช�ำระคืนเงินต้น

เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน
ช�ำระทุกๆ 3 เดือน จ�ำนวน 42 งวด โดยจะต้องช�ำระเงินกู้ทั้งหมดภายใน 30 มิถุนายน
2573 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งวดที่ 1 – 4 : 75.00 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 5 – 8 : 200.00 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 9 – 12 : 262.50 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 13 – 16 : 287.50 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 17 – 20 : 325.00 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 21 – 24 : 362.50 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 25 – 28 : 387.50 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 29 – 32 : 425.00 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 33 – 36 : 475.00 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 37 – 40 : 525.00 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 41 – 42 : 1,1000 ล้านบาทต่องวด

39
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เรื่อง

รายละเอียด
เงินกู้เพื่อช�ำระ VAT
ภายใน 2 ปี หลังจากที่เบิกใช้เงินกู้ยืม หรือได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

ข้อปฏิบัติทางการเงิน

กองทุนต้องด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจ�ำหน่ายของกองทุน (Interest Bearing Debt/
EBITDA Ratio) ไม่เกินกว่า
- ปี 2562 – ปี 2570 : 4.0X
- ปี 2571 – ปี 2573 : 2.0X

เงื่อนไขบังคับก่อนการ
เบิกใช้เงินกู้

เงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้เงินกู้ เช่น
• กองทุนต้องส่งมอบเอกสารที่ระบุว่ากองทุนได้รับอนุมัติจากบุคคลที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ
การเข้าซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
• กองทุนต้องส่งมอบส�ำเนาของเอกสารธุรกรรมส�ำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
• ไม่มีเหตุผิดนัดตามสัญญากู้เกิดขึ้น
• ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของกองทุน
• กองทุนต้องส่งมอบหลักฐานการช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลักประกัน

จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มในจ�ำนวน
558,000 คอร์กิโลเมตร

เงื่อนไขที่ส�ำคัญอื่นๆ

• ผู้ให้กู้สามารถบังคับให้กองทุนช�ำระคืนเงินกู้ยืมก่อนก�ำหนดได้ หากทรัพย์สินของกอง
ทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้รับความเสียหายในสาระส�ำคัญตามเงื่อนไขที่คู่สัญญาจะได้
ก�ำหนดต่อไป และกองทุนไม่ด�ำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับสู่สภาพเดิมภายใน 6
เดือน และ/หรือ กองทุนซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่มไม่ส�ำเร็จ
• กองทุนมีสัญญาข้อตกลงกระท�ำการ เช่น การจัดส่งข้อมูลและเอกสาร การท�ำประกัน
ภัยทรัพย์สิน การปฏิบัติตามสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
• กองทุนมีสัญญาข้อตกลงจะไม่กระท�ำการ เช่น การไม่เปลี่ยนการด�ำเนินธุรกิจ การไม่
น�ำทรัพย์สินไปก่อหลักประกันใด ๆ เป็นต้น
• กองทุนมีข้อจ�ำกัดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและลดทุน

การระงับข้อพิพาท

โดยศาลไทยหรืออนุญาโตตุลาการตามที่คู่สัญญาจะตกลงกันต่อไป

กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายไทย

หมายเหตุ : สัญญากู้ยืมเงินส�ำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ฉบับลงนามอาจความแตกต่างจากสรุปสาระส�ำคัญนี้ แต่จะไม่แตกต่างกัน
ในสาระส�ำคัญ
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4. ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม: ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ตลาดอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ ด้าน ท�ำให้มีความต้องการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนท�ำให้
บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตกลายเป็นบริการพื้นฐานในปัจจุบัน รวมทั้งปัจจัยด้านนโยบายของภาครัฐที่มุ่งส่ง
เสริมให้มจี ำ� นวนผูเ้ ข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิม่ มากยิง่ ขึน้ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) อย่างจริงจังต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ
ในระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั นัน้ ต้องอาศัยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวม 4 ระยะ ในเวลา
20 ปี ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้ง
แผนพัฒนาโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติในการสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งขยายให้มี
โครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์ทางสายให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระดับหมู่บ้าน โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมได้ด�ำเนินโครงการในพื้นที่ที่อาจยังไม่มีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์จำ� นวน 24,700 หมู่บ้านในปี 2560 ส่วน
ส�ำนักงาน กสทช. เป็นผู้ดำ� เนินการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลตามโครงการ USO โดย
เริ่มด�ำเนินการในพื้นที่ชนบทห่างไกลยากต่อการเข้าถึงก่อนจ�ำนวน 3,920 หมู่บ้าน ก�ำหนดแล้วเสร็จในปี 2561
กสทช. ยังได้ประกาศมาตรการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส�ำหรับครัวเรือนผูม้ รี าย
ได้น้อยในพื้นที่ชายขอบ เป็นเวลา 3 ปี เพิ่มเติม ในช่วงปลายปี 2561 กสทช. ได้ด�ำเนินการประกวดราคาการจัด
ให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส�ำหรับพื้นที่ห่างไกล (โซนซี) จ�ำนวน 15,723 หมู่บ้าน ก�ำหนดด�ำเนินการแล้ว
เสร็จในปี 2562 เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างทัว่ ถึงในด้านอืน่ ๆ ภาครัฐมีการสนับสนุน
ให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจ (business model) หรือรูปแบบวิธีการด�ำเนินกิจการเป็นของตัวเอง
ในการสร้างรายได้ หรือที่เรียกว่าสตาร์ทอัพให้มากขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เอื้อในการประกอบกิจการ
ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การใช้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งต้องมีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการเข้าใช้
บริการในรูปแบบคลาวด์ ทัง้ นีน้ โยบายและโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ตลอดจนรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ และ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล้วนแต่เป็นปัจจัยส่งเสริมที่เอื้อต่อการ
ขยายตัวของตลาดและอุตสาหกรรมโดยรวม
ตลาดการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในปีที่ผ่านมามีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น คู่แข่งหลักที่ให้บริการในตลาด
ส�ำหรับผู้ใช้บริการรายย่อย (Mass Market) ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคทั่วประเทศ ยังคงเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ
บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น และ ทีโอที ที่เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ในตลาด โดยมีกลุ่มบริษัท AIS เป็นผู้ให้บริการที่เริ่ม
เข้ามาแข่งขันขยายตลาดอย่างจริงจังมากขึ้น แม้พื้นที่ให้บริการในแต่ละจังหวัดยังไม่ครอบคลุมคู่แข่งรายใหญ่ทั้ง
สองรายและกลุ่ม AIS ยังเน้นการท�ำตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับฐานลูกค้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เดิมของตน
หรือขายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมกับบริการโทรศัพท์พื้นฐานหรือบริการอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี โทรศัพท์
เคลื่อนที่ เป็นต้น
ส่วน TTTBB และ TTTI นั้นได้ดำ� เนินกลยุทธ์การแข่งขันในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไม่ต้องใช้
บริการโทรศัพท์หรือบริการอื่นพ่วงด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เน้นคุณภาพ ความเร็ว และความคุ้มค่าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นหลัก   
TTTBB เป็นผู้น�ำตลาดในการปรับเพิ่มความเร็วมาโดยตลอดด้วยคุณภาพและราคาที่คุ้มค่าทั้งบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี VDSL และเทคโนโลยี FTTx ให้บริการตั้งแต่ความเร็ว 50 ถึง 1,000 Mbps ในปัจจุบัน
การออกแบบจัดสร้างโครงข่ายของ TTTBB มุง่ เน้นเพือ่ การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นหลักตลอดระยะ
เวลาทีผ่ า่ นมาได้จดั สร้างและขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมกับพืน้ ทีต่ ามความต้องการของลูกค้าผูใ้ ช้บริการ โดยเฉพาะ
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ในเขตการท่องเที่ยวและ Dense areas ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง TTTBB ได้ขยาย
โครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น และพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง สามารถบริการ
อินเทอร์เน็ตได้ในระดับความเร็วสูงถึง 10 Gbps ซึง่ มีความเร็วและคุณสมบัตทิ เี่ หนือกว่าการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ TTTBB ได้ทุ่มเทขยายโครงข่ายการให้บริการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตด้วย
เทคโนโลยี FTTx บนโครงข่ายใยแก้วน�ำแสงทีท่ นั สมัยล่าสุด รองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศจนถึงระดับหมู่บ้าน ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการขายและการให้บริการในพื้นที่ให้สามารถแข่งขันใน
ด้านคุณภาพ ราคาและความเร็วในการให้บริการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้น�ำในการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
นอกจากนี้ TTTBB และ TTTI ยังได้พัฒนาการให้บริการเสริมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้บริการ IPTV,
Cloudbox Storage และบริการเสริมอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการและตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลาย และสนับสนุนให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ มีลูกค้าผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง TTTBB ยังได้ลงนามข้อตกลงในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ กับ KT Corporate จากเกาหลีใต้ ในฐานะ
Technology Partner และ Strategic Consultant เพื่อท�ำธุรกิจ IPTV โดยน�ำเสนอรูปแบบบริการใหม่ต่อยอด
จากฐานลูกค้าบรอดแบนด์บนโครงข่าย Fiber Optic คุณภาพสูงที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และนอกจากนี้ยังได้ลง
นามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด โดยความร่วมมือในด้าน Strategic Partner
ร่วมกัน   ซึ่งเชื่อว่ากลุ่มลูกค้าให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ ทั้ง AIS และ DTAC ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงผ่าน WiFi ภาย
ใต้ชื่อบริการ 3BB WiFi ในปีที่ผ่านมาแบรนด์ 3BB ได้พัฒนา Mobile Application ชื่อ 3BB Member เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการติดต่อสือ่ สารกับผูใ้ ช้บริการให้มคี วามหลากหลาย อ�ำนวยความสะดวกและเพิม่ ความพึงพอใจในการ
ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด Application ลงในอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพา
สามารถตรวจสอบต�ำแหน่งที่ตั้งของศูนย์บริการ 3BB ที่อยู่ใกล้เคียง ช�ำระเงินหรือสมัครใช้บริการเสริมต่างๆ ผ่าน
Application เป็นต้น  นอกจากนี้ 3BB Member Application ยังเป็นช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สินค้าและบริการ และสื่อสารการตลาดรักษาฐานลูกค้า (Loyalty Program) อาทิ การรับสิทธิประโยชน์ หรือ
ส่วนลดกับพันธมิตรทางธุรกิจอีกด้วย ตลาดการให้บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั ยังคงมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ท�ำให้
มีการแข่งขันด้านราคาและการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของผู้ใช้บริการเทียบ
กับจ�ำนวนประชากรทีย่ งั คงมีสดั ส่วนค่อนข้างต�ำ 
่ และนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายและการเข้าถึงบริการ
อินเทอร์เน็ตของภาครัฐ และนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นหนึ่ง
ในบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานและยังคงมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ตลาดและจ�ำนวนผู้ใช้บริการจึงยังคงมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

5. ปัจจัยความเสี่ยง
5.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนหรือโครงสร้างของกองทุน
5.1.1 กองทุนมีแหล่งรายได้หลัก ซึง่ ได้แก่คา่ เช่าโครงข่ายตามเอกสารธุรกรรมทีก่ องทุนท�ำกับ TTTBB
ดังนัน้ รายได้หลักของกองทุนจึงขึน้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของ TTTBB เป็น
ส�ำคัญ
กองทุนไม่สามารถสร้างรายได้จากการด�ำเนินงานทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเองได้ ดังนัน้ รายได้แหล่ง
เดียวของกองทุนจึงได้แก่รายได้คา่ เช่าทีก่ องทุนจะได้รบั จาก TTTBB จากการให้เช่าทรัพย์สนิ เส้นใยแก้ว
น�ำแสงแก่ TTTBB ตามสัญญาเช่า ดังนั้น กองทุนจึงต้องพึ่งพา TTTBB ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก
ของกองทุน
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ตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก TTTBB ตกลงเช่า
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมด ประกอบด้วย
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมจ�ำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมทั้งหมด และ
ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ จ�ำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ ทัง้ หมด
เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี 2 เดือน ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และตาม
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า TTTBB ตกลง
เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมด ประกอบ
ด้วยทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมทัง้ หมด และ
ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ จ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ ทัง้ หมด
ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงดังกล่าว โดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่ามีระยะเวลา 3 ปี โดยกองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ส�ำหรับทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิม และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 (ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสิ้นสุดอายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB) ส�ำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม
เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงเป็นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ ภายหลังวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 กองทุนอาจมีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่มรี ายได้จากการให้เช่าทรัพย์สนิ
เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมทัง้ หมด และภายหลังจาก
วันที่ 29 มกราคม 2575 กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่มีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงเดิมทัง้ หมดและทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ ทัง้ หมด เว้นแต่จะมีผเู้ ช่ารายอืน่ มาเช่าทรัพย์สนิ
ดังกล่าวจากกองทุน หรือ TTTBB ตกลงที่จะเช่าใช้ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
5.1.2 ในกรณีที่ TTTBB และ/หรือกองทุนประสงค์จะไม่ต่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่า
หลัก และ/หรือสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า กองทุนอาจต้องหา
บุคคลภายนอกเป็นผูเ้ ช่าใช้ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงหลักและทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วน
รอง และในทั้ง 2 กรณีน้ีกองทุนจะมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตและการปฏิบัติตามสัญญาของ
บุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงจะมีความเสี่ยงเรื่องของการต้องได้รับใบอนุญาตของกองทุน
ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของเอกสารธุรกรรมส�ำหรับการลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 กองทุนตกลงให้ TTTBB เช่า
ใช้ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงภายใต้สญ
ั ญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลัก และ ภายใต้สญ
ั ญา
แก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า ทัง้ นี้ ภายใต้สญ
ั ญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญา
ให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ผู้ให้
บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่นมีสิทธิขอใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำ
แสงส่วนรองได้ ไม่ว่าจะเช่าใช้โดยตรงจากกองทุนหรือเช่าต่อจาก TTTBB ก็ได้
ดังนั้น (1) หากกองทุนใช้สิทธิเลือกที่จะไม่ต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้
ค่าเช่ากับ TTTBB ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ (2) หาก TTTBB และ/หรือกองทุนประสงค์จะไม่ต่อสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักเมื่อสิ้นสุดสัญญา  และ/หรือ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญา และกองทุนน�ำทรัพย์สินเส้นใยแก้วหลักและทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วส่วนรอง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่า
รายอื่นเช่าใช้ จะท�ำให้ผลการด�ำเนินการของกองทุนในส่วนนั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว
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นอกจากนั้นแล้ว กรณีที่กองทุนให้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วหลักและทรัพย์สินเส้นใยแก้วส่วนรอง ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น กองทุนอาจจ�ำเป็น
ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หากการด�ำเนินการดังกล่าวของกองทุนนั้นถูก
พิจารณาเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม พรบ. โทรคมนาคม และ พรบ. องค์การจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ 2553 ซึ่งก�ำหนดให้กองทุนต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และหาก
กรณีเป็นว่ากองทุนต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่กองทุนไม่ได้รับใบอนุญาต
ดังกล่าวจากหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง กองทุนจะถือว่าด�ำเนินการขัดต่อ พรบ. โทรคมนาคม
นอกจากนั้น การขอรับใบอนุญาตหรือปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในใบอนุญาตดังกล่าวของกองทุนยังอาจ
ขัดกับกฎเกณฑ์ของ กลต. ซึง่ ก�ำหนดว่ากองทุนไม่สามารถประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานได้เอง ซึง่
ในกรณีดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถด�ำเนินการลงทุนตามแผนได้อีกต่อไป
5.1.3 สิทธิของกองทุนในการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปี
ภายหลังจากสัญญาดังกล่าวสิน้ สุดลง จะขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขบางประการทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของกองทุน
สัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักจะสิน้ สุดลงในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2575 โดยกองทุน
มีสทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิน้ สุดอายุของสัญญาดังกล่าว หาก (ก) TTTBB
มีรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ตำ�่ กว่า 40,000.00
ล้านบาท และ (ข) TTTBB ได้รบั การต่ออายุใบอนุญาตทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงความเห็นชอบต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก ซึ่งอาจรวมถึงการที่ผู้สนับสนุนจะ
ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อด�ำเนินการต่ออายุสัญญา (ในกรณีที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้
รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน) แม้ว่า TTTBB จะเป็นบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม และมีฐานลูกค้าอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงเป็นบริษทั
ในกลุ่มจัสมินซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจด้านโทรคมนาคมใน
ประเทศไทย กองทุนไม่สามารถรับรองได้วา่ เงือ่ นไขดังกล่าวจะส�ำเร็จหรือไม่ เนือ่ งจาก เงือ่ นไขข้างต้น
อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนและบริษัทจัดการ ซึ่งหากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งไม่ส�ำเร็จ กองทุน
ก็จะไม่สามารถใช้สิทธิต่ออายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปี ได้
5.1.4 TTTBB อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอทีจ่ ะช�ำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิม่ เติม
และแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า ซึง่ เป็น
เหตุผิดสัญญาตามสัญญาดังกล่าว
TTTBB อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอที่จะช�ำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ซึ่งเป็นเหตุผิด
สัญญาตามสัญญาดังกล่าวเมือ่ มีเหตุผดิ สัญญาตามสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักและ/
หรือสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าเกิดขึ้น กองทุนอาจใช้สิทธิเลิกสัญญา
แก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า
ก่อนวันทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุด โดยในกรณีดงั กล่าว กองทุนไม่สามารถรับรองได้วา่ กองทุนจะสามารถหาผูเ้ ช่า
รายใหม่ได้โดยมีต้นทุนที่สมเหตุสมผลและในเวลาที่เหมาะสม หรืออาจไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้
ั ญาเช่าหลักและ/หรือสัญญา
เลย นอกจากนี้ หากเกิดเหตุผดิ นัดตามสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าอาจเป็นเหตุให้กองทุนผิดสัญญากู้ยืมเงินอีกด้วย
ทั้งนี้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า กองทุนจะสามารถท�ำสัญญาเช่าฉบับใหม่ที่มีข้อตกลงที่สมเหตุ
สมผลในเชิงพาณิชย์ หรือมีอัตราค่าเช่าในระดับเดียวกันได้
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ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน รวมถึงความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผลและเงินจาก
การลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจส่งผลให้มีการเลิกกองทุนได้
5.1.5 ในกรณีที่ TTTBB ผิดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและ/หรือสัญญาแก้ไขเพิ่ม
เติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า กองทุนจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า รวมทั้งมี
สิทธิได้รับเบี้ยปรับ เข้าครอบครองทรัพย์สิน และ/หรือใช้สิทธิอื่นๆ ที่มีตามกฎหมาย
ในกรณีที่ TTTBB ผิดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และ/หรือสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
และแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า กองทุนจะมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญา
เช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่า และสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและ
แทนที่สัญญาบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินได้ โดยกองทุนจะมีสิทธิได้รับเบี้ยปรับ เข้าครอบ
ครองทรัพย์สิน และ/หรือใช้สิทธิอื่นๆ ที่มีตามกฎหมาย แต่ในกรณีที่มีการโต้แย้งเกิดขึ้น จ�ำนวนเบี้ย
ปรับที่กองทุนจะได้รับจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล หากศาลเห็นว่าเบี้ยปรับดังกล่าวสูงเกินส่วนโดย
พิจารณาจากความเสียหายที่กองทุนได้รับ (โดยไม่รวมถึงความเสียหายจากการขาดก�ำไร) ทั้งนี้ หาก
มีเหตุผิดสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้น และกองทุนไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้โดยมีต้นทุนที่สมเหตุสมผล
และในเวลาที่เหมาะสม หรือไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้เลย เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวม
ถึงความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ
อาจส่งผลให้มีการเลิกกองทุนได้
5.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
5.2.1 อุตสาหกรรมบรอดแบนด์มกี ารเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีทรี่ วดเร็ว และ TTTBB อาจไม่ประสบ
ความส�ำเร็จในการตอบสนองต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีดงั กล่าว ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความ
สามารถของ TTTBB ในการเพิ่มฐานลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และความสามารถของ TTTBB ในการช�ำระค่าเช่าตาม
สัญญาเช่า
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมบรอดแบนด์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว TTTBB จะต้องคาดการณ์และ
ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว เพือ่ พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ทดี่ ยี งิ่ ขึน้ ให้สำ� เร็จและรวดเร็ว
พอทีจ่ ะปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของตลาด การด�ำเนินการดังกล่าวจ�ำเป็นต้องมีการลงทุนเพิม่
เติมอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งในด้านเทคโนโลยี สินค้า และบริการใหม่ที่ดียิ่งขึ้น TTTBB อาจไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีดังกล่าวอันเนื่องมาจากการขาดเงินทุนหรือจากสาเหตุอื่นๆ ทั้งนี้ TTTBB ไม่มี
ข้อผูกมัดในการปรับปรุงทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง รวมถึงโครงข่ายโทรคมนาคมอื่นของ TTTBB
เพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดธุรกิจบรอดแบนด์ได้ อย่างไรก็ดี การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่กองทุน
ท�ำการซื้อจาก TTTBB อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ไม่มีการปรับปรุงทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นอกจากนี้ ในอนาคต เทคโนโลยีใหม่อาจ
เข้ามาแทนที่และท�ำให้เทคโนโลยีและระบบในปัจจุบันล้าสมัย ความสามารถของ TTTBB ในการปรับ
ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมบรอดแบนด์และน�ำเสนอบริการใหม่ที่ดียิ่งขึ้น
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ได้ทันเวลาโดยมีต้นทุนที่ตำ 
�่ หรือสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ จะเป็นเครื่องตัดสินว่า
TTTBB จะสามารถเพิ่มหรือรักษาฐานลูกค้าและรายได้ของ TTTBB ได้หรือไม่ การที่ TTTBB ไม่
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือไม่มีสินค้าและบริการที่ตลาดให้ความนิยม  
หรือมีการพัฒนาของสินค้าหรือบริการของผูใ้ ห้บริการรายอืน่ เข้ามาแข่งขัน อาจน�ำไปสูก่ ารลดลงของ
จ�ำนวนลูกค้าของ TTTBB ความสามารถในการแข่งขัน และท�ำให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัย
ส�ำคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานและความสามารถของ TTTBB ในการช�ำระค่าเช่า
ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกัน
รายได้ค่าเช่า
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน

6. ข้อพิพาทและข้อจ�ำกัดในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
กองทุนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย และ กองทุนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง

7. ข้อมูลส�ำคัญอื่น
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. นิตยสาร FinanceAsia มอบรางวัล Achievement  Awards 2015 ให้แก่การเสนอขายหน่วยลงทุน (IPO)
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) มูลค่า 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในฐานะ Best Thailand Deal
2. นิตยสาร IFR Asia มอบรางวัล IFR Asia Awards 2015, Country Awards: Thailand Capital Markets
Deal: Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund’s Bt37bn IPO
3. นิตยสาร Alpha Southeast Asia มอบรางวัล Best Equity Deal of the Year in Southeast Asia ในปี
2559
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ส่วนที่ 3 การจัดการและการก�ำกับดูแลกองทุน
8. ข้อมูลหน่วยลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
8.1 หน่วยลงทุน
8.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน
yyจ�ำนวนเงินลงทุนโครงการปัจจุบัน
yyจ�ำนวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก
yyจ�ำนวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 1
yyจ�ำนวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 2
yyจ�ำนวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 3
yyจ�ำนวนเงินทุนในการเพิ่มเงินทุน ครั้งที่ 1

76,683,800,000 บาท
(เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสามล้านแปดแสนบาท)
55,000,000,000 บาท
(ห้าหมื่นห้าพันล้านบาท)
460,900,000 บาท
(สี่ร้อยหกสิบล้านเก้าแสนบาท)
224,950,000 บาท
(สองร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท)
130,350,000 บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนห้าหมื่นบาท)
22,500,000,000 บาท
(สองหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาท)

			 มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
yyวันจัดตั้งกองทุน
yyหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1
yyหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2
yyหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3
yyจ�ำนวนหน่วยลงทุนปัจจุบัน
			 ประเภทของหน่วยลงทุน

10.0000 บาทต่อหน่วย
9.9162 บาทต่อหน่วย
9.8753 บาทต่อหน่วย
9.8516 บาทต่อหน่วย
8,000,000,000 หน่วย
(แปดพันล้านหน่วย)
ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

		

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก

		

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มทุนครั้งที่ 1 9.0000 บาทต่อหน่วย

			 มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2562

10.0000 บาทต่อหน่วย
10.8757 บาทต่อหน่วย
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8.1.2 ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ส�ำหรับปี 2562
ราคาปิด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ราคาสูงสุดของปี 2562
ราคาต�่ำสุดของปี 2562
มูลค่าตามราคาตลาด
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
มูลค่าการซื้อขายรวม
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระดาน Local
9.70 บาท
12.10 บาท
9.50 บาท
77,600.00 ล้านบาท

กระดาน Foreign
9.50 บาท
11.70 บาท
9.50 บาท
76,000.00 ล้านบาท

42,162.36 ล้านบาท
172.80 ล้านบาท

1,783.10 ล้านบาท
7.31 ล้านบาท

10.7099 บาท
10.8757 บาท

8.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน หรือลดมูลค่าหน่วยลงทุน
จ�ำนวนเงินทุน
จ�ำนวนเงินทุน
จ�ำนวนเงินทุน
จดทะเบียนก่อนลด
จดทะเบี
ยนหลังลด
จดทะเบี
ย
นที
ล
่
ดลง
นปิดสมุด วันเฉลี่ย
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ครั้งที่ วัทะเบี
ยน จ่ายเงินคืน ต่อหน่วย
รวม
ต่อหน่วย
รวม
ต่อหน่วย
รวม
(บาท) (ล้านบาท) (บาท) (ล้านบาท) (บาท) (ล้านบาท)
1

3 มี.ค. 59 17 มี.ค. 59 10.0000 55,000.00 0.0838

460.90

9.9162

54,539.10

2

15 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59

9.9162

54,539.10 0.0409

224.95

9.8753

54,314.15

3

23 พ.ค. 60 6 มิ.ย. 60

9.8753

54,314.15 0.0237

130.35

9.8516

54,183.80

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน:
กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนือ่ งมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาท ทีก่ องทุนได้รบั จากบริษทั
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ในวันที่ท�ำการซื้อขายทรัพย์สินเดิมเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่า
หลักเดิม ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2559 จ�ำนวน 685.85 ล้านบาท
และปี 2560 จ�ำนวน 130.35 ล้านบาท โดยการลดทุนนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนตาม
แผนทีไ่ ด้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน ทัง้ นี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาท
เป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี
2574-2575 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะท�ำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลง
เนื่องจากเงินที่น�ำมาคืนนี้เป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งในอนาคตกองทุนจะไม่ได้รับเงินค่าเช่าจ�ำนวน
ดังกล่าวข้างต้นอีก นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงให้
TTTBB เช่าและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนก�ำหนด กองทุนจะต้อง
คืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึง่ กองทุนอาจไม่มเี งินเพียงพอทีจ่ ะมาช�ำระค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว
(ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้
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8.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
8.2.1 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด 10 รายแรก
ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2563

   

138,176,000
136,640,000
126,785,890
125,245,915
100,000,000

1.73
1.71
1.58
1.57
1.25

จ�ำนวนหน่วย
ลงทุนที่ถือ

ล�ำดับ

รายชื่อ

1
2
3
4
5

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
THE BANK OF NEW YORK MELLON
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING
THAILAND CL AC
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
BBHISL NOMINEES LIMITED

6
7
8
9
10

1,520,000,000
325,632,000
284,921,356
220,235,327
218,704,040

ร้อยละของ
จ�ำนวนหน่วย
ลงทุน
ที่ออกจ�ำหน่าย
19.00
4.07
3.56
2.75
2.73

8.2.2 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป โดยรวมกลุม่ บุคคลเดียวกันด้วย)
ล�ำดับ

รายชื่อ

จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ

1

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

1,520,000,000

ร้อยละของ
จ�ำนวนหน่วย
ลงทุนที่
ออกจ�ำหน่าย
19.00

8.2.3 กลุม่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการ  หรือ
การด�ำเนินงานของบริษัทจัดการ
- ไม่มี -
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8.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน
8.3.1 นโยบายการจ่ายผลตอบแทน : การจ่ายเงินปันผล และการลดเงินทุนจดทะเบียน
			 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมี
ก�ำไรสะสมเพียงพอ
(1) การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีที่มีการจ่าย
เงินปันผล หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้
กฎหมายหลักทรัพย์
“ก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึง ก�ำไรสุทธิของกองทุนที่ท�ำการปรับปรุงด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
(ก) การหักก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealised gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ ฐาน รวมทัง้ การปรับปรุงด้วยรายการอืน่ ตามแนวทางทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ กลต. ก�ำหนด
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุน
(ข) การหักด้วยรายการเงินส�ำรองเพื่อการดังต่อไปนี้
1. การซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน ตามแผนที่
ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน และหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2. การจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่ก�ำหนดไว้
อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน ในหัวข้อ 3. “นโยบายการกู้ยืมเงินและการก่อภาระ
ผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทุน” หรือทีบ่ ริษทั จัดการได้แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
3. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนในล�ำดับแรก (ถ้ามี)
ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้น (unrealised loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันส�ำรองตามรายการตามข้อ (ข)
ข้างต้นได้ในจ�ำนวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจ�ำนวนเงินที่มีภาระตามข้อ (ข) 1. และ (ข) 2.
ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
(2) ในกรณีที่กองทุนมีก�ำไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก�ำไร
สะสมได้
(3) ในกรณีทกี่ องทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษทั จัดการจะไม่จา่ ยเงินปันผล ไม่วา่ จะเป็นการจ่าย
จากก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากก�ำไรสะสมตาม (2) ข้างต้น
ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือก�ำหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนในอนาคตบริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
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เงื่อนไขเพิ่มเติม:
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลทีจ่ ะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญ
ั ชีมมี ลู ค่าน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่าย
เงินปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป แต่กองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วใน
แต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามที่ระบุไว้ใน “นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล” ข้างต้น
		

การลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท�ำได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้
(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ โปรดพิจารณาแผนการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในหัวข้อ 10.3.5 “การคืนเงินลงทุน”
ของหนังสือชี้ชวน
(2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้น
ฐานและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนไม่มี
ก�ำไรสะสมเหลืออยู่แล้ว
(3) กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน�ำไปใช้ในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้วของกองทุน
(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ทั้งนี้การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามข้อ (1) ถึง (3) ข้างต้นไม่จ�ำต้องได้รับมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะต้องด�ำเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กองทุนมีการ
เพิม่ เงินทุนจดทะเบียนเพือ่ ลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานเพิม่ เติมแล้ว แต่ไม่สามารถได้มา
ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนบริษัทจัดการอาจกระท�ำโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือลด
จ�ำนวนหน่วยลงทุน และจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากก�ำไรสะสมของกองทุน
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8.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน
			 ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2562
ครั้งที่

ผลการด�ำเนินงานงวด

1-4
5-8
9-12
13-16
17
18
19
20

10 กุมภาพันธ์  - 31 ธันวาคม 2558
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562
รวม

อัตราเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
0.74
0.90
0.91
0.90
0.24
0.23
0.23
0.20
4.35

			 ประวัติการจ่ายเงินคืนทุน			
นปิดสมุด วันเฉลี่ย
ครั้งที่ วัทะเบี
ยน จ่ายเงินคืน
1
2
3

3 มี.ค. 59 17 มี.ค. 59
15 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59
23 พ.ค. 60 6 มิ.ย. 60

จ�ำนวนเงินทุน
จ�ำนวนเงินทุน
จดทะเบียนก่อนลด
จดทะเบี
ยนที่ลดลง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ต่อหน่วย
รวม
ต่อหน่วย
รวม
(บาท) (ล้านบาท) (บาท) (ล้านบาท)
10.0000 55,000.00 0.0838 460.90
9.9162 54,539.10 0.0409 224.95
9.8753 54,314.15 0.0237 130.35

จ�ำนวนเงินทุน
จดทะเบียนหลังลด
มูลค่าหน่วยลงทุน
ต่อหน่วย
รวม
(บาท) (ล้านบาท)
9.9162 54,539.10
9.8753 54,314.15
9.8516 54,183.80

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน:
กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนือ่ งมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาท ทีก่ องทุนได้รบั จากบริษทั
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำ� การซื้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าหลัก
เดิม ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2559 จ�ำนวน 685.85 ล้านบาท และ
ปี 2560 จ�ำนวน 130.35 ล้านบาท โดยการลดทุนนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่
ได้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน  
ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจ�ำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
และแทนที่สัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2574-2575 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะท�ำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่น�ำมาคืนนี้เป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งในอนาคต
กองทุนจะไม่ได้รบั เงินค่าเช่าจ�ำนวนดังกล่าวข้างต้นอีก นอกจากนี้ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสดุ วิสยั และกองทุน
ไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงให้ TTTBB เช่าและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักถูก
ยกเลิกก่อนก�ำหนด กองทุนจะต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบัติ
ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียง
พอที่จะมาช�ำระค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้
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9. โครงสร้างการจัดการ
9.1 บริษัทจัดการ
9.1.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซต์
			 ชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด

			 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

9.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดการกองทุน
			 โครงสร้างองค์กร
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		 รายชื่อผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
3. Asia Financial Holdings Ltd.
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
5. นายเชิดชู โสภณพนิช
6. นางวรวรรณ ธาราภูมิ

จ�ำนวนหุ้น
749,996
100,000
100,000
50,000
3
1

ร้อยละ
75.0
10.0
10.0
5.0
0.0
0.0

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

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

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

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
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		 รายชื่อผู้บริหาร
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

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. นายกิตติเดช หลุงเจริญ
10. นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์
11. นางสาวภารดี เอื้อวิริยานุกูล

Chairman of Executive Board
Chief Executive Off icer
Managing Director,
Head of Business Distribution
Managing Director,
Head of Operation & Trustee
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 Information Technology
Assistant Managing Director,                         
Head of Internal Audit
Vice President,
Acting Head of Risk Management

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ำรงเวศ

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ท�ำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนรวม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2555-ปัจจุบัน Assistant Managing
California State
Director,
University, Los Angeles
Real Estate and
- ปริญญาตรี การบัญชี
Infrastructure Investment
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บลจ.บัวหลวง
- CFA Level 3
2546-2555 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ฝ่ายกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
2541-2546 ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายจัดการ
กองทุน
บลจ.บัวหลวง
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ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ท�ำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนรวม
2. นางนพวรรณ แสวงกิจ
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์   2557-ปัจจุบัน Vice President,
University of the
Real Estate and
Philippines
Infrastructure Investment
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
บลจ.บัวหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554-2557 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
- CISA Level 2
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บลจ.ธนชาต
3. นางสาวเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศ์นริ มล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2560-ปัจจุบัน  Vice President,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Real Estate and
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
Infrastructure Investment
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
บลจ.บัวหลวง
พระจอมเกล้าธนบุรี
2556-2560 ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการ
- CISA Level 2
ฝ่ายกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
บลจ.ยูโอบี
4. นายวสุ หาญนันทอนันต์
- ปริญญาโท                               2562-ปัจจุบัน Senior Manager,               
Real Estate Investment
Real Estate &
and Finance HeriotInfrastructure
Watt University,
Investment,
                
Edinburgh
บลจ.บัวหลวง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 2560-2562 Manager,                            
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Property and
- CFA Level 3
Infrastructure Fund
Management
Department,                       
บลจ.กสิกรไทย
2557-2559 Manager,                       
Valuation and Advisory
Services,                        
บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
9.1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักของบริษทั จัดการคือจะต้องบริหารและจัดการกองทุน รวมทัง้ ทรัพย์สนิ
และหนี้สินของกองทุน ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ มติผถู้ อื หน่วยลงทุน หนังสือชีช้ วน กฎหมายหลักทรัพย์
และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุน) หรือ
ทั้งกองทุนและบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา
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บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารจัดการกองทุน
ในการบริหารและจัดการกองทุน บริษัทจัดการต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการ กลต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ มติผถู้ อื หน่วย
ลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนเข้าเป็นคู่สัญญา
อย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์
(ข) จัดให้มขี อ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ สัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
และหนังสือชี้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อส�ำนักงานคณะ
กรรมการ กลต.
(ค) จัดให้กองทุนมีลกั ษณะไม่ตา่ งไปจากสาระส�ำคัญทีแ่ สดงไว้ลา่ สุดต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลต. ตลอดอายุของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุน บริษัท
จัดการต้องด�ำเนินการให้กองทุนมีลกั ษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในประกาศ ทน.
38/2562
(ง) แก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการตามข้อก�ำหนด เงือ่ นไข และ
หลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และด�ำเนินการให้การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ
จัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่งพรบ.
หลักทรัพย์
(จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ (ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของหนังสือชีช้ วน) ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชีช้ วนทีย่ นื่ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
ต่อผู้ลงทุน ด้วยวิธีการที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ก่อนวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน
โดยร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
(2) จัดส่งหนังสือชีช้ วนทีม่ สี าระส�ำคัญไม่ตา่ งจากฉบับร่างให้แก่สำ� นักงานคณะกรรมการ
กลต. ไม่นอ้ ยกว่า 1 วันท�ำการก่อนการเริม่ จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนแก่ผลู้ งทุน
และจัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงาน
กองทุน (Mutual Fund Report and Prospectus System (“MRAP”))
(3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้อง
มีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผู้ลงทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการ
ตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนังสือชี้
ชวนตาม (1) ต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลที่ถูก
ต้องและไม่มีลักษณะที่ท�ำให้ผู้ลงทุนส�ำคัญผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
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เกีย่ วกับการโฆษณาเพือ่ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ กลต.
ก�ำหนด
(ช) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการประสงค์จะตัง้ บริษทั จัดจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผูท้ ำ� หน้าทีใ่ นการจัด
จ�ำหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่
จะจ�ำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะ
ลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
(ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพือ่ ให้มกี ารกระจายข้อมูลเกีย่ วกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
(ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการต้องด�ำเนินการและควบคุม
ดูแลให้การจัดการเป็นไปตามสาระส�ำคัญที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และบริษัท
จัดการต้องจัดให้มีข้อก�ำหนดในเอกสารสัญญาที่เข้าท�ำหรือจะเข้าท�ำเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ให้ผเู้ ช่า ผูร้ บั สิทธิ หรือผูร้ บั จ้างทีน่ ำ� ทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้างพืน้ ฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าทีร่ ายงานข้อเท็จจริงและเหตุผล
ต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระ
ทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(ญ) ได้มาเพิม่ เติมและจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานกองทุนจะไม่ประกอบกิจการ
โครงสร้างพืน้ ฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานโดย
การให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อื่นด�ำเนินการเท่านั้น และบริษัทจัดการต้องด�ำเนินการให้การ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานเป็นไปตามข้อก�ำหนดในโครงการ
จัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฏ) ด�ำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กลต. หรือ ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีทปี่ รากฏข้อเท็จจริงแก่บริษทั จัดการว่ามีบคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึง่ รวมกันเกินหนึง่ ในสามของจ�ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุน
(ฐ) ด�ำเนินการทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ควบคุมดูแลและให้มนั่ ใจได้วา่ การถือหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าว
ณ ขณะใดขณะหนึง่ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่เกินสัดส่วนทีบ่ งั คับใช้
(ฑ) เพิม่ หรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในโครงการจัดการกองทุน
และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 ตลอดจนหลักเกณฑ์
อื่นๆ ที่ประกาศใช้บังคับโดย กลต. ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์
(ฒ) จ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทุนจากกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ หรือ กฎ
ระเบียบ หนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์
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(ณ) จัดให้มกี ารประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีก่ องทุนจะได้มา และการประเมิน
ค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวในครัง้ ถัดๆ มาให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ก�ำหนดไว้
(ด) ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรก�ำหนดเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้สำ� หรับเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนตามที่กฎหมายก�ำหนด
(ต) ด�ำเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์
(ถ) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมส�ำหรับการบริหารและจัดการกองทุน อย่างน้อย
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการของกองทุน ให้มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุน
(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุน รวมทั้งการตรวจสอบ
และสอบทาน (การท�ำ due diligence) ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ะลงทุน
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการจัดตัง้ กองทุนและทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
(3) การก�ำกับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ท) บริษทั จัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอ�ำนาจให้บคุ คลอืน่
ใดจัดการกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการกองทุนเฉพาะ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ อืน่ ทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้างพืน้ ฐาน และการปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุน ทัง้ นีก้ ารมอบหมายดังกล่าว (หาก
มี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ธ) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการมีพนั ธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศ หรือมีความจ�ำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิด
ขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ด�ำเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิ
ที่จะปฏิบัติการและด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิด�ำเนินการอื่นใดเท่า
ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการปฏิบตั ติ ามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
(น) ด�ำเนินการอืน่ ๆ เพือ่ ให้เป็นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุน และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
แต่ทั้งนี้ การด�ำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎ
หมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(2) การลงทุน
(ก) เข้าท�ำสัญญาเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานในนามของกองทุนภายใน 6
เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
(ข) ด�ำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ�ำปี โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
(เว้นแต่รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุกองทุน หรือตามที่ กลต. เห็นชอบ)
(ค) ด�ำเนินการให้กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เว้น
แต่ทรัพย์สินอื่นที่ กลต. อนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และด�ำเนินการให้การ
ลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับ
อัตราส่วนการลงทุน
(3) การเรียกเก็บและช�ำระเงินของกองทุน
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บและช�ำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทน
อื่นใดจากกองทุนให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
(4) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุน
(ก) จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ
ทน. 38/2562 และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดที่กำ� หนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ออกตาม
(ข) จัดให้มกี ารแต่งตัง้ บุคลากรทีม่ คี ณ
พรบ. หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก กลต. หรือ ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน
จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ กลต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้
จัดการกองทุนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงาน
คณะกรรมการ กลต. รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารทีจ่ ดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้
บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(ค) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตั้งผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ ก�ำหนดและเป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุน
(ง) แต่งตั้งนายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงการแต่งตั้ง
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นายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(จ) แต่งตั้งนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้น
ฐานตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฉ) แต่งตัง้ ทีป่ รึกษา (หากมี) เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาของบริษทั จัดการ และ/หรือของกอง
ทุน หรือบุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและจ�ำเป็นเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับกองทุน อาทิ ทีป่ รึกษา
ทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
(ช) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลต. ให้ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
(ซ) แต่งตั้งผู้ชำ� ระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. เพื่อ
ท�ำหน้าที่เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และด�ำเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อ
ให้การช�ำระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุน
(ฌ) จัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. เพื่อ
ท�ำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ลงทุนรายย่อย
(5) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ
(ก) จัดให้มีการยื่นค�ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายหน่วย
ลงทุน เป็นกองทุนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วันท�ำการนับแต่วันปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามมาตรา 124 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ และประกาศที่
ออกโดยอาศัยอ�ำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(ข) จัดให้มกี ารยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุน หรือนับแต่วนั ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่
เติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุน แล้วแต่กรณี
(ค) ดูแลให้ขอ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการและโครงการจัดการกองทุนเป็น
ไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค�ำสั่งที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีทขี่ อ้ ก�ำหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลัก
ทรัพย์ และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือค�ำสั่งนั้น ให้บริษัทจัดการด�ำเนินการเพื่อให้มีการ
แก้ไขข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุน
โดยไม่ชักช้า
(ง) เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้
ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ โครงการจัดการกองทุน และกฎหมาย
หลักทรัพย์
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(จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ในเรือ่ งทีข่ อมติ และผลกระทบทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนอาจได้รบั จากการลงมติในเรือ่ ง
ดังกล่าว
(ฉ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวม
ถึง (แต่ไม่จ�ำกัดเพียง) ความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน และในเรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ช) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะออกหรือจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบันโดยมีข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและใช้อา้ งอิงต่อบริษทั จัดการและบุคคลอืน่
ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อก�ำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
(ซ) ด�ำเนินการก�ำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ทอี่ อกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทัง้ จรรยาบรรณและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
(ฌ) อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(ญ) จัดท�ำบัญชีและเก็บทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ตา่ งหากจากทรัพย์สนิ ของบริษทั จัดการ
และน�ำทรัพย์สนิ ของกองทุนและผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการน�ำทรัพย์สนิ ของกองทุนไปลงทุน
ไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(ฎ) จัดท�ำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฏ) จัดให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
(ฐ) จัดท�ำรายงานการลงทุนของกองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
(ฑ) จัดท�ำมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
(ฒ) จัดท�ำงบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และน�ำส่งงบ
การเงินต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์
(ณ) จัดท�ำรายงานประจ�ำปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ
ส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายในสีเ่ ดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
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(ด) จัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ในประกาศที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
(ต) ในกรณีรายได้หรือก�ำไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดของกองทุน มีความแตกต่างจากงบการ
เงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสาเหตุการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงจัดท�ำการ
วิเคราะห์และค�ำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion
and Analysis) โดยอย่างน้อยให้แสดงถึงสาเหตุและปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดความแตกต่าง
รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว ส่งต่อ ก.ล.ต. พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน
(ถ) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการที่ไม่แล้ว
เสร็จ บริษัทจัดการต้องจัดท�ำรายงานความคืบหน้าของโครงการทุกๆ 6 เดือนนับแต่มีการ
ลงทุนในทรัพย์สินนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของก�ำหนดเวลา 6 เดือน หรือ ภายใน
ระยะเวลาอื่นใดตามที่ก�ำหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
(ท) รายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่
ชักช้าเมือ่ ปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลีย่ นแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยส�ำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง
(ธ) จัดท�ำ จัดให้มกี ารท�ำ จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
(น) ติดตาม ด�ำเนินการ และสัง่ การต่อบุคคลต่างๆ ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบตามสัญญาต่างๆ อาทิ
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามสัญญาแต่ง
ตั้งที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
ดังกล่าวภายใต้สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องและการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงด�ำเนินการ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
(บ)   เจรจา ต่อรอง กับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดอัตราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทน
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี) ตลอดจนเงือ่ นไขของสัญญาจัดหาผลประโยชน์ เพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ
ของกองทุนและมีลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน และ
(ป)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ
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9.1.4 จ�ำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน  
ประสบการณ์ท�ำงาน
หน้าที่
ชื่อ-สกุล
ประวัติการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ความรับผิดชอบ
กองทุนรวม
1. นางสาวศิริเพ็ญ
- ปริญญาโท
2555-ปัจจุบัน Assistant
- เป็นคณะกรรมการที่
หวังด�ำรงเวศ
บริหารธุรกิจ
Managing
ปรึกษาการลงทุน
California State
Director, Head ของกองทุน
University, Los
of Real Estate
Angeles
and
- ปริญญาตรี การบัญชี
Infrastructure
มหาวิทยาลัย
Investment       
ธรรมศาสตร์
บลจ.บัวหลวง
- CFA Level 3
2546-2555 ผู้อ�ำนวยการ
อาวุโส
ฝ่ายกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
บลจ. ไอเอ็นจี
(ประเทศไทย)
2541-2546 ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายจัดการกองทุน
บลจ.บัวหลวง           
2. นางนพวรรณ แสวงกิจ - ปริญญาโท
2557-ปัจจุบัน Vice President, - ดูภาพรวมการด�ำเนิน
เศรษฐศาสตร์
Real Estate and งานของกองทุน
Infrastructure - ติดตามผลการด�ำเนิน
University of the
Investment
Philippines
งานของกองทุน
- ปริญญาตรี
บลจ.บัวหลวง
- ติดตามการปฏิบัติงาน
เศรษฐศาสตร์
2554-2557 ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ ของผู้บริหารทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    - ให้เป็นไปตามที่กำ� หนด
บลจ.ธนชาต
และประสานงานกับผู้
ธรรมศาสตร์
บริหารทรัพย์สินใน
- CISA Level 2
เรื่อง ต่างๆ เพื่อการ
บริหารและจัดการ
กองทุน
- ประสานงานกับผู้
เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อ
การบริหารและจัดการ
กองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ
ผู้สอบบัญชี
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ประสบการณ์ท�ำงาน
หน้าที่
ชื่อ-สกุล
ประวัติการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ความรับผิดชอบ
กองทุนรวม
- ตรวจสอบรายได้ค่า
3. นายวสุ หาญนันทอนันต์ - ปริญญาโท Real
2562-ปัจจุบัน Senior
Estate Investment
Manager,                เช่าและค่าใช้จ่ายใน
การด�ำเนินงาน
and Finance
Real Estate &
Heriot-Watt
Infrastructure - ประสานงานกับผู้
University,
Investment,             เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อ
Edinburgh
บลจ.บัวหลวง
การบริหารและจัดการ
- ปริญญาตรี
2560-2562 Manager,                             กองทุน เช่น ผู้ดูแล
วิศวกรรมโยธา
Property and
ผลประโยชน์
มหาวิทยาลัย
Infrastructure
ผู้ประเมินราคา
เกษตรศาสตร์
Fund
ทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี
- CFA Level 3
Management
Department,                       
บลจ.กสิกรไทย
2557-2559 Manager,                       
Valuation and
Advisory
Services,                        
บริษทั คอลลิเออร์ส
อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย)
จ�ำกัด
4. นายสิวานัท กังวลทรัพย์ - ปริญญาโท
2560-ปัจจุบัน  Assistant
- ตรวจสอบรายได้ค่า
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
Manager, Real เช่าและค่าใช้จ่ายใน
สถาบันบัณฑิต               
Estate and
การด�ำเนินงาน
พัฒนบริหารศาสตร์
Infrastructure - ประสานงานกับผู้
- ปริญญาตรี การบัญชี       
Invesment         เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                   
บลจ.บัวหลวง
การบริหารและจัดการ
กองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี
5. นายชูเกียรติ
- ปริญญาตรี การบัญชี 2551-ปัจจุบัน Assistant
- ปฏิบัติงานด้านบัญชี
วิริยะก่อกิจกุล
มหาวิทยาลัย
Managing
การเงิน และงาน
หอการค้าไทย
Director, Fund ทะเบียน ส�ำหรับ
Accounting and กองทุนรวม
Operation                   อสังหาริมทรัพย์ และ
กองทุนรวมโครงสร้าง
บลจ.บัวหลวง
พื้นฐาน
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ชื่อ-สกุล
6. นายณัฐพงษ์
วานิชเจริญนาน

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี การบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขต
บพิตรพิมุขจักรวรรดิ

ประสบการณ์ท�ำงาน
หน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ความรับผิดชอบ
กองทุนรวม
2556-ปัจบุ นั
Assistant Vice - ปฏิบัติงานด้านการ
President, Fund บัญชีการเงิน และงาน
Accounting and ทะเบียน ส�ำหรับ
Operation                     กองทุนรวม
บลจ.บัวหลวง
อสังหาริมทรัพย์
2553-2556 Assistant
และ กองทุนรวม
Manager,
โครงสร้างพื้นฐาน
Fund
Accounting
ธนาคารซิตแี้ บงค์
(ประเทศไทย)

9.1.5 วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ
กองทุนอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และ/หรือเมื่อได้รับการอนุมัติ
เห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
(1)

เมือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดให้เปลีย่ นบริษทั จัดการ และมีการแต่ง
ตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ขึ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน

(2)

ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนรวม หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการได้

(3)

ในกรณีทสี่ ำ� นักงานคณะกรรมการ กลต. สัง่ เพิกถอนบริษทั จัดการจากการบริหารจัดการกองทุน
ตามมาตรา 128 ของ พรบ. หลักทรัพย์

(4)

ในกรณีทที่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการ
ที่ก�ำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถด�ำเนินการให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ค�ำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมใน
ลักษณะที่มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่
ต่อไป โดยมีเงือ่ นไขว่าบริษทั จัดการจะต้องเสนอชือ่ บริษทั จัดการรายใหม่ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนด (เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะจัดหาบริษัทจัดการราย
ใหม่เอง) โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะด�ำเนินการแต่งตัง้ บริษทั จัดการรายใหม่ทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์กำ� หนด เพือ่ ท�ำหน้าทีจ่ ดั การกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนแทนบริษัทจัดการภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลีย่ นบริษทั จัดการหากเป็นกรณีทก่ี ฎหมายหลักทรัพย์กำ� หนดให้การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ก็ให้ดำ� เนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน
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โดยบริษทั จัดการจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปตามทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั จัดการ
รายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการได้ท�ำการแจ้งการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการ
เป็นลายลักษณ์อกั ษรตามข้อ (4) ข้างต้นนีจ้ นครบถ้วนแล้ว แต่ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เห็นชอบกับการแต่ง
ตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ที่บริษัทจัดการเสนอชื่อ หรือกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถ
แต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการบริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยในกรณีดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายได้ให้ความเห็นชอบ
กับการเลิกกองทุนแล้ว
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบริษทั จัดการในเวลาใดๆ หลังจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีมติเปลีย่ นตัวบริษทั จัดการ
แล้วตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ (1) หรือภายหลังจากวันสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการตามข้อ (4)
ข้างต้น บริษทั จัดการจะยังคงมีสทิ ธิได้รบั ค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุน โดยค�ำนวณจ�ำนวนค่าธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่จริง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการ ไม่ว่าโดยค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. หรือโดยเหตุอื่นใด
ตาม พรบ. หลักทรัพย์ บริษัทจัดการต้องด�ำเนินการตามที่จ�ำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าท�ำ
หน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจัดการรายใหม่
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
ชื่อกองทุน
ทรัพย์สินที่ลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้าง สิทธิในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล(เชื้อเพลิง
พื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่ม หลักคือกากอ้อย) ซึ่งประกอบด้วย
น�้ำตาลบุรีรัมย์
1. รายได้สุทธิฯ จากโรงไฟฟ้าของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด (BEC) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่
(BRRGIF)
2 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2571
2. รายได้สุทธิฯ จากโรงไฟฟ้าของบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด (BPC) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่
2 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2578
กองทุนรวมโครงสร้าง รายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
พื้นฐานระบบขนส่ง (อันได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายแรกเริม่ ซึง่ ครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร
มวลชนทางราง บีทเี อส ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม
โกรท (BTSGIF)
ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน) ตามสัญญา
สัมปทานนับจากวันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน คือวันที่ 4
ธันวาคม พ.ศ. 2572
กองทุนรวมโครงสร้าง สิทธิในรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
พื้นฐาน โรงไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) ของบริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี จ�ำกัด และบริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่ประกอบกิจการผลิต
(SUPEREIF)
และจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค หรือ การไฟฟ้านครหลวง (แล้วแต่กรณี) จ�ำนวน
ทั้งหมด 19 โครงการ โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามที่ระบุในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ารวม 118 เมกะวัตต์ ซึ่งระยะเวลาตามสัญญาเข้าลงทุนของกองทุนฯ (สัญญาโอนสิทธิ
รายได้สุทธิฯ) จะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนส�ำเร็จ คือวันที่ 14 สิงหาคม 2562 จนถึง
วันสิ้นสุดอายุสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ คือวันที่ 26 ธันวาคม 2584 (ซึ่งเป็นวันเดียวกับวัน
สิน้ สุดสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโครงการสุดท้าย) หรือคิดเป็นระยะเวลาการลงทุนทัง้
สิ้นประมาณ 22 ปี
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9.2 ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
9.2.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร
			 ชื่อ

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) (“TTTBB”)

			 ที่อยู่

เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

			 เลขทะเบียนบริษัท

บมจ. 0107550000149

			 โทรศัพท์ 			

0-2100-2100

			 โทรสาร 			

0-2100-2121

9.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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			 รายชื่อผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริษัท อคิวเมนท์ จ�ำกัด
2. ผู้ถือหุ้นอื่น

ร้อยละ
99.87
0.13

9.2.2.1  คณะกรรมการของ TTTBB
ชื่อ
1. นายอนุพงษ์
โพธารามิก
2. นางสาวสายใจ คีตสิน
3. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย
4. นายวสุ
ประสานเนตร
5. นางสาวจงรัก โรจนวิภาต
6. นายสุพจน์
สัญญพิสิทธิ์กุล

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

9.2.2.2  ผู้บริหารของ TTTBB
ชื่อ
1. นายสุพจน์
สัญญพิสิทธิ์กุล
2. นายพิสิฐ
ตันติโรจนกิจการ
3. นายยอดชาย อัศวธงชัย
4. นายดุสิต
ศรีสง่าโอฬาร
5. นายกิตติพงศ์ วัฒนกุลเจริญ
6. นายอ�ำนวย
พงศาจารุ
7. นางปิ่นดาว
โรจนกุล
8. นางแสงดาว
เดชาดวงสกุล

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการสายงานกิจการองค์กร
ผู้อ�ำนวยการสายงานปฎิบัติการ
รักษาการผู้อ�ำนวยการสายงานเทคโนโลยี
รักษาการผู้อ�ำนวยการสายงานปฎิบัติการภูมิภาค1-10
ผู้อ�ำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้อ�ำนวยการสายงานซัพพลายเชน

9.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ผูบ้ ริหารทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักๆ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน สัญญา
ต่างๆที่เข้าท�ำสัญญากับกองทุน ดังต่อไปนี้
(1) ให้บริการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ สมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นไปตามที่
สัญญาต่างๆก�ำหนด และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงของ
เจ้าของทรัพย์สินมีอายุการใช้งานสูงสุด และลดต้นทุน ภาวะการขาดแคลนของทรัพยากร
(Outage) หรืออุปสรรคประการอื่น ๆ ให้น้อยที่สุด
(2) จัดหาบุคลากรแรงงานและผู้เชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมงาน และผู้บริหารที่จ�ำเป็นตามสมควร ซึ่งมี
ความสามารถในการท�ำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้บริการ
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(3) (ก) ด�ำเนินการและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดของใบอนุญาตและกฎหมายที่ใช้บังคับใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ การบ�ำรุงรักษา และการซ่อมแซมทรัพย์สินรวมทั้งการให้บริการ
ตามสัญญา (ข) ด�ำเนินการยื่นค�ำขอและได้รับการอนุมัติต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นในการประกอบธุรกิจ
หรือให้บริการตามสัญญา และ (ค) แจ้งกองทุนโดยทันทีหากได้รับค�ำบอกกล่าวหรือค�ำสั่งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันเป็นสาระส�ำคัญ
(4) ประสานงาน ท�ำสัญญา และตรวจตราการปฏิบัติงานของคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเกี่ยว
กับการให้บริการตามสัญญา
(5) (ก) เก็บรักษาข้อมูลการด�ำเนินงาน บันทึก และเอกสารรายงาน ซึ่งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานและการบ�ำรุงรักษาทรัพย์สนิ ตามก�ำหนดเวลาทีส่ ญ
ั ญาก�ำหนด และ (ข) ให้ความช่วย
เหลือแก่กองทุนทีจ่ ำ� เป็นตามสมควร ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเรือ่ งการรายงาน
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
(6) ด�ำเนินการให้ทรัพย์สินของกองทุนปราศจากซึ่งภาระผูกพันและสิทธิเรียกร้องใดๆ
(7) ไม่ขาย ให้เช่า จ�ำน�ำ จ�ำนอง โอน หรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน
(8) ให้บริการตามสัญญาโดยไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ เว้นแต่ (ก) เป็นการด�ำเนินการ
ตามแผนก�ำหนดการซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาซึง่ TTTBB ด�ำเนินการตามธุรกิจปกติ (ข) ในกรณี
ที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือพฤติการณ์พิเศษ ตราบที่เหตุฉุกเฉิน หรือพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวมิได้เกิด
ขึ้นจากการกระท�ำของ TTTBB
(9) รับผิดชอบเรื่องการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นเพื่อการให้บริการตามสัญญา และ
(10) รับผิดชอบและรับผิดส�ำหรับการกระท�ำ  การงดเว้นกระท�ำการการผิดสัญญา และการกระท�ำ
โดยความประมาทเลินเล่อของตัวแทน บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญา ผู้รับจ้างช่วง (subcontractor) ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรเสมือนหนึ่งเป็นการกระท�ำ  การงดเว้นกระท�ำการ
การผิดสัญญา และ การกระท�ำด้วยความประมาทของ TTTBB เอง
หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถศึกษา สัญญาเกีย่ วกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ เพิม่ เติมได้จาก
หนังสือชี้ชวนของกองทุน
9.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์
9.3.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร
			 ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19

			 ที่อยู่

1 ซอยราษฏร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

			 โทรศัพท์ 		0-2470-3655,0-2470-3201
			 โทรสาร		0-2470-1996-7
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9.3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ดูแลผลประโยชน์ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2562)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
517,148,180
21.61
2. STATE STREET EUROPE LIMITED
205,664,918
8.59
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED 140,753,059
5.88
4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
84,795,058
3.54
5. ส�ำนักงานประกันสังคม
69,043,300
2.88
6. BNY MELLON NOMINEES LIMITED
58,437,157
2.44
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON
50,780,288
2.12
8. GIC PRIVATE LIMITED
44,720,900
1.87
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEE LIMITED
38,996,948
1.63
10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
30,797,300
1.29
11. ผู้ถือหุ้นอื่น
1,152,123,085
48.15
ที่มา : เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
                 ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาแต่ง
ตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
(2) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุนกับส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
(4) ก�ำกับดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน
ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการโดยเคร่งครัด หากบริษทั จัดการมิได้
ปฏิบัติตาม ให้แจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.ภายใน 5 วันท�ำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(5) จัดท�ำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกระท�ำ
การ หรืองดเว้นกระท�ำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(6) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้
(7) ด�ำเนินการตรวจตราทรัพย์สินของกองทุน และบันทึกสภาพทรัพย์สินที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้
ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
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(8) ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกอง
ทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงเอกสารธุรกรรมต่าง ๆ ส�ำหรับการ
ลงทุนครั้งแรก และเอกสารธุรกรรมส�ำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
(9) จัดท�ำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(10) ด�ำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือ
เมือ่ ได้รบั ค�ำสัง่ จากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.โดยค่าใช้จา่ ยในการฟ้องร้องบังคับคดีดงั กล่าว
ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนได้
(11) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตั งิ านในการบริหารจัดการกองทุนของบริษทั จัดการโดยเคร่งครัด
(12) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
(13) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทุนซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
(14) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท�ำสัญญา หรือแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการหรือจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานซึง่ มีมลู ค่าของ
สัญญามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ
เวลาที่มีการเข้าท�ำสัญญา หรือแก้ไขเพิ่มเติม หรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
อิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี))
(15) แจ้งให้บริษทั จัดการจัดให้มกี ารประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมือ่ ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์
หรือการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกิดขึน้ อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
หรือเมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุน
(16) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ต้อง
ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนและผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติดังกล่าว
และให้ความเห็นในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องที่บริษัทจัดการเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี
(17) ด�ำเนินการให้มกี ารรับหรือช�ำระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการร้องขอ
อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรือ ข้อก�ำหนดของ
เอกสารธุรกรรมส�ำหรับการลงทุนครั้งแรก รวมถึงเอกสารธุรกรรมส�ำหรับการลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 ที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)
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(18) ไม่กระท�ำการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท�ำนั้น
จะเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ นื่ เว้นแต่เป็นการเรียก
ค่าตอบแทนในการท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือเป็นการด�ำเนินการในลักษณะทีเ่ ป็นธรรม
และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
(19) ในกรณีที่การด�ำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ด�ำเนินการ
ขอมติ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มอี ำ� นาจด�ำเนินการตามทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
(20) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก�ำหนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่ง
ตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
(21) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
9.3.4 เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดให้เปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ และ
มีการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน
(2) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท�ำการใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนในลักษณะที่มีนัยส�ำคัญและไม่สามารถเยียวยาได้
(3) ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ถกู เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจ
สถาบันการเงิน หรือในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
(4) ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์กระท�ำความผิดอาญาเกีย่ วกับทรัพย์ตามบทบัญญัตใิ นหมวด 1 หมวด
3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาแต่ง
ตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
(6) ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขในโครงการจัดการกองทุนทีส่ ำ� คัญอันเนือ่ งมาจากการแก้ไข
เปลีย่ นแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอนื่ ใดอันมีผลให้บริษทั จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวมีผล
ให้เป็นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่
ดังกล่าวต่อไป ในกรณีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกั ษร เป็นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 90 วัน
(7) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
ในกรณีดงั กล่าว บริษทั จัดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ไขคุณสมบัตใิ ห้
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ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาด
คุณสมบัตดิ งั กล่าว หรือวันถัดจากวันทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ กลต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าว และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้ส�ำนักงานคณะ
กรรมการ กลต. ทราบภายใน 3 วันท�ำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขการ
ขาดคุณสมบัตเิ สร็จสิน้ ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์มไิ ด้ทำ� การแก้ไขการขาดคุณสมบัตใิ ห้ถกู ต้อง
ภายในระยะเวลาที่กำ� หนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะด�ำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผล
ประโยชน์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก�ำหนด
เวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่ง
ตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้เว้นแต่ส�ำนักงานคณะ
กรรมการ กลต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น
(8) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นค�ำร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ก) เพือ่ เลิกกิจการของผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือเพือ่ วัตถุประสงค์อนื่ ใดทีค่ ล้ายคลึง
กัน หรือ (ข) เพื่อฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการช�ำระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ช�ำระ
บัญชี หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อ
บังคับต่างๆ
(9) เมือ่ หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของผูด้ แู ลผลประโยชน์วา่ มี
ความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษทั จัดการทราบหรือประกาศเป็นการ
ทั่วไป หรือ
(10) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น โดย
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน
เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นในกรณีที่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องท�ำ
หน้าทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สนิ และ
เอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น หรือตามค�ำสั่งของ
บริษทั จัดการ หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. รวมถึงการด�ำเนินการอืน่ ใดทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ให้การโอน
และส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จน
เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายในเวลาอันสมควรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยงั คงได้รบั ค่าตอบแทนตามอัตราปกติทคี่ ดิ ได้ภายใต้สญ
ั ญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ จนกว่า
การจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามค�ำสั่งของ
บริษัทจัดการ หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. จะแล้วเสร็จ
ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
และ/หรือ ค่าใช้จา่ ยอืน่ ใดทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระแต่ยงั มิได้ชำ� ระให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด จะค�ำนวณถึงวันที่ครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรือระยะ
เวลาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
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9.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
9.4.1 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
1. ดร.วิชิต
แย้มบุญเรือง
2. นายสุพจน์
สันติวิภานนท์
3. นางชื่นกมล
ตรีสุทธาชีพ
4. นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ำรงเวศ
5. นางนพวรรณ แสวงกิจ
9.4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) ให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน
เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ
(2) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง
อ้อมในเรือ่ งทีต่ อ้ งให้คำ� ปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำ ทัง้ นี้ กรรมการผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
9.5 ชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผูส้ อบบัญชี นายทะเบียนหน่วยลงทุน และบริษทั ประเมินค่าทรัพย์สนิ
9.5.1 ผู้สอบบัญชี
			 ชื่อ
			 ทีอ่ ยู่
			 โทรศัพท์

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0-2264-0777

9.5.2 นายทะเบียนหน่วยลงทุน
			 ชื่อ
			 ทีอ่ ยู่
			 โทรศัพท์

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

9.5.3 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
			 ชื่อ
			 ที่อยู่
				

บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชั้น 31 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์
43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

			 โทรศัพท์

0-2675-8403
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9.6 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ
-ไม่มี-

10. การก�ำกับดูแลกิจการ
10.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั จัดการมีนโยบายในการบริหารและจัดการกองทุนด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการ
จัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน
กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา
10.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริษทั จัดการได้จดั ให้มคี ณะกรรมการทีป่ รึกษาการลงทุนของกองทุน  เพือ่ ให้คำ� ปรึกษา ค�ำแนะน�ำแก่บริษทั
จัดการเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ ฐานทีก่ องทุนลงทุน โดยจะจัดให้มกี ารประชุมไตรมาสละ 1 ครัง้ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการทีป่ รึกษา
การลงทุนของกองทุนประกอบด้วย
1. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2. นายสุพจน์ สันติวิภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม   
3. นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน
4. นางสาวศิรเิ พ็ญ หวังด�ำรงเวศ    Assistant Managing Director
5. นางนพวรรณ แสวงกิจ
Vice President

บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
บจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย
บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
บลจ.บัวหลวง
บลจ.บัวหลวง

10.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั จัดการมีนโยบายก�ำหนดห้ามมิให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั จัดการ ตลอดจนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก
หรือผูท้ มี่ ไิ ด้มสี ว่ นเกีย่ วข้องก่อนทีจ่ ะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทัว่ ถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์การขออนุมัติและการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
ของพนักงานทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีบ่ ริหารโดยบริษทั จัดการด้วย ทัง้ นี้ หากผูบ้ ริหารหรือ
พนักงานฝ่าฝืนข้อก�ำหนดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าวแล้ว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังเป็นการกระท�ำผิดข้อบังคับการท�ำงานและมีโทษทางวินัย
กลุ่มบริษัทจัสมินฯ แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทั จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบ
และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พรบ.หลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�ำการนับจากวันที่ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ทั้งนี้
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เพือ่ เป็นการตรวจสอบและป้องปรามไม่ให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั น�ำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์
โดยจะด�ำเนินการตรวจสอบและรายงานการเปรียบเทียบการถือหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ทราบทุกครัง้ รวมทัง้ มีการรายงานเรือ่ งการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารให้ทปี่ ระชุมทราบ
ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้กำ� หนดกฎเกณฑ์การดูแลนอกเหนือจากประกาศที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้กำ� หนดไว้
10.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคม ซึ่งใน
เบื้องต้น คือ กรรมสิทธ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง บริษัทจัดการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดังกล่าว ทั้งนี้ เพราะบริษัทจัดการเล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้
1. ตลาดอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปใน
หลายๆ ด้าน ท�ำให้มคี วามต้องการติดต่อสือ่ สารผ่านอินเทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจนท�ำให้บริการ
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตกลายเป็นบริการพื้นฐานในปัจจุบัน
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิตัลของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมให้มีจ�ำนวนผู้เข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น จุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจดิจิตอล จึงกลายเป็นการสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายให้
สามารถรองรับการใช้งานได้ทกุ รูปแบบการด�ำรงชีวติ โดยส่งเสริมให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วให้
กับประชากร ตลอดจนเชื่อมโยงเศรษฐกิจของทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน จุดเริ่มต้นนี้ไม่มีข้อจ�ำกัดของจุด
สิ้นสุด ด้วยเพราะเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
3. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ โดยมุง่ ทีจ่ ะส่งเสริม
ให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งประเภทมีสายและไร้สายให้เพิ่มมากขึ้นให้ทัดเทียมกับ
ประเทศชั้นน�ำในภูมิภาคนี้ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล
ที่ผ่านมาก็มุ่งส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเร่งรัดพัฒนาโครง
ข่ายสือ่ สารความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม ทัว่ ถึง เพียงพอ มีคณ
ุ ภาพ ด้วยราคาทีเ่ หมาะสม
และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม
บริษัทจัดการเชื่อว่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะในวงกว้างของประเทศไทย มีศกั ยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพือ่ เป็นรายได้ให้แก่กองทุนเพือ่
ให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว
10.5 การคัดเลือกผู้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สิน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมเป็นหลัก โดยกองทุนมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)(“TTTBB”)
เป็นผู้เช่าใช้หลัก ซึ่ง TTTBB เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ที่ครอบคลุม
พืน้ ทีใ่ ห้บริการทุกจังหวัดในประเทศไทย และเป็นผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทีม่ สี ว่ นแบ่งการตลาด
เป็นอันดับ 2 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และมุ่งเน้นการให้บริการด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสารแบบครบวงจร พัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบกิจการและการบริการลูกค้า นอกจากนั้นคณะ
ผู้บริหารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมี
ประสบการณ์ในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
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บริษัทจัดการมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สิน ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโทรคมนาคม
2. มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม
3. มีฐานะการเงินที่มั่นคง
4. มีผลการด�ำเนินงานในอดีตที่น่าเชื่อถือ
5. มีระบบการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี
6. ความเหมาะสมของค่าตอบแทน
10.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน
บริษทั จัดการมีการท�ำสัญญาร่วมกันกับผูบ้ ริหารทรัพย์สนิ ซึง่ ในแต่ละสัญญาจะก�ำหนดหน้าทีข่ องคูส่ ญ
ั ญา
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย การระงับข้อพิพาท และข้อตกลงอื่นๆ ตามสัญญาข้อตกลง
ด�ำเนินการ เพื่อควบคุมติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน
นอกจากนั้น บริษัทจัดการก�ำหนดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยว่าจ้างที่ปรึกษา
ด้านเทคนิคด�ำเนินการ โดยด�ำเนินการสุ่มตรวจสอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมด ไตรมาสละ 250
เส้นทาง (ไม่ซ�้ำเส้นทางเดิมที่เคยตรวจสอบแล้ว) โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาด้านเทคนิคกับ
บริษทั จัดการเพือ่ ก�ำหนดเส้นทางในการตรวจสอบ ซึง่ จะตรวจสอบไตรมาสละหนึง่ ภูมภิ าครวมเป็นจ�ำนวน
1,000 เส้นทางต่อปี โดยท�ำการวัดระยะทางด้วยเครื่องมือ OTDR ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานตาม
มาตรฐานสากล และตรวจสอบจ�ำนวน Core ที่ว่าง เพื่อท�ำการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ บมจ.ทริปเปิลที
บรอดแบนด์ได้ให้แก่บริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาด้านเทคนิคจะจัดส่งรายงานการตรวจทรัพย์สินให้บริษัทจัดการ ภายหลังการตรวจเป็นราย
ไตรมาสเพื่อบริษัทจัดการจะน�ำไปใช้ในการติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินต่อไป
10.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
การตรวจสอบทรัพย์สิน
บริษทั จัดการมีการว่าจ้างทีป่ รึกษาด้านเทคนิคเพือ่ ท�ำการตรวจสอบทรัพย์สนิ เพือ่ ให้ทรัพย์สนิ ของกองทุน
มีสภาพพร้อมในการจัดหาผลประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษาด้าน
เทคนิคยังคงให้ค�ำปรึกษากรณีมีข้อสงสัยในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจน
การบ�ำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อรักษาระดับการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบรายได้ค่าเช่า
1. TTTBB น�ำส่งรายงานการส่งมอบทรัพย์สินให้กองทุนภายในวันท�ำการสุดท้ายของเดือน เพื่อบริษัท
จัดการค�ำนวณค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและ
แทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าและร่วมตรวจทานกับ TTTBB และผู้ดูแลผลประโยชน์
2. บริษัทจัดการส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าที่ค�ำนวณได้ตามข้อ 1 ไปยัง TTTBB
ภายในวันที่ 5 ของเดือน
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3. TTTBB ช�ำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและ
แทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าล่วงหน้าในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด
ให้ TTTBB ช�ำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิม่ เติม
และแทนทีส่ ญ
ั ญาประกันรายได้คา่ เช่าในวันท�ำการถัดไปโดยการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน เว้นแต่บริษทั
จัดการ และ TTTBB จะตกลงเป็นอย่างอื่น
การตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน
1. TTTBB ส่งใบแจ้งหนีเ้ รียกเก็บค่าบริการรายเดือนตามสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาบริหาร
ดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินไม่เกินวันท�ำการสุดท้ายของเดือน
2. บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบค่าบริการรายเดือน
3. กองทุนช�ำระค่าบริการรายเดือนในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด ให้กองทุน
ช�ำระค่าบริการในวันท�ำการถัดไปโดยโอนเงินเข้าบัญชี TTTBB ในจ�ำนวนเงินเท่ากับจ�ำนวนทรัพย์สนิ
เส้นใยแก้วน�ำแสงทั้งหมดที่ส่งมอบแล้วคูณอัตราค่าบริการ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าเช่า/ใบอนุญาตของบุคคลภายนอก
1. TTTBB น�ำส่งส�ำเนาสัญญาเช่า/ใบอนุญาตกับบุคคลภายนอกหรือเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี) ใบเสร็จ
รับเงินค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวที่ TTTBB ได้ช�ำระไปในรอบปีปัจจุบัน ภายใน 15 วันของแต่ละ
ไตรมาส
2. TTTBB วางใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินค่าพาดสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงให้กองทุนภายในระยะเวลา 15
เดือนนับตั้งแต่วันที่ของใบแจ้งหนี้ดังกล่าว
3. บริษทั จัดการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบแจ้งค่าเช่าและค่าบริการ หลักฐานการช�ำระ
ค่าใช้จ่าย สัญญาเช่า/ใบอนุญาต เพื่อพิจารณาว่าเป็นค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่
4. หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น และ เอกสารที่ได้รับถูกต้องและ
เพียงพอ ให้บริษทั จัดการด�ำเนินการจ่ายเงินให้ TTTBB ภายใน 7 วันท�ำการนับจากวันทีไ่ ด้รบั ใบแจ้ง
หนี้และเอกสารดังกล่าว โดยท�ำค�ำสั่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชี TTTBB ตามที่
แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ
5. บริษัทจัดการจะท�ำการบันทึกรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ�้ำซ้อน
10.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ
บริษทั จัดการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากยอดมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ซึง่ ตามโครงการ
จัดการกองทุนก�ำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการจะไม่ต�่ำกว่า 10,000,000.00 บาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการจัดการจริงเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยมีอตั ราขัน้
ต�ำ 
่ 10,000,000.00 บาทต่อปี โดยค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
คิดเป็นจ�ำนวน 62,705,405.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
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10.9 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศทีส่ ำ� คัญของกองทุนต่อสาธารณชน อาทิ เช่น ฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของกองทุน ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน
หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนรายงานประจ�ำปี เพือ่ ให้นกั ลงทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทาง
และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนผ่านเว็บไซด์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการ
ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะ
ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำ� นาจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
10.10.1 การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้
(ก) การประชุมสามัญประจ�ำปี ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของกองทุน เพื่อรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบในเรื่องดังนี้เป็นอย่างน้อย
(1) การจัดการกองทุน ในเรื่องที่ส�ำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต
(2) ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกองทุน ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยอย่าง
น้อยต้องมีการน�ำเสนองบการเงินทีผ่ า่ นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้ อบ
บัญชีแล้ว
(3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
(ข) การประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ใน
การจัดการกองทุน
(2) เมือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหน่วย
ลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เข้าชื่อกันท�ำหนังสือขอให้บริษัทจัดการ
เรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน
โดยในกรณีดงั กล่าวให้บริษทั จัดการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใน 45 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้ถือหน่วยลงทุน
10.10.2 การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) จัดท�ำหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วิ ธีก ารประชุ ม และการออกเสี ย งลงมติ ตลอดจน
ระเบียบวาระการประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ในเรื่องดัง
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กล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการขอมติของ ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องนั้นๆ ด้วย
(ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาดังนี้
(1) 14 วัน ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีวาระที่ต้องได้มติผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
(2) 7 วัน ในกรณีอื่นนอกจาก (1) และกรณีการนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา
129/2 วรรคสองแห่ง พรบ. หลักทรัพย์
10.10.3 องค์ประชุม
องค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
(ข) ในกรณีทปี่ รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ ชัว่ โมง
จ�ำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ใน (ก)
หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตามข้อ
10.10.1 (ข)(2) การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นมิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตามข้อ 10.10.1 (ข)(2) ให้นัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
10.10.4 การด�ำเนินการประชุม
การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) การด�ำเนินการประชุม ให้เป็นไปตามล�ำดับระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�ำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจ�ำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาประชุม
(ข) เมือ่ ทีป่ ระชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แล้ว ผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ มีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นนอกจากที่กำ� หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
(ค) ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล�ำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก) หรือพิจารณาเรื่อง
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอ ไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจ�ำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา
ให้ที่ประชุมก�ำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้บริษัทจัดการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย
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การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น ให้บริษัทจัดการจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าร่วม
การประชุมดังกล่าวด้วย โดยให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมกับ
การจัดส่งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
10.10.5 ข้อก�ำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนการปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุนและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะต้องแจ้งวันปิดสมุด
ทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน (หรือก�ำหนด
ระยะเวลาใดๆ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนก�ำหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนนัน้ ใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือ
ก�ำหนดระยะเวลาใดๆ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนก�ำหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน
ตามที่เคยแจ้งไว้นั้น
บริษทั จัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน ให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน
ให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่าสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลทีถ่ กู ต้องและเป็นจริง ดังนัน้
การจ่ายหรือการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และสิทธิในการได้รับหรือข้อจ�ำกัดสิทธิใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่ง
มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการที่บริษัทจัดการกระท�ำ
ไปโดยชอบ
สิทธิออกเสียง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็นพิเศษไม่วา่ โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรือ่ งทีจ่ ะลงมติใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
หัวข้อ 7.5.3 “ข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน” จะต้องงดออกเสียงส�ำหรับหน่วยลงทุนส่วนทีถ่ อื เกิน
อัตรานั้น
10.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
กองทุนบันทึกค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส�ำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึ่งจ่ายให้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัดเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,201,536.00 บาท
(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
กองทุนไม่มีค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
10.12 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -
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11. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11.1 นโยบายภาพรวม
บริษทั จัดการมีนโยบายในการบริหารกองทุนภายใต้การจัดการด้วยความเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษทั จัดการ
ยังมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งครอบคลุม
ถึงธุรกิจและรายการทัง้ หมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ โดยการน�ำเสนอ การให้คำ� มัน่
สัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระท�ำพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่น
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจัดการจึงได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุถึงหลักการดังกล่าวซึ่งครอบคลุม 5 ด้าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การช่วยเหลือทางการเมือง
การบริจาคเพื่อการกุศล
เงินสนับสนุน  
ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น
สินบนและสิ่งจูงใจ

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการเพิ่มเติม
ได้ที่ www.bblam.co.th
11.2 การด�ำเนินงาน
บริษัทจัดการได้ก�ำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างละเอียด   โดยบริษัทจะสอบทานขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างสม�ำ่ เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียง
ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยทั่วกัน
• แนวทางการสื่อสาร และการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เพื่อให้นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นมีการน�ำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
โดยรวม จ�ำเป็นที่ทุกคนในบริษัท ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานทดลองงาน ลูกจ้าง
ประจ�ำ ลูกจ้างชั่วคราว จะต้องรับทราบและตระหนักถึงความส�ำคัญของนโยบายดังกล่าว โดยต้องน�ำ
ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดเผยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น ได้ทราบ
• การควบคุมภายในและการรายงาน
บริษัทจัดการจะตรวจสอบการบันทึกรายการทางการเงิน และกระบวนการท�ำบัญชี อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบ
• หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ให้เป็นไปตามนโยบายนี้ โดยได้รบั มอบหมายให้ มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการออกระเบียบและก�ำหนดวิธปี ฏิบตั ิ
งาน รวมถึงแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดต่างๆ เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมต่อการปฏิบตั งิ านของบริษทั จัดการ
เพื่อบรรลุหลักการที่ให้ไว้
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• บทลงโทษ
หากผูบ้ ริหาร พนักงาน พนักงานทดลองงาน ลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชัว่ คราว ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบาย
นีแ้ ล้วไม่กระท�ำตาม บริษทั จัดการจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือค�ำสัง่ อันชอบด้วยกฎหมายของ
บริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง และมิต้องเรียงล�ำดับ
ดังต่อไปนี้
1)  ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
2)  ภาคทัณฑ์และท�ำทัณฑ์บน เป็นลายลักษณ์อักษร
3)  โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทเห็นสมควร
4)  เลิกจ้างพนักงาน โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ
ทัง้ นี้ กองทุนได้แต่งตัง้ บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ให้เป็นผูบ้ ริหารทรัพย์สนิ ของกองทุน
โดย บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด มหาชน และ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมหลายๆ ด้าน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.jasmine.com
11.3 การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มี 11.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทจัดการได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)  
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จัดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลักดัน
ให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง   เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดท�ำโดยรัฐบาลและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด�ำเนินการโดยความร่วมมือของ 8
องค์กรชั้นน�ำ  อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้ลงทุนสามารถดูแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
www.bblam.co.th

รายงานประจำ�ปี
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

12. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
12.1 สรุปความเห็นของหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ/หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทจัดการ
12.1.1 สรุปความเห็นของหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
จากการประเมินระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านภายในบริษทั จัดการในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการกองทุนเห็นว่า ระบบการกํากับดูแลมีความเหมาะสม โดยบริษัทจัดการได้
จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ
ควบคุมและติดตามดูแลการดําเนินงานของผู้จัดการกองทุน ทําให้สามารถป้องกันทรัพย์สิน
ของกองทุนจากการทีม่ กี รรมการ/ผูบ้ ริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี าํ นาจ การทําธุรกรรม
กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมถึงการกํากับดูแลในด้านต่างๆ อย่าง
เหมาะสมแล้วเช่นกัน
12.1.2 สรุปความเห็นของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของฝ่ายงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ให้เป็นไปตามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีก่ ำ� หนด โดยการตรวจสอบและประเมินระบบการ
ควบคุมภายในนีเ้ ป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบประจ�ำปีทไี่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจ
สอบ เนื่องจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นฝ่ายงานที่มีความอิสระในการด�ำเนินงาน จึงรายงาน
ผลการปฏิบตั งิ านโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานมีความรัดกุมและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่อง
ที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนที่เป็นสาระส�ำคัญ มีการมอบหมาย
บุคคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ท�ำให้
สามารถปฏิบตั งิ านตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีการติดตามควบคุม
ดูแลการด�ำเนินงานของผู้บริหารทรัพย์สินอย่างเหมาะสม
12.2 หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั จัดการ/หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั จัดการ
12.2.1 หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ
(1) นายสุธีร์ คันธารวงสกุล เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน Compliance & Legal เพื่อ
ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการทีก่ ำ� กับดูแลการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทโดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท ดังนี้
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ประสบการณ์การท�ำงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
นายสุธ ีร์            - นิติศาสตร์บัณฑิต
ประสบการณ์ทำ� งาน
เป็นศูนย์กลางการก�ำกับดูแลการ
คันธารวงสกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Deputy Managing Director, ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจัดการให้
Compliance & Legal                      เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อ
บลจ.บัวหลวง จ�ำกัด
บังคับ นโยบาย และข้อก�ำหนดของ
การฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น
- หลักสูตร Compliance
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Refresher Course
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ห รื อ ห น ่ ว ย ง า น ท า ง ก า ร อื่ น ที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทจัดการ
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 ได้พิจารณาคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ และการอบรม ของนายสุธีร์ คันธารวงสกุล เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้
เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน Compliance & Legal และ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท
(3) หน่วยงาน Compliance & Legal ซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่
ขึ้นโดยตรงกับคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนี้ จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
12.2.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ
(1) นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ
ุ สมบัตขิ องผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
งานด้านต่างๆ ของบริษทั โดยมีคณ
ประสบการณ์การท�ำงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
นางสาวสิริมา - ปริญญาโท
ประสบการณ์ท�ำงาน
ตรวจสอบและประเมินการปฏิบตั งิ าน
ประภาพานิชย์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย - Assistant Managing
ด้านต่างๆ อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้
อัสสัมชัญ
Director, Head of
มัน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในด้าน
- ปริญญาตรี
Internal Audit
ต่างๆ ด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
บัญชีบัณฑิต
บลจ.บัวหลวง จ�ำกัด
และประสิทธิผล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ - Head of Internal Audit แนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติ
นิติศาสตร์บัณฑิต
บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย งานมีความรัดกุมและเหมาะสม
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
(ประเทศไทย)
ธรรมาธิราช
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
- COSO Internal Control                   
- IT risk and IT
Governance
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา
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(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ได้พิจารณาคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ และการอบรมของ นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่ง
ตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(3) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นหน่วยงานอิสระที่
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานนี้ จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

13. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13.1 รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
13.1.1 การเปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ท�ำ ประเภทธุรกรรม ชื่อทรัพย์สิน ประเภท ชื่อผู้ออก
บริษัทจัดการ ธุวัรนกรรม
ทรัพย์สิน
กทรัพย์ผา่ น CB19N21B พันธบัตร ธนาคารแห่ง
บลจ.บัวหลวง* 16 ต.ค. 62 ซืบุอ้ คหลั
คลที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทย

อัตราผล
ลค่า         
ตอบแทน (ล้ามูนบาท)
(ร้อยละ)
1.34

553.29

หมายเหตุ : * เป็นการซื้อขายกับกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบลจ.บัวหลวง
อัตราผล
ลค่า
ชื่อผู้ออก ตอบแทน (ล้ามูนบาท)
(ร้อยละ)
บมจ.ธนาคาร 18 ก.พ. 62 ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน CB19523B พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.66
293.78
กรุงเทพ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทย
บริษัทที่
เกี่ยวข้อง

วันที่ทำ� ประเภทธุรกรรม ชื่อทรัพย์สิน ประเภท
ธุรกรรม
ทรัพย์สิน

บมจ.ธนาคาร 7 ต.ค. 62 ขายหลักทรัพย์ CB19O17B พันธบัตร ธนาคารแห่ง
กรุงเทพ
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง

1.36

24.89

13.1.2 ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
รายการระหว่างกองทุนกับบริษทั จัดการและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเงือ่ นไข
การค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด
13.1.3 นโยบายการท�ำธุรกรรมระหว่างกัน และแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั จัดการอาจมีความจ�ำเป็นในการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในอนาคต หาก
เกิดกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
และในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก
(at arm’s length basis) และจะปฏิบตั ติ ามประกาศและกฏเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการท�ำรายการ
ระหว่างกัน
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13.1.4 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ในการท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั จัดการจะปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามทีป่ ระกาศก�ำหนด
2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม
3. บุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียกับการท�ำธุรกรรมจะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้าท�ำธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็น
ธรรมและเหมาะสม
13.2 รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
13.2.1 การเปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

วันที่ท�ำ
ธุรกรรม

KBANK

16 ม.ค. 62

KBANK

18 ก.พ. 62

KBANK

18 ก.พ. 62

KBANK

17 เม.ย.
62

KBANK

17 ก.ค. 62

KBANK

26 ก.ค. 62

KBANK

26 ก.ค. 62

KBANK

26 ก.ค. 62

อัตราผล
ลค่า    
ชื่อผู้ออก ตอบแทน (ล้ามูนบาท)
(ร้อยละ)
ซื้อหลักทรัพย์ CB19418A พันธบัตร ธนาคารแห่ง
1.49
398.52
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB19523B พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.635
19.92
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB19523B พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.615
29.88
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB19725A พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.6475
776.70
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB19O17B พันธบัตร ธนาคารแห่ง
1.73
83.64
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB19829A พันธบัตร ธนาคารแห่ง
1.72
89.87
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB19829B พันธบัตร ธนาคารแห่ง
1.72
439.38
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB19822B พันธบัตร ธนาคารแห่ง
1.72
139.85
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ประเภท
ธุรกรรม

ประเภท
ชื่อทรัพย์สิน ทรั
พย์สิน
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ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

วันที่ท�ำ
ธุรกรรม

KBANK

16 ต.ค. 62

KBANK

16 ต.ค. 62

KBANK

11 พ.ย. 62

KBANK

12 พ.ย. 62

KBANK

25 พ.ย. 62

อัตราผล
ลค่า    
ชื่อผู้ออก ตอบแทน (ล้ามูนบาท)
(ร้อยละ)
ซื้อหลักทรัพย์ CB19N21B พันธบัตร ธนาคารแห่ง
1.35
114.85
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB19N07A พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.345
89.93
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB20206B พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.2775
213.36
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB20213A พันธบัตร ธนาคารแห่ง 1.2575
109.66
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ CB20220B พันธบัตร ธนาคารแห่ง
1.24
169.50
ผ่านบุคคลที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
ประเภท
ธุรกรรม

ประเภท
ชื่อทรัพย์สิน ทรั
พย์สิน

13.2.2 ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด
13.2.3 นโยบายการท�ำธุรกรรมระหว่างกันและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั จัดการอาจมีความจ�ำเป็นในการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในอนาคต หาก
เกิดกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
และในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at
arm’s length basis) และจะปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการ
ระหว่างกัน
13.2.4 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ในการท�ำธุรกรรมกับผูด้ แู ลผลประโยชน์และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั จัดการจะปฏิบตั ใิ ห้เป็น
ไปตามที่ประกาศก�ำหนด
2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม
3. บุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียกับการท�ำธุรกรรมจะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้าท�ำธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็น
ธรรมและเหมาะสม
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13.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
บริษัทที่ให้ผลประโยชน์
ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนล
แอสโซซิเอชั่น
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็นเอ
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารธนชาต
บมจ. ธนาคารทิสโก้
บมจ. ธนาคารยูโอบี
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย)
บมจ. ธนาคารทหารไทย
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บล. เอเซีย พลัส จ�ำกัด
บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ
(ประเทศไทย)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
เหตุผลในการรับผลประโยชน์
เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
Indicative Yield
Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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ส่วนที่ 4 ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
14. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
14.1 ความเห็นผู้สอบบัญชี
1) ชื่อผู้สอบบัญชีส�ำหรับงบการเงินของกองทุน
ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
2) สรุปรายงานการสอบบัญชีของปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นส�ำหรับงบการเงินในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
รายงานผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของกองทุนฯ แสดงฐานะการ
เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด
และข้อมูลทางการเงินทีส่ ำ� คัญ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต จัสมิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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14.2 ตารางสรุปงบการเงิน
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562
บาท

2561
ร้อยละ
ของ
สินทรัพย์

บาท

ร้อยละ
ของ
สินทรัพย์

(หน่วย : บาท)
2560
ร้อยละ
บาท
ของ
สินทรัพย์

สินทรัพย์
เงินลงทุนในทรัพย์สิน
100,200,000,000 94.47 57,300,000,000 95.74 57,656,000,000 96.60
เส้นใยแก้วน�ำแสงตาม
มูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน : 93,000 ล้าน
บาท(2561 และ 2560 :
55,000 ล้านบาท))
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
3,071,624,408
2.90 2,499,632,189
4.18 2,014,535,941
3.38
ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน : 3,069 ล้าน
บาท (2561 : 2,469 ล้าน
บาท และ 2560 : 2,013
ล้านบาท))
เงินฝากธนาคาร
119,522,051
0.11
36,787,521
0.06
4,689,723
0.01
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
31,108
30,636
1,778,030
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
2,660,000,000
2.51
สินทรัพย์อื่น
14,165,395
0.01
9,689,966
0.02
6,378,907
0.01
รวมสินทรัพย์
106,065,342,962 100.00 59,846,140,312 100.00 59,683,382,601 100.00
หนี้สิน
เจ้าหนีแ้ ละค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
215,720,647
0.20
124,957,640
0.21
111,487,854
0.19
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
18,026,882,651 17.00
สถาบันการเงิน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
816,510,000
0.77
816,510,000
1.36
816,510,000
1.37
รวมหนี้สิน
19,059,113,298 17.97 941,467,640
1.57 927,997,854
1.56
สินทรัพย์สุทธิ
87,006,229,664 82.03 58,904,672,672 98.43 58,755,384,747 98.44
ทุนจดทะเบียนและทุนที  
่ 76,683,800,000 72.30 54,183,800,000 90.54 54,183,800,000 90.78
ได้รับจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน
ก�ำไรสะสม
10,322,429,664
9.73 4,720,872,672
7.89 4,571,584,747
7.66
สินทรัพย์สุทธิ
87,006,229,664 82.03 58,904,672,672 98.43 58,755,384,747 98.44
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
10.8757
10.7099
10.6828
(บาท)
จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่
8,000,000,000
5,500,000,000
5,500,000,000
จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด        
ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)
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		 งบก�ำไรขาดทุน
(หน่วย : บาท)

งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
บาท

2561
ร้อยละ
ของราย
ได้รวม

บาท

2560
ร้อยละ
ของราย
ได้รวม

บาท

ร้อยละ
ของราย
ได้รวม

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการให้เช่า
6,354,513,984 99.30 5,814,451,284 99.46 5,776,329,444 99.54
รายได้ดอกเบี้ย
44,552,285
0.70
31,452,623
0.54
26,930,602
0.46
รายได้อื่น
100
55,443
รวมรายได้
6,399,066,369 100.00 5,845,959,350 100.00 5,803,260,046 100.00
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
62,705,405
0.98
59,102,795
1.01
58,511,285
1.01
กองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
11,286,973
0.18
10,638,503
0.18
10,532,031
0.18
ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
5,000,000
0.08
5,000,000
0.09
5,000,000
0.09
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
9,170,175
0.14
6,933,621
0.12
5,179,974
0.09
4.94
274,688,797
4.70
255,835,046
4.41
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน 315,911,803
ต้นทุนทางการเงิน
129,266,487
2.02
ค่าใช้จ่ายภาษีจากการ
174,885
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
48,865,509
0.76
34,507,820
0.59
25,107,383
0.43
รวมค่าใช้จ่าย
582,341,237
9.10 390,871,536
6.69 360,165,719
6.21
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 5,816,725,132 90.90 5,455,087,814 93.31 5,443,094,327 93.79
รายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการก�ำไร(ขาดทุน)
2,061
452
สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงิน
ลงทุน
รายการก�ำไร(ขาดทุน)
4,899,829,799 76.57 (355,799,889) (6.09) 1,704,997,884 29.38
สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
เงินลงทุน
รวมรายการ
4,899,831,860 76.57 (355,799,889) (6.09) 1,704,998,336 29.38
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิจาก
เงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ 10,716,556,992 167.47 5,099,287,925 87.22 7,148,092,663 123.17
สุทธิจากการด�ำเนินงาน
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งบกระแสเงินสด
(หน่วย : บาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก
การด�ำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมด�ำเนินงาน
การซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การขาย(ซื้อ)เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับลดลง(เพิ่มขึ้น)
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตดั จ�ำหน่าย
รายการก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการ(ก�ำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
เงินลงทุน
การตัดจ�ำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้ มื ระยะยาว
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดรับจากการลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินฝากธนาคารต้นปี
เงินฝากธนาคารปลายปี

10,716,556,992

5,099,287,925

7,148,092,663

(38,000,000,000)
(12,958,689,226) (11,707,216,417)
12,428,992,550 11,247,000,000
(529,696,676)
(460,216,417)
(472)
1,747,394
(2,660,000,000)
(4,475,429)
(3,311,059)
84,756,158
13,469,786
(42,463,683)
(24,679,720)
(2,061)
(4,899,829,799)
355,799,889

(10,981,770,893)
10,676,988,457
(304,782,436)
(1,679,824)
(1,414,389)
(431,118,731)
(22,636,076)
(452)
(1,704,997,884)

3,082,651
126,143,836
(35,205,928,483)

4,982,097,798

4,681,462,871

(120,136,987)
18,023,800,000
22,500,000,000
(5,115,000,000)
35,288,663,013
82,734,530
36,787,521
119,522,051

(4,950,000,000)
(4,950,000,000)
32,097,798
4,689,723
36,787,521

(130,350,000)
(5,005,000,000)
(5,135,350,000)
(453,887,129)
458,576,852
4,689,723
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     (หน่วย : บาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2560

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี
10.7099
10.6828
10.3168
บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
0.7271
0.9918
0.9897
รายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
0.6125
(0.0647)
0.3100
รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน
1.3396
0.9271
1.2997
(0.2438)
หัก : การลดลงของมูลค่าสินทรัพย์สุทธ ิต่อ                                         
หน่วยจากการเพิ่มทุน
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
(0.0237)
การแบ่งปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
(0.9300)
(0.9000)
(0.9100)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี
10.8757
10.7099
10.6828
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (บาท)
87,006,229,664 58,904,672,672 58,755,384,747
63,694,080,017 58,923,435,727 58,393,632,646
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท)
14.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำ� คัญ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2560
ผลการด�ำเนินงานในภาพรวม (ร้อยละ)
- อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี*
- อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหว่างปี
- อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี
- อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของการซือ้ ขายเงินลงทุนระหว่าง
ปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี**

16.83

8.65

12.24

10.05

9.92

9.94

0.91
59.07

0.66
1.56

0.62
0.61

* มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เป็นการถัวเฉลี่ยตามจ�ำนวนวันทั้งปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน
** การซือ้ ขายเงินลงทุนไม่นบั รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงิน และการซือ้ ขายเงินลงทุนต้องเป็น
รายการซือ้ หรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึง่ ไม่รวมถึงการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน หรือการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน
และค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างปี
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์** (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์*** (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการการเงิน
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุน (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ย
ภาษีค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจ�ำหน่าย
อัตราการจ่ายเงินปันผล**** (ร้อยละ)

14.86

20.38

18.18

90.90
9.37

93.31
9.27

93.79
9.43

8.94
0.10

9.13
0.10

9.24
0.10

0.24
0.22
46.01
3.03

0.00
0.02
N/A
0.00

0.00
0.02
N/A
0.00

93.70

90.74

91.95

หมายเหตุ :
*
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ค�ำนวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วยส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่ ((ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ต้นงวด*สัดส่วน
จ�ำนวนวันก่อนลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มต่อจ�ำนวนวันใน1ปี+ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมปลายงวด*สัดส่วนจ�ำนวนวันหลังลงทุนใน
ทรัพย์สินส่วนเพิ่มต่อจ�ำนวนวันใน1ปี) ส�ำหรับปี 2562 และ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นค�ำนวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหาร
ด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ((ส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวด+ส่วนของผู้ถือหุ้นปลายงวด)/2) ส�ำหรับปี 2561 และ 2560
**
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์คำ� นวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลีย่ ((สินทรัพย์รวมต้นงวด*สัดส่วน
จ�ำนวนวันก่อนลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มต่อจ�ำนวนวันใน1ปี+สินทรัพย์รวมปลายงวด*สัดส่วนจ�ำนวนวันหลังลงทุนในทรัพย์สิน
ส่วนเพิ่มต่อจ�ำนวนวันใน1ปี) ส�ำหรับปี 2562 และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ค�ำนวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วย
สินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวมต้นงวด+สินทรัพย์รวมปลายงวด)/2)ส�ำหรับปี 2561 และ 2560
***
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ค�ำนวณจากรายได้รวมหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวมต้นงวด*สัดส่วนจ�ำนวนวันก่อน
ลงทุนในทรัพย์สนิ ส่วนเพิม่ ต่อจ�ำนวนวันใน1ปี+สินทรัพย์รวมปลายงวด*สัดส่วนจ�ำนวนวันหลังลงทุนในทรัพย์สนิ ส่วนเพิม่ ต่อจ�ำนวน
วันใน1ปี) ส�ำหรับปี 2562 และ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ค�ำนวณจากรายได้รวมหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวม
ต้นงวด+สินทรัพย์รวมปลายงวด)/2)ส�ำหรับปี 2561 และ 2560
**** อัตราการจ่ายเงินปันผลค�ำนวณจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในงวดที่เกี่ยวข้องหารด้วยรายได้จากการ
ลงทุนสุทธิ (โดยไม่รวมรายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน)
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15. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของบริษทั จัดการ (Management Discusssion and
Analysis : MD&A)
15.1 การวิเคราะห์การด�ำเนินงานที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานในส่วนนี้ควรอ่านคู่กับงบการเงินส�ำหรับปี 2562  
งบการเงินส�ำหรับปี 2561 พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปีนั้นๆ
15.1.1 ภาพรวมของการด�ำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
• ภาพรวมของการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานของกองทุนส�ำหรับปี 2562 กองทุนมีสนิ ทรัพย์สทุ ธิปลายงวดเท่ากับ 87,006.23
ล้านบาท ประกอบด้วยทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วย 76,683.80 ล้านบาท และ ก�ำไรสะสม 10,322.43
ล้านบาท กองทุนมีการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์สทุ ธิในระหว่างปีเท่ากับ 28,101.56 ล้านบาท กองทุน
มีการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์สทุ ธิจากการด�ำเนินงานในระหว่างปีเท่ากับ 10,716.56 ล้านบาท การ
เพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน เท่ากับ 22,500.00 ล้านบาท และกองทุนมีการแบ่ง
ปันก�ำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี เท่ากับ 5,115.00 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2562 กองทุนมีการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการด�ำเนินงานเท่ากับ 10,716.56 ล้านบาท
เนื่องจากกองทุนรับรู้ก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจ�ำนวน 4,899.83 ล้านบาท
กองทุนมีมลู ค่าสินทรัพย์ถวั เฉลีย่ ระหว่างปีเท่ากับ 63,694.08 ล้านบาท ท�ำให้อตั ราส่วนของการ
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2562 อยู่
ที่ร้อยละ 16.83 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.18 จากร้อยละ 8.65 ในปี 2561
ส�ำหรับปี 2562 กองทุนมีรายได้รวมจากการลงทุนเท่ากับ 6,399.07 ล้านบาท โดยอัตราส่วน
ของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เท่ากับร้อยละ 10.05
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.13 จากร้อยละ 9.92 ในปี 2561 เนื่องจาก ปี 2562 มีรายได้จากการให้เช่า
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจ�ำนวน 540.06 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่า และการเพิ่มขึ้น
ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมในปลายปี 2562
กองทุนมีค่าใช้จ่ายรวมส�ำหรับปี 2562 เท่ากับ 582.34 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของค่าใช้จ่าย
รวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เท่ากับร้อยละ 0.91 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 จาก
ร้อยละ 0.66 เนื่องจากกองทุนมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรตาม
จ�ำนวนทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมในปลายปี 2562
อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของการซือ้ ขายเงินลงทุนระหว่างปี ต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปีเท่ากับร้อยละ 59.07 เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.51 จากร้อยละ 1.56 ในปี 2561
เนื่องจากปลายปี 2562 กองทุนมีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงจ�ำนวน
38,000.00 ล้านบาท
15.1.2 ความสามารถในการท�ำก�ำไร
งบก�ำไรขาดทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิส�ำหรับปี 2562 เท่ากับ  5,816.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 361.64 ล้านบาท
หรือร้อยละ 6.63 เมือ่ เปรียบเทียบกับรายได้จากการลงทุนสุทธิสำ� หรับปี 2561 เท่ากับ 5,455.09
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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กองทุนมีรายได้รวมส�ำหรับปี 2562 เท่ากับ 6,399.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,845.96 ล้านบาท
ในปี 2561 จ�ำนวน 553.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.46 โดยมาจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสง 6,354.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,814.45   ล้านบาทในปี 2561 จ�ำนวน
540.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.29 เนื่องจากในปี 2562 มีการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�ำแสงและค่าเช่ารับเพิ่มจากทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่ลงทุนเพิ่มเติมในปลายปี
โดยในปี 2562 กองทุนมีรายได้ดอกเบี้ยเท่ากับ 44.55 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี 2562 เท่ากับ 582.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 390.87 ล้านบาทในปี 2561
จ�ำนวน 191.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.99 โดยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กองทุนเท่ากับ 88.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 81.67 ล้านบาทในปี 2561 จ�ำนวน 6.67 ล้านบาท
หรือร้อยละ 8.17 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเท่ากับ 315.91  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 274.69
ล้านบาทในปี 2561 จ�ำนวน 41.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.01  (ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงาน 315.91 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษาทรัพย์สนิ 238.63 ล้านบาท
ค่าสิทธิแห่งทาง 70.68 ล้านบาท และค่าประกันภัย 6.60 ล้านบาท เปรียบเทียบกับในปี 2561
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานเท่ากับ 274.69 ล้านบาทประกอบด้วยค่าบริหารดูแลและบ�ำรุงรักษา
ทรัพย์สิน 214.29 ล้านบาท ค่าสิทธิแห่งทาง 54.98 ล้านบาท และค่าประกันภัย 5.42 ล้านบาท)
และในปี 2562 กองทุนมีต้นทุนทางการเงิน 129.23 ล้านบาทเนื่องจากมีภาระดอกเบี้ยจ่ายจาก
เงินกูย้ มื ระยะยาวเพือ่ ใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึง่ ส�ำหรับซือ้ ทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิม่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 48.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 34.51 ล้านบาทในปี 2561 จ�ำนวน 14.35 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.58 เนือ่ งจากในปี 2562 กองทุนมีรายจ่ายค่าธรรมเนียมตัวแทนจัดจ�ำหน่าย
หน่วยลงทุนเพิ่มทุนจ�ำนวน 12.35 ล้านบาท
กองทุนรับรูร้ ายการก�ำไรสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในปี 2562 จ�ำนวน 4,899.83 ล้านบาท
เกิดจากกองทุนมีการปรับมูลค่าเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมให้เป็นไปตามมูลค่า
ยุติธรรมเท่ากับ 4,900.00 ล้านบาท (จากเดิม 57,300.00 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 62,200.00
ล้านบาทในปี 2562)
การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการหาก�ำไร
ในปี 2562 กองทุนมีอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 90.90 ลด
ลงร้อยละ 2.41 จากร้อยละ 93.31 ในปี 2561 เนื่องจาก ในระหว่างปี 2562 กองทุนมีต้นทุน
ทางการเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
เงินทุนในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม และ กองทุนมีอัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหน่วยลงทุน (รายได้จากการลงทุนสุทธิ /ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย) เท่ากับร้อยละ 9.37 เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 0.1 จากร้อยละ 9.27 ในปี 2561 เนื่องจาก ในปี 2562 กองทุนมีรายได้ค่าเช่ารับเพิ่ม
ขึ้นจากปี 2561 เป็นจ�ำนวนเงิน 540.06 ล้านบาทจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่า และ การเพิ่ม
ขึ้นของทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มจ�ำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร
15.1.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
งบดุล
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 106,065.34 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง 100,200.00 ล้านบาท (เพิม่ ขึน้ 42,900.00 ล้านบาท
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หรือร้อยละ 74.87 จาก 57,300.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากการประเมิน
มูลค่าเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงเดิมเพิ่มขึ้น 4,900.00 ล้านบาทในปี 2562 และ
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ได้ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแส่งส่วนเพิ่ม เป็น
จ�ำนวนเงิน 38,000.00 ล้านบาท ) เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร  3,191.14 ล้านบาท
(เพิ่มขึ้น   654.72 ล้านบาท หรือร้อยละ   25.81 จาก 2,536.42ล้านบาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รอขอคืน 2,660.00 ล้านบาท(เพิ่มขึ้น 2,660.00 ล้านบาทจากปี   2561 เนื่องจาก ในปี 2562
กองทุนมีภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนจ�ำนวน 2,660.00 ล้านบาท จากธุรกรรมการเข้าลงทุนเพิ่มเติม
ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรมสรรพากร) และ
สินทรัพย์อื่น 14.17 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 4.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.23 จาก 9.69 ล้านบาท
เนือ่ งจากในปี  2562 กองทุนมีคา่ ประกันภัยจ่ายล่วงหน้าส�ำหรับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงส่วน
เพิ่มเป็นจ�ำนวน 3.66 ล้านบาท)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 เท่ากับ 87,006.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28,101.56
ล้านบาทหรือร้อยละ 47.71 จาก 58,904.67 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์
สุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 10.8757 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 0.1658 บาท
ต่อหน่วย จาก 10.7099 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561
TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงรายเดียวของกองทุน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผล
การด�ำเนินงานของ TTTBB ของปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ว TTTBB ยัง
คงมีความสามารถทีจ่ ะช�ำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมและแทนทีส่ ญ
ั ญาเช่าหลักและสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้ โดยในปี  2562 TTTBB มีก�ำไรก่อนหัก
ค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) และ ก่อนจ่ายค่าเช่าให้กองทุนประมาณ
12,454.00 ล้านบาท ในขณะที่ TTTBB มีรายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงที่จ่ายให้
กองทุนในปี 2562 เท่ากับ 6,355.00 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2562 TTTBB มีสัดส่วนของราย
จ่ายค่าเช่าทรัพย์สินที่จ่ายให้กองทุนต่อก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ยจ่าย และ
ก่อนจ่ายค่าเช่าให้กองทุนเท่ากับร้อยละ 51
การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ในปี 2562 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (รายได้จากการลงทุนสุทธิ / สินทรัพย์รวม
เฉลีย่ ) เท่ากับร้อยละ 8.94 ลดลงร้อยละ 0.19 จากร้อยละ 9.13  ในปี 2561 สาเหตุหลักเนือ่ งจาก
ปี 2562 กองทุนรับรู้กำ� ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินจ�ำนวน 4,900.00 ล้านบาท ขณะที่
ปี 2561 กองทุนรับรูข้ าดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการประเมินเป็นจ�ำนวน 356.00 ล้านบาท ซึง่
รายการก�ำไร/ขาดทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินดังกล่าวไม่มีส่วนในการสร้างรายได้
หรือกระแสเงินสดรับให้กับกองทุน
ปี 2562 กองทุนมีอัตราการหมุนของสินทรัพย์ (รายได้รวม / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย) เท่ากับ 0.10
เท่า ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2561
15.1.4 ความสามารถในการช�ำระหนี้
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนมีหนี้สินรวมเท่ากับ 19,059.11 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้า
หนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 215.72 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18,026.88
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ล้านบาท และรายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า 816.51 ล้านบาท หนีส้ นิ รวมปี 2562 เพิม่ ขึน้ 18,117.64
ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,924.40 จาก 941.47 ล้านบาท (เนื่องจากในปี 2562 กองทุน
มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 18,160.00 ล้านบาทเพื่อลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม)
การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 14.86 เท่า ลดลงจาก 20.38
เท่าในปี 2561 เนือ่ งจากกองทุนมีหนีส้ นิ ระยะสัน้ เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตามจากอัตราส่วนสภาพคล่อง
ดังกล่าว กองทุนยังคงมีความสามารถในการช�ำระหนี้ระยะสั้นและมีความคล่องตัวในการช�ำระ
หนี้ระยะสั้นอยู่
15.1.5 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนมีเงินฝากธนาคารเท่ากับ 119.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.73
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 224.87 เมื่อเทียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2561 ที่จ�ำนวน 36.79
ล้านบาท
1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ส�ำหรับปี 2562 กองทุนมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 35,205.93 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 40,188.03 ล้านบาทจากปี 2561 ทีก่ องทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 4,982.10
ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2562 มีการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม
เป็นจ�ำนวนเงิน 38,000.00 ล้านบาท และรายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนที่ไม่ใช่
เงินสด ท�ำให้มียอดหักออกจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวนเงิน
4,899.83 ล้านบาท ส�ำหรับปี 2562 กองทุนมีแหล่งทีม่ าของเงินลงทุนสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนิน
งาน จากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม
ส�ำหรับปี 2562 กองทุนมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 35,288.66 ล้านบาท เพิ่ม
ขึน้ จากปี 2561 จ�ำนวน 40,238.66 ล้านบาทจากปี 2561 ทีก่ องทุนมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
จัดหาเงิน 4,950.00 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก ในปี 2562 กองทุนมีเงินสดรับจากการกู้ยืม
ระยะยาวจากธนาคาร 18,023.80 ล้านบาท และ เงินสดรับจากการลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
22,500.00 ล้านบาท โดยเงินสดรับจากการกู้ยืมเงินและการลงทุนจากการผู้ถือหน่วยน�ำมาเข้า
ลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่มที่ราคา 38,000.00 ล้านบาท
2) รายจ่ายลงทุน (capital expenditure)
ส�ำหรับปี 2562 กองทุนไม่มีรายจ่ายลงทุน
3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
กองทุนคาดว่ายังมีเงินทุนเพียงพอ เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานโดยไม่ต้องมีการกู้ยืมเงินเพิ่ม แต่ถ้า
หากกองทุนมีความจ�ำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินเพิ่ม กองทุนก็คาดว่าน่าจะท�ำได้ไม่ยาก เนื่องจาก
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในสัดส่วนที่ต�่ำคือ เท่ากับ 0.22 เท่า
4) ความสามารถในการช�ำระหนีแ้ ละการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื (covenant) และภาระ
ผูกพันที่ส�ำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนมีหนีส้ นิ จากการกูย้ มื เงินจากธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 18,160.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
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(ก) จ�ำนวน 15,500.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งส�ำหรับซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ส่วนเพิ่ม และ
(ข) จ�ำนวน 2,660.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
โดยมีรายละเอียดสัญญากู้ยืมเงินส�ำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ดังนี้
เรื่อง
อายุสัญญาเงินกู้

รายละเอียด

เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน
ภายใน 10 ปี 6 เดือน โดยจะครบก�ำหนดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2573  
เงินกู้เพื่อช�ำระ VAT
ภายใน 2 ปี หลังจากทีเ่ บิกใช้เงินกูย้ มื หรือได้รบั เงินคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ จากกรมสรรพากร
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
ดอกเบี้ย
เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน
อัตราดอกเบี้ย MLR ตามประกาศของธนาคาร
เงินกู้เพื่อช�ำระ VAT
อัตราดอกเบี้ย MLR ตามประกาศของธนาคาร บวกร้อยละ 0.25
ข้อปฏิบัติทางการเงิน
กองทุนต้องด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจ�ำหน่ายของกองทุน (Interest Bearing Debt/
EBITDA Ratio) ไม่เกินกว่า
- ปี 2562 – ปี 2570 : 4.0X
- ปี 2571 – ปี 2573 : 2.0X
เงื่อนไขบังคับก่อนการเบิก เงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้เงินกู้ เช่น
ใช้เงินกู้
• กองทุนต้องส่งมอบเอกสารที่ระบุว่ากองทุนได้รับอนุมัติจากบุคคลที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ
การเข้าซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
• กองทุนต้องส่งมอบส�ำเนาของเอกสารธุรกรรมส�ำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
• ไม่มีเหตุผิดนัดตามสัญญากู้เกิดขึ้น
• ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงิน
ของกองทุน
• กองทุนต้องส่งมอบหลักฐานการช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักประกัน
จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มในจ�ำนวน
558,000 คอร์กิโลเมตร
เงื่อนไขที่สำ� คัญอื่นๆ
• ผูใ้ ห้กสู้ ามารถบังคับให้กองทุนช�ำระคืนเงินกูย้ มื ก่อนก�ำหนดได้ หากทรัพย์สนิ ของกอง
ทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดได้รบั ความเสียหายในสาระส�ำคัญตามเงือ่ นไขทีค่ สู่ ญ
ั ญาจะได้
ก�ำหนดต่อไป และกองทุนไม่ด�ำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับสู่สภาพเดิมภายใน
6 เดือน และ/หรือ กองทุนซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่มไม่ส�ำเร็จ
• กองทุนมีสญ
ั ญาข้อตกลงกระท�ำการ เช่น การจัดส่งข้อมูลและเอกสาร การท�ำประกัน
ภัยทรัพย์สิน การปฏิบัติตามสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
• กองทุนมีสัญญาข้อตกลงจะไม่กระท�ำการ เช่น การไม่เปลี่ยนการด�ำเนินธุรกิจ การไม่
น�ำทรัพย์สินไปก่อหลักประกันใดๆ เป็นต้น
• กองทุนมีข้อจ�ำกัดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและลดทุน
หมายเหตุ : สัญญากู้ยืมเงินส�ำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ฉบับที่ลงนามอาจมีความแตกต่างจากสรุปสาระส�ำคัญนี้
แต่จะไม่แตกต่างกันในสาระส�ำคัญ
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ข้อปฏิบัติทางการเงิน

เกณฑ์

กองทุนต้องด�ำรงอัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อก�ำไรจากการ
ด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจ�ำหน่าย
ของกองทุน (Interest Bearing Debt/EBITDA Ratio) ไม่เกินกว่า
ปี 2562 – ปี 2570 : 4.0X
ปี 2571 – ปี 2573 : 2.0X

ไม่เกิน 4 เท่า

อัตราส่วนของกองทุน
31 ธันวาคม 2562
3.03 เท่า

15.1.6 ผลตอบแทนของกองทุน
อัตราผลตอบแทนของกองทุนจากตารางหัวข้อ 8.3.2 ประวัตกิ ารจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงิน
คืนทุน ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานรอบในรอบปีบัญชี 2562 จะเป็นจ�ำนวนรวมของการจ่าย
เงินปันผลครั้งที่ 17 - 20 กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.90 บาท/หน่วย และส�ำหรับผล
การด�ำเนินงานในรอบปีบัญชี 2561 จะเป็นจ�ำนวนรวมของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 13 - 16
กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.90 บาท/หน่วย โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
ดังนี้
อัตราผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2562 (ร้อยละ) ปี 2561 (ร้อยละ)
ราคาที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก(ราคา IPO เท่ากับ 10.00 บาท)
9.00
9.00
ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1  (9.9162 บาท )
9.08
9.08
ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 (9.8753 บาท)
9.11
9.11
ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 (9.8516 บาท)
9.14
9.14
10.00
ราคาที่ออกเสนอขายเพิ่มทุนครั้งที่1  (ราคา RO เท่ากับ 9.00 บาท)
ราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 (9.70 บาท)
9.28
9.28
การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
ในปี 2562 กองทุนมีอตั ราส่วนเงินกูย้ มื ต่อทุน เท่ากับ 0.24 เท่าเพิม่ ขึน้ จากปี 2561ทีเ่ ท่ากับ 0.00
เท่า และมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.22 เท่า เพิม่ ขึน้ จาก 0.02 เท่าในปี 2561
และกองทุนมีความสามารถในการช�ำระดอกเบีย้ เท่ากับ 46.01 เท่าเพิม่ ขึน้ จากปี 2561เนือ่ งจาก
กองทุนมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนใน
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสงส่วนเพิ่ม กองทุนอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 93.70 ในปี
2562
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15.1.7 การเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานจริงและงบก�ำไรขาดทุนตามประมาณการและตาม
สถานการณ์สมมติ
(หน่วย : ล้านบาท)
ก�ำไรขาดทุนส�ำหรับงวด 1 เดือนตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562
ก�ำไรขาดทุน     ก�ำไรขาดทุนตาม
ผลต่าง
ผลต่าง(ร้อยละ)
ตามจริง สถานการณ์สมมติ
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการให้เช่า
839.35
839.35
รายได้ดอกเบี้ย
3.02
3.66
(0.64)
(17.49%)
รายได้อื่น
รวมรายได้
842.37
843.01
(0.64)
(0.08%)
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
7.39
6.83
0.56
8.20%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
1.33
1.23
0.10
8.15%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
0.42
0.42
0.00
1.11%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
0.44
1.46
(1.02)
(69.64%)
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
31.74
51.89
(20.15)
(38.83%)
ต้นทุนทางการเงิน
95.39
97.95
(2.57)
(2.62%)
ค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุน
0.01
0.01
N.A.
ค่าใช้จ่ายอื่น
1.25
0.91
0.34
37.36%
รวมค่าใช้จ่าย
137.97
160.69
(22.72)
(14.14%)
3.24%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
704.40
682.32
22.08
รายได้รวม
รายได้รวมของกองทุนส�ำหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามจริง เท่ากับ
842.37 ล้านบาท ลดลง 0.64 ล้านบาท จากรายได้รวมตามสถานการณ์สมมติ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.08 โดยหลักเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนในพันธบัตร
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนส�ำหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามจริง เท่ากับ
137.97 ล้านบาท ลดลง 22.72 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายรวมตามสถานการณ์สมมติ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14.14 โดยหลักเป็นผลมาจาก
(1) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพตามจริงจ�ำนวน 0.44 ล้านบาท น้อยกว่าทีป่ ระมาณการไว้ที่ 1.46 ล้านบาท
จ� ำ นวน 1.02 ล้ า นบาทตามสถานการณ์ ส มมติ หรื อ ต�่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 69.64 หลั ก ๆ
มาจาก ค่าธรรมเนียมการตรวจนับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าที่ประมาณการไว้จ�ำนวน
0.60 ล้านบาท  และ
(2) ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานตามจริงจ�ำนวน 31.74 ล้านบาท น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ที่ 51.89
ล้านบาท จ�ำนวน 20.15 ล้านบาทตามสถานการณ์สมมติ หรือต�่ำกว่าร้อยละ 38.83  
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เนื่องจาก หน่วยงานภาครัฐเรียกเก็บค่าสิทธิแห่งทางจาก TTTBB ตามจริงน้อยกว่าที่ตั้ง
ประมาณการไว้จ�ำนวน 18.94 ล้านบาท และ  การลดลงของค่าย้ายสายลงใต้ดินจ�ำนวน
1.18 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนไม่มีค่าย้ายสายลงดินตามจริง
15.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต
ค่าย้ายสายเส้นใยแก้วน�ำแสงลงใต้ดนิ ซึง่ ประมาณการว่าจะเริม่ มีรายจ่ายดังกล่าวในปี 2558 แต่ในปี 2562
ทีผ่ า่ นมายังไม่มคี า่ ใช้จา่ ยดังกล่าวเกิดขึน้ ซึง่ ค่าใช้จา่ ยในการน�ำสายเส้นใยแก้วลงใต้ดนิ อาจจะเกิดขึน้ ได้ใน
อนาคตจากค�ำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ค่าใช้
จ่ายย้ายสายเส้นใยแก้วน�ำแสงลงดินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดย TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการน�ำทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงหลักลงใต้ดนิ (Relocation expenses) และค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน
(Sub-duct Rental) โดย (1) TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวส�ำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�ำแสง
เดิมทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสงหลักในส่วนทีม่ ากกว่า 80% ของมูลค่าทีไ่ ด้ประมาณการไว้ในประมาณ
การทางการเงินที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างคู่สัญญาในขณะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
เมื่อปี 2558 (และไม่ได้เป็นส่วนที่ TTTBB ต้องรับผิดชอบภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา
ประกันรายได้คา่ เช่า) และ (2) TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าวส�ำหรับทรัพย์สนิ เส้นใยแก้วน�ำแสง
ส่วนเพิ่มทั้งจ�ำนวนจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
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16. ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกองทุน
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-REIT1)
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ เว็บไซต์ของกองทุน www.jas-if.com

วันที่รวบรวมข้อมูล 19 กุมภาพันธ์ 2563
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เอกสารแนบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบการเงิน
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เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th

