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ส่วนที่ 1

สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565
ชื่อกองทุน (ไทย)
ชื่อกองทุน (อังกฤษ)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
บริษัทจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้สอบบัญชี
วันจัดตั้งกองทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund
JASIF
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
10 กุมภาพันธ์ 2558

มูลค่าตลาด ณ วันที่ 31/12/2564
82,400.00
(ล้านบาท)
จำนวนหน่วยลงทุน
8,000.00
(ล้านหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31/12/2564
11.1270
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
78,812.80
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน
12 พฤศจิกายน 2557

ราคาบาทต่อหน่วย
10.30
ณ วันที่ 31/12/2564
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
89,016.43
ณ วันที่ 31/12/2564 (ล้านบาท)
มูลค่าตลาดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 0.93
ราคาพาร์บาทต่อหน่วย
9.8516
อายุเฉลี่ยคงเหลือถ่วงน้ำหนัก (ปี)
-

โครงสร้างเงินทุนของกองทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

104,396.76

หนี้สินรวม (ล้านบาท)

15,380.33

ส่วนทุน (ล้านบาท)

89,016.43

กำไร/ขาดทุนสะสม (ล้านบาท)
สัดส่วนการกู้ยืม (%) ร้อยละ
ของสินทรัพย์
Credit Rating

12,332.63
13.79
-

สัดส่วนการลงทุน
100%

ลงทุนตรง

-

ลงทุนทางอ้อมผ่านการถือหุ้น

-

สิทธิการเช่าหรือสัญญาแบ่งรายได้

ลักษณะการลงทุน
100%

กรรมสิทธิ

-

แบบผสม

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน

ราคาประเมินตามวิธีหลัก (วิธีรายได้)

ผู้ประเมิน

ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง

100,000.00 ล้านบาท

บริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซัล จำกัด

หมายเหตุ : รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://investor-th.jas-if.com/appraisal_report.html
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สรุปข้อมูลสำคัญของทรัพย์สินที่ลงทุน
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง จำนวน 1,680,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจาก
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) โดยทรัพย์สิน
ประกอบด้วย
รายละเอียดทรัพย์สิน
1. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม จำนวน 980,500 คอร์กิโลเมตร จากการลงทุน
ครั้งแรก และ
2. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม จำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร จากการซื้อ
ทรัพย์สินเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ประเภททรัพย์สิน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง
ที่ตั้งของทรัพย์สิน
กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย
ลงทุนครั้งแรก : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่เข้าลงทุน
ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
55,000,000,000 บาท : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม
ต้นทุนเงินลงทุน
38,000,000,000 บาท : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม
93,000,000,000 บาท : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด
ให้ บ ริ ษั ท ทริ ป เปิ ล ที บรอดแบนด์ จำกั ด (มหาชน) (TTTBB) เช่ า ใช้ ท รั พ ย์ สิ น
เส้นใยแก้วนำแสง ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และสัญญา
ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และกองทุนได้เข้าทำสัญญาแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม และแทนที่ สั ญ ญาบริ ห ารดู แ ลและบำรุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิ นกั บ TTTBB โดย
แต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง เพื่อให้บริการ
ซ่อมแซม บำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงแทนกองทุน
รายได้ ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นำแสงตั้ ง แต่ วั นที่ 1 มกราคม 2564 ถึ ง วั นที่
รายได้ต่อปี
31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 10,143.78 ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

4

อัตราค่าเช่าตามสัญญาหลัก
(บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน)
อัตราค่าเช่าตามสัญญารอง
(บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน)
อัตราค่าดูแลและบำรุงรักษา
(บาท/คอร์กิโลเมตร/ปี)

รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
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2564

2563

2562

436.29

436.29

433.21

769.91

769.91

764.48

238.81

231.85

225.10

สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน

(รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ส่วนที่ 2 ข้อ 2.6)
เงื่อนไขที่สำคัญในสัญญากู้ยืมเงินและสถานะที่สำคัญต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ผู้ให้กู้
ผู้กู้
วงเงินกู้
วันที่เบิกเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย
อายุสัญญาเงินกู้
การชำระดอกเบี้ย
จำนวนเงินกู้ยืมคงเหลือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจัดการ
กองทุน
วงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 15,500 ล้านบาท
20 พฤศจิกายน 2562 โดยเป็นการเบิกครั้งเดียวทั้งจำนวน
อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน
ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ภายใน 9 ปี 6 เดือน (30 มิถุนายน 2573)
ชำระเป็นรายเดือน
14,400 ล้านบาท

รายละเอียดการครบกำหนดชำระเงินกู้ยืมของกองทุน

(หน่วย: ล้านบาท)
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ผลการดำเนินงานที่สำคัญของผู้เช่าหลักของกองทุน
อัตราค่าบริการเฉลี่ยต่อหนึ่งใบเสร็จ (ARPU) ของผู้เช่าหลัก (TTTBB)
(หน่วย : บาทต่อเดือน)
650

649
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652

643

-1.66% CAGR

630

608

610

597
590

2559

2560

2561

2562

2563

2564

รายได้รวมของผู้เช่าหลัก
(ไม่รวมกำไรจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทุน, กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายได้จากการโอนกลับภาระหนี้สิน)
(หน่วย : ล้านบาท)
24,000
20,000
16,000

15,130

16,762

12,000

19,858

18,773

18,127

18,655

2563

2564

4.28% CAGR

8,000
4,000
0

2559

2560

2561

2562

กำไรก่อนหักตุ้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
(หน่วย : ล้านบาท)
8,000
6,000
4,000

5,546
3,957

6,236

6,099

5.48% CAGR

5,166
3,128

2,000
0

6

2559

2560

2561

รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
ประจำปี Jasmine Broadband Internet Infrastrure Fund

2562

2563

2564

ภาพรวมสัญญาเช่าของกองทุน
สัดส่วนผู้เช่าแยกตามธุรกิจ
กองทุนมีผู้เช่าหลักรายเดียว คือ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB ซึ่งทำธุรกิจโทรคมนาคม

สัดส่วนของสัญญาเช่าที่จะหมดสัญญาในอนาคต
ปีสิ้นสุดสัญญา

สัดส่วนของทรัพย์สินที่สัญญาสิ้นสุด
เปรียบเทียบกับทรัพย์สินทั้งหมด
(%)

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้
ค่าเช่าของทรัพย์สินที่เข้าลงทุนครั้งแรก

2569

11.67%

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักของ
ทรัพย์สินทั้งหมดและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าของทรัพย์สินที่เข้าลงทุน
ในการเพิ่มทุนครั้งแรก

2575

88.33%

สัญญา

รายละเอียดผลการดำเนินงานย้อนหลังของคู่สัญญาที่ทำสัญญาเช่ากับกองทุน (TTTBB)
(หน่วย : ล้านบาท)
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

15,130

16,762

19,858

18,773

9,399

11,322

12,050

12,454

5,442

5,776

5,814

6,355

2559

2560

2561

2562

Adjusted Revenue

EBITDAR

18,127

18,655

13,272

15,310

10,144

10,144

2563

2564

Rental to JASIF

หมายเหตุ : 1. Adjusted Revenue คือ รายได้ทั้งหมดของ TTTBB ไม่รวมกำไรจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทุนและกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และรายได้จากการโอนกลับภาระหนี้สิน
2. EBITDAR คือ กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่าทรัพย์สินที่ต้องชำระ
ให้กองทุน
3. Rental to JASIF คือ ค่าเช่าทรัพย์สินที่ TTTBB ต้องชำระให้กองทุน

รายงาน
ประจำปี

2564



รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 5 อันดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)
จำนวนหน่วย

ร้อยละของจำนวน
หน่วยลงทุนทั้งหมด

1,520,000,000
287,056,639
225,632,000
222,805,700
220,235,327

19.00
3.59
2.82
2.79
2.75

ผู้ถือหน่วยลงทุน
1. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2. THE BANK OF NEW YORK MELLON
3. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ข้อจำกัดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ (ร้อยละ)
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ (ร้อยละ)

49.00
11.53

การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในกรณีท่ีกองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอ
โดยการจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไร
สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุน ส่วนที่ 3 ข้อ 7.3

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
เงินปันผล (บาท/หน่วย) ไม่รวมการประกันรายได้ 0.4964 0.5971 0.5885 0.5763 0.5662 0.6018 0.5618
เงินปันผล (บาท/หน่วย) จากการประกันรายได้ 0.2436 0.3028 0.3215 0.3236 0.3337 0.3881 0.3881
เงินลดทุน (บาท/หน่วย)
0.1247 0.0237
-

สรุปข้อมูลการประกันรายได้ค่าเช่า
ทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุน
ครั้งแรก
ระยะเวลาการประกันรายได้ค่าเช่า
จำนวนปีการประกันรายได้ค่าเช่า
เงื่อนไขการประกันรายได้ค่าเช่า
จำนวนเงินที่ประกันรายได้ค่าเช่าปีล่าสุด
ข้อมูลผู้ประกันรายได้ค่าเช่า
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ประกันรายได้



ทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุน
จากการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

10/02/2558 - 22/02/2569
20/11/2562 - 29/01/2575
11 ปี 12 วัน
12 ปี 2 เดือน 10 วัน
กองทุนต้องแจ้งการต่อสัญญาประกันรายได้ต่อผู้ประกันรายได้ทุกๆ 3 ปี
1,811.75 ล้านบาท
1,293.45 ล้านบาท
TTTBB เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด
เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ภายใต้แบรนด์ 3BB
-

รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
ประจำปี Jasmine Broadband Internet Infrastrure Fund

ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญของกองทุน
 

ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ

รายได้ค่าเช่า (ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น (ล้านบาท)
รายได้รวม (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)
กำไรจากการลงทุนสุทธิ (ล้านบาท)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (บาท/หน่วย)
เงินปันผลต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า)
อัตราส่วนต้นทุนทางการเงินต่อกำไรจากการลงทุนสุทธิ
(ร้อยละ)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (ล้านบาท)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (ล้านบาท)
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (ล้านบาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)
ราคาปิด / NAV (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเทียบกับราคาปิด ณ สิ้นงวด
คิดเป็นต่อปี (ร้อยละ)
มูลค่าตลาด ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)
ราคาปิด ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)

Q4 2564

2564

2563

2562

2,535.95
5.27
2,541.22
338.48
2,202.74
2,502.71
0.3128
0.25
0.17

10,143.78
17.79
10,161.57
1,431.59
8,729.98
8,029.51
1.0037
0.95
0.17

10,143.78
27.79
10,171.57
1,571.35
8,600.22
9,100.69
1.1376
0.99
0.18

6,354.51
44.55
6,399.07
582.34
5,816.73
10,716.56
1.8516*
0.90
0.22

8.94%

9.13%

11.03%

2.22%

N/A
N/A
N/A
89,016.43
0.93

8,606.19 12,043.54 (35,205.93)
(9,177.86) (11,388.95) 35,288.66
(571.67)
654.59
82.73
89,016.43 88,586.92 87,006.23
0.93
0.86
0.89

9.71%

9.22%

10.42%

9.28%

82,400.00
10.30

82,400.00
10.30

76,000.00
9.50

77,600.00
9.70

หมายเหตุ : * การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานต่อหน่วยคำนวณตามอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของระยะเวลาที่เข้าลงทุน
		
เพิ่มเติมในทรัพย์สินส่วนเพิ่มระหว่างปี 2562

รายงาน
ประจำปี

2564



การวิเคราะห์และคำอธิบายของผู้จัดการกองทุนถึงการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน
ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2564
รายได้รวม
รายได้รวมสำหรับไตรมาส 4 ปี 2564 เท่ากับ 2,541.22 ล้านบาท ลดลง 0.02% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
และเพิ่ ม ขึ้ น 0.02% จากไตรมาสก่ อ น โดยมาจากรายได้ ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นำแสง 2,535.95 ล้ า นบาท
ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อน รายได้ดอกเบี้ย 5.27 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 7.11% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 20.32% จากไตรมาสก่อน
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับไตรมาส 4 ปี 2564 เท่ากับ 338.48 ล้านบาท ลดลง 0.39% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
และลดลง 7.56% จากไตรมาสก่อน โดยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 33.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
6.10% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 9.28% จากไตรมาสก่อน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 107.33 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 8.27% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 18.84% จากไตรมาสก่อน (ประกอบด้วยค่าบริหารดูแลและ
บำรุงรักษาทรัพย์สิน 100.34 ล้านบาท ค่าสิทธิแห่งทาง 4.51 ล้านบาท ค่าประกันภัย 2.48 ล้านบาท) ต้นทุนทางการเงิน
196.97 ล้านบาท ลดลง 4.36% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ ลดลง 1.35% จากไตรมาสก่อน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
0.96 ล้านบาท ลดลง 71.68% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ ลดลง 74.93% จากไตรมาสก่อน
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
ในไตรมาส 4 ปี 2564 กองทุนมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 2,202.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.04% จากไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อน และ เพิ่มขึ้น 1.30% จากไตรมาสก่อน กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 299.97 ล้านบาท
(ในเดือนธันวาคม 2564 กองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
นำแสงให้เป็นมูลค่ายุติธรรมใหม่ซึ่งเป็นมูลค่า 100,000.00 ล้านบาท จึงรับรู้กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 300.00 ล้านบาท) การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนิน
งาน เท่ากับ 2,502.71 ล้านบาท ลดลง 3.83% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 49.45% จากไตรมาสก่อน

ผลการดำเนินงานประจำปี 2564
รายได้รวม
รายได้รวมสำหรับปี 2564 เท่ากับ 10,161.57 ล้านบาท ลดลง 0.10% จากปีก่อน โดยมาจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสง 10,143.78 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราค่าเช่าทรัพย์สิน
เส้ น ใยแก้ ว นำแสงตามสั ญ ญาแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และแทนที่ สั ญ ญาเช่ า หลั ก สำหรั บ ปี 2564 เท่ า กั บ 436.29 บาทต่ อ
คอร์ กิ โลเมตรต่ อ เดื อ น อั ต ราค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นำแสงตามสั ญ ญาแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และแทนที่ สั ญ ญาประกั น
รายได้ค่าเช่า เท่ากับ 769.91 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน และรายได้จากดอกเบี้ยรับ เท่ากับ 17.46 ล้านบาท ลดลง
35.45% จากปีก่อน และ รายได้อื่น 0.33 ล้านบาท ลดลง 55.41% จากปีก่อน
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่ า ใช้ จ่ า ยรวมสำหรั บ ปี 2564 เท่ า กั บ 1,431.59 ล้ า นบาท ลดลง 8.89% จากปี ก่ อ น โดยเป็ นค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 121.93 ล้านบาท ลดลง 1.45% จากปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 503.03 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 2.80% จากปีก่อน (ประกอบด้วยค่าบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน 401.32 ล้านบาท ค่าสิทธิแห่งทาง 91.82
ล้านบาท และค่าประกันภัย 9.89 ล้านบาท) ต้นทุนทางการเงิน 797.31 ล้านบาท ลดลง 15.91% จากปีก่อน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 9.32 ล้านบาท ลดลง 7.63% จากปีก่อน

0
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กำไรจากการลงทุนสุทธิ
ในปี 2564 กองทุนมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 8,729.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.51% จากปีก่อน และขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 700.47 ล้านบาท ลดลง 239.97% จากปีก่อน ทำให้กองทุนมีการเพิ่มขึ้นใน
สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ 8,029.51 ล้านบาท ลดลง 11.77% จากปีก่อน

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด
-

ไม่มีเงื่อนไข

ตารางค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน สำหรับปี 2564

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายสิทธิแห่งทาง
ค่าเบี้ยประกันภัย
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมตัดจำหน่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ร้อยละ 0.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย
ร้อยละ 0.02 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย
ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย
ร้อยละ 0.45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย(1)
ร้อยละ 0.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย(1)
ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย(1)
ร้อยละ 0.88 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย(1)
ร้อยละ 0.02 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย(1)
ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย(1)
ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย(1)

ร้อยละ
ของกำไรสุทธิ
1.02
0.18
0.05
4.60
1.05
0.11
8.96
0.18
0.15
0.11

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ร้อยละ 1.61 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย

16.41

รายการ

หมายเหตุ :

(1)

อัตราที่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ได้มีการเรียกเก็บจริงเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย โดยเป็นเพียงการประมาณการเพื่อให้
เห็นภาพเท่านั้น ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย เท่ากับ 88,569,470,452 บาท โดยเป็นการถัวเฉลี่ยตามจำนวนวันใน
ปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน

รายงาน
ประจำปี

2564



สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนนั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่ากองทุน
และการดำเนินงานของกองทุนอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจาก
ประเทศอื่นๆ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเข้าลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
การลงทุนซึ่งจะได้กล่าวต่อไป รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ และในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดย
ความเสี่ยงที่ระบุในส่วนนี้ไม่ใช่ความเสี่ยงทั้งหมดของกองทุนหรือ TTTBB ที่มีในปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ความเสี่ยงอื่นๆ ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนหรือ TTTBB หรือ
มูลค่าของหน่วยลงทุน
ความเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ มีดังนี้
•
กองทุนมีแหล่งรายได้หลัก ซึ่งได้แก่ค่าเช่าโครงข่ายตามเอกสารธุรกรรมที่กองทุนทำกับ TTTBB ดังนั้น รายได้หลัก
ของกองทุนจึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ TTTBB เป็นสำคัญ
•
ในกรณีที่ TTTBB และ/หรือกองทุนประสงค์จะไม่ต่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และ/หรือ
สั ญ ญาแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และแทนที่ สั ญ ญาประกั น รายได้ ค่ า เช่ า กองทุ น อาจต้ อ งหาบุ ค คลภายนอกเป็ น ผู้ เช่ า ใช้
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง และในกรณีนี้กองทุนจะมีความเสี่ยงทาง
ด้านเครดิตและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงจะมีความเสี่ยงเรื่องของการต้องได้รับ
ใบอนุญาตของกองทุน
•
สิทธิของกองทุนในการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปีภายหลังจากสัญญา
ดังกล่าวสิ้นสุดลง จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุน
•
TTTBB อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอที่จะชำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา
เช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ซึ่งเป็นเหตุผิดสัญญาตามสัญญาดังกล่าว
•
ในกรณีที่ TTTBB ผิดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและ/หรือสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า กองทุนจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า รวมทั้งมีสิทธิได้รับเบี้ยปรับ เข้าครอบครองทรัพย์สิน และ/หรือ
ใช้สิทธิอื่นๆ ที่มีตามกฎหมาย
•
อุตสาหกรรมบรอดแบนด์มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และ TTTBB อาจไม่ประสบความสำเร็จในการ
ตอบสนองต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของ TTTBB ในการเพิ่มฐาน
ลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และความสามารถ
ของ TTTBB ในการชำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
•
การเปลี่ ย นแปลงทางกฎหมาย กฎระเบี ย บหรื อ นโยบายการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในอนาคตอาจส่ ง ผลกระทบใน
ทางลบต่อกองทุน

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน
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ข้อมูลการติดต่อ
ผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ที่อยู่

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

0-2674-6488

URL

www.bblam.co.th

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

1 ซอยราษฏร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์

0-2470-3655, 0-2470-3201

URL

https://www.kasikornbank.com/

รายงาน
ประจำปี

2564
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การดำเนินกิจการของกองทุน

ส่วนที่ 2

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อกองทุน ประเภท เงินทุนจดทะเบียน และอายุกองทุน
ชื่อกองทุน
ประเภทโครงการ
เงินทุนจดทะเบียน
• วันจัดตั้งกองทุน
• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1
• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2
• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3
• หลังเพิ่มทุนครั้งที่ 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)
ไม่กำหนดอายุกองทุน

1.2 ชื่อบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
2.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน
•

4

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุน”) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้
ให้แก่กองทุน เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว
ณ วั น ที่ ข องเอกสารฉบั บ นี้ กองทุ น มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นำแสงจำนวน 1,680,500
คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) กองทุนเป็น
เจ้าของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศ ทำให้เกิดความได้เปรียบในการ
ขยายโครงข่ายของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศเพิ่มมากขึ้น อันจะทำให้กองทุน
เกิดความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ทั้งทางด้านการกระจายตัวของทรัพย์สินและความสามารถของทรัพย์สินใน
การหารายได้ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถจัดหาประโยชน์เพิ่มเติมได้จากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่
กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันและทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
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•

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน
ภายหลังจากที่กองทุนได้ซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจาก TTTBB แล้ว กองทุนได้นำทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
นำแสงที่ได้รับการส่งมอบดังกล่าวกลับไปให้ TTTBB เช่า โดย ณ วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น TTTBB
เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมด และ
ทรัพย์สิน เส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมด
โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 12 ปี 2 เดือน ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก 
สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 20 ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม
จำนวนร้อยละ 20 และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 20 นั้น TTTBB เช่าจากกองทุน
ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี โดยกองทุนมี
สิทธิต่ออายุการเช่าได้ครั้งละ 3 ปีแต่ไม่เกินวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง
รองเดิมและไม่เกินวันที่ 29 มกราคม 2575 สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงรองส่วนเพิ่ม ซึ่งจำนวน
รายได้ค่าเช่าที่กองทุนได้รับจึงขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ TTTBB เป็นสำคัญ โดย TTTBB มีกลยุทธ์
ในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
1.

สร้างการเติบโตโดยขยายธุรกิจไปพื้นที่ให้บริการใหม่ เพิ่มบริการที่หลากหลาย และมุ่งเป็นผู้นำใน
ตลาดด้วยคุณภาพการให้บริการ
ในระยะเวลาที่ผ่านมา TTTBB ได้สร้างเครือข่ายการขายและจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งไว้หลายช่องทาง                 
โดยมุ่งเน้นไปที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้าของ TTTBB เอง โดย TTTBB จะใช้ประโยชน์จากโครงข่าย
ในปัจจุบัน และเพิ่มขีดความสามารถด้านการขายของ TTTBB เพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งในภูมิภาคเดิม
และภูมิภาคใหม่ที่มีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจที่น่าสนใจ
TTTBB จะใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของอัตราของการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
ประเทศไทย เพื่อที่จะเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การให้บริการช่องทีวี และ
สตรีมมิ่งคอนเทนต์ชั้นนำ โดย TTTBB ยังคงมุ่งเน้นในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่าน
เส้นใยแก้วนำแสง โดยขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่จนถึงระดับหมู่บ้านทั่วประเทศ
TTTBB ยังคงใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านโครงข่ายและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตภูมิภาคโดยมุ่งเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
จากกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพและรักษาฐานลูกค้าเดิม ด้วยจุดแข็งด้านคุณภาพบริการ การติด
ตั้งและการบริการหลังการขายและบริการเสริมใหม่ๆ จาก 3BB TV TTTBB เป็นผู้นำตลาดในการ
ปรับเพิ่มความเร็วมาโดยตลอดด้วยคุณภาพและราคาที่คุ้มค่าทั้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย
เทคโนโลยี FTTx TTTBB ได้ขยายโครงข่ายการให้บริการ FTTx ผ่านไฟเบอร์ออปติกให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ เสนอบริการอินเทอร์เน็ตแบบ FTTx ให้แก่ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการ Fiber ได้ง่ายขึ้น ใน
ราคาที่คุ้มค่าเพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมลูกค้าที่เน้นความเร็วในการใช้งานด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถให้บริการความเร็วสูงถึง 10 Gbps ได้ในปัจจุบัน
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2.

เพิ่มอัตราการรักษากลุ่มลูกค้าและการเพิ่มกลุ่มลูกค้า (upselling)
TTTBB เชื่อว่าคุณภาพการดูแลลูกค้าที่ดี และด้วยโครงข่ายที่น่าเชื่อถือได้ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ
ในการรักษากลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งยังช่วยเพิ่มชื่อเสียงของ TTTBB และช่วยดึงดูด
ลูกค้าอื่น โดย TTTBB จะสร้างความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการให้บริการต่างๆ ที่มีการติดต่อสื่อสาร
ระหว่าง TTTBB กับลูกค้า ผ่านศูนย์คอลล์เซ็นเตอร์ และการติดต่อสื่อสารรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการ
ให้บริการผ่าน 3BB Application เพิ่มช่องทางและความสะดวกแก่ลูกค้าในการรับการบริการและ
ชำระค่าบริการ รวมทั้งสิทธิพิเศษต่างๆ จากร้านค้าพันธมิตร เพื่อรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้
เติบโตขึ้น นอกจากนี้ในขณะที่ ฐานลูกค้าของ TTTBB มีการเติบโตเพิ่มขึ้น TTTBB ยังคงที่จะดำเนิน
การเพิ่มความสามารถของหน่วยงานภายในองค์กรของ TTTBB เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของการให้
บริการ
การส่งเสริมการขายที่หลากหลายของ TTTBB เป็นส่วนหนึ่งของการทำตลาดและการรักษาฐาน
ลูกค้า โดยลูกค้าซึ่งใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3BB ทุกรายจะมีสิทธิพิเศษในการใช้บริการ
WiFi สาธารณะของ TTTBB รวมถึง การเพิ่มบริการ 3BBTV ที่ผู้ใช้บริการสามารถรับชมรายการ
โทรทัศน์ทั้งช่องฟรี ช่องพรีเมียมโดยพันธมิตรของบริษัท และยังสามารถรับชมภาพยนตร์ชั้นนำจาก
HBO และ Mono ผ่าน Application 3BBTV, HBO Go และ Monomax

3.

มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
TTTBB มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของ TTTBB อย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในด้านทรัพยากรมนุษย์ ไอที การเรียกเก็บค่าบริการ การบริการลูกค้า และโครงข่าย
โดยในด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น TTTBB ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน โดยจะเน้นการฝึกอบรม
ในด้านเทคนิค ด้านสินค้าและบริการ และด้านการบริการลูกค้า เพื่อให้มีความรู้สามารถให้บริการที่ดี
มีคุณภาพแก่ลูกค้า สำหรับด้านไอทีนั้น TTTBB ได้นำระบบเก็บค่าบริการและการดูแลลูกค้าโดย
อาศัยซอฟท์แวร์มาใช้ และการใช้ 3BB Member Application เพื่อความสะดวกให้แก่ลูกค้า และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร พร้อมทั้งให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าให้เกิดความพอใจอย่างต่อเนื่อง ส่วน
ในด้านของโครงข่ายนั้น TTTBB ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายอย่างต่อเนื่องและลงทุนทั้ง
อุ ป กรณ์ แ ละกำลั ง คนในการขยายและบำรุ ง รั ก ษาทั้ ง ในเชิ ง แก้ ไขและป้ อ งกั น เพื่ อ ให้ โครงข่ า ยมี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดชะงัก อีกทั้งยังขยายวงจร
เชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และ
ลดต้นทุนต่อเมกะบิท ซึ่งจะทำให้เพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้มากขึ้น

2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
สรุปเหตุการณ์ที่สำคัญ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

6

วันจ่ายเงินปันผล
(THB 0.25)

วันจ่ายเงินปันผล
(THB 0.24)

วันจ่ายเงินปันผล
(THB 0.24)

วันจ่ายเงินปันผล
(THB 0.22)

15/3/2564

10/6/2564

7/9/2564

8/12/2564

รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
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2.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทุน
2.3.1 โครงสร้างกองทุน

กองทุนจัดตั้งและบริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ณ วันที่ของ
เอกสารฉบับนี้ กองทุนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 1,680,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่ง
กองทุนซื้อจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) โดย TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์
สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และกองทุนได้เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหาร
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพื่อให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ
แสงแทนกองทุน
นอกจากนี้ TTTBB และกองทุนเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์
สิน โดยกองทุนแต่งตั้งให้ TTTBB ดำเนินการให้บริการทางการตลาดและจัดให้มีการเช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบตาม
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินเดิม และ สัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น
หรือลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น ซึ่ง TTTBB หรือกองทุนเป็นผู้ติดต่อหามา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่า
หลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และส่งมอบค่าเช่าทรัพย์สินให้แก่
กองทุน ซึ่งไม่มีการแข่งขันทางธุรกิจกัน
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บริษัทจัดการไม่ได้บริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมกองอื่น ซึ่งอาจแข่งขันกับ
กองทุน ทั้งนี้การบริหารจัดการกองทุนจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ของกองทุนโดยมีสาระ
สำคัญตามเอกสารแนบ 2 และในโครงการจัดการกองทุน โดยผู้ลงทุนสามารถขอดูสำเนาโครงการจัดการ
ฉบับเต็มได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

2.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน
2.4.1 รายละเอียดทรัพย์สินแยกตามประเภทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายการทรัพย์สิน
1. เงินฝากธนาคาร
2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากประจำ
พันธบัตร
รวม
3. เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
เงินลงทุนในทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสง
รวม
4. สินทรัพย์อื่น
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
สินทรัพย์อื่น
รวม
รวมมูลค่าทรัพย์สิน
5. หนี้สิน
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รวมมูลค่าหนี้สิน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน

2564
2563
มูลค่าตามบัญชี/
ร้อยละ
มูลค่าตามบัญชี/
ร้อยละ
มูลค่าตามราคาตลาด ของมูลค่า มูลค่าตามราคาตลาด ของมูลค่า
(บาท)
ทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ทรัพย์สินสุทธิ
202,434,743

0.23

774,106,135

0.87

4,177,873,703
4,380,308,446

4.69
4.92

3,263,443,526
4,037,549,661

3.68
4.56

100,000,000,000
100,000,000,000

112.34
112.34

100,700,000,000
100,700,000,000

113.67
113.67

34,699
16,413,075
16,447,774
104,396,756,220

0.02
0.02
117.28

66,510
14,879,145
14,945,655
104,752,495,316

0.02
0.02
118.25

246,762,543
14,317,054,543
816,510,000
15,380,327,086
89,016,429,134
11.1270

0.28
16.08
0.92
17.28
100.00

247,320,572
15,101,746,862
816,510,000
16,165,577,434
88,586,917,882
11.0733

0.28
17.05
0.92
18.25
100.00

จำนวนหน่วยลงทุน



รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
ประจำปี Jasmine Broadband Internet Infrastrure Fund

8,000,000,000 หน่วย

8,000,000,000 หน่วย

2.4.2 รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง จำนวน 1,680,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อ
จากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) โดยทรัพย์สิน
ประกอบด้วย
รายละเอียดทรัพย์สิน 1. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม จำนวน 980,500 คอร์กิโลเมตร จากการ
ลงทุนครั้งแรก และ
2. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม จำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร จาก
การซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ประเภททรัพย์สิน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง
ที่ตั้งของทรัพย์สิน
กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย
ลงทุนครั้งแรก : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่เข้าลงทุน
ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
55,000,000,000 บาท : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม
ต้นทุนเงินลงทุน
38,000,000,000 บาท : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม
93,000,000,000 บาท : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด
ให้บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) เช่าใช้ทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสง ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และกองทุนได้เข้า
ลักษณะการจัดหา
ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ผลประโยชน์
กั บ TTTBB โดยแต่ ง ตั้ ง ให้ TTTBB เป็ น ผู้ จั ด การ และบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น
เส้นใยแก้วนำแสงเพื่อให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และบริหารจัดการ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงแทนกองทุน
100,000,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564; ประเมินเมื่อวันที่
ราคาประเมินล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2565) โดยบริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซัล จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ ด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) ผู้ประเมินหลักคือ นางสาว
ธัชชฎา ศุภกรพิชาญ
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
รายได้ต่อปี
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 10,143.78 ล้านบาท
กองทุนเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในวงเงินกู้
จำนวน 18,160.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ดังนี้
1. จำนวน 15,500.00 ล้ า นบาท เพื่ อ ใช้ เป็ น เงิ นทุ น ส่ ว นหนึ่ ง สำหรั บ ซื้ อ
ภาระผูกพัน
ทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นำแสงส่ ว นเพิ่ ม จำนวน 700,000 คอร์ กิ โลเมตร
(ปัจจุบันคงเหลือยอด 14,400.00 ล้านบาท)
2. จำนวน 2,660.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม (ชำระคืนแล้วทั้งจำนวน)

รายงาน
ประจำปี

2564



2.4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่แล้วเสร็จ
- ไม่มี 2.4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
- ไม่มี 2.4.5 รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
- ไม่มี -

2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
2.5.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์
ณ วั นที่ ข องเอกสารฉบั บ นี้ กองทุ น มี ก รรมสิ ท ธิ์ ในทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นำแสงจำนวน 1,680,500
คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) โดย TTTBB
เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และกองทุนได้เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
และแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการ
และบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพื่อให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงแทนกองทุน
นอกจากนี้ TTTBB และกองทุนเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์
สิน โดยกองทุนแต่งตั้งให้ TTTBB ดำเนินการให้บริการทางการตลาดและจัดให้มีการเช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบตาม
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินเดิม และสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น
หรือลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น ซึ่ง TTTBB หรือกองทุนเป็นผู้ติดต่อหามา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีรายการ
ดังต่อไปนี้
1. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก คู่สัญญาระหว่าง กองทุนในฐานะผู้ให้เช่า และ
TTTBB ในฐานะผู้เช่า
2. สั ญ ญาแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และแทนที่ สั ญ ญาประกั น รายได้ ค่ าเช่ า คู่ สั ญ ญาระหว่ า ง กองทุ น ในฐานะ
เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ท รั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นำแสง ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ เ ปิ ด ให้ บุ ค คลอื่ น ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุน และ TTTBB ในฐานะผู้รับประกันรายได้ในรูปของค่าเช่า
3. สั ญ ญาแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และแทนที่ สั ญ ญาบริ ห ารดู แ ลและบำรุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น คู่ สั ญ ญาระหว่ า ง
กองทุนในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง และ TTTBB ในฐานะผู้ให้บริการ
4. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน คู่สัญญาระหว่าง TTTBB
ในฐานะผู้จัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน และ กองทุนในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน
5. สัญญาบัญชีธนาคารสำหรับสำรองการชำระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง คู่สัญญาระหว่าง
กองทุนในฐานะผู้ให้เช่า TTTBB ในฐานะผู้เช่า และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ
ธนาคารผู้รักษาบัญชี
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
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รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
ประจำปี Jasmine Broadband Internet Infrastrure Fund

สรุปสาระสำคัญของสัญญาจัดหาผลประโยชน์
กองทุนจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวโดยการเข้าทำสัญญา 2 ฉบับกับ TTTBB
ได้แก่
(1) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักซึ่งมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 12 ปี 2 เดือน
(สิ้นสุด ในวันที่ 29 มกราคม 2575) สำหรับการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมจำนวน
ร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมด และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม
จำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมด นอกจากนี้ กองทุนมีสิทธิใน
การต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง
เดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม) ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก หาก TTTBB มีรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000.00 ล้านบาท และ TTTBB ได้
รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ความเห็นชอบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
และแทนที่สัญญาเช่าหลักไปอีก 10 ปี ข้างต้นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่า
หลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้
ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี
(2) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้กองทุนในฐานะ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม
สามารถนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง
เดิมทั้งหมด และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
นำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมด ออกให้ผู้อื่นเช่าใช้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช.
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ
แสงส่วนเพิ่มดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และชำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม
และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า เพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนตลอดระยะเวลาของ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าจะมีระยะเวลา 3 ปี โดยกองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
และแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
นำแสงส่วนเพิ่ม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากพิจารณาระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ภายหลังจากกองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเท่ากับประมาณ 9.39 ปี (ใน
กรณีที่ไม่ได้มีการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปี) และ
ประมาณ 17.40 ปี (ในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักออกไป
อีก 10 ปี)
นอกจากนี้ TTTBB และกองทุนได้เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหา
ผู้เช่าทรัพย์สิน โดยกองทุนแต่งตั้งให้ TTTBB ดำเนินการให้บริการทางการตลาดและจัดให้มีการ
เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมด
และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วน
เพิ่มทั้งหมดแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น หรือลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น ซึ่ง TTTBB หรือ
กองทุนเป็นผู้ติดต่อหามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ การให้ผู้อื่นเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ
แสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มนั้น กองทุนอาจทำได้ 2 กรณี คือ (ก) กองทุน
เข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง หรือ (ข) กองทุนกำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าทำสัญญา
เช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด ในกรณีที่กองทุนกำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้า
ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์และความเห็นชอบของกองทุน กองทุนมีสิทธิที่จะได้
รับเงินส่วนแบ่งค่าเช่าเพิ่มเติมเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 75 ของค่าเช่าส่วนเพิ่ม และ TTTBB จะ
ได้รับเงินจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนค่าเช่าส่วนเพิ่ม เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการ
ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ ในการคำนวณ
ส่วนแบ่งค่าเช่าระหว่างกองทุนและ TTTBB ในกรณีนี้นั้น จะพิจารณาเมื่อครบระยะเวลา 3 ปี
ตามอายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ สำหรับ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกัน
รายได้ค่าเช่า กองทุนจะชำระค่าตอบแทนให้กับ TTTBB ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่า (ซึ่งรวม
ถึงจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้เช่ารายอื่นจะต้องชำระภายใต้สัญญาเช่าด้วย) ที่กองทุนได้รับตลอดระยะ
เวลาของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน จากการให้เช่า
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า โดยที่กองทุนเห็นว่าการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ
5 เป็นอัตราที่เหมาะสมเนื่องจากสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมตัวแทนหรือนาย
หน้าในการหาผู้เช่าสำหรับทรัพย์สินทั่วไป เช่น อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในช่วงร้อยละ 3
- 8 โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ 3.4.2 (2) (ค) “สรุปสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
และแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน” ของหนังสือชี้ชวน
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ในกรณีที่มีผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น ประสงค์จะเช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงเดิมจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมด หรือ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม
ทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบจาก TTTBB (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ในระหว่างอายุของสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า TTTBB ตกลงให้กองทุนสามารถนำทรัพย์
สินเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวออกให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่นเช่า
ใช้ได้ (ไม่ว่าโดยการทำสัญญาเช่ากับกองทุนโดยตรง หรือกองทุนกำหนดให้ทำสัญญาเช่ากับ
TTTBB) โดย TTTBB ตกลงสละสิทธิ์ใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวโดยทันทีที่กองทุนได้
บรรลุข้อตกลงเรื่องการเช่าใช้กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น
ดังกล่าว
หากกองทุนเข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง และผู้เช่ารายนั้นกระทำผิดหน้าที่ตาม
สัญญาเช่าที่มีกับกองทุน เช่น ไม่ชำระค่าเช่า หรือชำระค่าเช่าไม่ตรงตามกำหนดเวลา เป็นต้น
TTTBB ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่า หรือค่าเสียหายต่างๆ ให้แก่กองทุนแต่อย่างใด
และหากสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นดังกล่าวต้องสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ กองทุนไม่มีสิทธิขอให้
TTTBB เข้ า ทำสั ญ ญาแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และแทนที่ สั ญ ญาประกั น รายได้ ค่ า เช่ า ให้ แ ก่ ก องทุ น อี ก
ครั้งหนึ่ง เฉพาะสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในส่วนที่กองทุนได้ให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าตรงจาก
กองทุนเท่านั้น
หากกองทุนกำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กองทุน
กำหนด และผู้เช่ารายนั้นกระทำผิดหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่มีกับ TTTBB เช่น ไม่ชำระค่าเช่า หรือ
ชำระค่าเช่าไม่ตรงตามกำหนดเวลา เป็นต้น TTTBB ยังคงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าให้
แก่กองทุน รวมถึงหน้าที่อื่นๆ ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
และหากสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นดังกล่าวต้องสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ แต่ยังอยู่ในระหว่าง
อายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า กองทุนยังคงได้รับประโยชน์
จากสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าอยู่ต่อไปทั้งนี้ โปรดพิจารณา
รายละเอียดในหัวข้อ 3.4.2 (2) (ง) “สรุปสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่า” ของหนังสือชี้ชวน
นอกจากนี้ ในกรณีที่ TTTBB มีหรือได้ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสงซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางเดียวกับทรัพย์
สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มของกองทุน และมีบุคคลอื่น
สนใจขอเช่ า ใช้ ท รั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นำแสงเดิ ม และทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นำแสงส่ ว นเพิ่ ม บน
เส้นทางดังกล่าว TTTBB ตกลงที่จะดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ
แสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มของกองทุนก่อน
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สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดที่กองทุนจัดหาผลประโยชน์ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
และแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
จำนวนทรัพย์สินทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงเดิมและ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง
ส่วนเพิ่มที่เช่า
(1) ร้อยละ 80 ของทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมด
ที่กองทุนได้รับมอบ ซึ่งมีจำนวน
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ รวม 784,400 คอร์กิโลเมตร
(2) ร้อยละ 80 ของทรัพย์สิน
แทนที่สัญญาเช่าหลัก
เส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม
ทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบ
ซึ่งมีจำนวนรวมไม่เกิน
560,000 คอร์กิโลเมตร
(1) ร้อยละ 20 ของทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมด
จำนวนรวม 196,100 คอร์
กิโลเมตร
(2) ร้อยละ 20 ของทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม
ทั้งหมดจำนวนรวมไม่เกิน
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ 140,000 คอร์กิโลเมตร
แทนที่สัญญาประกัน
รายได้ค่าเช่า

ระยะเวลาการเช่า

อัตราค่าเช่า

ประมาณ 12 ปี 2 เดือน (นับ 433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตร
จากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ต่อเดือน จนถึงวันที่ 31
สิ้นสุดวันที่ 29 มกราคม 25751) ธันวาคม 2562 และจะปรับขึ้น
ทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี
ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์
ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี
แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี
(1) ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 764.48 บาทต่อคอร์กิโลเมตร
เดิม: 3 ปี นับจากวันที่ 20
ต่อเดือนจนถึงวันที่ 31
พฤศจิกายน 2562 โดยกองทุน ธันวาคม 2562 และจะปรับขึ้น
มีสิทธิต่ออายุสัญญาแก้ไข
ทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี
เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกัน ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่
จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์
(2) ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี
ส่วนเพิ่ม: 3 ปี นับจากวันที่ 20 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี
พฤศจิกายน 2562 โดยกองทุน
มีสิทธิต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่ม
เติมและแทนที่สัญญาประกัน
รายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี
จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575
ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสิ้นสุดอายุ
ของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทที่สาม
ของ TTTBB

หมายเหตุ :
1
กองทุนมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก หาก TTTBB
มีรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000.00 ล้านบาท และ TTTBB
ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นชอบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และแทนที่
สัญญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักไปอีก 10 ปีข้างต้นจะเท่ากับ 433.21
บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
ในปี 2562 โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น ทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี
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อัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงสำหรับปี 2564 : อัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง
ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก เท่ากับ 436.29 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน
อัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้
ค่าเช่า เท่ากับ 769.91 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
ผู้บริโภคปี 2563 ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ลดลง 0.85% ดังนั้น อัตราค่าเช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงสำหรับปี 2564จึงเท่ากับอัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงสำหรับปี 2563)
นอกจากนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง
เดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม กองทุนได้เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและ
บริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเพื่อให้บริการ
ซ่อมแซม บำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
นำแสงส่ ว นเพิ่ ม แทนกองทุ น ซึ่ ง จะครอบคลุ ม ทั้ ง การบำรุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น (Preventive
Maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) นอกจากนี้
TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในส่วนที่การทำ
ประกันภัยไม่ได้ครอบคลุม โดย TTTBB จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริการรายเดือนในอัตรา
225.10 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากนั้นจะมีการปรับอัตราค่า
บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี ตามที่สัญญากำหนด โดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา
บริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาเช่าหลักมีผลบังคับ จนถึงวันที่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักสิ้นสุดลง
ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุง
รักษาทรัพย์สิน ในหัวข้อ   3.4.2(2)(ข) “สรุปสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน” ของหนังสือชี้ชวน
โดยอัตราค่าบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน สำหรับปี 2564 เท่ากับ 238.81 บาทต่อ
คอร์กิโลเมตรต่อปี
สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแห่งทาง (Right of Way) กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในขณะที่ TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงเดิมลงใต้ดิน (Relocation expenses) และค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน (Subduct Rental) โดย (1) TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ
แสงเดิมที่ TTTBB เช่าอยู่ในส่วนที่มากกว่ามูลค่าที่ได้ประมาณการไว้ในประมาณการทางการเงิน
ที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างคู่สัญญาในขณะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรกเมื่อปี
2558 และ (2) TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วน
เพิ่มทั้งจำนวนจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก 
หลังจากที่ TTTBB ได้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วน
เพิ่มจากกองทุนแล้ว TTTBB จะใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ
แสงส่วนเพิ่มดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่ TTTI ตามสัญญาให้
บริการโครงข่าย และ TTTI จะนำไปให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประกอบธุรกิจของ TTTBB

รายงาน
ประจำปี

2564
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นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ที่กำหนดตลอดอายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา
เช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าเป็นไปตามที่ได้ตกลงกัน
กองทุนยังได้เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการซึ่งผู้สนับสนุน
TTTBB (ในฐานะผู้ขาย ผู้เช่า และผู้ให้บริการตามสัญญาให้บริการโครงข่าย) และ TTTI (ใน
ฐานะผู้รับบริการตามสัญญาให้บริการโครงข่าย) ได้ตกลงที่จะกระทำ และ/หรือ ไม่กระทำการใน
เรื่องต่างๆ โดยข้อตกลงกระทำการที่สำคัญตามสัญญาดังกล่าว รวมถึง
(1)

ผู้สนับสนุนตกลงจะไม่โอนหน่วยลงทุนอันจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนทั้งหมดของ
ผู้สนับสนุนต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้
ระยะเวลาภายหลังวันที่ธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น

ปีที่ 1 - ปีที่ 6
ปีที่ 7 - สิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก

สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนขั้นต่ำของ
ผู้สนับสนุนภายหลังการเพิ่มทุน*
ร้อยละ 19
ร้อยละ 15**
ร้อยละ 0

หมายเหตุ :
* หน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนถือและถูกห้ามขายสามารถนำไปเป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้และ
สถาบันการเงินสามารถบังคับขายหน่วยลงทุนได้ ซึ่งหากสถาบันการเงินบังคับขายหลักประกันดังกล่าวแล้ว
อาจทำให้ผู้สนับสนุนมีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนต่ำกว่าที่กำหนดได้
** สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนถือจะลดลงเป็นร้อยละ 0 ในกรณีท่ีกองทุนได้ชำระคืนเงินกู้ให้กับ
สถาบันการเงินผู้ให้เงินกู้แก่กองทุนจนครบแล้วทั้งจำนวน
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(2)

ผู้สนับสนุนตกลงจะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นและอำนาจควบคุมใน TTTBB และ TTTI (โดยทาง
อ้อมในทั้งสองบริษัท) อย่างน้อยร้อยละ 76 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TTTBB และ
TTTI ตลอดจนตกลงไม่โอน หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นของบริษัทในกลุ่ม อันจะส่งผลให้สัดส่วน
การถือหุ้นของผู้สนับสนุนใน TTTBB และ TTTI (โดยทางอ้อมในทั้งสองบริษัท) ต่ำกว่าร้อยละ
76 ตลอดระยะเวลาที่ผู้สนับสนุนยังคงมีหน้าที่และความผูกพันตามเอกสารธุรกรรมสำหรับการ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

(3)

TTTBB และ TTTI จะต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและอัตราส่วนทางการเงินในการจ่าย
เงินปันผลตามที่ได้ตกลงกัน จนกว่าหน้าที่ทั้งหมดของ TTTBB และ TTTI ภายใต้เอกสารธุรกรรม
สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จะได้รับการปลดเปลื้องทั้งหมด

(4)

TTTBB และ TTTI จะถูกจำกัดมิให้ดำเนินการบางประการ ซึ่งรวมถึง (ก) การประกอบธุรกิจใหม่
นอกเหนือจากธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของ TTTBB และ TTTI ในปัจจุบัน หรือการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทั่วไปของธุรกิจของ TTTBB และ TTTI (ข) ลดทุนจดทะเบียน (เว้นแต่กรณี
การลดมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งไม่ทำให้ทุนจดทะเบียนของ TTTBB และ TTTI เปลี่ยนแปลง) (ค) การ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง สละสิทธิ หรือดัดแปลง ซึ่งเงื่อนไขที่สำคัญของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (ง) ให้กู้ยืมเงิน หรือกระทำการใดๆ ให้ตนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ (จ) ก่อหลักประกัน
หรือภาระผูกพันบนบัญชีลูกหนี้ (receivables) สินค้าคงคลัง หรือ ทรัพย์สินของ TTTBB หรือ
TTTI (ฉ) จ่ายเงินปันผล เว้นแต่ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญา (ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด
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ทางการเงิน) (ช) เข้าทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่ไม่อยู่บนเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป (arms’
length basis) และเป็นไปตามทางการค้าปกติ หรือ (ซ) การควบกิจการ การแยกกิจการ
การรวมกิจการ หรือการดำเนินการใดในลักษณะเดียวกันโดยในแต่ละกรณีดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการ
โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการในหัวข้อ 9.1
“สรุ ป สาระสำคั ญ ของสั ญ ญาแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และแทนที่ สั ญ ญาข้ อ ตกลงดำเนิ น การ” ของหนั ง สื อ
ชี้ชวน
นอกจากนั้น กองทุนจะพิจารณาความสามารถในการชำระค่าเช่าของ TTTBB โดย
(1)

TTTBB และ กองทุน เข้าทำสัญญาบัญชีเพื่อสำรองการชำระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง
โดย TTTBB จะต้องนำฝากเงินในจำนวนที่ TTTBB และกองทุนจะตกลงร่วมกัน เข้าบัญชี
เงินสำรองการชำระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Rental Service Reserve Account) ซึ่ง
เปิดโดย TTTBB ตามสัญญาบัญชีธนาคารเพื่อสำรองการชำระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง
ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาส TTTBB จะต้องมีอัตราส่วนของกำไรจากการดำเนินงานก่อน
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง 12 เดือนย้อนหลัง
(“LTM EBITDAR”) ต่อประมาณการค่าเช่า 12 เดือนถัดไป (“NTM Rental Expenses”) ไม่ต่ำ
กว่า 1.25 เท่า (“อัตราส่วนขั้นต่ำ”) อย่างไรก็ดี หากอัตราส่วนของ LTM EBITDAR ต่อประมาณ
การค่าเช่า 12 เดือนถัดไปต่ำกว่าอัตราส่วนขั้นต่ำเมื่อสิ้นสุดไตรมาสใดก็ตาม TTTBB จะต้องนำ
ฝากเงินสำรองเพิ่มเติมเข้าบัญชีเงินสำรองเพื่อให้อัตราส่วนของ LTM EBITDAR ต่อ NTM
Rental Expenses ไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนขั้นต่ำ โดยให้ถือว่าจำนวนเงินสำรองดังกล่าวเป็นส่วน
หนึ่งของ LTM EBITDAR ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณอัตราส่วน LTM EBITDAR ต่อ
ประมาณการค่าเช่า 12 เดือนถัดไป
เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานล่าสุดของ TTTBB จะพบว่ากำไรจากการดำเนินงานก่อน
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง 12 เดือนย้อนหลัง
(“LTM EBITDAR”) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 เท่ากับ 15,309.55 ล้าน
บาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการค่าเช่า 12 เดือนถัดไป (“NTM Rental Expenses”) ที่ TTTBB
ต้องจ่ายให้แก่กองทุนซึ่งเท่ากับ 10,268.61 ล้านบาท อย่างไรก็ดี เมื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณ
อัตราส่วน LTM EBITDAR ต่อ NTM Rental Expenses ที่ TTTBB ต้องจ่ายให้แก่กองทุน จะ
ได้เท่ากับ 1.49 เท่า ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วน LTM EBITDAR ต่อ NTM Rental Expenses ขั้นต่ำ
ที่ 1.25 เท่า ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการ

(2)

พิจารณาถึงความสามารถในการชำระค่าเช่าในระยะยาว จะพบว่า EBITDAR ในระหว่างปี
2559 - 2564 ของ TTTBB เติบโตในอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมที่ร้อยละ 10.25 ต่อปี ในขณะที่
อัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าเติบโตทุกปีตามอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่
ต่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 0 ต่ อ ปี ซึ่ ง บริ ษั ท อเมริ กั น แอ๊ พ เพรซั ล (ประเทศไทย) จำกั ด และบริ ษั ท
ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จำกัด ประมาณไว้ในช่วงร้อยละ 1.10 ต่อปี - ร้อยละ 1.70 ต่อปี 

รายงาน
ประจำปี

2564
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ทั้งนี้ ในการพิจารณาความสามารถของ TTTBB ในการชำระค่าเช่าในระยะยาวดังกล่าว ควร
พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของ TTTBB ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ
ซึ่งอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของ TTTBB รวมถึงการที่ TTTBB อาจมีภาระต้องชำระหนี้หรือ
ชดใช้ค่าเสียหายหากคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ TTTBB เป็นคู่ความอยู่มีผลออกมา
ในทางลบ (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.1.4 “TTTBB อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้
เพียงพอที่จะชำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ซึ่งเป็นเหตุผิดสัญญาตามสัญญาดังกล่าว” ของ
หนังสือชี้ชวน)
ทั้งนี้ กองทุนได้กำหนดให้มีกลไกที่สำคัญในเรื่องการรับชำระค่าเช่าจาก TTTBB โดยมีการกำหนด
ให้ TTTBB โอนสิทธิที่จะได้รับเงินค่าบริการรายเดือนและเงินอื่นใดจาก TTTI ภายใต้สัญญาให้
บริการโครงข่ายให้แก่กองทุน ในจำนวนไม่เกินจำนวนค่าเช่าที่ TTTBB ต้องชำระให้กับกองทุน
ซึ่งส่งผลให้ TTTI ต้องชำระเงินดังกล่าวโดยโอนเงินเข้าบัญชีของกองทุนโดยตรง (โดยไม่ผ่าน
TTTBB) ซึ่งได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาโอนสิทธิตามสัญญาให้บริการ
โครงข่าย (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 9.2.2 สรุปสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาโอนสิทธิตามสัญญาให้บริการโครงข่าย ของหนังสือชี้ชวน) นอกจากนี้ สัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการได้กำหนดว่า (1) หากอัตราส่วนทางการเงินไม่เป็น
ไปตามที่กำหนด TTTBB อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึง (2) TTTBB และ
TTTI ต้องได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุนหากจะให้กู้ยืมเงิน หรือกระทำการใดๆ ให้ตนมี
ฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามที่ระบุในสัญญา เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นที่สัญญากำหนด (โปรดดูราย
ละเอียดในหัวข้อ 9.2.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาจข้อตกลง
ดำเนินการ ของหนังสือชี้ชวน) ซึ่งส่งผลให้ ในกรณีที่ผู้สนับสนุนมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับ
คู่กรณีในคดีความต่างๆ (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 9.2.4 (1) ข้อพิพาทและการดำเนินการทาง
กฎหมาย - จัสมิน ของหนังสือชี้ชวน) จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของ TTTBB ในการ
ชำระค่าเช่าให้กับกองทุน รวมทั้ง คู่กรณีในคดีความต่างๆ ไม่สามารถบังคับเอากับทรัพย์สินของ
นิ ติ บุ ค คลอื่ น นอกเหนื อ จากนิ ติ บุ ค คลที่ ถู ก ตั ด สิ น ให้ แพ้ ค ดี (เช่ น เจ้ า หนี้ ต ามคำพิ พ ากษาใน
คดีความของจัสมิน ไม่สามารถบังคับเอากับทรัพย์สินของ TTTBB ซึ่งเป็นคนละนิติบุคคลกันกับ
จัสมิน เป็นต้น)

ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”)
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2100-2100
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด
และ บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.87 ในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด
(มหาชน) (TTTBB) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนของ
กองทุน ซึ่งถือหน่วยลงทุนของกองทุนร้อยละ 19.00
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รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
ประจำปี Jasmine Broadband Internet Infrastrure Fund

ประสบการณ์ ในการบริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”) เป็นบริษัทในกลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2548 และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 บริษัทได้ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นับเป็นบริษัทเอกชนรายแรกในประเทศ ที่ได้รับใบอนุญาตประเภท
ดังกล่าว เพื่อมีโครงข่ายและให้บริการทั้งด้านข้อมูลและเสียงได้ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ทั่วประเทศ
การให้บริการหลักได้แก่บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) สามารถให้บริการแก่
ลูกค้าทั่วไปด้วยเทคโนโลยี VDSL และเทคโนโลยี FTTx บนโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่ทันสมัยล่าสุด ให้
บริการตั้งแต่ความเร็ว 50 ถึง 1,000 Mbps ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริการอินเทอร์เน็ตได้ในระดับความเร็วสูงถึง 10 Gbps ซึ่งมี
ความเร็วและคุณสมบัติที่เหนือกว่าการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
TTTBB เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจนถึงระดับ
หมู่บ้านในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีส่วนแบ่งการตลาด
เป็นอันดับ 2 TTTBB มีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำตลาดในการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบ
วงจร พัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบกิจการและการบริการลูกค้า TTTBB ได้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านอุปกรณ์โครงข่ายและกำลังคน มีศูนย์บริการและซ่อมบำรุงพร้อมทั้งพนักงานบริการ วิศวกรและ
ช่างเทคนิคจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำหน้าที่ในการให้บริการลูกค้า การขยายและบำรุงรักษา
โครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่องไม่มี
การหยุดชะงัก นอกจากนี้ คณะผู้บริหารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทักษะ ความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลามากกว่า
10 ปี
2.5.2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนตัวผู้เช่า
รายได้หลักของกองทุนได้แก่ รายได้ค่าเช่าที่กองทุนได้รับจาก TTTBB ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ดังนั้น กองทุน
จึงต้องพึ่งพาการดำเนินธุรกิจของ TTTBB เป็นสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ TTTBB เพื่อนำมาชำระ
ค่าเช่าให้แก่กองทุน นอกจากนี้ หากรายได้ของ TTTBB ไม่เติบโตไปตามที่คาดการณ์ไว้ หรือต้นทุนของ
TTTBB เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกว่ารายได้ TTTBB อาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอที่จะชำระค่าเช่าตาม
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้
ค่าเช่าให้แก่กองทุนอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนไม่ต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับ
TTTBB และนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงไปให้เช่าโดยตรงแก่ผู้เช่ารายอื่น หรือตกลงนำทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปให้เช่าโดยตรงแก่ผู้เช่ารายอื่นในระหว่างอายุ
ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า จะทำให้รายได้บางส่วนของกองทุนจะขึ้น
กับความสามารถในการชำระค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่ดังกล่าว
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TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงรายเดียวของกองทุน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน
ของ TTTBB ของปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้ว TTTBB ยังคงมีความสามารถที่จะ
ชำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้ โดยในปี 2564 TTTBB มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัด
จำหน่าย และค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง (EBITDAR) ประมาณ 15,309.55 ล้านบาท ในขณะที่ TTTBB
มีรายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่จ่ายให้กองทุนในปี 2564 เท่ากับ 10,143.78 ล้านบาท
ดังนั้น ในปี 2564 TTTBB มีสัดส่วนของรายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินที่จ่ายให้กองทุนต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และ ก่อนจ่ายค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสงให้กองทุนเท่ากับร้อยละ 66.26

2.5.3 การกำหนดค่าเช่าและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเช่า
ภายใต้หนังสือชี้ชวนและโครงการจัดการกองทุน กองทุนมีความจำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก ธุรกรรมสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญารับประกันรายได้ค่าเช่า
ธุรกรรมสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน และธุรกรรมสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินแก่ TTTBB เพื่อเป็นการหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าลงทุน
โดยไม่มีสัญญาเช่ารองรับ ทั้งนี้ โครงสร้างการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคม
ที่กองทุน (ผู้ให้เช่า) จะตกลงกับ TTTBB มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
1. อัตราค่าเช่าที่ระบุในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
และแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ระหว่างกองทุนกับ TTTBB อยู่ในช่วงค่าเช่าที่สามารถ
ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ราคาตลาดโดยทั่ ว ไปจากผลสำรวจของ Sofrecom และ Detecon ซึ่ ง เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจโทรคมนาคม ที่ได้ทำการศึกษาและพิจารณาเปรียบเทียบจากธุรกิจประเภท
เดียวกันทั้งในและต่างประเทศ
2. เงื่อนไขการเช่าทรัพย์สินของกองทุน เป็นเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติ
เสมื อ นเป็ นการทำธุ ร กรรมกั บ คู่ สั ญ ญาทั่ ว ไปที่ มิ ได้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น เป็ น พิ เศษ (at arm’s
length transaction)
3. สั ญ ญาแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และแทนที่ สั ญ ญาประกั น รายได้ ค่ า เช่ า เปิ ด โอกาสให้ บุ ค คลภายนอกเข้ า
มาทำธุรกรรมการเช่ากับกองทุนรวม
4. ผู้เช่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด
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นอกจากนี้ เพื่อความต่อเนื่องในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนมีความจำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุง
รักษาทรัพย์สินและธุรกรรมสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินกับ
TTTBB ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและคุ้นเคยกับทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้าลงทุน ให้เป็นผู้รับผิดชอบใน
การบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน และให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ สัญญาให้บริการ
ระหว่างกองทุน (ผู้รับบริการ) กับ TTTBB (ผู้ให้บริการ) ทั้ง 2 สัญญาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล
กล่าวคือ
1.

ค่าธรรมเนียมที่ TTTBB จะได้รับตามที่ระบุในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแล
และบำรุงรักษาทรัพย์สินถูกกำหนดโดยคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย ตามเงื่อนไขทางการค้าปกติและอ้างอิง
จากค่ า ซ่ อ มบำรุ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง ในอดี ต และค่ า ตอบแทนในการให้ บ ริ ก ารจั ด หาผู้ เช่ า ทรั พ ย์ สิ น
มีลักษณะที่สร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีการเช่า ให้แก่ผู้จัดหาผู้เช่าทรัพย์สินในการทำการตลาดให้แก่
ผู้เช่ารายอื่นเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนทั้งหมดของ
ผู้จัดหาผู้เช่าทรัพย์สินได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุน
ของกองทุนให้ผู้ลงทุนได้รับทราบแล้ว

2.

เงื่อนไขการจ้าง TTTBB ในการบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินของกองทุน เป็นเงื่อนไขใน
ลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับผู้ที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกัน
เป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) โดยมีการกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของ TTTBB ต่อกองทุนไว้อย่างชัดเจน และในกรณีที่ TTTBB ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
เอกสารธุรกรรม (รวมถึงหน้าที่ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุง
รักษาทรัพย์สิน) กองทุนมีสิทธิในการยกเลิกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและ
หากกองทุนใช้สิทธิเลิกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักก็จะส่งผลให้สัญญาแก้ไขเพิ่ม
เติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินถูกยกเลิกไปด้วยตามข้อสัญญาที่กำหนด
ไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งสิทธิในการ
ยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นของกองทุนโดยบริษัทจัดการสามารถดำเนินการใช้สิทธิดังกล่าวตาม
เงื่อนไขภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการจ้างผู้จัดหาผู้เช่าทรัพย์สินของกองทุน เป็นเงื่อนไขในลักษณะที่เป็น
ธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับผู้ที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ
(at arm’s length transaction) โดยมีการกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดหา
ผู้เช่าทรัพย์สินต่อกองทุนไว้อย่างชัดเจน และหาก TTTBB จะเข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าทรัพย์สิน
รายอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากกองทุนก่อน โดยผู้จัดการกองทุนสามารถดำเนินการใช้สิทธิ
ดังกล่าวตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาว่าจ้างโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้องและคู่สัญญา
มีการตกลงว่าการดำเนินการใดๆ ของคู่สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นนอกจาก
จะต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ข้ อ บั ง คั บ ของสั ญ ญาแล้ ว ยั ง ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของและไม่ เป็ นการขั ด กั บ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ กสทช. ในเรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายด้วย
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2.5.4

สัญญาประกันรายได้

2.5.4.1 เงื่อนไขและสาระสำคัญของสัญญาประกันรายได้
• กองทุน ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 20
ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิม”)
และในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
นำแสงส่วนเพิ่ม (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่ม”) (รวมเรียกทรัพย์สิน
คู่สัญญา
เส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิม และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่มว่า
“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง”) ซึ่งมีหน้าที่เปิดให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุน
• บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) (“TTTBB”) ในฐานะผู้รับประกัน
รายได้ในรูปของค่าเช่า
• สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า จัดทำขึ้นเพื่อให้กองทุน
ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองสามารถนำทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิม และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่ม
ของกองทุน ออกให้ผู้อื่นเช่าใช้ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
นโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช.
• ทั้ ง นี้ ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ผู้ อื่ น สนใจเช่ า ใช้ ท รั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นำแสงส่ ว นรอง
ดั ง กล่ า ว TTTBB ตกลงเช่ า ใช้ แ ละชำระค่ า เช่ า ใช้ ท รั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นำแสง
ส่วนรองดังกล่าว ตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ เพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่
กองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้
ค่าเช่าฉบับนี้
ทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิมจำนวนประมาณ 196,100 คอร์กิโลเมตร และ
นำแสงภายใต้สัญญา ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่ม จำนวนไม่เกิน 140,000 คอร์กิโลเมตร
ระยะเวลาของสัญญา 3 ปี
หากกองทุนประสงค์จะต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้
ค่ า เช่ า สำหรั บ ทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นำแสงส่ ว นรอง (ไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น)
กองทุนจะต้องทำหนังสือแจ้งต่อ TTTBB ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันที่สัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าจะสิ้นสุดลง และภายหลังจากการ
แจ้งดังกล่าว จะมีผลเป็นการต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าฉบับเดิม (ยกเว้นอัตรา
การต่ออายุของสัญญา ค่าเช่า ซึ่งมีการจะปรับขึ้นตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่
ประกาศโดย กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ จะปรับขึ้นไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 0 ต่อปี) โดยที่คู่สัญญาไม่จำต้องเข้าทำสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าฉบับใหม่แต่
อย่างใด โดยกองทุนสามารถต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกัน
รายได้ค่าเช่าออกไปได้ครั้งละไม่เกิน 3 ปี จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิม และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 สำหรับ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่ม
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อัตราค่าการประกัน
รายได้
การชำระค่าเช่าล่าช้า

อัตรา 769.91 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน สำหรับปี 2564 และจะมีการปรับขึ้น
ทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยปรับขึ้นตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ตามที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี (อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยในกรณีที่อัตรา
ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี ให้ถือว่าอัตราดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 0 ต่อปี
หากมีการชำระค่าเช่าล่าช้า TTTBB จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

2.5.4.2 ผลการดำเนินงาน สรุปฐานะทางการเงินและการวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ
ดำเนินงานของผู้รับประกันรายได้
สรุปงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2564
ล้านบาท
4,297.22
83,323.39
87,620.61
13,221.30
69,082.41
82,303.71
5,316.90
87,620.61

(หน่วย : ล้านบาท)
2563
2562
ล้านบาท
ล้านบาท
5,727.13
27,966.20
90,398.13
38,388.53
96,125.26
66,354.73
13,275.06
28,309.93
75,468.80
26,520.85
88,743.86
54,830.78
7,381.39
11,523.95
96,125.26
66,354.73

2564
19,263.98
21,328.47
(2,064.49)
15,309.55

(หน่วย : ล้านบาท)
2563
2562
18,126.87
36,203.54
22,252.64
26,698.73
(4,125.76)
9,504.81
13,271.87
12,453.43

2564
8,009.42
(153.12)
(7,402.94)
453.36

(หน่วย : ล้านบาท)
2563
2562
1,934.67
(241.51)
(685.94) 26,796.06
(22,917.60)
(4,554.20)
(21,668.87) 22,000.34

สรุปงบกำไรขาดทุน
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
EBITDAR

สรุปงบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
สุทธิ

รายงาน
ประจำปี

2564
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รายละเอียดผลการดำเนินงานย้อนหลังของคู่สัญญาที่ทำสัญญาเช่ากับกองทุน (TTTBB)

(หน่วย: ล้านบาท)

25,000
20,000
15,000

15,130

10,000

16,762

19,858

18,773

5,000

9,399

11,322

12,050

12,454

0

5,442

5,776

5,814

6,355

2559

2560

2561

2562

Adjusted Revenue

EBITDAR

18,127

18,655

13,272

15,310

10,144

10,144

2563

2564

Rental to JASIF

หมายเหตุ : 1. Adjusted Revenue คือ รายได้ทั้งหมดของ TTTBB ไม่รวมกำไรจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทุน, กำไรจากอัตราแลก
เปลี่ยน และรายได้จากการโอนกลับภาระหนี้สิน
2. EBITDAR คือ กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่าทรัพย์สินที่ต้อง
ชำระให้กองทุน
3. Rental to JASIF คือ ค่าเช่าทรัพย์สินที่ TTTBB ต้องชำระให้กองทุน

รายได้ปกติของ TTTBB สำหรับปี 2564 เท่ากับ 18,655 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92 จาก 18,127 ล้านบาท
ในปี 2563 (รายได้ไม่รวมกำไรจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทุน, กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายได้จาก
การโอนกลับภาระหนี้สิน) สาเหตุหลักที่รายได้รวมของ TTTBB เพิ่มขึ้นได้แก่จำนวนผู้ใช้บริการของ TTTBB
เพิ่มขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายรวมของ TTTBB สำหรับปี 2564 เท่ากับ 21,328 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.15 จาก
22,252 ล้านบาท ในปี 2563 สาเหตุหลักได้แก่ TTTBB สามารถควบคุมต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและการบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดีขึ้น ทำให้ขาดทุนสุทธิของ TTTBB ในปี 2564 เท่ากับ
2,064 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 49.96% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่า TTTBB จะขาดทุนสุทธิใน
ปี 2564 แต่กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่าทรัพย์สินที่ต้อง
ชำระให้กองทุน (EBITDAR) ในปี 2564 ของ TTTBB นั้นเท่ากับ 15,310 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าค่าเช่าที่ TTTBB
ต้องชำระให้แก่กองทุนในปี 2564 เท่ากับ 10,144 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 50.92 จากข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าในปี 2564 TTTBB ยังมีความสามารถในการชำระค่าเช่าให้แก่กองทุน โดยที่ผ่านมา TTTBB
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาแก้ไขและเพิ่มเติมสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อย่างครบถ้วน
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2.6 การกู้ยืมเงิน
กองทุนเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในวงเงินกู้จำนวน 18,160.00 ล้านบาท
แบ่งออกเป็น ดังนี้
1. จำนวน 15,500.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง
ส่วนเพิ่ม จำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร
2. จำนวน 2,660.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
(เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2563 กองทุนได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร จำนวน 2,660.00 ล้านบาท
และได้นำไปชำระคืนแก่ ธนาคารกรุงเทพ ทั้งจำนวน)
โดยจำนวนเงินกู้ยืมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนเท่ากับ 14,400.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 13.79 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน

ประโยชน์ต่อผู้ลงทุนจากการกู้ยืมเงิน
บริษัทจัดการมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อใช้สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 นั้น
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการกู้ยืมเงินจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับอัตราผลตอบแทน
มากขึ้น เนื่องจากต้นทุนจากการกู้ยืมเงินมีแนวโน้มต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สินหรืออัตรา
คิ ด ลดที่ ร าคาเข้ า ลงทุ น สู ง สุ ด ทำให้ ผู้ ล งทุ น มี แนวโน้ ม ได้ รับ ผลตอบแทนในระยะยาวในอั ต ราที่ สู ง ขึ้ นกว่า กรณี
ระดมทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงของการกู้ยืมเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการได้
พิจารณาอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่กองทุน ได้รับการเสนอในครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไข
การกู้ยืมของลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น ซึ่งจะต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินในส่วนของทุนอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งกองทุน มีระยะ
เวลาการกู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินต้นยาวถึง 10 ปี 6 เดือน (ครบกำหนด 30 มิถุนายน 2573)
โดยกฎหมายหลักทรัพย์กำหนดให้กองทุนต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) มิให้สูงกว่าสาม
ต่อหนึ่ง (3:1) และตามข้อตกลงตามสัญญาเงินกู้ของกองทุนกำหนดให้กองทุนต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ
เช่น อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จำหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA) ไม่เกินกว่า 4 เท่าในระหว่างปี 2562 ถึงปี 2570 และไม่เกินกว่า
2 เท่าในระหว่างปี 2571 ถึงปี 2573 ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับปี 2564 กองทุนมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.17 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อน
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเท่ากับ 1.50 เท่า ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ตั้งเป้าที่จะดูแลให้กองทุน
มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทุน และดำรงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว โดยบริษัทจัดการเชื่อว่าแนวทางการบริหารเงินทุน ณ ปัจจุบันของกองทุนจะทำให้
กองทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในรูปแบบเงินทุนและการกู้ยืมได้อย่างเพียงพอในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนั้น และความสามารถในการขยายและปรับปรุงทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของกองทุน
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ประจำปี

2564

5

สรุปสาระสำคัญของสัญญากู้ยืมเงินสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
เรื่อง

6

รายละเอียด

คู่สัญญา

• กองทุน ในฐานะผู้กู้
• ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้ให้กู้

การกู้ยืมและวัตถุประสงค์

ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น ผู้ให้กู้ตกลงให้กองทุนกู้ยืม
เงินจำนวนไม่เกิน 18,160.00 ล้านบาท (“เงินกู้”) ซึ่งแบ่งเป็น (ก) จำนวน
เงินไม่เกิน 15,500.00 ล้านบาท (“เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน”) (ข) จำนวนเงิน
ไม่เกิน 2,660.00 ล้านบาท (“เงินกู้เพื่อชำระ VAT”) ซึ่งเท่ากับภาษีมูลค่า
เพิ่มของราคาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม

อายุสัญญาเงินกู้

เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน
ภายใน 10 ปี 6 เดือน โดยจะครบกำหนดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2573
เงินกู้เพื่อชำระ VAT
ภายใน 2 ปี หลังจากที่เบิกใช้เงินกู้ยืม หรือได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก
กรมสรรพากรแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

ดอกเบี้ย

เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน
อัตราดอกเบี้ย MLR ตามประกาศของธนาคาร
เงินกู้เพื่อชำระ VAT
อัตราดอกเบี้ย MLR ตามประกาศของธนาคาร บวกร้อยละ 0.25

การชำระดอกเบี้ย

ชำระเป็นรายเดือน

การชำระคืนเงินต้น

เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน
ชำระทุกๆ 3 เดือน จำนวน 42 งวด โดยจะต้องชำระเงินกู้ทั้งหมดภายใน
30 มิถุนายน 2573 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งวดที่ 1 - 4 : 75.0 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 5 - 8 : 200.0 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 9 - 12 : 262.5 ล้านบาทต่องวด
งวดที่13 - 16 : 287.5 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 17 - 20 : 325.0 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 21 - 24 : 362.5 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 25 - 28 : 387.5 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 29 - 32 : 425.0 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 33 - 36 : 475.0 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 37 - 40 : 525.0 ล้านบาทต่องวด
งวดที่ 41 - 42 : 1,100 ล้านบาทต่องวด
เงินกู้เพื่อชำระ VAT
ภายใน 2 ปี หลังจากที่เบิกใช้เงินกู้ยืม หรือได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
กรมสรรพากร แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
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เรื่อง
	 	
ข้อปฏิบัติทางการเงิน

เงื่อนไขบังคับ
ก่อนการเบิกใช้เงินกู้

รายละเอียด
กองทุนต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรจากการดำเนิน
งานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่ายของกองทุน 

(Interest Bearing Debt/EBITDA Ratio) ไม่เกินกว่า
- ปี 2562 - ปี 2570 : 4.0X
- ปี 2571 - ปี 2573 : 2.0X
เงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้เงินกู้ เช่น
• กองทุ นต้ อ งส่ ง มอบเอกสารที่ ร ะบุ ว่ า กองทุ น ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องสำหรับการเข้าซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
• กองทุนต้องส่งมอบสำเนาของเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1
• ไม่มีเหตุผิดนัดตามสัญญากู้เกิดขึ้น
• ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ต่ อ การดำเนิ นธุ ร กิ จ และฐานะ
ทางการเงินของกองทุน
• กองทุนต้องส่งมอบหลักฐานการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลักประกัน

จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
ในจำนวน 558,000 คอร์กิโลเมตร

เงื่อนไขที่สำคัญอื่นๆ

• ผู้ ให้ กู้ ส ามารถบั ง คั บ ให้ ก องทุ นชำระคื น เงิ นกู้ ยื ม ก่ อ นกำหนดได้ หาก
ทรัพย์สินของกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้รับความเสียหายในสาระ
สำคัญตามเงื่อนไขที่คู่สัญญาจะได้กำหนดต่อไป และกองทุนไม่ดำเนิน
การซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับสู่สภาพเดิมภายใน 6 เดือน และ/หรือ 

กองทุนซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่มไม่สำเร็จ
• กองทุนมีสัญญาข้อตกลงกระทำการ เช่น การจัดส่งข้อมูลและเอกสาร 

การทำประกั น ภั ย ทรั พ ย์ สิ น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาต่ า งๆ ที่ เ กี่ ยวข้อง 

เป็นต้น
• กองทุนมีสัญญาข้อตกลงจะไม่กระทำการ เช่น การไม่เปลี่ยนการดำเนิน
ธุรกิจ การไม่นำทรัพย์สินไปก่อหลักประกันใดๆ เป็นต้น
• กองทุนมีข้อจำกัดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและลดทุน

การระงับข้อพิพาท
กฎหมายที่ใช้บังคับ

โดยศาลไทยหรืออนุญาโตตุลาการตามที่คู่สัญญาจะตกลงกันต่อไป
กฎหมายไทย

รายงาน
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3. ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม:ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ตลาดอิ น เทอร์ เน็ ต มี ก ารเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ ด้าน ทำให้มีความต้องการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้
บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตกลายเป็นบริการพื้นฐานในปัจจุบัน รวมทั้งปัจจัยด้านนโยบายของภาครัฐที่มุ่ง
ส่งเสริมให้มีจำนวนผู้เข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากยิ่งขึ้น รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย่างจริงจังต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์
โรคระบาด ทำให้กิจกรรมในชีวิตประจำวันเป็นการเน้นการใช้ชีวิตและทำงานอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่
การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น คู่แข่งหลักที่ให้บริการในตลาดสำหรับผู้ใช้บริการรายย่อย (Mass Market) ทั้งในกรุงเทพฯ
และภูมิภาคทั่วประเทศ ยังคงเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น และ ทีโอที ที่เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่
ในตลาด โดยมีกลุ่มบริษัท AIS เป็นผู้ให้บริการที่เริ่มเข้ามาแข่งขันขยายตลาดอย่างจริงจังมากขึ้น แม้พื้นที่ให้บริการ
ในแต่ละจังหวัดยังไม่ครอบคลุมเท่ากับคู่แข่งรายใหญ่ทั้งสองรายและกลุ่ม AIS ยังเน้นการทำตลาดอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงกับฐานลูกค้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เดิมของตน หรือขายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมกับบริการ
โทรศัพท์พื้นฐานหรือบริการอื่นๆ เช่น บริการ IPTV โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้นรวมถึงการเสนอราคาต่ำเพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งตลาด ทำให้รายได้ต่อรายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการแข่งขันทางด้านราคาและการเสนอสินค้า
ที่หลากหลาย รวมถึงผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้ Mobile Broadband (4G,5G) ทำให้บริษัท ทริปเปิลที
บรอดแบนด์ จำกัด (TTTBB) ได้เสียส่วนแบ่งการตลาดบางส่วนไป ซึ่งรูปแบบการลงทุนในอนาคต จึงมุ่งเน้นไปที่
การเพิ่มศักยภาพอุปกรณ์ในการให้บริการที่ความเร็วสูงสุดที่ 10,000 Mbps รวมทั้งการใช้ data mining เพื่อเข้าใจ
พฤติกรรมของลูกค้าและสามารถเสนอบริการเสริมอื่นๆ ที่หลากหลาย ด้วยราคาที่เหมาะสมได้ รวมถึงการให้บริการ
ลูกค้าองค์กร (Corporate Solution Business) แนวโน้มตลาดลูกค้าองค์กรยังคงมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงกลุ่มบริษัท ยังมีส่วนแบ่งการตลาดจำนวนไม่มาก ดังนั้น จึงมีโอกาสเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อีกมาก ดังนั้น
การนำเสนอรูปแบบของลูกค้าองค์กรจะต้องเป็นการเสนอในรูปแบบของ Solution ที่หลากหลาย ตอบสนอง
ความต้องการขององค์กร รวมถึงคุณภาพที่ยอมรับได้ โดยบริษัทได้มีการหา Partner เช่น Supplier หรือผู้ให้บริการ
รายอื่นๆ ร่วมกัน ที่นอกจากให้บริการวงจรเช่าแล้ว ยังสามารถให้บริการ Solution อื่นๆ แก่ลุกค้าได้ รวมถึงอยู่
ระหว่างการเพิ่มและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการพิจารณา solution ภาพรวมที่จะ customize ส่วนที่ลูกค้า
ต้องการได้
จากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น การทำงานที่บ้าน หรือการเรียนที่บ้าน และ
ชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้าน ทำให้โอกาสธุรกิจทีวี และสตีมมิ่งคอนเทนต์ เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งกลยุทธ์ของบริษัทฯ
จะเน้นการเข้าถึงและใช้งาน 3BB GIGATV box ร่วมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งนอกจะเป็นการลด Churn
Rate แล้ว ยังมีโอกาสของธุรกิจที่ต่อยอด เช่น Model revenue share จาก Streaming Content ธุรกิจโฆษณา
และ TV shopping ในอนาคต
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4. ปัจจัยความเสี่ยง
4.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนหรือโครงสร้างของกองทุน
4.1.1 กองทุนมีแหล่งรายได้หลัก ซึ่งได้แก่ค่าเช่าโครงข่ายตามเอกสารธุรกรรมที่กองทุนทำกับ TTTBB
ดังนั้น รายได้หลักของกองทุนจึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ TTTBB เป็น
สำคัญ
กองทุนไม่สามารถสร้างรายได้จากการดำเนินงานทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเองได้ ดังนั้น รายได้
แหล่งเดียวของกองทุนจึงได้แก่รายได้ค่าเช่าที่กองทุนจะได้รับจาก TTTBB จากการให้เช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงแก่ TTTBB ตามสัญญาเช่า ดังนั้น กองทุนจึงต้องพึ่งพา TTTBB ซึ่งเป็นแหล่งรายได้
หลักของกองทุน
ตามข้ อ กำหนดและเงื่ อ นไขของสั ญ ญาแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และแทนที่ สั ญ ญาเช่ า หลั ก TTTBB ตกลงเช่า
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด ประกอบด้วย
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมด และ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมด
เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี 2 เดือน ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า TTTBB ตกลง
เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด ประกอบด้วย
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมด และ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมด
ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าว โดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่ามีระยะเวลา 3 ปี โดยกองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงเดิม และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 (ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสิ้นสุดอายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB) สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม
เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงเป็นอย่างอื่น
ทั้ ง นี้ ภายหลั ง วั นที่ 22 กุ ม ภาพั นธ์ 2569 กองทุ น อาจมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะไม่ มี ร ายได้ จ ากการให้ เช่ า
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมด และ
ภายหลังจากวันที่ 29 มกราคม 2575 กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่มีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมดและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมด เว้นแต่จะมีผู้เช่ารายอื่น
มาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุน หรือ TTTBB ตกลงที่จะเช่าใช้ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
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4.1.2 ในกรณีที่ TTTBB และ/หรือกองทุนประสงค์จะไม่ต่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
และ/หรือสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากองทุนอาจต้องหาบุคคล
ภายนอกเป็นผู้เช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง
และในทั้ง 2 กรณีนี้ กองทุนจะมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคล
ภายนอกดังกล่าว รวมถึงจะมีความเสี่ยงเรื่องของการต้องได้รับใบอนุญาตของกองทุน
ภายใต้ข้อกำหนดของเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 กองทุนตกลงให้ TTTBB เช่าใช้
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และ ภายใต้สัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา
ให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่นมีสิทธิขอใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง
ได้ ไม่ว่าจะเช่าใช้โดยตรงจากกองทุนหรือเช่าต่อจาก TTTBB ก็ได้
ดังนั้น (1) หากกองทุนใช้สิทธิเลือกที่จะไม่ต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้
ค่าเช่ากับ TTTBB ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ (2) หาก TTTBB และ/หรือกองทุนประสงค์จะไม่ต่อสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักเมื่อสิ้นสุดสัญญา และ/หรือ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญา และกองทุนนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วหลักและทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
ส่วนรอง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่นเช่าใช้
จะทำให้ผลการดำเนินการของกองทุนในส่วนนั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว
นอกจากนั้นแล้ว กรณีที่กองทุนให้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วหลักและทรัพย์สินเส้นใยแก้วส่วนรอง ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น กองทุนอาจจำเป็นต้องได้
รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หากการดำเนินการดังกล่าวของกองทุนนั้นถูกพิจารณาเป็นการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม พรบ. โทรคมนาคม และ พรบ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 ซึ่ง
กำหนดให้กองทุนต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และหากกรณีเป็นว่ากองทุนต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่กองทุนไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจากหน่วยงานกำกับดูแลที่
เกี่ยวข้อง กองทุนจะถือว่าดำเนินการขัดต่อ พรบ. โทรคมนาคม นอกจากนั้น การขอรับใบอนุญาตหรือ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดในใบอนุญาตดังกล่าวของกองทุนยังอาจขัดกับกฎเกณฑ์ของ กลต. ซึ่งกำหนดว่า
กองทุนไม่สามารถประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานได้เอง ซึ่งในกรณีดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้
กองทุนไม่สามารถดำเนินการลงทุนตามแผนได้อีกต่อไป
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4.1.3 สิทธิของกองทุนในการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปี
ภายหลังจากสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของ
กองทุน
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักจะสิ้นสุดลงในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2575 โดยกองทุน
มีสิทธิในการต่ออายุสัญญาออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญาดังกล่าว หาก (ก) TTTBB
มีรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000.00
ล้านบาท และ (ข) TTTBB ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นชอบต่างๆ ที่จำเป็น
สำหรับการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก ซึ่งอาจรวมถึงการที่ผู้สนับสนุนจะต้อง
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการต่ออายุสัญญา (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน) แม้ว่า TTTBB จะเป็นบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน
การประกอบธุรกิจโทรคมนาคม และมีฐานลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงเป็นบริษัทในกลุ่มจัสมินซึ่ง
เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจด้านโทรคมนาคมในประเทศไทย กองทุนไม่
สามารถรับรองได้ว่าเงื่อนไขดังกล่าวจะสำเร็จหรือไม่ เนื่องจาก เงื่อนไขข้างต้นอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของกองทุนและบริษัทจัดการ ซึ่งหากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งไม่สำเร็จ กองทุนก็จะไม่สามารถใช้สิทธิต่ออายุ
ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปี ได้
4.1.4 TTTBB อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอที่จะชำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่ สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ซึ่งเป็นเหตุผิด
สัญญาตามสัญญาดังกล่าว
TTTBB อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอที่จะชำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ซึ่งเป็นเหตุผิด
สัญญาตามสัญญาดังกล่าวเมื่อมีเหตุผิดสัญญาตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและ/
หรือสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าเกิดขึ้น กองทุนอาจใช้สิทธิเลิกสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
ก่อนวันที่สัญญาสิ้นสุด โดยในกรณีดังกล่าว กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า กองทุนจะสามารถหาผู้เช่า
รายใหม่ได้โดยมีต้นทุนที่สมเหตุสมผลและในเวลาที่เหมาะสม หรืออาจไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้เลย
นอกจากนี้ หากเกิดเหตุผิดนัดตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและ/หรือสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าอาจเป็นเหตุให้กองทุนผิดสัญญากู้ยืมเงินอีกด้วย ทั้งนี้
กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า กองทุนจะสามารถทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ที่มีข้อตกลงที่สมเหตุสมผลใน
เชิงพาณิชย์ หรือมีอัตราค่าเช่าในระดับเดียวกันได้
ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน รวมถึงความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผลและเงินจากการ
ลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจส่งผลให้มีการเลิกกองทุนได้
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4.1.5 ในกรณีที่ TTTBB ผิดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและ/หรือสัญญาแก้ไขเพิ่ม
เติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่กองทุนจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า รวมทั้งมีสิทธิได้รับ
เบี้ยปรับ เข้าครอบครองทรัพย์สิน และ/หรือใช้สิทธิอื่นๆ ที่มีตามกฎหมาย
ในกรณีที่ TTTBB ผิดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และ/หรือสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า กองทุนจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่า
หลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินได้ โดยกองทุนจะมีสิทธิได้รับเบี้ยปรับ เข้าครอบครองทรัพย์สิน
และ/หรือใช้สิทธิอื่นๆ ที่มีตามกฎหมาย แต่ในกรณีที่มีการโต้แย้งเกิดขึ้น จำนวนเบี้ยปรับที่กองทุนจะได้รับ
จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล หากศาลเห็นว่าเบี้ยปรับดังกล่าวสูงเกินส่วนโดยพิจารณาจากความเสียหาย
ที่กองทุนได้รับ (โดยไม่รวมถึงความเสียหายจากการขาดกำไร) ทั้งนี้ หากมีเหตุผิดสัญญาดังกล่าว
เกิดขึ้น และกองทุนไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้โดยมีต้นทุนที่สมเหตุสมผลและในเวลาที่เหมาะสม หรือ
ไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้เลย เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน รวมถึงความสามารถของกองทุนใน
การจ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจส่งผลให้มีการเลิกกองทุนได้

4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
4.2.1 อุตสาหกรรมบรอดแบนด์มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และ TTTBB อาจไม่ประสบ
ความสำเร็จในการตอบสนองต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความ
สามารถของ TTTBB ในการเพิ่มฐานลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และความสามารถของ TTTBB ในการชำระค่าเช่าตาม
สัญญาเช่า
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมบรอดแบนด์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว TTTBB จะต้องคาดการณ์และตอบ
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ที่ดียิ่งขึ้นให้สำเร็จและรวดเร็วพอที่จะ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมอย่างมี
นัยสำคัญ ทั้งในด้านเทคโนโลยี สินค้า และบริการใหม่ที่ดียิ่งขึ้น TTTBB อาจไม่สามารถปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีดังกล่าวอันเนื่องมาจากการขาดเงินทุนหรือจากสาเหตุอื่นๆ ทั้งนี้ TTTBB ไม่มีข้อผูกมัดในการ
ปรับปรุงทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง รวมถึงโครงข่ายโทรคมนาคมอื่นของ TTTBB เพื่อให้เท่าทันกับ
เทคโนโลยี ใหม่ เพื่ อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ในตลาดธุ ร กิ จ บรอดแบนด์ ได้ อย่ า งไรก็ ดี การเปลี่ ย นแปลง
เทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่กองทุนทำการซื้อจาก
TTTBB อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ไม่มีการปรับปรุงทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นอกจากนี้ ในอนาคต เทคโนโลยีใหม่อาจเข้ามาแทนที่และทำให้
เทคโนโลยีและระบบในปัจจุบันล้าสมัย ความสามารถของ TTTBB ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมบรอดแบนด์และนำเสนอบริการใหม่ท่ีดียิ่งขึ้นได้ทันเวลาโดยมีต้นทุนที่ต่ำ
หรือสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ จะเป็นเครื่องตัดสินว่า TTTBB จะสามารถเพิ่มหรือ
รั ก ษาฐานลู ก ค้ า และรายได้ ข อง TTTBB ได้ ห รื อ ไม่ การที่ TTTBB ไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือไม่มีสินค้าและบริการที่ตลาดให้ความนิยม หรือมีการพัฒนาของสินค้า
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หรือบริการของผู้ให้บริการรายอื่นเข้ามาแข่งขัน อาจนำไปสู่การลดลงของจำนวนลูกค้าของ TTTBB
ความสามารถในการแข่งขัน และทำให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและความสามารถของ TTTBB ในการชำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า

4.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และภาษีอากร
4.3.1 การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบหรือนโยบายการบังคับใช้กฎหมายในอนาคตอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อกองทุน
กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการบังคับใช้กฎหมายในประเทศ ตลอดจน กฎระเบียบที่ควบคุม
กองทุน กำลังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โปรดดูรายละเอียดใน
หัวข้อ 9.3. “สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศ
ไทย” ของหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย หรือความเห็นของรัฐบาล
ต่ออุตสาหกรรมของกองทุนหรืออุตสาหกรรมธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งความสามารถของ TTTBB ในการชำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับหรือการตีความกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ที่ใช้บังคับในอนาคต อาจส่งผลให้บริษัทฯ หรือกองทุนต้องได้รับการอนุมัติอื่นเพิ่มเติมหรือต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎระเบียบเพิ่มเติม การปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้อาจทำให้บริษัทฯ หรือกองทุนมีต้นทุน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือกองทุน รวมทั้งความสามารถของ TTTBB ใน
การชำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน

5. ข้อพิพาทและข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
กองทุนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย และ กองทุนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง

6. ข้อมูลสำคัญอื่น
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1.

นิตยสาร FinanceAsia มอบรางวัล Achievement Awards 2015 ให้แก่การเสนอขายหน่วยลงทุน (IPO)
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) มูลค่า 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในฐาน 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

รายงาน
ประจำปี

2564

4

ส่วนที่ 3

การจัดการและการกำกับดูแลกองทุน

7. ข้อมูลหน่วยลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
7.1 หน่วยลงทุน
7.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน
• จำนวนเงินลงทุนโครงการปัจจุบัน
• จำนวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก
• จำนวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 1
• จำนวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 2
• จำนวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 3
• จำนวนเงินทุนในการเพิ่มเงินทุน ครั้งที่ 1

มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
• วันจัดตั้งกองทุน
• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1
• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2
• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3
จำนวนหน่วยลงทุนปัจจุบัน
ประเภทของหน่วยลงทุน
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มทุนครั้งที่ 1
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2564
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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)
10.0000 บาทต่อหน่วย
9.9162 บาทต่อหน่วย
9.8753 บาทต่อหน่วย
9.8516 บาทต่อหน่วย
8,000,000,000 หน่วย
(แปดพันล้านหน่วย)
ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
10.0000 บาทต่อหน่วย
9.0000 บาทต่อหน่วย
11.1270 บาทต่อหน่วย

7.1.2 ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
สำหรับปี 2564
ราคาปิด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ราคาสูงสุดของปี 2564
ราคาต่ำสุดของปี 2564
มูลค่าตามราคาตลาด
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
มูลค่าการซื้อขายรวม
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กระดาน Local

กระดาน Foreign

10.30 บาท
10.40 บาท
9.35 บาท

10.20 บาท
10.80 บาท
9.40 บาท

82,400.00 ล้านบาท

81,600.00 ล้านบาท

27,393.01 ล้านบาท
113.66 ล้านบาท

49.78 ล้านบาท
0.21 ล้านบาท

11.0733 บาท
11.1270 บาท

7.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน หรือลดมูลค่าหน่วยลงทุน

ครั้งที่

1
2
3

วันปิดสมุด
ทะเบียน

วันเฉลี่ย
จ่ายเงินคืน

3 มี.ค. 59
15 พ.ย. 59
23 พ.ค. 60

17 มี.ค. 59
29 พ.ย. 59
6 มิ.ย. 60

จำนวนเงินทุน
จดทะเบียนก่อนลด
มูลค่าหน่วยลงทุน

จำนวนเงินทุน
จดทะเบียนที่ลดลง

จำนวนเงินทุน
จดทะเบียนหลังลด
มูลค่าหน่วยลงทุน

ต่อหน่วย
(บาท)

รวม
(ล้านบาท)

ต่อหน่วย
รวม
ต่อหน่วย
รวม
(บาท) (ล้านบาท) (บาท) (ล้านบาท)

10.0000
9.9162
9.8753

55,000.00
54,539.10
54,314.15

0.0838
0.0409
0.0237

460.90
224.95
130.35

9.9162
9.8753
9.8516

54,539.10
54,314.15
54,183.80

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน :
กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาท ที่กองทุนได้รับจากบริษัท
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินเดิมเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่า
หลักเดิม ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2559 จำนวน 685.85 ล้านบาท
และปี 2560 จำนวน 130.35 ล้านบาท โดยการลดทุนนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่
ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน
ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2574-2575 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่นำมาคืนนี้เป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งในอนาคตกองทุนจะไม่
ได้รับเงินค่าเช่าจำนวนดังกล่าวข้างต้นอีก นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงให้ TTTBB เช่าและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อน
กำหนด กองทุนจะต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาชำระค่าเช่า
ล่วงหน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้
รายงาน
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7.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
7.2.1 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด 10 รายแรก
ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ลำดับ

รายชื่อ

1
2
3
4
5
6

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

7
8
9
10

7.2.2
ลำดับ
1

จำนวน
หน่วยลงทุน
ที่ถือ

ร้อยละของ
จำนวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจำหน่าย

1,520,000,000
287,056,639
225,632,000
222,805,700
220,235,327
175,763,600

19.00
3.59
2.82
2.79
2.75
2.20

175,648,978

2.20

126,785,890

1.58

123,292,015

1.54

121,857,575

1.52

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกันด้วย)
รายชื่อ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำนวน
หน่วยลงทุน
ที่ถือ

ร้อยละของ
จำนวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจำหน่าย

1,520,000,000

19.00

7.2.3 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ
หรือ การดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- ไม่มี -
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7.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน
7.3.1 นโยบายการจ่ายผลตอบแทน : การจ่ายเงินปันผล และการลดเงินทุนจดทะเบียน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกำไร
สะสมเพียงพอ
(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีที่มีการจ่าย
เงินปันผล หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้
กฎหมายหลักทรัพย์
“กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึง กำไรสุทธิของกองทุนที่ทำการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้
(ก) การหักกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealised gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยรายการอื่ น ตามแนวทางที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ กลต. กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุน
(ข) การหักด้วยรายการเงินสำรองเพื่อการดังต่อไปนี้
1. การซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน ตามแผนที่
กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน และหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัท
จัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2. การจ่ า ยชำระหนี้ เงิ นกู้ ยื ม หรื อ ภาระผู ก พั นของกองทุ นตามนโยบายการกู้ ยื ม เงิ นที่
กำหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน ในหัวข้อ 3. “นโยบายการกู้ยืมเงิน
และการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุน” หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
3. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทน
หรือการคืนเงินทุนในลำดับแรก (ถ้ามี)
ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิด
ขึ้น (unrealised loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันสำรองตามรายการตามข้อ (ข) ข้างต้นได้ใน
จำนวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจำนวนเงินที่มีภาระตามข้อ (ข) 1. และ (ข) 2. ข้างต้น ในแต่ละ
รอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
(2) ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไร
สะสมได้
(3) ในกรณีที่กองทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าจะเป็นการจ่าย
จากกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากกำไรสะสมตาม (2) ข้างต้น
ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือกำหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคตบริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

รายงาน
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เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่าย
เงินปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป แต่กองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละ
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามที่ระบุไว้ใน “นโยบายการจ่าย
เงินปันผล” ข้างต้น
การลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระทำได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้
(1)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ โปรดพิจารณาแผนการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในหัวข้อ 10.3.5 “การคืนเงินลงทุน”
ของหนังสือชี้ชวน

(2)

กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุน
ไม่มีกำไรสะสมเหลืออยู่แล้ว

(3)

กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนำไปใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้วของกองทุน

(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ทั้งนี้การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามข้อ (1) ถึง (3) ข้างต้นไม่จำต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะต้องดำเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กองทุนมีการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมแล้ว แต่ไม่สามารถได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนบริษัทจัดการอาจกระทำโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือลดจำนวน
หน่วยลงทุน และจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุนโดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกำไรสะสมของกองทุน
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7.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564
อัตราเงินปันผล
ครั้งที่
ผลการดำเนินงานงวด
(บาท/หน่วย)
1-4
10 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2558
0.74
5-8
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559
0.90
9-12
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
0.91
13-16
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561
0.90
17-20
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
0.90
21-24
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563
0.99
25
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564
0.24
26
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564
0.24
27
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564
0.22
28
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564
0.25
รวม
6.29
ประวัติการจ่ายเงินคืนทุน

ครั้งที่

1
2
3

วันปิดสมุด
ทะเบียน

วันเฉลี่ย
จ่ายเงินคืน

3 มี.ค. 59
15 พ.ย. 59
23 พ.ค. 60

17 มี.ค. 59
29 พ.ย. 59
6 มิ.ย. 60

จำนวนเงินทุน
จดทะเบียนก่อนลด
มูลค่าหน่วยลงทุน
ต่อหน่วย
(บาท)
10.0000
9.9162
9.8753

รวม
(ล้านบาท)
55,000.00
54,539.10
54,314.15

จำนวนเงินทุน
จดทะเบียนที่ลดลง

จำนวนเงินทุน
จดทะเบียนหลังลด
มูลค่าหน่วยลงทุน

ต่อหน่วย
รวม
ต่อหน่วย
(บาท) (ล้านบาท) (บาท)
0.0838 460.90
9.9162
0.0409 224.95
9.8753
0.0237 130.35
9.8516

รวม
(ล้านบาท)
54,539.10
54,314.15
54,183.80

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน:
กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาท ที่กองทุนได้รับจากบริษัท
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าหลักเดิม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2559 จำนวน 685.85 ล้านบาท และปี 2560
จำนวน 130.35 ล้านบาท โดยการลดทุนนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่ได้กำหนดไว้
อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน
ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2574-2575 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่นำมาคืนนี้เป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งในอนาคตกองทุนจะไม่
ได้รับเงินค่าเช่าจำนวนดังกล่าวข้างต้นอีก นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สิน
รายงาน
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เส้นใยแก้วนำแสงให้ TTTBB เช่าและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อน
กำหนด กองทุนจะต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาชำระค่าเช่า
ล่วงหน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้

8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 บริษัทจัดการ
8.1.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซต์
ชื่อ
ที่อยู่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Website

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

8.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดการกองทุน
โครงสร้างองค์กร
Board of Director

Risk Management
Committee

Internal Audit
Committee

Risk
Management

Internal Audit

Executive Board
วรวรรณ ธาราภูมิ (Chairman)

Compliance
& Legal

Chief Executive Officer
พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา (CEO)

Estate
CEO
Business
Product
Fund
Operation & Real
Infrastructure
Office Audit Distribution Management Management & Trustee
Internal
Investment
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HR Strategy
& Service
Support

Enterprise
Information
Technology

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

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Asia Financial Holdings Ltd.
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นางสาวชลลดา โสภณพนิช
นายโชน โสภณพนิช
นางวรวรรณ ธาราภูมิ

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

749,996
100,000
100,000
50,000
2
1
1

75.0
10.0
10.0
5.0
0.0
0.0
0.0

รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสตีเฟน  แทน
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช
นายไพศาล เลิศโกวิทย์
นางสาวปิยะมาศ คำไทรแก้ว
นายโชน โสภณพนิช
นายณัฐพัชร์ เจียรวงศ์
นางวรวรรณ ธาราภูมิ
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ

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

นางวรวรรณ ธาราภูมิ
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช
นายไพศาล เลิศโกวิทย์
นายโชน โสภณพนิช
นายณัฐพัชร์ เจียรวงศ์
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ

รายงาน
ประจำปี

2564

51

รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ
1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ
2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล
4. นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ
5. นายสันติ ธนะนิรันดร์
6. นายพรชลิต พลอยกระจ่าง
7. นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
8. นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ
9. นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์
10. นายพีร์ ยงวณิชย์
11. นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์
12. นายครรชิด พิสุทธิชินวงศ์
13. ดร.ชาญสิทธิ์ สิริธนาโชติ
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ตำแหน่ง
Chairman of Executive Board
Chief Executive Officer
Managing Director,
Head of Business Distribution
Managing Director,
Head of Operation & Trustee
Deputy Managing Director,
Chief Investment Officer
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
Deputy Managing Director,
Head of Risk Management
Deputy Managing Director,
Head of Internal Audit
Deputy Managing Director,
Head of CEO Office
Assistant Managing Director,
Head of Enterprise Information Technology

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

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

2555-ปัจจุบัน Assistant Managing Director,
Real Estate and Infrastructure
Investment
บลจ.บัวหลวง
2546-2555 ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
2541-2546 ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการกองทุน
บลจ.บัวหลวง 
2. นางนพวรรณ แสวงกิจ
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
2557-ปัจจุบัน Vice President,
University of the Philippines
Real Estate and
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
Infrastructure Investment
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บลจ.บัวหลวง
- CISA Level 2
2554-2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บลจ.ธนชาต
3. นางสาวเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศ์นิรมล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2560-ปัจจุบัน  Vice President,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Real Estate and
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
Infrastructure Investment
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
บลจ.บัวหลวง
พระจอมเกล้าธนบุรี
2556-2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- CISA Level 2
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บลจ.ยูโอบี
4. นายวสุ หาญนันทอนันต์
- ปริญญาโท
2562-ปัจจุบัน Senior Manager,               
Real Estate Investment and
Real Estate & Infrastructure
Finance Heriot-Watt University,
Investment,
Edinburgh
บลจ.บัวหลวง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
2560-2562 Manager,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Property and Infrastructure
- CFA Level 3
Fund Management
Department,
บลจ.กสิกรไทย
2557-2559 Manager,
                    
Valuation and Advisory
Services,
บริษัท คอลลิเออร์ส
อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด
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8.1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการคือจะต้องบริหารและจัดการกองทุน รวมทั้งทรัพย์สิน
และหนี้สินของกองทุน ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และ
ข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุน) หรือทั้ง
กองทุนและบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา
บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารจัดการกองทุน
ในการบริหารและจัดการกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะ
กรรมการ กลต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือ
หน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนเข้าเป็นคู่
สัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์
(ข) จั ด ให้ มี ข้ อ ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นกั บ บริ ษั ท จั ด การ สั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ ดู แ ลผล
ประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษั ท จั ด การ สั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ และหนั ง สื อ ชี้ ช วนฉบั บ ร่ า งที่ ยื่ นต่ อ
สำนักงานคณะกรรมการ กลต.
(ค) จั ด ให้ ก องทุ น มี ลั ก ษณะไม่ ต่ า งไปจากสาระสำคั ญ ที่ แ สดงไว้ ล่ า สุ ด ต่ อ สำนั ก งานคณะ
กรรมการ กลต. ตลอดอายุของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกอง
ทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้กองทุนมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ประกาศ ทน. 38/2562
(ง) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามข้อกำหนด เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และดำเนินการให้การแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129
แห่ง พรบ. หลักทรัพย์
(จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน) ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
ต่อผู้ลงทุน ด้วยวิธีการที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ก่อนวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน
โดยร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
(2) จัดส่งหนังสือชี้ชวนที่มีสาระสำคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ
กลต. ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุน
และจัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงาน
กองทุน (Mutual Fund Report and Prospectus System (“MRAP”))

54

รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
ประจำปี Jasmine Broadband Internet Infrastrure Fund

(3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมี
ระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผู้ลงทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสิน
ใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนตาม
(1) ต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลที่ถูก
ต้องและไม่มีลักษณะที่ทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ กลต.
กำหนด
(ช) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ทำหน้าที่ในการ
จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้
ที่จะจำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุน
จะลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
(ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
(ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการต้องดำเนินการและควบคุม
ดูแลให้การจัดการเป็นไปตามสาระสำคัญที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และบริษัท
จัดการต้องจัดให้มีข้อกำหนดในเอกสารสัญญาที่เข้าทำหรือจะเข้าทำเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้างที่นำทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและ
เหตุผลต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผล
กระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(ญ) ได้มาเพิ่มเติมและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามข้อ
กำหนดในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานกองทุนจะไม่ประกอบ
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้น
ฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อื่นดำเนินการเท่านั้น และบริษัทจัดการต้องดำเนิน
การให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามข้อกำหนด
ในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฏ) ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กลต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ กลต. ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ
หน่ ว ยลงทุ น ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง รวมกั น เกิ น หนึ่ ง ในสามของจำนวนหน่ ว ยลงทุ นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
(ฐ) ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อควบคุมดูแลและให้มั่นใจได้ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน
ต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่เกิน
สัดส่วนที่บังคับใช้
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(ฑ)

เพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 ตลอดจน
หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่|ประกาศใช้บังคับโดย กลต. สำนักงานคณะกรรมการ กลต. หรือ
ตลาดหลักทรัพย์
(ฒ) จ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทุนจากกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ หรือ
กฎระเบียบ หนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์
(ณ) จั ด ให้ มี ก ารประเมิ นค่ า ทรั พ ย์ สิ นกิ จ การโครงสร้ า งพื้ นฐานที่ ก องทุ นจะได้ ม า และการ
ประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครั้งถัดๆ มาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนและตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้
(ด) ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด
(ต) ดำเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์
(ถ) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมสำหรับการบริหารและจัดการกองทุน อย่างน้อย
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน ให้มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุน
(2 การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุน รวมทั้งการตรวจสอบ
และสอบทาน (การทำ due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้น
ฐานที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
(3) การกำกับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้น
ฐาน เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
(ท) บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอำนาจให้บุคคล
อื่นใดจัดการกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการกองทุน
เฉพาะในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น และการจั ด หาผลประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น อื่ นที่ มิ ใ ช่
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ทั้งนี้การมอบ
หมายดังกล่าว (หากมี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ธ) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของ
รัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่
เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อ
ตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนิน
การอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของ
รัฐต่างประเทศ
56

รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
ประจำปี Jasmine Broadband Internet Infrastrure Fund

(น)

(2)

ดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท
จัดการ แต่ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/
หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การลงทุน
(ก) เข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในนามของกองทุนภายใน
6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท
และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
(ข) ดำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจำปี โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
(เว้นแต่รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุกองทุน หรือตามที่ กลต. เห็นชอบ)
(ค) ดำเนินการให้กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เว้น
แต่ทรัพย์สินอื่นที่ กลต. อนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และดำเนินการให้การ
ลงทุ นของกองทุ น ในทรั พ ย์ สิ น อื่ นดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดไว้ เ กี่ ย วกั บ
อัตราส่วนการลงทุน

(3)

การเรียกเก็บและชำระเงินของกองทุน
ดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บและชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทน
อื่นใดจากกองทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(4)

การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุน
(ก) จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ
ทน. 38/2562 และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อ
กำหนดที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
(ข) จัดให้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตาม
พรบ. หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก กลต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ กลต.
เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน
จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน
คณะกรรมการ กลต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้
จัดการกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ กลต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน
คณะกรรมการ กลต. รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้
บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(ค) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตั้งผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ กำหนดและเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุน
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แต่งตั้งนายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงการแต่งตั้ง
นายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ
กลต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนด
และเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่งตั้งนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้น
ฐานตามกฎหมายหลักทรัพย์
แต่งตั้งที่ปรึกษา (หากมี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ของกองทุน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุน อาทิ
ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ
กลต. ให้ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ กลต. เพื่อ
ทำหน้าที่เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดำเนินการอย่างอื่นเท่าที่จำเป็นเพื่อ
ให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุน
จัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กลต. เพื่อทำ
หน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือให้คำแนะนำกับผู้ลงทุนรายย่อย

หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ
(ก) จัดให้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วย
ลงทุน เป็นกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามมาตรา 124 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ และประกาศที่
ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(ข) จัดให้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน หรือนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุน แล้วแต่กรณี
(ค) ดูแลให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนเป็น
ไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลัก
ทรัพย์ และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือคำสั่งนั้น ให้บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อให้มีการ
แก้ไขข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการ
กองทุนโดยไม่ชักช้า
(ง) เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
ในข้ อ ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นกั บ บริ ษั ท จั ด การ โครงการจั ด การกองทุ น และ
กฎหมายหลักทรัพย์

รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
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ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ในเรื่องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่อง
ดังกล่าว
ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวม
ถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน และในเรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะออกหรือจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐาน
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบันโดยมีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและ
บุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ
ดำเนินการกำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
หลั ก ทรั พ ย์ และหลั ก เกณฑ์ ที่ อ อกตามกฎหมายดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง จรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จั ด ทำบั ญ ชี แ ละเก็ บ ทรั พ ย์ สิ นของกองทุ น โดยแยกไว้ ต่ า งหากจากทรั พ ย์ สิ นของบริ ษั ท
จัดการ และนำทรัพย์สินของกองทุนและผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุน
ไปลงทุนไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
จั ด ให้ มี ท ะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ำหนดไว้ ใ นกฎหมาย
หลักทรัพย์
จัดทำรายงานการลงทุนของกองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
จัดทำมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
จัดทำงบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และนำส่งงบ
การเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์
จัดทำรายงานประจำปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ
ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายในสี่
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ในประกาศที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
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ในกรณีรายได้หรือกำไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดของกองทุน มีความแตกต่างจากงบการ
เงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงจัดทำการ
วิ เ คราะห์ แ ละคำอธิ บ ายระหว่ า งกาลของฝ่ า ยจั ด การ (Interim Management
Discussion and Analysis) โดยอย่างน้อยให้แสดงถึงสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิด
ความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว ส่งต่อ ก.ล.ต. พร้อมกับการจัด
ส่งงบการเงิน
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการที่ไม่แล้ว
เสร็จ บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการทุกๆ 6 เดือนนับแต่มีการ
ลงทุนในทรัพย์สินนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลา 6 เดือน หรือ ภายใน
ระยะเวลาอื่นใดตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
รายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อสำนักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่
ชักช้าเมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์
สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง
จัดทำ จัดให้มีการทำ จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้เป็นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์
ติดตาม ดำเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ
อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามสัญญา
แต่งตั้งที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคคลดังกล่าวภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึง
ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
เจรจา ต่อรอง กับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทน
อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตลอดจนเงื่อนไขของสัญญาจัดหาผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ที่ดี
ที่ สุ ด ของกองทุ น และมี ลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ วิ ญ ญู ช นจะพึ ง กระทำกั บ คู่ สั ญ ญาทั่ ว ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ
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8.1.4 จำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

1. นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2555-ปัจจุบัน
California State
University, Los Angeles
- ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บลจ.บัวหลวง
2546-2555
- CFA Level 3

2541-2546

2. นางนพวรรณ แสวงกิจ

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 2557-ปัจจุบัน
University of the
Philippines
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- CISA Level 2
2554-2557

หน้าที่
ความรับผิดชอบ

Assistant
- เป็นคณะกรรมการ
Managing Director, ที่ปรึกษาการลงทุน
Head of Real Estate ของกองทุน
and Infrastructure
Investment
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
บลจ.ไอเอ็นจี
(ประเทศไทย)
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายจัดการกองทุน
บลจ.บัวหลวง
Vice President,
Real Estate and
Infrastructure
Investment
บลจ.บัวหลวง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บลจ.ธนชาต

- เป็นคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการลงทุน
ของกองทุน
- ดูภาพรวมการดำเนิน
งานของกองทุน
- ติดตามผลการดำเนิน
งานของกองทุน
- ติดตามการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารทรัพย์สิน
ให้เป็นไปตามที่กำหนด
และประสานงานกับ
ผู้บริหารทรัพย์สินใน
เรื่องต่างๆ เพื่อการ
บริหารและจัดการ
กองทุน
- ประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
เพื่อการบริหารและ
กองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินผู้สอบบัญชี
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ชื่อ-สกุล
3. นายวสุ หาญนันทอนันต์

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

- ปริญญาโท Real Estate 2562-ปัจจุบัน
Investment and Finance
Heriot-Watt University,
Edinburgh
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560-2562
- CFA Level 3

2557-2559

62

หน้าที่
ความรับผิดชอบ

Senior Manager, - ตรวจสอบรายได้
Real Estate &
ค่าเช่าและค่าใช้จ่าย
Infrastructure
ในการดำเนินงาน
Investment,
- ประสานงานกับ
บลจ.บัวหลวง
ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
Manager,
เพื่อการบริหารและ
Property and
จัดการกองทุน เช่น
Infrastructure
ผู้ดูแลผลประโยชน์
Fund Management ผู้ประเมินราคา
Department,
ทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี
บลจ.กสิกรไทย
Manager,
Valuation and
Advisory Services,
บริษัท คอลลิเออร์ส
อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด

4. นายสิวานัท กังวลทรัพย์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2560-ปัจจุบัน
(การเงิน) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. นายชูเกียรติ วิริยะก่อกิจกุล

- ปริญญาตรี การบัญชี
2551-ปัจจุบัน Assistant
- ปฏิบัติงานด้านบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Managing Director, การเงิน และงาน
Fund Accounting
ทะเบียน สำหรับ
and Operation
กองทุนรวมอสังหา
บลจ.บัวหลวง
ริมทรัพย์ และ
กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน

รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
ประจำปี Jasmine Broadband Internet Infrastrure Fund

Manager, Real
Estate and
Infrastructure
Invesment
บลจ.บัวหลวง

- ตรวจสอบรายได้
ค่าเช่าและค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงาน
- ประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี

ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

6. นายณัฐพงษ์ วานิชเจริญนาน - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2556-ปัจุบัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี การบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบพิตรพิมุข
จักรวรรดิ
2553-2556

หน้าที่
ความรับผิดชอบ

Assistant Vice
- ปฏิบัติงานด้านการ
President, Fund
บัญชีการเงิน และ
Accounting and
งานทะเบียน
Operation
สำหรับกองทุนรวม
บลจ.บัวหลวง
อสังหาริมทรัพย์และ
Assistant Manager, กองทุนรวม
Fund Accounting
โครงสร้างพื้นฐาน
ธนาคารซิตี้แบงค์
(ประเทศไทย)

8.1.5 วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ
กองทุนอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และ/หรือเมื่อได้รับการอนุมัติเห็น
ชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
(1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้เปลี่ยนบริษัทจัดการ และมีการแต่งตั้ง
บริษัทจัดการรายใหม่ขึ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน
(2) ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตการประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทจั ด การ
กองทุนรวม หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการได้
(3) ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ กลต. สั่งเพิกถอนบริษัทจัดการจากการบริหารจัดการกองทุน
ตามมาตรา 128 ของ พรบ. หลักทรัพย์
(4) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการ
ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ
คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมในลักษณะที่มีผล
ให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้ง
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัท
จัดการจะต้องเสนอชื่อบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
กำหนด (เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่เอง) โดยที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะดำเนินการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลัก
ทรัพย์กำหนด เพื่อทำหน้าที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนแทนบริษัท
จัดการภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ
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ในการเปลี่ยนบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กลต. ก็ให้ดำเนินการขอความเห็นชอบ
ดังกล่าวก่อนโดยบริษัทจัดการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการได้ทำการแจ้งการลาออกจาก
การเป็นบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ (4) ข้างต้นนี้จนครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เห็นชอบกับการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ที่บริษัทจัดการเสนอชื่อ หรือกองทุน และ/
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากบริษัทจัดการบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยในกรณีดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายได้ให้ความเห็นชอบกับการเลิกกองทุนแล้ว
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการในเวลาใดๆ หลังจากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเปลี่ยนตัวบริษัท
จัดการแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อ (1) หรือภายหลังจากวันสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการ
ตามข้อ (4) ข้างต้น บริษัทจัดการจะยังคงมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว้
ในโครงการจัดการกองทุน โดยคำนวณจำนวนค่าธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาที่ปฏิบัติ
หน้าที่จริง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการ ไม่ว่าโดยคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ กลต. หรือโดยเหตุอื่น
ใดตาม พรบ. หลักทรัพย์ บริษัทจัดการต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการรายใหม่
เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจัดการรายใหม่
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8.1.6 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
ชื่อกองทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
(BRRGIF)

สิทธิในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าชีวมวล (เชื้อเพลิงหลักคือกากอ้อย) ซึ่งประกอบด้วย
1. รายได้สุทธิฯ จากโรงไฟฟ้าของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
(BEC) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 10
สิงหาคม 2571
2. รายได้สุทธิฯ จากโรงไฟฟ้าของบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
(BPC) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่
6 เมษายน 2578

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอส โกรท (BTSGIF)

รายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก (อันได้แก่ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายแรกเริ่ม ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ได้แก่
สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิต ถึงสถานี
อ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนาม
กีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน) ตามสัญญาสัมปทานนับจาก
วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน คือ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
(SUPEREIF)

สิทธิในรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาดเล็กมาก (Very Small Power
Producer หรือ VSPP) ของบริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด
และบริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง (แล้วแต่กรณี) จำนวนทั้งหมด
19 โครงการ โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามที่ระบุ
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 118 เมกะวัตต์ ซึ่งระยะเวลาตาม
สัญญาเข้าลงทุนของกองทุนฯ (สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ) จะ
เริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนสำเร็จ คือวันที่ 14 สิงหาคม
2562 จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ คือวันที่ 26
ธันวาคม 2584 (ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าโครงการสุดท้าย) หรือคิดเป็นระยะเวลาการลงทุน
ทั้งสิ้นประมาณ 22 ปี

รายงาน
ประจำปี
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8.2 ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
8.2.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร
ชื่อ
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”)
ที่อยู่
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขทะเบียนบริษัท
บมจ. 0107550000149
โทรศัพท์
0-2100-2100
โทรสาร
0-2100-2121
8.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายชื่อผู้ถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด
2. ผู้ถอื หุ้นอื่น
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ร้อยละ
99.87
0.13

8.2.2.1 คณะกรรมการของ TTTBB (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอนุพงษ์
นายวสุ
นางสาวจงรัก
นายสุพจน์
นายสมบุญ
นายยอดชาย
นายกิตติพงษ์

ตำแหน่ง
โพธารามิก
ประสานเนตร
โรจนวิภาต
สัญญพิสิทธิ์กุล
พัชรโสภาคย์
อัศวธงชัย
วัฒนกุลเจริญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

8.2.2.2 ผู้บริหารของ TTTBB (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ชื่อ
1. นายสุพจน์

สัญญพิสิทธิ์กุล

2. นายยอดชาย

อัศวธงชัย

3. นายดุสิต

ศรีสง่าโอฬาร

4. นายกิตติพงศ์

วัฒนกุลเจริญ

5. นายอำนวย
6. นางปิ่นดาว
7. นางแสงดาว

พงศาจารุ
โรจนกุล
เดชาดวงสกุล

ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อำนวยการสายงานปฎิบัติการ และ
รักษาการสายงานกิจการองค์
รักษาการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยี
รักษาการผู้อำนวยการ
สายงานปฏิบัติการภูมิภาค1-10
ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้อำนวยการสายงานซัพพลายเชน

8.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา
ต่างๆ ที่เข้าทำสัญญากับกองทุน ดังต่อไปนี้
(1) ให้บริการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ สมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นไปตามที่
สัญญาต่างๆ กำหนด และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของ
เจ้าของทรัพย์สินมีอายุการใช้งานสูงสุด และลดต้นทุน ภาวะการขาดแคลนของทรัพยากร (Outage)
หรืออุปสรรคประการอื่นๆ ให้น้อยที่สุด
(2) จัดหาบุคลากรแรงงานและผู้เชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมงาน และผู้บริหารที่จำเป็นตามสมควร ซึ่งมี
ความสามารถในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้บริการ
(3) (ก) ดำเนินการและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของใบอนุญาตและกฎหมายที่ใช้บังคับ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมทรัพย์สินรวมทั้งการให้บริการ
ตามสัญญา (ข) ดำเนินการยื่นคำขอและได้รับการอนุมัติต่างๆ ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ หรือ
ให้บริการตามสัญญา และ (ค) แจ้งกองทุนโดยทันทีหากได้รับคำบอกกล่าวหรือคำสั่งจากหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญ

รายงาน
ประจำปี

2564

6

(4)

ประสานงาน ทำสัญญา และตรวจตราการปฏิบัติงานของคู่สัญญา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
การให้บริการตามสัญญา
(5) (ก) เก็บรักษาข้อมูลการดำเนินงาน บันทึก และเอกสารรายงาน ซึ่งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานและการบำรุงรักษาทรัพย์สินตามกำหนดเวลาที่สัญญากำหนด และ (ข) ให้ความช่วย
เหลือแก่กองทุนที่จำเป็นตามสมควร ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการรายงาน
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
(6) ดำเนินการให้ทรัพย์สินของกองทุนปราศจากซึ่งภาระผูกพันและสิทธิเรียกร้องใดๆ
(7) ไม่ขาย ให้เช่า จำนำ จำนอง โอน หรือจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน
(8) ให้บริการตามสัญญาโดยไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ เว้นแต่ (ก) เป็นการดำเนินการตาม
แผนกำหนดการซ่อมแซมและบำรุงรักษาซึ่ง TTTBB ดำเนินการตามธุรกิจปกติ (ข) ในกรณีที่มี
เหตุฉุกเฉิน หรือพฤติการณ์พิเศษ ตราบที่เหตุฉุกเฉิน หรือพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวมิได้เกิดขึ้น
จากการกระทำของ TTTBB
(9) รับผิดชอบเรื่องการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการให้บริการตามสัญญา และ
(10) รับผิดชอบและรับผิดสำหรับการกระทำ การงดเว้นกระทำการการผิดสัญญา และการกระทำ
โดยความประมาทเลินเล่อของตัวแทน บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญา ผู้รับจ้างช่วง (subcontractor) ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำ การงดเว้นกระทำการ การ
ผิดสัญญา และ การกระทำด้วยความประมาทของ TTTBB เอง
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษา สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินเพิ่มเติมได้
จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

8.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์
8.3.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร
ชื่อ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
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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8.3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ดูแลผลประโยชน์ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
STATE STREET EUROPE LIMITED
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED
Social Security Office
THE BANK OF NEW YORK MELLON
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE
COMPANY LIMITED
8. BNY MELLON NOMINEES LIMITED
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEE LIMITED
10. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
11. ผู้ถือหุ้นอื่น

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

433,435,423
173,157,647
106,986,273
99,045,000
75,711,456
35,659,437

18.29
7.31
4.52
4.18
3.20
1.51

27,958,700

1.18

24,846,299
24,582,885
22,035,720
1,345,908,753

1.05
1.04
0.93
56.79

ที่มา : เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์
(2) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
(4) กำกับดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน
ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้
ปฏิบัติตาม ให้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ กลต.ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(5) จัดทำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ กลต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำ
การ หรืองดเว้นกระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(6) รั บ ฝากทรั พ ย์ สิ นของกองทุ น โดยแยกไว้ ต่ า งหากจากทรั พ ย์ สิ นของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ หรื อ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้
(7) ดำเนินการตรวจตราทรัพย์สินของกองทุน และบันทึกสภาพทรัพย์สินที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้
ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
รายงาน
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(8)

ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองทุน
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงเอกสารธุรกรรมต่างๆ สำหรับการลงทุน
ครั้งแรก และเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

(9)

จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

(10) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อ
ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ กลต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีดังกล่าว ให้
เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนได้
(11) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
(12) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
(13) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ ไม่ อ นุ มั ติ ก ารได้ ม าหรื อ จำหน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ นกิ จ การโครงสร้ า งพื้ นฐาน
ของกองทุนซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
(14) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำสัญญา หรือแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการหรือจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีมูลค่าของ
สัญญามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ
เวลาที่มีการเข้าทำสัญญา หรือแก้ไขเพิ่มเติม หรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี))
(15) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ
หรือเมื่อเห็นว่าจำเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุน
(16) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ต้องขอมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนและผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติดังกล่าว และให้
ความเห็นในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องที่บริษัทจัดการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี
(17) ดำเนินการให้มีการรับหรือชำระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการร้องขอ
อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรือ ข้อกำหนดของ
เอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนครั้งแรก รวมถึงเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่
1 ที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)

0
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(18) ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียก
ค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม
และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
(19) ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ดำเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
(20) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
(21) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

8.3.4 เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และมี
การแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน
(2) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ในลักษณะที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถเยียวยาได้
(3) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจ
สถาบันการเงิน หรือในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด 1
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์
(6) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนที่สำคัญอันเนื่องมาจากการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวมีผลให้
เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่
ดังกล่าวต่อไป ในกรณีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
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(7)

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขคุณสมบัติให้
ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาด
คุณสมบัติดังกล่าว หรือวันถัดจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการ กลต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าว และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ
กลต. ทราบภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขการขาด
คุ ณ สมบั ติ เ สร็ จ สิ้ น ในกรณี ที่ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ มิ ไ ด้ ท ำการแก้ ไ ขการขาดคุ ณ สมบั ติ ใ ห้
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
กำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ว บริษัทจัดการจะ
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้เว้นแต่สำนักงาน
คณะกรรมการ กลต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น

(8)

เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นคำร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
หรือ (ข) เพื่อฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการชำระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ชำระบัญชี หรือ
ร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบังคับต่างๆ

(9)

เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการ
ทั่วไป หรือ

(10) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่กำหนดไว้ข้างต้น โดย
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน
เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์กำหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นในกรณีที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้น
ต้องทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบ
ทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น
หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ กลต. รวมถึงการดำเนินการอื่นใด
ที่จำเป็น เพื่อให้การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายในเวลาอันสมควรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ด้วยความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงได้รับค่าตอบแทนตามอัตราปกติที่คิดได้ภายใต้
สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวให้แก่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
จะแล้วเสร็จ
ในกรณี ที่ สั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ สิ้ น สุ ด ลง ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น
ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ถึงกำหนดชำระแต่ยังมิได้ชำระให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ นก่ อ นการสิ้ น สุ ด ของสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด จะคำนวณถึงวันที่ครบระยะเวลา
บอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
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8.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
8.4.1 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.

ดร.วิชิต
นายสุพจน์
นางชื่นกมล
นางสาวศิริเพ็ญ
นางนพวรรณ

แย้มบุญเรือง
สันติวิภานนท์
ตรีสุทธาชีพ
หวังดำรงเวศ
แสวงกิจ

8.4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) ให้ ค ำปรึ ก ษา คำแนะนำแก่ บ ริ ษั ท จั ด การเกี่ ย วกั บ การลงทุ นของกองทุ น ในทรั พ ย์ สิ นกิ จ การ
โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน
เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ
(2) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในเรื่องที่ต้องให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

8.5 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี นายทะเบียนหน่วยลงทุน และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
8.5.1 ผู้สอบบัญชี
ชื่อ
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
0-2264-0777
8.5.2 นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ชื่อ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2009-9000
8.5.3 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ชื่อ
บริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซัล จำกัด
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์
0-2656-7000
รายงาน
ประจำปี

2564



8.5.4 บริษัทที่ปรึกษาทรัพย์สิน
ชื่อ
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
ที่อยู่
469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2589-9955

9. การกำกับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารและจัดการกองทุนด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุจริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และ
ข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทจัดการได้จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บริษัทจัดการ
เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่
กองทุนลงทุน โดยจะจัดให้มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในการประชุมนั้นต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ทั้งนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนประกอบด้วย
1. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง
2. นายสุพจน์ สันติวิภานนท์
3. นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ
4. นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ
5. นางนพวรรณ แสวงกิจ

กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม
Chief Financial Officer
ฝ่ายการเงินและกลยุทธ์
Assistant Managing Director
Vice President

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

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทจัดการมีนโยบายกำหนดห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจัดการ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้
บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์การขออนุมัติและการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่ลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทจัดการด้วย ทั้งนี้ หากผู้บริหารหรือพนักงานฝ่าฝืนข้อกำหนดในเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายในดังกล่าวแล้ว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังเป็นการกระทำผิด
ข้อบังคับการทำงานและมีโทษทางวินัย
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กลุ่มบริษัทจัสมินฯ แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ
นับจากวันที่ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่และจะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
หลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องปรามไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์
โดยจะดำเนินการตรวจสอบและรายงานการเปรียบเทียบการถือหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
ทุกครั้ง รวมทั้งมีการรายงานเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมทราบด้วย อย่างไรก็ตาม
บริษัทมิได้กำหนดกฎเกณฑ์การดูแลนอกเหนือจากประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้

9.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคม ซึ่งในเบื้องต้น คือ
กรรมสิทธ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง บริษัทจัดการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมดังกล่าว ทั้งนี้ เพราะบริษัทจัดการเล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต
เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้
1.

ตลาดอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ
ด้าน ทำให้มีความต้องการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตกลายเป็นบริการพื้นฐานในปัจจุบัน

2.

นโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิตัลของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมให้มีจำนวนผู้เข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น จุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจดิจิตอล จึงกลายเป็นการสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายให้สามารถรองรับ
การใช้งานได้ทุกรูปแบบการดำรงชีวิต โดยส่งเสริมให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วให้กับประชากร ตลอดจน
เชื่อมโยงเศรษฐกิจของทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน จุดเริ่มต้นนี้ไม่มีข้อจำกัดของจุดสิ้นสุดด้วยเพราะเทคโนโลยี
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

3.

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ โดยมุ่งที่จะส่งเสริมให้มีการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งประเภทมีสายและไร้สายให้เพิ่มมากขึ้นให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำใน
ภูมิภาคนี้ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลที่ผ่านมาก็มุ่งส่งเสริม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงและ
อินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทจัดการเชื่อว่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะในวง
กว้างของประเทศไทย มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนเพื่อให้กองทุนสามารถจ่าย
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว
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9.5 การคัดเลือกผู้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สิน
กองทุ น มี น โยบายลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ า งพื้ น ฐานประเภทโทรคมนาคมเป็ น หลั ก โดยกองทุ น
มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”) เป็น
ผู้เช่าใช้หลักและผู้บริหารทรัพย์สิน ซึ่ง TTTBB เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทุกจังหวัดในประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีส่วนแบ่งการ
ตลาดเป็นอันดับ 2 บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และมุ่งเน้นการให้บริการด้านเทคโนโลยีการ
สื่ อ สารแบบครบวงจร พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการประกอบกิ จ การและการบริ ก ารลู ก ค้ า นอกจากนั้ นคณะ
ผู้บริหารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีประสบการณ์
ในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
บริษัทจัดการมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าและผู้บริหารทรัพย์สิน ดังนี้
1.

มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโทรคมนาคม

2.

มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม

3.

มีฐานะการเงินที่มั่นคง

4.

มีผลการดำเนินงานในอดีตที่น่าเชื่อถือ

5.

มีระบบการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี

6.

ความเหมาะสมของค่าตอบแทน

9.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน
บริษัทจัดการมีการทำสัญญาร่วมกันกับผู้บริหารทรัพย์สิน ซึ่งในแต่ละสัญญาจะกำหนดหน้าที่ของคู่สัญญา กำหนด
หลักเกณฑ์การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย การระงับข้อพิพาท และข้อตกลงอื่นๆ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการ เพื่อควบคุม
ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน
นอกจากนั้น บริษัทจัดการกำหนดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิค
ดำเนินการ โดยดำเนินการสุ่มตรวจสอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด ไตรมาสละ 250 เส้นทาง (ไม่ซ้ำ
เส้นทางเดิมที่เคยตรวจสอบแล้ว) โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาด้านเทคนิคกับบริษัทจัดการเพื่อกำหนด
เส้นทางในการตรวจสอบ ซึ่งจะตรวจสอบไตรมาสละหนึ่งภูมิภาครวมเป็นจำนวน 1,000 เส้นทางต่อปี โดยทำการ
วัดระยะทางด้วยเครื่องมือ OTDR ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานตามมาตรฐานสากล และตรวจสอบจำนวน
Core ที่ว่าง เพื่อทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ได้ให้แก่บริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาด้านเทคนิคจะจัดส่งรายงานการตรวจทรัพย์สินให้บริษัทจัดการ ภายหลังการตรวจเป็นรายไตรมาส
เพื่อบริษัทจัดการจะนำไปใช้ในการติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินต่อไป

9.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
การตรวจสอบทรัพย์สิน
บริษัทจัดการมีการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิคเพื่อทำการตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อให้ทรัพย์สินของกองทุนมีสภาพ
พร้อมในการจัดหาผลประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษาด้านเทคนิคยังคงให้คำ
ปรึกษากรณีมีข้อสงสัยในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพื่อรักษาระดับการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
6

รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
ประจำปี Jasmine Broadband Internet Infrastrure Fund

การตรวจสอบรายได้ค่าเช่า
1. TTTBB นำส่งรายงานการส่งมอบทรัพย์สินให้กองทุนภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน เพื่อบริษัทจัดการ
คำนวณค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่าและร่วมตรวจทานกับ TTTBB และผู้ดูแลผลประโยชน์
2. บริษัทจัดการส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าที่คำนวณได้ตามข้อ 1 ไปยัง TTTBB ภายในวันที่ 5 ของ
เดือน
3. TTTBB ชำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าล่วงหน้าในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด ให้ TTTBB
ชำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่าในวันทำการถัดไปโดยการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการ และ TTTBB จะ
ตกลงเป็นอย่างอื่น
การตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ค่าบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน
1. TTTBB ส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าบริการรายเดือนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและ
บำรุงรักษาทรัพย์สินไม่เกินวันทำการสุดท้ายของเดือน
2. บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบค่าบริการรายเดือน
3. กองทุนชำระค่าบริการรายเดือนในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด ให้กองทุนชำระ
ค่าบริการในวันทำการถัดไปโดยโอนเงินเข้าบัญชี TTTBB ในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ
แสงทั้งหมดที่ส่งมอบแล้วคูณอัตราค่าบริการ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าเช่า/ใบอนุญาตของบุคคลภายนอก
1. TTTBB นำส่งสำเนาสัญญาเช่า/ใบอนุญาตกับบุคคลภายนอกหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ใบเสร็จรับเงิน
ค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวที่ TTTBB ได้ชำระไปในรอบปีปัจจุบัน ภายใน 15 วันของแต่ละไตรมาส
2. TTTBB วางใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินค่าพาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้กองทุนภายในระยะเวลา 15 เดือนนับ
ตั้งแต่วันที่ของใบแจ้งหนี้ดังกล่าว 
3. บริษัทจัดการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบแจ้งค่าเช่าและค่าบริการ หลักฐานการชำระค่าใช้
จ่าย สัญญาเช่า/ใบอนุญาต เพื่อพิจารณาว่าเป็นค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ 
4. หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น และ เอกสารที่ได้รับถูกต้องและเพียงพอ
ให้บริษัทจัดการดำเนินการจ่ายเงินให้ TTTBB ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้และเอกสาร
ดังกล่าว โดยทำคำสั่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชี TTTBB ตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ
5. บริษัทจัดการจะทำการบันทึกรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน
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9.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากยอดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งตามโครงการจัดการ
กองทุนกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่า
ธรรมเนียมการจัดการจะไม่ต่ำกว่า 10,000,000.00 บาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
จริงเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีอัตราขั้นต่ำ 10,000,000.00 บาทต่อปี
โดยค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นจำนวน 88,760,480.72 บาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ซึ่งหลักการคำนวณค่าตอบแทนที่อ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุน ทำให้บริษัทจัดการมีความจูงใจในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

9.9 การเปิดเผยข้อมูล/ สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของกองทุนต่อสาธารณชน อาทิ ฐานะการเงินและผลการดำเนิน
งานของกองทุน ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานประจำปี เพื่อให้
นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนผ่านเว็บไซด์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

9.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
9.10.1 การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้
(ก) การประชุมสามัญประจำปี ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของกองทุน เพื่อรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบในเรื่องดังนี้เป็นอย่างน้อย
(1) การจัดการกองทุน ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต
(2) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุน ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยอย่างน้อย
ต้องมีการนำเสนอ งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี
แล้ว
(3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
(ข) การประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในการ
จัดการกองทุน
(2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้บริษัทจัดการเรียก
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยใน
กรณีดังกล่าวให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 45 วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือของผู้ถือหน่วยลงทุน



รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
ประจำปี Jasmine Broadband Internet Infrastrure Fund

9.10.2 การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) จัดทำหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยอย่าง
น้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการขอมติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติ
ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
(ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาดังนี้
(1) 14 วัน ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีวาระที่ต้องได้มติผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(2) 7 วัน ในกรณีอื่นนอกจาก (1) และกรณีการนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 129/2
วรรคสองแห่ง พรบ. หลักทรัพย์
9.10.3 องค์ประชุม
องค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
(ข) ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง
จำนวนผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นซึ่ ง มาเข้ าร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ น องค์ ป ระชุ ม ตามที่ ก ำหนดไว้ ใน (ก)
หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตามข้อ 9.10.1
(ข)(2) การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตามข้อ 9.10.1 (ข)(2) ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม โดยในการประชุมครั้งหลังนี้
ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
9.10.4 การดำเนินการประชุม
การดำเนินการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) การดำเนินการประชุม ให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่
ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาประชุม
(ข) เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

รายงาน
ประจำปี
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(ค)

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก) หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเสนอ ไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุม
กำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้บริษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ
สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น ให้บริษัทจัดการจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวด้วย โดยให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมกับการจัดส่งไปยังผู้ถือหน่วย
ลงทุน

9.10.5 ข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนการปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง มี ชื่ อ ปรากฏอยู่ ใ นสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหน่วยลงทุนและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะต้องแจ้งวันปิดสมุดทะเบียน
ต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน (หรือกำหนดระยะเวลาใดๆ ตาม
ที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนกำหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นจากเดิ ม ที่ เคยแจ้ ง ไว้ บริ ษั ท จั ด การจะต้ อ งแจ้ ง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว ต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือกำหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนกำหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนตามที่เคยแจ้งไว้นั้น
บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ่ ง มี ชื่ อ ปรากฏอยู่ ในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ณ วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นให้ สั นนิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้นการจ่ายหรือการแจกจ่าย
ทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และสิทธิใน
การได้รับหรือข้อจำกัดสิทธิใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการที่บริษัทจัดการกระทำไปโดยชอบ
สิทธิออกเสียง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่จะลงมติใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 7.5.3
“ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” จะต้องงดออกเสียงสำหรับหน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานั้น

9.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1)

(2)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
กองทุนบันทึกค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งจ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,643,681.00 บาท
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
กองทุนไม่มีค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

9.12 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี 0

รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
ประจำปี Jasmine Broadband Internet Infrastrure Fund

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทจัดการบริหารกองทุนภายใต้การจัดการด้วยความเป็นธรรม และยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้
1.

นโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

นโยบายทั้งสองแสดงออกถึงความตระหนักของบริษัทในฐานะนักลงทุนสถาบันที่จะร่วมผลักดันให้เกิดการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงให้ทุกฝ่ายร่วมยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยผู้ถือหน่วยสามารถดูรายละเอียดนโยบายทั้งสองของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ www.bblam.co.th

10.2 การดำเนินงาน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามข่าวสารการดำเนินงานตามโยบายที่กำหนดได้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงรายงาน
การปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทจัดการยึดมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กร “เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนให้บริหารเงินลงทุน
ด้วยความยึดมั่นในผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ” ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งองค์กร พร้อมเป็น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการดำเนินกิจการ ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี
อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมเพื่อสังคมโดยส่วนรวม
บริษัทจัดการยังเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างมูลนิธิ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้วยการจัดทำโครงการเพื่อสังคม
กับนักลงทุนที่ต้องการการลงทุนระยะยาวในบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม มีบรรษัทภิบาลที่ดี
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อันจะนำไปสู่ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอย่างยั่งยืน ผ่านกองทุนรวมคนไทยใจดี
(BKIND) ซึ่งเป็นกองทุนแรกในประเทศไทยที่มอบรายได้จากค่าบริหารจัดการกองทุนร้อยละ 40 สนับสนุนโครงการ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่มุ่งสร้างอนาคตใหม่ให้สังคมไทยในประเด็นสำคัญ เช่น การศึกษา ความเหลื่อมล้ำใน
สังคม การทุจริตคอร์รัปชันและสิ่งแวดล้อม
สำหรับกองทุน BKIND จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2557 โดยในปีนี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ในการบริหารกองทุนภายใต้
แนวคิดที่ว่า “กิจการที่มีกำไรและยั่งยืนต้องอยู่บนพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ เพื่อยกระดับสังคมไทยอย่างแท้จริง
นับตั้งแต่จัดตั้ง กองทุนนี้มอบผลตอบแทนคืนสู่สังคม 53 โครงการ คิดเป็นจำนวนเงินเกือบ 42 ล้านบาท
เช่นเดียวกับกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG) นำรายได้ร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียม
การจัดการกองทุนบริจาคให้กับหน่วยงานที่รณรงค์เพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน
B-THAICG อันสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านคอร์รัปชันในสังคมไทย

รายงาน
ประจำปี

2564



นอกจากนี้ บริ ษั ท จั ด การยั ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น โครงการ Care the Wild “ปลู ก ป้ อ ง Plant &Protect” โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันนับเป็น Collaboration Platform ที่เป็นกลไกเพื่อการระดมทุน เพื่อปลูกไม้ให้
ได้ผืนป่าผ่านภาคีองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการมอบเงินจำนวน 120,000 บาท ร่วมปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3.5 ไร่ เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าใหม่ ปลูกป่าเสริม
และดูแลป่า ทั้งมุ่งหวังเพิ่มรายได้ให้ชุมชนให้พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น โดยปลูกพืชเศรษฐกิจและพัฒนาให้พื้นที่ปลูกป่า
มีระบบนิเวศที่สมดุลได้ในอนาคต สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นภายในชุมชน
กิจกรรมการให้ความรู้กับประชาชนและนักศึกษาทั่วประเทศ
บริษัทจัดการยังให้ความสำคัญกับความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) โดยเดินหน้า
จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการออมและวางแผนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ ดำเนินการเข้าสู่
ปีที่ 5 สอดคล้องกับพันธกิจองค์กรที่ว่า “ทำให้ครอบครัวไทย มีความมั่นคงทางการเงิน” ผ่านการจัดกิจกรรม
Investment Workshop ในกรุงเทพฯ รวมถึงการมอบความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆ
โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาสำคัญในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการออมและการลงทุน ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเกือบทั้งหมดเป็นกิจกรรมออนไลน์ ที่ทีม BF Knowledge Center
(ศูนย์ความรู้กองทุนบัวหลวง) จัดขึ้นเพื่อให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการช่วยให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้ง
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนี้
1.

กิจกรรม Investment Workshop สำหรับประชาชนทั่วไป ในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564

2.

กิจกรรมให้ความรู้ด้านการออมและการลงทุน ให้กับนักศึกษา โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาสำคัญๆ
ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

3.

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน ตามที่มีหน่วยงานต่างๆ ขอความร่วมมือ นอกเหนือจากกิจกรรม
ที่บริษัทจัดการจัดขึ้นเอง

4.

กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการลงทุ น ร่ ว มกั บ บมจ. ธนาคารกรุ ง เทพ และ บมจ. หลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการ “Stock Master University” @ University ให้กับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต) สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

กิจกรรมมอบน้ำใจตอบแทนสังคม
อีกหนึ่งกิจกรรมตอบแทนความดีกลับคืนสู่สังคมที่บริษัทจัดการ โดยทีม BBL Distribution ร่วมกับ บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ ทั้งภาคนครหลวงและภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มอบสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพให้กับประชาชน และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมอบให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรงพยาบาลสนาม (วัดสะพาน) โรงพยาบาล
ลำลูกกา และโรงพยาบาลธัญบุรี รวมทั้งประชาชนชาวมุสลิมในเขตคลองสามวาอีกด้วย

2

รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
ประจำปี Jasmine Broadband Internet Infrastrure Fund

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 สรุปความเห็นของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ/ หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทจัดการ
11.1.1 สรุปความเห็นของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
จากการประเมินระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการกองทุนเห็นว่า ระบบการกํากับดูแลมีความเหมาะสม โดยบริษัทจัดการได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมและติดตามดูแล
การดําเนินงานของผู้จัดการกองทุน ทําให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของกองทุนจากการที่มีกรรมการ/
ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ การทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการกํากับดูแลในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมแล้วเช่นกัน
11.1.2 สรุปความเห็นของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
ฝ่ายงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็น
ไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด โดยการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในนี้เป็นไป
ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเป็นฝ่ายงานที่มีความอิสระในการดำเนินงาน จึงรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมีความ
รัดกุมและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนที่เป็น
สาระสำคัญ มีการมอบหมายบุคคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ทำให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
ติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารทรัพย์สินอย่างเหมาะสม

11.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ/ หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ
11.2.1 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ
(1) นายสุธีร์ คันธารวงสกุล เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน Compliance & Legal เพื่อทำหน้าที่
กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้
ประสบการณ์การทำงาน
และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
นายสุธีร์
นิติศาสตร์บัณฑิต
ประสบการณ์ทำงาน
คันธารวงสกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Deputy Managing Director,
Compliance & Legal
บลจ.บัวหลวง จำกัด
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร Compliance
Refresher Course
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทจัดการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
กรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
ประเทศไทย หรือหน่วยงานทางการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทจัดการ
รายงาน
ประจำปี
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(2)

(3)

ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 6/2555 ได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ และการอบรม ของนายสุธีร์ คันธารวงสกุล เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับ
ผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน Compliance & Legal และ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท
หน่วยงาน Compliance & Legal ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่ขึ้น
โดยตรงกับคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานนี้ จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

11.2.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ
(1) นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

นางสาวสิริมา ปริญญาโท
ประภาพานิชย์ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
และ นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

(2)

(3)
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ประสบการณ์การทำงาน
และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน
- Deputy Managing Director,
Head of Internal Audit
บลจ.บัวหลวง จำกัด
- Head of Internal Audit
บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย
(ประเทศไทย)
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
- COSO Internal Control
- IT risk and IT Governance

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในด้าน
ต่างๆ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงาน
มีความรัดกุมและเหมาะสม

ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 4/2560 ได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ และการอบรมของ นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้
เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายงานนี้ จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
ประจำปี Jasmine Broadband Internet Infrastrure Fund

12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12.1 รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
12.1.1 การเปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท
จัดการ

วันที่ทำ
ธุรกรรม

บลจ.
บัวหลวง*

15 ก.ย. 64

ประเภท
ธุรกรรม

ชื่อ
ทรัพย์สิน

ประเภท
ทรัพย์สิน

ชื่อ
ผู้ออก

ซื้อหลักทรัพย์
CB21D02B
ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง

พันธบัตร

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

อัตรา
มูลค่า
ผลตอบแทน (ล้านบาท)
(ร้อยละ)
0.48

904.08

หมายเหตุ : * เป็นการซื้อขายกับกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ บลจ. บัวหลวง

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง
บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ
บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ
บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ
บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ
บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ
บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ

วันที่ทำ
ธุรกรรม
24 พ.ค. 64
15 มิ.ย. 64
5 ต.ค. 64
26 ต.ค. 64
16 พ.ย. 64
7 ธ.ค. 64

ประเภท
ธุรกรรม
ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ
ทรัพย์สิน

ประเภท
ทรัพย์สิน

CB21826A

พันธบัตร

CB21916A

พันธบัตร

CB22106B

พันธบัตร

CB22127A

พันธบัตร

CB21304A

พันธบัตร

CB22106B

พันธบัตร

ชื่อ
ผู้ออก
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

อัตรา
มูลค่า
ผลตอบแทน (ล้านบาท)
(ร้อยละ)
0.37

39.96

0.41

499.50

0.48

4.99

0.48

364.56

0.46

898.97

0.45

19.98

12.1.2 ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปและในราคาตลาด
12.1.3 นโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกัน และแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทจัดการอาจมีความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หากเกิดกรณี
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะ
ปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

รายงาน
ประจำปี
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12.1.4 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด
2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม
3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการทำธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรม
และเหมาะสม

12.2 รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
12.2.1 การเปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์

วันที่ทำ
ธุรกรรม

KBANK

10 พ.ค. 64

KBANK
KBANK
KBANK
KBANK
KBANK
KBANK
KBANK
KBANK
KBANK
KBANK
KBANK
KBANK
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ประเภท
ธุรกรรม

ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
15 มิ.ย. 64
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
16 มิ.ย. 64
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
16 มิ.ย. 64
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
6 ก.ค. 64
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
19 ก.ค. 64
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
21 ก.ค. 64
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
27 ก.ค. 64
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
27 ก.ค. 64
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
14 ก.ย. 64
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
5 ต.ค. 64
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
19 ต.ค. 64
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
16 พ.ย. 64
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ
ทรัพย์สิน

ประเภท
ทรัพย์สิน

CB21604A

พันธบัตร

CB21916A

พันธบัตร

CB21701A

พันธบัตร

CB21708A

พันธบัตร

CB21O07B

พันธบัตร

TB21901A

พันธบัตร

TB21901A

พันธบัตร

TB21901A

พันธบัตร

CB21N04A

พันธบัตร

CB21D02B

พันธบัตร

CB22106B

พันธบัตร

CB22120A

พันธบัตร

CB22217A

พันธบัตร

รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
ประจำปี Jasmine Broadband Internet Infrastrure Fund

ชื่อ
ผู้ออก
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

อัตรา
มูลค่า
ผลตอบแทน (ล้านบาท)
(ร้อยละ)
0.30

429.92

0.39

674.35

0.39

44.99

0.39

59.99

0.39

9.99

0.40

594.72

0.40

1,149.49

0.40

149.94

0.41

1,043.85

0.45

99.91

0.47

14.98

0.49

858.96

0.43

14.98

12.2.2 ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด
12.2.3 นโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกันและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทจัดการอาจมีความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หากเกิดกรณี
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะ
ปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน
12.2.4 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ในการทำธุรกรรมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่ประกาศกำหนด
2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม
3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการทำธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรม
และเหมาะสม
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12.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
บริษัทที่ให้ผลประโยชน์
ธนาคารแห่งอเมริกา
เนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็นเอ
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารทิสโก้
บมจ. ธนาคารยูโอบี
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย)
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
จำกัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บล. เอเซีย พลัส จำกัด
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
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

ส่วนที่ 4

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
13.1 ความเห็นผู้สอบบัญชี
1)

ชื่อผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของกองทุน
สำหรับงบการเงินของกองทุนฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2)

สรุปรายงานการสอบบัญชีของปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นสำหรับงบการเงินในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
รายงานผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของกองทุนฯ แสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด สำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่กำหนด
โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

รายงาน
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13.2 ตารางสรุปงบการเงิน
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2564
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
นำแสงตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน 2564 2563 และ 2562:
93,000 ล้านบาท)
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
(ราคาทุน : 4,175 ล้านบาท
(2563: 3,260 ล้านบาท และ
2562: 3,069 ล้านบาท))
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กำไรสะสม
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว
ทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

0

ร้อยละ
ของ
สินทรัพย์

100,000,000,000

4,177,873,703

202,434,743
34,699
16,413,075
104,396,756,220
246,762,543
14,317,054,543
816,510,000
15,380,327,086
89,016,429,134
76,683,800,000
12,332,629,134
89,016,429,134
11.1270
8,000,000,000
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2563
บาท

95.79 100,700,000,000

4.00

3,263,443,526

0.19
774,106,135
66,510
0.02
14,879,145
100.00 104,752,495,316
0.24
13.71
0.78
14.73
85.27
73.46
11.81
85.27

247,320,572
15,101,746,862
816,510,000
16,165,577,434
88,586,917,882
76,683,800,000
11,903,117,882
88,586,917,882
11.0733
8,000,000,000

ร้อยละ
ของ
สินทรัพย์

(หน่วย : บาท)
2562
ร้อยละ
บาท
ของ
สินทรัพย์

96.13 100,200,000,000

3.12

94.47

3,071,624,408

2.90

0.74
119,522,051
31,108
- 2,660,000,000
0.01
14,165,395
100.00 106,065,342,962

0.11
2.51
0.01
100.00

0.23
14.42
0.78
15.43
84.57
73.20
11.37
84.57

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

0.20
17.00
0.77
17.97
82.03
72.30
9.73
82.03

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : บาท)

		

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2564
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท
ของ
บาท
ของ
รายได้
รายได้

รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่า
10,143,780,324
รายได้ดอกเบี้ย
17,462,144
รายได้อื่น
                334,007
รวมรายได้
10,161,576,475
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
88,760,481
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
15,976,887
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
4,000,000
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
13,066,574
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
503,026,546
ต้นทุนทางการเงิน
797,313,160
ค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุน
129,815
ค่าใช้จ่ายอื่น
9,321,247
รวมค่าใช้จ่าย
1,431,594,710
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
8,729,981,765
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิ
969
ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกำไร(ขาดทุน)จาก
(700,471,482)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิ
(700,470,513)
จากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ
8,029,511,252
จากการดำเนินงาน

99.83 10,143,780,324
0.17
27,046,966
743,414
100.00 10,171,570,704

2562
ร้อยละ
ของ
รายได้

บาท

99.73
0.26
0.01
100.00

6,354,513,984
44,552,285
100
6,399,066,369

99.30
0.70
100.00

0.87
0.16
0.04
0.13
4.95
7.85
0.09
14.09
85.91

87,975,873
15,835,657
4,000,000
15,749,760
489,343,324
948,189,701
168,613
10,088,608
1,571,351,536
8,600,219,168

0.86
0.16
0.04
0.15
4.81
9.32
0.10
15.45
84.55

62,705,405
11,286,973
5,000,000
9,170,175
315,911,803
129,226,487
174,885
48,865,509
582,341,237
5,816,725,132

0.98
0.18
0.08
0.14
4.94
2.02
0.76
9.10
90.90

-

29,765

-

2,061

-

(6.89)

500,439,285

4.92

4,899,829,799

76.57

(6.89)

500,469,050

4.92

4,899,831,860

76.57

79.02

9,100,688,218

89.47 10,716,556,992

167.47
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งบกระแสเงินสด

(หน่วย : บาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก
การดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมดำเนินงาน
การซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การขาย(ซื้อ)เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับลดลง(เพิ่มขึ้น)
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนลดลง(เพิ่มขึ้น)
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดรับจากการลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี

2
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8,029,511,252

9,100,688,218

10,716,556,992

- (38,000,000,000)
(19,699,278,840) (14,770,226,942) (12,958,689,226)
18,800,974,864 14,604,799,751 12,428,992,550
(898,303,976)
(165,427,191)
(529,696,676)
31,811
(35,402)
(472)
2,660,000,000 (2,660,000,000)
(1,533,930)
(713,750)
(4,475,429)
(4,700,495)
27,227,323
84,756,158
(16,596,714)
(25,922,878)
(42,463,683)
(969)
(29,765)
(2,061)
700,471,482
15,307,681
782,005,479
8,606,191,621

(500,439,285) (4,899,829,799)
34,864,211
3,082,651
913,325,490
126,143,836
12,043,536,971 (35,205,928,483)

(777,863,013)
(908,952,887)
(800,000,000) (2,960,000,000)
(7,600,000,000) (7,520,000,000)
(9,177,863,013) (11,388,952,887)
(571,671,392)
654,584,084
774,106,135
119,522,051
202,434,743
774,106,135

(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

(หน่วย : บาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2562
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี
บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน
หัก : การลดลงของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยจากการเพิ่มทุน
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (บาท)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท)

11.0733
-

10.8757
-

10.7099
-

1.0913
(0.0876)
1.0037
(0.9500)
11.1270
89,016,429,134
88,569,470,452

1.0750
0.0626
1.1376
(0.9400)
11.0733
88,586,917,882
87,726,723,869

0.7271
0.6125
1.3396
(0.2438)
(0.9300)
10.8757
87,006,229,664
63,694,080,017

13.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2562
ผลการดำเนินงานในภาพรวม (ร้อยละ)
- อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี*
- อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหว่างปี
- อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี
- อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี**

9.07

10.37

16.83

11.47

11.59

10.05

1.62

1.79

0.91

1.74

1.05

59.07

* มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เป็นการถัวเฉลี่ยตามจำนวนวันทั้งปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน
** การซื้อขายเงินลงทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภทคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด โดยไม่รวมเงินฝาก
ธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ดังนั้น การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนจึงไม่ต้องนำมารวมคำนวณ

รายงาน
ประจำปี

2564



สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์** (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์*** (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการการเงิน
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุน (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย
อัตราการจ่ายเงินปันผล**** (ร้อยละ)

17.82

16.39

14.86

85.91
9.83

84.55
9.80

90.90
9.37

8.35
0.10

8.16
0.10

8.94
0.10

0.16
0.17
11.95

0.17
0.18
10.07

0.24
0.22
46.01

1.50
94.65

1.58
92.09

3.03
93.70

หมายเหตุ :
* อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคำนวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ((ส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวด+ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นปลายงวด)/2) สำหรับปี 2564 และ 2563 และ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคำนวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วย
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ((ส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวด*สัดส่วนจำนวนวันก่อนลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มต่อจำนวนวันใน 1 ปี) + (ส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวมปลายงวด*สัดส่วนจำนวนวันหลังลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มต่อจำนวนวันใน1ปี)) สำหรับปี 2562
** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์คำนวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวมต้นงวด+สินทรัพย์
รวมปลายงวด)/2) สำหรับปี 2564 และ 2563 และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์คำนวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วย
สินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวมต้นงวด*สัดส่วนจำนวนวันก่อนลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มต่อจำนวนวันใน1ปี) + (สินทรัพย์รวม
ปลายงวด*สัดส่วนจำนวนวันหลังลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มต่อจำนวนวันใน1ปี)) สำหรับปี 2562
*** อัตราการหมุนของสินทรัพย์คำนวณจากรายได้รวมหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวมต้นงวด+สินทรัพย์รวมปลายงวด)/2)
สำหรับปี 2564 และ 2563 และ อัตราการหมุนของสินทรัพย์คำนวณจากรายได้รวมหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวมต้น
งวด*สัดส่วนจำนวนวันก่อนลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มต่อจำนวนวันใน1ปี) + (สินทรัพย์รวมปลายงวด*สัดส่วนจำนวนวันหลังลงทุน
ในทรัพย์สินส่วนเพิ่มต่อจำนวนวันใน1ปี)) สำหรับปี 2562
**** อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานในงวดที่เกี่ยวข้องหารด้วยกำไรจากการลงทุน
สุทธิ (โดยรวมรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนแต่ไม่รวมรายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน)
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รายงาน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน
ประจำปี Jasmine Broadband Internet Infrastrure Fund

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของบริษัทจัดการ
(Management Discusssion and Analysis : MD&A)
14.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในส่วนนี้ควรอ่านคู่กับงบการเงินสำหรับปี 2564 และงบการ
เงินสำหรับปี 2563 พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีนั้นๆ

14.1.1 ภาพรวมของการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
ภาพรวมของการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับปี 2564 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิปลายงวดเท่ากับ 89,016.43 ล้าน
บาท ประกอบด้วยทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย 76,683.80 ล้านบาท และ กำไรสะสม 12,332.63 ล้านบาท
กองทุนมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปีเท่ากับ 429.51 ล้านบาท กองทุนมีการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปีเท่ากับ 8,029.51 ล้านบาท และกองทุนมีการแบ่งปันกำไร
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี เท่ากับ 7,600.00 ล้านบาท
สำหรับปี 2564 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ 8,029.51 ล้านบาท
กองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์ถัวเฉลี่ยระหว่างปีเท่ากับ 88,569.47 ล้านบาท ทำให้อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นใน
สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 9.07 ลดลง
ร้อยละ 1.30 จากร้อยละ 10.37 ในปี 2563 เนื่องจากในปี 2564 กองทุนมีการขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจำนวน 700.47 ล้านบาท (ขาดทุนจากการประเมินราคา
ยุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 700.00 ล้านบาท) ขณะที่ปีที่แล้วมีกำไรจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจำนวน 500.47 ล้านบาท (กำไรจากการประเมินราคา
ยุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 500.00 ล้านบาท)
สำหรับปี 2564 กองทุนมีรายได้รวมจากการลงทุนเท่ากับ 10,161.57 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของรายได้
จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เท่ากับร้อยละ 11.47 ลดลงร้อยละ 0.12
จากร้อยละ 11.59 ในปี 2563 เนื่องจาก ปี 2564 กองทุนมีรายได้ดอกเบี้ยเท่ากับ 17.46 ล้านบาท ลดลง
9.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีรายได้ดอกเบี้ยเท่ากับ 27.05 ล้านบาท
กองทุนมีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี 2564 เท่ากับ 1,431.59 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เท่ากับร้อยละ 1.62 ลดลงร้อยละ 0.17 จากร้อยละ 1.79
เนื่องจากกองทุนมีต้นทุนทางการเงินลดลง 150.88 ล้านบาท จากการที่กองทุนมีการชำระคืนเงินต้นใน
ระหว่างปี 2564
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างปีเท่ากับร้อยละ 1.74 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.69 จากร้อยละ 1.05 ในปี 2563 เนื่องจาก
ปี 2564 กองทุนมีการลงทุนซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 38,500.25
ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9,125.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีการลงทุนซื้อและขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 29,375.03 ล้านบาท

รายงาน
ประจำปี

2564
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14.1.2 ความสามารถในการทำกำไร
งบกำไรขาดทุน
กำไรจากการลงทุนสุทธิสำหรับปี 2564 เท่ากับ 8,729.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.76 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 1.51 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการลงทุนสุทธิสำหรับปี 2563 เท่ากับ 8,600.22 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
กองทุนมีรายได้รวมสำหรับปี 2564 เท่ากับ 10,161.57 ล้านบาท ลดลงจาก 10,171.57 ล้านบาท ใน
ปี 2563 จำนวน 10.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.10 โดยมาจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
นำแสง 10,143.78 ล้านบาท ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2563 กองทุนมีรายได้ดอกเบี้ยเท่ากับ 17.46 ล้าน
บาท ลดลงจาก 27.05 ล้านบาท ในปี 2563 จำนวน 9.59 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2564 เท่ากับ 1,431.59 ล้านบาท ลดลงจาก 1,571.35 ล้านบาทในปี 2563 จำนวน
139.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.89 โดยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
เท่ากับ 121.93 ล้านบาท ลดลงจาก 123.73 ล้านบาทในปี 2563 จำนวน 1.80 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 1.45 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่ากับ 503.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 489.34 ล้านบาทในปี 2563
จำนวน 13.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.80 (ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 503.03 ล้าน
บาท ประกอบด้วยค่าบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน 401.32 ล้านบาท ค่าสิทธิแห่งทาง 91.82
ล้านบาท และค่าประกันภัย 9.89 ล้านบาท เปรียบเทียบกับในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่ากับ
489.34 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน 389.62 ล้านบาท ค่าสิทธิแห่ง
ทาง 89.79 ล้านบาท และค่าประกันภัย 9.93 ล้านบาท) ในปี 2564 กองทุนมีต้นทุนทางการเงิน 797.31
ล้านบาท ลดลงจาก 948.19 ล้านบาท ในปี 2563 จำนวน 150.88 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนมีภาระ
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วน
เพิ่ม ลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวในระหว่างปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800.00 ล้านบาท
และสำหรับปี 2564 กองทุนมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ 9.32 ล้านบาท ลดลงจาก 10.09 ล้านบาท ในปี 2563
จำนวน 0.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.61
กองทุนรับรู้รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในปี 2564 จำนวน
700.47 ล้านบาท เกิดจากกองทุนมีขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์
สินเส้นใยแก้วนำแสง 700.00 ล้านบาท (จากเดิม 100,700.00 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 100,000.00
ล้านบาท ในปี 2564)
การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการหากำไร
ในปี 2564 กองทุนมีอัตราส่วนกำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 85.91 เพิ่ม
ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.36 จากร้ อ ยละ 84.55 ในปี 2563 เนื่ อ งจาก ในปี 2564 กองทุ น มี ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม
ลดลง 139.76 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก ในปี 2564 กองทุนมีต้นทุนทางการเงิน 797.31 ล้านบาท
ลดลงจาก 948.19 ล้านบาท ในปี 2563 จำนวน 150.88 ล้านบาท เนื่องจากภาระดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้
ยืมระยะยาวเพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม ลดลงจากการ
ชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวในระหว่างปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800.00 ล้านบาท และ กองทุนมี
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (กำไรจากการลงทุนสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย) เท่ากับร้อยละ
9.83 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 จากร้อยละ 9.80 ในปี 2563 เนื่องจากในปี 2564 กองทุนมีกำไรจากการ
ลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 129.76 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกองทุนมีค่าใช้จ่ายรวม ลดลง 139.76 ล้านบาท
ตามเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น
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14.1.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
งบดุล
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 104,396.76 ล้านบาท ประกอบด้วยเงิน
ลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 100,000.00 ล้านบาท (ลดลง 700.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.70
จาก 100,700.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงในปี 2564) เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,380.35 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น
342.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.49 จาก 4,037.62 ล้านบาท) และสินทรัพย์อื่น 16.41 ล้านบาท
(เพิ่มขึ้น 1.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.31 จาก 14.88 ล้านบาท)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 89,016.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 429.51 ล้านบาท หรือ
ร้ อ ยละ 0.48 จาก 88,586.92 ล้ า นบาท ณ วั นที่ 31 ธั น วาคม 2563 สิ นทรั พ ย์ สุ ท ธิ ต่ อ หน่ ว ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 11.1270 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 0.0537 บาทต่อหน่วย จาก
11.0733 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงรายเดียวของกองทุน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนิน
งานของ TTTBB ของปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้ว TTTBB ยังคงมีความสามารถที่
จะชำระค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้ โดยในปี 2564 TTTBB มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัด
จำหน่าย และค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง (EBITDAR) ประมาณ 15,309.55 ล้านบาท ในขณะที่ TTTBB
มีรายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่จ่ายให้กองทุนในปี 2564 เท่ากับ 10,143.78 ล้านบาท
ดังนั้น ในปี 2564 TTTBB มีสัดส่วนของรายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินที่จ่ายให้กองทุนต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และ ก่อนจ่ายค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสงให้กองทุนเท่ากับร้อยละ
66.26
การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ในปี 2564 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (รายได้จากการลงทุนสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย)
เท่ากับร้อยละ 8.35 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.19 จากร้อยละ 8.16 ในปี 2563 สาเหตุหลักเนื่องจากปี 2564
มีกำไรจากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 129.76 ล้านบาท อันเนื่องมาจากกองทุนมีค่าใช้จ่ายลดลง 139.76
ล้านบาท
ปี 2564 กองทุนมีอัตราการหมุนของสินทรัพย์ (รายได้รวม / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย) เท่ากับ 0.10 เท่า
ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2563

14.1.4 ความสามารถในการชำระหนี้
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนมีหนี้สินรวมเท่ากับ 15,380.33 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 246.76 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14,317.05 ล้านบาท และ
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 816.51 ล้านบาท หนี้สินรวมปี 2564 ลดลง 785.25 ล้านบาท หรือ ลดลง
ร้อยละ 4.86 จาก 16,165.58 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 กองทุนมีการชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน เป็นจำนวนเงิน 800.00 ล้านบาท
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การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 17.82 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 16.39 เท่า
ในปี 2563 เนื่องจากกองทุนมีหนี้สิน (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) ลดลง แสดงว่ากองทุนมีความสามารถและมี
ความคล่องตัวในการชำระหนี้ระยะสั้นมากขึ้น

14.1.5 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนมีเงินฝากธนาคารเท่ากับ 202.43 ล้านบาท ลดลง 571.68 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 73.85 เมื่อเทียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2563 ที่จำนวน 774.11 ล้านบาท
(1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
สำหรับปี 2564 กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 8,606.19 ล้านบาท ลดลง
3,437.35 ล้านบาทจากปี 2563 ที่กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 12,043.54 ล้าน
บาท สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2563 กองทุนมีรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนลดลงจากการที่
กองทุนได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 2,660 ล้านบาท ขณะที่กองทุนไม่มีรายการดังกล่าวในปี
2564 ทำให้กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง
สำหรับปี 2564 กองทุนมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 9,177.86 ล้านบาท ลด
ลง 2,211.09 ล้านบาท จากปี 2563 ที่กองทุนมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน
11,388.95 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก ในปี 2564 กองทุนมีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เป็นจำนวนเงิน 800.00 ล้านบาท ลดลง 2,160.00 ล้านบาท จากปี 2563 ที่กองทุนมีการชำระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจำนวนเงิน 2,960 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2563 กองทุนมีการชำระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยาวในส่วนของเงินกู้ยืมเพื่อชำระ VAT จากการที่กองทุนสามารถขอคืนภาษี
มูลค่าเพิ่มจากสรรพากรได้ในระหว่างปีและนำไปชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว
(2) รายจ่ายลงทุน (capital expenditure)
สำหรับปี 2564 กองทุนไม่มีรายจ่ายลงทุน
(3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
กองทุนคาดว่ายังมีเงินทุนเพียงพอ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโดยไม่ต้องมีการกู้ยืมเงินเพิ่ม แต่ถ้า
หากกองทุนมีความจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินเพิ่ม กองทุนคาดว่าน่าจะทำได้ไม่ยาก เนื่องจาก
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำคือ เท่ากับ 0.17 เท่า
(4) ความสามารถในการชำระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (covenant) และภาระ
ผูกพันที่สำคัญ
ณ วั นที่ 31 ธั น วาคม 2564 กองทุ น มี ห นี้ สิ นจากการกู้ ยื ม เงิ นจากธนาคารกรุ ง เทพ จำกั ด
(มหาชน) จำนวน 14,400.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับซื้อกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
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โดยมีรายละเอียดสัญญากู้ยืมเงินสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ดังนี้
เรื่อง
		

รายละเอียด

อายุสัญญาเงินกู้

เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน
ภายใน 10 ปี 6 เดือน โดยจะครบกำหนดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2573 
เงินกู้เพื่อชำระ VAT
ภายใน 2 ปี หลังจากที่เบิกใช้เงินกู้ยืม หรือได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากกรมสรรพากร
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

ดอกเบี้ย

เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน
อัตราดอกเบี้ย MLR ตามประกาศของธนาคาร
เงินกู้เพื่อชำระ VAT
อัตราดอกเบี้ย MLR ตามประกาศของธนาคาร บวกร้อยละ 0.25

		
ข้อปฏิบัติทางการเงิน

		
		

กองทุนต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อน
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่ายของกองทุน (Interest Bearing Debt/
EBITDA Ratio) ไม่เกินกว่า
- ปี 2562 - ปี 2570 : 4.0X
- ปี 2571 - ปี 2573 : 2.0X

เงื่อนไขบังคับ
ก่อนการเบิกใช้เงินกู้

เงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้เงินกู้ เช่น
• กองทุนต้องส่งมอบเอกสารที่ระบุว่ากองทุนได้รับอนุมัติจากบุคคลที่เกี่ยวข้องสำหรับ
การเข้าซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
• กองทุนต้องส่งมอบสำเนาของเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
• ไม่มีเหตุผิดนัดตามสัญญากู้เกิดขึ้น
• ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของ
กองทุน
• กองทุนต้องส่งมอบหลักฐานการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลักประกัน

จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มในจำนวน
558,000 คอร์กิโลเมตร

		

เงื่อนไขที่สำคัญอื่นๆ

• ผู้ให้กู้สามารถบังคับให้กองทุนชำระคืนเงินกู้ยืมก่อนกำหนดได้ หากทรัพย์สินของ
กองทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้รับความเสียหายในสาระสำคัญตามเงื่อนไขที่คู่สัญญา
จะได้กำหนดต่อไป และกองทุนไม่ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับสู่สภาพเดิม
ภายใน 6 เดือน และ/หรือ กองทุนซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่มไม่สำเร็จ 
• กองทุนมีสัญญาข้อตกลงกระทำการ เช่น การจัดส่งข้อมูลและเอกสาร การทำประกัน
ภัยทรัพย์สิน การปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
• กองทุนมีสัญญาข้อตกลงจะไม่กระทำการ เช่น การไม่เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ การไม่
นำทรัพย์สินไปก่อหลักประกันใดๆ เป็นต้น
• กองทุนมีข้อจำกัดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและลดทุน

รายงาน
ประจำปี

2564

99

ข้อปฏิบัติทางการเงิน

เกณฑ์

อัตราส่วนของกองทุน
31 ธันวาคม 2564

กองทุนต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรจาก
การดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
ของกองทุน (Interest Bearing Debt/EBITDA Ratio) ไม่เกินกว่า
ปี 2562 - ปี 2570 : 4.0X
ปี 2571 - ปี 2573 : 2.0X

ไม่เกิน 4 เท่า

1.50 เท่า

14.1.6 ผลตอบแทนของกองทุน
อัตราผลตอบแทนของกองทุนจากตารางหัวข้อ 7.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินคืนทุน
สำหรับผลการดำเนินงานรอบในรอบปีบัญชี 2564 จะเป็นจำนวนรวมของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่
25 - 28 กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.95 บาท/หน่วย และสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี
บัญชี 2563 จะเป็นจำนวนรวมของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 21 - 24 กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ
0.99 บาท/หน่วย โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลดังนี้
อัตราผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี 2564
(ร้อยละ)

ปี 2563
(ร้อยละ)

ราคาที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ราคา IPO เท่ากับ 10.00 บาท)
ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 (9.9162 บาท)
ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 (9.8753 บาท)
ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 (9.8516 บาท)
ราคาที่ออกเสนอขายเพิ่มทุนครั้งที่ 1 (ราคา RO เท่ากับ 9.00 บาท)
ราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (10.30 บาท)

9.50
9.58
9.62
9.64
10.55
9.22

9.90
9.98
10.03
10.05
11.00
9.61

การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
ในปี 2564 กองทุนมีอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนทุน เท่ากับ 0.16 เท่า ลดลงจากปี 2563 ที่เท่ากับ 0.17 เท่า
กองทุ น มี อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ นต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เท่ า กั บ 0.17 เท่ า ในปี 2564 ลดลงจาก 0.18 เท่ า
ในปี 2563 และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย เท่ากับ 11.95 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่เท่ากับ
10.07 เนื่องจากในปี 2564 กองทุนมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยลดลง อันเนื่องมาจากกองทุนได้ชำระคืนเงินกู้
ยืมซึ่งเป็นเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 800.00 ล้านบาท
กองทุนมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 94.65 ในปี 2564
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14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต
ค่าใช้จ่ายย้ายสายเส้นใยแก้วนำแสงลงใต้ดิน ซึ่งประมาณการว่าจะเริ่มมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวตั้งแต่ปี 2558 แต่ใน
ปี 2564 ที่ผ่านมายังไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการนำสายเส้นใยแก้วลงใต้ดินอาจจะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคตจากคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายย้ายสาย
เส้นใยแก้วนำแสงลงดินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดย TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงลงใต้ดิน (Relocation expenses) และค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน (Sub-duct Rental) โดย
(1) TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมในส่วนที่มากกว่ามูลค่าที่ได้
ประมาณการไว้ในประมาณการทางการเงินที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างคู่สัญญาในขณะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครั้งแรกเมื่อปี 2558 และ (2) TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
นำแสงส่วนเพิ่มทั้งจำนวนจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
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0

15. ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน
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“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-REIT1)
ที่แสดงไว้ ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของกองทุน www.jas-if.com”

วันที่รวบรวมข้อมูล 18 กุมภาพันธ์ 2565
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบการเงิน
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สมมติฐานและประมาณการกระแสเงินสด
สำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
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®¨´Árµ¦¦³Á¤·

µ¦Îµ®
®¤¼¨nµ¨µ °¦´¡¥r· £µ¥ÄoÃ¦¦oµ°»

ª·¸µ¦¦³Á¤·
ª´¸ÉµÎ ¦ª¦´¡¥r·

ª·¸¡·µ¦µµ¦µ¥Åo
¥Åo (Income Approach) ¹É ÄoÁÈ ª·¸®¨´Äµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ

ª´¸É¦³Á¤·¤¼¨nµ

31 ´ªµ¤ 2564
2
100,000,000,000
00 0 0
µ (®¹ÉÂ¨oµµoª)
(¤¼¨nµ´ »´ °¦µ¥Åo¸ÉÁÈ ¦³ÂÁ·
(¤
Á· ¦¦¤··ÍÄ¦´¡¥r·ÁoÄ¥ÂoªÎµÂ Îµª
µ µ®µ¤°µ¥»µ¦Äoµ (Useful Life) ¦³¤µ
1,680,500 °¦r·Ã¨¨Á¤¦ £µ¥Äoo¤¤·µÎ
40.00 ¸))
µ¦°µ¤¼¨ n µ ¦´¦´¡ ¥r·  Ä¦´
µ¦°
Ä Ê ¸ Ê ÁÈ µ¦¡·
µ¦¡·  µ¦µ¦µ¥Åo µµ¦´ ®µ¨¦³Ã¥r
Ã¦ nµ¥ÁoÄ¥Âoªo ÎµÂ
Â Îµª 1,680,500
0,500 °¦r·Ã¨Á¤¦ °
°°»¦ª¤Ã¦¦oµ¡ºÊ µ
Á°µ¦Ä®o¦·µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r· Á¨ ¸É°µo °·
¦°Ârr°·Á°¦rÁÈ ´¤· µ¤ °o Á
QT)2020
¹É¦·¬´¬´ ¸.Å°.¸. Â°¡Á¡¦´
Á¡¦´¨ Îµ´ Åo¦´ µ¦ªn
µ µoµÄ®oµÎ µ¦Ä®o
CIT_(QT)2020-0042-T
ªµ¤Á®È
µµ¦´
µ¤Á®È °¤¼¨nµ´ »»´ °¦µ¥Åo
°¦
µ¦´®µ¨¦³Ã¥r
®µ¨
 Å¦¤µ¸É 1 °¸ 2564 ¹É
Åoo ´ ÎµÅn°®oµµ Â¨³°µ¤¼
Â¨³°
¨nµ Ä»Ç Å¦¤µ´
Å
Å ´Ê ®¤ 11 Å¦¤µ ¦°¨»¤
Å
256 Å¦¤µ¸É 1-4 ¸ 25
2565 Â¨³Å¦¤µ¸
¤µ¸É 1-4 ¸ 2566 Îµ®¦´¦´µ¦
µ¦°µ
Å¦¤µ¸
É 2-44 ¸ 2564
¦°µ Îµ®¦´Å¦¤µ¸
É 4 °¸ 2564
¤¼¨nµ¦´¡´ ¥r· ¦´Ê ¸ÁÊ È µ¦°µ

ªµ¤Á®È °¤¼¨nµ
¦´¡¥r··

C

ol

er

s

®¤µ¥Á®»

´Ê Ânª´ ¸É 8 »¤£µ¡´r 2564 ¹ 26 »¤£µ¡´r 2564



°Âªµ¤´
ªµ¤´º°
¦·¦·¬´ ¸.ÅÅ°.¸. Â°¡Á¡¦´
¦´¨ Îµ´

ºÉ°µµ¦oµ “°¨¨·¨·Á°°¦r ¦³Á«Å¥”




¼o°»¤´·¦µ¥µ
µ

¼o¦ª°¦µ¥µ
°¦

µµª´µ «»£¦¡·µ
¼°o µÎ ª¥µ¦°µª»Ã n µ¥¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r·
¼o ¦³Á¤·®¨´¦´°»µ-¨. (ª.078)

µ¥¡¨
¨ «¦¸Á¸¥¤°
¼°o µÎ ª¥µ¦
ª¥ µ n µ¥¦³Á¤·¤¼¤¼¨nµ¦´¡¥r·
¼o ¦³
¦³Á¤·®¨´¦´°»
µ-¨
µ-¨. (ª.446)

¼o¦³Á¤·¤¼¨nµ

µ¥··´ ª´µ
¼o nª¥¼o ´ µ¦ n µ¥¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r·
¼o ¦³Á¤·®¨´´Ê ª·µ¤´ (ª.2174)
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5 ¤¼¨nµ´ »´ °¦´¡¥r·Ã¥ª·¸¦µ¥ÅoÂ·¨¦³ÂÁ· (DCF)
·ÁÈ ¤¼¨nµ (´ Á«¬)

4 ÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ·µ»· (µ)
ÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ·µ
°´¦µµ¦Á·ÃÁ¨¸¥É
¦³ÂÁ·µµ¦ÎµÁ·µ»·
°´¦µ·¨ (Discount Rate) - ¦´Á¡·É¤ 1% Á¤ºÉ°·Ê »´µÁnµ®¨´

¦ª¤nµÄonµ¥´Ê ®¤ (µ)

¦ª¤nµÄonµ¥°ºÉÇ (µ)

3.1 nµÄoµn ¥Äµ¦¥oµ¥ÁoÄ¥ÂoªÎµÂ¨Äo·Â¨³nµÁnµn°¨Äo·_ JASIF 1
3.2 nµÄoµn ¥Äµ¦¥oµ¥ÁoÄ¥ÂoªÎµÂ¨Äo·®¨´·Ê »´µÁnµ
3.3 nµÁnµn°¨Äo·®¨´·Ê »´µÁnµ

3 nµÄonµ¥°ºÉÇ

¦ª¤nµÄonµ¥Äµ¦ÎµÁ·µ (µ)

2.1 nµ¦·®µ¦Â¨³Îµ¦»¦´¬µ (¦³»µ¤´µ-¦´Á¡·É¤ ¹ Ê ¸ ¨³ 1.06% ®¨´·Ê »´µ)
2.2 nµ··Â®nµ (Right of Way)
2.3 nµÁ¸¥Ê ¦³´£´¥

2 nµÄonµ¥Äµ¦ÎµÁ·µ

¦ª¤¦µ¥Åoµµ¦ÎµÁ·µ´Ê ®¤ (µ)

°´¦µnµÁnµµ¤´µ¦³´¦µ¥Åoµn Ánµ
°´¦µµ¦Á·ÃnµÁnµ (°oµ°·µ¤´µ)
¦µ¥Åoµn Ánµµ JASIF 1 Ã¥¼Áo nµ¦µ¥¥n°¥
¦µ¥Åoµn Ánµµ JASIF 2 Ã¥¼Áo nµ¦µ¥¥n°¥
¦µ¥ÅonµÁnµ¦¸É¸ µ¤µ¦®µ¼oÁnµ¦µ¥°ºÉÅo

ªµ¤µ¤µ¦µ¦Ä®o¦·µ¦ÁnµÁoÄ¥ÎµÂoªµ¤´µ¦³´¦µ¥Åoµn Ánµ - JASIF 1
ªµ¤µ¤µ¦µ¦Ä®o¦·µ¦ÁnµÁoÄ¥ÎµÂoªµ¤´µ¦³´¦µ¥Åoµn Ánµ - JASIF 2

°´¦µµ¦Ánµ (¼Áo nµ¦µ¥Á¸¥ª) - JASIF 1
°´¦µµ¦Ánµ (¼Áo nµ¦µ¥Á¸¥ª) - JASIF 2

ÁoÄ¥ÂoªÎµÂ¦o°¥¨³ 20 °ÎµªÁoÄ¥ÂoªÎµÂnªÁ¡·É¤´Ê ®¤ (JASIF 2)

1.3 µ¦ÁnµÄ¦¸É¸ TTTBB µ¤µ¦®µ¼oÁnµ¦µ¥°ºÉÅo
ÁoÄ¥ÂoªÎµÂ¦o°¥¨³ 20 °ÎµªÁoÄ¥ÂoªÎµÂÁ·¤´Ê ®¤ (JASIF 1)

°´¦µnµÁnµµ¤´µ¦³´¦µ¥Åoµn Ánµ
°´¦µµ¦Á·ÃnµÁnµ (°oµ°·µ¤´µ)
¦µ¥ÅonµÁnµµ¤´µ¦³´¦µ¥ÅonµÁnµ

ªµ¤µ¤µ¦µ¦Ä®o¦·µ¦ÁnµÁoÄ¥ÎµÂoªµ¤´µ¦³´¦µ¥Åoµn Ánµ - JASIF 1
ªµ¤µ¤µ¦µ¦Ä®o¦·µ¦ÁnµÁoÄ¥ÎµÂoªµ¤´µ¦³´¦µ¥Åoµn Ánµ - JASIF 2

°´¦µµ¦Ánµ (¼Áo nµ¦µ¥Á¸¥ª) - JASIF 1
°´¦µµ¦Ánµ (¼Áo nµ¦µ¥Á¸¥ª) - JASIF 2

ÁoÄ¥ÂoªÎµÂ¦o°¥¨³ 20 °ÎµªÁoÄ¥ÂoªÎµÂnªÁ¡·É¤´Ê ®¤ (JASIF 2)

1.2 µ¦Ánµµ¤´µ¦³´¦µ¥ÅonµÁnµ (¼oÁnµ TTTBB_°´¦µ¦o°¥¨³ 20)
ÁoÄ¥ÂoªÎµÂ¦o°¥¨³ 20 °ÎµªÁoÄ¥ÂoªÎµÂÁ·¤´Ê ®¤ (JASIF 1)

1.1 °´¦µnµÁnµµ¤´µÁnµ®¨´ (¼oÁnµ TTTBB °´¦µ¦o°¥¨³ 80)
¦´¡¥r· ÁoÄ¥ÂoªÎµÂÁ·¤ (JASIF 1)
¦´¡¥r· ÁoÄ¥ÂoªÎµÂnªÁ¡·É¤ (JASIF 2)
°´¦µµ¦Ánµ (¼Áo nµ¦µ¥Á¸¥ª)
ªµ¤µ¤µ¦µ¦Ä®o¦·µ¦ÁnµÁoÄ¥ÎµÂoªµ¤´µÁnµ®¨´
°´¦µnµÁnµµ¤´µÁnµ®¨´
°´¦µµ¦Á·ÃnµÁnµ (°oµ°·µ¤´µ)
¦µ¥ÅonµÁnµµ¤´µÁnµ®¨´

¦ª¤¦´¡¥r·ÁoÄ¥ÂoªÎµÂ´Ê ®¤

ªµ¤µ¤µ¦µ¦Ä®o¦·µ¦ÁoÄ¥ÂoªÎµÂ (ÎµªÁoÄ¥ÂoªÎµÂ´Ê ®¤_100%)
¦´¡¥r· ÁoÄ¥ÂoªÎµÂÁ·¤ (JASIF 1)
¦´¡¥r· ÁoÄ¥ÂoªÎµÂnªÁ¡·É¤ (JASIF 2)

1 ¦³¤µµ¦¦µ¥Åo

¦µ¥¨³Á°¸¥nª¦³¥³Áª¨µ

¸ ¸
ÎµªÁº°
Á¦·¤o
·Ê »

980,500
700,000

°¦r·Ã¨Á¤¦

°¦r·Ã¨Á¤¦
°¦r·Ã¨Á¤¦

6.25%

87.54%
1.57%
¸ ¸É 1.00-10.08

¸ ¸É 11.00-35.00

-299,160,096

1,713,420,858

1,822,554,576

-1,126,428,451

6,477,579,708
85.19%
0.83%
6,477,579,708
0.26452

-278,856,587

-26,914,565
-272,245,531

-827,26
27
-827,268,354

6,424,390,888
85.38%
0.84%
6,424,390,888
0.28369

-1,099,860,209

-11,157,133,716

-37,404,665,581

-821,003,622

7,277,233
277,233
-597,277,233
0,065,476
-220,065,476
-9,925,6
-9,925,645

7,604,008,159

7,524,251
524,251
7,524,251,097

-591,012,501
-220,065,476
-9,925,645

196,100
140,000
00%
0.00%
0.00%
0.00%
-

196,100
140,000
00
0.00%
0.00%
.00%
0.00%
-

784,40
784,400
560,000
100.00%
00.00%
1,344,400
1
1,344,4
471.34
1.06%
7,604,008,159

980,500
700,000

1,680,500

19.00
12.00
1 ¤.. 83
31 .. 83

196
196,10
196,100
14
140,000
0.00%
0.00%
0%
0.00%
-

196,100
196
196,
140,000
0.00%
0.00%
0.00%
.00%
00%
-

-24,992,796
-253,863,791

7.25%
99,977,861,080
100,000,000,000

µ/¸ (¦³»µ¤´µ)
µ/¸
µ/¸

¨Á¤¦´Ê ®¤ (JASIF 1)
°°¦rr ·ÃÃ¨Á¤
°°¦·
¨Á¤¦
°°¦r
°¦rr ·Ã¨¨Á¤¦´Ê ®¤ (JASIF 2)
°°¦r
°°
° ·Ã¨Á¤¦¦o°¥¨³ 20 (JASIF 1))
°°¦r·Ã¨Á¤¦¦o°¥¨³ 20 (JASIF
SIF 2)
°¦r·Ã¨Á¤¦
°¦r·Ã¨Á¤¦
/Áºº° (Á¦·¤É ¸
o¸
µ/°¦r·Ã¨Á¤¦/Áº
o ¸ 25
2569)

°°¦r·Ã¨Á¤¦´Ê ®¤ (JASIF 1)
°°¦r·Ã¨Á¤¦´Ê ®¤ (JASIF 2)
°°¦r·Ã¨Á¤¦¦o°¥¨³ 20 (JASIF 1)
°°¦r·Ã¨Á¤¦¦o°¥¨³ 20 (JASIF
ASIFF 2)
°¦r·Ã¨Á¤¦
°¦r·Ã¨Á¤¦
¦/Áº°
µ/°¦r·Ã¨Á¤¦/Áº
¦´µ¤°´¦µÁ·
¦µÁ·Á¢o°

784,400
560,000
100.00%
1,344,400
39
466.39
1.06%
%
7,524,251,097
24,251,097

980,500
700,000

1,680,500

-665,355,198
-911,399,982
-9,580,378,537

-26,247,531,865

-401,320,205
-220,065,476
-9,925,645

274,283,399,032

20.0%
20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00%
-

20.0%
20.0%
100.0%
100.0%
196,100
140,000
779.38
1.06%
21,521,893,644

80%
°°¦r·Ã¨Á¤¦´Ê ®¤ (JASIF 1)
80%
°°¦r·Ã¨Á¤¦´Ê ®¤ (JASIF 2)
100%
°°¦r·Ã¨Á¤¦´Ê ®¤
1,344,400
°¦r·Ã¨Á¤¦
441.66
µ/°¦r·Ã¨Á¤¦/Áº°
1.06%
¦´µ¤°´¦µÁ·Á¢o°
252,761,505,387

1,680,500

18.00
12.00
1 ¤.. 82
31 .. 82

60
-26,771,160

1,610,547,897

125,572,495

,923,156
511,923,156
84.75%
-92.1
-92.16%
511,
511,923,156
0.24530

104,318
04,318
-92,104,318

-320
-320,
-320,913,703

6,530,097,449
84.98%
0.81%
6,530,097,449
0.24663

-1,154,513,196

-2,414,252
-24,356,908

-65,333
-65,333,158

,444,959
44 959
-47,444,959
-17,116,204
-771,9
-771,995

604,027,474

196,100
140,000
0%
0.00%
0%
0.00%
0.00%
-

196,100
140,000
0.00%
00%
0.00%
0
0.00%
-

784,400
84,400
00
560,000
0,000
100.00%
1,344,400
1,344,40
4
481.38
1.06%
604,027,474

980,500
700,000

1,680,500

20.08
0.93
1 ¤.. 85
29
2 ¤..
¤.. 85

28,929,147
-28,929,147
-291,984,55
1,984,5
-291,984,556

-833,599,493

-603,608,372
-220,065,476
-9,925,645

7,684,610,
7,684,610,6
7,684,610,645

196,100
140
140,000
0.00%
0.00%
%
0.00%
-

196,100
196,10
1140,000
0.00%
0.00%
0.00%
00%
-

784,400
560,000
100.00%
1,344,400
476.333
1.06%
.06%
7,684,610,645
4,610,645
,61

0,50
980,500
700,000

1,680,500
1,680,5

20.00
12.00
1 ¤.. 84
31 .. 84

1,395,858,865
5,858,865
58,865

6,069,945,994
84.75%
1085.71%
94
6,069,945,994
22996
0.22996

-1,
-1,092,094,050

-317,
-317,4
-317,429,466

28,62
-28,626,129
-288,803,3
-288,803,337

-774,664,584

-562,561,661
-202,949,272
-9,153,650

7,162,040,04
7,162,040,044

196,100
14
140,
140,000
0.00%
0.00%
%
0.00%
-

196,100
140,000
14
0.00%
0.00%
0.00%
0%
-

784,400
560,000
100.00%
1,344,400
481.38
1.06%
06%
7,162,040,044
,040,044
,044

80,500
980,500
700,000

1,680,500
1,680,50
0,5

21.00
2
11.07
30 ¤.. 85
31 .. 85

1,422,189,012
1

632,815,815
6,632,815,815
84.51%
9.27
9.27%
6,632,8
6,632,815,815
0.21442

72,018
2,018
-1,215,572,018

-369,108,2066

-33,252,253
-335,855,953

-846,463,
-846,463,812

472,691
72,691
-616,472,691
220,065,476
0,065,47
-220,065,476
-9,925,645

7,848,387,834

196,100
140,000
%
0.00%
0.00%
0
0.00%
-

196,100
140,000
0.00%
0%
0.00%
0%
0.00%
-

784,400
4,4000
560,000
0,000
100.00%
1,344,400
4,40
4
48
486.49
1.06%
7,848,387,834
7

980,500
700,000

1,680,500

22.00
12.00
0
00
1 ¤..
.. 86
31 .. 86

1,336,054,175
,054,175

6,682,854,229
84.26%
0.75%
6,682,854,2299
9992
0.19992

-1,
-1,2
-1,248,726,515

-395,72
-395,728,093

568,901
-35,568,901
360,159,192
-360,159,192

-852,998,423

6
-623,007,301
-220,065,476
-9,925,645

7,931,580
7,931,580,745

196,100
140
140,0
140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

196,100
6,10
140,000
14
140
0.00%
0.00%
0.00%
%
-

784,400
560,000
100.00%
1,344,400
491.64
1.06%
6%
7,931,580,745
580,745
45

00
980,500
700,000

1,680,500
1,680,5

23.00
12.00
1 ¤.. 87
31 .. 87

25.00
12.00
1 ¤.. 89
31 .. 89

26.00
12.00
1 ¤.. 90
31 .. 90

27.00
12.00
1 ¤.. 91
31 .. 91

28.00
12.00
1 ¤.. 92
31 .. 92

1,254,880,084
1

31,896,765
,896,765
6,731,896,765
83.98%
0.73
0.73%
6,731,89
731,89
6,731,896,765
0.18641

8,7366
-1,283,758,736

-424,156,436

-37,994,620
-386,161,816

-859,602,
-859,602,3
-859,602,300

1,179
-629,611,179
20,065,476
5,47
-220,065,476
-9,925,645

8,015,655,501

196,100
140,000
%
0.00%
00%
%
0.00%
0
0.00%
-

196,100
140,000
0.00%
%
0.00%
%
0.00%
-

784,400
,400
00
560,000
00
100.00%
00.00%
1,344,400
1,344,4
496
496.85
1.06%
8,015,655,501
8
8,

980,500
700,000

1,680,500

1,178,386,178
386,178
86,178

6,779,851,181
83.70%
0.71%
6,779,851,181
381
0.17381

-1,
-1,32
-1,320,770,268

-454,494
-454,494,089

-40,533,871
413,960
-413,960,219

-866,276,179

-6
-63
-636,285,057
-220,065,476
-9,925,645

8,100,621,449

6,10
196,100
14
140,00
140,000
0
0.00%
0.00%
0.00%
-

196,100
196,1
140,000
140,0
40,
0.00%
0.00%
0.00%
-

784,400
560,000
100.00%
1,344,400
502.12
1.06%
%
8,100,621,449
21,4499

980,500
700,000

1,680,500

1,106,307,695
1,1

6,620,417
,417
6,826,620,417
83.39%
0.69
0.69%
6,826,620
6,826,620,417
0.16206

619
-1,359,867,619

-486,846,819

-43,191,281
-443,655,538

-873,020,8
-873,020,80
-873,020,800

9,679
-643,029,679
0,065,476
5,476
-220,065,476
-9,925,645

8,186,488,036

196,100
140,000
0.00%
00%
0.00%
00
0.0
0.00%
-

196,100
140,000
0.00%
%
0.00%
.00%
%
0.00%
0
-

784,400
560,000
100.00%
1,344,400
507.44
1.06%
8,186,488,036

980,500
700,000

1,680,500

1,038,394,783
94,783
783

6,872,102,372
83.06%
0.67%
6,872,102,372
10
0.15110

-1,40
-1,401
-1,401,162,437

-521,325
-521,325,5
-521,325,522

45,971,656
-45,971,656
-475,353,866

-879,836,915

-6
-649
-649,845,794
-220,065,476
-9,925,645

8,273,264,809

96,100
196,100
140,000
0.
0.00%
0.00%
0.00%
-

196,100
140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

784,400
560,000
100.00%
1,344,400
512.82
1.06%
8,273,264,809

980,500
700,000

1,680,500

974,411,659
97

189,680
680
6,916,189,680
82.72%
0.64%
6,916,189,
6,916,189,6
6,916,189,680
0
0.14089

36
-1,444,771,736

-558,046,456

-48,879,981
-509,166,475

725,2
-886,725,280

159
-656,734,159
065,476
-220,065,476
-9,925,645

8,360,961,416

196,100
140,000
0.00%
0%
0.00%
0.00
0.00%
-

196,100
140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

784,400
560,000
100.00%
1,344,400
518.26
1.06%
8,360,961,416

980,500
700,000

1,680,500
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24.00
12.00
1 ¤.. 88
31 .. 88

914,135,815
5,815
15

6
6,958,769,473
82.36%
0.62%
6,958,769,473
0.131366

-1,49
-1,490,8
-1,490,818,135

-597,131,47
47
-597,131,473

1,921,43
1,921,431
-51,921,431
-545,210,041

-893,686,662

-66
-663
-663,695,541
-220,065,476
-9,925,645

49,587,607
8,449,587,607

196,100
140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

196,100
140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

784,400
560,000
100.00%
1,344,400
523.75
1.06%
8,449,587,607

980,500
700,000

1,680,500

29.00
12.00
1 ¤.. 93
31 .. 93

857,357,273
857

23,132
6,999,723,132
81.97%
0.5
0.59%
6,999,723,13
6,999,723,132
0.
0.12248

-1,539,430,1044

-638,708,269

-55,101,376
-583,606,893

-900,721,835

14
-670,730,714
65,476
76
-220,065,476
5,64
-9,925,645

8,539,153,236

196,100
140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

196,100
140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

784,400
560,000
100.00%
1,344,400
529.30
1.06%
8,539,153,236

980,500
700,000

1,680,500

30.00
12.00
1 ¤.. 94
31 .. 94

803,877,874

7,
7,0
7,038,926,036
81.57%
0.56%
7,038,926,036
0.11420

-1,590,74
-1,590,742,225

-682,910,64
-682,910,644

425,389
389
-58,425,389
,485,255
-624,485,255

-907,831,581

-677,840,459
-2
-220,065,476
-9,925,645

8,629,668,260

196,100
140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

196,100
140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

784,400
560,000
100.00%
1,344,400
534.91
1.06%
8,629,668,260

980,500
700,000

1,680,500

31.00
12.00
1 ¤.. 95
31 .. 95

33.00
12.00
1 ¤.. 97
31 .. 97

34.00
12.00
1 ¤.. 98
31 .. 98

700,000

700,000

268,522,591

2,521,706,025
69.42%
-64.17%
2,521,706,025
0.10648

-1,111,022,282

-729,878,764

-61,899,251
-667,979,513

-381,143,518

-285,342,397
-91,666,667
-4,134,455

3,632,728,307

140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

248,941,152

2,507,307,635
68.30%
-0.57%
2,507,307,635
0.09929

-1,163,927,593

-779,759,445

-65,528,962
-714,230,483

-384,168,148

-288,367,026
-91,666,667
-4,134,455

3,671,235,228

140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

560,000
100.00%
560,000
546.31
1.06%
3,671,235,228

700,000

700,000

230,530,993

2,490,219,041
67.12%
-0.68%
2,490,219,041
0.09257

-1,219,931,280

-832,706,442

-69,320,746
-763,385,696

-387,224,838

-291,423,717
-91,666,667
-4,134,455

3,710,150,321

140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

560,000
100.00%
560,000
552.11
1.06%
3,710,150,321

700,000

700,000

¦³¤µµ¦·Ê »°µ¥»µ¦Äoµ 40 ¸ _(JASIF 2)

32.00
12.00
1 ¤.. 96
31 .. 96

560,000
100.00%
560,000
540.58
1.06%
3,632,728,307
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µ¦µ¸É 1 : µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¦´¡¥r·Ã¥ª·¸¡·µ¦µµ¦µ¥Åo (Income Approach)

¦¦¤··Ä¦´¡¥r·ÁoÄ¥ÂoªÎµÂ ¤¤·µµ¤°µ¥»µ¦Äoµ (Useful Life) ¦³¤µ 40.00 ¸

(¦³¥³Áª¨µ´µÁnµ®¨´Á®¨º° 10.08 ¸ + ¡·µ¦µ··µ¦n°°µ¥»
´ µÁnµ¦³¥³Áª¨µ 10 ¸ Â¨³¤¤·µ·Ê »°µ¥»µ¦Äoµ¸É 40.00 ¸ )

275,512,128

3,191,877,765
85.13%
28.18%
3,191,877,765
0.08632

-557,600,149

-167,286,219

-14,656,212
-152,630,007

-390,313,930

-294,512,808
-91,666,667
-4,134,455

3,749,477,914

140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

140,000
0.00%
0.00%
0.00%
-

560,000
100.00%
560,000
557.96
1.06%
3,749,477,914

700,000

700,000

35.00
12.00
1 ¤.. 99
31 .. 99

