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รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานบรอดแบนด์ อนิ เทอร์ เน็ต จัสมิน
นิยามคําศัพท์
ADSL

: เทคโนโลยีการสื่อสารข้ อมูลแบบดิจิตอลผ่านคู่สายทองแดง ที่มีความเร็ วในการ
สื่อสารในการส่งและรับไม่เท่ากัน (แบบอสมมาตร)

BRAS

: เซิร์ฟเวอร์ ควบคุมผ่านเครื อข่ายบรอดแบนด์ (Broadband Remote Access
Server)

ARPU

: รายได้ เฉลี่ยต่อลูกค้ าหนึง่ รายที่มีการออกใบแจ้ งค่าบริ การ ซึง่ คํานวณเป็ นรายปี
รายไตรมาส หรื อรายเดือน จากรายได้ ทัง้ หมดที่ ได้ รับจากการให้ บ ริ ก ารแก่
ลูก ค้ า ในช่ว งระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดย (ไม่ รวมค่าบริ ก ารติดตัง้ อุป กรณ์ )
คํานวณจากผลรวมของจํานวนลูกค้ าเฉลี่ยในแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลานั ้นๆ

DSL

: เทคโนโลยีการสื่อสารข้ อมูลแบบดิจิตอลผ่านคูส่ ายทองแดง

DSLAM

: อุปกรณ์ที่ใช้ ในการแยกสัญญาณเสียงหรื อข้ อมูล (Digital Subscriber Line
Access Multiplexer)

DWDM

: เทคโนโลยีการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น (Dense
Division Multiplexing)

FTTx

: เทคโนโลยี การสื่อสารข้ อมูลแบบดิจิตอลผ่านสายใยแก้ ว (Optical
Cable)

Homes Passed Served

: จํานวนลูกค้ า ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้ อง แสดงเป็ นจํานวนร้ อยละต่อ
จํานวนบ้ านพักอาศัยทั ้งหมดซึ่งโครงข่ายของบริ ษัทฯ เข้ าถึงได้ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลาดังกล่าว

Metronet

: อุปกรณ์ Layer 2 Switch ที่ใช้ ในการรวบรวมหรื อส่งข้ อมูลจาก DSLAM ไปยัง
เครื อข่าย

MPLS

: เครื อ ข่ า ยที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี มัล ติ โ ปรโตคอล ลาเบล สวิ ต ช์ ชิ่ง (Multiprotocol
Label Switching)

TTTBB

: บริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)

TTTI

: บริษัท ทริปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จํากัด

1

Wavelength
Fiber

VDSL

: เทคโนโลยีการสื่อสารข้ อมูลแบบดิจิตอลผ่านคู่สายทองแดงด้ วยความเร็ วสูง
มาก

VoIP

: การสื่อสารด้ วยเสียงผ่านไปบนมาตรฐานอินเทอร์ เน็ตโปรโตคอล

WiFi

: เทคโนโลยี การสื่อสารข้ อมูลแบบไร้ สาย ด้ วยมาตรฐานที่ Wi-Fi
กําหนด

xDSL

: เทคโนโลยีการสื่อสารข้ อมูลแบบดิจิตอลผ่านคู่สายทองแดง ซึ่งค่า x
ตัวแทนของตัวย่อเทคโนโลยี เช่น ADSL หรื อ VDSL เป็ นต้ น

กฎหมายหลักทรัพย์

: พรบ. หลักทรัพย์ ประกาศ กลต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กลต.และ
ประกาศ กตท. รวมถึง หนังสือเวี ย น หนังสื อผ่ อ นผัน หนังสือ ซัก ซ้ อมความ
เข้ าใจ หนังสื ออนุมัติ กฎ ระเบีย บ คํ า สั่ง และเอกสารอื่ นซึ่งมี ผ ลบังคับ ตาม
กฎหมาย ซึง่ ออกโดยอาศัยอํานาจของพรบ. หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่น
ใดที่เกี่ยวข้ อง ทั ้งที่มีอยู่ในปั จจุบนั และส่วนแก้ ไขเพิ่มเติม

กตท.

: คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

กฟน.

: การไฟฟ้ านครหลวง

กฟผ.

: การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟภ.

: การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค

กลต.

: คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

: กลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศ ทน. 1/2554 ตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7.1
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน”

กสทช.

: คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ

กองทุน

: กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน

การเข้ าถึง หรือ Penetration

: จํานวนลูกค้ าที่ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง ณ วันสิ ้นสุดของช่วงเวลาใดๆ
โดยคํานวณเป็ นจํานวนร้ อยละของจํานวนครัวเรือนทังหมดในประเทศไทย
้

การเชื่อมต่อโครงข่าย
(Interconnection)

: การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้ บริ การรายหนึง่ หรือหลายรายเพื่อให้
ผู้ใช้ บริ การหรื อผู้ใช้ โครงข่ายของผู้ให้ บริ การรายหนึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกับ
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Alliance
เป็ น

ผู้ใช้ บริ การหรือผู้ใช้ โครงข่ายของผู้ให้ บริ การรายนั ้นหรื อผู้ให้ บริ การรายอื่น หรื อ
เพื่อให้ สามารถใช้ บริการของผู้ให้ บริการรายอื่นได้
การประเมินค่า

: การคํ า นวณมูล ค่ า ทรั พย์ สิ น ของกองทุน เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ส าธารณะในการ
เปิ ดเผยข้ อมูล ต่อ ผู้ล งทุนโดยเป็ นการประเมิ นอย่ างเต็ม รู ป แบบที่ ต้องมี ก าร
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้ อจํากัดสิทธิ ครอบครองในทรัพย์สินของกองทุน สิทธิ
สัมปทาน เงื่อนไขและข้ อจํากัดทางกฎหมาย ข้ อจํากัดอื่นของการใช้ ประโยชน์
รายละเอียดการใช้ ประโยชน์ในปั จจุบนั และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้
การสํารวจทรัพย์สินของกองทุนตามสภาพที่เป็ นอยู่

การยกเลิกการใช้ บริ การ หรือ
Churn

: จํานวนลูกค้ าซึง่ ยกเลิกการใช้ บริ การช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หักออกด้ วยจํานวน
ลูกค้ าเดิมที่เปลี่ยนกลับมาใช้ บริ การในช่วงเวลานั ้นๆ

การลงทุนในทรัพย์สินรอง

: การลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินใดๆ หรื อหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรื อหลายอย่าง ที่นอกเหนือไปจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักทั ้งนี ้ ตามที่
กลต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. จะอนุญาตหรื อประกาศให้ ลงทุนได้

การลงทุนในทรัพย์สินหลัก

: การลงทุนในกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนโดยการได้ มาซึ่งทรั พย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

การเสนอขายครัง้ แรก

: การเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกแก่ประชาชนทัว่ ไป

กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

: กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามที่ได้ นิยามไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึง่ ประกอบ
ไปด้ วย (ก) ระบบขนส่งทางราง (ข) ไฟฟ้า (ค) ประปา (ง) ถนนทางพิเศษ หรื อ
ทางสั ม ปทาน (จ) ท่ า อากาศยาน หรื อ สนามบิ น (ฉ) ท่ า เรื อ นํ า้ ลึ ก (ช)
โทรคมนาคม (ซ) พลัง งานทางเลื อก (ฌ) ระบบบริ ห ารจัด การนํ า้ หรื อ การ
ชลประทาน และ (ญ) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและ
ระบบจัดการเพื่อลดความรุ นแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ ้นด้ วย หรื อกิจการอื่น
ใดตามที่ กลต. จะได้ กําหนดแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว ซึ่งเป็ นกิจการที่มีการ
ดําเนินการเพื่อประโยชน์หรื อให้ บริ การแก่ประชาชนในวงกว้ างของประเทศไทย
ไม่ว่ากิจการนัน้ จะตั ้งอยู่ที่ใด หรื อมีเขตอํานาจในการประกอบกิจการอยู่ที่ใด
หรื อเพือ่ ประโยชน์อนื่ ใดตามกฎหมายหลักทรัพย์

ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริ ษัทจัดการ

: ข้ อผูก พันระหว่างผู้ถื อหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการซึ่งกํ าหนดความสัมพันธ์
สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่ง
จะได้ ทําขึ ้นระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ในนามของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
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คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

: คณะบุคคลซึ่งทําหน้ าที่ให้ คําปรึ กษาและคําแนะนําต่อบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับ
การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานและการบริ หารจัดการทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

คอร์ กิโลเมตร

: หน่วยวัดความยาวของเส้ นใยแก้ วนําแสง ซึง่ คํานวณโดยการนําจํานวนคอร์ ของ
เส้ นใยแก้ วนําแสงในส่วนใดๆ คูณด้ วยความยาวของส่วนนั ้น

ค่าเช่าส่วนเพิม่

: ผลรวมของค่าเช่าที่ TTTBB ได้ รับจริ งจากผู้เช่าสําหรับการให้ เช่าทรัพย์สินเส้ น
ใยแก้ วนําแสงส่วนรองตลอดระยะอายุของสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า ในส่วน
ที่เกินกว่าผลรวมของค่าเช่าที่ TTTBB ต้ องชําระให้ แก่กองทุนตลอดระยะอายุ
ของสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า

ค่าธรรมเนียม USO

: ค่า ธรรมเนี ย มในการนํ า ส่ งเข้ า กองทุน วิ จัย และพัฒนากิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

โครงการจัดการกองทุน

: โครงการจั ด การกองทุ น รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต
จัสมิน ที่ได้ รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ตลอดจนโครงการที่
แก้ ไขเพิม่ เติม

จัสเทล

: บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน

: จํานวนเงินทุนที่บริ ษัทจัดการระดมทุนได้ เพื่อการจัดตัง้ กองทุน และนําไปจด
ทะเบียนเป็ นกองทรัพย์สินไว้ กบั สํานักงานคณะกรรมการ กลต.

ช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น

: ให้ มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.2.3 “การกํ าหนดราคาเสนอขาย
สุดท้าย”

ชุมสาย หรือ อุปกรณ์ Node

: อุปกรณ์ที่เป็ นส่วนหนึ่งของโครงข่าย ซึ่งเป็ นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง จัดการ
ข้ อมูล ส่ง หรือรับข้ อมูลในโครงข่าย

ตลาดหลักทรัพย์

: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

: ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามที่ได้ นิยามไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึง่
ณ ปั จจุบนั ได้ แก่ การลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโดยการได้ มาซึง่
(ก) กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรื อสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้ าง
เครื่ องจัก ร อุป กรณ์ ตลอดจนทรั พย์ สิ นอื่นใดที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อใช้ ในการ
ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
(ข) สิทธิสมั ปทานในการประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
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(ค) สิทธิ ในการรับประโยชน์ จากรายได้ ในอนาคต หรื อสิทธิ ตามสัญญาแบ่ง
รายได้ ในอนาคตของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานหรื อที่เกิดขึ ้นจากการบริ หาร
จัดการกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน หรือการบริ หารจัดการทรัพย์สินอื่นใดที่ได้
จากการประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
(ง) สิท ธิ เ รี ย กร้ องตามสัญ ญาซือ้ ขายติดตัง้ เครื่ องจัก รอุป กรณ์ หรื อสัญญา
ก่อสร้ าง หรื อสัญญาซือ้ ขายผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การของกิ จการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน
(จ) หุ้นหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่ออกโดยบริ ษัทซึง่ จัดตั ้งขึ ้นในประเทศไทย (ไม่ว่า
จะเป็ นบริ ษัทจํากัดหรื อบริษัทมหาชนจํากัด) ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
1.

มีการลงทุนในทรัพย์สินตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) รวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของบริ ษัทดังกล่าว หรื อมี
รายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินตาม (ก) (ข) (ค)
หรื อ (ง) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของรายได้ รวมในแต่ละปี บัญชี และ

2.

มีกองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทนัน้ และเกิ นกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวน
สิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัทนัน้ และ

(ฉ) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นตามที่ กลต. สํานักงานคณะกรรมการ
กลต. และ/หรื อ กตท.จะได้ ประกาศกําหนดแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ทรัพย์สินของกองทุน

: ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกและทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงใน
ปั จจุบนั

: ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่ TTTBB ขายและโอนให้ กบั กองทุน ณ วันที่ทําการ
ซื ้อขายเสร็จสิ ้นตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน

ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงใน
อนาคต

: ทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.3.1 “รายละเอียดของ
ทรัพย์สินบรอดแบนด์” ซึง่ TTTBB ขายและจะโอนให้ แก่กองทุนตามสัญญาซื ้อ
ขายทรัพย์สิน

ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง

: ทรั พย์ สิ น ที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 2.3.1 “รายละเอี ย ดของทรั พย์ สิ น บรอดแบนด์ ” ซึ่ ง
TTTBB ขายให้ แก่กองทุนตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก

: ทรัพย์ สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1 “ภาพรวม
ของกองทุน”
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ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม

: ทรัพย์สินที่กองทุนอาจได้ มาหรื อลงทุนเพิ่มเติมหลังจากการได้ มาหรื อลงทุนใน
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก (ไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินหลักหรื อ
การลงทุนในทรัพย์สินรอง) ตามที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน

ที่ปรึกษาทางการเงิน

: บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริ ษัทจัดการได้ แต่งตั ้งให้ เป็ นที่
ปรึกษาทางการเงินสําหรับการเสนอขายครัง้ แรก

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ ไอที

: เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงการใช้ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์
ฮาร์ ดแวร์ ตา่ งๆ ในธุรกิจ

นายทะเบียน

: นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหัวข้ อ 1.4 “นาย
ทะเบี ยนหน่วยลงทุน” และที่ได้ รับใบอนุญาตการให้ บริ การเป็ นนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต.

บริ การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่าน
ทางอินเทอร์ เน็ต หรือ IPTV

: การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต โดยการส่งเนื ้อหาของรายการ
โทรทัศน์โดยใช้ ระบบอินเทอร์ เน็ตโปรโตคอล (IP) ผ่านทางโครงข่าย

บริ ษัทจัดการ

: บริ ษัทหลักทรัพย์ ที่ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการ
จัดการกองทุนรวม และมีหน้ าที่บริหารจัดการกองทุน

บริ ษัทฯ

: TTTBB และบริ ษัทย่อยของ TTTBB

บ้ านพักอาศัยที่สามารถใช้ บริการ
โครงข่าย หรือ Homes Passed

: อาคารต่ า งๆ ที่ โ ครงข่ า ยสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ใ นทางกายภาพ และสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

: บุคคลที่เกี่ยวข้ องตามประกาศ ทน. 1/2554 ตามที่ กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 4.1.1
“บุคคลทีเ่ กี ย่ วข้อง”.

แบนด์วิชท์ (Bandwidth)

: ความกว้ างของช่วงความถี่ของสัญญาณ

ใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อ
หน่วยลงทุน

: ใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปและ/หรื อใบคํา
ขอเปิ ดบัญ ชี และจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน สํ า หรั บ ผู้จ องซื อ้ พิ เ ศษหรื อผู้ส นับ สนุน
(แล้ วแต่กรณี)

ใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อ
หน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป

: ใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน (ซึง่ อยู่ในฉบับเดียวกัน) สําหรับผู้จอง
ซื อ้ ทั่ว ไปพร้ อมทัง้ แบบตรวจสอบความมี ตัว ตนของลูก ค้ า (KYC) และแบบ
ประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามแบบฟอร์ มที่บริ ษัท
จัดการกําหนดหรื อยอมรับ

6

ใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อ
หน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อพิเศษ
หรื อผู้สนับสนุน

: ใบคํ าขอเปิ ดบัญชี และจองซือ้ หน่ ว ยลงทุน (ซึ่งอยู่ในฉบับเดี ย วกัน) สํ าหรั บ
ผู้จองซื ้อพิเศษหรื อผู้สนับสนุนพร้ อมทังแบบตรวจสอบความมี
้
ตวั ตนของลูกค้ า
(KYC) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตาม
แบบฟอร์ มที่บริ ษัทจัดการกําหนดหรือยอมรับ

ประกาศ ทน. 1/2554

: ประกาศกตท.ที่ ทน. 1/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั ้งและ
จัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม 2554 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม

ผู้จองซื ้อทัว่ ไป

: ให้ มีค วามหมายตามที่ กํ าหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.1 “ประเภทและคุณสมบัติของ
ผูล้ งทุน”

ผู้จองซื ้อพิเศษ

: ให้ มีค วามหมายตามที่ กํ าหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.1 “ประเภทและคุณสมบัติของ
ผูล้ งทุน”

ผู้จดั การกองทุน

: ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน ตามประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งมีหน้ าที่
ตัดสินใจลงทุนหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินของกองทุน นอกจากนี ้ ผู้จัดการ
กองทุนยัง มี ห น้ าที่ อื่น และต้ องมี คุณสมบัติแ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ องห้ ามตามที่
กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้ อง

ผู้จดั การการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ในประเทศ

: ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ (Sole Domestic Lead
Underwriter and Bookrunner) ดังมีรายชื่อปรากฏอยู่ในหัวข้ อ 9.8.1
“ผูจ้ ดั การการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ (Sole Domestic Lead
Underwriter and Bookrunner)” รวมถึ ง ผู้จดั จําหน่ายหน่วยลงทุนที่บริ ษัท
จัดการอาจแต่งตังเพิ
้ ่มเติมในภายหลัง (หากมี) ซึ่งได้ รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์หรื อการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนจากกระทรวงการคลังซึง่ จะทําหน้ าที่จดั จําหน่ายหน่วยลงทุนในการเสนอ
ขายครัง้ แรก

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

: ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตาม
ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการ กลต. ว่ า ด้ วยคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ของกองทุนและที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหัวข้ อ
1.3 “ผูด้ ูแลผลประโยชน์”

ผู้ถือหน่วยลงทุน

: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย

: ให้ มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 6.4 “ข้อกําหนดการจดทะเบี ยนหน่วย
ลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน”
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ผู้ลงทุนต่างด้ าว

: ผู้ลงทุนซึง่ เป็ นคนต่างด้ าว อันได้ แก่
(1)

บุคคลธรรมดาซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย

(2)

นิติบคุ คลซึง่ ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

(3)

นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมี ห้ ุนอันเป็ นทุนตัง้ แต่กึ่ง
หนึง่ ของนิติบคุ คลนั ้นถือโดยบุคคลตาม (1) หรื อ (2) หรื อนิติบคุ คลซึง่
้ กึ่งหนึ่งของทุนทั ้งหมด
มีบุคคลตาม (1) หรื อ (2) ลงทุนมีมลู ค่าตังแต่
ในนิติบคุ คลนัน้

(4)

ห้ างหุ้นส่วนจํากัดหรื อห้ างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยซึง่ หุ้นส่วนผู้จดั การหรื อผู้จดั การเป็ นบุคคลตาม (1) หรือ

(5)

นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีห้ ุนอันเป็ นทุนตัง้ แต่กึ่ง
หนึ่งของนิติบุคคลนั ้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) หรื อนิติ
บุคคลซึง่ มีบคุ คลตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) ลงทุนมีมลู ค่าตั ้งแต่กึ่งหนึ่ง
ของทุนทังหมดในนิ
้
ติบคุ คลนั ้น

ผู้สนับสนุน

: บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

: บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่บริ ษัทจัดการมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่จําหน่ายหน่วย
ลงทุน

ผู้สอบบัญชี

: ผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งเป็ นผู้ส อบบัญชี ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ได้ รั บความ
เห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการ กลต. ตามประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ กลต. ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และที่ได้ แก้ ไข
เพิ่มเติม

ผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ต หรือ ISP

: เป็ นผู้ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุญ าตประกอบกิ จ การอิ น เทอร์ เ น็ ต จาก กสทช. และเป็ น
ผู้ให้ บริ การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตจากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม

พรบ .การกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์

: พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พรบโทรคมนาคม .

: พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

พรบ. บริ ษัทลงทุนของสหรัฐฯ

: พระราชบัญญัติบ ริ ษั ท จัด การการลงทุนของสหรั ฐอเมริ ก า ค.ศ. 1940 และ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม

พรบ. หลักทรัพย์

: พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม
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พรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ

: พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
2543

: พระราชบัญ ญัติ อ งค์ ก รจัด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กับ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543

พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
2553

: พระราชบัญ ญัติ อ งค์ ก รจัด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กับ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

มูลค่าของหน่วยลงทุน

: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนทั ้งหมดที่จําหน่ายได้ ณ สิ ้นสุด
วันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

: มูล ค่ า ทรั พย์ สิ น ทัง้ หมดของกองทุน หัก ด้ ว ยหนี ส้ ิ น ซึ่ งคํ า นวณตามวิ ธี ก ารที่
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 5.2.1 “มูลค่าทรัพย์ สิน มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ และมูลค่าของ
หน่วยลงทุน”

ใยแก้ วนําแสง

: สายวัสดุที่ทํามาจากแก้ วที่มีความต่างของดัชนีหกั เหของแสงอย่างน้ อย 2 ชั ้น
ใช้ สําหรับการส่งสัญญาณแสงซึง่ สะท้ อนไปมาตามเส้ นทางของใยแก้ ว

ระบบอินเทอร์ เน็ตโปรโตคอล
หรื อ IP

: วิธีการส่งข้ อมูลแบบกลุ่มข้ อมูล (Packet) จากอุปกรณ์หนึ่งไปอีกอุปกรณ์หนึ่ง
โดยอุปกรณ์แต่ละตัวจะมีการกําหนดเลขหมายประจําตัวอุปกรณ์ไม่ซํ ้ากัน ซึ่ง
อุปกรณ์ ที่มีการกําหนดเลขหมายปลายทางจะรับข้ อมูลเฉพาะกลุ่มข้ อมูลที่มี
การระบุเลขหมายของตนเองเท่านั ้น

รัฐบาล

: รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน

: ให้ มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.2.4 “ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน”

วงจรเช่า (Leased Line)

: การให้ บริ การเฉพาะวงจร สําหรับส่งข้ อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตามที่
ผู้ขอใช้ บริการร้ องขอ

วันจดทะเบียนกองทุน

: วัน ที่ มี ก ารจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิ น เป็ นกองทุ น โดยชอบกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ กลต. และมี ก ารจัด ตัง้ กองทุน ตามข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกับ การ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนในหัวข้ อ 7.4 “การจดทะเบี ยนกองทุน” ซึง่
จะเกิดขึ ้นเมื่อหรือหลังจากการเสนอขายครัง้ แรกเสร็จสิ ้น

วันทําการ

: วันเปิ ดทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ

วันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น

: วันที่ TTTBB โอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบการครอบครอง รวมถึงความเสี่ยงภัยใน
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบนั ให้ แก่กองทุนตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน
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ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สัญญาเช่า

: ในที่นี ้หมายถึงสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ คา่ เช่า

สัญญาเช่าหลัก

: สัญญาเช่าระหว่าง TTTBB และกองทุน โดยกองทุนจะให้ TTTBB เช่าทรัพย์สิน
ของกองทุน ซึง่ ประกอบด้ วยทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบนั จํานวนร้ อย
ละ 80 ของทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบนั ทั ้งหมดที่กองทุนได้ รับมอบ
ตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน และทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตจํานวน
ร้ อยละ 80 ของทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนํ าแสงในอนาคตทัง้ หมดที่ กองทุนได้ รับ
มอบตามสัญ ญาซื อ้ ขายทรั พย์ สิ น โดยมี ร ะยะเวลาการเช่ า ประมาณ 11 ปี
(สิ ้นสุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569)

สัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า

: สัญญาระหว่าง TTTBB และกองทุน ทําขึ ้นเพื่อให้ กองทุนสามารถนําทรัพย์สิน
เส้ นใยแก้ วนําแสงของกองทุนเป็ นจํานวนร้ อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนํา
แสงทัง้ หมดของกองทุนออกให้ อื่นเช่าใช้ ได้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วน เพื่อให้
สอดคล้ องกับนโยบายการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกันของ กสทช.
ทั ้งนี ้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผ้ ูใดสนใจเช่าใช้ ทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงดังกล่าว
TTTBB ตกลงเช่าใช้ และชําระค่าเช่าใช้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงดังกล่าวตาม
ข้ อ ตกลงของสัญญาประกัน รายได้ ค่ า เช่ า เพื่อ เป็ นการประกัน รายได้ ใ ห้ แ ก่
กองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน

: สัญญาที่จะเข้ าทําระหว่าง TTTBB และกองทุน เกี่ยวกับการซื ้อขายและโอน
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงให้ แก่กองทุน

สัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วย
ลงทุน

: สัญญาแต่งตั ้งนายทะเบียนที่จะทําขึ ้นระหว่างบริ ษัทจัดการและนายทะเบียน

สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

: สัญญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่จะทําขึน้ ระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ก่อนการเสนอขายครัง้ แรก

สัญญาให้ บริ การโครงข่าย

: สัญญาให้ บริ การโครงข่ายระหว่าง TTTBB และ TTTI ฉบับลงวันที่ 2 มิถนุ ายน
2551 (และตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดย TTTBB ให้ บริ การโครงข่ายบรอด
แบนด์ เพือ่ ให้ TTTI นําไปให้ บริการอินเทอร์ เน็ตแก่ลกู ค้ า

สํานักงานคณะกรรมการ กลต.

: สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยลงทุน

: หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต
จัสมิน
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หนังสือชี ้ชวน

: หนังสือชี ้ชวนสําหรับการเสนอขายครัง้ แรกของหน่วยลงทุน

อคิวเมนท์

: บริษัท อคิวเมนท์ จํากัด

อัตราการยกเลิกการใช้ บริการ หรือ : จํานวนลูกค้ าซึ่งยกเลิกการใช้ บริ การจริ งเฉลี่ยในแต่ละเดือนต่อจํานวนลูกค้ า
Churn Rate
ทั ้งหมด
อุปกรณ์ Backbone

: ส่วนประกอบหลักที่เป็ นศูนย์กลางรวบรวม จัดการข้ อมูล ส่ง หรื อรับข้ อมูลใน
โครงข่าย

อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตไร้
สาย หรือ Router

: อุปกรณ์สําหรับการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตให้ กับกลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้ งาน
ระบบ WiFi

เอไอเอส

: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)

เอกสารธุรกรรม

: 1)

เอกสารประกอบในการขอเปิ ด
บัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน

2)

สัญญาเช่าหลัก

3)

สัญญาบริ หารดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน

4)

สัญญาโอนสิทธิ

5)

สัญญาข้ อตกลงดําเนินการ (Undertaking)

6)

สัญญาบัญชีธนาคาร

7)

สัญญากู้ยืมเงิน

8)

สัญญาให้ บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน

9)

สัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า

10)

เอกสารอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาตามข้ อ 1-9 ข้ างต้ น

11)

เอกสารอืน่ ใดที่ TTTBB และ กองทุนกําหนดให้ เป็ นเอกสารธุรกรรม

: เอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ได้ กําหนดไว้
ในหัวข้ อ 7 “การเสนอขาย การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํ ากัด
การถือหน่วยลงทุน”

การอ้ างอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อประกาศใดๆ ในโครงการจัดการกองทุนนี ้ เป็ นการอ้ างถึงกฎหมาย กฎระเบียบ
หรื อประกาศนั ้นที่มีการแก้ ไขเพิม่ เติมเป็ นครัง้ คราว
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1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1

กองทุน

1.2

1.3

1.4

1.1.1

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน

1.1.2

ชื่อโครงการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ)

Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund

1.1.3

ชื่อย่ อกองทุน

JASIF

บริษัทจัดการ
1.2.1

ชื่อ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด

1.2.2

ที่อยู่

175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชั ้น 7 ชั ้น 21 และ ชั ้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

1.2.3

โทรศัพท์

0-2674-6488

1.2.4

โทรสาร

0-2679-5996

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
1.3.1

ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

1.3.2

ที่อยู่

1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขต
ราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140

1.3.3

โทรศัพท์

0-2470-3655, 0-2470-3201

1.3.4

โทรสาร

0-2470-1996-7

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
1.4.1

ชื่อ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

1.4.2

ที่อยู่

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1.4.3

โทรศัพท์

0-2229-2888

1.4.4

โทรสาร

0-2359-1259
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1.5

1.6

1.7

ที่ปรึกษาทางการเงินสําหรั บการเสนอขายครั ง้ แรก
1.5.1

ชื่อ

บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

1.5.2

ที่อยู่

ชั ้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก

1.5.3

โทรศัพท์

0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000

1.5.4

โทรสาร

0-2231-3951

ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุน
ประเภทกองทุน

1.6.2

วัตถุประสงค์ ของกองทุน เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยนํา
เงิ นที่ได้ จากการเสนอขายหน่ วยลงทุนไปลงทุนในกิ จการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเป็ นหลักซึ่งมีศกั ยภาพในการสร้ างผลตอบแทนเพื่อเป็ นรายได้
ให้ แก่กองทุนเพื่อให้ กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทน ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนได้ ในระยะยาว โดยจะเป็ นการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ประเภทโทรคมนาคม รวมถึงการลงทุนในทรั พย์ สินอื่นๆ หลักทรั พย์
และ/หรือตราสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ ลงทุนได้

1.6.3

อายุกองทุน

ไม่มีกําหนดอายุ

จํานวนเงินทุนโครงการ
1.7.1

1.8

เป็ นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทั่วไป
ประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริ ษัทจัดการจะยื่นขอจดทะเบียน
หน่วยลงทุน เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

11.6.1

จํานวนเงินทุน

55,000,000,000 บาท – 57,750,000,000 บาท โดยจํานวนเงินทุน
ของโครงการจะขึน้ อยู่กับ ราคาเสนอขายสุดท้ าย ซึ่งอยู่ในช่ว งราคา
เสนอขายเบื ้องต้ น

มูลค่ าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท และราคาของหน่ วยลงทุน และจํานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตํ่าในการจองซือ้
1.8.1

มูลค่ าที่ตราไว้ ของหน่ วย
ลงทุน

มูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนจะเท่ากับราคาเสนอขายสุดท้ าย

1.8.2

จํานวนหน่ วยลงทุน

5,500,000,000 หน่วย

1.8.3

ประเภทหน่ วยลงทุน

ระบุชื่อผู้ถือ
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1.8.4

1.8.5
1.9

ช่ วงราคาเสนอขายหน่ วย 10.00 บาท – 10.50 บาท ต่อหน่วย
ลงทุนเบือ้ งต้ น
จํานวนหน่ วยลงทุนขัน้
ตํ่าของการจองซือ้

2,000 หน่วย และเพิ่มครัง้ ละ 100 หน่วย

ชนิดของหน่ วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุน
1.9.1

ชนิดหน่ วยลงทุน

มีชนิดเดียว ซึง่ มีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนเท่าเทียมกันทุกประการ

1.9.2

สิทธิประโยชน์ และ
นโยบายการจ่ ายเงินปั น
ผลและการคืนเงินลงทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปี ละ 2
ครัง้ ในกรณีที่กองทุนมีกําไรสะสมเพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้ วในแต่ละงวด
ปี บัญชี จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว
นอกจากนี ้ กองทุนมีนโยบายคืนเงินลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในรู ป
ของการลดทุน เมื่อกองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินตามที่โครงการจัดการ
กองทุ น และกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ใ ห้ กระทํ า ได้ ทัง้ นี ้ โปรดพิ จ ารณา
แผนการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในหัวข้ อ 2.8.5 “การคื นเงิ น
ลงทุน”

1.10

ลักษณะของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลสัญชาติไทยหรื อบุคคลต่างชาติ
อาจลงทุนในหน่วยลงทุนได้ และไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุนรายย่อย (หรื อนักลงทุนที่มิใช่นักลงทุนสถาบัน) หรื อ
นักลงทุนสถาบัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7 “ข้อจํ ากัดการถื อ
หน่วยลงทุน”
ทั ้งนี ้ หน่วยลงทุนของกองทุนมิได้ มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตาม พรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ในรัฐใดๆ ของสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี ้ กองทุนมิได้ จดและจะไม่มีการจดทะเบียนเป็ น
บริ ษัทจัดการการลงทุนตาม พรบ. บริ ษัทลงทุนของสหรัฐฯ และผู้ลงทุนจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์จาก พรบ. บริ ษัท
ลงทุนของสหรัฐฯ ดังกล่าว การเสนอขาย จําหน่าย หรื อส่งมอบหน่วยลงทุน ในสหรัฐอเมริ กา หรื อให้ บุคคลผู้มี
สัญชาติอเมริกนั หรือ ผู้มีภมู ิลําเนาในสหรัฐอเมริ กา หรือพลเมืองของสหรัฐอเมริ กา ไม่สามารถดําเนินการได้ เว้ น
แต่ภายใต้ ข้อยกเว้ นบางประการ นอกจากนั ้น การเสนอขาย หรื อขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริ กา หรื อเพื่อบัญชี
หรื อเพื่อประโยชน์ของ “บุคคลอเมริกัน” ตามที่นิยามไว้ ในกฎ Regulation S ของ พรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ก็
ไม่สามารถดําเนินการได้ เว้ นแต่การเสนอขายหรื อขายหน่วยลงทุนให้ แก่ (1) บุคคลซึ่งเป็ นทัง้ “ผู้ซื ้อสถาบันที่มี
คุณสมบัติ” ตามที่ นิยามไว้ ในกฎ 144 เอ ของ พรบ. หลักทรัพย์ ของสหรัฐฯ และ “ผู้ซื ้อที่มีคุณสมบัติ” ตาม
ความหมายที่กําหนดไว้ ในมาตรา 2(เอ)(51) ของ พรบ. บริ ษัทลงทุนของสหรัฐฯและ (2) บุคคลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริ กา
โดยเป็ นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยอาศัยกฎ Regulation S ของ พรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐ
หน่วยลงทุนสามารถโอนได้ ตราบเท่าที่ไม่ขดั ต่อข้ อจํากัดที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน”
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ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการโอนหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.5 “วิ ธีการโอนหน่วยลงทุน” และผู้ซื ้อหน่วย
ลงทุนแต่ละรายจะต้ องให้ หรื อถือว่าได้ ให้ การยอมรับคํารับรอง และให้ ความตกลงบางประการ
1.11

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุน
20 มกราคม 2558
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2.

นโยบายการลงทุนและการจ่ ายผลตอบแทน

2.1

ภาพรวมของกองทุน
กองทุนจะจัดตั ้งขึ ้นเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานซึ่งมีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูลงทุนเป็ นการทั่วไป
ซึง่ เป็ นช่องทางให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ มีโอกาสลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทโทรคมนาคม
วัตถุประสงค์หลักของกองทุน คือการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่ มีศกั ยภาพในการสร้ างผลตอบแทนเพื่อ
เป็ นรายได้ ให้ แก่กองทุน เพื่อให้ กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ในระยะยาว
ทั ้งนี ้ ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก ได้ แก่ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงของ TTTBB ซึง่ กองทุนมีสิทธิดําเนินการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงโดย (ก) การนําทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงร้ อยละ 80 ให้ TTTBB เช่า
เพื่อนําไปใช้ ในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลัก โดยกองทุนจะได้ รับผลตอบแทนในรูปของค่า
เช่าตลอดอายุของสัญญาเช่าหลัก และ (ข) การเข้ าทําสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่ากับ TTTBB สําหรับทรัพย์สินเส้ น
ใยแก้ วนําแสงร้ อยละ 20 โดยกองทุนจะได้ รับการประกันรายได้ ในรูปของค่าเช่าตลอดระยะเวลาของสัญญาประกัน
รายได้ ค่าเช่าในระหว่างที่ยังไม่มีผ้ ใู ดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงดังกล่าว ดังจะได้ กล่าวโดยละเอียดใน
ส่วนต่อไป

2.2

นโยบายการลงทุน
2.2.1

การลงทุนในทรั พย์ สนิ ที่กองทุนลงทุนครั ง้ แรก
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก ได้ แก่ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงของ TTTBB โดยเมื่อกองทุนได้ รับการ
จัดตังขึ
้ ้นแล้ ว กองทุนจะเข้ าทําสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินกับ TTTBB โดยภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สิน
ดังกล่าว TTTBB จะโอนทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบนั ซึง่ TTTBB เป็ นเจ้ าของอยู่ให้ แก่กองทุน
ณ วันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น ซึง่ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบนั ได้ แก่ เส้ นใยแก้ วนําแสงจํานวน
ประมาณไม่น้อยกว่า 800,000 คอร์ กิโลเมตร
นอกจากนี ้ หลังจากวันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น TTTBB ตกลงที่จะทยอยโอนทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง
ในอนาคตให้ แก่กองทุน ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้น โดยจะส่งมอบให้ แก่
กองทุนเดือนละไม่น้อยกว่า 7,500 คอร์ กิโลเมตร โดยทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตดังกล่าว
ได้ แก่ เส้ นใยแก้ วนํ าแสงจํานวนประมาณ 180,000 คอร์ กิโลเมตร โดยในกรณี ที่ TTTBB ส่งมอบ
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงให้ แก่กองทุนเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน กองทุน
ไม่มีหน้ าที่ต้องชําระราคาซื ้อขายเพิ่มเติมให้ แก่ TTTBB ทั ้งนี ้ สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินกําหนดว่า หาก
TTTBB ไม่ส่งมอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตให้ แก่กองทุนภายในกําหนดเวลา ส่งมอบล่าช้ า
หรื อส่งมอบทรัพย์ สินซึ่งมีสภาพไม่เป็ นไปตามที่สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินกําหนด TTTBB จะต้ องเสีย
ค่าปรับให้ แก่กองทุน ในอัตราที่สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินกําหนด ซึ่งค่าปรับดังกล่าวจะประกอบไปด้ วย
ค่าปรับดังต่อไปนี ้
(1)

ค่าปรับรายวัน เป็ นเงินจํานวน 50,000 บาทต่อวันในแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ส่งมอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตล่าช้ ากว่าที่กําหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขาย
ทรั พย์ สิน กล่ าวคือ ส่งมอบทรั พย์ สิ นเส้ น ใยแก้ ว นํ าแสงในอนาคตไม่ ครบจํ า นวน
90,000 คอร์ กิโลเมตรในวันครบรอบปี ที่ 1 นับแต่วันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้น และ/
หรื ออีกจํานวน 90,000 คอร์ กิโลเมตรในวันครบรอบปี ที่ 2 นับแต่วนั ที่ทําการซื ้อขาย
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เสร็จสิ ้น ทั ้งนี ้ โดยค่าปรับรายวันจะคํานวณจากวันถัดจากวันครบรอบปี ที่ 1 หรื อปี ที่
2 นับแต่วนั ที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้น (แล้ วแต่กรณี) จนถึงวันที่ TTTBB ได้ ส่งมอบ
ครบถ้ วน และ/หรื อ
(ข)

(2)

ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่ส่งมอบมีสภาพไม่เป็ นไปตามที่สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สิน
กําหนดและTTTBB ไม่สามารถแก้ ไขหรื อเปลี่ยนทดแทนให้ เป็ นไปตามลักษณะที่
กําหนดไว้ ในสัญญา โดยค่าปรับรายวันจะคํานวณจากวันถัดจากวันที่ครบกําหนด
แก้ ไข หรื อเปลี่ยนทดแทน (ซึง่ TTTBB มีระยะเวลาแก้ ไข 60 วัน) จนถึงวันที่ TTTBB
ได้ แก้ ไขหรื อเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวให้ เป็ นไปตามสภาพที่สญ
ั ญากําหนด

ค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหาย โดย TTTBB จะต้ องเสียค่าปรับให้ แก่กองทุนในกรณีที่
TTTBB ส่งมอบทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตให้ แก่กองทุนในแต่ละเดือนไม่ครบ
จํานวน 7,500 คอร์ กิโลเมตร โดยคํานวณเป็ นรายวันนับจากวันถัดจากวันถึงกําหนดส่งมอบใน
แต่ละงวดการส่งมอบของทุกเดือนจนถึงวันที่ TTTBB ได้ ส่งมอบครบถ้ วน โดยจะปรับที่อตั รา
16.11 บาท/คอร์ กิโลเมตร/วัน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากนันจะมี
้
การปรับขึ ้นทุกวันที่ 1
มกราคมของทุกปี โดยปรับขึ ้นตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) ที่
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 3 ต่อปี
ทั ้งนี ้ อัตราค่าปรับ 16.11 บาท/คอร์ กิโลเมตร/วันดังกล่าวข้ างต้ นกําหนดขึ ้นจากสัดส่วนการให้
เช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงของอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลัก (5,100 บาท/คอร์ กิโลเมตร/
ปี ) และอัตราค่าเช่าตามสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า (9,000 บาท/คอร์ กิโลเมตร/ปี ) ซึง่ แสดงการ
คํานวณได้ ดงั นี ้
อัตราค่าปรับรายวัน

=

[(5,100 ÷ 365) x 80%] + [(9,000 ÷ 365) x 20%]

อัตราค่าปรับรายวัน

=

16.11 บาท/คอร์ กิโลเมตร/วัน

ทั ้งนี ้ การให้ เช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงสัดส่วนร้ อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง
ทั ้งหมด ในอัตรา 5,100 บาท/คอร์ กิโลเมตร/ปี และการให้ เช่าทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสง
สัดส่วนร้ อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงทังหมด
้
ในอัตรา 9,000 บาท/คอร์ กิโลเมตร/
ปี คิดเป็ นอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 16.11 บาท/คอร์ กิโลเมตร/วัน ซึง่ แสดงการคํานวณ ได้ ดงั นี ้
อัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อวัน = [(640,000 x 5,100)÷ 365] + [(160,000 x 9,000)÷ 365]
800,000
= 16.11 บาท/คอร์ กิโลเมตร/วัน
ดังนั ้น ค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายรายวันที่กองทุนจะได้ รับจาก TTTBB ในอัตรา 16.11
บาท/คอร์ กิโลเมตร/วัน จะเท่ากับค่าเช่ารับรายวันของกองทุน
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(3)

ค่าปรับทดแทนมูลค่าสุดท้ ายของทรัพย์สิน (terminal value) โดยจะคํานวณตามสัดส่วนของ
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่ไม่ได้ สง่ มอบ โดยนํามูลค่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงของกองทุน
ณ วันสุดท้ ายซึง่ จะกําหนดโดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระซึง่ TTTBB และกองทุนได้ ร่วมกันแต่งตั ้ง
ขึ ้น หารด้ วยจํานวนทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่ส่งมอบแล้ วตามจริง (หน่วยเป็ นคอร์ กิโลเมตร)
คูณด้ ว ยจํ านวนทรั พย์ สิน เส้ น ใยแก้ วนํ าแสงที่ไ ม่ ไ ด้ ส่งมอบ (หน่ว ยเป็ นคอร์ กิ โลเมตร) โดย
จะต้ องชําระภายหลังจากสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ คา่ เช่าสิ ้นสุดลงตามเงื่อนไข
และระยะเวลาที่สญ
ั ญากําหนด

โปรดพิจารณารายละเอียดของทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบนั และ
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคต ในหัวข้ อ 2.3.1 “รายละเอียดของทรัพย์สินบรอดแบนด์”
ทังนี
้ ้ ราคาซื ้อขายทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสง รวมทั ้งสิ ้นอยู่ในช่วงราคา 55,000 – 57,750 ล้ านบาท
แบ่งเป็ นราคาซื ้อขายทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบนั อยู่ในช่วงราคา 45,527 – 47,803 ล้ านบาท
และราคาซื ้อขายทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคต อยู่ในช่วงราคา 9,473 – 9,947 ล้ านบาท โดยใน
วันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น กองทุนจะชําระ (ก) ราคาซื ้อขายทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบนั และ
ราคาซื ้อขายทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคต หักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการติดตังทรั
้ พย์สินเส้ นใยแก้ วนํา
แสงในอนาคตเพื่อการส่งมอบในปี ที่ 2 (เป็ นจํานวน 350 ล้ านบาท) ให้ แก่ TTTBB และ (ข) ค่าใช้ จ่ายใน
การติ ด ตัง้ ทรั พย์ สิ นเส้ นใยแก้ วนํ าแสงในอนาคตเพื่อการส่งมอบในปี ที่ 2 จํ านวน 350 ล้ านบาทนัน้
กองทุนจะชําระให้ แก่ TTTBB โดยโอนเข้ าบัญชีที่เปิ ดในนามของ TTTBB ซึ่งมีผ้ แู ทนของกองทุน 1 คน
และผู้แทนของ TTTBB 1 คนเป็ นผู้มีอํานาจร่ วมในการลงนามสัง่ จ่ายเงิน ทั ้งนี ้ TTTBB จะมีสิทธินําเงิน
ค่าใช้ จ่ายในการติดตัง้ ทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนํา แสงในอนาคตเพื่อการส่งมอบในปี ที่ 2 ออกจากบัญชี
ดังกล่าวได้ เมื่อ TTTBB ได้ ทําการส่งมอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่ตกลงกันให้ ส่งมอบในปี ที่ 1
ครบถ้ วนแล้ วตามเงื่อนไขที่สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์ สินกําหนดแล้ วตามเงื่อนไขที่สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์ สิน
กําหนด
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สิน กองทุนมีสิทธิในการได้ รับคําเสนอก่อน (Right of First Offer) กล่าวคือ
หากในอนาคต TTTBB มีความประสงค์ที่จะขายเส้ นใยแก้ วนําแสง (OFC) ซึง่ TTTBB ใช้ ในการประกอบ
ธุรกิจแก่บคุ คลภายนอกใดๆ ซึ่งมีมลู ค่าที่เสนอสูงกว่า 1,000 ล้ านบาท ในรอบระยะเวลา 12 เดือนใดๆ
TTTBB จะต้ องทําคําเสนอขายทรัพย์สินดังกล่าวแก่กองทุน โดยส่งคําเสนอเป็ นหนังสือ แจ้ งรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ประสงค์จะโอน ราคาเสนอขายทรัพย์สิน รวมทั ้งข้ อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ซื อ้ ขายที่ สํ า คัญ ซึ่ง อาจกระทบต่ อ การตัด สิ น ใจของกองทุน ในการซื อ้ ทรั พย์ สิ น นัน้ ให้ ก องทุน ทราบ
หากกองทุนมีความประสงค์ที่จะซื ้อทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนจะต้ องแจ้ ง TTTBB เป็ นหนังสือภายใน 10
วันทําการนับแต่วนั ที่กองทุนได้ รับคําเสนอจาก TTTBB และในกรณีดงั กล่าว ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่
กองทุนแจ้ งความประสงค์ ที่จะซือ้ นัน้ กองทุนจะต้ องใช้ ความพยายามอย่ างเต็มความสามารถเพื่อ
ดําเนินการขออนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื ้อทรัพย์สิน รวมทั ้งการอนุมตั ิทั ้งหมดที่กองทุนจะต้ อง
ได้ รั บ ตามที่ ก ฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องกํ า หนด (รวมทัง้ การอนุมัติจากหน่ ว ยงานของรั ฐที่ เกี่ ย วข้ อ ง) และ
TTTBB จะต้ องใช้ ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อขออนุมัติตามกฎหมายจากผู้ถือหุ้นที่
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จําเป็ นในการขายทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน รวมทั ้งให้ ความช่วยเหลือแก่กองทุนในการได้ รับการ
อนุมัติ จ ากหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ก องทุน จะต้ อ งได้ รั บ และคู่สัญ ญาจะต้ อ งดํ า เนิ น การให้ ก ารซื อ้ ขาย
ทรัพย์สินแล้ วเสร็จ
นอกจากนี ้ สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินได้ กําหนดให้ กองทุนจะมีสิทธิเลือกที่จะซื ้อเส้ นใยแก้ วนําแสงใหม่ซงึ่
TTTBB ติดตั ้งเพิ่มเติมไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนภายหลังจากวันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น โดยในกรณีที่
กองทุนใช้ สิทธิดงั กล่าว TTTBB และกองทุนจะต้ องเข้ าร่วมเจรจาโดยสุจริ ตเพื่อตกลงกันเกี่ยวกับราคาซื ้อ
ขาย รวมทังเงื
้ ่อนไขและข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง
โปรดพิจารณาสรุ ปรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่จะส่งมอบให้ แก่กองทุนตามตาราง
ต่อไปนี ้
จํานวน
(คอร์ กโิ ลเมตร)

กําหนดส่ งมอบ

ราคาซือ้ ขาย

ทรัพย์สนิ เส้ นใย
แก้ วนําแสงใน
ปั จจุบนั

ไม่น้อยกว่า
800,000

วันที่ทําการซื ้อขายเสร็จ
สิ ้น

อยูใ่ นช่วงราคา 45,527 – 47,803 ล้ าน
บาท ชําระในวันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จ
สิ ้น

ทรัพย์สนิ เส้ นใย
แก้ วนําแสงใน
อนาคต

ประมาณ 180,000 ทยอยส่งมอบภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับแต่
วันที่ทําการซื ้อขายเสร็จ
สิ ้น โดยจะส่งมอบให้
เดือนละไม่น้อยกว่า
7,500 คอร์ กิโลเมตร

อยู่ในช่วงราคา 9,473 – 9,947 ล้ าน
บาท ชํ า ระในวั น ที่ ทํ า การซื อ้ ขาย
เสร็จสิ ้น
ทังนี
้ ้ กองทุนหักค่าใช้ จ่ายในการติดตั ้ง
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคต
เพื่อการส่งมอบในปี ที่ 2 จํานวน 350
ล้ านบาท โดยนําเข้ าบัญชีที่เปิ ดในนาม
ของ TTTBB ซึ่งมีผ้ ูแทนของกองทุน
และผู้แทนของ TTTBB เป็ นผู้มีอํานาจ
ร่ ว มในการลงนามสั่ง จ่ า ยเงิ น โดย
TTTBB จะมีสิทธิเบิกถอนเงินออกจาก
บัญชีดงั กล่าวได้ เมื่อ TTTBB ได้ ทําการ
ส่ ง มอบทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ วนํ า แสง
ตามที่ ต กลงกั น ให้ ส่ ง มอบในปี ที่ 1
ครบถ้ วนแล้ ว

ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอี ยดของสัญญาซือ้ ขายทรั พย์ สิน ในหัว ข้ อ 2.7.1 “ สรุ ปสาระสํ าคัญของ
สัญญาซื ้อขายทรัพย์ สิน”
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บริษัทจัดการได้ จดั ให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงซึง่ กองทุนเข้ าลงทุนครัง้ แรก โดยบริ ษัท
อเมริ กัน แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด และ บริ ษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จํากัดซึ่งผู้ประเมินค่าแต่ละ
รายได้ ทําการประเมินมูลค่าบน “มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับการประเมินมูลค่าโรงงาน
เครื่ องจักร และอุปกรณ์” (standards and ethics for professional valuation of factory machinery
and equipment) ของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และได้ ราคาประเมินทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนํา
แสงเท่ากับ 69,500 ล้ านบาท และ 71,235 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งบริ ษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการ
เงินมีความเห็นว่ารายงานการประเมินของผู้ประเมินค่าทัง้ สองรายมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากถูก
จัด ทํ าขึน้ ด้ ว ยวิ ธี การประเมิ น ที่ เหมาะสมกับ โครงสร้ างการลงทุนของกองทุน ในทรั พ ย์ สิ นโครงสร้ าง
พื ้นฐานสําหรับธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต คือ ใช้ วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow:
DCF) ซึ่งพิจารณากระแสเงินสดรับและจ่ายจากทรัพย์ สินโครงสร้ างพื ้นฐานสําหรับธุรกิจบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ต ซึ่งจะสะท้ อนมูลค่าที่ แท้ จริ งของทรั พย์ สินที่ กองทุนจะเข้ าลงทุนได้ ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิ นค่าทรั พย์ สินสมมติฐานที่ผ้ ูประเมินค่าใช้ ในการประเมินค่า รวมทัง้
ความเห็นของบริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงิน ในหัวข้ อ 2.5 “การประเมิ นค่าทรัพย์ สินที ่กองทุน
ลงทุนครัง้ แรก”
ภายหลังจากที่กองทุนรับโอนทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงจาก TTTBB แล้ ว กองทุนจะจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงดังกล่าวโดยการเข้ าทําสัญญา 2 ฉบับกับ TTTBB ณ วันที่ทําการซื ้อขาย
เสร็จสิ ้น เพื่อให้ TTTBB เช่าทรัพย์สินต่อไปนี ้
(1)

สัญญาเช่าหลักซึ่งมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 11 ปี (สิ ้นสุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569)
สําหรับการเช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงจํานวนร้ อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง
ทั ้งหมดที่ขายและส่งมอบให้ แก่กองทุนตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้ วยทรัพย์สิน
เส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบันจํ านวนร้ อยละ 80 ของทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนํ าแสงในปั จจุบัน
ทั ้งหมดที่กองทุนได้ รับมอบตามสัญญาซือ้ ขายทรัพย์ สิน และทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงใน
อนาคตจํานวนร้ อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตทัง้ หมดที่ กองทุนได้ รับ
มอบตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน

(2)

สัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า โดยจัดทําขึ ้นเพื่อให้ กองทุนในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ทรัพย์ สิน
เส้ นใยแก้ วนําแสงสามารถนําเส้ นใยแก้ วนําแสงจํานวนร้ อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนํา
แสงในปั จจุบนั ทั ้งหมดที่กองทุนได้ รับมอบตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน และทรัพย์ สินเส้ นใย
แก้ วนําแสงในอนาคตจํานวนร้ อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตทังหมดที
้
่
กองทุนได้ รับมอบตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินออกให้ ผ้ อู ื่นเช่าใช้ ได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช.
ทั ้งนี ้ ในระหว่างที่ยงั ไม่มีผ้ ใู ดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้
และชําระค่าเช่าใช้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงดังกล่าวตามข้ อตกลงของสัญญาประกันรายได้
ค่าเช่าเพื่อเป็ นการประกันรายได้ ให้ แก่กองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า
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ทั ้งนี ้ การให้ ผ้ อู ื่นเช่าใช้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงนัน้ กองทุนอาจทําได้ 2 กรณี คือ (ก) กองทุน
เข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง หรื อ (ข) กองทุนกําหนดให้ TTTBB เป็ นผู้เข้ าทํา
สัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์และความเห็นชอบของกองทุน
สัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าจะมีระยะเวลา 3 ปี โดยกองทุนมีสิทธิตอ่ อายุสญ
ั ญาประกันรายได้
ค่าเช่าได้ อีกครัง้ ละ 3 ปี จนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญาเช่าหลัก
ระยะเวลาการเช่าจะเริ่ มต้ นจากวันที่สญ
ั ญามีผล (ตามที่นิยามไว้ ในสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกัน
รายได้ ค่าเช่า) สําหรั บการเช่าทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนํ าแสงในปั จจุบัน หรื อจากวันที่มีการส่งมอบจริ ง
สําหรั บการเช่าทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนํ าแสงในอนาคต ทัง้ นี ้ การเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญา
ประกันรายได้ ค่าเช่า (หากมี การต่ออายุสัญญาอย่างต่อเนื่อง) จะสิน้ สุดลงเมื่อใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB สิ ้นอายุ (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569)
นอกจากนี ้ TTTBB และกองทุนจะเข้ าทําสัญญาให้ บริ การจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน โดยกองทุนจะแต่งตั ้งให้
TTTBB ดําเนินการให้ บริการทางการตลาดและจัดให้ มีการเช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงจํานวนร้ อยละ
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ของทรั พย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นํ า แสงทัง้ หมดที่ ก องทุน ได้ รั บ มอบตามสัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น
แก่ผ้ ใู ห้ บริการโทรคมนาคมรายอื่น หรื อลูกค้ า หรือผู้เช่ารายอื่น ซึง่ TTTBB หรื อกองทุนเป็ นผู้ติดต่อหามา
ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วน ทั ้งนี ้ การให้ ผ้ ูอื่นเช่าใช้ ทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงนั ้น กองทุนอาจทําได้ 2
กรณี คือ (ก) กองทุนเข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง หรื อ (ข) กองทุนกําหนดให้ TTTBB เป็ นผู้
เข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกําหนด ในกรณีที่กองทุนกําหนดให้ TTTBB
เป็ นผู้เข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์และความเห็นชอบของกองทุนด กองทุนมีสิทธิที่
จะได้ รับเงินส่วนแบ่งค่าเช่าเพิ่มเติมเป็ นจํานวนเท่ากับร้ อยละ 75 ของค่าเช่าส่วนเพิ่ม และ TTTBB จะ
ได้ รับเงินจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนค่าเช่าส่วนเพิ่ม เพื่อเป็ นค่าตอบแทนสําหรับการให้ บริ การตาม
สัญญาให้ บริ การจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน ทั ้งนี ้ ในการคํานวณส่วนแบ่งค่าเช่าระหว่างกองทุนและ TTTBB
ในกรณีนี ้นัน้ จะพิจารณาเมื่อครบระยะเวลา 3 ปี ตามอายุของสัญญาให้ บริ การจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้ อ 2.7.8 “สรุปสาระสําคัญของสัญญาให้บริ การจัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์สิน”
ในกรณีที่มีผ้ ูให้ บริ การโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้ า หรื อผู้เช่ารายอื่น ประสงค์จะเช่าทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ ว
นําแสงจํานวนร้ อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงทังหมดที
้
่กองทุนได้ รับมอบ (ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน) ในระหว่างอายุของสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า TTTBB ตกลงให้ กองทุนสามารถนําทรัพย์สิน
เส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรอง (ตามที่นิยามไว้ ในสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า) ดังกล่าวออกให้ ผ้ ใู ห้ บริ การ
โทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้ า หรื อสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า) ผู้เช่ารายอื่นเช่าใช้ ได้ (ไม่ว่าโดยการทํา
สัญญา เช่ากับกองทุนโดยตรง หรื อกองทุนกําหนดให้ ทําสัญญาเช่ากับ TTTBB) โดย TTTBB ตกลงสละ
สิ ทธิ ใ ช้ ทรั พย์ สิ นเส้ น ใยแก้ วนํ าแสงดังกล่ าวโดยทันที ที่ กองทุนได้ บรรลุข้อตกลงเรื่ องการเช่า ใช้ กับ ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้ า หรือผู้เช่ารายอืน่ ดังกล่าว
หากกองทุนเข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง และผู้เช่ารายนั ้นกระทําผิดหน้ าที่ตามสัญญาเช่าที่มี
กับกองทุน เช่น ไม่ชําระค่าเช่า หรื อชําระค่าเช่าไม่ตรงตามกําหนดเวลา เป็ นต้ น TTTBB ไม่มีหน้ าที่ต้อง
รับผิดชอบชําระค่าเช่า หรื อค่าเสียหายต่างๆ ให้ แก่กองทุนแต่อย่างใด และหากสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่น
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ดังกล่าวต้ องสิ ้นสุดลง ไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ กองทุนไม่มีสิทธิขอให้ TTTBB เข้ าทําสัญญาประกันรายได้ ค่า
เช่าให้ แก่กองทุนอีกครัง้ หนึ่งเฉพาะสําหรับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในส่วนที่กองทุนได้ ให้ ผ้ ูเช่ารายอื่น
เช่าตรงจากกองทุนเท่านั ้น
หากกองทุนกําหนดให้ TTTBB เป็ นผู้เข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกําหนด
และผู้เช่ารายนันกระทํ
้
าผิดหน้ าที่ตามสัญญาเช่าที่มีกบั TTTBB เช่น ไม่ชําระค่าเช่า หรื อชําระค่าเช่าไม่
ตรงตามกําหนดเวลา เป็ นต้ น TTTBB ยังคงมีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบชําระค่าเช่าให้ แก่กองทุน รวมถึงหน้ าที่
อื่นๆ ภายใต้ สญ
ั ญาประกันรายได้ ฯ และหากสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นดังกล่าวต้ องสิ ้นสุดลง ไม่ว่าด้ วย
เหตุใดๆ แต่ยงั อยู่ในระหว่างอายุของสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า กองทุนยังคงได้ รับประโยชน์จากสัญญา
ประกันรายได้ ค่าเช่าอยู่ต่อไป
ทังนี
้ ้ สัญญาประกันรายได้ ค่าเช่ามีอายุ 3 ปี และกองทุนมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาดังกล่าวได้ อีกครัง้ ละ 3 ปี
จนกว่าจะครบกําหนดอายุของสัญญาเช่าหลัก ทั ้งนี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้ อ 2.7.9 “สรุ ป
สาระสําคัญของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า”
นอกจากนี ้ ในกรณีที่ TTTBB มีหรื อได้ ติดตั ้งเส้ นใยแก้ วนําแสงซึง่ ตั ้งอยู่บนเส้ นทางเดียวกับทรัพย์สินเส้ น
ใยแก้ วนําแสงของกองทุน และมีบคุ คลอื่นสนใจขอเช่าใช้ เส้ นใยแก้ วนําแสงบนเส้ นทางดังกล่าว TTTBB
ตกลงที่จะดําเนินการให้ บคุ คลดังกล่าวเช่าใช้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงของกองทุนก่อน
ทังนี
้ ้ นับแต่วนั ที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 TTTBB ตกลงชําระค่าเช่าคงที่ใน
อัตรา 425 บาทต่อคอร์ กิโลเมตรต่อเดือนตามสัญญาเช่าหลัก และอัตรา 750 บาทต่อคอร์ กิโลเมตรต่อ
เดือนตามสัญญาประกันรายได้ คา่ เช่า ซึง่ คํานวณจากอัตราค่าเช่าพื ้นฐานต่อทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง
หนึ่ ง คอร์ กิ โ ลเมตรตามที่ สัญ ญาเช่ า หลัก และสัญ ญาประกัน รายได้ ค่ า เช่ า กํ า หนด คูณ ด้ ว ยจํ า นวน
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่กองทุนให้ TTTBB เช่าจริ ง โดยอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญา
ประกันรายได้ ค่าเช่าจะปรับขึ ้นปี ละครัง้ โดยปรับขึ ้นตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริ โภค
(CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์แต่ไม่เกินร้ อยละ 3 ต่อปี โดย TTTBB จะชําระค่าเช่าล่วงหน้ าเป็ น
รายเดือนให้ แก่กองทุนนอกจากนี ้ ตามสัญญาเช่าหลัก TTTBB ตกลงที่จะชําระค่าเช่าล่วงหน้ าสําหรับ
การเช่าสามเดือนสุดท้ ายให้ แก่กองทุนในวันถึงกําหนดชําระค่าเช่างวดแรก โดยจะชําระให้ ในอัตรา 425
บาทต่อคอร์ กิโลเมตรต่อเดือน รวมเป็ นเงินจํานวนไม่น้อยกว่า 816 ล้ านบาท ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ปรากฏว่า
จํานวนเงินค่าเช่าที่กองทุนมีสิทธิได้ รับในช่วงระยะเวลาสามเดือนสุดท้ ายดังกล่าวมีจํานวนสูงกว่าค่าเช่า
ที่กองทุนได้ รับล่วงหน้ าไว้ แล้ ว TTTBB จะชําระค่าเช่าในส่วนที่ขาดนั ้นให้ แก่กองทุนเมื่อถึงวันกําหนด
ชําระเงินค่าเช่าของระยะเวลาสามเดือนสุดท้ ายนัน้ โดยเงินค่าเช่าล่วงหน้ าดังกล่าว กองทุนสามารถ
นํามาหักเพื่อชําระค่าเช่าซึง่ TTTBB ค้ างชําระต่อกองทุนได้
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จากลักษณะของการเข้ าลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงดังที่ได้ กล่าวมา
ข้ างต้ น จึงเห็นได้ ว่า รายได้ หลักของกองทุนได้ แก่ รายได้ ค่าเช่าและเงินประกันรายได้ ค่าเช่าที่กองทุนจะ
ได้ รับจาก TTTBB ตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า ดังนัน้ กองทุนจึงต้ องพึง่ พาการ
ดําเนินธุรกิ จของ TTTBB เป็ นสําคัญในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ TTTBB เพื่อนํามาชําระค่าเช่าและเงิ น
ประกันรายได้ ค่าเช่าให้ แก่กองทุน นอกจากนี ้ หากรายได้ ของ TTTBB ไม่เติบโตไปตามที่คาดการณ์ไว้
หรื อต้ นทุนของ TTTBB เพิ่มสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ วกว่ารายได้ TTTBB อาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอที่จะ
ชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ คา่ เช่าให้ แก่กองทุนอีกด้ วย
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาประกันรายได้ คา่ เช่ากับ TTTBB และนําทรัพย์สินเส้ นใย
แก้ วนําแสงไปให้ เช่าโดยตรงแก่ ผ้ ูเช่ารายอื่น หรื อตกลงนําทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรอง (ไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อบางส่วน) ไปให้ เช่าโดยตรงแก่ผ้ เู ช่ารายอื่นในระหว่างอายุของสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า
จะทําให้ รายได้ บางส่วนของกองทุนจะขึ ้นกับความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่ดงั กล่าว
โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่จะส่งมอบให้ แก่กองทุนตามสัญญา
เช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ คา่ เช่าดังตารางต่อไปนี ้
จํานวนทรัพย์ สนิ ทรัพย์ สินเส้ นใย
แก้ วนําแสงที่เช่ า
สัญญาเช่าหลัก

ระยะเวลาการเช่ า

อัตราค่ าเช่ า

ประมาณ 11 ปี (สิ ้นสุด
วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2569)

425 บาทต่อคอร์
กิโลเมตรต่อเดือนจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และจะปรับขึ ้นทุกวันที่
1 มกราคมของทุกปี
ตามอัตราการ
เปลีย่ นแปลงของดัชนี
ราคาผู้บริ โภค (CPI) ที่
ประกาศโดย กระทรวง
พาณิชย์ แต่ไม่เกินร้ อย
ละ 3 ต่อปี

3 ปี (โดยกองทุนมีสทิ ธิ
ต่ออายุสญ
ั ญาประกัน
รายได้ คา่ เช่าได้ อีกครัง้
ละ 3 ปี จนกว่าจะครบ
(1) ร้ อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้ นใย อายุของสัญญาเช่า
หลัก)
แก้ วนําแสงในปั จจุบนั ทังหมด
้
จํานวนรวมประมาณ 160,000

750 บาทต่อคอร์
กิโลเมตรต่อเดือนจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และจะปรับขึ ้นทุกวันที่
1 มกราคมของทุกปี
ตามอัตราการ
เปลีย่ นแปลงของดัชนี

ร้ อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ ว
นําแสงทั ้งหมด ซึง่ มีจํานวนรวม
ประมาณ 784,000 คอร์ กิโลเมตร
ประกอบด้ วย
(1) ร้ อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้ นใย
แก้ วนําแสงในปั จจุบนั ทังหมด
้
จํานวนรวมประมาณ 640,000
คอร์ กิโลเมตร และ
(2) ร้ อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้ นใย
แก้ วนําแสงในอนาคตทั ้งหมด
จํานวนรวมประมาณ 144,000
คอร์ กิโลเมตร

สัญญาประกัน
รายได้ คา่ เช่า

ร้ อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ ว
นําแสงทั ้งหมดจํานวนรวมประมาณ
196,000 คอร์ กิโลเมตร ซึง่
ประกอบด้ วย
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จํานวนทรัพย์ สนิ ทรัพย์ สินเส้ นใย
แก้ วนําแสงที่เช่ า
คอร์ กิโลเมตร และ
(2) ร้ อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้ นใย
แก้ วนําแสงในอนาคตทั ้งหมด
จํานวนรวมประมาณ 36,000
คอร์ กิโลเมตร

ระยะเวลาการเช่ า

อัตราค่ าเช่ า
ราคาผู้บริ โภค (CPI) ที่
ประกาศโดย กระทรวง
พาณิชย์ แต่ไม่เกินร้ อย
ละ 3 ต่อปี

นอกจากนี ้ เพื่อคงไว้ ซงึ่ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง กองทุนได้
เข้ าทําสัญญาบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตังให้
้ TTTBB เป็ นผู้จดั การและ
บริหารทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงเพื่อให้ บริ การซ่อมแซม บํารุงรักษา และบริ หารจัดการทรัพย์สินเส้ นใย
แก้ วนําแสงแทนกองทุน โดย TTTBB จะได้ รับค่าตอบแทนเป็ นค่าบริ การรายเดือนในอัตรา 200 บาทต่อ
คอร์ กิโลเมตรต่อปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากนัน้ จะมีการปรั บเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3 ต่อปี ตามที่
ั ญาเช่าหลักมีผล
สัญญากําหนด สัญญาบริ หารดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สินจะมีผลบังคับตั ้งแต่วนั ที่สญ
บังคับจนถึงวันที่สญ
ั ญาเช่าหลักสิ ้นสุดลง ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาบริ หารดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพย์สินในหัวข้ อ 2.7.3“ สรุปสาระสําคัญของสัญญาบริ หารดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน”
หลังจากที่ TTTBB ได้ เช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงจากกองทุนแล้ ว TTTBB จะใช้ ทรัพย์สินดังกล่าว
รวมทั ้งอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ เพื่อให้ บริ การแก่ TTTI ตามสัญญาให้ บริ การโครงข่าย และ TTTI จะ
นําไปให้ บริการอินเตอร์ เน็ตแก่ลกู ค้ า ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ เพื่อให้ การดําเนินการต่างๆ ที่กําหนดตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ ค่า
เช่าเป็ นไปตามที่ได้ ตกลงกัน กองทุนยังได้ เข้ าทําสัญญาข้ อตกลงดําเนินการซึง่ ผู้สนับสนุน TTTBB (ใน
ฐานะผู้ขาย ผู้เช่า และผู้ให้ บริ การตามสัญญาให้ บริ การโครงข่าย) และ TTTI (ในฐานะผู้รับบริ การตาม
สัญญาให้ บริ การโครงข่าย) ได้ ตกลงที่จะกระทํา และ/หรื อ ไม่กระทําการในเรื่ องต่างๆ โดยข้ อตกลง
กระทําการที่สําคัญตามสัญญาดังกล่าว รวมถึง
(1)

ผู้สนับสนุนและบริ ษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุนตกลงจะไม่โอนหุ้นในบริ ษัทใด ๆ อันจะส่งผลให้
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้สนับสนุนใน TTTBB และ TTTI (โดยทางอ้ อมในทั ้งสองบริ ษัท) ตํ่ากว่า
ร้ อยละ 76 ตลอดระยะเวลาที่ผ้ ูสนับสนุนยังคงมีหน้ าที่และความผูกพันตามเอกสารธุรกรรม
โดยผู้สนับสนุนจะไม่ก่อภาระผูกพันในหุ้นจํานวนร้ อยละ 76 ดังกล่าวของ TTTBB และ TTTI

(2)

TTTBB และ TTTI จะต้ องคงไว้ ซึ่งอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนและอัตราส่วนทางการเงินในการ
จ่ายเงินปั นผลตามที่ได้ ตกลงกัน จนกว่าหน้ าที่ทั ้งหมดของ TTTBB และ TTTI ภายใต้ เอกสาร
ธุรกรรมจะได้ รับการปลดเปลื ้องทั ้งหมด

(3)

TTTBB และ TTTI จะถูกจํากัดมิให้ ดําเนินการบางประการ ซึง่ รวมถึง (ก) การประกอบธุรกิจ
ใหม่นอกเหนือจากธุรกิจที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของ TTTBB และ TTTI ในปั จจุบนั หรื อ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทัว่ ไปของธุรกิจของ TTTBB และ TTTI (ข) ลดทุนจดทะเบียน (เว้ นแต่
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กรณีการลดมูลค่าที่ตราไว้ ซึง่ ไม่ทําให้ ทนุ จดทะเบียนของ TTTBB และ TTTI เปลี่ยนแปลง) (ค)
การแก้ ไข เปลี่ยนแปลง สละสิทธิ หรื อดัดแปลง ซึ่งเงื่อนไขที่สําคัญของใบอนุญาตประกอบ
กิ จ การโทรคมนาคม (ง) ให้ กู้ ยื ม เงิ น หรื อ กระทํ า การใดๆ ให้ ตนมี ฐ านะเป็ นเจ้ า หนี ้ (จ)
ก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันบนบัญชีลกู หนี ้ (receivables) สินค้ าคงคลัง หรือ ทรัพย์สินของ
TTTBB หรื อ TTTI (ฉ) จ่ายเงินปั นผล เว้ นแต่ที่กําหนดไว้ ภายใต้ สญ
ั ญา (ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดทางการเงิน) (ช) เข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่ไม่อยู่บนเงื่อนไขและข้ อกําหนด
ทัว่ ไป (arms’ length basis) และเป็ นไปตามทางการค้ าปกติ หรื อ (ซ) การควบกิจการ การ
แยกกิ จ การ การรวมกิ จ การ หรื อ การดํ า เนิ น การใดในลัก ษณะเดี ย วกัน โดยในแต่ล ะกรณี
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาข้ อตกลงดําเนินการ
โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาข้ อตกลงดําเนินการในหัวข้ อ 2.7.4 “สรุปสาระสําคัญของสัญญา
ข้อตกลงดําเนิ นการ”
แผนภาพต่อไปนี ้แสดงโครงสร้ างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้สนับสนุน และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นหลังจากการจดทะเบียนจัดตั ้งกองทุน

ผู้สนับสนุน

ผู้ถอื หน่ วยลงทุนอื่น

33.3%

66.7%

สัญญาข้ อตกลง
ดําเนินการ

บริษัทจัดการ
บลจ. บัวหลวง จํากัด

โครงการจัดการกองทุนรวม
หนังสือชี ้ชวน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
บรอดแบนด์ อินเทอร์ เน็ต จัสมิน

สัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ล
ผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

 TTTBB ขายทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน
 กองทุนให้ TTTBB เช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงตามสัญญาเช่าหลักและสัญญา
ประกันรายได้ คา่ เช่า
 TTTBB ให้ บริ การบํารุงรักษาทรัพย์สินแก่กองทุนตามสัญญาบริ หารดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพย์สิน
 TTTBB ให้ บริ การจัดหาผู้เช่าแก่กองทุนตามสัญญาให้ บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
99.2%

TTTBB
TTTBB ให้ บริ การโครงข่ายแก่ TTTI ตามสัญญาให้ บริ การโครงข่าย

99.9

TTTI
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2.2.2

การลงทุนในทรั พย์ สนิ หลัก – ทรัพย์ สนิ ที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการในนามของกองทุน
อาจลงทุนในกิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานอื่ นโดยการได้ มาซึ่งทรั พย์ สิ นกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ให้ กระทําได้
การลงทุนหรื อการได้ มาเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานใดๆ อันมีมลู ค่าเกินกว่า 100
ล้ านบาท หรื อตั ้งแต่ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้ มาดังกล่าว
จะต้ องอยู่ภายใต้ ข้อกําหนด เช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก
(เช่น ข้ อกําหนดการสอบทานธุรกิจ (due diligence) การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็ นต้ น) และจะต้ องได้ รับ
มติอนุมตั ิของผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดพิจารณาข้ อกําหนดเกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในหัวข้ อ 8
“การขอมติ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน”
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนรวมทุกรายการ
ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน
อย่างไรก็ดี หากเป็ นการได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ าน
บาท แต่ น้ อยกว่า ร้ อยละ 30 ของมูล ค่า ทรั พย์ สิ นรวม ณ เวลาที่ มี ก ารได้ มาดัง กล่าว ซึ่ง ได้ รับ ความ
เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ในกรณีเช่นนี ้ไม่จําต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

2.2.3 การลงทุนในทรัพย์ สนิ รอง – การลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรัพย์ สนิ อื่นที่กองทุนลงทุนได้
นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.2.1 “การลงทุนในทรัพย์สินทีก่ องทุนลงทุน
ครั้งแรก” และ 2.2.2 “การลงทุนในทรัพย์ สิ นหลัก - ทรัพย์ สิ นที ่กองทุนลงทุนเพิ่ มเติ ม” ข้ า งต้ นแล้ ว
กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินรองดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ กลต. สํานักงานคณะกรรมการ
กลต. หรื อ กตท. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้
(1)

พันธบัตรรัฐบาลไทย

(2)

ตัว๋ เงินคลังไทย

(3)

พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจไทย หรื อนิติบคุ คลไทยที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น เป็ นผู้ออก
และมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้คํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข

(4)

เงินฝากในธนาคารไทย หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

(5)

บัตรเงินฝากที่ธนาคารไทยหรื อบริ ษัทเงินทุนไทยเป็ นผู้ออก ทัง้ นี ้ หากเป็ นบัตรเงินฝากที่เข้ า
ลักษณะของตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ก่อนการลงทุน

(6)

ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ธนาคารไทย บริ ษัทเงินทุนไทย บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไทย
หรื อกองทุนเพื่อการฟื ้นฟูแ ละพัฒนาระบบสถาบันการเงิ น เป็ นผู้อ อก ผู้รับ รอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ย หรื อผู้คํ ้าประกัน ทั ้งนี ้ หากเป็ นตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญา
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ใช้ เงินที่เข้ าลักษณะของตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ก่อนการลงทุน
(7)

หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อ
กองทุนรวมอื่น ซึ่งจัดตังภายใต้
้
กฎหมายไทยที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ หรื อเงิน
ฝาก

(8)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานอืน่ ซึง่ จัดตั ้งภายใต้ กฎหมายไทย

(9)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(10)

(11)

(ก)

เป็ นหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมในต่ า งประเทศที่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารกํ า กั บ ดูแ ลของ
หน่วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญ
ของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรื อเป็ น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ที่เป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)

(ข)

กองทุนรวมในต่างประเทศนัน้ มีน โยบายการลงทุนในทรั พย์ สิ นประเภทและชนิ ด
เดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้

(ค)

กองทุนรวมในต่างประเทศนั ้นจัดตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป และ

(ง)

ต้ องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์

หุ้นที่ออกโดยบริ ษัท (ไม่ว่าจะเป็ นบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด) ที่จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศ
ไทย ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก)

บริ ษัทนันมี
้ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ
75 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมของบริ ษั ท ดั ง กล่ า ว หรื อ มี ร ายได้ จากการจั ด หา
ผลประโยชน์ จ ากทรั พย์ สิ นกิ จ การโครงสร้ างพืน้ ฐานดัง กล่าวรวมกัน ไม่น้ อ ยกว่ า
ร้ อยละ 75 ของรายได้ รวมในแต่ละปี บัญชี และ

(ข)

บริ ษั ทนัน้ มิ ใ ช่บ ริ ษั ท ภายใต้ ข้อ (จ) ของนิ ย ามคํ า ว่ า “ทรั พย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ าง
พื ้นฐาน”

สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ การเข้ าทําสัญญาดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
กองทุน

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิในการเข้ าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรื อการลงทุนชนิดอื่นตามที่ กลต.
สํานักงานคณะกรรมการ กลต.หรื อ กตท. ให้ ความเห็นชอบ หรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภท
หรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื่
2.2.4

อัตราส่ วนการลงทุน
เมื่อสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี กองทุนจะต้ องดํารงการลงทุนในการลงทุนในทรัพย์ สินหลักไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทุนโดยคํานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์ สินหลัก
จากมูลค่าตามบัญชีของราคาการได้ มาหรื อราคาอื่นใดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต. กําหนด
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หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง กองทุนจะต้ องไม่ลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินรองเกินกว่าร้ อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุน
บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่ที่จะต้ องควบคุมดูแลให้ อตั ราส่วนการลงทุนในการลงทุนในทรัพย์ สินรองเป็ นไป
ตามข้ อกํ า หนดและหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ ในประกาศของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ กลต. ที่
สน. 24/2552 เรื่ อง การลงทุนและมีไว้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2.2.5

การจําหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สนิ ของกองทุน
(1) การจําหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินที่ กองทุนลงทุนครั ง้ แรก หรื อ (2) การจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน อันมีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการจําหน่ายดังกล่าว จะต้ องอยู่ภายใต้ ข้อกําหนด เช่นเดียวกันกับ
เมื่ อกองทุนเข้ าลงทุน ในทรั พย์ สิ น ที่ก องทุนลงทุน ครั ง้ แรก (เช่น ข้ อ กํ า หนดการประเมิ นค่าทรั พย์ สิน
เป็ นต้ น) และจะต้ องได้ รับมติอนุมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดพิจารณาข้ อกําหนดเกี่ยวกับการขอมติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนในหัวข้ อ 8 “การขอมติ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน”
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การจะคํา นวณมูล ค่า ทรั พย์ สิ นดัง กล่า วโดยพิจ ารณาจากมูล ค่าการจํ าหน่า ยรวมทุก
รายการภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน
อย่างไรก็ดี หากเป็ นการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้ าน
บาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการจําหน่ายดังกล่าว ซึ่งได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ในกรณีเช่นนี ้ไม่จําต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

2.3

ข้ อมูลทรั พย์ สินที่กองทุนจะลงทุนครัง้ แรก
2.3.1

รายละเอียดของทรัพย์ สนิ บรอดแบนด์
โครงข่า ยบรอดแบนด์ อิน เทอร์ เ น็ต ความเร็ ว สูง ซึ่ง บริ ษั ท ฯ ใช้ สํา หรับ การดํา เนิน ธุร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์ เ น็ตความเร็ วสูงนัน้ โดยหลักประกอบด้ วย (ก) เส้ นใยแก้ วนําแสง (ข) Access Node และ
(ค) สายเคเบิล ที่เ ชื่อ มโยงถึง ลูก ค้ า ทัง้ นี ้ ตํา แหน่ง ของเส้ น ใยแก้ ว นํา แสงแสดงตามภาพประกอบ
ด้ านล่าง
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ทัง้ นี ้ กองทุน จะเข้ าลงทุนเฉพาะในทรั พย์ สิน เส้ นใยแก้ ว นําแสง ดังที่แสดงโดยภาพประกอบข้ า งต้ น
เท่า นั น้ โดยทรัพ ย์ สิน เส้ น ใยแก้ ว นํ า แสงที่ก องทุน จะลงทุน นัน้ ประกอบด้ ว ยทรั พ ย์ สิน เส้ น ใยแก้ ว
นําแสงในปั จจุบันและทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ทรัพย์ สินเส้นใยแก้วนําแสงในปั จจุบนั
ตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน TTTBB จะต้ องส่งมอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบนั ให้ แก่กองทุน
ในวันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้น โดยทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบนั ที่ต้องส่งมอบ ได้ แก่ ทรัพย์สิน
เส้ นใยแก้ วนําแสงจํานวนประมาณไม่น้อยกว่า 800,000 คอร์ กิโลเมตร ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
TTTBB มีทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงจํานวนไม่น้อยกว่า 800,000 คอร์ กิโลเมตร ซึง่ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ ว
นําแสงจํานวน 800,000 คอร์ กิโลเมตรคิดเป็ นมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 โดยประมาณ
เท่ากับ 2,500 ล้ านบาท
ผู้ประเมินมูลค่าได้ ทําการสุม่ ตรวจสอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่จะส่งมอบให้ แก่กองทุน การประเมิน
มูลค่าดังกล่าวได้ ดําเนินการบน “มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับการประเมินมูลค่าโรงงาน
เครื่ องจักร และอุปกรณ์” (standards and ethics for professional valuation of factory machinery
and equipment) ของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ทั ้งนี ้ โปรดพิจารณาส่วนที่ 6.2.2.2 และ 5.1
ของสรุ ปรายงานประเมินค่าของ บริ ษัท อเมริ กัน แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด และ บริ ษัท ซี.ไอ.ที.
แอพเพรซัล จํากัด ในภาคผนวก 1 และ 2 ตามลําดับ
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงมีอายุการใช้ งานเฉลี่ยประมาณ 30 ปี โดยที่ในปั จจุบนั ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ ว
นําแสงในปั จจุบันมีอายุการใช้ งานคงเหลือ (โดยเฉลี่ย) ประมาณ 26 ปี อย่างไรก็ตาม หากทรัพย์ สิน
ได้ รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี อายุการใช้ งานของทรัพย์สินดังกล่าวอาจยาวนานกว่า 26 ปี
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ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงในอนาคต
ตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน TTTBB จะต้ องส่งมอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 2 ปี นับแต่วนั ที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น โดยทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคต ได้ แก่ ทรัพย์สิน
เส้ นใยแก้ วนําแสง จํานวนประมาณ 180,000 คอร์ กิโลเมตร ซึ่งมีมลู ค่าการก่อสร้ างโดยประมาณ 700
ล้ านบาท
มูลค่าของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตคิดเป็ นร้ อยละ 17.2 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
โดยประมาณ โดย TTTBB จะส่งมอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตให้ แก่กองทุนภายใน 2 ปี
นับแต่วนั ที่การซื ้อขายเสร็จสิ ้นตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน
ทังนี
้ ้ จํานวนทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงรวมทั ้งหมดที่ TTTBB จะต้ องส่งมอบให้ แก่กองทุนตามสัญญา
ซื ้อขายทรัพย์สินจะมีจํานวนประมาณ 980,000 คอร์ กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็ นตัวเลข
โดยประมาณ ซึ่ง จํ า นวนทรั พย์ สิ น เส้ นใยแก้ วนํ า แสงทัง้ หมดที่ ส่ง มอบจริ ง (ในหน่ ว ยคอร์ กิ โลเมตร)
อาจมากกว่าหรื อน้ อยกว่าจํานวนดังกล่าว โดยในกรณีที่ TTTBB ส่งมอบทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสง
ล่าช้ าหรื อไม่ครบถ้ วน TTTBB จะต้ องเสียค่าปรับให้ แก่กองทุนในอัตราที่สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินกําหนด
แต่ในกรณีที่ TTTBB ส่งมอบทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงให้ แก่กองทุนเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ ใน
สัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน กองทุนไม่มีหน้ าที่ต้องชําระราคาซื ้อขายเพิม่ เติมให้ แก่ TTTBB แต่อย่างใด
ในการดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงบริ ษัทจัดการได้ แต่งตั ้งให้ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย
จํากัดเป็ นผู้ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบนั โดยทําการตรวจสอบก่อนวันที่ทํา
การซื ้อขายเสร็จสิ ้น ด้ วยวิธีการสุม่ ตรวจสอบจํานวนคอร์ กิโลเมตรของเส้ นใยแก้ วนําแสงจํานวนประมาณ
ร้ อยละ 10 ของจํานวนทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงปั จจุบนั ที่กองทุนจะรับมอบในครัง้ แรก(ไม่น้อยกว่า
800,000 คอร์ กิโลเมตร)โดยกําหนดเส้ นทางการตรวจสอบโดยคํานึงถึงประเภทของ OFC ที่ทําการสุ่ม
ตรวจสอบให้ ครบทุกประเภท และคํ านึงถึงการกระจายของเส้ นทางให้ ครอบคลุมทัง้ 4 ภูมิภาคของ
ประเทศรวมเส้ น ทางที่ ต รวจสอบทัง้ สิ น้ 110 เส้ น ทาง หรื อ ประมาณ 80,263 คอร์ กิ โ ลเมตรโดยใช้
เครื่ องมือ OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่เป็ นมาตรฐาน
อุตสาหกรรมในการวัดความยาวและการวัดค่าการลดทอนของสัญญาณ (loss) ซึ่งจะเป็ นค่าบ่งบอก
ประสิทธิ ภาพของสายสัญญาณและคุณภาพในการติดตัง้ สายสัญญาณเพื่อให้ การตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของทรัพย์สินที่ส่งมอบมีความถูกต้ องและแม่นยํา
สําหรับการตรวจสอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตที่จะมีการส่งมอบให้ แก่กองทุน บริษัทจัดการ
มีแผนจะดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงเป็ นรายไตรมาสปี ละไม่น้อยกว่า 50 เส้ นทาง
และตรวจสอบทรั พย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นํ า แสงประจํ า ปี เป็ นรายไตรมาสปี ละไม่ น้ อ ยกว่า 100 เส้ น ทาง
โดยบริ ษั ทจัดการมี เ ป้ าหมายให้ มี ก ารตรวจสอบในเส้ น ทางหลัก ๆ ที่ ยัง ไม่ เคยมี ก ารตรวจสอบและ
ให้ กระจายครอบคลุมทัว่ ทุกภูมิภาค ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบทรัพย์สินเส้ น
ใยแก้ วดังกล่าวตามความเหมาะสม
ทังนี
้ ้ บริ ษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัดเป็ นบริ ษัทที่ก่อตั ้งขึ ้นในปี 2542 และเป็ นหนึ่งในบริ ษัทชั ้นนําของ
ประเทศไทยในการให้ บริ การด้ านระบบสื่อสารระบบคอมพิวเตอร์ และการบริ การพัฒนาซอฟท์แวร์ โดยมี
ประสบการณ์ในการให้ คําปรึ กษา ออกแบบ ติดตัง้ และบํารุ งรักษา ระบบเครื อข่ายสื่อสารข้ อมูลขนาด
ใหญ่ ทั ้งของภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ าย
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ผลิตแห่งประเทศไทย บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท ไออาร์ พซี ี จํากัด (มหาชน)
2.3.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ เป็ นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ ในธุรกิ จให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงผ่านโครงข่าย
โทรคมนาคมพื ้นฐานในประเทศไทย โดยมีสว่ นแบ่งทางการตลาดในอัตราร้ อยละ 29.6 ของจํานวนลูกค้ า
ทังหมด
้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ข้ อมูลอ้ างอิงจาก MPA) บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจโครงข่ายบรอด
แบนด์ โดยการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงแก่ลูกค้ าภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “3BB” โดย
โครงข่ายบรอดแบนด์ดงั กล่าว รวมถึงทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง ซึ่งประกอบด้ วยโครงข่ายอินเทอร์ เน็ต
หลักที่ใช้ ระบบอินเทอร์ เน็ตโปรโตคอล หรือ IP ที่สามารถรับส่งข้ อมูลด้ วยความเร็วสูง
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงแก่ลกู ค้ าทัว่ ไปจํานวนประมาณ
1,547,000 ราย ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 25.97 ของจํานวนบ้ านพักอาศัยจํานวนประมาณ 5,957,000
หลังที่สามารถเข้ าถึงบริ การโครงข่ายของบริ ษัทฯ (Homes passed) ทั ้งนี ้จํานวนลูกค้ าของบริ ษัทฯ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 50.49 นับตั ้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2554
ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ นําเสนอบริ การให้ แก่กลุ่มลูกค้ าทั่วไปในระดับราคาที่หลากหลาย โดยที่ลูกค้ าจะ
ได้ รั บข้ อ มูล ผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ในระดับ ความเร็ ว ของการรั บข้ อมูล ที่ แ ตกต่ า งกัน ตัง้ แต่ค วามเร็ ว
10 Mbps ถึง 100 Mbps นอกจากนี ้ ในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ นําเสนอบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงแบบ
ใหม่ ซึง่ ใช้ เส้ นใยแก้ วนําแสงภายใต้ เทคโนโลยีที่เรี ยกว่า FTTx โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ
้ ้ บริ ษัทฯ มีเป้าหมายที่จะ
มีลกู ค้ าที่ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเทคโนโลยี FTTx จํานวน 28,894 ราย ทังนี
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงเทคโนโลยี ADSL อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถให้ บริ การความเร็ วใน
การดาวน์โหลดข้ อมูลสูงสุดถึง 20 Mbps
บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจํานวน 9,622.7 ล้ านบาทและ 5,393.2 ล้ านบาท และมีกําไรสุทธิจํานวน 2,340.5
ล้ านบาทและ 1,457.5 ล้ านบาท และมี EBITDA จํานวน 4,609.9 ล้ านบาทและ 2,699.3 ล้ านบาท
สําหรับรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557

2.3.2

ข้ อได้ เปรี ยบในการแข่ งขันของธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ เป็ นหนึ่ งในผู้ประกอบการรายใหญ่ ในธุ รกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงผ่ าน
โครงข่ ายโทรคมนาคมพื้นฐานซึง่ เป็ นธุรกิจซึง่ มีอัตราการเติบโตสูงด้ วยแบรนด์ ทม่ี ชี ่ือเสียง
บริ ษัทฯ เป็ นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ ในธุรกิ จให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงผ่านโครงข่าย
โทรคมนาคมพื ้นฐานในประเทศไทย โดยมีฐานลูกค้ าจํานวนประมาณ 1,547,000 ราย คิดเป็ นส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในอัตราร้ อยละ 29.6 ของจํานวนลูกค้ าทั ้งหมด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ซึง่ เป็ นอัตราที่
สูงขึ ้นจากส่วนแบ่งทางการตลาดในอัตราร้ อยละ 25 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งแสดงถึงอัตราการ
เติบโตที่สงู กว่าผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน (ข้ อมูลอ้ างอิงจาก กสทช. และบริ ษัทฯ)
บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่ า บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ อยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการการใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ตามการคาดการณ์ ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
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ตามข้ อมูลอ้ างอิงจาก MPA อัตราการเข้ าถึงบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม
พื ้นฐานในประเทศไทยอยู่ในอัตราร้ อยละ 24.6 ของจํานวนครัวเรื อนทั ้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซึ่งถือเป็ นอัตราที่ตํ่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาดโทรคมนาคมอื่นซึ่งมีเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงที่
สูงกว่า เช่น ประเทศเกาหลี (ร้ อยละ 99.5) ประเทศญี่ปนุ่ (ร้ อยละ 70.3) ประเทศสิงคโปร์ (ร้ อยละ 99.6)
และฮ่องกง (ร้ อยละ 96.0) โดยที่ประเทศเหล่านันต่
้ างมีการขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ไปทั่วประเทศ
อย่างรวดเร็ วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สําหรั บประเทศไทย มีการคาดการณ์ การเติบโตของอัตราการ
เข้ าถึงบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงว่าจะเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 28.7 (5.8 ล้ านครัวเรื อน) ในปี 2557 เป็ น
ร้ อยละ 44.0 (9.1 ล้ านครัวเรื อน) ในปี 2562 (ข้ อมูลอ้ างอิงจาก MPA) และจากการเพิ่มขึ ้นของอัตรา
เฉลี่ยของรายได้ ที่ใช้ จ่ายได้ ของครัวเรื อนในประเทศไทย บริ ษัทฯ คาดว่าครัวเรื อนจะมีความสามารถใน
การใช้ จ่ายเพื่อบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงเพิ่มมากขึ ้น ตามข้ อมูลอ้ างอิงจากการสํารวจรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนต่อครัวเรื อนในประเทศไทยของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2554 พบว่าประมาณร้ อยละ 70
ของจํานวนครัวเรื อนทั ้งหมดในประเทศไทยมีรายได้ มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี ้เงินรายได้
จํานวน 600 บาทซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 6.7 ของรายได้ ที่ใช้ จ่ายได้ ต่อหัวของประเทศไทยในปี 2556 เป็ น
จํานวนเงินที่เพียงพอสําหรับใช้ จ่ายค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตต่อเดือนสําหรับครัวเรื อนร้ อยละ 43.8 ของ
จํานวนครัวเรื อนที่ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย ทั ้งนี ้ ข้ อมูลเกี่ยวกับจํานวนครัวเรื อนที่สามารถ
เข้ าถึงบริ การในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ มาจากรายงานซึ่งตีพิมพ์โดยสํานักบริ หาร
การทะเบียน กรมการปกครอง
ตามข้ อมูลอ้ างอิงจาก MPA การให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมพื ้นฐานซึง่
ณ ปั จจุบันมีผ้ ูประกอบการรายใหญ่ 3 รายในประเทศไทยนัน้ มี ข้อจํ า กัดในการเข้ าสู่ตลาดสําหรั บ
ผู้ประกอบการรายใหม่ เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุนที่สงู สําหรับการสร้ างโครงข่ายเพื่อให้ บริ การลูกค้ า
นอกจากนั ้น ตามข้ อมูลอ้ างอิงจาก MPA ผู้ประกอบการรายใหม่ยงั ต้ องใช้ ระยะเวลาที่ยาวนานก่อนที่
ธุรกิจจะมีผลกําไรและสภาพคล่องทางการเงินที่ดี
ในฐานะที่ TTTBB เป็ นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม TTTBB มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้ วยการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่าย พ.ศ. 2556 ซึ่ง
กําหนดให้ TTTBB จะต้ องอนุญาตให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการซึง่ ได้ รับอนุญาตรายอื่นใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม
ของตน
บริ ษัทฯ คาดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งมุ่งเน้ นการให้ การสนับสนุนและ
ส่งเสริ มการใช้ อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง โดยเฉพาะในภาคการศึกษา จะมีส่วนช่วยให้ ตลาดอินเทอร์ เน็ต
ความเร็ วสูงเติบโตยิ่งขึ ้น นอกจากนัน้ นโยบายภาครัฐในการจัดให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ แท็บเล็ตฟรี ซึง่ ได้ มีการ
แจกแท็บเล็ตให้ แก่นกั เรี ยนชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ไปแล้ วจํานวน 860,000 เครื่ องในปี 2555 จะมีส่วน
ช่วยส่งเสริ มความต้ องการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตความเร็วสูงให้ ขยายไปทัว่ ประเทศ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ประกอบธุรกิจอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงรายเดียวในประเทศไทยที่ให้ บริ การด้ วยการมุ่งเน้ น
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงเป็ นหลัก (ข้ อมูลอ้ างอิงจาก MPA) ดังนั ้นบริ ษัทฯ จึงเชื่อว่าจะสามารถ
จัด สรรทรั พ ยากรได้ อย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บริ ก ารลูก ค้ า ผ่ านการให้ บ ริ ก ารที่ เ ชื่ อ ถื อได้ และ
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ผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ ในตลาด ซึ่งบริ ษัทฯ เชื่อว่าจะมีผลทําให้ อตั ราการยกเลิกการใช้ บริ การ
(churn rates) อยู่ในอัตราที่ตํ่า และธุรกิจมีการเติบโตที่ดี ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษัทฯ ประมาณว่าอัตราการยกเลิกการใช้ บริ การจะอยู่ในอัตราตํ่ากว่าร้ อยละ 1.0 ต่อเดือน ซึ่งเป็ น
อัตราที่เท่ากับอัตราเฉลี่ยของตลาดในประเทศไทย (ข้ อมูลอ้ างอิงจาก MPA)
บริ ษัทฯ เชื่ อว่า บริ ษัทฯ มีแบรนด์ ที่เป็ นที่จดจําได้ และมีชื่อเสียงในด้ านคุณภาพและความน่าเชื่อถื อ
ภายใต้ ชื่อ 3BB โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภูมิภาค ซึ่งช่วยสร้ างความได้ เปรี ยบให้ กับบริ ษัทฯ ในการหา
ประโยชน์จากปั จจัยด้ านเศรษฐกิจมหภาคและสภาวะอุตสาหกรรมที่เอื ้ออํานวยตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
ทังนี
้ ้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ รับรางวัลมากมาย ประกอบด้ วย


No. 1 Brand in Thailand for Home Internet ประจําปี 2554-2555 โดยนิตยสาร Marketeer



Broadband Service Provider of the Year ประจําปี 2554 โดย Frost & Sullivan



Trusted Brand ประจําปี 2555 – Gold Award Winner for Internet Service Provider
โดยนิตยสาร Readers Digest และ



Trusted Brand ประจําปี 2556 – Gold Award Winner for Internet Service Provider
โดยนิตยสาร Readers Digest

โครงข่ ายบรอดแบนด์ ครอบคลุมพื้นที่ด้วยโครงสร้ างพื้นฐานที่เชื่อถือได้ และสามารถปรั บเพิ่ม
หรื อลดขนาดได้
บริษัทฯ เชื่อว่าขนาดและความสามารถในการเข้ าถึงพื ้นที่ของโครงข่ายบรอดแบนด์ของบริ ษัทฯ ส่งผลทํา
ให้ บริ ษัทฯ ดํารงและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงที่กําลัง
เติบโตขึ ้นในประเทศไทย บริ ษัทฯ มีฐานของลูกค้ าที่แข็งแกร่ ง โดยมีจํานวนลูกค้ า ณ 30 มิถนุ ายน 2557
จํานวนประมาณ 1,547,000 ราย
ด้ วยขนาดของโครงข่ายดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถเข้ าถึงฐานลูกค้ าซึง่ อยู่ในพื ้นที่ให้ บริ การแต่ยงั ไม่ใช้
บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงได้ และมีการเติบโตที่สงู ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภูมิภาคซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่
มีอัตราการเข้ าถึงบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงค่อนข้ างตํ่า และเป็ นพื ้นที่ที่บริ ษัทฯ เชื่อว่าบริ ษัทฯ มี
ชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรั บและมีโครงข่ายที่ครอบคลุมและมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนัน้ โครงข่ายระบบ
ADSL ของบริ ษัทฯ ครอบคลุม 76 จังหวัดจาก 77 จังหวัดในประเทศไทย โดยพื ้นที่ให้ บริ การของ
โครงข่ายในจังหวัดดังกล่าวนันจะครอบคลุ
้
มไปในระดับตําบลทัว่ ทั ้งประเทศ ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ เชื่อว่าพื ้นที่
ดังกล่าวจะสร้ างอัตรายอดผู้ใช้ บริ การและอัตราในการคืนทุนสูงสุด และสามารถใช้ ฝ่ายซ่อมบํารุ งและ
บริการลูกค้ าของบริษัทฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สําหรับการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเทคโนโลยี ADSL นัน้ ระยะห่างระหว่างชุมสายและที่อยู่อาศัยของ
ลูกค้ าจะส่งผลถึงความเร็วและความเสถียรของการให้ บริ การ ยิ่งไปกว่านัน้ ยิ่งอยู่ห่างจากชุมสายมากขึ ้น
จะยิ่งส่งผลให้ การใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงถูกรบกวนหรื อเกิดเหตุขดั ข้ องได้ มากยิ่งขึน้ ทัง้ นี ้
บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ าหมายที่ จ ะให้ บ ริ ก ารบนโครงข่ า ยที่ ใ ช้ สํ า หรั บ การให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สูง
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โดยเฉพาะ ด้ วยเหตุดังกล่าว โครงข่ายของบริ ษัทฯ จึงลดระยะห่างดังกล่าวให้ อยู่ที่ประมาณ 1-1.5
กิ โ ลเมตรซึ่ง ทํ า ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บโดยเชิ ง โครงสร้ าง ซึ่ง ส่ ง ผลให้ ไ ด้ ค วามเร็ ว สูง ขึ น้ มี ค วาม
น่าเชื่อถือและคุณภาพที่ดีขึ ้น
บริ ษัทฯ เชื่อว่าโครงข่ายของบริ ษัทฯ เป็ นโครงข่ายที่มีความน่าเชื่อถื อ อันเป็ นผลมาจากกลยุทธ์ ด้าน
ทรัพย์สินเกี่ยวกับโครงข่ายของบริ ษัทฯ ดังนี ้
(1)

สายเคเบิลที่ยงั ใหม่ โดยมีอายุเฉลี่ย 5 ปี

(2)

มีโครงข่ายคูข่ นานในโครงข่ายหลักที่มีการออกแบบครอบคลุมทัว่ ภูมิภาคเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้
เกิดการหยุดการให้ บริ การในกรณีมีเหตุขดั ข้ องเกิดขึ ้นในโครงข่าย และ

(3)

การนําโครงสร้ าง Loop Topology มาใช้ ในการออกแบบชุมสายในจังหวัดต่างๆ

นอกจากการวางโครงข่าย ADSL แล้ ว เมื่อไม่นานมานี ้ บริ ษัทฯ เริ่ มให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงบน
เทคโนโลยี FTTx โดยบริ ษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถให้ บริ การโดยใช้ เทคโนโลยีดงั กล่าวเพิ่มมากขึ ้นต่อไปได้
หากผู้ให้ บริ การสามารถเพิ่มจํานวนลูกค้ าได้ และต้ นทุนของช่องสัญญาณในประเทศและต่างประเทศ
ลดลง ซึง่ จะส่งผลให้ มีอตั ราการใช้ งานที่เพิ่มสูงขึ ้น
นอกจากนี ้ เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานโดยส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
จัดการและค่าบริ การวิ ชาชีพ เป็ นค่าใช้ จ่ายคงที่ หรื อลดลงเมื่ อคํานวณบนฐานของลูกค้ าแต่ละราย
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงประสบความสําเร็ จในการเพิ่มอัตรากํ าไรจากการดําเนิ นงาน เมื่ อรายได้ รวมของ
บริ ษัทฯ ในปี 2556 เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 และบริ ษัทฯ คาดว่าการเพิ่มอัตรากําไรดังกล่าวจะยังคงสูงขึ ้น
ต่อไปเนื่องจากการขยายตัวของฐานลูกค้ าของบริ ษัทฯ ทั ้งนี ้ อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้ รวมของ
บริษัทฯ ได้ เพิม่ ขึ ้นจากร้ อยละ 44.5 ในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 47.9 ในปี 2556
เครือข่ ายการขายและจัดจําหน่ ายทีค่ รอบคลุมและเชี่ยวชาญช่ วยส่ งเสริมการทําตลาด
บริ ษัทฯ เชื่อว่าเครื อข่ายการขายและจัดจําหน่ายที่ครอบคลุมนั ้น เป็ นปั จจัยสําคัญที่เป็ นข้ อได้ เปรี ยบใน
การแข่งขันในธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย และมีบทบาทสําคัญในการได้ มาซึง่
ลูกค้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภูมิภาค
บริษัทฯ มีเครื อข่ายการขายและจัดจําหน่ายที่ครอบคลุม โดยมีพนักงานขายภายในองค์กรมากกว่า 800
รายประจําในร้ านค้ า 3BB ทัง้ 368 ร้ าน (รวมถึง ร้ านค้ าและร้ านค้ าขนาดเล็ก 3BB ในห้ างสรรพสินค้ า
และทาวน์ เฮ้ าส์ มากกว่า 300 ร้ าน และร้ าน 3BB ขนาดเล็ก (Kiosks)) ใน 76 จังหวัด บริ ษัทฯ
ใช้ ประโยชน์ จากช่องทางการขายของบริ ษัทฯ ที่หลากหลายเพื่อจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โดยอาศัยช่อง
ทางการขายที่กว้ างขวางของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ทําการตลาดและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าผ่านทาง
หลายช่องทาง รวมถึง การขายผ่านทางเว็บไซต์ การทําการตลาดเชิงรับผ่านทางโทรศัพท์ การขายตรง
การจัดงานอีเว้ นท์ และการขายผ่านหน้ าร้ านในรู ปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง ร้ านขนาดเล็ก (Kiosks) และ
ร้ านค้ าแบบ Standalone ทั ้งนี ้ รู ปแบบการทําการตลาดและการขายจะขึ ้นอยู่กบั ประเภทกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายของบริ ษัทฯ ในกรณีการขายตรงซึ่งรวมถึงการทําการตลาดถึงที่พกั อาศัย (Door to Door
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Marketing) จะใช้ สําหรับพื ้นที่ซงึ่ เริ่ มมีการให้ บริ การของ 3BB โดยพนักงานขายตรงมากกว่า 500 คน
ของบริ ษัทฯ มีการวางเป้าหมายที่จะเข้ าทําการขายสินค้ าในที่พักอาศัย 500 หลังต่อวัน นอกจากนัน้
พนักงานขายของบริ ษัท ฯ จะรั ก ษาและพัฒนาความสัม พัน ธ์ กับบริ ษั ทพัฒนาอสังหาริ ม ทรั พย์ ต่า งๆ
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าอาคารที่ก่อสร้ างใหม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายของบริ ษัทฯ ทังนี
สัดส่วนการจัดจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ คือ ร้ านค้ า 3BB คิดเป็ นประมาณร้ อยละ
54 การขายตรงถึงที่พกั อาศัย คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 42 และการขายทางโทรศัพท์หรื อผ่านทางเว็ปไซต์
คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 4
บริษัทฯ เชื่อว่า บริ การหลังการขายของบริษัทฯ ทําให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ สัมผัสถึงประสบการณ์ที่แตกต่าง
โดยบริ ษัทฯ กํ าหนดค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจการปฏิบตั ิงานสําหรับฝ่ ายคอลล์เซ็นเตอร์ จากการให้
คะแนนสําหรับคุณภาพของการให้ บริ การ และฝ่ ายซ่อมบํารุ งมีข้อตกลงที่จะให้ บริ การที่รวดเร็ วเมื่อได้ รับ
การร้ องเรี ยนจากลูกค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง
ซึง่ รวมถึงการฝึ กอบรมด้ านเทคนิค ด้ านสินค้ าและบริการ รวมถึงด้ านการบริการลูกค้ า และอื่นๆ
บริ ษัทฯ เชื่อว่า ด้ วยความสามารถของทีมพนักงานภายในองค์กร จะช่วยให้ บริ ษัทฯ ควบคุมขันตอนการ
้
ขายและจัดจําหน่าย ซึ่งส่งผลในการเพิ่มจํานวนลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเมื่อรวมกับการให้
ความสําคัญกับการบริ การหลังการขายจะช่วยสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าและลดอัตราการยกเลิก
การใช้ บริ การ
เป็ นผู้นําในการสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีบริ การต่างๆ ที่หลากหลายให้ แก่ลูกค้ ารายย่อยและลูก ค้ าองค์ กรซึ่งอยู่ในพื ้นที่
ให้ บริ การที่มีโครงข่ายของบริ ษัทฯ ครอบคลุมไปถึง ในการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงของบริ ษัทฯ
ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การในระดับราคาค่าบริ การที่แตกต่างกันซึง่ ลูกค้ าสามารถเลือกใช้ ได้ ในความเร็ วของ
้ 10 Mbps ด้ วยเทคโนโลยี ADSL จนถึง 1 Gbps ด้ วยเทคโนโลยี
การดาวน์โหลดที่แตกต่างกันตังแต่
FTTx นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีบริ การวงจรเช่าสําหรับลูกค้ าองค์กรพร้ อมกับบริ การเสริ มต่างๆ เช่น
บริ ก ารอินเทอร์ เ น็ตความเร็ ว สูงแบบไร้ สาย บริ ก ารพืน้ ที่จัดเก็ บข้ อมูล ออนไลน์ บริ การโทรศัพท์ ผ่า น
อินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง (VOIP) บริ การชมภาพยนตร์ (Movie Buffet) รวมทังบริ
้ การโทรศัพท์และการชม
รายการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
บริ ษัทฯ มุ่งมั่น ที่จะนําเสนอเทคโนโลยี ใหม่ๆ เพื่อให้ ลูก ค้ าได้ รับบริ ก ารที่ ดีที่สุด บริ ษัทฯ มักจะเสนอ
บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงสําหรับความเร็วที่สงู ขึ ้นให้ แก่ลกู ค้ าโดยไม่คิดค่าบริ การเพิ่มเติมก่อนหน้ า
คู่แข่งขันรายอื่น ตัวอย่างเช่น บริ ษัทฯ เพิ่มความเร็ วสําหรับการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงจาก
7 Mbps เป็ น 10 Mbps ในเดือนกันยายน 2555 ซึ่งเป็ นเวลาสองสามเดือนก่อนคู่แข่งขันรายอื่นจะ
ดําเนินการ โดยปั จจุบนั บริษัทฯ เริ่มให้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงเทคโนโลยี FTTx ซึง่ เป็ นเทคโนโลยี
ใหม่ที่ ใช้ ส ายเคเบิ ลใยแก้ ว นํ าแสง โดยมี ความสามารถในการดาวน์ โหลดข้ อมูลด้ วยความเร็ ว สูงถึง
1 Gbps นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง และจะรักษาความเป็ นผู้นําของ
ตลาดการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงทังในด้
้ านของความเร็วและความเสถียร
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นอกจากนี ้ ความรู้ ในเชิงลึกของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับความต้ องการใช้ อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงของลูกค้ าใน
ส่ ว นภูมิ ภ าค ทัง้ ในเรื่ อ งความต้ อ งการด้ า นความเร็ ว คุณ ภาพ และพฤติ ก รรมการใช้ จ่ า ยสํ า หรั บ
ผลิตภัณฑ์ และบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ และบริ การ
เพื่อให้ ตรงและเหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ าดังกล่าว
ทีมผู้บริหารที่มปี ระสบการณ์ และวิสัยทัศน์ ซงึ่ ได้ รับการสนับสนุนอย่ างเต็มทีจ่ ากผู้สนับสนุน
ที ม ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ทฯ ได้ แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความสํ า เร็ จจากอดี ตจนถึ ง ปั จจุบัน ของการเป็ นผู้นํ าที่ มี
วิสยั ทัศน์ในด้ านการมุ่งเน้ นการดําเนินธุรกิจอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมพื ้นฐาน
ในประเทศไทย ซึง่ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งและฐานะทางการเงินที่มนั่ คง
ที ม ผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ฯ อยู่ ใ นแวดวงธุ ร กิ จ บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง และธุ ร กิ จ
โทรคมนาคมมาเป็ นเวลามากกว่า 20 ปี ซึ่งก่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในธุรกิจดังกล่าว โดยทีม
ผู้บริ หารระดับสูงดังกล่าวยังคงยึดมั่นที่จะรั กษาระดับการเจริ ญเติบโตของกิ จการอย่างมีเสถี ยรภาพ
ต่อไป ทีมผู้บริ หารมีประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง รวมทั ้งความรู้
เกี่ ย วกั บ ปั จ จัย ต่ า งๆ ในด้ า นการแข่ ง ขัน เทคโนโลยี และกฎหมายที่ มี ผ ลขับ เคลื่ อ นตลาดบริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง บริ ษัทฯ เชื่อว่าประสบการณ์ และความสามารถในการดําเนินกิจการของทีม
ผู้บริ หารเป็ นส่วนสําคัญที่จะพัฒนาปรับปรุงให้ บริ ษัทฯ มีสถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และส่วน
แบ่งทางการตลาดที่ดีขึ ้น
บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างองค์ กรแบบกระจายอํานาจ โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้บริ หารไปยังจังหวัดต่างๆ และ
สามารถบริ หารจัดการได้ โดยอิสระ ทัง้ นี ้ โครงสร้ างดังกล่าวเป็ นโครงสร้ างที่มีประสิทธิ ภาพสูงในการ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงแก่ลกู ค้ าทัว่ พื ้นที่ในจังหวัดต่างๆ ซึ่งทําให้ บริ ษัทฯ สามารถเพิ่มจํานวน
ลูกค้ าจากประมาณ 1,028,000 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นประมาณ 1,547,000 ราย ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2557
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ประโยชน์จากการให้ ความสนับสนุนและความช่วยเหลือจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ผู้สนับสนุน ซึ่งเป็ นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและมีห้ นุ จดทะเบียนไว้ กับตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยบริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่ า ผู้ส นับ สนุน และบริ ษั ท ย่ อ ยของผู้ส นับ สนุน ให้ ก าร
สนับสนุนที่สําคัญแก่บริษัทฯ ในด้ านการเช่าโครงข่ายจากจัสเทล
2.3.4

ความเป็ นมา
ผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company)
ซึง่ ดําเนินธุรกิจให้ บริ การโทรคมนาคม ธุรกิจการจัดจําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมTTTBB เป็ นบริ ษัทย่อย
ของผู้สนับสนุน โดยผู้สนับสนุนถือหุ้นโดยทางอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ 99.2 TTTBB จัดตั ้งขึ ้นเมื่อเดือน
สิงหาคม 2548 และได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่ออกโดยคณะกรรมการ
กิ จการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ต่อมาเปลี่ยนเป็ น กสทช.) เป็ นครั ง้ แรกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549
ภายใต้ ใบอนุญาตดังกล่าว TTTBB สามารถดําเนินการให้ บริ การสื่อสารด้ านเสียงและข้ อมูลทัว่ ประเทศ
ผ่ า นโครงข่ า ยโทรคมนาคมพื น้ ฐาน ใบอนุ ญ าตดัง กล่ า วมี อ ายุ 20 ปี และจะสิ น้ สุด ลงในวัน ที่ 22
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กุมภาพันธ์ 2569 โดยสามารถต่ออายุออกไปได้ หากสามารถดํ าเนินการตามเงื่อนไขที่ กําหนดบาง
ประการได้
TTTI เป็ นบริ ษัทย่อยของ TTTBB โดย TTTBB ถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 99.9 TTTI จัดตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่
30 พฤษภาคม 2550 และได้ รับใบอนุญาตให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตแบบที่หนึ่ง สําหรับผู้ประกอบกิจการที่
ไม่มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง ในเดือนมิถนุ ายน 2550 ใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 1 ปี และได้ มีการต่ออายุ
ออกไปอีกคราวละ 1 ปี ในเดือนมิถนุ ายน 2551 และเดือนมิถนุ ายน 2552 ใบอนุญาตฉบับปั จจุบนั ของ
TTTI มีอายุ 5 ปี และจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2562 โดยสามารถต่ออายุออกไปได้ อีก 5 ปี หาก
สามารถดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดบางประการได้ ทั ้งนี ้ TTTI ได้ ใช้ บริ การวงจรเพื่อรับส่งข้ อมูล
ความเร็วสูงจาก TTTBB เพื่อให้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงภายใต้ เครื่องหมายทางการค้ า “3BB”
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ ปี 2551 เป็ นต้ นมา มีดงั นี ้
 ปี 2551 บริ ษัทฯ เริ่ มทําการตลาด “Maxnet 2 Mb” โดยเปิ ดตัวและนําเสนอบริ การอินเทอร์ เน็ต
ความเร็วสูง 2 Mbps
 ปี 2551 บริ ษัทฯ เริ่ มให้ บริ การโทรศัพท์ ผ่านอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง (VoIP) นอกเหนือจากการ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
 ปี 2551 บริ ษัทฯ เริ่ มให้ บริ การวงจรเช่าสื่อสัญญาณอินเทอร์ เน็ตทัง้ ภายในประเทศและระหว่า ง
ประเทศ วงจรเช่าเครื อข่ายส่วนตัว (IP-MLPS) และบริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์ เน็ต
 เดือนมีนาคม ปี 2552 บริ ษัทฯ เริ่ มให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงที่มีความเร็ วขั ้นตํ่า 3 Mbps
ให้ แก่ลกู ค้ าทุกราย
 กลางปี 2552 บริ ษัทฯ ให้ บริ การภายใต้ เครื่ องหมายทางการค้ าใหม่ “3BB”
 เดือนธันวาคม ปี 2552 บริ ษัทฯ เริ่ มให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงที่มีความเร็ วขั ้นตํ่า 4 Mbps
ให้ แก่ลกู ค้ าทุกราย
 ปลายปี 2552 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดตัวบริ การเสริ มต่างๆ ได้ แก่ บริ การชมภาพยนตร์ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
(Movie Buffet) บริ การชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต (IPTV) และบริ การอินเทอร์ เน็ต
ความเร็วสูงแบบไร้ สาย (Hotspot Wireless Internet)
้ ่า 6 Mbps ให้ แก่ลกู ค้ าทุก
 ปี 2553 บริ ษัทฯ เริ่ มให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงที่มีความเร็วขันตํ
ราย
 ปี 2554 บริ ษัทฯ เริ่ มให้ บริ ก ารอินเทอร์ เ น็ตความเร็ วสูงไร้ สายแบบสาธารณะ (Public
Services) ให้ แก่ลกู ค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส (AIS)

WiFi

 ปี 2554 บริษัทฯ เริ่มให้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงซึง่ ใช้ เทคโนโลยีการรับส่งข้ อมูลผ่านสายแบบ
ดิจิตอลที่มีความเร็วสูง (Very High-Bit Rate Digital Subscriber Line หรื อ VDSL) โดยมีความเร็ ว
ระหว่าง 20 ถึง 50 Mbps
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 ปี 2555 บริ ษัทฯ เริ่ มให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงที่มีความเร็วขั ้นตํ่า 10 Mbps ให้ แก่ลกู ค้ าทุก
ราย


ปี 2555 บริ ษัทฯ เริ่ มให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงแบบใหม่ซงึ่ ใช้ เส้ นใยแก้ วนําแสงเพื่อเชื่อมต่อ
อินเทอร์ เน็ตไปยังลูกค้ าโดยใช้ เทคโนโลยี FTTx โดยมีความเร็วระหว่าง 30 ถึง 100 Mbps

 ปี 2556 บริ ษัทฯ ขยายเทคโนโลยี FTTx สําหรับให้ บริ การตลาดขนาดใหญ่ในจังหวัดที่สําคัญ และ
เริ่มให้ บริ การ FTTx WiFi ซึง่ มีความเร็วขั ้นตํ่า 10 Mbps ในเมืองใหญ่
 ปี 2556 บริ ษัทฯ เริ่ มให้ บริ การชมรายการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์ เน็ต (CloudIPTV) และบริ การพื ้นที่
เก็บไฟล์ออนไลน์ (Cloudbox) แก่ลกู ค้ าทุกราย
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “3BB” โดยมี
ฐานลูกค้ าทัว่ ประเทศรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 1,547,000 ราย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
2.3.5

ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สูง และบริ ก ารเสริ ม ต่ า งๆ ซึ่ง รวมถึ ง บริ ก ารโทรศัพ ท์ ผ่ า น
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง (VoIP) และบริ การชมรายการโทรทัศน์ผ่านการเชื่อมต่อแบบบรอดแบรนด์ โดย
ให้ บริ การทั ้งแก่ลกู ค้ ารายย่อยและลูกค้ าองค์กรซึง่ อยู่ในพื ้นที่ให้ บริ การซึง่ มีโครงข่ายของบริษัทฯ ครอบคลุม
ถึง ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โครงข่ายของบริ ษัทฯ ครอบคลุมพื ้นที่ 76 จังหวัดจากทังหมด
้
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จังหวัดของประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 จํานวนลูกค้ าประมาณร้ อยละ 25 อาศัยอยู่ในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล และจํ า นวนลูกค้ าประมาณร้ อยละ 75 อาศัย อยู่ในเขตต่างจังหวัด
ลูกค้ ารายย่อยใช้ บริ การของบริ ษัทฯ ผ่านทางชุมสายของโครงข่ายซึง่ เชื่อมต่อผ่านทางสายทองแดงไปยัง
ที่พกั อาศัยของลูกค้ า
บริ ษัทฯ นําเสนอบริ การให้ แก่กลุ่มลูกค้ ารายย่อยในระดับราคาที่หลากหลายโดยที่ลกู ค้ าจะได้ รับข้ อมูล
ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในระดับเร็วของการรับข้ อมูลที่แตกต่างกัน โดยมีความเร็วสูงสุดที่ 20 Mbps (ด้ วย
เทคโนโลยี ADSL) และ 100 Mbps (ด้ วยเทคโนโลยี FTTx) ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มิได้ ให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตแบบ VDSL เพิ่มเติม แม้ วา่ บริษัทฯ จะยังคงมีลกู ค้ าเดิมจํานวนหนึ่งที่ใช้ บริ การ VDSL อยู่
บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการให้ บริ การโดยใช้ เทคโนโลยี ADSL ดังกล่าวให้ มีความเร็ วในการดาวน์โหลด
ข้ อมูลสูงสุดถึง 20 Mbps โดยบริ ษัทฯ พัฒนาโครงข่ายของตนอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็ นผู้นําตลาดใน
ด้ านความเร็ วของอินเทอร์ เน็ต บริ ษัทฯ มีความตั ้งใจที่ จะดําเนินการขยายและพัฒนาโครงข่ายต่อไป
เพื่อที่จะสามารถใช้ เทคโนโลยีใหม่ในการให้ บริ การ ได้ แก่ FTTx ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีที่ใช้ สายเคเบิลใยแก้ ว
นําแสงเป็ นตัวนําส่งข้ อมูลความเร็ วสูง และ ADSL ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีการรับส่งข้ อมูลผ่านสายเคเบิล
ทองแดงแบบดิจิตอลที่มีความเร็วสูงซึง่ จะส่งผลให้ การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตมีความเร็วและเสถียรภาพที่ดี
บริษัทฯ เชื่อว่าการเป็ นผู้นําทางด้ านความเร็วของอินเทอร์ เน็ต แบรนด์ที่ได้ รับการยอมรับ การบริ การหลัง
การขาย และความหลากหลายของบริ ก าร มีส่วนทํ าให้ บริ ษัทฯ สามารถดึงดูดลูกค้ าได้ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2557 ลูกค้ าของบริ ษัทฯ มีจํานวนประมาณ 1,547,000 ราย (แบ่งเป็ นลูกค้ าระบบ xDSL
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จํานวน 1,518,106 ราย และลูกค้ าระบบ FTTx 28,894 ราย) จากครัวเรื อนจํานวน 5.957 ล้ านหลังคา
เรื อนที่โครงข่ายของบริษัทฯ ครอบคลุมถึง
ข้ อมูลการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัทฯ มีดงั นี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

จํานวนครัวเรื อนทังหมดในประเทศไทย
้
(1)
(‘000)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน

2554

2555

2556

22,240

22,836

23,329

2556(2)
23,082

2557(3)
23,599

จํานวนอาคารที่สามารถใช้ บริ การ
(Homes passed) (‘000)(4)

4,198

4,367

5,100

4,733(5)

5,957(6)

ลูกค้ าอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง
(Broadband Subscribers) (‘000)(7)

1,028

1,213

1,423

1,303

1,547

27.78%

27.90%

27.53%

25.97%

บ้ านพักอาศัยที่สามารถใช้ บริ การ
โครงข่าย (Homes Passed Served)(8)

24.49%

(1) ข้ อมูลเกี่ยวกับจํานวนครัวเรื อนทั ้งหมดในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 ได้ มาจากรายงานซึง่ ตีพิมพ์โดยสํานัก
บริ หารการทะเบียน แต่เนื่องจากรายงานดังกล่าวไม่ปรากฎข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 และ 2557 ข้ อมูลดังกล่าวจึงเป็ นข้ อมูลของ
บริ ษัทฯ
(2) จํานวนครัวเรื อนทั ้งหมดในประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 คํานวณเทียบจากสัดส่วนครัวเรื อนที่เพิ่มขึ ้นจาก 22,836,000 ครัวเรื อน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ น 23,329,000 ครัวเรือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(3) จํ านวนครั วเรื อนทั ้งหมดในประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คํานวณด้ วยวิธีการดังต่อไปนี ้ ขัน้ แรกมีก ารกะประมาณจํ านวน
ครัวเรื อน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยวิธีการถดถอย ซึ่งอาศัยการเพิ่มขึ ้นของจํานวนครัวเรื อนทั ้งหมดในประเทศไทยระหว่างวันที่ 31
ธันวาคม 2548 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งจะคาดคะเนได้ วา่ จํานวนครัวเรื อนทั ้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 23,869,000
ครัวเรื อน จากนั ้นจึงคํานวณครัวเรื อนทั ้งหมด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 เทียบจากสัดส่วนครัวเรื อนที่เพิ่มขึ ้นจาก 23,329,000 ครัวเรื อน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ น 23,869,000 ครัวเรือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(4) จํานวนอาคารที่สามารถใช้ บริ การแสดงถึง จํานวนอาคารซึ่งบริ ษัทฯ มีโครงข่ายครอบคลุมเพื่อให้ บริ การแก่ลูกค้ าตามความต้ องการได้
ข้ อมูลเกี่ยวกับจํานวนอาคารที่สามารถใช้ บริ การในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 ได้ มาจากสถิติภายในของ
บริ ษัทฯ
(5) จํานวนอาคารที่สามารถใช้ บริการ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 คํานวณเทียบจากสัดส่วนอาคารที่เพิ่มขึ ้นจาก 4,367,000 อาคาร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 เป็ น 5,100,000 อาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(6) บริ ษัทฯ ไม่ได้ คํานวณจํานวนดังกล่าว แต่เป็ นข้ อมูลที่ได้ มาจากสถิติภายในของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
(7) จํานวนของลูกค้ าทั ้งหมดรวมถึงผู้ใช้ บริ การทอดสุดท้ ายซึ่งได้ รับบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงจากบริ ษัทฯ ผ่านทางโครงข่ายอินเทอร์ เน็ต
ความเร็ วสูงของบริษัทฯ
(8) บ้ านพักอาศัยที่สามารถเข้ าถึงบริ การโครงข่าย (Homes Passed Served) แสดงถึง สัดส่วนของจํานวนลูกค้ า ณ วันสิ ้นสุดของช่วงเวลาที่
เกี่ยวข้ อง ต่อจํานวนบ้ านพักอาศัยทั ้งหมดซึง่ โครงข่ายของบริ ษัทฯ เข้ าถึงได้ ณ วันสิ ้นสุดของช่วงเวลานั ้น
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รอบปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
อัตราการยกเลิกการใช้ บริ การเฉลี่ยรายเดือน (Average
Monthly Churn Rate) (1)
ARPU(2)(บาท) (3)

2555

งวด 6 เดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน

2556

2556

2557

1.480%

1.275%

1.044%

1.179%

0.900%

677

646

635

637

636

(1) การยกเลิกการใช้ บริ การ (Churn) แสดงถึง จํานวนลูกค้ าซึง่ ขอยกเลิกการใช้ บริ การในช่วงเดือนหนึง่ หักลบด้ วยจํานวนลูกค้ าที่ขอรับบริ การใหม่หลังจาก
ยกเลิกการใช้ บริการในช่วงเดือนนั ้น
อัตราการยกเลิกการใช้ บริ การเฉลี่ยรายเดือน คํานวณโดย (1) นําอัตราการยกเลิกการใช้ บริ การของบริ ษัทฯ ในรอบปี หารด้ วย 12 (สําหรับปี 2554 ปี
2555 และ ปี 2556) และ (2) นําอัตราการยกเลิกการใช้ บริ การของบริ ษัทฯ ในรอบหกเดือน หารด้ วย 6 (สําหรั บงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556 และ 2557)
สถิติการยกเลิกการใช้ บริ การไม่รวมถึงลูกค้ าซึ่งย้ ายสถานที่แต่ยังอยู่ภายในพื ้นที่ให้ บริ การเดิม และลูกค้ าซึ่งย้ ายพื ้นที่และขอรับบริ การรูปแบบเดิมจาก
บริ ษัทฯ หรื อบริการรูปแบบอื่นของบริษัทฯ
(2) ARPU หมายถึง รายได้ เฉลี่ยต่อลูกค้ าหนึง่ รายที่ได้ มีการออกใบแจ้ งค่าบริ การแล้ ว ซึง่ คํานวณเป็ นรายปี รายไตรมาส หรื อรายเดือน โดยคํานวณจากการ
นํารายได้ ทั ้งหมดจากลูกค้ า (ไม่รวมค่าติดตั ้ง) ซึง่ เกิดจากการให้ บริ การในช่วงเวลาหนึง่ หารด้ วยผลรวมของจํานวนลูกค้ าที่ได้ มีการออกใบแจ้ งค่าบริ การ
เฉลี่ยต่อเดือนสําหรับช่วงเวลานั ้น ทั ้งนี ้ เพื่อประโยชน์ในการคํานวณ ARPU จํานวนของลูกค้ าทั ้งหมดรวมไปถึงผู้ใช้ บริ การทอดสุดท้ ายซึ่งได้ รับบริ การ
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงจากบริ ษัทฯ ผ่านทางโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงของบริ ษัทฯ ที่ได้ มีการออกใบแจ้ งค่าบริ การแล้ ว ทั ้งนี ้ มีลกู ค้ าส่วนหนึ่ง
จํานวนประมาณ 186,659 ราย ซึง่ ไม่มีการออกใบแจ้ งค่าบริการ ซึง่ ส่วนใหญ่นํามาใช้ ในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตลอดจนเกิดจากการแลกเปลี่ยนกับ
คูส่ ญ
ั ญาหรื อคูค่ ้ า
(3) ARPU สําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 และ 2557 คือ ค่าเฉลี่ย ARPU สําหรับช่วงระยะเวลาหกเดือน

ตารางต่อไปนี ้แสดงถึงรายละเอียดของโครงข่ายในประเทศตามช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554

2555

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2556

2556

2557

ADSL(1)
จํานวนอุปกรณ์ Node .....................................................

12,663

14,657

18,034(

จํานวนพอร์ ตติดตัง้ .......................................................... 1,269,664 1,419,003 1,619,458

15,737

20,856

1,468,586 1,813,785

FTTx(2)
จํานวนพอร์ ต GPON .......................................................

14

107

1,328

432

2,752

จํานวนพอร์ ตติดตัง้ ..........................................................

845

6,801

84,992

27,648

176,128

(1) อุปกรณ์ last mile ของเทคโนโลยี ADSL ใช้ สายทองแดง
(2) เทคโนโลยี FTTx ใช้ ใยแก้ วนําแสง จนถึงอุปกรณ์ access node
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2.3.6

บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
บริ ษัทฯ ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “3BB” โดยแบ่งประเภทการ
ให้ บริ การตามลักษณะของเทคโนโลยีหลัก 3 ประเภท ได้ แก่ ADSL VDSL และ FTTx อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ มิได้ ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตแบบ VDSL อยู่ในปั จจุบนั
บริ การของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ รับความนิยมสําหรับลูกค้ ามากที่สดุ คือ อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงระบบ ADSL
ความเร็ ว 10 Mbps โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 90.44 ของจํานวนลูกค้ าทั ้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2557 บริ การของบริษัทฯ มีระดับความเร็วในการดาวน์โหลดเริ่ มตั ้งแต่ 10 Mbps ถึง 100 Mbps บริ ษัทฯ
ได้ นํานโยบายการจํากัดความเร็ ว (fair usage policy) มาใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงความหนาแน่นของสัญญาณ
บนโครงข่าย และรักษาระดับความเร็ วและการให้ บริ การแก่ลูกค้ า โดยหากลูกค้ าใช้ บริ การเกิ นระดับ
แบนด์วิชท์ที่กําหนดไว้ นโยบายจํากัดความเร็ วจะจํากัดจํานวนแบนด์วิชท์ที่ลูกค้ ารายนั ้นอาจใช้ งานได้
โดยอัตโนมัติ
ในปี 2555 บริษัทฯ เพิ่มความเร็วในการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงระบบ ADSL จากเดิม 7 Mbps
เป็ น 10 Mbps ให้ แก่ลกู ค้ าทุกราย โดยไม่คิดค่าบริ การเพิม่ เติมแต่อย่างใด
รายละเอียดของอัตราค่าบริ การสําหรั บบริ การอินเทอร์ เน็ ตความเร็ วสูงระบบ ADSL
มิถนุ ายน2557 มีดงั นี ้

ณ วันที่ 30

บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงระบบ 3BB ADSL
ค่ าบริการรายเดือน

ดาวน์ โหลด/
อัพโหลด

(Dynamic IP Address)

(Mbps)

(บาท)(1)

3BB ADSL 10M………………………

10M/512K

590

3BB ADSL 13M………………………

13M/1M

900

3BB ADSL 16M………………………

16M/1M

1,490

3BB ADSL 20M………………………

20M/1M

2,290

ความเร็ว

(1) อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
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รายละเอียดของอัตราค่าบริ การสําหรับบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงระบบ FTTx ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 มีดงั นี ้
บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงระบบ 3BB FTTx
ดาวน์ โหลด/
อัพโหลด

ค่ าบริการสําหรับลูกค้ า
รายย่ อย

ค่ าบริการสําหรั บ
ลูกค้ าองค์ กร

(Mbps)

(บาท)(1)

(บาท)(1)

3BB FTTX 30M

30M/3M

(2)

3BB FTTX 50M

50M/5M

5,390

10,490

3BB FTTX 100M

100M/20M

24,900

48,300

ความเร็ว
1,200

6,300

(1) อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(2) อัตราค่าบริ การจํานวน 1,200 บาท เป็ นอัตราสําหรับการส่งเสริ มการขายจากอัตราค่าบริ การปกติที่ 2,490 บาท

บริ ษัทฯ ได้ ทบทวนอัตราค่าบริ การเป็ นประจํา โดยการกําหนดอัตราค่าบริ การของบริ ษัทฯ นั ้นขึ ้นอยู่กับ
หลายปั จจัย รวมถึงสภาวะตลาด และอัตราค่าบริ การของคู่แข่งในประเภทธุรกิจเดียวกัน ทั ้งนี ้ นับตั ้งแต่
เริ่ มให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง บริ ษัทฯ ยังมิได้ มีการปรับเพิ่มอัตราค่าบริการแต่อย่างใด
2.3.7

อินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงไร้ สายแบบสาธารณะ (Public WiFi)
บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงไร้ สายแบบสาธารณะ (Wi-Fi Hotspots) ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถ
เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตผ่านแล็ปท็อป (Laptop) หรื ออุปกรณ์ ดิจิตอลแบบพกพา (Personal Digital
Assistant หรื อ PDA) ในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น สนามบิน ร้ านฟาสต์ฟ้ ดู ร้ านกาแฟ โรงแรม ร้ าน
คอมพิวเตอร์ สถานีรถโดยสาร เป็ นต้ น ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงไร้ สายแบบ
สาธารณะที่ระดับความเร็ ว 10 Mbps โดยบริ ษัทฯ ได้ เช่าอุปกรณ์โครงข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงไร้
สายแบบสาธารณะประมาณ 60,000 จุด ในพื น้ ที่ ส าธารณะ (ทัง้ ในอาคารและนอกอาคาร) เช่ น
ห้ างสรรพสินค้ า และถนนสาธารณะต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย จากบริ ษัท อคิวเมนท์ จํากัด ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
ของ TTTBB ในสัดส่วนร้ อยละ 99.2 ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ค่าบริ การสําหรับบริ การอินเทอร์ เน็ต
ความเร็ วสูงไร้ สายแบบสาธารณะที่ระดับความเร็ ว 10 Mbps ของบริ ษัทฯ มีอตั ราเท่ากับ 99 บาทต่อ
เดือน ทังนี
้ ้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงไร้ สายแบบสาธารณะดังกล่าวนัน้ เป็ นการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
ของบริ ษัทฯ และลูกค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส ทั ้งระบบรายเดือน และระบบเติมเงิน โดยบริ ษัทฯ
ได้ รับส่วนแบ่งรายได้ ตามข้ อตกลงแบ่งปั นรายได้ ซงึ่ จัดทําขึ ้นกับเอไอเอส
อย่างไรก็ตาม บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงไร้ สายแบบสาธารณะนั ้น ไม่เป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินเส้ น
ใยแก้ วนําแสงซึง่ จะจําหน่ายให้ แก่กองทุน โปรดดูหวั ข้ อ 2.3.1 “รายละเอียดของทรัพย์สินบรอดแบนด์”
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2.3.8

บริการเสริมต่ างๆ (Value Added Services)
บริษัทฯ ได้ พฒ
ั นาโครงข่ายของตนเองเพื่อให้ สามารถนําเสนอบริ การเสริ มต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ซึง่
บริ ษัทฯ เชื่อว่าบริการเสริ มจะช่วยดึงดูดลูกค้ าให้ สนใจผลิตภัณฑ์ของ 3BB มากยิ่งขึ ้น บริ การเสริ มต่างๆ
รวมถึงบริ การโทรศัพท์ ผ่านอินเทอร์ เน็ตและบริ การชมรายการโทรทัศน์ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ผ่านการ
เชื่อมต่อแบบบรอดแบรนด์ โดยมีบริ ษัท อิน คลาวด์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ TTTBB ถื อหุ้นทัง้ หมด
เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านการพัฒนา จัดจําหน่าย และให้ บริ การซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนการให้ บริ การเสริ ม
ต่างๆ ของบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงการให้ บริการแบบ Multi-Play ที่หลากหลาย เช่น
 3BB WiFi: บริ ษัทฯ ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงไร้ สายแบบไม่จํากัดในอัตราเดือนละ 99 บาท
และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการขาย บริ ษัทฯ ให้ สิทธิ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง 3BB
เกินกว่า 1 ปี สามารถใช้ อนิ เทอร์ เน็ตความเร็วสูงไร้ สายแบบไม่จํากัดโดยไม่มีคา่ บริ การเพิ่มเติม
 3BB Cloud IPTV: เป็ นบริ การสําหรับลูกค้ าเพื่อการรับชมรายการโทรทัศน์ ทั ้งรายการโทรทัศน์
ทั่วไป และรายการโทรทัศน์ซึ่งสามารถเรี ยกชมตามความต้ องการ ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
ความเร็ วสูง ทั ้งนี ้ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง 3BB ทุกรายสามารถรับบริ การชม
รายการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงได้ โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม
 3BB Cloudbox: เป็ นบริ การพื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลออนไลน์สําหรับลูกค้ าเพื่อการสํารอง จัดเก็บและ
เข้ าถึงข้ อมูลในระบบอินเทอร์ เน็ตอย่างปลอดภัย ทั ้งนี ้ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง
ระบบ ADSL 10M/512K จะได้ รับพื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลออนไลน์ขนาด 20 GB โดยไม่มีค่าบริ การ
เพิ่มเติม และลูกค้ าที่ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงระบบ ADSL 13M/1M จะได้ รับพื ้นที่จดั เก็บ
ข้ อมูลออนไลน์ขนาด 40 GB โดยไม่มีค่าบริ การเพิ่มเติม นอกจากนั ้น ลูกค้ าทุกรายสามารถขอรับ
บริ การพื ้นที่จัดเก็ บข้ อมูลออนไลน์ เพิ่มเติมได้ โดยมีอัตราค่าบริ การ 39 บาท/78 บาท/99บาทต่อ
เดือน สําหรับพื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลออนไลน์เพิม่ เติมขนาด 40 GB/80 GB/100GB ตามลําดับ
 3BB Movie Buffet: เป็ นบริ การสําหรับลูกค้ าในการเลือกชมภาพยนตร์ ผ่านอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง
โดยมีอตั ราค่าบริการสําหรับการเข้ าชมแบบไม่จํากัด 99 บาทต่อเดือน
 3BB Voice: เป็ นบริการสําหรับลูกค้ าในการใช้ โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง

2.3.9

บริการสําหรั บลูกค้ าองค์ กร (Corporate Services)
บริ ษัทฯ ให้ บริ การแก่กลุ่มลูกค้ าองค์กรดังต่อไปนี ้ บริ การอินเทอร์ เน็ตแบบวงจรเช่า (Internet Leased
Line) บริ การวงจรเช่าเครื อข่ายส่วนตัว (IP-MLPS Leased Line) และบริ การศูนย์รับฝากข้ อมูล
อินเทอร์ เน็ต (Internet Data Center)
บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบวงจรเช่ า เป็ นการเชื่ อ มต่ อ ตรง (โดยไม่ มี ก ารใช้ ร่ ว มกั บ ลูก ค้ า รายอื่ น ) ทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้ วยระบบรักษาความปลอดภัยขันสู
้ งซึ่งออกแบบเพื่อให้ ตรงตาม
ความต้ องการจํ า เพาะของลูก ค้ า องค์ ก ร โดยบริ ษั ท ฯ เช่ า วงจรเช่าอิ นเทอร์ เ น็ ต ความเร็ วสูง ระหว่าง
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ประเทศประมาณร้ อยละ 80-90 จากจัสเทล ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุน ส่วนที่เหลือเช่าจาก
กสท
บริ การวงจรเช่าเครื อข่ายส่วนตัวเป็ นบริ ก ารโครงข่ายส่วนตัวสํา หรั บองค์ กรขนาดกลางและใหญ่ ซึ่ง
ต้ องการเชื่ อ มต่ อ สํ า นั ก งานสาขาที่ ก ระจายอยู่ ทั่ ว ประเทศ โดยใช้ เทคโนโลยี ล่ า สุ ด ที่ เ รี ย กว่ า
Multiprotocol Label Switching-Virtual Private Networks (MPLS) ทําให้ องค์กรสามารถเชื่อมต่อ
ภายในด้ วยเครื อข่ายส่วนตัวและสนับสนุนการให้ บริ การระยะไกลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรับส่ง
ข้ อมูล (ภาพและเสียง) หรือโปรแกรมแอพลิเคชัน่ อื่น
บริการศูนย์รับฝากข้ อมูลอินเทอร์ เน็ตเป็ นการให้ บริ การในลักษณะ Co-Location สําหรับบริ การพื ้นที่เช่า
สําหรับเครื่ องแม่ข่าย (Server) ส่วนตัว สําหรับลูกค้ าที่ต้องการดูแลระบบของตนเองด้ วยอุปกรณ์ ใน
ระดับ มาตรฐานสากล พร้ อมบริ ก ารเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สูง ผ่ า นทางโครงข่ า ยส่ ว นตั ว
(IP-MPLS) รวมถึงบริการพื ้นที่เช่าสําหรับเว็บไซต์
2.3.10 ผลิตภัณฑ์ และบริการต่ างๆ ในอนาคต
บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ าหมายในการเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารประเภทใหม่ เ พื่ อ พัฒ นาธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ให้ เ ติ บโต รวมถึง พัฒนาแบรนด์ 3BB และสร้ างความพึงพอใจให้ กับ ผู้ใช้ บริ ก ารให้ เพิ่ม มากขึน้
โดยเทคโนโลยีใหม่ของบริษัทฯ ที่เรียกว่า FTTx นัน้ นอกจากจะช่วยเพิ่มความเร็วของบริ การอินเทอร์ เน็ต
แล้ ว เทคโนโลยีดงั กล่าวยังช่วยลดปริ มาณการใช้ พลังงาน มีอายุการใช้ งานที่ยาวนานกว่าสายทองแดง
รวมทั ้งช่วยลดขั ้นตอนในการบํารุงรักษาและลดโอกาสการได้ รับความเสียหายจากฟ้าผ่าหรื อเหตุการณ์
อื่นๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ ด้ วยเหตุผลดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะขยายพื ้นที่
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงเทคโนโลยี FTTx เพื่อตอบสนองจํานวนลูกค้ าที่เพิ่มมากขึ ้นภายในปี
2561 เพื่อการนี ้ บริ ษัทฯ จึงยังคงใช้ แผนการส่งเสริ มการขายสําหรั บบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง
เทคโนโลยี FTTx ที่ระดับความเร็ว 30Mbps/3 Mbps ในอัตราค่าบริ การ 1,200 บาทต่อเดือน ซึง่ บริ ษัทฯ
คาดว่ า แผนการส่ ง เสริ ม การขายดัง กล่ า วจะช่ ว ยกระตุ้ นการขยายตัว ของฐานลูก ค้ า ที่ ใ ช้ บ ริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงซึ่งใช้ เทคโนโลยี FTTx ตามเมืองหรื อจังหวัดใหญ่ๆ ทัว่ ประเทศไทย แม้ ว่าจะมี
การเพิ่มขึ ้นของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษัทฯ ไม่เชื่อว่าการขยายตัวของเทคโนโลยี FTTx จะส่งผลให้
บริ ษัทฯ สูญเสียลูกค้ า ADSL ที่มีอยู่ในปั จจุบนั แต่อย่างใด นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมุ่งเน้ นที่จะขยายและ
พัฒนาชุมสายแบบ IP DSLAM ที่สามารถทําการแยกสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์ เน็ตออก
จากกัน จึงสามารถใช้ งานโทรศัพท์ และอินเทอร์ เน็ตได้ ในเวลาเดีย วกันเพื่อรองรั บการให้ บริ การการ
ต่อเชื่อมอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงด้ วยเทคโนโลยีการรับส่งข้ อมูลผ่านสายแบบดิจิตอลที่มีความเร็ วสูง
(ADSL) สําหรับลูกค้ าซึง่ มีความต้ องการใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตในระดับความเร็ วที่สงู แต่ยงั ไม่สามารถใช้
เทคโนโลยี FTTx เนื่องจากอยู่ในสถานที่ซงึ่ ยังไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงได้
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2.3.11 ลูกค้ า
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมานั ้น ฐานลูกค้ าของบริ ษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา มี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดจํานวนฐานลูกค้ าของบริ ษัทฯ ดังนี ้
งวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน

ณ วันที่ ธันวาคม 31

ลูกค้ าอินเทอร์ เน็ตความเร็ ว
สูง)‘000)(1)
ARPU (บาท)(3) (2)

2554

2555

2556

2556

2557

1,028

1,213

1,423

1,303

1,547

677

646

635

637(3)

636(3)

(1) จํานวนของลูกค้ าทั ้งหมดรวมถึงผู้ใช้ บริ การทอดสุดท้ ายที่ได้ รับบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงจากบริ ษัทฯ ผ่านทางโครงข่ายอินเตอร์ เน็ค
ความเร็ วสูงของบริษัทฯ
(2) ARPU หมายถึงรายได้ เฉลี่ยต่อลูกค้ าหนึง่ รายที่ได้ มีการออกใบแจ้ งค่าบริ การแล้ ว ซึง่ คํานวณเป็ นรายปี รายไตรมาส หรื อรายเดือน โดย
คํานวณจากการตั ้งรายได้ ทั ้งหมดจากลูกค้ า (ไม่รวมค่าติดตั ้ง) ซึง่ เกิดจากการให้ บริ การในช่วงเวลาหนึง่ หารด้ วยผลรวมของจํานวนลูกค้ าที่
ได้ มีการออกใบแจ้ งค่าบริ การเฉลี่ยต่อเดือนสําหรับช่วงเวลานั ้น ทั ้งนี ้ เพื่อประโยชน์ในการคํานวณ ARPU จํานวนของลูกค้ าทั ้งหมดรวมไป
ถึงผู้ใช้ บริการทอดสุดท้ ายซึง่ ได้ รับบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงจากบริ ษัทฯ ผ่านทางโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงของบริ ษัทฯ ที่ได้ มีการ
ออกใบแจ้ งค่าบริ การแล้ ว ทั ้งนี ้ มีลกู ค้ าส่วนหนึง่ จํานวนประมาณ 186,659 ราย ซึง่ ไม่มีการออกใบแจ้ งค่าบริ การ ซึ่งส่วนใหญ่นํามาใช้ ในการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตลอดจนเกิดจากการแลกเปลี่ยนกับคูส่ ญ
ั ญาหรื อคูค่ ้ า
(3) ARPU สําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 และ 2557 คือค่าเฉลีย่ ARPU สําหรับช่วงระยะเวลาหกเดือน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ฐานลูกค้ าบรอดแบนด์ของบริ ษัทฯ ซึ่งจําแนกตามความเร็ วที่ใช้ บริ การ มี
ดังนี ้
ความเร็วของบริการอินเทอร์ เน็ต

จํานวนลูกค้ า (ร้ อยละ)

ADSL 10M

89.11

ADSL 13M

5.07

ADSL 16M

0.70

ADSL 20M

0.04

อื่นๆ

5.07

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ลูกค้ าอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงของบริ ษัทฯ จํานวนประมาณร้ อยละ 25 อาศัย
อยู่ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล และจํ า นวนที่ เ หลื อ ประมาณร้ อยละ 75 อาศัย อยู่ใ นเขต
ต่างจังหวัด

45

2.3.12 การแบ่ งประเภทลูกค้ า
TTTBB ใช้ วิธีการแบ่งประเภทลูกค้ าเพื่อพัฒนาและใช้ ทรัพยากรของ TTTBB ให้ ตรงตามประเภทลูกค้ า
ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ แบ่งลูกค้ าออกเป็ น 2 ประเภทดังนี ้
 ลู กค้ารายย่ อย เป็ นประเภทลูกค้ าซึ่งรวมถึงกลุ่มวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม และภาค
ครัวเรื อนในประเทศไทยซึ่งไม่มีความจําเป็ นต้ องจัดทําข้ อตกลงที่กําหนดระดับของการให้ บริ การ
ทั ้งนี ้ ลูกค้ ารายย่อยเป็ นแหล่งรายได้ หลักของ TTTBB โดยคิดเป็ นร้ อยละ 88.2 ของรายได้ รวมของ
TTTBB
 ลูกค้าองค์กร เป็ นประเภทองค์กรธุรกิจซึง่ มีความจําเป็ นต้ องจัดทําข้ อตกลงที่กําหนดระดับของการ
ให้ บริ การเป็ นการเฉพาะ ทังนี
้ ้ ลูกค้ าองค์กรสร้ างรายได้ ให้ TTTBB คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของรายได้ รวม
ของ TTTBB
รายได้ ส่วนที่ เหลือจํ านวนร้ อยละ 6.8 ของรายได้ รวมของบริ ษัทฯ มาจากรายได้ จากการขาอุปกรณ์
เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตไร้ สาย (wireless routers) ค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงไร้ สาย ค่าเชื่อมต่อ
โครงข่าย และค่าบริ การโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
2.3.13 การยกเลิกการใช้ บริการ (Churn)
การยกเลิกการใช้ บริ การหมายถึงจํานวนลูกค้ าซึ่งขอยกเลิกการใช้ บริ การในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หักด้ วย
จํานวนลูกค้ าที่ได้ ขอรับบริ การใหม่หลังจากได้ ยกเลิกการใช้ บริ การในช่วงระยะเวลานั ้น ทั ้งนี ้ ลูกค้ าจะถูก
ระงับการใช้ บริการหากไม่ชําระค่าบริ การภายใน 60 วันของช่วงระยะเวลาการชําระเงิน ในขณะที่บริ ษัทฯ
ยังคงได้ รับประโยชน์จากพื ้นฐานที่แข็งแกร่ งของฐานลูกค้ า บริ ษัทฯ พบว่าโดยปกติลกู ค้ าอาจขอยกเลิก
การใช้ บริ ก ารด้ ว ยเหตุผ ลต่า งๆ เช่น การลดค่า ใช้ จ่ าย การย้ า ยที่ อ ยู่ใ หม่ การยกเลิ ก การใช้ บ ริ ก าร
เนื่องจากราคาหรือผลิตภัณฑ์ของคูแ่ ข่ง ลูกค้ าเสียชีวิต และกรณีลกู ค้ าค้ างชําระค่าบริ การ ทั ้งนี ้ หากการ
ยกเลิกการใช้ บริ การมีจํานวนเพิ่มขึ ้น บริ ษัทฯ อาจมีภาระต้ นทุนเพิ่มขึ ้นในขณะที่มีรายได้ ลดลง
บริ ษั ท ฯ ติ ด ตามรู ป แบบของการยกเลิ ก การใช้ บ ริ ก ารอย่ า งใกล้ ชิ ด และบริ ห ารจัด การรู ป แบบของ
พฤติ ก รรมการขอยกเลิ ก การใช้ บ ริ ก ารสํา หรั บ ลูก ค้ า ทุก ประเภทและในทุก ผลิต ภัณฑ์ อ ย่ างต่อ เนื่ อ ง
โดยบริ ษัทฯ ได้ ใช้ วิธีการ มาตรการและเครื่ องมือต่างๆ ในการคาดการณ์การยกเลิกการใช้ บริ การ และ
ป้องกันมิให้ มีการยกเลิกการใช้ บริ การ ทั ้งนี ้ เพื่อให้ สามารถรักษาลูกค้ าที่อาจไม่ได้ รับความพึงพอใจจาก
การให้ บริ การ และเพื่อให้ สามารถทําให้ ลกู ค้ าซึ่งเคยยกเลิกการใช้ บริ การหรื อเคยหยุดชําระค่าบริ การ
กลับมาใช้ บริการหรื อชําระค่าบริการต่อไป บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการลดอัตราการยกเลิกการใช้ บริ การโดย
การเสนอบริ ก ารเสริ มบางอย่ างแก่ ผ้ ูใ ช้ บ ริ ก ารโดยไม่ คิด ค่ าบริ ก ารเพิ่ ม เติ ม ซึ่ง รวมถึ ง พื น้ ที่ เก็ บ ไฟล์
ออนไลน์ที่มีขนาดพื ้นที่จดั เก็บสูงสุดถึง 20 GB บริ การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์ เน็ตความเร็ ว
สูง พร้ อมด้ วยช่องบริการซึง่ รับชมได้ ฟรี และช่องบริการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และ
เสนอบริ การ WiFi ให้ แก่ลกู ค้ าซึง่ ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง 3BB ซึง่ มีสญ
ั ญาไม่ตํ่ากว่า 1 ปี โดย
ไม่คิดค่าบริ การเพิ่มเติม
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2.3.14 ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์
ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นผู้ผลิตอุปกรณ์ โครงข่ายและอุปกรณ์ สําหรับการเชื่อมต่อ
โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ซื ้อฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งจําเป็ นสําหรับการประกอบธุรกิจโครงข่ายบรอดแบนด์
จากผู้ผลิตหลายราย
Huawei Technologies เป็ นหนึ่งในผู้จดั หาอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์สําหรับการเชื่อมต่อรายใหญ่
ของบริ ษัทฯ ซึ่งอุปกรณ์ดงั กล่าวรวมถึง อุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์ปลายทาง อุปกรณ์จากบุคคลที่
สาม และอุปกรณ์ซงึ่ สามารถจัดหาได้ ในประเทศ นอกจากนัน้ Huawei Technologies Co., Ltd. ยังเป็ น
ผู้ให้ บริการติดตั ้งและทดสอบแก่ TTTBB
บริ ษั ท ซิส โก้ ซี สเต็ ม ส์ แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํ า กัด เป็ นผู้ จัด หาโซลูชั่น สํ า หรั บ ฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์ ซงึ่ จําเป็ นสําหรับการประกอบธุรกิจโครงข่ายบรอดแบนด์ของ TTTBB รวมถึงอุปกรณ์เครื อข่าย
และอุปกรณ์ สําหรับการเชื่อมต่อที่จําเป็ นพร้ อมทัง้ ชิ ้นส่วน อะไหล่ และในกรณีของลิขสิทธิ์ ซอฟต์ แวร์
ยังให้ บริ การบํารุ งรักษา และบริ การซึ่งคิดค่าบริ การแบบเหมาจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลัก (Framework
Master Lease Agreement)
ผู้จดั หาฮาร์ ดแวร์ ที่จําเป็ นของ TTTBB ได้ แก่ Huawei Technologies Investment Co., Ltd. รวมทั ้ง
Shenzhen Gongjin Electronics Co., Ltd. และ Nanhai Sinolink International Holdings
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้ างต้ นส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับ
บริ ษัทฯ มาเป็ นระยะเวลามากกว่า 3 ปี โดยบริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่าจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ อนั ดีทาง
ธุรกิจดังกล่าวได้ ตอ่ ไปและคาดว่าจะไม่เกิดความยุ่งยากอย่างมีนยั สําคัญในการจัดหาบริ การดังกล่าวใน
อนาคต
สําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ผู้จดั หาผลิตภัณฑ์รายใหญ่ของ TTTBB สามลําดับ
แรกซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 27 ร้ อยละ 25 และร้ อยละ 12 ของรายจ่ายฝ่ ายทุนทั ้งหมดของ
TTTBB ได้ แก่ Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei (Thailand) Co., Ltd. และ บริษัท ไอ ทเวนตี ้
วัน อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ตามลําดับ ในรอบระยะเวลาเดียวกันผู้จดั หาผลิตภัณฑ์รายใหญ่ของ
TTTI สองลําดับแรกซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 43 และร้ อยละ 27 ของรายจ่ายฝ่ ายทุนทั ้งหมด
ของ TTTI ได้ แก่ Connect Technology Co., Ltd. และ Huawei (Thailand) Co., Ltd. ตามลําดับ
เว้ นแต่ที่ได้ เปิ ดเผยในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ สําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ไม่มี
กรรมการของบริ ษั ทฯ หรื อ บุคคลที่ เ กี่ ย วข้ องกับกรรมการของบริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ถือ หุ้น ในบริ ษั ทผู้จัดหา
ผลิตภัณฑ์รายใหญ่สามลําดับแรก
2.3.15 การประกอบธุรกิจ
บริ การลูกค้า และการปฏิ บตั ิ การด้านเทคนิ ค
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งกับการใช้ ทรัพยากรเพื่อรักษามาตรฐานการดูแลลูกค้ าในระดับสูง
โดยมีศูนย์บริ การลูกค้ าซึ่งประกอบด้ วยพนักงานคอลล์เซ็นเตอร์ ประเภทข้ อมูลทั่วไปจํานวนประมาณ
150 ราย พนักงานคอลล์ เซ็นเตอร์ ประเภทข้ อมูลด้ านเทคนิคจํานวนประมาณ 250 ราย และพนักงาน
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ด้ านเทคนิคประจําอยู่ที่ศูนย์บริ การด้ านเทคนิคจํานวนประมาณ 1,200 ราย พนักงานคอลล์เซ็นเตอร์
(ประเภทข้ อมูลทัว่ ไป) ของบริ ษัทฯ จะต้ องรับสายจากลูกค้ าเฉลี่ยประมาณ 12,000 สายต่อวัน พนักงาน
คอลล์เซ็นเตอร์ (ประเภทข้ อมูลด้ านเทคนิค) จะต้ องรับสายจากลูกค้ าเฉลี่ยประมาณ 6,700 สายต่อวัน
้ ้ ปั ญหาส่วนใหญ่ที่ลกู ค้ าโทรมา
และช่างเทคนิคจะให้ บริการลูกค้ าเฉลี่ยประมาณ 2,900 รายต่อวัน ทังนี
สอบถามจะเกี่ ย วข้ องกับ ปั ญ หาการต่ อ อิน เทอร์ เ น็ ต ประเด็น การเรี ย กเก็ บ ค่าบริ ก าร และสอบถาม
เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
เพื่อรักษาชื่อเสียงในด้ านการดูแลลูกค้ า บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการให้ บริ การซ่อมบํารุ งโดยเร็ วนับจากมี
การแจ้ งการร้ องเรี ยน และดําเนินการติดตั ้งอุปกรณ์ ภายใน 3 วันนับจากวันที่ลูกค้ าขอรับบริ การ ทั ้งนี ้
บริ ษัทฯ ได้ จ้างผู้รับเหมาในการดําเนินการติดตั ้งอุปกรณ์ปลายทาง และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่จําเป็ นรวมถึง
อุปกรณ์ชมุ สาย รวมทั ้งการติดตั ้งอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ยึดติด drop wire และสายจัมเปอร์
้
ไวด์
ฝ่ ายบริ ก ารลู ก ค้ า ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ กรรมลู ก ค้ า สัม พัน ธ์ ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และจั ด กา
รข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า ตลอดจนซ่อมบํารุ งนัน้ แบ่งออกได้ เป็ นสองส่วนโดยแบ่งความรับผิดชอบตาม
ประเภทของลูกค้ า ดังนี ้
ลูกค้ารายย่อย
ฝ่ ายบริ การลูกค้ ารายย่อยของบริษัทฯ แบ่งออกได้ เป็ นสองระดับ ในระดับแรกนั ้น บริ ษัทมีพนักงานคอลล์
เซ็นเตอร์ ทั ้งประเภทข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลด้ านเทคนิคเพื่อทําหน้ าที่ช่วยลูกค้ าในการตอบคําถาม รับข้ อ
ร้ องเรี ยน และรับแจ้ งการซ่อมบํารุง พนักงานคอลล์เซ็นเตอร์ ประเภทข้ อมูลด้ านเทคนิคสามารถพิจารณา
และดําเนินการแก้ ไขปั ญหาด้ านเทคนิคตามที่ลกู ค้ าแจ้ งในกรณีที่ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ ไขได้ โดย
การแจ้ งผ่านโทรศัพท์ ในระดับที่สอง ในกรณีที่พนักงานคอลล์ เซ็นเตอร์ ประเภทข้ อมูลด้ านเทคนิคไม่
สามารถแก้ ไขปั ญหาของลูกค้ าได้ ทางโทรศัพท์ พนักงานดังกล่าวจะส่งเรื่ องต่อไปยังฝ่ ายเทคนิคของ
บริษัทฯ
ฝ่ ายเทคนิ ค ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการวางแผน ก่ อ สร้ าง ติ ด ตั ง้ และซ่ อ มบํ า รุ ง โครงข่ า ย จะ
ประกอบด้ วยพนักงานซึง่ มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานโครงข่ายซึ่งสามารถแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับ
การซ่อมบํารุงโครงข่ายและการให้ บริ การต่างๆ
ลูกค้ าองค์กร ฝ่ ายบริ การลูกค้ าองค์กรของบริ ษัทฯ แบ่งออกได้ เป็ นสามระดับ ได้ แก่ (1) ฝ่ าย NOC (2)
ศูนย์ปฏิบตั ิการและซ่อมบํารุง (OMC) และ (3) ฝ่ ายปฏิบตั ิการโครงข่าย (NO)
ฝ่ ายบริ การลูกค้ าองค์กรของบริ ษัทในระดับแรก คือ ฝ่ าย NOC ซึง่ ประกอบด้ วยพนักงานจํานวน 91 ราย
ให้ บริ การตลอด 24 ชัว่ โมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ ฝ่ าย NOC มีหน้ าที่ในการติดตามและสํารวจสถานะ
ของโครงข่าย โดยในกรณีที่ตรวจสอบพบปั ญหาจะดําเนินการแก้ ไข อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ไม่สามารถ
แก้ ไขปั ญหาได้ ฝ่ าย NOC จะส่งเรื่ องต่อไปยังศูนย์ปฏิบตั ิการและซ่อมบํารุงต่อไป
ศูนย์ ปฏิบตั ิการและซ่อมบํารุ งมีจํานวน 30 แห่งทัว่ ประเทศ ประกอบด้ วยพนักงานจํานวน 300 รายทํา
หน้ าที่บํารุ งรักษาอุปกรณ์และโครงข่ายของบริ ษัทฯ ในเชิงป้องกัน และบํารุ งรักษาในเชิงการแก้ ไขและ
ซ่อมบํารุ ง โดยเฉพาะการซ่อมบํารุ งโครงข่ายสายทองแดงและสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงทัง้ ภายในและ
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ภายนอกศูนย์ ซึ่งรวมถึงการซ่อมบํารุ งอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ และซ่อมอุปกรณ์
ฮาร์ ดแวร์ ศูนย์ปฏิบตั ิการและซ่อมบํารุงให้ บริ การตลอด 24 ชัว่ โมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
ฝ่ ายปฏิบตั ิการโครงข่ายของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยพนักงานจํานวนประมาณ 60 รายซึง่ มีความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละระบบของบริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึง DWDM, MPLS Router, BRAS, Metronet, IP DSLAM และ FTTx
โดยฝ่ ายปฏิบตั ิการโครงข่ายมีหน้ าที่รับผิดชอบกรณีปัญหาซึง่ NOC และศูนย์ปฏิบตั ิการและซ่อมบํารุ ง
ไม่สามารถแก้ ไขได้
การขายและการตลาด
ฝ่ ายการตลาดและลู ก ค้ า สั ม พัน ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ ทํ า การตลาดเชิ ง รั บ ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ (Inbound
Telemarketing) และทําหน้ าที่สนับสนุนการขาย พนักงานในฝ่ ายดังกล่าวมีทกั ษะหลายด้ าน เช่น การ
จัดกิจกรรมความรับผิดชอบเพื่อสังคม การบริ หารจัดการลูกค้ าสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเพื่อการตลาด
และส่งเสริ มการขาย บริ ษัทฯ ให้ ค่าตอบแทนเป็ นจํานวนที่แน่นอนแก่พนักงานขายต่อลูกค้ าใหม่แต่ละ
รายซึง่ เข้ าทําสัญญารับบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
บริ ษัทฯ ทําการตลาดและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าผ่านทางหลายช่องทาง รวมถึง การขายผ่าน
ทางเว็บไซต์ การทําการตลาดเชิงรับผ่านทางโทรศัพท์ การขายตรง การจัดงานอีเว้ นท์ และการขายผ่าน
้ ้ รู ปแบบ
หน้ าร้ านในรู ปแบบต่างๆ ซึง่ รวมถึง ร้ านขนาดเล็ก (Kiosks) และร้ านค้ าแบบ Standalone ทังนี
การทําการตลาดและการขายจะขึ ้นอยู่กับประเภทลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ ในกรณีการขายตรงจะ
รวมถึงการทําการตลาดถึงที่พกั อาศัย (Door to Door Marketing) ซึ่งจะใช้ ในพื ้นที่ซงึ่ เริ่ มมีการให้ บริ การ
ของ 3BB นอกจากนั ้น คณะทํางานด้ านการตลาดของบริ ษัทฯ จะรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ กับ
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตา่ งๆ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าอาคารที่ก่อสร้ างใหม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีร้านค้ า 3BB จํานวนมากกว่า 368 ร้ านตังอยู
้ ่ตามห้ างสรรพสินค้ า ห้ างโมเดิร์นเท
ั ้ ่ในพื ้นที่อาคารพาณิชย์เช่า (Standalone Rented Shop Houses)
รด ช้ อปปิ ง้ มอลล์ และร้ านค้ าที่ตงอยู
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังได้ จดั งานอีเว้ นท์ต่างๆ ในหลายชุมชน เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายใน
พื ้นที่ที่บริษัทฯ จะขยายพื ้นที่ให้ บริ การของตนให้ ครอบคลุมไปถึง
หนึ่งในกลยุทธ์ ทางการตลาดที่สําคัญของบริ ษัทฯ คือการให้ ส่วนลดสําหรับผลิตภัณฑ์ บางประเภทซึ่ง
บริ ษัทฯ ต้ องการให้ มีการเติบโต โดยหนึ่งในแผนส่งเสริ มการขายที่บริ ษัทฯ ดําเนินการอยู่และได้ รับการ
ตอบรับจากลูกค้ าเป็ นอย่างดี ได้ แก่ เทคโนโลยีใหม่ที่เรี ยกว่า FTTx ซึง่ เสนออัตราค่าบริ การ 1,200 บาท
ต่อเดือน สําหรับบริการอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงที่ระดับความเร็ว 30 Mbps และบริ ษัทฯ ยังได้ ร่วมมือกับ
สถาบันทางการเงินบางแห่งเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย เช่น การยกเว้ นค่าบริ การเดือนแรกสําหรับ
ลูกค้ าซึง่ ชําระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตของสถาบันทางการเงินนั ้นๆ
นอกเหนือจากนั ้น บริ ษัทฯ ยังมีกลยุทธ์ทางการตลาดในการรวมบริการหลายๆ ประเภทสําหรับลูกค้ าราย
ย่ อยโดยเมื่ อ รวมบริ ก ารต่า งๆ แล้ ว จะมี อัต ราค่า บริ ก ารที่ ถูก ลง เช่น ลูก ค้ า ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต
ความเร็วสูง 3BB มีสิทธิได้ รับส่วนลดค่าบริ การสําหรับบริ การซอฟต์แวร์ สแกนไวรัส และได้ รับพื ้นที่เก็บ
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ข้ อมูลออนไลน์ที่มีพื ้นที่จดั เก็บถึง 20 GB (3BB Cloud Box) โดยไม่มีค่าบริ การเพิ่มเติม และยังได้ รับ
ส่วนลดค่าบริการหากลูกค้ าต้ องการพื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลเพิ่มขึ ้นเป็ น 40 GB
บริ ษัทฯ โฆษณาสินค้ าของตนผ่านทางสื่อหลายประเภท รวมถึงสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ ป้ายโฆษณา
และสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ นิตยสารต่างๆ เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ สําหรับรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ ใช้
งบประมาณสําหรับการโฆษณาและการส่งเสริ มการขาย คิดเป็ นจํานวนประมาณ 205.2 ล้ านบาท
การออกใบแจ้งหนีแ้ ละการเรี ยกเก็บเงิ น
บริ ษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพในบริ หารจัดการกระบวนการเรี ยกเก็บเงินสําหรับบริ การต่างๆ (การออกใบแจ้ ง
หนี ้ การเรี ยกเก็บเงิน การออกหนังสือเตือน และการหักเงินประกัน) บริ ษัทฯ มีศนู ย์ออกใบแจ้ งหนี ้ 10 แห่ง
ทัว่ ประเทศ มีหน้ าที่จดั ทําและส่งใบแจ้ งหนี ้ให้ กบั ลูกค้ าในพื ้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละศูนย์
การออกใบแจ้ งหนีเ้ รี ยกเก็บค่าบริ การจะจัดทําเป็ นรายเดือน ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับบริ การของ
บริ ษัทฯ ลูกค้ าส่วนใหญ่จะทําสัญญารับบริ การเป็ นเวลาหนึ่งปี โดยลูกค้ าจะได้ รับโมเด็มเพื่อใช้ ในการ
เชื่ อมต่อกับโครงข่ายโดยไม่มี ค่าใช้ จ่ า ย ซึ่ง จะต้ องคื น ให้ แก่ บริ ษั ทฯ เมื่ อ ลูก ค้ า ยกเลิ ก การใช้ บริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงดังกล่าว
สํ า หรั บลูก ค้ าที่ ค้ า งชํ า ระค่ า บริ ก าร ฝ่ ายจัด เก็ บ รายได้ ข องบริ ษั ท ฯ จะมี ก ารดํ า เนิ น มาตรการต่ า งๆ
ตามลําดับ โดยพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ าที่ค้างชําระและยังคงรักษา
ลูกค้ าดังกล่าวให้ ใช้ บริ การต่อไปในเวลาเดียวกัน (มาตรการต่างๆ รวมถึงการออกหนังสือแจ้ งหรื อเตือน
การระงับบริ การ การติดตามทวงถามทางโทรศัพท์และการเรี ยกให้ ชําระค่าบริ การโดยฝ่ ายเรี ยกเก็บเงิน)
ในกรณีที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าบริ การที่ค้างชําระจากลูกค้ าได้ บริ ษัทฯ จะแต่งตังตั
้ วแทนเรี ยกเก็บ
เงินที่เป็ นบุคคลภายนอกในการบอกเลิกสัญญาและเร่งรัดให้ มีการชําระค่าบริ การค้ างชําระต่อไป
2.3.16 โครงข่ ายบรอดแบนด์ และโครงสร้ างพืน้ ฐาน
พืน้ ทีใ่ ห้บริ การ
โครงข่ายบรอดแบนด์ถกู สร้ างขึ ้นตามข้ อกําหนดขันสู
้ งและมีลกั ษณะการออกแบบในรู ปแบบเดียวกัน มี
ความน่า เชื่ อ ถื อสูง และมี ความต้ องการบํ ารุ งรั ก ษาที่ ตํ่ า โครงข่า ยการให้ บ ริ ก ารครอบคลุม พืน้ ที่ 76
จังหวัดจาก 77 จังหวัดในประเทศไทย รวมทั ้งพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร โครงข่ายบรอดแบนด์เข้ าถึงพื ้นที่
ประมาณร้ อยละ 25 ของจํานวนครัวเรือนทั ้งหมดของประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มี
จํานวนผู้ใช้ บริ การทั ้งหมดประมาณ 1,547,000 ราย
ขอบเขตพื ้นที่ให้ บริ การของโครงข่ายบรอดแบนด์ของบริ ษัทฯ ทัว่ ประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ปรากฏตามรูปแผนที่ดงั ต่อไปนี ้
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รายละเอียดของโครงข่ายและพื ้นที่ให้ บริ การในจังหวัด อําเภอและตําบลต่างๆ ในประเทศไทย ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2557 ปรากฏตามตารางต่อไปนี ้
จังหวัด
จํานวนทัง้ สิน้ ..........................................

อําเภอ

ตําบล

77

928

7,434

พื ้นที่ให้ บริการ .....................................

76

679

3, 650

ครอบคลุม (ร้ อยละ) .............................

98.7%

73.17%

49.10%

170

771

18.32%

10.37%

ADSL

FTTx
พื ้นที่ให้ บริการ .....................................
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ครอบคลุม (ร้ อยละ) .............................

67.53%

รายละเอียดของโครงข่ายและพื ้นที่ให้ บริการรวมในประเทศไทยปรากฏตามตารางต่อไปนี ้

จํานวนชุมสาย

ความยาวสาย
ทองแดง
(กิโลเมตร)

ความยาวสาย
เคเบิลใยแก้ วนํา
แสง (กิโลเมตร)

20,856

39,418

57,767

รวม

รายละเอียดเกี่ยวกับสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงของโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงและพื ้นที่
ครอบคลุมในประเทศไทยปรากฏตามตารางต่อไปนี ้
เคเบิลใยแก้ วนําแสง

กิโลเมตร

รวม

57,767

คอร์ กิโลเมตร
761,280

2.3.16 โครงสร้ างของโครงข่ าย
โครงข่ายบรอดแบนด์ของบริ ษัทฯ เป็ นโครงข่ายที่มีความสามารถในการให้ บริ การแบบ Triple Play ใน
ลักษณะ On Demand (กล่าวคือ การให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์ เน็ต
ความเร็ วสูง (VOIP) และบริ การชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต (IPTV) บนการเชื่อมต่อ
อินเทอร์ เน็ตเพียงครัง้ เดียว) โดยสายเคเบิลโดยส่วนใหญ่จะวางอยู่เหนือพื ้นดิน โดยอาศัยเสาไฟฟ้าของ
52

กฟน. และ กฟภ. ตามที่บริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาต โครงสร้ างของโครงข่ายประกอบด้ วยสามส่วนหลัก คือ
โครงข่ายย่อย โครงข่ายหลัก IP และอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่าย (Internet Gateway)
โครงข่ายย่อยและโครงข่ายหลัก IP ของบริ ษัทฯ ใช้ สําหรับให้ บริ การเสียง การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตและ
บริ การข้ อมูลให้ แก่ลกู ค้ า โดยการปรับปรุงคุณภาพของโครงข่ายย่อยและโครงข่ายหลัก IP ถือเป็ นกล
ยุท ธ์ สํ า คัญ ของบริ ษั ท ฯ เนื่ อ งจากคุณ ภาพของโครงข่ า ยส่ ง ผลกระทบอย่ า งมากต่ อ การให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์ เ น็ตความเร็ วสูง ตัวอย่างเช่น การปรั บปรุ งโครงข่ายเมื่อไม่นานมานี ท้ ํ าให้ บริ ษัท ฯ สามารถ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงระบบ ADSL ที่มีความเร็ วมากขึ ้น (เพิ่มจาก 7 Mbps เป็ น 10 Mbps)
ให้ แก่ลกู ค้ าทุกราย และสามารถขยายพื ้นที่ให้ บริการ ADSL แก่ลกู ค้ าให้ มากขึ ้น
แผนภาพต่อไปนี ้แสดงถึงส่วนประกอบหลักของโครงสร้ างของโครงข่าย

โครงข่ายย่อย (Access Network)
โครงข่ายย่อยใช้ ในการให้ บริ การทังเทคโนโลยี
้
xDSL และ FTTx โดยโครงข่ายย่อยประกอบด้ วย 3 ส่วน
ได้ แก่ เคเบิลเชื่อมไปยังลูกค้ า อุปกรณ์ IP-DSLAM และอุปกรณ์ metronet node
เทคโนโลยี last mile คือ เทคโนโลยีซงึ่ ใช้ ในการส่งสัญญาณจากโครงข่ายหลัก IP ไปยังลูกค้ ารายย่อย
หรื อลูกค้ าองค์กร โดยอุปกรณ์ last mile ของเทคโนโลยี ADSL จะใช้ สายเคเบิลทองแดง ส่วนอุปกรณ์
last mile ของเทคโนโลยี FTTx จะใช้ สายเคเบิลใยแก้ วนําแสง ซึง่ จะไปสิ ้นสุดที่อปุ กรณ์ access node
สําหรับอุปกรณ์ IP-DSLAM นั ้นจะใช้ ในเทคโนโลยี ADSL ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่าง metronet
node (ตัวเดียวหรื อหลายตัว) ไปยังโครงข่ายหลัก IP โดยการเชื่อมต่อดังกล่าวทั ้งหมดจะใช้ เคเบิลใยแก้ ว
นําแสง
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รายละเอียดโครงข่ายย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ปรากฏตามตารางต่อไปนี ้
โครงข่ ายย่ อย

จํานวนช่ องเชื่อมต่ อ

ADSL......................................
FTTx .......................................

1,813,785
176,128

จํานวนชุมสาย
20,856
172

รายละเอียดโครงข่ายย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ปรากฏตามตารางต่อไปนี ้
โครงข่ ายย่ อย

จํานวน Node

Metronet Node หลัก(1)
Metronet Node
รวม

90
1,017
1,107

(1) อุปกรณ์ Metronet Node หลัก มีความสามารถในการให้ บริ การมากกว่าอุปกรณ์ Metronet Node

โครงข่ายหลักซึ่งใช้เป็ น Backbone (IP Backbone Network)
โครงข่ายหลักซึ่งใช้ เป็ น Backbone ของบริ ษัทฯ เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานที่รองรับการให้ บริ การแบบ IPbased ทุกประเภท เช่น บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง และ
บริ การชมรายการโทรทัศน์ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น โครงข่ายหลักนีป้ ระกอบด้ วย MPLS และ
DWDM บนสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงซึง่ เป็ นเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาและขยายขีดความสามารถเพื่อ
เพิ่มความเร็วได้ งา่ ยกว่า และสามารถเข้ าถึงพื ้นที่ได้ มากกว่า
รายละเอียดโครงข่ายหลัก ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ปรากฏตามตารางต่อไปนี ้
โครงข่ ายหลัก

จํานวนชุมสาย

WDM ...................................................................
BRAS ..................................................................
MPLS Router .......................................................

190
15
25

2.3.17 อุปกรณ์ เชื่อมต่ อโครงข่ าย (Internet Gateway)
บริ ษัทฯ มีอปุ กรณ์เชื่อมต่อโครงข่ายหลักอยู่ 1 ระบบ ซึง่ ตังอยู
้ ่อาคารจัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
(สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ) ทัง้ นี ้ อุปกรณ์ เชื่อมต่อโครงข่ายสํารองของบริ ษัทฯ มีอยู่อีก 1 ระบบ (ซึ่ง
ตังอยู
้ ่อาคารจัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ เช่นเดียวกัน) สามารถทํางานไปพร้ อมกับอุปกรณ์หลัก
และสามารถทํางานแทนได้ ในกรณีที่อปุ กรณ์หลักไม่สามารถใช้ งานได้
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2.3.18 ความสามารถของโครงข่ ายในการให้ บริการ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 โครงข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงของบริษัทฯ สามารถเข้ าถึงประมาณ 5.10
ล้ านครัวเรื อน โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและใช้ งานโครงข่ายในหัวข้ อ 2.3.20 “แผนการขยาย
โครงข่าย”
รายละเอียดเกี่ ยวกับความสามารถของโครงข่ายในการให้ บริ การในประเทศไทย ปรากฏตามตาราง
ต่อไปนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
ADSL(1)
จํานวนอุปกรณ์ Node ..................................................
12,663
14,657
จํานวนพอร์ ตติดตัง้ ....................................................... 1,269,664 1,419,003
FTTx(2)
จํานวนพอร์ ต GPON ....................................................
14
107
จํานวนพอร์ ตติดตัง้ .......................................................
845
6,801

ณ วันที่ มิถุนายน 30
2556
2557

18,034)
15,737
20,856
)
1,619,458 1,468,586 1,813,785
1,328
84,992

432
27,648

2,752
176,128

(1) เทคโนโลยีปลายทางของระบบ ADSL ใช้ สายเคเบิลทองแดง
(2) เทคโนโลยีปลายทางของระบบ FTTx ใช้ สายเคเบิลใยแก้ วนําแสงซึง่ จะเชื่อมต่อปลายทางกับชุมสาย

2.3.19 โครงข่ ายคู่ขนาน
บริ ษัทฯ เป็ นคู่สญ
ั ญาเช่าโครงข่ายกับผู้ให้ เช่าซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก โดยที่โครงข่ายหลักที่เช่านั ้นส่วน
ใหญ่หรื อทั ้งหมดเป็ นโครงข่ายคู่ขนาน ตัวอย่างเช่น TTTBB เช่าสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงบางส่วน
ของจัสเทล และ กฟภ.
โครงข่ายของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่มีโครงข่ายคู่ขนานอยู่ด้วย โดยจํานวนประมาณร้ อยละ 60 ของโครงข่าย
ในเขตภูมิภาคเป็ นโครงข่ายคูข่ นานซึง่ ใช้ Loop Topology โครงข่ายสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงของบริ ษัทฯ
ซึง่ รวมส่วนของโครงข่ายคู่ขนาน มีจํานวน 4,911 กิโลเมตรที่เช่าจาก กฟภ. จํานวน 2,068 กิโลเมตร เช่า
จากจัสเทล และอีก 57,767 กิโลเมตร เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทฯ
2.3.20 แผนการขยายโครงข่ าย
บริ ษัทฯ มีแผนในการลงทุนและพัฒนาขีดความสามารถโครงข่ายในการให้ บริ การเพื่อรองรับลูกค้ าที่
เพิ่มขึ ้น บริ ษัทฯ คาดว่าจะขยายการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงให้ ครอบคลุมในระดับตําบลทัว่ ทั ้ง
ประเทศ โดยตั ้งเป้าหมายผู้ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงไว้ ที่ประมาณ 2 ล้ านรายภายในสิ ้นปี 2558
2.3.21 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษัทฯ บริ หารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Systems) ด้ วย พนักงานฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์กรของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นผู้มีประสบการณ์ และความชํานาญที่กว้ างขวางในด้ าน
ต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบฐานข้ อมูล การเขียนโปรแกรม โครงข่ายพื ้นฐาน
การติ ด ตัง้ ฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ และความปลอดภัย ของระบบ บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกับ บริ ษั ท คลาวด์
คอมพิวติ ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ดียิ่งขึ ้น
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ระบบสนับ สนุ น การปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การพัฒ นา ดํ า เนิ น การ และปฏิ บัติ ก ารโดยที ม
ผู้เชี่ยวชาญภายในองค์ กรโดยความร่ วมมือจากบริ ษัท คลาวด์ คอมพิวติง้ โซลูชั่นส์ จํากัด โดยระบบ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานครอบคลุมการปฏิบตั ิการในด้ านต่างๆ ต่อไปนี ้ ระบบการออกใบแจ้ งหนี ้ ระบบ
บริการและดูแลลูกค้ า ระบบคอลล์เซ็นเตอร์ และระบบจัดการ Fault Ticket
บริ ษัทฯ จึงได้ เข้ าทําสัญญากับบริ ษัท ออราเคิล คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (ซึ่งเป็ นผู้จําหน่าย
ซอฟท์แวร์ ที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ) สําหรับโปรแกรมวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม
(ERP Solution) อีกทังบริ
้ ษัทฯ ได้ เริ่ มใช้ ซอฟท์แวร์ Open Source ซึง่ ทําให้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความยืดหยุ่นมากขึ ้นและพึง่ พาซอฟต์แวร์ จากผู้จําหน่ายลดลง บริ ษัทฯ มีความมัน่ ใจว่ากลยุทธ์นี ้จะทํา
ให้ สามารถบริ หารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตและทันกับการเปลี่ยนแปลงในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว และในฐานะผู้ให้ บริ การ หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้
การได้ หรื อเกิดความเสียหาย จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมาก ด้ วยเหตุดงั กล่าว บริ ษัทฯ
จึงมีระบบรองรับภายใน (built-in redundancies) เพื่อสร้ างเสถียรภาพในการบริ การ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีระบบจัดการโครงข่าย (“NMS”) ซึ่งใช้ ได้ กับอุปกรณ์แต่ละชนิดของผู้จําหน่าย
ระบบ NMS ช่วยบริ ษัทฯ ในการจัดการความผิดพลาด การจัดการสินค้ าคงคลัง การจัดการบริ การ
โครงข่าย และการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน ทั ้งนี ้ อุปกรณ์ metronet และ MPLS ของบริ ษัทฯ จะใช้ ระบบ
MNS แบบเดียวกัน เนื่องจากอุปกรณ์ดงั กล่าวจําหน่ายโดย Huawei Technology (Thailand) Co., Ltd.
สําหรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณของบริ ษัทฯ จะใช้ ระบบ NMS สองแบบ เนื่องจากบริ ษัทฯ ซื ้ออุปกรณ์ส่ง
สัญญาณจากผู้จําหน่าย 2 ราย
บริ ษัทฯ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการให้ บริ การต่างๆ ที่บริ ษัทฯ
เสนอให้ แก่ ลูกค้ า และเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ งานและกระบวนการทํางาน (สําหรั บการ
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าและการจัดการภายใน) ตลอดจนเพือ่ เริ่มนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามาใช้
2.3.22 การวิจัยและพัฒนา
บริ ษั ทฯ ดํ า เนิน การต่อเนื่ องในการที่ จ ะแสวงหาเทคโนโลยี ที่ ลํ า้ หน้ า ด้ านการให้ บริ ก ารอินเทอร์ เ น็ ต
ความเร็วสูงเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ทนั สมัยและมีคณ
ุ ภาพสูงอย่างต่อเนื่องให้ กบั ลูกค้ า
การวิจยั และพัฒนาของบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นในด้ านการทําความเข้ าใจ คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ใ หม่ๆ ทัง้ นี ้ ฝ่ ายวิ จัยและพัฒนามีเป้าหมายที่จะพัฒนาเครื่ องมือที่สนับสนุนการ
ให้ บริ การของบริ ษัทฯ เช่น การเปิ ดการใช้ บริ การให้ แก่ ลูกค้ าทันทีเ มื่อลูกค้ าชํ าระค่าบริ การ หรื อการ
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับสายรับส่งข้ อมูลและระบบการบํารุงรักษาแบบ Auto Proactive (ได้ แก่ การตรวจสอบ
สถานะของแบตเตอรี่ โดยอัตโนมัติ)
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2.3.23 ใบอนุญาต
รายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตของ TTTI และ TTTBB ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 มีดงั นี ้
ประเภท
ใบอนุญาต

บริการ
ที่ได้ รับอนุญาต

ผู้รับ
ใบอนุญาต

หน่ วยงาน
ผู้ออกใบอนุญาต

วันสิน้ สุด
ใบอนุญาต

แบบที่สาม

บริ การโทรคมนาคม
บริ การโทรศัพท์พื ้นฐาน
และบริ การด้ านข้ อมูล

TTTBB

กสทช.

กุมภาพันธ์ 22
2569(1)

แบบที่หนึ่ง

บริ การอินเทอร์ เน็ต

TTTI

กสทช.

2562 มิถนุ ายน 19(2)

(1) สามารถต่ออายุใบอนุญาตออกไปเป็ นระยะเวลาตามที่จะได้ รับอนุมตั ิ หากสามารถดําเนินการตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดได้
(2) สามารถต่ออายุใบอนุญาตออกไปอีก 5 ปี หากสามารถดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดได้

ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง กสทช. ออกใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง สําหรับผู้ประกอบกิจการซึ่งไม่มีโครงข่ายเป็ น
ของตนเอง
ใบอนุญาตแบบที่สาม กสทช. ออกใบอนุญาตแบบที่สาม สําหรับผู้ประกอบกิ จการซึ่งให้ บริ ก ารแก่
บุคคลทัว่ ไปและมีโครงข่ายเป็ นของตนเอง
2.3.24 ภาวะการแข่ งขัน
บริษัทฯ ประสบภาวะการแข่งขันที่สงู มากจากผู้ให้ บริการโทรคมนาคมรายใหญ่และผู้ให้ บริ การรายอื่นใน
ตลาดการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง และการแข่งขันในลําดับรองลงมาจากผู้ให้ บริ การข้ อมูลบน
โทรศัพท์มือถือ และอาจต้ องเผชิญกับการแข่งขันจากผู้ประกอบการรายใหม่ในอนาคต คู่แข่งขันในตลาด
การให้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงที่สําคัญรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะทีโอที ทรู และ กสท
ในช่วงปี ที่ผ่านมา ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตที่ เป็ นคู่แข่งของบริ ษัทฯ ได้ ขยายพืน้ ที่ ก ารให้ บริ การอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตพื ้นที่เมืองที่กําลังเติบโตของจังหวัดต่างๆ และในพื ้นที่ที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ บริ การ
อยู่แล้ ว บริษัทฯ จะแข่งขันในด้ านคุณภาพของโครงข่ายและแบนด์วิชท์ การให้ บริการ และการตลาด
การให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงสําหรับลูกค้ ารายย่อยของบริ ษัทฯ มีการแข่งขันกับหลายบริ ษัท
อาทิ ทีโอที ทรู และ กสท เป็ นต้ น บริ ษัทดังกล่าวให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงผ่านหลายช่องทาง
เช่น DSL, Cable TV, WiFi และ FTTx เป็ นต้ น การแข่งขันในตลาดของผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ ว
สูงในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานั ้น มีพฒ
ั นาการของผลิตภัณฑ์ และระดับราคาที่ซบั ซ้ อนมากยิ่งขึ ้น
ผู้ประกอบการในตลาดต่างนําเสนอผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายด้ วยความแตกต่างของความเร็ วในการ
ดาวน์ โหลด การจํากัดจํานวนการถ่ายโอนข้ อมูล และบริ การเสริ มอื่นๆ ที่แตกต่างกัน บริ ษัทฯ คาดว่า
ภาวะการแข่งขันดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ ้นเนื่องจากผู้ให้ บริ การบางรายได้ ทําการตลาดโดยการรวมบริ การ
อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ และการชมรายการโทรทัศน์ ผ่านอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง (ผลิตภัณฑ์ รวม) ใน
ราคาเดียวซึง่ เป็ นราคาที่ตํ่ากว่าการแยกการให้ บริ การแต่ละประเภท
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2.3.25 พนักงาน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 TTTBB มีพนักงานทังสิ
้ ้น 4,945 คน โดยแบ่งเป็ น
31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

30มิถุนายน

พนักงานของ TTTBB

2554

2555

2556

2557

พนักงานประจํา

2,337

2,271

พนักงานชัว่ คราว

1,546

1,603

1,960

2,105

301

276

271

258

4,184

4,150

4,592

4,945

พนักงาน Part-Time
รวมพนักงานทัง้ หมด

2,361

2,582

จํานวนพนักงานของ TTTBB จัดประเภทตามตําแหน่งหน้ าที่ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 มีรายละเอียด
ดังนี ้
พนักงานของ TTTBB(หน่งหน้ าที่จดั ประเภทตามตําแ)

30 มิถุนายน 2557

บัญชีและการเงิน

238

ธุรการและทรัพยากรบุคคล

409

บริ การลูกค้ าและฝ่ ายขาย

1,922

ข้ อมูลสารสนเทศ

117

ผู้บริ หาร

120

การตลาด พัฒนาธุรกิจ และประชาสัมพันธ์

55

ฝ่ ายบริ การ ซ่อมบํารุงและเทคนิค

2,084

รวมพนักงานทัง้ หมด

4,945

ไม่มีพนักงานของ TTTBB เข้ าร่วมสหภาพแรงงานหรือมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างใดๆ
TTTI อาศัยทรัพยากรและพนักงานของ TTTBB ในการดําเนินงานทางด้ านบัญชี บริหารงานบุคคล และ
การเงิน เป็ นต้ น ตามสัญญาจ้ างบริหารจัดการ
2.3.26 ทรั พย์ สนิ และอุปกรณ์
ทรัพย์ สินหลักของบริ ษัทฯ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ได้ แก่ โครงข่ายซึ่งประกอบด้ วย สายเคเบิล และ
ระบบบรอดแบนด์ ซึ่ ง รวมถึ ง อุป กรณ์ แ ลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ขนาดต่ า งๆ และอุป กรณ์ โ อนถ่ า ยข้ อ มูล
ซึ่งทรัพย์ สินทัง้ หมดติดตังอยู
้ ่ในประเทศไทย โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ สินที่โอนให้ แก่กองทุน
เพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.3.1 “รายละเอียดของทรัพย์ สินบรอดแบนด์”
สํานักงานใหญ่ของ TTTBB และ TTTI ตั ้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ ด อําเภอ
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยเช่าพืน้ ที่อาคารหลายชัน้ จากบริ ษัท พรี เมี ยม แอสเซท จํากัด
ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของผู้สนับสนุน
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บริ ษัทฯ ยังได้ เช่าพื ้นที่จากบริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด สําหรับใช้ ในการติดตั ้งอุปกรณ์โครงข่ายของ
บริษัทฯ บางส่วน
รายละเอียดทรัพย์สินประเภทอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งบริ ษัทฯ มีกรรมสิทธิ์ หรื อมีสิทธิ การเช่าเพื่อใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 มีดงั นี ้
ประเภททรัพย์ สิน

จํานวน

สิทธิการเช่ า/
กรรมสิทธิ์

การใช้ ประโยชน์

ทาวน์เฮ้ าส์ .................................................

452

ชุมสาย(2)/ร้ านค้ า/สํานักงาน

สิทธิการเช่า

โมเดิร์นเทรด ไอที มอลล์ /............................

128

ร้ านค้ า/ร้ านขนาดเล็ก (Kiosks)

สิทธิการเช่า

ที่ดนิ ..........................................................

5

ที่จอดรถ/ชุมสาย(2)/คลังสินค้ า

สิทธิการเช่า

อาคารจัสมิน ทาวเวอร์ ................................

1(1)

สํานักงาน

สิทธิการเช่า

อาคารชุด ...................................................

33

ชุมสาย(2)

สิทธิการเช่า

คลังสินค้ า ..................................................

15

คลังสินค้ า

สิทธิการเช่า

ทาวน์เฮ้ าส์ .................................................

15

ชุมสาย(2)/จุดเชื่อมต่อโครงข่าย

กรรมสิทธิ์

(1) การเช่าพื ้นที่ในอาคารจัสมินทาวเวอร์ ทําสัญญาเป็ นชั ้นต่อชั ้น
(2) ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการดําเนินธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต

บริ ษั ท ฯ ประมาณอายุก ารเช่ า เฉลี่ย 3 ปี สํา หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ประเภทสิท ธิ ก ารเช่ า บริ ษั ท ฯ เชื่ อ มั่น ว่ า
ทรัพย์สินและอุปกรณ์ซึ่งใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ยังคงมีสภาพที่ดี เหมาะสมในการใช้ งาน
และเพียงพอสําหรับใช้ ในการประกอบธุรกิ จ ทัง้ นี ้ ไม่มีทรัพย์ สินหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิ จตกอยู่
ภายใต้ ภาระผูกพันที่จะส่งผลเป็ นการจํากัดการประกอบธุรกิจ หรื อที่ต้องการการลงทุนเพิ่มเติมหรื อต้ อง
มีภาระค่าใช้ จ่ายจํานวนมากในภายภาคหน้ า
2.3.27 ทรั พย์ สนิ ทางปั ญญา
เครื่ องหมายการค้ าและชื่อทางการค้ าทั ้งหมดของ TTTI ได้ รับการจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยในปั จจุบนั TTTI เป็ นเจ้ าของเครื่ องหมายบริ การดังต่อไปนี ้ 3BB 3BB
WiFi 3BB Hotspot และเป็ นเจ้ าของชื่อทางการค้ าดังต่อไปนี ้ 3BB Cloudbox 3BB Cloud IPTV GAME
3BB Payment และ VIP
บริ ษัท ทรี บีบี จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของผู้สนับสนุนได้ จดทะเบียนชื่อโดเมนดังต่อไปนี ้ 3bb.co.th
3bb.in.th และ 3bbmail.com และได้ อนุญาตให้ บริ ษัทฯ ใช้ ชื่อโดเมนดังกล่าวสําหรับการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ชื่อโดเมนอื่นๆ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ รวมถึง 3bbvip.com ซึ่งจดทะเบียนโดย
พนักงานของ TTTBB ชื่อโดเมน incloud.co.th และ incloud.in.th จดทะเบียนโดย บริ ษัท อิน คลาวด์
จํากัด และชื่อโดเมน triplet.co.th จดทะเบียนโดย TTTBB
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2.3.28 สิ่งแวดล้ อม
การประกอบกิ จการและใช้ ประโยชน์ ในอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัทฯ อาจตกอยู่ภายใต้ กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ ห ลายประการที่ เ กี่ ย วกับ การใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น การป้องกัน ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ ม
สุขภาพ และความปลอดภัย แม้ ว่าบริษัทฯ อาจมีค่าใช้ จ่ายจากการไม่ปฏิบตั ิตามหรื อความรับผิดอันเกิด
จากกฎหมายดังกล่าว เช่น ค่าจัดการของเสีย ค่าปรับ หรื อค่าเสียหายที่ต้องชําระให้ แก่บคุ คลที่สามที่
ได้ รับความเสียหายต่อทรัพย์ สินและร่ างกายก็ตาม บริ ษัทฯ เชื่อว่าบริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ต่างๆ ภายใต้ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สําคัญ และได้ ปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิอนั เป็ นมาตรฐานสําหรับการ
จัดการความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นสาระสําคัญครบถ้ วน
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้ สิทธิ
ในการปั กหรื อตั ้งเสา หรื อเดินสาย วางท่อ หรื อติดตั ้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้ บริ การโทรคมนาคม
ในกรณีที่ TTTBB มีความประสงค์จะขยายโครงข่ายบรอดแบนด์โดยวางพาดหรื อติดตั ้งอุปกรณ์ หรื อ
สายเคเบิลตามเสาหรื อในที่ดินของหน่วยงานรัฐ เอกชน หรื อผู้ให้ บริ การสาธารณูปโภค TTTBB มีสิทธิที่
จะนําเสนอเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการขอใช้ “สิทธิแห่งทาง” ต่อ กสทช. ซึ่งประกอบด้ วยแผนผัง
แสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทาง และแนวเขตในการเดินสาย และติดตังอุ
้ ปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงเอกสารประกอบอื่นๆ ซึ่งรวมถึงรายงานการวิเคราะห์ผลของการใช้ สิทธิ แห่งทางต่อสิ่งแวดล้ อม
สุขภาพ ภูมิประเทศ และความมัน่ คงของรัฐ รวมตลอดถึงการชดเชยความเสียหายต่างๆ นอกจากนั ้น
กสทช.
ยังพิจ ารณาถึ ง ผลกระทบของการใช้ สิ ท ธิ แห่ ง ทางที่ อาจเกิ ดขึน้ กับ ทรั พย์ สิ น โดย กฟภ. และ กฟน.
ได้ กําหนดให้ ผ้ ูรับใบอนุญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมสามารถขอดําเนิ นการวางสายหรื อติ ดตัง้
อุปกรณ์บนเสาไฟฟ้ากับ กฟภ. หรื อ กฟน. หลังจากได้ รับการอนุมตั ิในเรื่ องสิทธิแห่งทางจาก กสทช. แล้ ว
เท่านั ้น นอกเหนือจากนี ้ TTTBB จะต้ องได้ รับอนุญาตจากคู่สญ
ั ญาซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินหรือเจ้ าของ
อาคารในการวางสายเคเบิลบนอาคารดังกล่าว โปรดดูหวั ข้ อ 8.1.24 “หลังจากทีส่ ญ
ั ญาเช่าเลิ กกัน หรื อ
สิ้ นสุดลง กองทุนอาจไม่สามารถทีจ่ ะอาศัย “สิ ทธิ แห่งทาง” (right of way) ของ TTTBB หรื อสัญญาเช่า
ของ TTTBB ทีม่ ีอยู่กบั บุคคลภายนอกได้”
ที่ดินหรื อทรัพย์สินอื่นซึ่งทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงตั ้งอยู่เกือบทั ้งหมดเป็ นกรรมสิทธิ์ของเจ้ าของซึง่ เป็ น
เอกชนหรื อเป็ นของรัฐ ดังนั ้น จึงจําเป็ นจะต้ องทําสัญญาเช่าหรื อได้ รับความยินยอมจากบุคคลภายนอก
เพื่อการใช้ ที่ดินหรื อทรัพย์ สินอื่นที่ทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงตั ้งอยู่ดงั กล่าว ซึ่งรวมถึง (ก) การใช้ เสา
ไฟฟ้าของ กฟภ. และ/หรื อ กฟน. ซึง่ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงอาจพาดหรื อติดตังอยู
้ ่ (ข) การติดตั ้งเสา
คอนกรี ตของ TTTBB บนที่ดินหรื อทรัพย์สินอื่นซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอก และ (ค) การติดตั ้ง
อุปกรณ์ node ภายในอาคาร โดยที่ผ่านมาในกรณีของการใช้ เสาไฟฟ้าของ กฟภ. และ/หรื อ กฟน. นัน้
TTTBB ได้ เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาและได้ รับความยินยอม เพื่อการใช้ เสาไฟฟ้าดังกล่าวเพียงบางส่วนเท่านัน้
โปรดดูปัจจัยความเสี่ยงหัวข้ อ “TTTBB มิได้ ทําสัญญาเช่าหรื อได้ รับความยินยอมจากบุคคลภายนอก
้ ่”
ทังหมด
้
ซึง่ จําเป็ นต่อการใช้ ที่ดนิ หรื อทรัพย์สินบางอย่างซึง่ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงพาดหรื อติดตังอยู
และ “สัญญาที่สําคัญของบริษัทฯ”
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2.3.29 ประกันภัย
TTTBB TTTI และ บริ ษัท อิน คลาวด์ จํากัด มีกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประโยชน์บคุ คลภายนอกซึ่ง
รวมถึงความสูญเสียหรื อเสียหายอันเกิ ดแก่ทรัพย์ สินของบุคคลภายนอก นอกจากนัน้ ยังมีกรมธรรม์
้ วนที่
ประกันวินาศภัยครอบคลุมความคุ้มครองในทรัพย์สินทั ้งอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ ทังในส่
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และมีสิทธิ การเช่า รวมตลอดถึงทรัพย์ สินที่อยู่ในความครอบครอง และการดูแล
ควบคุม กรมธรรม์ ประกันวิ นาศภัยประเภทความเสี่ ย งทุก ประเภทจะให้ ความคุ้มครองกรณี ที่ความ
สูญเสียและความเสียหายเกิดขึ ้นจากอุบตั ิเหตุภายนอก (external accident) ซึง่ ไม่รวมถึงความสูญเสีย
ซึง่ เกิดจากความเสี่ยงทางด้ านไซเบอร์ (cyber risk) สงคราม การก่อการร้ าย การชุมนุมทางการเมือง
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์ เน็ต และเหตุการณ์ เกี่ยวกับนิวเคลียร์ ผู้เอาประกันภายใต้ กรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว รวมถึง TTTBB และ TTTI โดย TTTBB ไม่มีและจะไม่เข้ าทํากรมธรรมประกันภัย
สําหรับกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance Policy) ใดๆ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวทาง
ปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปของอุตสาหกรรม ทั ้งนี ้ TTTBB เชื่อว่ากรมธรรม์ประกันภัยมีความคุ้มครองเพียงพอ
สําหรับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
ประเภทประกันภัย

จํานวนเงินเอาประกัน
(บาท)

เบีย้ ประกัน
(บาท)

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

300,000,000(1)

161,142.00

ประกันวินาศภัยประเภทความเสี่ยงทุกประเภท

3,480,176,456

2,056,276.78

400,000,000

254,059.73

ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
(1)

200,000,000 บาทต่อหนึง่ เหตุการณ์ รวมแล้ วไม่เกิน 300,000,000 บาท

2.3.30 กิจกรรมความรั บผิดชอบเพื่อสังคม
กิจกรรมความรับผิดชอบเพื่อสังคม (CSR) จริ ยธรรม และความโปร่ งใส ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทในกลุ่ม ของผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุนได้ จัดให้ มีฝ่ายที่มีหน้ าที่โดยตรงเกี่ยวกับกิจกรรม
ความรับผิดชอบเพื่อสังคม และเพื่อแสดงถึงพันธะในการรับผิดชอบเพื่อสังคม
ผู้ส นับ สนุน จัด ให้ มีกิ จ กรรมการกุ ศ ลต่ า งๆ โดยเฉพาะการให้ โอกาสแก่ เ ยาวชนกับ โครงการ “3BB
อินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงและ WiFi ฟรีเพือ่ การศึกษา” ซึง่ ได้ มีการติดตังอิ
้ นเทอร์ เน็ตความเร็วสูงและ WiFi
ให้ กับโรงเรี ยนต่างๆ เพื่อให้ นักเรี ยนและครู ได้ ใช้ ประโยชน์ โดยโรงเรี ยนซึ่งร่ วมในโครงการดังกล่าวมี
จํานวนเพิ่มขึ ้นทุกปี ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 มีโรงเรี ยนร่ วมโครงการทังสิ
้ ้น 499 โรงเรี ยนใน 75
จังหวัด ด้ วยผลจากการริ เริ่ มดังกล่าว โรงเรี ยนที่อยู่ในพื ้นที่ต่างจังหวัดจึงสามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล
ความรู้ ที่เป็ นปั จจุบนั สิ่งนี ้ยังช่วยกระตุ้นให้ นกั เรี ยนมาโรงเรี ยน และยกระดับผลการเรี ยนของนักเรี ยน
นอกจากนี ้ โครงการนี ้ยังช่วยให้ การเรียนการสอนของโรงเรี ยนเป็ นไปตามมาตรฐานของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อีกทัง้ ชุมชนในละแวกใกล้ เคียงยังได้ รับประโยชน์ ในการ
เข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงและ WiFi ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน และช่วงวันหยุดประจําสัปดาห์
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2.3.31 ข้ อพิพาททางกฎหมาย
นอกเหนือจากที่จะกล่าวต่อไป บริ ษัทฯ ไม่มีคดีความ ข้ อพิพาทในชั ้นอนุญาโตตุลาการ หรื อข้ อพิพาท
ทางกฎหมายอื่นใดที่มีนัยสําคัญและเกี่ยวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่บริ ษัทฯ เชื่อว่าจะส่งผล
กระทบในทางลบอย่ า งร้ ายแรงต่ อ ธุ ร กิ จ สถานะทางการเงิ น ผลการดํ าเนิ น การ และแนวโน้ ม การ
ดําเนินการในอนาคต
คดีความทีบ่ ริ ษัทฯ เป็ นจําเลย
ศาลจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี 2550 ถึงปี 2552 ทีโอทีได้ แจ้ งความดําเนินคดีกับ TTTBB ที่สถานีตํารวจ
หลายแห่ง และได้ ยื่นคําฟ้องคดีอาญาต่อศาลจังหวัดภูเก็ตโดยกล่าวหาว่า TTTBB ลักลอบใช้ โครงข่าย
ของ ทีโอที อย่างไรก็ดี ผู้บริ หารของ TTTBB เชื่อว่าการใช้ โครงข่ายของทีโอทีดงั กล่าวมิได้ เป็ นการ
ลักลอบใช้ แต่ประการใด แต่เป็ นการใช้ โครงข่ายภายใต้ สญ
ั ญาซึ่งทําระหว่าง TT&T และ TTTBB ศาล
จังหวัดภูเก็ตมีคําพิพากษายกฟ้อง และทีโอทีอทุ ธรณ์คําพิพากษา โดย ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดภูเก็ต
ศาลแพ่งและศาลจังหวัดทุ่งสง ในปี 2551 ทีโอทียื่นคําฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจังหวัดทุ่งสงเพื่อเรี ยกให้
TTTBB และ บริ ษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์ เซอร์ วิสเซส จํากัด (“TT&TSS”) ชําระค่าเสียหายจํานวน
16.6 ล้ านบาท และ 7.4 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยกล่าวอ้ างว่า TTTBB และ TT&TSS ทําละเมิดโดยการ
ลักลอบใช้ อปุ กรณ์ค่สู ายของทีโอทีเพื่อให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต ต่อมาวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ศาลจังหวัด
ทุ่งสงพิพากษายกฟ้อง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 คดีดงั กล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
ส่วนคดีของศาลแพ่ง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ศาลแพ่งตัดสินให้ TTTBB และ TT&TSS ร่ วมกันชดใช้
ค่าเสียหายจํานวน 15.5 ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ตลอดจนค่าเสียหายรายเดือน
เดือนละ 900,000 บาทพร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับจากเดือนธันวาคม 2551 จนกว่า
TTTBB และ TT&TSS จะหยุดการทําละเมิด ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลชันต้
้ นใน
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 คดีดงั กล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ฎีกา
สถานีตํารวจภูธรพระพุทธบาท และสถานีตํารวจภูธรหน้ าพระลาน จังหวัดสระบุรี ในระหว่างปี 2552
และปี 2553 บริ ษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) (“TT&T”) ได้ แจ้ งความดําเนินคดีกบั TTTBB และ TTTI
ที่ ส ถานี ตํ า รวจหลายแห่ ง ฐานทํ า ให้ เ สี ย ทรั พ ย์ โ ดยทํ า ให้ โ ครงข่ า ยโทรคมนาคมเสี ย หาย อัย การมี
ความเห็นสัง่ ไม่ฟ้องในข้ อหาส่วนใหญ่ เว้ นแต่ในส่วนของการแจ้ งความในพื ้นที่ของสถานีตํารวจภูธรพระ
พุทธบาท และสถานีตํารวจภูธรหน้ าพระลานในจังหวัดสระบุรีที่ยงั ไม่มีคําสัง่ ในปี 2552 TT&T ยื่นฟ้อง
TTTBB เป็ นคดีอาญาจํานวนสองคดีต่อศาลจังหวัดสระบุรี ต่อมาศาลจังหวัดสระบุรีมีคําพิพากษายก
ฟ้องทั ้งสองคดี ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 คดีหนึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ส่วนอีกคดี
หนึง่ ศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดสระบุรี และคดีถึงที่สดุ แล้ ว
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ศาลจังหวัดนนทบุรี ในปี 2553 TT&T ได้ ฟ้อง TTTBB ฐานละเมิดและเรี ยกค่าเสียหายจํานวน 16 ล้ าน
บาทโดยกล่าวหาว่า TTTBB ละเมิดโดยใช้ งานวงจรโทรคมนาคมที่ TT&T เช่าจาก กฟผ. โดยไม่ได้ รับ
อนุญาต เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ศาลจังหวัดนนทบุรีได้ มีคําพิพากษาให้ TTTBB ชําระค่าเสียหาย
เป็ นจํานวน 16 ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของต้ นเงิน 14.8 ล้ านบาท นับจากวัน
ฟ้องจนถึงวันที่ TT&T ได้ รับค่าเสียหายครบจํานวน TTTBB ได้ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่
16 กันยายน 2557 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้ อง
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 TT&T ยื่นฟ้อง TTTBB ฐานละเมิดและเรี ยกค่าเสียหายจํานวน 621 ล้ าน
บาทพร้ อมให้ ชําระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ ้น โดยกล่าวอ้ างว่า TTTBB
ใช้ วงจรเช่าของ TT&T โดยมิชอบ ทั ้งนี ้ ฝ่ ายบริ หารเห็นว่า TTTBB มิได้ กระทําละเมิดตามที่มีการกล่าว
อ้ าง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 คดีดงั กล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรี
เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ ในปี 2553 TTTBB ได้ รับแจ้ งจากเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ สํานักฟื น้ ฟูกิจการ
ของลูกหนี ้ว่า TT&T ได้ ขอให้ TTTBB ชําระหนี ้สินคงค้ างจํานวน 834 ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี ้ยในอัตรา
ร้ อยละ 7.5% จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ ้น ทั ้งนี ้ เกือบร้ อยละ 90 ของยอดเงินดังกล่าวเป็ นค่าบริ การวงจรเช่า
ที่ TTTBB ได้ ชําระให้ แก่ TT&T โดยวิธีหกั ลบกลบหนี ้ และโอนตั๋วสัญญาใช้ เงินไปแล้ วในปี 2552 แต่
ผู้บริ หารแผนฟื น้ ฟูกิจการของ TT&T (เดิมคือบริ ษัท พีแพลนเนอร์ จํากัด ได้ รับการแต่งตั ้งให้ เป็ นผู้บริ หาร
แผนฟื น้ ฟูกิจการของ TT&T อย่างไรก็ตาม ศาลล้ มละลายกลางได้ มีคําสัง่ ถอนบริ ษัท พีแพลนเนอร์ จํากัด
จากการเป็ นผู้บริ หารแผนฟื น้ ฟูกิจการของ TT&T เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556) ได้ โต้ แย้ งสิทธิว่าเป็ น
การชําระหนี ้อันไม่มีผลสมบูรณ์ สําหรับยอดเงินในส่วนที่เหลือเป็ นมูลหนี ้อื่นที่ไม่ตรงกับภาระหนี ้สินที่
TTTBB บันทึกไว้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 เรื่ องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาสอบสวนของเจ้ า
พนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์
สถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 TTTBB ได้ รับแจ้ งจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สํานักระงับข้ อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรมว่า TT&T ได้ ยื่นคําเสนอข้ อพิพาทเพื่อเรี ยกร้ องให้ TTTBB
ชําระค่าบริ การวงจรเช่าค้ างชํ าระตามสัญญาการให้ บริ การวงจรเช่า จํานวน 1,447 ล้ านบาทพร้ อม
ดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 จนกว่าจะชําระเสร็จสิ ้น และต่อมา TT&T ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมคําเสนอข้ อพิพาท
โดยเรี ยกร้ องให้ ชําระเงินจากเดิมเป็ นจํานวน 1,496 ล้ านบาท ซึ่งยอดเงินค่าใช้ บริ การวงจรเช่าดังกล่าว
ไม่ตรงกับยอดการใช้ งานวงจรตามจํานวนที่ TTTBB บันทึกไว้ ผู้บริ หารของ TTTBB เชื่อว่าส่วนต่างของ
ยอดเงิ น ค่ า ใช้ บริ ก ารเกิ ด จากการคํ า นวณอัต ราค่ า บริ ก ารที่ ผิ ด พลาดและการนํ า จํ า นวนวงจรที่
คลาดเคลื่อนมาคํานวณค่าให้ บริ การวงจรเช่า และเชื่อว่า TTTBB ได้ บนั ทึกหนี ้สินค่าบริ การวงจรเช่า
ถูกต้ องตรงตามสัญญาการให้ บริ การวงจรเช่า จึงได้ ยื่นคําคัดค้ านและเรี ยกร้ องแย้ งค่าเสียหายจากการที่
TTTBB ไม่สามารถใช้ วงจรเช่าได้ ตามสัญญาจํานวน 3,477 ล้ านบาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อ
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2554
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เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 อนุญาโตตุลาการมีคําชี ้ขาดว่า TT&T มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าบริ การวงจรเช่า
จํานวน 626.8 ล้ านบาท ส่วน TTTBB มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าปรับและค่าเสียหายจาก TT&T เป็ นจํานวนที่
เท่ากัน ดังนัน้ จึงชีข้ าดให้ คําขอเรี ยกเงินค้ างชําระค่าบริ การวงจรเช่าตามคําเสนอข้ อพิพาทและคําขอ
เรี ยกค่าเสียหายและค่าปรับตามข้ อเรียกร้ องเป็ นพับกันไป
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ TT&T ได้ ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อ TTTBB รวมทั ้งลูกจ้ างและกรรมการของ TTTBB ต่อ
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นคดีอาญาในข้ อหาทําให้ เสียทรัพย์ บุกรุ ก และทําให้ โครงข่ายโทรคมนาคมของ
TTT&T ได้ รับความเสียหาย โดย TT&T กล่าวอ้ างว่า เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 กรรมการของ
TTTBB ได้ สงั่ ให้ ลูกจ้ างของ TTTBB ทําลายกุญแจของอาคารชุมสายโทรศัพท์ นิมมานเหมินทร์
ของ TT&T ซึ่งตังอยู
้ ่ที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบุกรุ กเข้ าไปใช้ สายเคเบิลทองแดงของ TT&T
เพื่อเชื่อมสัญญาณอินเทอร์ เน็ตเพื่อให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตแก่ลกู ค้ าของ TTTBB โดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก
TT&T จากการกล่าวอ้ างของ TT&T การกระทําของ TTTBB ทําให้ TT&T ไม่สามารถใช้ สายโทรศัพท์
ดังกล่าวเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของ TT&T ได้ อีกทั ้งทําให้ โครงข่ายโทรคมนาคมของ TT&T ได้ รับความ
เสียหาย ทั ้งนี ้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ศาลจังหวัดเชียงใหม่มีคําสัง่ ยกฟ้ องคดีดงั กล่าว ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2557 คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์
ศาลจังหวัดอุดรธานี TT&T ได้ ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อ TTTBB รวมทั ้งลูกจ้ างและกรรมการของ TTTBB
ต่อศาลจังหวัดอุดรธานี เป็ นคดีอาญาในข้ อหาทําให้ เสียทรัพย์ บุกรุ ก และทําให้ เสียหายซึ่งโครงข่าย
โทรคมนาคม โดย TT&T กล่าวอ้ างว่าเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 กรรมการของ TTTBB ได้ สงั่ ให้
ลูกจ้ างของ TTTBB ทําลายกุญแจของอาคารชุมสายโทรศัพท์ของ TT&T ซึง่ ตั ้งอยู่ที่อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี และบุกรุกเข้ าไปใช้ สายเคเบิลทองแดงของ TT&T เพื่อเชื่อมสัญญาณอินเทอร์ เน็ตเพื่อให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตแก่ลกู ค้ าของ TTTBB โดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก TT&T จากการกล่าวอ้ างของ TT&T การ
กระทําของ TTTBB ทําให้ TT&T ไม่สามารถใช้ สายโทรศัพท์ดงั กล่าวเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของ TT&T
ได้ อีกทั ้งทําให้ โครงข่ายโทรคมนาคมของ TT&T ได้ รับความเสียหาย ศาลจังหวัดอุดรธานีพิพากษายก
ฟ้อง TT&T อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ TTTBB และกรรมการของ TTTBB เสียค่าปรับคนละ
10,000 บาท ต่อมา TTTBB ฎีกาต่อศาลฎีกา ทั ้งนี ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 คดีดงั กล่าวอยู่ในระหว่าง
พิจารณาของศาลฎีกา
ศาลจังหวัดนนทบุรี เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 TT&T ได้ ยื่นฟ้องอคิวเมนท์ขอให้ ศาลบังคับให้ อคิวเมนท์
ปฏิบตั ิตามบันทึกข้ อตกลงที่ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นของ TT&T ในการซื ้อหุ้นของ TTTBB (“บันทึกข้ อตกลง”)
โดย TT&T กล่าวอ้ างว่าผู้ถือหุ้นของตน (ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TT&T ณ วันที่
12 กันยายน 2552 หรื อผู้สืบสิทธิ ของผู้ถือหุ้นเดิม) มีสิทธิ ในการซือ้ หุ้นสามัญของ TTTBB จํานวน
867,994,799 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 70 ของจํานวนหุ้นทั ้งหมดที่อคิวเมนท์ถืออยู่ในบริ ษัทฯ ณ วันที่ของ
เอกสารนี ้) และในเดือนกรกฎาคม 2557 มีบคุ คลธรรมดาสามราย ซึง่ เป็ นพนักงานของ TT&T ยื่นฟ้องอ
คิวเมนท์ ต่อศาลแขวงนนทบุรี เรี ย กร้ องให้ โอนขายหุ้น เพิ่ม ทุน หรื อ หุ้น เดิ มของอคิวเมนท์ ที่ถื ออยู่ใ น
TTTBB ตามบันทึกข้ อตกลง รวมเป็ นจํานวน 94,237 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.007 ของจํานวนหุ้นทั ้งหมด
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ที่อคิวเมนท์ถืออยู่ใน TTTBB ณ วันที่ของเอกสารนี ้) ขณะนี ้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแขวง
นนทบุรี
นอกจากนี ้ TT&T ได้ ยื่นคําร้ องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาเพื่อขอให้ ศาลมีคําสัง่ ห้ ามมิให้ อ
คิวเมนท์ในฐานะผู้ถือหุ้นของ TTTBB มีมติใด ๆ เกี่ยวกับการจําหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อให้ เกิดภาระ
ผูกพันในทรัพย์สินของ TTTBB ในระหว่างการพิจารณาคดี และเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลชั ้นต้ นได้
มีคําสัง่ ยกคําร้ องขอคุ้มครองประโยชน์ของ TT&T และ TT&T มิได้ ใช้ สิทธิอทุ ธรณ์คําสัง่ ของศาลชันต้
้ น
้ นที่ยกคํา
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่มีคําสัง่ (ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2557) ดังนั ้น คําสัง่ ของศาลชันต้
ร้ องขอคุ้มครองประโยชน์ของ TT&T จึงถึงที่สดุ
ศาลจังหวัดนนทบุรี TT&T ได้ ยื่นฟ้อง TTTBB เมื่อเดือนพฤศจิกายน กล่าวอ้ างว่ 2556TTTBB ได้ ค้าง
ชําระหนี ค้ ่า สินค้ าและค่าบริ ก ารกับ TT&T รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิน้ 228,700,บาท และเมื่ อเดือน 161.34
2557 กรกฎาคมTT&T ได้ ยื่นคําร้ องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาเพื่อขอให้ ศาลมีคําสัง่ ห้ าม
มิให้ TTTBB โอนทรัพย์สินของ TTTBB ให้ แก่กองทุนโดยอ้ างว่าจะเป็ นเหตุให้ TT&T ไม่สามารถบังคับ
ชําระหนี ต้ ามคํ า พิพากษาได้ เมื่ อชนะคดี แม้ TTTBB จะมีความเห็น ว่าการที่ ศาลจะมี คําสั่งคุ้มครอง
ประโยชน์ตามคําร้ องขอของ TT&T ไม่น่าจะมีความเป็ นไปได้ ก็ตาม แต่เพื่อให้ การจัดตั ้งกองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานของ TTTBB เป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ ว TTTBB จึงได้ แก้ ไขปั ญหาเรื่ องการขอ
คุ้มครองชัว่ คราวดังกล่าว โดยได้ วางเงินจํานวน 228,800,000 บาท ซึ่งฝากไว้ ที่ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
เป็ นหลักประกันต่อศาลเมื่อวันที่ (มหาชน)10 ตุลาคม 2557 โดยเป็ นการวางเงินต่อศาลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 136 วรรค 2 ซึ่งเป็ นการวางแบบไม่ยอมรับผิด ทั ้งนี ้ เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2557 TT&T ได้ ขอถอนคําร้ องขอคุ้มครองประโยชน์โดยไม่ติดใจที่จะขอคุ้มครองชัว่ คราวอีก
ต่อไปและศาลได้ มีคําสั่งอนุญาตจึงเป็ นผลให้ จะไม่มีการดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลในคดีนี ้
เกี่ยวกับการห้ ามมิให้ TTTBB จําหน่ายจ่ายโอน หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันในทรัพย์สินอันได้ แก่โครงข่าย
ต่างๆ อีกต่อไป
คดีความทีบ่ ริ ษัทฯ เป็ นโจทก์
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 TTTBB และ TTTI ฟ้องบริ ษัท พี แพลนเนอร์ จํากัด กับพวก ซึง่ เป็ นผู้บริ หาร
แผนของ TT&T ต่อศาลแพ่ง ฐานละเมิดโดยเรี ยกค่าเสียหายจํานวน 2,439 ล้ านบาท กรณีขดั ขวางการ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงของ TTTBB และ TTTI บนโครงข่ายของ TT&T ตามสัญญาการ
ให้ บริ การวงจรเช่าซึง่ ทําขึ ้นระหว่าง TTTBB และ TT&T ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 คดีอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาวินิจฉัยในเรื่ องเขตอํานาจศาลโดยประธานศาลฎีกา
2.4

ราคาและวิธีการกําหนดราคาของทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน และส่ วนต่ างระหว่ างราคา
ทรั พย์ สน
ิ กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานและราคาประเมิน
ราคาซื ้อขายของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงจะไม่สงู กว่าจํานวนเงินที่กองทุนจะได้ รับจากการออก และเสนอขาย
หน่วยลงทุนจากการเสนอขายครัง้ แรก ซึง่ กําหนดมูลค่าเสนอขายสูงสุดที่ไม่เกิน 57,750 ล้ านบาท ราคาสุดท้ ายจะ
เป็ นราคาที่กองทุนและ TTTBB จะตกลงกันโดยพิจารณาถึงราคาประเมินของผู้ประเมินค่าและสภาวะตลาด
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2.5

การประเมินค่ าทรั พย์ สนิ ที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก
2.5.1

การประเมินค่ าทรั พย์ สนิ ที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก
บริ ษัทจัดการได้ จัดให้ มีการประเมินมูลค่าของทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงโดยผู้ประเมินมูลค่า 2 ราย
ดังต่อไปนี ้
1.

บริ ษัท อเมริ กัน แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริ ษัทที่ ก่อตั ้งขึ ้นในปี 2517 ซึ่งเป็ นผู้
ให้ บริ การเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์ สินที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทย โดยบริ ษัทเป็ น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มบริ ษัท American Appraisal Associates Inc. ที่ให้ บริ การเป็ นผู้ประเมิน
มูลค่าอิสระแก่ลกู ค้ ามากว่า 100 ปี และมีสํานักงาน 60 แห่งทัว่ โลก
นับแต่ก่อตังเป็
้ นต้ นมา บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ได้ ให้ บริ การเกี่ยวกับ
การประเมินมูลค่าและให้ คําปรึ กษาอย่างครบวงจร ในหลายกลุ่มสินทรัพย์ ด้วยกันซึ่งรวมถึง
อสังหาริ มทรัพย์ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ องค์กรธุรกิจ หุ้น ทรัพย์สินทางปั ญญา และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น ๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังเป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท และกองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ อีกด้ วย

2.

บริ ษั ท ซี . ไอ.ที . แอพเพรซัล จํ า กัด ซึ่ง เป็ นที่ ปรึ ก ษาด้ า นอสัง หาริ ม ทรั พย์ ใ ห้ บ ริ ก ารในด้ า น
ทรัพย์สินอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และการให้ คําปรึกษาเกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการทรั พย์ สิน โดยบริ ษัทมี คณะทํางานที่ มีประสบการณ์ ในด้ านการประเมิ น
มูล ค่ า จํ า นวนมาก ทั ง้ ยั ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอด
กระบวนการการประเมินมูลค่า บริ ษัทเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริ ษัท Colliers International ที่
ก่อตั ้งขึ ้นในประเทศออสเตรเลียและให้ บริ การคําปรึ กษาเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ มานานกว่า
30 ปี ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทมีพนักงานมากกว่า 15,000 คน และมีสํานักงานมากกว่า 485 แห่งซึง่
ตั ้งอยู่ใน 63 ประเทศทัว่ โลก

ราคาประเมินทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกแยกตามผู้ประเมิน ได้ ดงั นี ้
ราคาประเมินตามโครงสร้ างของกองทุน
(ล้ านบาท)1
บริษัท อเมริกนั
บริษัท ซี.ที.ไอ.
แอ๊ พเพรซัล
แอพเพรซัล จํากัด3
2
จํากัด (ประเทศไทย)
วิธีรายได้

69,5005

71,2356

วิธีต้นทุนทดแทน

2,6905

2,5006

วิธีที่ผ้ ปู ระเมินเลือกในการกําหนด
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สนิ เส้ นใย
แก้ วนําแสงซึง่ คือ วิธีรายได้

69,5005

71,2356
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มูลค่ าที่กองทุน
เข้ าลงทุน
(ล้ านบาท)4

ไม่เกิน 57,750

หมายเหตุ:
1. ผู้ประเมินทังสองรายประเมิ
้
นมูลค่าตามวิธีรายได้ (Income Approach) ตามโครงสร้ างการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนโปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.2.1 “การลงทุนในทรัพย์ สิน
ทีก่ องทุนลงทุนครัง้ แรก”
2. รายงานการประเมินโดยบริ ษัท อเมริ กัน แอ๊ พเพรซัล จํากัด (ประเทศไทย) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน
2557 วันที่ ประเมิ น มูลค่า คือ 1 ธัน วาคม 2557 โดยระยะเวลาประมาณการเริ่ มต้ นตัง้ แต่วัน ที่
1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570
3. รายงานการประเมินโดยบริ ษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จํากัด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่
ประเมินมูลค่า คือ 30 กันยายน 2557 โดยระยะเวลาประมาณการเริ่ มต้ นตั ้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2557 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569
4. มูลค่าที่กองทุนเข้ าลงทุนสุดท้ ายขึ ้นอยู่กบั ราคาเสนอขายสุดท้ ายซึง่ ไม่เกิน 57,750 ล้ านบาท
5. บริ ษัท อเมริกนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด คํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนํา
แสงด้ วยวิธีรายได้ (คํานวณจาก 980,000 คอร์ กิโลเมตร) เท่ากับ 69,500 ล้ านบาท และด้ วยวิธี
ต้ นทุนทดแทน (คํานวณจาก 761,280 คอร์ กิโลเมตร) เท่ากับ 2,690 ล้ านบาท โดยที่บริษัท อเมริ กนั
แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด มีความเห็นว่าวิธีรายได้ เป็ นวิธีที่เหมาะสมสําหรับการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินจากมุมมองของกองทุน
6. บริ ษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จํากัด คํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงด้ วยวิธี
รายได้ (คํานวณจาก 980,000 คอร์ กิโลเมตร)) เท่ากับ 71,235 ล้ านบาท และด้ วยวิธีต้นทุนทดแทน
(คํานวณจาก 761,280 คอร์ กิโลเมตร) เท่ากับ 2,500 ล้ านบาท โดยที่บริ ษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล
จํากัด มีความเห็นว่าวิธีรายได้ เป็ นวิธีที่เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์ สิน
เนื่องจากเป็ นทรัพย์สินที่ก่อให้ เกิดรายได้
2.5.2

สรุ ปสมมติฐานทีผ่ ้ ูประเมินใช้ ในการประเมินค่ า
บริษัท อเมริกัน แอ๊ พเพรซัล ประเทศ)
จํากัด (ไทย

บริษัท ซีแอพเพรซัล จํากัด.ที.ไอ.

วิธีที่ใช้ ในการ
ประเมินมูลค่า

วิธีรายได้ (Income Approach) ด้ วยวิธีคิด
ลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)
ของทรั พย์ สิน ที่ กองทุนจะเข้ าลงทุน โดยใช้
อัตราคิดลดที่สะท้ อนถึงอัตราผลตอบแทนที่
ต้ องการและความเสี่ ย งในการลงทุ น ใน
ทรัพย์สนิ นัน้

วิธีรายได้ (Income Approach) ด้ วยวิธีคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ของ
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนจะเข้ าลงทุน โดยใช้ อตั ราคิด
ลดที่ ส ะท้ อนถึ ง อัต ราผลตอบแทนที่ ต้ อ งการ
และความเสี่ยงในการลงทุนในทรัพย์สินนัน้

ระยะเวลา
ประมาณการ

ตั ้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตั ้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 22
ธัน วาคม 2570
โดยกํ า หนดให้ วัน ที่ 1 กุม ภาพัน ธ์ 2569
โดยกํ า หนดให้ วัน ที่ 1
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บริษัท อเมริกัน แอ๊ พเพรซัล ประเทศ)
จํากัด (ไทย

บริษัท ซีแอพเพรซัล จํากัด.ที.ไอ.

กระแสเงินสด

ธันวาคม 2557 เป็ นวันที่กองทุนลงทุนใน ธัน วาคม 2557
ทรัพย์สนิ
ทรัพย์สนิ

กระแสเงินสดรับ
จากค่าเช่า
ทรัพย์สนิ เส้ นใย
แก้ วนําแสง

กระแสเงินสดรับจากค่าเช่าทรัพย์สินเส้ นใย
แก้ วนํ า แสง เป็ นไปตามค่ า เช่ า หลั ก และ
สัญญาประกันรายได้ คา่ เช่าที่ระบุในสัญญา
เช่าระหว่างกองทุนกับ TTTBB ซึง่ กําหนดให้
อั ต ราค่ า เช่ า ปรั บ ขึ น้ ทุ ก ปี ตามอั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) ที่
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์แต่ไม่เกินร้ อย
ละ 3 ต่อปี ในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี เริ่ ม
ตั ง้ แ ต่ วั น ที่ 1 ม ก ร า ค ม 2 5 5 9 โ ด ย มี
สมมติฐานให้ อตั ราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาผู้ บริ โ ภคเท่ า กั บ ร้ อยละ 2.31 ต่ อ ปี
ภายในช่ว งระยะเวลาของสัญ ญาเช่า หลัก
และสัญญาประกันรายได้ คา่ เช่าและอัตราค่า
เช่าทรัพย์สินจะคงที่ภายหลังระยะเวลาของ
สัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ ค่า
เช่า

เป็ นวัน ที่ ก องทุน ลงทุน ใน

กระแสเงิ น สดรั บ จากค่า เช่า ทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใย
แก้ วนําแสงเป็ นไปตามค่าเช่าที่ระบุในสัญญา
เช่ า หลั ก และสั ญ ญาประกั น รายได้ ค่ า เช่ า
ระหว่างกองทุนกับ TTTBB ซึง่ กําหนดให้ อตั รา
ค่าเช่าปรับขึ ้นทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) ที่ประกาศโดย
กระทรวงพาณิชย์แต่ไม่เกินร้ อยละ 3 ต่อปี ใน
วัน ที่ 1 มกราคมของทุ ก ปี เริ่ ม ตัง้ แต่ วัน ที่ 1
มกราคม 2559 โดยมี สมมติฐานให้ อัตราการ
เปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาผู้บริ โภคเท่ากับร้ อย
ละ 2.31 ต่ อ ปี ภายในช่ ว งระยะเวลาของ
สัญญาเช่าหลักและสัญญาประกัน รายได้ ค่า
เช่าและอัตราค่าเช่าทรั พย์สินจะคงที่ภายหลัง
ระยะเวลาของสัญ ญาเช่ า หลัก และสัญ ญา
ประกันรายได้ คา่ เช่า

ค่าใช้ จา่ ย ได้ แก่
ค่าใช้ จา่ ย ได้ แก่
กระแสเงินสด
จ่ายจาก
- ค่าบริ หารดูแลและบํารุงรักษาอ้ างอิงจาก - ค่าบริ หารดูแลและบํารุ งรั กษา อ้ างอิงจาก
ค่าใช้ จา่ ยในการ
สั ญ ญาบริ หารดู แ ลและบํ า รุ งรั ก ษา
สัญญาบริ หารดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ดําเนินงาน
ทรั พ ย์ สิ น ระหว่ า งกองทุ น และ TTTBB
ระหว่างกองทุนและ TTTBB โดยกําหนดที่
โดยกํ า หนดที่ อั ต รา 200 บาทต่ อ คอร์
อัตรา 200 บาทต่อคอร์ กิโลเมตรต่อปี และมี
กิโลเมตรต่อปี และมีการปรับขึ ้นร้ อยละ 3
การปรั บ ขึ น้ ร้ อยละ 3 ต่ อ ปี ในวั น ที่ 1
ต่อ ปี ในวัน ที่ 1 มกราคมของทุก ปี เริ่ ม
มกราคมของทุกปี เริ่ มตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
ตัง้ แต่วัน ที่ 1 มกราคม 2559 และปรั บ
2559 และปรั บ เพิ่ ม ครั ง้ สุ ด ท้ ายวั น ที่ 1
เพิ่มครัง้ สุดท้ ายวันที่ 1 มกราคม 2569
มกราคม 2569
- ค่าเบี ้ยประกันภัย ประมาณการจากการ - ค่ า เบี ย้ ประกัน ภัย ประมาณการจากการ
สอบถามบริ ษั ทรั บประกั น ภั ย โดย
สอบถามบริ ษัทรับประกันภัย โดยคํานวณได้
คํานวณได้ ประมาณ 0.42 ล้ านบาท ในปี
ประมาณ 0.42 ล้ า นบาท ในปี 2557 และ
2557 และประมาณ 5 ล้ านบาท ในปี
ประมาณ 5 ล้ านบาท ในปี 2558 เป็ นต้ นไป
2558 เป็ นต้ นไป
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บริษัท อเมริกัน แอ๊ พเพรซัล ประเทศ)
จํากัด (ไทย

บริษัท ซีแอพเพรซัล จํากัด.ที.ไอ.

- ค่าสิท ธิ แห่งทาง (Right of Way) - ค่าสิทธิแห่งทาง (Right of Way) ประมาณ
จากค่า สิ ท ธิ แ ห่ ง ทางที่ เ กิ ด ขึ น้ ในอดี ต ของ
ประมาณการจากค่ า สิ ท ธิ แ ห่ ง ทางที่
TTTBB และค่าสิทธิ แห่งทางที่คาดว่าจะ
เกิดขึ ้นในอดีตของTTTBB และค่าสิทธิ
เกิ ด ขึ น้ ในอนาคต โดยประมาณการจาก
แห่ ง ทางที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ น้ ในอนาคต
อัตราค่าบริ การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม
โดยประมาณการจากอัต ราค่ า บริ ก าร
(หรื อค่าสิทธิแห่งทาง) ที่ 55 บาทต่อเสาต่อปี
พาดสายสื่ อ สารโทรคมนาคม (หรื อ ค่า
ระยะห่ า งเฉลี่ ย ระหว่ า งเสาไฟฟ้ า 2 ต้ น
สิ ท ธิ แ ห่ ง ทาง) ที่ 55 บาทต่ อ เสาต่ อ ปี
ระยะห่างเฉลี่ย ระหว่างเสาไฟฟ้ า 2 ต้ น
เท่ากับ 35 เมตร และระยะทาง 1 กิโลเมตร
เ ท่ า กั บ 35 เมตร แ ล ะ ระ ยะ ท าง 1
เท่ากับ 12 คอร์ กิโลเมตร ซึง่ ประมาณการค่า
กิ โ ลเมตร เท่ า กับ 12 คอร์ กิ โ ลเมตร ซึ่ง
สิทธิ แห่งทางไว้ ที่ 8.86 ล้ านบาท 112.81
ประมาณการค่า สิท ธิ แ ห่งทางไว้ ที่ 8.86
ล้ า นบาท 124.78 ล้ า นบาท และ 130.26
ล้ านบาท 112.81 ล้ านบาท 124.78 ล้ าน
ล้ านบาทในปี 2557-2560 ตามลําดับ ซึ่ง
บาท และ 130.26 ล้ านบาท ในปี 2557เป็ นไปตามจํา นวนทรั พย์ สิน ที่ กองทุน จะมี
2560 ตามลําดับ ซึ่งเป็ นไปตามจํานวน
เพิ่มขึ ้นจากการรับโอนในปี 2558-2559 และ
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนจะมีเพิ่มขึ ้นจากการรับ
ค่าสิทธิแห่งทางจะคงที่ในปี 2561 ถึง 2569
โอนในปี 2558-2559 และค่ า สิ ท ธิ แ ห่ ง
ทางจะคงที่ ใ นปี 2561 ถึ ง 2569 และ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ต่อปี ตังแต่
้ ปี 2570 เป็ น
ต้ นไป
กระแสเงินสด
จ่ายจาก
รายจ่ายฝ่ ายทุน

รายจ่ายฝ่ ายทุน มีเพียงรายจ่ายฝ่ ายทุนจาก
ค่า ย้ า ยสายเส้ น ใยแก้ วนํ า แสงลงใต้ ดิ น ซึ่ง
ประมาณการว่าจะเริ่ มมีรายจ่ายดังกล่าวใน
ปี 2558โดยกํ า หนดอั ต ราค่ า ดํ า เนิ น การ
ดังกล่าว (ด้ วยสมมติฐานว่าจะมีการปั นส่วน
ค่าดําเนิน การร่ วมกับผู้ประกอบการสื่อสาร
โทรคมนาคมรายอื่นอย่างน้ อยอีกสองราย ไม่
นับรวมกองทุน) เท่ากับ 0.58 ล้ านบาทต่อ
กิโลเมตร ในปี 2558 และมีการปรับขึ ้นร้ อย
ละ 3 ต่ อ ปี ทุก ปี ตัง้ แต่ ปี 2559 เป็ นต้ น ไป
สําหรับปริ มาณเส้ นใยแก้ วนําแสงที่จะนําลง
ใต้ ดิ น ประมาณไว้ ที่ 53.35 กิ โ ลเมตรในปี
2558 ที่ 115.10 กิโลเมตรในปี 2559-2568
และลดลงมาร้ อยละ 30 อยู่ ที่ 80.57
กิโลเมตร ตั ้งแต่ปี 2569 เป็ นต้ นไป ซึ่งข้ อมูล
ดัง กล่ า วอ้ างอิ ง มาจากบริ ษั ท เอเอ็ ม อาร์
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รายจ่ายฝ่ ายทุน มีเพียงรายจ่ายฝ่ ายทุนจากค่า
ย้ ายสายเส้ นใยแก้ วนํ า แสงลงใต้ ดิ น ซึ่ ง
ประมาณการว่าจะเริ่ มมีรายจ่ายดังกล่าวในปี
2558 โดยกําหนดอัตราค่าดําเนินการดังกล่าว
(ด้ วยสมมติ ฐ านว่ า จะมี การปั น ส่ ว นค่ า
ดํ า เนิ น การร่ ว มกั บ ผู้ ประกอบการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมรายอื่นอย่างน้ อยอีกสองราย ไม่
นั บ รวมกองทุน ) เท่ า กั บ 0.58 ล้ า นบาทต่ อ
กิโลเมตร ในปี 2558 และมีการปรับขึ ้นร้ อยละ
3 ต่อปี ทุกปี ตั ้งแต่ปี 2559 เป็ นต้ นไป สําหรับ
ปริ ม าณเส้ น ใยแก้ วนํ า แสงที่ จ ะนํ า ลงใต้ ดิ น
ประมาณไว้ ที่ 53.35 กิ โ ลเมตรในปี 2558 ที่
115.10 กิโลเมตรในปี 2559-2568 และลดลง
มาร้ อยละ 30 อยู่ที่ 80.57 กิ โลเมตร ตัง้ แต่ปี
2569 เป็ นต้ น ไป ซึ่งข้ อมูลดังกล่าวอ้ างอิงมา
จากบริ ษัท เอเอ็ม อาร์ เอเซีย จํา กัด ซึ่งเป็ นที่

อัตราคิดลด/
อัตรา
ผลตอบแทน

บริษัท อเมริกัน แอ๊ พเพรซัล ประเทศ)
จํากัด (ไทย

บริษัท ซีแอพเพรซัล จํากัด.ที.ไอ.

เอเซีย จํากัด ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาทางเทคนิคของ
กองทุ น รวมถึ ง แผนงานโครงการเปลี่ ย น
ระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็ นสายไฟฟ้าใต้ ดิน
ของการไฟฟ้านครหลวง ตลอดจนข่าวความ
คืบหน้ าในการดําเนินการตามแผนงานของ
การไฟฟ้ านครหลวง. และหน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ องอื่ น ตามแหล่ ง ข้ อมูล สาธารณะ
ต่างๆ

ปรึกษาทางเทคนิคของกองทุน รวมถึงแผนงาน
โครงการเปลี่ย นระบบสายไฟฟ้ าอากาศเป็ น
สายไฟฟ้ าใต้ ดิ น ของการไฟฟ้ านครหลวง
ตลอดจนข่าวความคืบหน้ าในการดําเนิ นการ
ตามแผนงานของการไฟฟ้ านครหลวง. และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องอื่ น ตามแหล่ ง ข้ อมู ล
สาธารณะต่างๆ

จากประมาณการดังกล่าว ค่าย้ ายสายเส้ นใย
แก้ วนําแสงลงใต้ ดิน เท่ากับ 31.12 ล้ านบาท
69.16 ล้ านบาท และ 71.23 ล้ านบาท ในปี
2558-2560 และจะมี ก ารปรั บ เพิ่ ม ขึน้ ตาม
ข้ อมูลประมาณการที่ชี ้แจงข้ างต้ น

จากประมาณการดังกล่าว ค่าย้ ายสายเส้ นใย
แก้ วนํ าแสงลงใต้ ดิน เท่ากับ 31.12 ล้ านบาท
69.16 ล้ า นบาท และ 71.23 ล้ า นบาท ในปี
2558-2560 และจะมี ก ารปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ ตาม
ข้ อมูลประมาณการที่ชี ้แจงข้ างต้ น

อั ต รา คิ ด ลดสํ า หรั บคํ า นวณมู ล ค่ า
ปั จจุบัน (ณ ปี ที่ 0) สําหรั บกระแสเงิน
สดในปี 2557 ถึงปี 2569 เท่ากับ ร้ อยละ
8.57 โดยกําหนดจากต้ นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ ้าหนัก (WACC) โดยรายละเอียดการ
คํานวณ เป็ นดังนี ้

อัตราคิดลดสําหรั บคํานวณมูลค่ าปั จจุบัน
(ณ ปี ที่ 0) สํ า หรั บ กระแสเงิ น สดในปี
2557 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เท่ากับ
ร้ อยละ 8.37 โดยกําหนดจากต้ นทุนเงินทุนถัว
เฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก (WACC) โดยรายละเอียด
การคํานวณ เป็ นดังนี ้

- ต้ นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost
Equity) คํานวณจากวิธี CAPM

of - ต้ น ทุน ของส่ว นของผู้ถื อ หุ้น (Cost
Equity) คํานวณจากวิธี CAPM

of

- สัด ส่ว นของหนี ส้ ิ น ต่อ ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น - สัดส่วนของหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ น 0
เนื่องจากพิจารณาว่าในระยะยาวกองทุนจะ
เป็ น 0 เนื่องจากพิจารณาว่าในระยะยาว
ใช้ เงิ น ทุ น จากส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นทั ง้ หมด
กองทุนจะใช้ เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
ทังหมด
้
อัตราคิดลดสําหรั บคํานวณมูลค่ าปั จจุบัน
(ณ ปี ที่ 0) สําหรั บกระแสเงินสดในปี 2570
และมูลค่ า ณ จุดสิน้ สุ ดประมาณการ ณ
สิน้ ปี 2570 เท่ากับร้ อยละ 9.57 ซึ่งเท่ากับ
ต้ นทุน เงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก (WACC)
บวกด้ วยส่วนชดเชยความเสี่ยงภายหลังจาก
สิ น้ สุด สัญ ญาเช่ า หลัก และสัญ ญาประกั น
รายได้ คา่ เช่า ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 1
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อัตราคิดลดสําหรั บคํานวณมูลค่ าปั จจุบัน
(ณ ปี ที่ 0) สําหรั บมูลค่ า ณ จุดสิน้ สุ ด
ประมาณการ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569
เท่ากับร้ อยละ 8.37 ซึง่ เท่ากับต้ นทุน เงินทุนถัว
เฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (WACC)

การประมาณ
การมูลค่า ณ
จุดสิ ้นสุด
ประมาณการ
(Terminal
Value)

บริษัท อเมริกัน แอ๊ พเพรซัล ประเทศ)
จํากัด (ไทย

บริษัท ซีแอพเพรซัล จํากัด.ที.ไอ.

อั ต ราคิ ด ลดสํ า หรั บ คํ า นวณมู ล ค่ า ณ
จุ ด สิ น้ สุ ด ประมาณการ ณ สิ น้ ปี 2570
เท่ากับ ร้ อยละ 9.57 ซึ่งเท่ากับต้ นทุนเงินทุน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (WACC) บวกด้ วยส่วน
ชดเชยความเสี่ยงภายหลังจากสิ ้นสุดสัญญา
เช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า ซึ่ง
เท่ากับ ร้ อยละ 1

อั ต ราคิ ด ลดสํ า หรั บคํ า นวณมู ล ค่ า ณ
จุ ด สิ ้ น สุ ด ป ร ะ ม า ณ ก า ร ณ วั น ที่ 2 2
กุ ม ภาพัน ธ์ 2569 เท่ า กับ ร้ อยละ 9.37 ซึ่ ง
เท่ า กั บ ต้ นทุ น เงิ น ทุ น ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก
(WACC) บวกด้ วยส่วนชดเชยความเสี่ย ง
ภายหลังจากสิ ้นสุดสัญญาเช่าหลักและสัญญา
ประกันรายได้ คา่ เช่า ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 1

มูล ค่า ณ จุด สิ น้ สุด ประมาณการ คํา นวณ มูลค่า ณ จุดสิ ้นสุดประมาณการ คํานวณจาก
โดยนํามูลค่า ณ จุดสิ ้นสุดประมาณการของ สูตร
กระแสเงินสดรับหักด้ วยมูลค่า ณ จุดสิ ้นสุด
มูลค่า ณ จุดสิ ้นสุดประมาณการ = รายได้ ค่า
ประมาณการของกระแสเงินสดจ่าย โดยที่
เช่าสุทธิตอ่ ปี หลังหักรายจ่ายฝ่ ายทุน / อัตราคิด
มู ล ค่ า ณ จุ ด สิ น้ สุ ด ประมาณการของ
ลด
กระแสเงินสดรับจากค่ าเช่ าทรัพย์ สินเส้ น
ใยแก้ วนําแสง กระแสเงินสดจ่ ายจากค่ า มูลค่ า ณ จุดสิน้ สุดประมาณการ ณ วัน ที่
บริ หารดูแลและบํารุ งรั กษา และค่ าเบีย้ 22 กุมภาพันธ์ 2569
ประกันภัย
มูลค่า ณ จุดสิน้ สุดประมาณการ ณ วัน ที่ 22
มูล ค่า ณ จุด สิ น้ สุด ประมาณการ คํา นวณ
จากวิธี Gordon Growth Model ณ สิ ้นปี
2570 โดยใช้ อตั ราคิดลดที่ ร้ อยละ 9.57 และ
อัตราการเติบโตระยะยาวที่ ร้ อยละ 0

กุมภาพันธ์ 2569 = รายได้ ค่าเช่าสุทธิ หลังหัก
รายจ่ายฝ่ ายทุน ตั ้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2569 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2570 / อัตราคิด
ลด

มู ล ค่ า ณ จุ ด สิ น้ สุ ด ประมาณการของ โดยที่
กระแสเงินสดจ่ ายจากค่ าสิทธิแห่ งทาง
มูล ค่า ณ จุด สิ น้ สุด ประมาณการ คํา นวณ - รายได้ ค่า เช่า สุท ธิ ห ลังหัก รายจ่า ยฝ่ ายทุน
ตั ้งแต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 22
จากวิธี Gordon Growth Model ณ สิ ้นปี
กุมภาพัน ธ์ 2570 กํ าหนดให้ เท่ากับรายได้
2570 โดยใช้ อตั ราคิดลดที่ ร้ อยละ 9.57 และ
สุทธิหลังหักรายจ่ายฝ่ ายทุน ในปี ที่ 2569
อัตราการเติบโตระยะยาวที่ ร้ อยละ 3 (ค่า
สิทธิแห่งทางเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ต่อปี )
มู ล ค่ า ณ จุ ด สิ น้ สุ ด ประมาณการของ
กระแสเงินสดจ่ ายจากรายจ่ ายฝ่ ายทุน
มูล ค่า ณ จุด สิ น้ สุด ประมาณการ คํา นวณ
จากวิธี Gordon Growth Model ณ สิ ้นปี
2570 โดยใช้ อตั ราคิดลดที่ ร้ อยละ 9.57 และ
อัต ราการเติบ โตระยะยาวที่ ร้ อยละ 3 (ค่า
สิทธิแห่งทางเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ต่อปี )
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- อัตราคิดลด เท่ากับ ร้ อยละ 9.37

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 1 “รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนํา
แสง จัดทําโดยบริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด (ฉบับย่อ)” และภาคผนวก 2 “รายงาน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง จัดทําโดยบริ ษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จํากัด (ฉบับย่อ)”
2.5.3

ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาและวิเคราะห์ มูลค่าต่างๆ ในรายงานการประเมิน
ราคา รวมไปถึงการสัมภาษณ์ ผ้ ูประเมินทั ้งสองราย ได้ แก่ บริ ษัท อเมริ กัน แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย)
จํากัด และ บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จํากัด ซึง่ เป็ นผู้ประเมินอิสระที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่ารายงานการประเมิน
ของผู้ประเมินทั ้งสองรายมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากถูกจัดทําขึ ้นด้ วยวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับ
โครงสร้ างการลงทุ น ของกองทุ น ในทรั พ ย์ สิ น เส้ นใยแก้ วนํ า แสงคื อ ใช้ วิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สด
(Discounted Cash Flow: DCF) ซึง่ พิจารณากระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายจากทรัพย์สินเส้ น
ใยแก้ วนําแสงในอนาคต ซึง่ จะสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งของทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้ าลงทุนได้
สมมติฐานที่ผ้ ูประเมินราคาทัง้ สองรายใช้ ในการประมาณการรายได้ ค่าใช้ จ่าย ซึ่งได้ รับมาจากฝ่ าย
บริ หารของ TTTBB เป็ นประมาณการข้ อมูลทางการเงินในอนาคตที่ฝ่ายบริ หารเชื่อว่ามีความเป็ นไปได้
มากที่สุด โดยการประมาณการรายได้ อ้างอิงจากรายละเอียดในสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกัน
รายได้ ค่าเช่า ได้ แก่ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงระหว่างกองทุนและ TTTBB ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายประเภท
ค่าบริ หารดูแลและบํารุ งรักษา อ้ างอิงจากรายละเอียดในสัญญาบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์ สิน
ระหว่างกองทุนและ TTTBB ค่าใช้ จ่ายประเภทค่าเบี ้ยประกันภัย ประมาณการจากข้ อเสนอราคาของ
บริ ษัทรับประกันภัย และค่าสิทธิแห่งทาง ประมาณการจากข้ อมูลในอดีตของ TTTBB และค่าสิทธิแห่ง
ทางที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้ ในอนาคต โดยมีการปรั บเพิ่มขึน้ ตามจํานวนของทรัพย์ สินที่เพิ่มขึน้ จากการที่
กองทุนจะรับโอนทรัพย์สินในช่วงปี 2558-2559
สําหรับรายจ่ายฝ่ ายทุน บริษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด และ บริ ษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล
จํากัดมีสมมติฐานว่าไม่มีรายจ่ายฝ่ ายทุนจากการซื ้อเส้ นใยแก้ วนําแสงใหม่เพื่อมาทดแทนเส้ นใยแก้ วนํา
แสงเดิม เนื่องมาจากมีสมมติฐานว่าค่าบริ หารดูแลและบํารุ งรักษา ได้ รวมถึงการซ่อมแซมตามปกติและ
การซื ้ออุปกรณ์หรื อเส้ นใยแก้ วนําแสงมาเปลี่ยนใหม่กรณีเส้ นใยแก้ วนําแสงเดิมไม่สามารถซ่อมแซมได้
ซึ่งเพียงพอที่จ ะทําให้ ทรั พย์ สิ นสามารถนํ ามาใช้ ในการดําเนินธุรกิ จได้ อย่า งต่อเนื่ องในอนาคตแต่ มี
สมมติฐานว่ามีรายจ่ายฝ่ ายทุนจากการนําเส้ นใยแก้ วนําแสงลงใต้ ดิน ซึง่ สะท้ อนนโยบายหรื อแผนงาน
ของหน่วยงานที่เกียวข้ อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยหากหน่วยงานดังกล่าวมี
คําสั่งให้ นําสายไฟฟ้า และหรื อสายเคเบิลต่างๆ ที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้ าในปั จจุบันลงใต้ ดิน กองทุนก็
จะต้ องนําทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงลงใต้ ดินด้ วยเช่นกัน โดยประมาณรายจ่ายดังกล่าวอ้ างอิงจาก
ข้ อมูลอัตราค่าดําเนินการ (บาทต่อกิโลเมตร) ด้ วยสมมติฐานว่าจะมีการปั นส่วนค่าดําเนินการร่ วมกับ
ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมรายอื่นอย่างน้ อยอีกสองราย ไม่นบั รวมกองทุน จากบริ ษัท เอเอ็มอาร์
เอเซีย จํากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางเทคนิคของกองทุน ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการย้ าย
สายเส้ นใยแก้ วนําแสงลงใต้ ดิน และข้ อมูลการคาดการณ์ ปริ มาณเส้ นใยแก้ วนําแสงที่อาจถูกคําสัง่ ของ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ ย้ายลงใต้ ดินจากบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด ซึง่ พิจารณาร่วมกับนโยบายหรื อ
แผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (เช่น การไฟฟ้านครหลวง)รวมถึงข่าวความคืบหน้ าในการดําเนินการ
ย้ ายสายไฟฟ้าลงใต้ ดินของหน่วยงานเหล่านั ้น จากแหล่งข้ อมูลสาธารณะต่างๆ โดยที่ปริ มาณเส้ นใยแก้ ว
นําแสงที่จะนําลงใต้ ดินในปี 2558 จํานวน 53.35 กิโลเมตร กําหนดจากแผนงานของการไฟฟ้านครหลวง
ที่ได้ รับอนุมตั ิเรี ยบร้ อยแล้ ว สําหรับปริ มาณเส้ นใยแก้ วนําแสงที่จะนําลงใต้ ดินในปี 2559-2568 จํานวน
115.10 กิ โลเมตรต่อปี ประมาณจากนโยบายหรื อแผนงานในการนํ าสายไฟฟ้าลงใต้ ดินที่ค าดว่าจะ
ครอบคลุมพื ้นที่ชัน้ ใน และเขตศูนย์กลางธุรกิ จของกรุ งเทพมหานครตลอดจนเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญ
ได้ แก่ พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ ซึง่ คาดว่าน่าจะดําเนินการแล้ วเสร็จในระยะเวลาประมาณ 10 ปี และ
สําหรับปริ มาณเส้ นใยแก้ วนําแสงที่จะนําลงใต้ ดินในปี 2569 เป็ นต้ นไป ประมาณการลดลงเหลือจํานวน
80.57 กิโลเมตรต่อปี ซึ่งเนื่องจากพื ้นที่ชัน้ ใน และเขตศูนย์ กลางธุรกิ จของกรุ งเทพมหานคร ตลอดจน
เมืองท่องเที่ยวที่สําคัญที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น ได้ ดําเนินการแล้ วเสร็ จไปแล้ วดังนั ้น การดําเนินการใน
บริ เวณพื ้นที่รอบนอกอื่นๆ ของกรุ งเทพมหานคร หรื อจังหวัดอื่นๆ ที่เป็ นเมืองท่องเที่ยวในระดับรองลงไป
จึง คาดว่าจะมี จํา นวนที่ ล ดลงพอสมควร ซึ่งบริ ษั ท จัด การและที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น มี ค วามเห็ น ว่ า
ประมาณการรายจ่ า ยฝ่ ายทุ น ข้ า งต้ น อ้ า งอิ ง จากข้ อ มูล ของผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ดําเนินการดังกล่าว และนโยบายหรื อแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทั ้งยังคํานึงถึงนโยบายต่อเนื่อง
ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึน้ ในอนาคต ซึ่ง เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ วมี ค วามสมเหตุส มผล
มีแผนงานรองรับชัดเจน และมีความระมัดระวังในส่วนของรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงิน มีความเห็นว่า อัตราคิดลดที่ผ้ ปู ระเมินทั ้งสองราย
กําหนด มีลกั ษณะสอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ ปัจจุบนั และยังคํานึงถึงความเสี่ยง
จากการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว และสัดส่วนหนี ้สินต่อทุนเมื่อเทียบเคียงกับโครงสร้ างทางการเงินของ
กองทุน
สําหรับเรื่ องการคํานวณมูลค่า ณ จุดสิ ้นสุดประมาณการบนสมมติฐานแบบไม่จํากัดอายุ (Perpetuity
Assumption) บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินพิจารณาว่า อายุการใช้ งานคงเหลือ (โดยเฉลี่ย)
ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง อยู่ที่ประมาณ 26 ปี ประกอบกับสมมติฐานของผู้ประเมินราคาทังสอง
้
ราย กําหนดให้ มีค่าบริหารดูแลและบํารุงรักษาซึง่ ได้ รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แทนที่อปุ กรณ์ที่ชํารุ ด
หรื อเสียหายและกําหนดให้ มีค่าบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาประจําปี อย่างต่อเนื่อง ดังนั ้น บริ ษัทจัดการ
และที่ปรึ กษาทางการเงิน จึงมีความเห็นว่า สมมติฐานในการคํานวณมูลค่า ณ จุดสิ ้นสุดประมาณการ
แบบไม่จํากัดอายุ มีความสมเหตุสมผล
ทังนี
้ ้ ความเห็นดังกล่าวข้ างต้ นของบริ ษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน อยู่บนปั จจัยสภาพแวดล้ อม
การดําเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคตซึ่งไม่ได้ เป็ นไป
ตามที่มีการคาดการณ์ ไว้ มูลค่าของทรัพย์ สินที่แท้ จริ งตามที่ประเมินจากผลการดําเนินงานจริ งอาจ
แตกต่างไปจากประมาณการดังกล่าว และอาจส่งผลให้ ความเห็นของบริ ษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการ
เงินเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต
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โดยบริ ษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน คาดว่ามูลค่าของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่กองทุนจะเข้ า
ลงทุน จะไม่เกิน 57,750 ล้ านบาท ซึง่ มูลค่าดังกล่าวเป็ นมูลค่าที่มีส่วนลดประมาณร้ อยละ 16.91 จาก
ราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่ตํ่าที่สดุ (ซึง่ เท่ากับ 69,500 ล้ านบาท)
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินค่าในหัวข้ อ 5 “มูลค่าทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้าง
พืน้ ฐาน”
2.5.4

ราคาประเมินทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนลงทุนครั ง้ แรก ในกรณีท่ ีกองทุนไม่ มี
กระแสเงินสดรั บจากการให้ เช่ าทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในส่ วนร้ อยละ 20 ของทรั พย์ สิน
เส้ นใยแก้ วนําแสงทัง้ หมด ภายหลังจากสิน้ สุดสัญญาเช่ าหลัก
จากการพิจารณาของบริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงิน ราคาประเมินทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก ในกรณีที่มีการปรับสมมติฐานให้ กองทุนไม่มีกระแสเงินสดรับจากการให้
เช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงเฉพาะในส่วนร้ อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงทังหมด
้
(เส้ นใย
แก้ วนําแสงจํานวน 196,000 คอร์ กิโลเมตร) ภายหลังจากสิ ้นสุดสัญญาเช่าหลัก โดยให้ สมมติฐานอื่นที่
ใช้ ในการคํานวณราคาประเมินทรัพย์ สินโครงสร้ างพื ้นฐานยังคงเป็ นเช่นเดิม ราคาประเมินทรัพย์ สิน
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ปรับปรุงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง จัดทําโดย บริ ษัท
อเมริกนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด (ฉบับย่อ) และบริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จํากัด (ฉบับย่อ) จะ
มีมลู ค่าเท่ากับ 60,576 ล้ านบาท และ 61,420 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ ราคาดังกล่าวยังคงสูงกว่ามูลค่า
การลงทุนสูงสุด ซึง่ กําหนดไว้ ที่ 57,750 ล้ านบาท

2.6

การบริหารจัดการและใช้ ทรัพย์ สน
ิ ของกองทุนรวมและการประกันรายได้
หลังจากที่กองทุนได้ รับโอนทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินแล้ ว TTTBB จะทําหน้ าที่ในการ
บริ หารจัดการทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงตามธุรกิจปกติตามที่สญ
ั ญาเช่าหลัก สัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า และ
สัญญาบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สินกําหนด ทั ้งนี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหน้ าที่ในการบริ หาร
จัดการทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในหัวข้ อ 5 “ข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญของร่างเอกสารธุรกรรมและ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง”
ทั ้งนี ้ หลังจากที่กองทุนลงทุนซื ้อทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงของ TTTBB แล้ ว กองทุนจะเป็ นผู้รับความเสี่ยง
เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว โดยไม่มีการประกันรายได้ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงอื่นใดนอกจากที่กําหนด
ไว้ ในสัญญาประกันรายได้ คา่ เช่า
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาความสามารถในการชําระค่าเช่าของ TTTBB โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
TTTBB ของปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 แล้ ว จะพบว่า TTTBB ไม่สามารถที่จะ
ชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าในช่วงระยะเวลา 12 เดือนแรกได้
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(“EBITDA”) ของ TTTBB ในระยะเวลา 12 เดือนย้ อนหลัง ตั ้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 จะพบว่า
เท่ากับ 5,220.9 ล้ านบาท ซึง่ สูงกว่าค่าเช่าในระยะเวลา 12 เดือนแรกที่ต้องจ่ายให้ กองทุนที่เท่ากับ 4,946.55 ล้ าน
บาท โดยค่าเช่าในระยะเวลา 12 เดือนแรกคํานวณจากอัตราค่าเช่าเส้ นใยแก้ วนําแสงที่ 425 บาท/คอร์ กิโลเมตร/
เดือน สําหรับการเช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงจํานวนร้ อยละ 80 และที่ 750 บาท/คอร์ กิโลเมตร/เดือน สําหรับ
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การเช่าทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงจํานวนร้ อยละ 20 ทัง้ นี ้ EBITDA ดังกล่าวยังไม่ได้ หักค่าบริ หารดูแลและ
บํารุ งรักษา ค่าประกันภัย และค่าสิทธิ แห่งทางของเส้ นใยแก้ วนําแสงที่ TTTBB ขายให้ แก่กองทุนเนื่องจากเมื่อ
กองทุนได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงแล้ ว TTTBB จะไม่ต้องรับภาระในการชําระค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
แต่เป็ นกองทุนที่จะมีหน้ าที่ในการชําระค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเอง อย่างไรก็ตาม ความสามารถของ TTTBB ในการ
ชําระค่าเช่าจะขึ ้นอยู่กับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ TTTBB ซึ่งจะได้ รับผลกระทบจากความเสี่ยง
ต่างๆ รวมทังปั
้ จจัยอื่นๆ ซึง่ อาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของ TTTBB ทั ้งนี ้ TTTBB อาจไม่สามารถสร้ างกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงาน หรื อมีแหล่งเงินทุนในอนาคตได้ ในจํานวนที่เพียงพอเพื่อให้ TTTBB มีสภาพคล่องตามที่
ต้ องการและชําระค่าเช่าได้
2.7

สรุ ปข้ อกําหนดหลักในร่ างสัญญาเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งทรั พย์ สินที่กองทุนลงทุนครั ง้ แรกและร่ าง
สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สนิ โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
ข้ อมูลในหัวข้ อ 2.7 นี ้ เป็ นเพียงสรุ ปข้ อกําหนดหลักของร่ างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ทั ้งนี ้ เอกสาร
ธุ ร กรรมและเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งฉบับ ลงนามอาจแตกต่า งไปจากสรุ ป ข้ อ กํ า หนดหลัก นี ้ แต่ จ ะไม่ แ ตกต่า งใน
สาระสําคัญ
2.7.1

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาซือ้ ขายทรัพย์ สนิ
โปรดพิจารณาสรุปสาระสําคัญของสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินดังแสดงในตารางด้ านล่างนี ้

คูส่ ญ
ั ญา

1. TTTBB ในฐานะผู้ขายและ
2. กองทุนในฐานะผู้ซื ้อ

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่จะขายให้ แก่กองทุนภายใต้ สญ
ั ญานี ้ประกอบด้ วย (“ทรั พย์ สินเส้ น
ใยแก้ วนําแสง”)
1. ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงความยาวประมาณไม่น้อยกว่า 800,000 คอร์
กิโลเมตรที่ TTTBB มีกรรมสิทธิ์อยู่ในปั จจุบนั ซึง่ จะโอนกรรมสิทธิ์ ให้ แก่
กองทุนในวันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้น (“ทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงใน
ปั จจุบัน”)
2. ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงความยาวประมาณ 180,000 คอร์ กิโลเมตรที่
TTTBB จะสร้ างเพื่อประโยชน์ของกองทุน และจะโอนให้ แก่กองทุนไม่ช้า
กว่ากําหนดระยะเวลาส่งมอบภายใต้ สญ
ั ญานี ้ (“ทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนํา
แสงในอนาคต”)
หมายเหตุ: ทั ้งนี ้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงรวมทั ้งสิ ้นประมาณ 980,000 คอร์
กิโลเมตร
กรรมสิทธิ์ การโอน และการส่ง TTTBB จะโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบการครอบครอง รวมถึงความเสี่ยงภัยใน
มอบ
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงให้ แก่กองทุนดังนี ้
1. ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบนั – จะโอนและส่งมอบในวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2558 หรื อวันอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงร่ วมกัน (“วันที่ทํา
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การซือ้ ขายเสร็จสิน้ ”) และ
2. ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคต – จะโอนและส่งมอบให้ แก่กองทุน
ไม่ ช้ ากว่ า กํ า หนดระยะเวลาส่ ง มอบซึ่ ง กํ า หนดไว้ ในสั ญ ญาซื อ้ ขาย
ทรัพย์สิน (แต่ละวันที่ส่งมอบจะเรี ยกว่า “วันที่ทาํ การซือ้ ขายเสร็ จสิน้ ใน
ภายหลัง”)
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินกําหนดให้ แก่
3. TTTBB จะต้ องส่งมอบเอกสารตามที่สญ
กองทุนในแต่ละวันของวันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้นในภายหลังทุกครัง้ ซึ่ง
รวมถึงเอกสารต่อไปนี ้
3.1 หนังสือรับรองการโอน
3.2 หนังสือรับรองซึ่ง TTTBB ลงนาม เพื่อยืนยันว่าคํารับรองและคํา
รับประกันของ TTTBB เป็ นจริ งและถูกต้ อง ณ วันที่ทําการซื ้อขาย
เสร็จสิ ้นในภายหลังและ
3.3 รายการทรัพย์สินที่ได้ รับการปรับปรุ ง ซึ่งระบุทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนํา
แสง ที่ TTTBB ได้ ส่งมอบในวันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้นในภายหลัง
แต่ละครัง้
4. หาก TTTBB ไม่ส่งมอบทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคต ตาม
ระยะเวลาการส่ ง มอบซึ่ง ระบุไ ว้ ใ นสัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น (หรื อ ตาม
ระยะเวลาอื่นที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกัน) หรื อหาก TTTBB ส่งมอบทรัพย์สินที่มี
สภาพไม่เป็ นไปตามที่สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สินกําหนด การไม่ส่งมอบ การ
ส่งมอบล่าช้ า หรื อการส่งมอบทรัพย์ สินที่มีสภาพไม่เป็ นไปตามที่สญ
ั ญา
กําหนดดังกล่าวถือเป็ นการปฏิบตั ิผิดสัญญาของ TTTBB และ TTTBB
จะต้ องชําระค่าเสียหายให้ แก่กองทุน ดังนี ้
(1) ค่ าปรับรายวัน – 50,000 บาทต่อวัน ในแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก) ส่งมอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตล่าช้ ากว่าที่กําหนด
ไว้ ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์ สิน กล่าวคือ ส่งมอบทรัพย์สินเส้ นใย
แก้ วนําแสงในอนาคตไม่ครบจํานวน 90,000 คอร์ กิโลเมตรในวัน
ครบรอบปี ที่ 1 นับแต่วันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิน้ และ/หรื ออีก
จํานวน 90,000 คอร์ กิโลเมตรในวันครบรอบปี ที่ 2 นับแต่วนั ที่ทํา
การซื ้อขายเสร็ จสิ ้น ทัง้ นี ้ โดยค่าปรับรายวันจะคํานวณจากวัน
ถัดจากวันครบรอบปี ที่ 1 หรื อปี ที่ 2 นับแต่วนั ที่ทําการซื ้อขาย
เสร็จสิ ้น (แล้ วแต่กรณี) จนถึงวันที่ TTTBB ได้ ส่งมอบครบถ้ วน
และ/หรื อ
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(ข) ทรั พย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นํ า แสงที่ ส่ง มอบมี ส ภาพไม่ เป็ นไปตามที่
สัญญาซื ้อขายกําหนดและTTTBB ไม่สามารถแก้ ไขหรื อเปลี่ยน
ทดแทนให้ เป็ นไปตามลักษณะที่กําหนดไว้ ในสัญญา โดยค่าปรับ
รายวัน จะคํ า นวณจากวัน ถัด จากวัน ที่ ค รบกํ าหนดแก้ ไ ขหรื อ
เปลี่ยนทดแทน (ซึ่ง TTTBB มีระยะเวลา แก้ ไข 60 วัน) จนถึง
วันที่ TTTBB ได้ แก้ ไขหรื อเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวให้
เป็ นไปตามสภาพที่สญ
ั ญากําหนด
(2) ค่ าปรั บเพื่อชดเชยความเสียหาย – TTTBB จะต้ องเสียค่าปรับ
ให้ แก่กองทุนในกรณีที่ TTTBB ส่งมอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงใน
อนาคตให้ แก่ กองทุน ในแต่ละเดือนไม่ครบจํ านวน 7,500 คอร์
กิโลเมตร โดยคํานวณเป็ นรายวันนับจากวันถัดจากวันถึงกําหนดส่ง
มอบในแต่ละงวดการส่งมอบของทุกเดือนจนถึงวันที่ TTTBB ได้ ส่ง
มอบครบถ้ วน โดยจะปรับที่อัตรา 16.11 บาท/คอร์ กิโลเมตร/วัน
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากนันจะมี
้
การปรับขึ ้นทุกวันที่ 1
มกราคมของทุกปี โดยปรั บขึ ้นตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาผู้บริ โภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ทั ้งนี ้ ไม่เกิน
ร้ อยละ 3 ต่อปี
(3) ค่ าปรั บทดแทนมูลค่ าสุดท้ ายของทรั พย์ สิน – ในกรณีที่ TTTBB
ส่งมอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงให้ แก่กองทุนไม่ครบถ้ วน TTTBB
จะต้ องเสียค่าปรับเพื่อทดแทนมูลค่าสุดท้ ายของทรัพย์ สินเมื่อสิ ้นสุด
สัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า โดยจะคํานวณตาม
สัดส่วนของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่ไม่ได้ ส่งมอบ โดยนํามูลค่า
ทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงของกองทุน ณ วันสุดท้ ายซึ่งจะกําหนด
โดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระซึง่ TTTBB และกองทุนได้ ร่วมกันแต่งตั ้งขึ ้น
หารด้ ว ยจํ านวนทรั พย์ สิน เส้ น ใยแก้ วนํ าแสงที่ ส่ง มอบแล้ วตามจริ ง
(หน่วยเป็ นคอร์ กิโลเมตร) คูณด้ วยจํานวนทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง
ที่ไม่ได้ ส่งมอบ (หน่วยเป็ นคอร์ กิโลเมตร) โดยจะต้ องชําระภายหลัง
จากที่สญ
ั ญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าสิ ้นสุดลงตาม
เงื่อนไขและระยะเวลาที่สญ
ั ญากําหนด
5. TTTBB จะต้ องชําระค่าเสียหายให้ แก่กองทุนในวันที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อ
ขายทรัพย์สิน
6. กองทุนไม่มีสิทธิเลิกสัญญาในกรณีที่ TTTBB ส่งมอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ ว
นําแสงในอนาคตให้ แก่กองทุนล่าช้ า หรื อกรณี ที่ทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนํา
แสงที่ TTTBB ส่งมอบมีสภาพไม่เป็ นไปตามที่สญ
ั ญากําหนด โดยกองทุน
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จะมีสิทธิในการเรี ยกค่าเสียหายเท่านั ้น
รายงานความคืบหน้ าของ
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงใน
อนาคต

 ภายใน 10 วันนับ แต่วันที่ 30 มิ ถุน ายน และ 30 ธัน วาคม ของทุก ๆ ปี
TTTBB จะส่งรายงานความคืบหน้ าของการติดตัง้ และการส่งมอบ
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตให้ แก่กองทุน โดย TTTBB จะเป็ น
ผู้รับผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายในการจัดทํ ารายงานดังกล่าว โดยรายงานความ
คืบหน้ าจะต้ องประกอบด้ วยอย่างน้ อย
(1) การติดตั ้งและการส่งมอบเป็ นไปตามกํ าหนดเวลาในสัญญาซื ้อขาย
ทรัพย์สินหรือไม่
(2) ในกรณีที่การติด ตัง้ และการส่งมอบทรั พย์ สิน เส้ น ใยแก้ วนํ าแสงใน
อนาคตไม่เป็ นไปตามหรื อคาดว่าจะไม่เป็ นไปตามกํ าหนดเวลาใน
สัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น รายงานจะต้ อ งระบุ แ ผนการเพื่ อ แก้ ไข
เยียวยาความล่าช้ าดังกล่าว รวมทังผลกระทบที
้
่กองทุนอาจได้ รับจาก
ความล่าช้ าดังกล่าว และ
(3) แผนการติดตั ้งทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตในแต่ละภูมิภาค
โดยสังเขป

สิทธิของกองทุนในการได้ รับ
 ในกรณีที่ TTTBB เสนอที่จะโอนหรื อขายเส้ นใยแก้ วนําแสงใดๆ ของตน
คําเสนอก่อนสําหรับการขาย
โดยมีราคาที่เสนอขายสูงกว่า 1,000 ล้ านบาท (ไม่ว่าจะเป็ นธุรกรรมเดียว
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงอื่น
หรื อหลายธุรกรรมรวมกันในรอบระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนใดๆ)
ใด (Right of First Offering in
TTTBB จะต้ องส่งหนังสือแจ้ งกองทุน (“หนังสือแจ้ งการโอน”) โดยระบุ
relation to other OFC)
รายละเอียดอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) รายละเอี ย ดของเส้ น ใยแก้ ว นํ า แสงและ/หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดใน
ทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า ว ที่ TTTBB
ประสงค์ จ ะโอนหรื อ จํ า หน่ า ย
(“ทรั พย์ สนิ ที่เสนอขาย”)
(ข) ราคาที่ TTTBB ประสงค์ที่จะขายทรัพย์สินที่เสนอขายหรื อราคาที่
บุคคลภายนอกยินดีที่จะซื ้อทรัพย์สินที่เสนอขาย (“ราคาขาย”)
(ค) อัตราค่าเช่าที่ บุคคลภายนอกยิ น ดี ที่จ ะให้ TTTBB
ทรัพย์สินที่เสนอขาย (ถ้ ามี) และ

เช่า กลับซึ่ง

(ง) ข้ อกําหนดในการซื ้อและขายทรัพย์สินที่เสนอขาย ซึง่ ตามความเห็นที่
สมเหตุสมผลของ TTTBB ข้ อกําหนดดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจของกองทุนในการซื ้อทรัพย์สินที่เสนอขาย
 กองทุนจะต้ องตอบรั บหรื อปฏิเสธคําเสนอขายในราคาขายของ TTTBB
(ภายใต้ เงื่อนไขว่าการตอบรับของกองทุนในฐานะผู้ซื ้อ ยังต้ องขึ ้นอยู่กับ
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การได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน) โดยส่งหนังสือแจ้ งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้ แก่ TTTBB ภายใน 10 (สิบ) วันทําการนับแต่วนั ที่ได้ รับ
หนังสือแจ้ งการโอน (หรือวันอืน่ ใดที่TTTBB ตกลง)
 ภายในระยะเวลา 6 (หก) เดือนนับจากวันที่ระบุตามหนังสือแจ้ งตอบ
รับคําเสนอของกองทุนถึง TTTBB กองทุนและ TTTBB จะต้ องดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) กองทุนจะต้ องใช้ ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการขอ
อนุมัติจ ากผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน และ/หรื อการอนุมัติทัง้ หมดที่ ก องทุน
จะต้ องได้ รับตามที่กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกําหนด (รวมทัง้ การอนุมัติ
จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง)
(2) TTTBB จะต้ องใช้ ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการขอ
อนุมตั ิหรื อความยินยอมที่จําเป็ นที่ TTTBB จะต้ องได้ รับ (รวมทังการ
้
อนุมัติจากหน่วยงานของรั ฐที่เกี่ ยวข้ อง) สําหรั บการขาย และ/หรื อ
เช่าทรั พย์ สินที่เสนอขาย และจะต้ องให้ ความช่ว ยเหลื อแก่ ก องทุน
อย่ า งเต็ ม ความสามารถ ในการได้ รั บ การอนุ มั ติ ที่ จํ า เป็ นจาก
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องที่กองทุนจะต้ องได้ รับ
(3) คู่สัญญาจะต้ องดําเนินการให้ การซื ้อและขายทรั พย์ สินที่เสนอขาย
แล้ วเสร็จ
 ในกรณีที่ (1) กองทุนไม่รับข้ อเสนอภายใน 10 (สิบ) วันทําการ (หรื อวันอื่น
ใดที่ TTTBB ตกลง) หรื อ (2) กองทุนไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วย
ลงทุ น หรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ อื่ น ๆ ที่ จํ า เป็ น หรื อ คู่ สั ญ ญาไม่ ส ามารถ
ดํ า เนิ น การให้ การซื อ้ และขายทรั พ ย์ สิ น ที่ เ สนอขายแล้ วเสร็ จ ภายใน
ระยะเวลา 6 (หก) เดือน (โดยมิได้ เกิดจากความผิดของ TTTBB หรื อ
ผู้สนับสนุน) ให้ TTTBB มีสิทธิ ขายทรัพย์ สินที่เสนอขายตามที่ระบุใน
หนังสือแจ้ งการโอนให้ แก่บคุ คลภายนอกได้ ภายใน 6 (หก) เดือนต่อมา ใน
ราคาที่ไม่ตํ่ากว่าราคาขายที่ระบุในหนังสือแจ้ งการโอน และภายใต้ เงื่อนไข
และข้ อกําหนดที่ไม่ดีไปกว่าที่ระบุในหนังสือแจ้ งการโอน
 ในกรณีที่ TTTBB ไม่สามารถดําเนินการขายหรื อจําหน่ายทรัพย์สินที่เสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ซู ื ้อซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกได้ ภายในระยะเวลา 6 (หก) เดือน
และ TTTBB ประสงค์ที่จะขายหรื อจําหน่ายทรัพย์สินที่เสนอขายอีกครัง้
ให้ กองทุนมีสิทธิในการได้ รับคําเสนอก่อนโดย TTTBB จะต้ องดําเนินการ
ตามขั ้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับสิทธิ ในการได้ รับคําเสนอก่อนดังที่กล่าว
มาข้ างต้ น
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 ทังนี
้ ้ สิทธิในการได้ รับคําเสนอก่อนไม่ให้ นํามาใช้ กับการโอนหรื อจําหน่าย
เส้ นใยแก้ วนําแสงใดๆ ของ TTTBB หรื อประโยชน์ อื่นใดในทรัพย์ สิน
ดังกล่าว ให้ แก่ TTTI โดยมีเงื่อนไขว่า TTTI จะต้ องไม่ขายหรื อจําหน่าย
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่บคุ คลภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ เกิด
ความขัดกันของผลประโยชน์

 กองทุนจะมีสิทธิ เลือกที่จะซื ้อเส้ นใยแก้ วนําแสงใหม่ซึ่ง TTTBB ติดตั ้ง
เพิ่ ม เติ ม ภายหลัง จากวัน ที่ ทํ า การซื อ้ ขายเสร็ จ สิ น้ (ไม่ ว่ า ทัง้ หมดหรื อ
บางส่วน) โดยในกรณีที่กองทุนใช้ สิทธิดงั กล่าว TTTBB และกองทุนจะต้ อง
เข้ าร่ วมเจรจาโดยสุจริ ตเพื่อตกลงกันเกี่ยวกับราคาซื ้อขาย รวมทั ้งเงื่อนไข
และข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง
 หาก TTTBB ไม่ขายทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทุน TTTBB ตกลงไม่ขาย
ทรั พย์ สิน ดัง กล่าวให้ แก่ ผ้ ูอื่น ในราคาที่ ตํ่า กว่าราคาที่ ก องทุน เสนอและ
ภายใต้ เงื่อนไขและข้ อกําหนดที่ดีกว่าที่กองทุนเสนอ

ราคาซื ้อขาย

 ราคาซื ้อขายทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง อยู่ในช่วงราคา 55,000 – 57,750
ล้ านบาท (“ราคาซือ้ ขาย”) โดยแบ่งออกเป็ น
1.

สําหรับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบนั ในช่วงราคา 45,527 –
47,803 ล้ านบาท และ

2.

สําหรับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตในช่วงราคา 9,473 –
9,947 ล้ านบาท

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ TTTBB ส่งมอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงให้ แก่กองทุน
เกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน กองทุนไม่มีหน้ าที่
ต้ องชําระราคาซื ้อขายเพิ่มเติมให้ แก่ TTTBB
จํานวนภาษี มลู ค่าเพิ่ม

 ราคาซื อ้ ขายเป็ นราคาที่ ไ ม่ ร วมภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม ซึ่ ง คิ ด เป็ นเงิ น จํ า นวน
ประมาณไม่เกิน 4,042.5 ล้ านบาท (สี่พนั สี่สิบสองล้ านห้ าแสนบาท)
(“จํานวนภาษีมูลค่ าเพิ่ม”) โดยกองทุนได้ เข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินกับ
TTTBB เพื่อที่จะกู้ยืมเงินในจํานวนที่เท่ากับจํานวนภาษี มลู ค่าเพิ่มสําหรับ
การชํ าระเงิ นค่าภาษี มูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ กองทุนจะใช้ ความ
พยายามอย่างเต็มความสามารถในการขอคืนจํานวนภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ได้
ชําระไปจากกรมสรรพากรพร้ อมทัง้ ดอกเบี ้ยที่มีสิทธิ ได้ รับตามกฎหมาย
โดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะกระทําได้ หลังจากวันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น และเมื่อ
กองทุนได้ รับคืนเงินจํานวนดังกล่าวไม่ว่าทั ้งหมดหรื อแต่บางส่วน กองทุน
จะชําระเงินในจํานวนที่ได้ รับคืนใดๆ ให้ แก่ TTTBB โดยไม่ชกั ช้ าโดยโอน
เข้ าบัญชีธนาคารซึง่ ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก TTTBB
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 ในกรณีที่กรมสรรพากรปฏิเสธการคืนเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มให้ แก่กองทุนไม่
ว่าทั ้งหมดหรื อแต่บางส่วน หรื อคืนให้ ล่าช้ าเกินกว่า 6 เดือนนับแต่วนั ที่ทํา
การซื ้อขายเสร็ จสิ ้น (หรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่ TTTBB ตกลง) กองทุน
จะต้ องดําเนินการตามสมควรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึง่ รวมถึง (แต่
ไม่จํากัดอยู่เพียง) การเริ่ มกระบวนการทางกฎหมายต่อกรมสรรพากรหรื อ
ต่อศาล เพื่อเรี ยกร้ องขอคืนเงินภาษี มูลค่าเพิ่มส่วนที่ยังขาดอยู่พร้ อมทัง้
ดอกเบีย้ ตามกฎหมายและจะต้ อ งอนุญ าตให้ TTTBB
เข้ า ร่ ว มใน
กระบวนการทางกฎหมายดังกล่าว (เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ ทําได้ )
รวมทั ้งจะต้ องดําเนินการทางกฎหมายตามคําสัง่ และแนวทางอันสมควร
ของ TTTBB จนกว่าศาลจะมีคําสัง่ เป็ นที่สดุ ทังนี
้ ้ TTTBB จะต้ องตกลงที่
จะชดใช้ ให้ แก่กองทุนสําหรั บค่าใช้ จ่ายและค่าเสียหายทัง้ หมดที่เกิ ดขึน้
จากการดําเนินการใดๆ เพื่อการขอคืนเงินภาษีมลู ค่าเพิ่มดังกล่าว
 เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็ นการกู้ที่มีสิทธิ ไล่เบี ้ยอย่างจํากัด โดยหน้ าที่
ของกองทุนในการชําระเงินต้ นตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี ้ จะเกิดขึ ้นเมื่อ
กองทุนได้ รับเงินภาษี มูลค่าเพิ่มคืนตามกฎหมาย จากกรมสรรพากร ใน
จํานวนที่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินที่กองทุนได้ รับคืนจากกรมสรรพากรเท่านัน้
(ทังนี
้ ้ กองทุนไม่มีหน้ าที่ต้องชําระคืนเงินกู้ในส่วนที่ขาด หากกองทุนไม่ได้
รั บ เงิ นภาษี มูล ค่าเพิ่ มคื นจากกรมสรรพากรตามเงื่ อนไขที่กํ าหนดไว้ ใ น
สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ) โดยกองทุ น จะต้ องปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ นการขอคื น
ภาษี มูล ค่าเพิ่มตามที่ สัญญากํ า หนด ทัง้ นี ้ โปรดพิจ ารณารายละเอีย ด
เกี่ยวกับการชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยในหัวข้ อ 2.7.7 “สรุ ปสาระสําคัญ
ของสัญญากู้ยืมเงิน”
เงื่อนไขการชําระเงิน

เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสําเร็จ (หรื อได้ รับการยกเว้ น) กองทุนจะต้ อง
1. ชํ า ระราคาซื อ้ ขายสํ า หรั บ ทรั พย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นํ า แสงในปั จ จุบัน และ
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตหักค่าใช้ จ่ายในการจัดหาและติดตั ้ง
เพื่อการส่งมอบในปี ที่ 2 ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคต (โดยมี
ผลลัพธ์เป็ นช่วงราคา 54,650 – 57,400 ล้ านบาท) ให้ แก่ TTTBB ในวันที่
ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น ตามวิธีที่กําหนดไว้ ในคําสัง่ ชําระเงิน และ
2. ชําระค่าจัดหาและติดตังเพื
้ ่อการส่งมอบในปี ที่ 2 ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ ว
นําแสงในอนาคต (เป็ นจํานวน 350,000,000 บาท) ให้ แก่ TTTBB ในวันที่
ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้น โดยโอนเข้ าบัญชีที่เปิ ดในนามของ TTTBB ซึ่งมี
ผู้แทนของกองทุน 1 คน และผู้แทนของ TTTBB 1 คนเป็ นผู้มีอํานาจร่ วม
ในการลงนามสัง่ จ่ายเงิน (“บัญชีเพื่อการซือ้ ขายทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ ว
นํ าแสงในอนาคต”) โดยการเบิก ถอนเงิ นในบัญชี เ พื่อการซือ้ ขาย
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ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง ในอนาคต จะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่สรุปได้ ดงั นี ้
(ก) ผู้แทนของกองทุน 1 คนและผู้แทนของ TTTBB 1 คนจะทําคําสัง่ เป็ น
หนังสือถึงธนาคารผู้รักษาบัญชี เพื่อที่จะโอนเงินในบัญชีเพื่อการซื ้อ
ขายทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคต เป็ นจํานวนเท่ากับต้ นทุน
ในการจัดหาและติ ดตัง้ ตามที่ตกลงกันสําหรั บการส่งมอบในปี ที่ 2
เมื่อ TTTBB ทําการส่งมอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่ตกลงกันให้
ส่งมอบในปี ที่ 1 โดยจะต้ องทําคําสัง่ ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่
กองทุนได้ รับการยืนยันจาก TTTBB ว่าได้ มีการส่งมอบทรัพย์สินเส้ น
ใยแก้ วนําแสงในอนาคตให้ แก่ก องทุนในปี นัน้ ๆ (แล้ วแต่กรณี)ด้ วย
วิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารที่ TTTBB ได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษร ทั ้งนี ้ ภายใต้ เงื่อนไขว่า TTTBB จะต้ อง (ก) ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ส่ง
มอบทรั พย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นํ า แสงในอนาคตแล้ ว และ (ข) ส่ง มอบ
เอกสารตามข้ อ 2.3 ของสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน (เช่น หนังสือรับรอง
การส่งมอบ และกําหนดการส่งมอบให้ แก่กองทุนในช่วงปี ที่ 1 นับแต่
วันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น)
(ข) TTTBB ตกลงว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอํานาจซึง่ เป็ นผู้แทน
ของกองทุ น ในการลงนามสั่ ง จ่ า ยเงิ น ของบั ญ ชี เ พื่ อ การซื อ้ ขาย
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคต เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบจาก
กองทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
(ค) TTTBB มีสิทธิที่จะได้ รับดอกเบี ้ยทั ้งหมดที่เกิดจากเงินที่ฝากในบัญชี
เพื่อการซื ้อขายทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคต เว้ นแต่กรณีที่มี
การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อมีเหตุผิดสัญญาภายใต้ เอกสารธุรกรรม
ทั ้งนี ้ กองทุนและ TTTBB จะมีคําสั่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ โอน
ดอกเบี ้ยในบัญชีเพือ่ การซื ้อขายทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคต
ทุกวันที่ มิถนุ ายน 30 และวันที่ ธันวาคม 30 ในแต่ละปี (หรื อในกรณี
ที่ไม่ใช่วนั ทําการ ให้ เป็ นวันทําการถัดไป) ด้ วยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชี
ธนาคารที่ TTTBB ได้ แจ้ งไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ธนาคารผู้รักษาบัญชี

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

การชําระเงินล่าช้ า

 หากกองทุนส่งคําสัง่ ในการเบิกถอนเงินในบัญชีเพื่อการซื ้อขายทรัพย์สิน
เส้ นใยแก้ ว นํ า แสงในอนาคตให้ แก่ ธ นาคารล่ า ช้ า กองทุน จะต้ อ งชํ า ระ
ดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี
 ทังนี
้ ้ การที่ TTTBB ไม่ส่งคําสัง่ ให้ แก่ธนาคารผู้รักษาบัญชี และเงินไม่ถกู
เบิกถอนจากบัญชีเพื่อการซื ้อขายทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคต
กองทุนไม่ต้องรับผิดในการชําระล่าช้ า
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เงื่อนไขบังคับก่อน

 หน้ าที่ของกองทุนที่จะซื ้อทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงภายใต้ สญ
ั ญานี ้ ให้
อยู่ภายใต้ เ งื่ อ นไขว่า เงื่ อ นไขบัง คับ ก่ อ นทัง้ หมดสํ า เร็ จ (หรื อ ได้ รั บ การ
ยกเว้ นโดยกองทุน) ณ วันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้น โดยเงื่อนไขบังคับก่อน
ดังกล่าว รวมถึง
1. หนังสือรับรองจาก TTTBB ที่ยืนยันว่าคํารับรองและคํารับประกันเป็ น
จริ งและถูกต้ อง และ TTTBB ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ เอกสารธุรกรรมที่
ต้ องปฏิบตั ิทั ้งก่อนและ ณ วันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น
2. หนังสือรับรองจากผู้สนับสนุนที่ยืนยันว่าคํารับรองและคํารับประกันที่
ระบุไว้ ในสัญญาตกลงกระทําการเป็ นจริ งและถูก ต้ อง และตนได้ มี
การปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ เอกสารธุรกรรมที่ต้องปฏิบตั ิทั ้งก่อนและ ณ
วันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น
3. หนังสือรับรองจาก TTTI ที่ยืนยันว่าคํารับรองและคํารับประกันที่ระบุ
ไว้ ในสัญญาตกลงกระทําการเป็ นจริ งและถูกต้ องและตนได้ ปฏิบัติ
หน้ าที่ทั ้งหมดของตนภายใต้ เอกสารธุรกรรมที่ต้องปฏิบตั ิทั ้งก่อนและ
ณ วันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น
4. ไม่มีเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญตังแต่
้
วันที่ลงนามในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน
5. TTTBB ได้ รับหลักฐานที่แสดงว่ากองทุนได้ ถกู จัดตั ้งและจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
6. กองทุนได้ รับการจดทะเบี ย นเป็ นผู้ประกอบการภาษี มูล ค่า เพิ่ม ต่อ
กรมสรรพากร และ
7. กองทุน หรื อ บริ ษั ท จัด การได้ รั บ หนัง สื อ ตอบข้ อ หารื อ และแนวการ
ตีความเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากหน่วยงานกํ ากับดูแลที่ เกี่ ยวข้ อง
พร้ อมทัง้ ได้ รั บ ความเห็ น ทางกฎหมายจากที่ ป รึ ก ษากฎหมายว่ า
กองทุนไม่จําต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมอัน
เป็ นผลมาจากการรับโอนและการให้ เช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง

การรับผิดชดใช้ คา่ เสียหาย

 TTTBB ตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึง่ กองทุนและบริ ษัทจัดการ
(รวมทังลู
้ กจ้ าง ผู้แทน กรรมการ และพนักงาน) ได้ รับจากการปฏิบตั ิผิดคํา
รับรอง หรื อผิดสัญญาฉบับนี ้ และการเรี ยกร้ องอื่นๆ ที่กองทุนอาจได้ รับ
ซึ่ ง เกี่ ย วข้ องกั บ ทรั พ ย์ สิ น เส้ นใยแก้ วนํ า แสง (ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม) ซึ่งเกิดขึ ้น หรื อเป็ นผลมาจากช่วงก่อนวันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จ
สิ ้น (ในกรณีของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง ในปั จจุบนั ) หรื อวันที่ทําการ
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ซื ้อขายเสร็ จสิ ้นในภายหลัง (ในกรณีของทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงใน
อนาคต)
ข้ อจํากัดความรับผิด

 TTTBB ไม่จําต้ องรับผิดสําหรับการผิดคํารับรองและคํารับประกันตาม
สัญญานี ้ เว้ นแต่จะได้ รับคําบอกกล่าวเป็ นหนังสือจากกองทุนภายใน 2 ปี
นับแต่วนั ที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น (สําหรับส่วนที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินเส้ น
ใยแก้ วนําแสงในปั จจุบนั ) หรื อไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ที่ทําการซื ้อขายเสร็ จ
สิ ้นในภายหลัง (สําหรับส่วนที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงใน
อนาคต) (“ช่ วงเวลาแห่ งความรั บผิด”) โดยช่วงเวลาแห่งความรับผิด
ดังกล่าวจะไม่นํามาใช้ หาก TTTBB ผิดคํารับรองและคํารับประกันเกี่ยวกับ
ความคงอยู่และสถานะของ TTTBB เกี่ยวกับอํานาจในการเข้ าทําสัญญา
และความสมบูรณ์ ของสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และเกี่ ยวกับกรรมสิทธิ์
และภาระติดพันในทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่ขายให้ แก่กองทุน และการ
ผิดข้ อสัญญาของสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินเป็ นต้ น
 ความรับผิดของ TTTBB ตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินให้ มีจํานวนสูงสุดไม่
เกินราคาซื ้อขาย

การบอกเลิกสัญญา

 กองทุนอาจบอกเลิกสัญญานี ้ โดยมีหนังสือแจ้ งไปยัง TTTBB ไม่ว่าใน
เวลาใดก่อนการซื ้อขายเสร็จสิ ้น เมื่อมีกรณีตอ่ ไปนี ้เกิดขึ ้น
(1) ในกรณี ที่ คํ า รั บ รองใดๆ ที่ มี ก ารให้ ไ ว้ ห รื อ ให้ ถื อ ว่ า มี ก ารให้ ไ ว้ โ ดย
TTTBB ภายใต้ สญ
ั ญานี ้ไม่ถูกต้ องหรื อทําให้ เข้ าใจผิดหรื อถูกพิสจู น์
ได้ วา่ ไม่ถกู ต้ องหรื อทําให้ เข้ าใจผิด หรือ
(2) ในกรณี ที่ เงื่ อ นไขบัง คับ ก่ อ นข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ไม่ สํา เร็ จ และกองทุน ไม่
ยกเว้ นเงื่อนไขบังคับก่อนนั ้น
สัญญานีอ้ าจสิ ้นสุดลงโดยความตกลงระหว่างคู่สัญญาโดยทําเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ก่อนหรื อ ณ วันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น

การระงับข้ อพิพาท

 โดยกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการโดยอาศั ย ข้ อบัง คั บ ของสถาบั น
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม
ดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
ดําเนินกระบวนการเป็ นภาษาไทย รวมทั ้งสถานที่ดําเนินกระบวนพิจารณา
จะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ

 กฎหมายไทย

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระสําคัญ แต่จะไม่แตกต่างกันในสาระสําคัญ
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2.7.2

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่ าหลัก

กองทุนจะเข้ าทําสัญญาเช่าหลักกับ TTTBB สําหรับการให้ เช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงจํานวนร้ อยละ 80 ของ
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงทังหมด
้
โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่าหลักได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญา

1. กองทุน ในฐานะผู้ให้ เช่า
2. TTTBB ในฐานะผู้เช่า

ทรัพย์สินที่เช่า

 ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้ สัญญาเช่าหลักกองทุนตกลงให้ TTTBB
เช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนํ าแสงในปั จจุบนั ความยาวประมาณ 640,000
คอร์ กิโลเมตร (เรี ยกว่า “ทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบัน”) หรื อ
ร้ อยละ 80 ของจํานวนทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่กองทุนได้ รับมอบจาก
TTTBB ณ วันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้นตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน และ
ทรั พย์ สิน เส้ นใยแก้ วนํ า แสงในอนาคต จํ า นวนประมาณ 144,000 คอร์
กิโลเมตรหรื อร้ อยละ 80 ของจํานวนทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่กองทุน
ได้ รับมอบจาก TTTBB ในอนาคตตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน (เรี ยกว่า
“ทรั พย์ สนิ เส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคต”)
 รายการทรั พย์ สิน เส้ นใยแก้ วนํา แสงที่ เช่า จะแนบไปกับสัญญาเช่ าหลัก
และจะได้ รับการปรับปรุงเป็ นระยะๆ เพื่อให้ รวมถึงการเช่าทรัพย์สินเส้ นใย
แก้ วนําแสงในอนาคตเมื่อทรัพย์สินดังกล่าวได้ มีการส่งมอบให้ แก่กองทุน

ระยะเวลาการเช่าและการต่อ
ระยะเวลา

1. หน้ าที่ของกองทุนในการให้ TTTBB เช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงนั ้นจะ
เกิดขึ ้นต่อเมื่อได้ มีการปฎิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนทุกประการครบถ้ วน
แล้ วภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทรัพย์สิน
2. การเช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบนั จะเริ่ มต้ นจากวันที่ทําการซื ้อ
ขายเสร็ จสิ ้น (ตามที่นิยามไว้ ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน) (“วันที่สัญญามี
ผล”) และในส่วนของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตจะเริ่ มต้ นจาก
วัน ที่ มี ก ารส่ ง มอบทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ วนํ า แสงในอนาคตทัง้ นี ้ เว้ น แต่
คูส่ ญ
ั ญาจะตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอื่น โดยระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินเส้ นใย
แก้ วนํ า แสงจะสิ น้ สุดลงเมื่ อสิ น้ สุดอายุข องใบอนุญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB ซึ่งจะสิ ้นอายุเดือนกุมภาพันธ์
2569)

การแจ้ งล่วงหน้ าเกี่ยวกับการ
ต่อระยะเวลาการเช่า

กองทุนจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ TTTBB ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 36 เดือน ก่อน
ระยะเวลาการเช่าสิ ้นสุดลงว่ากองทุนจะต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนํา
แสงกับ TTTBB ต่อไปภายหลังสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าหรื อไม่ และในกรณีที่
กองทุนและ TTTBB ต่างมีความสนใจที่จะต่อสัญญาเช่ากองทุนและ TTTBB
จะต้ อ งเข้ า เจรจาข้ อ กํ า หนดและเงื่ อ นไขต่ า งๆ ของการเช่ า กัน ต่ อ ไป (เช่ น
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ระยะเวลาการเช่าและค่าเช่า เป็ นต้ น) โดยอัตราค่าเช่าควรเป็ นไปตามกลไก
ราคาตลาดในเวลานั ้น
ค่าเช่าและเงื่อนไขการจ่าย
ค่าเช่า

 ค่าเช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงเท่ากับราคา 425 บาท/คอร์ กิโลเมตร/
เดือน ทั ้งนี ้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากนั ้นราคา 425 บาทนั ้นจะมี
การปรั บขึ ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยปรั บขึน้ ตามอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) ตามที่ประกาศโดย กระทรวง
พาณิ ชย์ แต่ ทัง้ นี ้ ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 3
ต่ อปี (อัต ราดัง กล่ า วยัง ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ )
 ค่าเช่าจะชําระเป็ นรายเดือน และชําระล่วงหน้ าในวันที่ 15 ของทุกเดือน
(“วันที่ชําระค่ าเช่ า”) โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารที่กองทุนระบุ
หรื อโดยวิธีอื่นใดตามที่กองทุนและ TTTBB อาจตกลงร่วมกัน
 TTTBB ตกลงที่จะชําระค่าเช่าล่วงหน้ าสําหรับการเช่าสามเดือนสุดท้ าย
ให้ แก่กองทุนรวมในวันถึงกําหนดชําระค่าเช่างวดแรก โดยจะชําระให้ ใน
อัตรา 425 บาท/คอร์ กิโลเมตร/เดือนรวมเป็ นเงินไม่น้อยกว่า 816 ล้ านบาท
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ปรากฏว่า จํ านวนเงิ นค่าเช่ าที่ก องทุนมี สิทธิ ได้ รับ ในช่ วง
ระยะเวลาสามเดือนสุดท้ ายดังกล่าวมีจํานวนสูงกว่าค่าเช่าที่กองทุนได้ รับ
ล่วงหน้ าไว้ แล้ ว TTTBB จะชําระค่าเช่าในส่วนที่ขาดนันให้
้ แก่กองทุนเมื่อ
วันถึงกําหนดชําระเงินค่าเช่าของระยะเวลาสามเดือนสุดท้ ายนั ้น
 หน้ าที่ของ TTTBB ในการชําระค่าเช่าทั ้งหมด และการชําระหนี ้อื่น หรื อ
ั ญาเช่าหลักนั ้น ถือ
การปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันอื่นใดของ TTTBB ภายใต้ สญ
เป็ นเด็ ดขาด ไม่อาจเพิกถอนได้ ไม่มีเ งื่ อนไข และเป็ นอิส ระต่อกันจาก
หน้ าที่หรื อข้ อผูกพันของ TTTBB ภายใต้ สญ
ั ญาอื่นๆ และTTTBB จะชําระ
ค่าเช่า และหนี อ้ ื่ นๆ โดยไม่ ข อหัก กลบลบกับ หนี ใ้ ดๆ เว้ นแต่ เ ป็ นกรณี ที่
กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าหลัก

การชําระค่าเช่าล่าช้ า

 หากมีการชําระค่าเช่าล่าช้ า TTTBB จะต้ องเสียดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ
7.5 ต่อปี

สัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การ
กับบุคคลภายนอก

 เนื่องจาก TTTBB ได้ ใช้ พื ้นที่ของบุคคลภายนอกในการพาดสายทรัพย์สิน
เส้ น ใยแก้ ว นํ า แสงที่ ไ ด้ มี ก ารโอนขายให้ แก่ ก องทุน ตามสัญ ญาซื อ้ ขาย
ทรัพย์สิน ในการนี ้ TTTBB จึงตกลงที่จะดําเนินการดังต่อไปนี ้
1. TTTBB จะต่อสัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การกับบุคคลภายนอกก่อน
วัน สิ น้ อายุสัญ ญาของสัญ ญานัน้ ๆ (ทัง้ นี ้ สัญ ญาเช่ า หรื อ สัญ ญา
บริ การกับบุคคลภายนอกส่วนใหญ่จะมีอายุตงแต่
ั ้ 1 ถึง 3 ปี )
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2. หากสัญ ญาเช่ า หรื อ สัญ ญาบริ ก ารกั บ บุ ค คลภายนอกทั ง้ หมดไม่
สามารถต่ อ อายุ ไ ด้ TTTBB
จะใช้ ค วามพยายามอย่ า งเต็ ม
ความสามารถเพื่อทําสัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การใหม่แทนสัญญา
เดิมในวันหรื อก่อนวันสิ ้นอายุสญ
ั ญาบริการกับบุคคลภายนอกนัน้
3. TTTBB จะส่งสัญญาที่ต่ออายุแล้ วและสัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การ
ใหม่ให้ แก่กองทุนในแต่ละปี ตามวันที่ได้ ตกลงกัน
4. TTTBB จะแจ้ งและส่งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายของสัญญาเช่า
หรื อสัญญาบริ การกับบุคคลภายนอกให้ แก่กองทุนภายในระยะเวลาที่
คูส่ ญ
ั ญาตกลงกัน ในการนี ้ กองทุนจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายของสัญญา
เช่าหรื อสัญญาบริ การกับบุคคลภายนอกซึ่ง TTTBB ได้ ชําระไปจริ ง
ตามที่ ปรากฏในเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อง (อาทิ ใบแจ้ งราคาสิ นค้ าและ
หลักฐานการชําระค่าใช้ จา่ ยที่ชดั เจน สําหรับการตรวจสอบบัญชี)
5. TTTBB จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อเข้ าทํ า
สัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การในนามของ TTTBB กับเจ้ าของหรื อ
ผู้จัด การทรั พย์ สิ นนัน้ เพื่ อ เช่ า ทรั พย์ สิ น สํ า หรั บ ใช้ ในการพาดสาย
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในปั จจุบนั และก่อนการติดตั ้งทรัพย์ สิน
เส้ น ใยแก้ วนํ า แสงในอนาคตหรื อ โดยเร็ ว ที่ สุด เท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้
ภายหลังการติดตังทรั
้ พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสง ในอนาคต ในการนี ้
TTTBB จะจัดทําและส่งรายงานความคืบหน้ าเกี่ยวกับการเข้ าทํา
สัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การดังกล่าวให้ แก่กองทุนทุกๆ เดือน และ
หากกองทุนร้ องขอ TTTBB จะส่งสําเนาสัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การ
ให้ แก่กองทุน
6. TTTBB จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมแรกเข้ าสําหรับการพาดสาย
ทรั พ ย์ สิ น เส้ นใยแก้ วนํ า แสงซึ่ ง เจ้ าของเรี ย กเก็ บ (ถ้ ามี ) และ
ค่าธรรมเนียมอื่น ค่าใช้ จ่าย เบี ้ยปรับ หรื อค่าปรับทังหลายซึ
้
่งเจ้ าของ
เรี ยกเก็บ ตลอดระยะเวลาที่ได้ มีการเข้ าทําสัญญาและที่ยงั มิได้ มีการ
เข้ าทําสัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การกับบุคคลภายนอกและ TTTBB
ตกลงรั บผิ ดชดใช้ ต่อกองทุนเต็มจํ านวน สําหรั บความสูญเสียหรื อ
ความเสียหายใดๆ ซึง่ เกิดแก่กองทุนอันเนื่องมาจากการที่ TTTBB ไม่
สามารถเข้ าทําสัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การดังกล่าวได้ ทั ้งนี ้ กองทุน
จะดําเนินการชดใช้ คา่ บริ การที่ TTTBB ได้ ชําระให้ แก่บคุ คลภายนอกซึง่
เป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การสําหรับใช้ ในการวางและ
ติดตังทรั
้ พย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนด
ไว้ ในสัญญาเช่าหลักซึง่ ได้ สรุปโดยย่อไว้ ในข้ อ 4 ข้ างต้ นแล้ ว และ
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7. เมื่อกองทุนร้ องขอเป็ นหนังสือ และภายใต้ ขอบเขตตามที่กําหนดใน
สัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การกับบุคคลภายนอกและตามกฎหมายที่
ใช้ บงั คับ TTTBB จะให้ ความช่วยเหลือใดๆ ที่จําเป็ นแก่กองทุนด้ วย
ค่าใช้ จ่ายของ TTTBB ภายในหก (6) เดือนก่อนวันสิ ้นอายุของ
สัญญาเช่าหลักหรื อสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า แล้ วแต่ก รณี หรื อ
ภายหลังมีเหตุผิดนัดเกิดขึ ้น ในการโอนสัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การ
ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลภายนอกให้ แก่กองทุนหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
จากกองทุน ในกรณีที่ไม่อาจโอนสัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การให้ กับ
บุคคลภายนอกได้ ไม่ว่าจะด้ วยเหตุใดก็ตามและเมื่อกองทุนร้ องขอ
TTTBB จะให้ ความช่วยเหลือแก่กองทุนหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจาก
กองทุนในการจัดหาสัญญาเช่าหรื อสัญญาบริการใหม่
ข้ อตกลงของผู้เช่า

 ตลอดระยะเวลาการเช่า TTTBB ตกลงที่จะดําเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึง
(แต่ไม่จํากัดเพียง) การดําเนินการดังต่อไปนี ้
1. ชําระค่าเช่า และเงินอื่นใดทัง้ หมดซึ่งถึงกํ าหนดชําระให้ แก่กองทุน
ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
2. ใช้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกัน
3. ไม่ทําให้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงตกอยู่ภายใต้ ภาระผูกพันใดๆ
4. ปฏิ บัติต ามกฎหมายที่ ใ ช้ บัง คับ รวมถึ ง กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อม การ
ได้ รับใบอนุญาตที่จําเป็ นทั ้งหมดสําหรับการประกอบธุรกิจ และชําระ
ภาษี อากรแสตมป์ ค่ าใช้ จ่ า ยและค่า ธรรมเนี ย มต่างๆ ที่ เ กี่ ย วกับ
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง
5. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ แก่กองทุน ซึง่ รวมถึง งบการเงินประจําปี ที่
ตรวจสอบแล้ ว งบการเงินงวด 6 เดือนซึ่งสอบทานแล้ ว งบการเงิน
รายไตรมาสที่สอบทานแล้ วตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาเช่า
หลัก
6. ให้ กองทุนหรื อผู้แทนของกองทุนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินเส้ นใย
แก้ วนํ า แสงที่ เ ช่า ในเวลาใดๆ ตามสมควรโดยกองทุน จะต้ องบอก
กล่าวล่วงหน้ าสาม (3) วันทําการ ยกเว้ นในกรณีฉกุ เฉินซึง่ กองทุนไม่
จํ า ต้ องบอกกล่า วล่วงหน้ า แต่ใ นการเข้ าตรวจนัน้ กองทุนจะต้ อ ง
พยายามไม่รบกวนหรื อก่อความขัดข้ องให้ แก่ TTTBB และ/หรื อ การ
ดําเนินงานของ TTTBB
7. จัด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอกกั บ บริ ษั ท
ประกันที่มีชื่อเสียง โดยมีวงเงินคุ้มครองตามที่ได้ ตกลงกันระหว่าง
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คูส่ ญ
ั ญา
8. ปฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขของใบอนุ ญ าตและกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของ TTTBB และแจ้ งกองทุนทราบ
ทันทีหากได้ รับคําบอกกล่าวหรื อคําสัง่ จากหน่วยงานทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องเนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขใบอนุญาต
หรื อ กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ องซึ่ ง อาจกระทบต่ อ ความสมบู ร ณ์ ข อง
ใบอนุญาตหรื อทําให้ ใบอนุญาตถูกเพิกถอน
9. เมื่ อ ได้ รั บ การร้ องขอตามสมควรเป็ นหนัง สื อ จากกองทุน TTTBB
จะต้ องจัดเตรี ยมและส่งมอบตราสารหรื อเอกสาร และดําเนินการใดๆ
ตามที่กองทุนร้ องขอตามสมควร เพื่อให้ การเช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ ว
นําแสงตามสัญญาเช่าหลักเกิดความสมบูรณ์และมีผลบังคับ
10. เมื่ อ ได้ รั บ การร้ องขอตามสมควรเป็ นหนั ง สื อ จากกองทุ น TTTBB
จะต้ องให้ ความช่วยเหลือแก่กองทุนในการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องเกี่ ยวกับ
การรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ (Warranty) การประกันภัย
(Insurance)หรื อสิทธิเรี ยกร้ องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนํา
แสง
11. จัดเตรี ยมข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงให้ พร้ อมสําหรับ
ให้ กองทุนตรวจสอบ เมื่อกองทุนร้ องขอตามสมควร
12. ไม่แสดงตนหรื ออ้ างว่ากองทุนมี ส่วนเกี่ ยวข้ องหรื อมี ความสัมพันธ์
ใดๆ ในการประกอบธุรกิจของ TTTBB หรื อแสดงตนว่าเป็ นตัวแทน
ของกองทุน ไม่วา่ ในเวลาใดๆ
13. เก็บรักษาบันทึกการบํารุงรักษาและซ่อมแซมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สิน
เส้ นใยแก้ วนําแสงในทางการค้ าปกติของ TTTBB
14. จัด เตรี ย มข้ อ มูล หนัง สื อ บัน ทึ ก หรื อ เอกสารใดๆ ที่ จํ า เป็ นให้ แ ก่
กองทุนโดยทันทีเมื่อได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากกองทุนเพื่อการ
ที่จะทําให้ กองทุนสามารถตอบข้ อเรี ยกร้ องทางภาษี หรื อหน่วยงาน
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงได้
15. ไม่ให้ เช่าช่วงหรื ออนุญาตให้ บุคคลใดใช้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง
หากไม่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ นหนั ง สื อ จากกองทุ น เว้ น แต่ ที่ จ ะ
อนุญาตให้ กระทําได้ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่าหลัก
16. ดําเนินการใดๆ เพื่อมิให้ มีการเคลื่อนย้ ายชิ ้นส่วนหรื อส่วนหนึ่งส่วนใด
ที่สําคัญของทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสง เว้ นแต่เป็ นไปตามสัญญา
บริ หารดูแลและบํารุ งรักษา หรื อเพื่อผลประโยชน์ จากการเช่า และ
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ตราบเท่าที่ทรัพย์สินจะไม่เกิดความเสียหาย
17. ดําเนินการใดๆ เพื่อให้ ชิ ้นส่วนหรื อทรัพย์สินซึง่ ติดตั ้งกับทรัพย์สินเส้ น
ใยแก้ วนําแสง (นอกเหนือไปจากส่วนเพิ่มเติม การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
การปรั บ เปลี่ ย น และการปรั บ ปรุ ง ตามสัญ ญาบริ ห ารดูแ ลและ
บํารุ งรักษาทรัพย์ สิน (ถ้ ามี) ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ ของกองทุน) ภายหลัง
จากวันเข้ า ทํ า สัญญาเช่าหลัก มีก ารระบุอย่ างชัดเจนและสามารถ
ดําเนินการรื อ้ ถอนออกจากทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง ได้ อย่างถาวร
โดยไม่ก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่ทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสง และ
ดําเนินการมิให้ มีการแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนํา
แสง เว้ นแต่ (1) เป็ นกรณีที่หากมิได้ มีการดําเนินการดังกล่าวจะเป็ น
เหตุทําให้ ทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสง ได้ รับความเสียหายหรื อเป็ น
อันตราย (2) การไม่ดําเนินการแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็ น
เหตุทําให้ TTTBB ตกเป็ นผู้ผิดนัดตามข้ อกําหนดของสัญญาเช่าหลัก
และ (3) การแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงนัน้ เป็ นการดําเนินการตาม
สัญญาบริ หารดูแลและบํารุงรักษา
การบํารุงรักษาทรัพย์สินเส้ นใย  กองทุนได้ แต่งตั ้งให้ TTTBB เป็ นผู้จดั การและบริ หารตามสัญญาบริ หาร
แก้ วนําแสง
ดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ประกันภัย

 กองทุนตกลงจัดให้ มีประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และ TTTBB ตกลง
จัดให้ มีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แต่ TTTBB ไม่จําต้ องจัด
ให้ มีประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

การซ่อมแซม

 กองทุน จะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบในการออกค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า หรั บ การซ่ อ มแซม
ทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสง ในกรณีที่ทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงนัน้ เกิ ด
ความเสี ย หายอัน เป็ นผลนอกเหนื อ จาก (ก) การใช้ ต ามปกติ ห รื อ การ
ดํ า เนิ น งานตามปกติ ข องทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นํ า แสง หรื อ (ข) ความ
เสียหายที่ TTTBB มีส่วนต้ องรับผิดด้ วย ทั ้งนี ้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดและ
เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในสัญญา

การรับผิดชดใช้ คา่ เสียหาย

 TTTBB ตกลงรับผิดชอบชดใช้ ความเสียหายใดๆ ซึ่งกองทุนและบริ ษัท
จัดการ (รวมทั ้งลูกจ้ าง กรรมการ และพนักงาน) ได้ รับจากความเสียหาย
ทังหลายซึ
้
่งรวมถึง (ก) การปฏิบตั ิผิดคํารับรองโดย TTTBB (ข) การผิด
สัญ ญาเช่ า หรื อ เช่ า ช่ ว งโดยบุค คลภายนอก (ค) ข้ อ เรี ย กร้ องทางด้ า น
ละเมิดหรื อข้ อเรี ยกร้ องจากการผิดสัญญาหรื อข้ อพิพาทที่มีการเรี ยกร้ อง
โดยบุคคลภายนอกไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับ
สัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การ และ (ง) ข้ อพิพาทหรื อข้ อเรี ยกร้ องที่เกี่ยวกับ
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สัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การโดยบุคคลภายนอกหรื อการเข้ าใช้ ทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอกในการพาดสายทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง โดยไม่ได้
รับอนุญาต
การเลิกสัญญา

1. สัญญาเช่าหลักจะสิ ้นสุดลงเมื่อใบอนุญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคม
ประเภทที่สามของ TTTBB สิ ้นอายุ และในกรณีที่ไม่มีการต่ออายุการเช่า
TTTBB จะส่งมอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงให้ แก่กองทุนในสภาพที่ดี
เว้ นแต่เป็ นการเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ งานตามปกติ
2. ในกรณี เ กิ ด เหตุ ผิ ด สัญ ญาขึ น้ (ตามที่ นิ ย ามในสัญ ญาเช่ า หลัก ) โดย
กองทุนไม่มีส่วนผิด กองทุนอาจใช้ สิทธิแต่เพียงฝ่ ายเดียวดังต่อไปนี ้
(ก) บอกเลิกสัญญาเช่าหลัก
(ข) เรี ย กร้ องค่า เช่า ที่ เหลื ออยู่ ซึ่งเป็ นจํ า นวนรวมของ (ก) ค่า เช่า ที่ ถึ ง
กําหนดชําระแล้ วแต่ยงั ค้ างชําระอยู่ก่อนวันชําระค่าเช่าถัดจากวันเลิก
สัญญา และ (ข) ค่าเช่าที่เหลือซึ่งคํานวณนับจากวันที่ชําระค่าเช่าถัด
จากวัน เลิ ก สัญญาจนถึ งวัน สิ น้ สุด สัญญาเช่ าหลัก (“มูล ค่ า ความ
เสียหายที่กาํ หนด”)
(ค) เข้ าไปในพื ้นที่อันเป็ นที่ตัง้ ของทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนํ าแสง และยึด
ครองทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงนัน้ โดยตรงหรื อโดยตัวแทนและ/
หรือ
(ง) ใช้ สิทธิใดๆ ที่มีภายใต้ กฎหมาย
3. การเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลักไม่สามารถยกเลิกหรื อบอกเลิก ยกเว้ นตาม
เงื่อนไขที่ระบุชดั แจ้ งในสัญญาเช่าหลัก

การระงับข้ อพิพาท

 โดยกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการโดยอาศั ย ข้ อบัง คั บ ของสถาบั น
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม
 ดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
ดําเนินกระบวนการเป็ นภาษาไทย รวมทั ้งสถานที่ดําเนินกระบวนพิจารณา
จะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ

 กฎหมายไทย

สัญญาเช่าหลักฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระสําคัญ แต่จะไม่แตกต่างกันในสาระสําคัญ
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2.7.3

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาบริหารดูแลและบํารุ งรั กษาทรัพย์ สนิ

โปรดพิจารณาสรุปสาระสําคัญของสัญญาบริหารดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สินดังแสดงในตารางด้ านล่างนี ้
คูส่ ญ
ั ญา

 กองทุน ในฐานะเจ้ าของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง และ
 TTTBB ในฐานะผู้ให้ บริ การ

การแต่ ง ตั ง้ และขอบข่ า ยการ  กองทุนได้ แต่งตังให้
้ TTTBB เป็ นผู้ให้ บริ การในการซ่อมแซมบํารุ งรักษา
ให้ บริ การ
และบริ หารจัดการทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงปั จจุบนั และทรัพย์สินเส้ นใย
แก้ วนําแสงในอนาคตทังหมดที
้
่กองทุนซื ้อมาจาก TTTBB ภายใต้ สญ
ั ญา
ซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น แทนกองทุน เพื่ อ คงไว้ ซึ่ง คุณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
เสถียรภาพของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง (“บริการ”)
ระยะเวลาของสัญญา

 สัญญาบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สินจะมีผลบังคับในวันที่สญ
ั ญา
เช่ า หลัก มี ผ ลบัง คับ และจะมี ผ ลบัง คับ สมบูร ณ์ ต่ อ ไปจนถึ ง วัน สิ น้ อายุ
สัญญา หรือวันเลิกสัญญาเช่าหลัก (“ระยะเวลาของสัญญา”)

หน้ าที่ของผู้ให้ บริ การ

 ตลอดระยะเวลาของสัญญา สัญญาบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สิน
กําหนดให้ TTTBB มีหน้ าที่หลายประการซึง่ รวมถึงหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
o ให้ บริ ก ารด้ วยความระมั ด ระวั ง รอบคอบ สมเหตุ ส มผล และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทัง้ เป็ นไปตามที่ สัญ ญากํ า หนด และใช้ ค วาม
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง มีอายุการใช้
งานสู ง สุ ด และลดต้ นทุ น ภาวะการขาดแคลนของทรั พ ยากร
(Outage) หรืออุปสรรคประการอื่นๆ ให้ น้อยที่สดุ
o จัดหาบุคลากรแรงงานและผู้เชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมงาน และผู้บริ หารที่
จํ า เป็ นตามสมควร ซึ่ ง มี ค วามสามารถในการทํ า หน้ าที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายในการให้ บริ การ
o (ก) ดําเนินการและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดของใบอนุญาต
และกฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ก าร การ
บํ า รุ ง รั ก ษา และการซ่อ มแซมทรั พ ย์ สิ น รวมทัง้ การให้ บ ริ ก ารตาม
สัญญา (ข) ดําเนินการยื่นคําขอและได้ รับการอนุมตั ิตา่ งๆที่จําเป็ น ใน
การประกอบธุรกิจ หรื อให้ บริ การตามสัญญา และ (ค) แจ้ งกองทุน
โดยทันทีหากได้ รับคําบอกกล่าวหรื อคําสัง่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายอันเป็ นสาระสําคัญ
o ประสานงาน ทําสัญญา และตรวจตราการปฏิบตั ิงานของคู่สญ
ั ญาซึง่
เป็ นบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการให้ บริ การตามสัญญาฉบับนี ้
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o (ก) เก็บรักษาข้ อมูลการดําเนินงาน บันทึก และเอกสารรายงาน ซึ่ง
บันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สินตาม
กําหนดเวลาที่สญ
ั ญานี ้กําหนด และ (ข) ให้ ความช่วยเหลือแก่กองทุน
ที่จําเป็ นตามสมควร ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเรื่ อง
การรายงานตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด
o ดําเนินการให้ ทรัพย์สินของกองทุนปราศจากซึ่งภาระผูกพันและสิทธิ
เรียกร้ องใดๆ
o ไม่ขาย ให้ เช่า จํานํา จํานอง โอน หรือจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุน
o ให้ บริการตามสัญญาโดยไม่ก่อให้ เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ เว้ นแต่
(ก) เป็ นการดําเนินการตามแผนกําหนดการซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ซึง่ TTTBB ดําเนินการตามธุรกิจปกติ (ข) ในกรณีที่มีเหตุฉกุ เฉิน หรื อ
พฤติการณ์ พิเศษ ตราบที่เหตุฉุกเฉิ น หรื อพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว
มิได้ เกิดขึ ้นจากการกระทําของ TTTBB
o รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการจัด หาเครื่ อ งมื อ และอุป กรณ์ ที่ จํ า เป็ นเพื่ อ การ
ให้ บริ การตามสัญญา และ
o รับผิดชอบและรับผิดสําหรับการกระทํา การงดเว้ นกระทําการการผิด
สัญ ญา และการกระทํ า โดยความประมาทเลิ น เล่ อ ของตัว แทน
บุ ค คลภายนอกซึ่ ง เป็ นคู่ สั ญ ญา ผู้ รั บ จ้ างช่ ว ง (sub-contractor)
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและบุคลากรเสมือนหนึ่งเป็ นการกระทํา การงดเว้ น
กระทําการ การผิดสัญญา และ การกระทําด้ วยความประมาทของ
TTTBB เอง
ค่าธรรมเนียมและระยะเวลา
การชําระเงิน

 กองทุนตกลงจะชําระค่าบริการรายเดือนให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริการ ในวันที่ 20 ของ
เดื อ นถั ด ไป ในอั ต รา 200 บาท ต่ อ คอร์ กิ โลเมตรต่ อ ปี (ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากนั ้นจะมีการปรับขึ ้นทุก
วัน ที่ 1 มกราคม ของทุก ปี โดยปรั บ เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 3 ต่ อ ปี โดยอัต รา
ค่าบริ การ (บาทต่อคอร์ กิโลเมตรต่อปี ) เป็ นดังต่อไปนี ้
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ปี ที่
อัตราค่าบริการ
(บาทต่อคอร์
กิโลเมตรต่อปี )
ปี ที่
อัตราค่าบริการ
(บาทต่อคอร์
กิโลเมตรต่อปี )
ปี ที่
อัตราค่าบริการ
(บาทต่อคอร์
กิโลเมตรต่อปี )

1

2

3

4

200

206

212

219

5

6

7

8

225

232

239

246

9

10

11

12

253

261

269

277

 การชําระค่าบริการล่าช้ าจะคิดดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี
การโอนสิทธิ

 TTTBB จะไม่โอนสิทธิหรื อหน้ าที่ของตนภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพย์สิน

การระงับข้ อพิพาท

 โดยกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการโดยอาศั ย ข้ อบัง คั บ ของสถาบั น
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม
 ดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
ดําเนินกระบวนการเป็ นภาษาไทย รวมทั ้งสถานที่ดําเนินกระบวนพิจารณา
จะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ

 กฎหมายไทย

สัญญาบริ หารดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สินฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุ ปสาระสําคัญ แต่จะไม่แตกต่างกัน
ในสาระสําคัญ
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2.7.4

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาข้ อตกลงดําเนินการ

โปรดพิจารณาสรุปสัญญาข้ อตกลงดําเนินการดังแสดงในตารางด้ านล่างนี ้
คูส่ ญ
ั ญา

 บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุน
 กองทุน ในฐานะผู้ซื ้อทรัพย์สินและผู้ให้ เช่า
 TTTBB ในฐานะผู้ขาย ผู้เช่า และผู้ให้ บริการโครงข่ายแก่ TTTI และ
 TTTI ในฐานะผู้รับบริ การโครงข่ายจาก TTTBB และให้ บริ การอินเตอร์ เน็ต
แก่ลกู ค้ า
หน้ าที่หลักของผู้สนับสนุนรวมถึง แต่ไม่จํากัดอยู่เพียง เรื่ องดังต่อไปนี ้
 ผู้สนับสนุนและบริ ษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุนตกลงจะไม่โอนหุ้นในบริ ษัท
ใด ๆ อันจะส่งผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้สนับสนุนใน TTTBB และ
TTTI (โดยทางอ้ อมในทั ้งสองบริ ษัท) ตํ่ากว่าร้ อยละ 76 ตลอดระยะเวลาที่
ผู้ สนั บ สนุ น ยั ง คงมี ห น้ า ที่ แ ละความผู ก พัน ตามเอกสารธุ ร กรรม โดย
ผู้ส นับ สนุน จะไม่ ก่ อภาระผูก พัน ในหุ้น จํ า นวนร้ อยละ 76 ดัง กล่ า วของ
TTTBB และ TTTI
อนึ่ง หากสัดส่วนการถือหุ้นของผู้สนับสนุนใน TTTBB และ TTTI (โดย
ทางอ้ อม) ลดลงตํ่ากว่าร้ อยละ 76 เนื่องจากผลของการบังคับคดีที่ทําให้ อ
คิวเมนท์ต้องโอนขายหุ้นของ TTTBB ให้ กับผู้ถือหุ้นของ TT&T ตามคํา
พิพากษาซึ่ง ถึ งที่ สุดของศาล ซึ่ง ถื อเป็ นเหตุผิด นัดตามสัญญาเช่า หลัก
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาปั จจัยดังต่อไปนี ้ก่อนที่จะดําเนินการใด ๆ ต่อไป
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลักและ/หรือสัญญาประกันรายได้ คา่ เช่า
(ก) ผู้สนับสนุน และทีมผู้บริ หารของ TTTBB (ก่อนการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว) ยังคงมีอํานาจควบคุม ไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อ ทางอ้ อมในการกํ า หนดนโยบาย การบริ ห ารจั ด การ การ
ดําเนินงาน การแต่งตั ้งกรรมการ การแต่งตั ้งผู้บริ หารระดับสูง หรื อ
การกระทําอื่นใดที่อาจมีผลต่อการบริ หารกิ จการหรื อการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมของ TTTBB และ TTTI หรื อไม่
(ข) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจโทรคมนาคมของ
กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่และทีมผู้บริ หาร (หลังการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้นดังกล่าว)
(ค) นโยบายและแผนธุรกิ จด้ านโทรคมนาคมของกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่
และ
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(ง) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุม่ ใหม่
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว
เห็นว่า TTTBB และ TTTI มีแนวโน้ มที่จะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าและเงิน
ประกันรายได้ ตามสัญญาเช่าและสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าได้ บริ ษัท
จัด การขอสงวนสิ ทธิ ใ นการพิจารณาเรี ย กประชุมผู้ถื อหน่ วยลงทุนเพื่อ
พิ จ ารณายกเลิ ก สัญ ญาเช่ า และสัญ ญาประกั น รายได้ ค่ า เช่ า รวมทัง้
เรี ยกร้ องค่าเสียหาย หรื อดําเนินการอื่นใดตามสิทธิของกองทุนที่มีภายใต้
เอกสารธุรกรรม
 หากผู้ส นับ สนุน หรื อ บริ ษั ท ในกลุ่ม ของผู้ส นับ สนุน มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องต่ อ
TTTBB หรื อ TTTI ตามเอกสารธุรกรรม หรื อตามเอกสารอื่นใด ผู้สนับสนุน
ตกลงที่จะ (และทําให้ แน่ใจว่าบริ ษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุนจะ) ผ่อนเวลา
การใช้ สิ ท ธิ เรี ย กร้ องของผู้สนับ สนุน หรื อบริ ษั ทในกลุ่มของผู้สนับ สนุน
ดังกล่าวออกไป จนกว่าหน้ าที่ทงหมดของ
ั้
TTTBB และ TTTI ภายใต้
เอกสารธุรกรรมจะได้ รับการปลดเปลือ้ งทั ้งหมด ทัง้ นี ้ โดยสิทธิ เรี ยกร้ อง
ดังกล่าวจะเป็ นหนี ้ด้ อยสิทธิกว่าหนี ้ที่ TTTBB และ TTTI มีต่อกองทุนทั ้งนี ้
ยกเว้ นสัญญาตามที่ระบุไว้ ในสัญญาข้ อตกลงดําเนินการ
 ผู้สนับสนุน TTTBB และ TTTI จะนําส่งงบการเงิน บัญชี หรื อข้ อมูลอื่นๆ
ตามที่ ได้ มีการร้ องขอตามสมควรจากกองทุน เพื่อใช้ ใ นการกํ ากับดูแ ล
ธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ
 จนกว่าหน้ าที่ทงหมดของ
ั้
TTTBB ภายใต้ เอกสารธุรกรรมจะได้ รับการปลด
เปลื ้องทั ้งหมด TTTBB จะต้ องคงไว้ ซงึ่ อัตราส่วนทางการเงินดังต่อไปนี ้
(1) อัตราส่วนหนี ้สินหมุนเวียนต่อทุนไม่เกิน 1 เท่า
(2) อัตราหนี ้สินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า และ
(3) อัตราส่วนทางการเงินในการจ่ายเงินปั นผลตามที่สญ
ั ญากําหนด
ทังนี
้ ้ ตามคํานิยามและรายละเอียดวิธีการคํานวณที่กําหนดไว้ ในสัญญา
ในกรณีที่อตั ราส่วนทางการเงินไม่เป็ นไปตามที่กําหนด TTTBB อาจไม่
สามารถจ่ า ยเงิ นปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้น หรื อก่ อหนี ส้ ิ นเพิ่ม เติ มได้ เว้ นแต่
หนี ้สินดังกล่าวจะเป็ นหนี ้ด้ อยสิทธิกว่าหนี ้ที่ TTTBB มีตอ่ กองทุน
หน้ าที่ ง ดเว้ น กระทํ า การของ  เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากกองทุนล่วงหน้ า TTTBB และ
บริ ษัทฯ
TTTI ถูกจํากัดมิให้ ดําเนินการบางประการ ซึง่ รวมถึงการกระทําดังต่อไปนี ้
o การประกอบธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
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ธุรกิจของ TTTBB และ TTTI ในปั จจุบนั หรื อการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทัว่ ไปของธุรกิจของ TTTBB และ TTTI ที่ดําเนินการอยู่ใน
วันที่เข้ าทําเอกสารธุรกรรม
o การเข้ าซื ้อกิจการ หุ้น หรือเข้ าถือประโยชน์ในลักษณะกรรมสิทธิ์ในนิติ
บุค คลอื่ น เว้ น แต่ เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุไ ว้ ใ นสัญ ญาข้ อ ตกลง
ดําเนินการ
o ลดทุนจดทะเบียน (เว้ นแต่กรณีการลดมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งไม่ทําให้ ทุน
จดทะเบียนของ TTTBB และ TTTI เปลี่ยนแปลง)
o การแก้ ไข เปลี่ยนแปลง สละสิทธิ หรื อดัดแปลง ซึ่งเงื่อนไขที่สําคัญ
ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรื อเงื่อนไขที่สําคัญใดๆ
ของสัญญา (ตามที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกัน) เว้ นแต่เป็ นไปตามที่กฎหมาย
ที่ใช้ บงั คับกําหนดหรื อเมื่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของ TTTBB หรือ TTTI
o การสละสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรื อยกเลิก
สัญ ญาที่ สํ า คัญใดๆ (ตามที่ คู่สัญ ญาตกลงกัน ) ซึ่ ง จํ า เป็ นต่ อ การ
ประกอบธุรกิจ
o ให้ ก้ ูยืมเงิน หรื อกระทําการใด ๆ ให้ ตนมีฐานะเป็ นเจ้ าหนี ้ ซึ่งรวมถึง
การคํ า้ ประกั น หรื อ ยอมรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า เสี ย หาย หรื อ ก่ อ หนี เ้ พื่ อ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น หรื อยอมรับโอนหนี ้จากบุคคลอื่นยกเว้ นกรณี
ดังต่อไปนี ้ เช่น (ก) TTTBB ให้ ผ้ ูสนับสนุน (และบริ ษัทย่อยของ
ผู้สนับสนุน) กู้ยืมเงิ น (แบบหมุนเวีย น) ตามจํ านวนที่ ตกลงกัน ซึ่ง
สามารถชําระและกู้ยืมใหม่ได้ ไม่ว่าเวลาใดๆ หากไม่มีการกระทําผิด
สัญญาเกิดขึ ้น ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า บริ ษัทย่อยของผู้สนับสนุนจะต้ อง
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของสัญญาข้ อตกลงดําเนินการ (ข) TTTI ให้
TTTBB กู้ยืมเงิน หรื อ (ค) บัญชีลกู หนี ้ของ TTTBB และ TTTI ที่ก่อขึ ้น
ตามธุรกิ จปกติ บนเงื่อนไขและข้ อกํ าหนดทั่วไป (arms’ length
basis) และเป็ นไปตามทางการค้ าปกติ
o ก่อหลักประกันหรื อภาระผูกพันบนบัญชีลกู หนี ้ (receivables) สินค้ า
คงคลัง หรื อทรัพย์สินของ TTTBB หรื อ TTTI (ยกเว้ นกรณี (ก) การก่อ
หลักประกันตามหรื อที่อนุญาตไว้ ในเอกสารธุรกรรม (ข) ภาระผูกพัน
ซึ่งเกิ ดขึน้ จากการดําเนินธุรกิจตามปกติ หรื อ (ค) หลักประกันหรื อ
ภาระผูกพันบนทรัพย์สินที่ไม่มีความจําเป็ นต่อธุรกิจของ TTTBB หรื อ
TTTI ตราบที่หลักประกันดังกล่าวได้ ให้ ไว้ เพื่อเป็ นประกันการกู้ยืมเงิน
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กับธนาคารพาณิชย์ รายเดียวหรื อหลายราย (ภายใต้ เงื่อนไขว่าการ
กู้ยืมเงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดอื่นๆ ของสัญญาข้ อตกลง
ดําเนินการนี ้))
o จําหน่ายบัญชีลกู หนี ้ สินค้ าคงคลัง หรือทรัพย์สินของ TTTBB หรื อ TTTI
(เว้ นแต่เป็ นการจําหน่ายทรัพย์สินโดยเป็ นไปตามเกณฑ์ของกระแสเงิน
สดที่กําหนด หรื อได้ กระทําตามธุรกิจปกติ บนเงื่อนไขและข้ อกําหนด
ทัว่ ไป (arms’ length basis) และเป็ นไปตามทางการค้ าปกติ)
o จ่ายเงินปั นผล เว้ นแต่ที่กําหนดไว้ ภายใต้ สญ
ั ญา (ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์อตั ราส่วนทางการเงินที่กําหนด)
o เข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่ไม่อยู่บนเงื่อนไขและข้ อกํ าหนดทั่วไป
(arms’ length basis) และเป็ นไปตามทางการค้ าปกติ
o ตกลงที่จะประนีประนอมยอมความ หรื อทําการประนีประนอมยอม
ความ ในการเรี ยกร้ องหรื อข้ อพิพาทใดๆ เว้ นแต่การประนีประนอม
ยอมความดังกล่าวมิได้ ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ฐานะการเงินของ TTTBB หรื อ TTTI หรื อความสามารถในการชําระ
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักของ TTTBB
o การควบกิจการ การแยกกิจการ การรวมกิจการ หรื อการดําเนินการ
ใดในลักษณะเดียวกันตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในสัญญาข้ อตกลง
ดําเนินการ
ข้ อตกลงอื่นของผู้สนับสนุน

 ผู้สนับสนุนตกลงที่จะดําเนินการให้ TTTBB และ TTTI ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
บางประการดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งรวมถึง หน้ าที่ในการส่งมอบงบการเงินที่
ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว งบการเงิน (ราย 6 เดือนและราย
ไตรมาส) ซึ่ง ได้ รั บ การสอบทานจากผู้ส อบบัญ ชี (และไม่ ว่ า กรณี ใ ด ๆ
ผู้สอบบัญชีจะต้ องเป็ นผู้สอบบัญชี เคพีเอ็มจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล / ไพร้ ซวอ
เตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส / ดีลอยท์ท้ ชู โธมัทสุ หรืออีวาย)

ข้ อตกลงไม่จําหน่ายหน่วย
ลงทุน

 ภายในระยะเวลา 3 ปี นับ แต่ วัน ที่ ทํ า การซื อ้ ขายเสร็ จ สิ น้ ผู้ สนับ สนุ น
จะต้ องไม่ขาย โอน หรื อจําหน่ายไปซึ่งหน่วยลงทุน ซึ่งผู้สนับสนุนจองซื ้อ
จนทําให้ ผ้ ูสนับสนุนถือหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนน้ อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่ว ยลงทุนทัง้ หมดที่จํา หน่ายในครัง้ แรก เว้ นแต่จะได้ รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสือจากกองทุน และในช่วงตัง้ แต่ปีที่ 4 ถึ งปี ที่ 6 นับแต่
วันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น ผู้สนับสนุนจะต้ องไม่ขาย โอน หรื อจําหน่ายไป
ซึ่งหน่วยลงทุน ซึ่งผู้สนับสนุนจองซื ้อ จนทําให้ ผ้ ูสนับสนุนถือหน่วยลงทุน
เป็ นจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 19 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่จําหน่าย
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ในครัง้ แรก เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากกองทุน
การโอนสิทธิ

 ผู้สนับสนุน TTTBB หรื อ TTTI จะไม่โอนสิทธิหรื อหน้ าที่ของตนภายใต้
สัญญาข้ อตกลงดําเนินการ

การระงับข้ อพิพาท

 โดยกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการโดยอาศั ย ข้ อบัง คั บ ของสถาบั น
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม
 ดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
ดําเนินกระบวนการเป็ นภาษาไทย รวมทั ้งสถานที่ดําเนินกระบวนพิจารณา
จะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กฎหมาย

 กฎหมายไทย

สัญญาข้ อตกลงดําเนินการฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระสําคัญ แต่จะไม่แตกต่างกันในสาระสําคัญ
2.7.5

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาโอนสิทธิตามสัญญาให้ บริการโครงข่ าย

ในวันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้น เมื่อ TTTBB ได้ เช่าทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงจากกองทุนแล้ ว TTTBB จะนํา
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงดังกล่าวมาใช้ ในการให้ บริการโครงข่ายแก่ TTTI ตามสัญญาให้ บริ การโครงข่าย เพื่อให้
TTTI นําไปให้ บริ การอินเตอร์ เน็ตแก่ลูกค้ าต่อไป เงินที่ TTTBB จะนํามาชําระค่าเช่าให้ แก่กองทุนจึงมาจาก
ค่าบริการที่จะได้ รับจาก TTTI ตามสัญญาให้ บริ การโครงข่าย และเพื่อให้ กองทุนมีสิทธิได้ รับเงินค่าเช่าตามสัญญา
เช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าจาก TTTI โดยตรง TTTBB จึงจะเข้ าทําสัญญาเพื่อโอนสิทธิรับเงินตาม
สัญญาให้ บริการโครงข่ายให้ แก่กองทุน
โปรดพิจารณาสรุ ปสาระสําคัญของสัญญาโอนสิทธิตามสัญญาให้ บริ การโครงข่าย (“สัญญาโอนสิทธิ”) ดังแสดง
ในตารางด้ านล่างนี ้
คูส่ ญ
ั ญา

 TTTBB ในฐานะผู้โอนสิทธิ และ
 กองทุน ในฐานะผู้รับโอนสิทธิ

การโอนสิทธิ

 TTTBB โอนโดยปราศจากเงื่อนไข อย่างเพิกถอนไม่ได้ และโดยเด็ดขาด
ให้ แก่กองทุน ซึง่ สิทธิดงั ต่อไปนี ้
o สิทธิ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ของ TTTBB ในค่าบริ การรายเดือนและ
เงินอื่นใดที่ TTTBB ได้ รับจาก TTTI ภายใต้ สญ
ั ญาให้ บริ การโครงข่าย
ในจํานวนไม่เกินจํานวนค่าเช่า ที่ TTTBB จะต้ องชําระให้ แก่กองทุน
ั ญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ คา่ เช่า
ภายใต้ สญ
o สิทธิ เ รี ยกให้ ชําระเงินทัง้ หมดที่เกิ ดขึ ้นจากการผิ ดสัญญาให้ บริ การ
โครงข่าย รวมถึงสิทธิ เรี ยกให้ ชําระเงินใดๆ ที่ TTTBB มีสิทธิ ได้ รับ
เนื่องจากการระงับ บอกเลิก หรื อยกเลิกสัญญาให้ บริ การโครงข่าย
และ
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o สิทธิทั ้งหมดของ TTTBB ในการระงับหรื อบอกเลิกสัญญาให้ บริ การ
โครงข่าย หรื อการให้ ความยิ นยอมหรื อตกลงในการระงับหรื อบอก
เลิกสัญญาให้ บริ การโครงข่าย
 TTTBB โอนสิทธิ อื่นๆ ทั ้งหมดของตนภายใต้ สญ
ั ญาให้ บริ การโครงข่าย
ให้ แก่กองทุน ทั ้งนี ้ การโอนสิทธิดังกล่าวเป็ นการโอนอย่างมีเงื่อนไขและ
จะมีผลต่อเมื่อมีเหตุผิด สัญญาเกิ ดขึน้ (ตามที่ ได้ นิยามไว้ ในสัญญาเช่า
หลัก)
 TTTBB สละสิทธิในการตรวจสอบ การแสดงตน การโต้ แย้ ง การเรี ยกร้ อง
การบอกกล่าว และกระบวนพิจารณาโดยศาลหรื อโดยวิธีการอื่นใดที่ตนมี
อยู่ และ
 TTTBB ตกลงที่จะดําเนินการเพื่อให้ ได้ รับการบอกกล่าวรับทราบการโอน
สิทธิจาก TTTI และดําเนินการอืน่ ใด (โดยค่าใช้ จา่ ยของตนเอง) ซึง่ กองทุน
กําหนด เพือ่ ทําให้ การโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี ้สมบูรณ์
ข้ อตกลงกระทําการที่สําคัญ
ของ TTTBB

 TTTBB ตกลงกับกองทุนว่าจะดําเนินการต่างๆ รวมถึง
o ดําเนิ นการให้ TTTI
กองทุนระบุ

โอนเงินที่ต้องชําระให้ แก่กองทุนเข้ าบัญชี ที่

o ดํ า เนิ น การให้ สัญ ญาให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ย มี ผ ลใช้ บัง คับ ครบถ้ วน
สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่ให้ หลักประกัน และ
o เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรล่ ว งหน้ า จาก
กองทุน หรื อตามที่ได้ รับอนุญาตภายใต้ เอกสารธุรกรรมแล้ ว TTTBB
ตกลงที่จะไม่ดําเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) สละสิ ท ธิ เปลี่ ย นแปลง แก้ ไ ข หรื อ ดัด แปลง รวมถึ ง ให้ ค วาม
ยิ น ยอมในการสละสิ ท ธิ เปลี่ ย นแปลง แก้ ไข หรื อ ดัด แปลง
ข้ อสัญ ญาใดๆ ในสั ญ ญาให้ บริ ก ารโครงข่ า ย เว้ น แต่ ต ามที่
กฎหมายกํ า หนดและการเปลี่ ย นแปลงดังกล่า วไม่ ก ระทบถึ ง
จํานวนเงินที่ TTTI ต้ องชําระให้ แก่กองทุน หรื อระยะเวลาการ
ชําระเงิน
(ข) ระงับหรื อบอกเลิกสัญญาให้ บริการโครงข่าย
(ค) ตกลงยิ น ยอมในข้ อ เรี ย กร้ องใดๆ ภายใต้ สัญ ญาให้ บริ ก าร
โครงข่ายเว้ นแต่ ตามที่ กฎหมายกํ าหนดและการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวไม่กระทบถึงจํานวนเงินที่ TTTI ต้ องชําระให้ แก่กองทุน
หรือระยะเวลาการชําระเงิน และ
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(ง) ทําให้ เสื่อมค่า ทําลาย ลดค่า หรื อทําให้ ลดลงโดยประการใดๆ
ซึ่งมูลค่าของผลประโยชน์ของ TTTBB ที่มีในสัญญาให้ บริ การ
โครงข่าย หรื อในทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน โดยเจตนา ไม่ว่าใน
ลักษณะใดหรื อด้ วยวิธีการใด
o จัดส่งหนังสือบอกกล่าวที่ออกโดย TTTBB หรื อที่ TTTBB ได้ รับที่
เกี่ยวข้ องกับสัญญาให้ บริ การโครงข่าย
o ทํ า หนัง สื อ แจ้ ง กองทุน เมื่ อ เกิ ด เหตุห รื อ กรณี ใ ดๆ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สิ ท ธิ
เรียกร้ องของ TTTBB ภายใต้ สญ
ั ญาให้ บริ การโครงข่าย
o ดําเนินการตามหน้ าที่ของตนอย่างครบถ้ วนตามกําหนดเวลารวมทั ้ง
ใช้ สิทธิของตนภายใต้ สญ
ั ญาให้ บริ การเครื อข่ายเต็มที่ และ
o ไม่ใช้ สิทธิในการหักลบกลบหนี ้ใดๆ หรื อยกข้ อต่อสู้ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
หน้ าที่ของTTTBB ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิขึ ้นอ้ างต่อกองทุน
การบังคับการโอนที่มีเงื่อนไข

 การโอนสิทธิตามสัญญาให้ บริ การโครงข่าย (ที่มีเงื่อนไข) จะสมบูรณ์เมื่อมี
เหตุผิดสัญญาเกิดขึ ้น (ตามนิยามในสัญญาเช่าหลัก)

การรับผิดชดใช้ คา่ เสียหาย

 TTTBB จะรับผิดชดใช้ ให้ แก่กองทุนและบริ ษัทจัดการ (รวมทั ้งลูกจ้ าง
ผู้แทนกรรมการและพนักงาน) สําหรับความเสียหาย ข้ อเรี ยกร้ อง ต้ นทุน
และค่ า ใช้ จ่ า ยทั ง้ หมด (รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กั ด เพี ย งค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดําเนินการทางกฎหมาย) ที่เกิ ดขึน้ หรื อที่ จะเกิ ดขึน้ อันเป็ นผลจากหรื อ
เกี่ยวข้ องกับการผิดสัญญาของ TTTBB ดังกล่าว

การจัดสรรเงินที่ได้ รับ

 เงินทัง้ หมดที่กองทุน ได้ รับก่อน ในขณะ หรื อภายหลังจากการบังคับใช้
สิทธิ ตามสัญญาโอนสิทธิ จะต้ องนําไปชําระหนีข้ อง TTTBB ภายใต้
เอกสารธุรกรรม ตามลําดับการชําระหนี ้ที่กองทุนเห็นสมควร หากเงินที่ได้
ไม่พอชําระหนี ้ดังกล่าว TTTBB ยังคงมีหน้ าที่ต้องชําระเงินส่วนที่ขาด

การดําเนินการของกองทุน

 กองทุ น ไม่ มี ห น้ าที่ ใ นการดํ า เนิ น การใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ สั ญ ญาการ
ให้ บริ การโครงข่าย กล่าวคือ กองทุนไม่มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ใดๆ ของ
TTTBB ภายใต้ สญ
ั ญาการให้ บริการโครงข่ายดังกล่าว

การโอนสิทธิ

 TTTBB จะไม่โอนสิทธิ หรื อหน้ าที่ของตนภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิ ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรื อในบางส่วนเว้ นแต่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
จากกองทุน

การระงับข้ อพิพาท

 โดยกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการโดยอาศั ย ข้ อบัง คั บ ของสถาบั น
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรมอนุญาโตตุลาการ สํานักงาน
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ศาลยุติธรรม
 ดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
ดํ า เนิ น กระบวนการเป็ นภาษาไทย รวมทั ง้ สถานที่ ดํ า เนิ น กระบวน
พิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
การปลดหลักประกันและการ
โอนกลับคืนซึง่ ทรัพย์สิน
หลักประกัน

 เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน กองทุนจะต้ องปลดหลักประกันและ
โอนทรั พย์ สินหลัก ประกัน ตามที่ TTTBB ร้ องขอ ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
TTTBB

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ

 กฎหมายไทย

สัญญาโอนสิทธิฉบับที่ลงนามอาจมีความแตกต่างจากสรุปสาระสําคัญนี ้ แต่จะไม่แตกต่างในสาระสําคัญ
2.7.6

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาบัญชีธนาคาร

โปรดพิจารณาสรุปสาระสําคัญของสัญญาบัญชีธนาคารดังแสดงในตารางด้ านล่างนี ้
คูส่ ญ
ั ญา

 กองทุน ในฐานะผู้ซื ้อ
 TTTBB ในฐานะผู้ขาย และ
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ในฐานะธนาคารผู้รักษาบัญชี (มหาชน)

ข้ อกําหนดหลัก

 TTTBB ตกลงที่จะเปิ ดบัญชี (“บัญชีเพื่อการซื ้อขายทรัพย์สินเส้ นใยแก้ ว
นําแสงในอนาคต”) กับธนาคารผู้รักษาบัญชี และดํารงบัญชีธนาคาร
ดังกล่าวไว้ จนกว่าเงินทั ้งหมดในบัญชีจะถูกเบิกถอนโดยกองทุน
 คู่สัญญาทุกฝ่ ายตามสัญญาบัญชีธนาคารตกลงว่าตัวแทนของกองทุน
(ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ ายสัญญาบัญชีธนาคาร) จะเป็ นผู้มีอํานาจ
ลงนามสัง่ จ่ายเงินร่ วมกับ TTTBB (ดังนัน้ ตัวแทนของกองทุนและของ
TTTBB ฝ่ ายละหนึ่งคนจะต้ องลงนามร่ วมกันเพื่อสัง่ จ่ายเงินจากบัญชี)
และห้ ามมิให้ เปลี่ยนแปลงตัวผู้มีอํานาจลงนามสัง่ จ่ายเงินของกองทุน เว้ น
แต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากกองทุนก่อน
 ต้ นทุนในการติดตังทรั
้ พย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงสําหรับการส่งมอบในปี ที่ 2
จะถูกนํามาฝากไว้ ในบัญชีเพื่อการซื ้อขายทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงใน
อนาคต ณ วันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น
 วัต ถุป ระสงค์ ข องบัญ ชี เ พื่อ การซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นํ า แสงใน
อนาคต คือ เพื่อให้ มั่นใจว่าการใช้ เงินในบัญชีดงั กล่าวจะเป็ นไปเพื่อการ
ติ ด ตัง้ ทรั พย์ สิ น เส้ น ใยแก้ วนํ า แสงในอนาคต และการเบิ ก ถอนเงิ น จะ
ดําเนินการได้ ภายใต้ เงื่อนไขว่า TTTBB ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ส่งมอบทรัพย์สิน
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ตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินแล้ ว
 กองทุนตกลงที่จะทําคําสั่งเป็ นหนังสือถึงธนาคารผู้รักษาบัญชี เพื่อที่จะ
โอนเงินในบัญชีเพื่อการซื ้อขายทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคต เป็ น
จํานวนเท่ากับต้ นทุนในการติดตั ้งตามที่ตกลงกันสําหรับการส่งมอบในปี ที่
2 (เป็ นจํานวน 350,000,000 บาท) ในวันเริ่ มต้ นปี ที่ 2 นับจากวันที่ทําการ
ซื ้อขายเสร็ จสิ ้น (หรื อหากเร็ วกว่านั ้น จะต้ องทําคําสัง่ ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วนั ที่กองทุนได้ รับหนังสือบอกกล่าวจาก TTTBB ยืนยันว่า TTTBB
ได้ ส่ ง มอบทรั พย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นํ า แสงในอนาคตให้ แ ก่ ก องทุน ได้ ก่ อ น
กําหนดการที่กําหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน) ด้ วยวิธีการโอนเงินเข้ า
บัญชีธนาคารที่ TTTBB ได้ แจ้ งให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
้ ้ ภายใต้
เงื่อนไขว่า TTTBB จะต้ อง (ก) ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ส่งมอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ ว
นํ า แสงในอนาคตแล้ ว และ (ข) ส่ ง มอบเอกสารตามสัญ ญาซื อ้ ขาย
ทรัพย์สิน (เช่น หนังสือรับรองการส่งมอบ และกําหนดการส่งมอบ) ให้ แก่
กองทุนในช่วงปี ที่หนึง่ นับแต่วนั ที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น (แล้ วแต่กรณี)
การโอนสิทธิ

 TTTBBจะไม่โอนสิทธิหรื อหน้ าที่ของตนภายใต้ สญ
ั ญาบัญชีธนาคาร

การระงับข้ อพิพาท

 โดยกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการโดยอาศั ย ข้ อบัง คั บ ของสถาบั น
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม
 ดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
ดํ า เนิ น กระบวนการเป็ นภาษาไทย รวมทั ง้ สถานที่ ดํ า เนิ น กระบวน
พิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ

 กฎหมายไทย

สัญญาบัญชีธนาคารฉบับที่ลงนามอาจมีความแตกต่างจากสรุปสาระสําคัญนี ้ แต่จะไม่แตกต่างในสาระสําคัญ
2.7.7

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญากู้ยืมเงิน

โปรดพิจารณาสรุปสาระสําคัญของสัญญากู้ยืมเงินดังแสดงในตารางด้ านล่างนี ้
คูส่ ญ
ั ญา

 กองทุน ในฐานะผู้ก้ ู
 TTTBB ในฐานะผู้ให้ ก้ ู

การกู้ยืมและวัตถุประสงค์

 ในวันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น TTTBB ตกลงให้ กองทุนกู้ยืมเงินจํานวนไม่
เกิน 4,042.5 ล้ านบาท (“เงินกู้”) ซึง่ เป็ นจํานวนเงินเท่ากับภาษี มลู ค่าเพิ่ม
ของราคาซื ้อขายทรัพย์สิน
 ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า TTTBB ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าต่อไป
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ให้ ถือว่ากองทุนได้ รับเงินกู้จาก TTTBB แล้ วในวันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น
 TTTBB จะออกและส่งมอบใบกํากับภาษี สําหรับการขายทรัพย์สินให้ แก่
กองทุน และ TTTBB จะต้ องชําระภาษี มลู ค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
 กองทุนจะต้ องใช้ ความพยายามอย่ างเต็ม ความสามารถในการขอเงิ น
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม คื น จากกรมสรรพากรโดยเร็ ว ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะสามารถ
ดําเนินการได้ ภายหลังจากวันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น
 ในกรณีที่กรมสรรพากรปฏิเสธการคืนเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มเต็มจํานวน หรื อ
คื น ล่ า ช้ าเกิ น กว่ า 6 เดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ ทํ า การซื อ้ ขายเสร็ จ สิ น้ (หรื อ
ระยะเวลาอื่นใดตามที่ TTTBB ตกลง) กองทุนจะต้ องดําเนินการตาม
สมควรภายในระยะเวลาที่ เ หมาะสม ซึ่ง รวมถึ ง (แต่ไ ม่จํากัดอยู่เพี ย ง)
การเริ่ ม กระบวนการทางกฎหมายต่อ กรมสรรพากร หรื อ ต่ อ ศาล เพื่ อ
เรี ย กร้ องขอคื น เงิ น ภาษี มูล ค่า เพิ่ ม เต็ ม จํ า นวน และจะต้ องอนุญ าตให้
TTTBB เข้ าร่ วมในกระบวนการทางกฎหมายดังกล่าว (เท่าที่กฎหมายจะ
อนุญาตให้ ทําได้ ) รวมทั ้งดําเนินการทางกฎหมายตามคําสัง่ และแนวทาง
อันสมควรของ TTTBB จนกว่าศาลจะมีคําสั่งเป็ นที่สุด ทัง้ นี ้ TTTBB
จะต้ อ งตกลงที่ จ ะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบค่า ใช้ จ่ า ยและค่ า เสี ย หายทัง้ หมดที่
เกิดขึ ้นจากการขอคืนเงินภาษีมลู ค่าเพิ่มดังกล่าว
ดอกเบี ้ย

 ดอกเบี ้ยเงินกู้ในอัตราร้ อยละ 2 ต่อปี ของเงินต้ นค้ างชําระ โดยจะคํานวณ
เป็ นรายปี ทุก ๆ ระยะเวลา 365 วัน และตามจํานวนวันจริ งที่ล่วงเลยไป
โดยการชําระดอกเบี ้ยจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงิน

การชําระดอกเบี ้ย

 กองทุนจะชําระดอกเบี ้ยในวันที่ 20 ธันวาคมของแต่ละปี (เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่
20 ธันวาคมปี 2558) และหากวันดังกล่าวมิใช่วนั ทําการ ให้ กองทุนชําระ
ในวันทําการถัดไป
 หากกองทุน ยัง ไม่ ไ ด้ รั บ ชํ า ระเงิ น ภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม คื น จากกรมสรรพากร
ครบถ้ วนภายในสอง (2) ปี นับแต่วนั ที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้น กองทุนไม่มี
หน้ าที่ต้องชําระดอกเบี ้ยภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินฉบับนี ้ให้ แก่ TTTBB อีก
ต่อไป
 ในกรณีที่กองทุนได้ รับดอกเบี ้ยจากกรมสรรพากรเกินกว่าร้ อยละ 2 ต่อปี
ภายในสอง (2) ปี นับแต่วันที่ทําการซือ้ ขายเสร็ จสิน้ กองทุนจะมอบเงิ น
ดอกเบี ้ยส่วนเกินที่ได้ รับชําระจริ งดังกล่าวให้ แก่ TTTBB
 ในกรณีที่กองทุนได้ รับชําระดอกเบี ้ยจากกรมสรรพากรภายหลังสอง (2) ปี
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นับแต่วนั ที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้น กองทุนต้ องนําส่งดอกเบี ้ยที่ได้ รับชําระ
จริงดังกล่าวทั ้งจํานวนให้ แก่ TTTBB
ข้ อจํากัดในการเรี ยกร้ องคืนเงิน  TTTBB รับทราบและตกลงว่า หน้ าที่ชําระคืนเงินต้ นเงินกู้ตามสัญญากู้ยืม
ต้ น
เงินฉบับนี ้ จะตกอยู่ภายใต้ เงื่อนไขว่า กองทุนได้ รับเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มคืน
จากกรมสรรพากร และกองทุนมีหน้ าที่ต้องชําระเงินกู้ไม่เกินจํานวนเงิน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ที่ได้ รับคืนจากกรมสรรพากร
 สําหรับจํานวนเงินที่ไม่ได้ รับคืนจากกรมสรรพากรนั ้น TTTBB ตกลงสละ
สิทธิ ของตนที่จะดําเนินการตามกฎหมายเพื่อเรี ยกร้ องเอาเงินกู้คืนจาก
กองทุน เต็ม จํ า นวน ทัง้ นี ้ โดยกองทุน จะต้ องปฏิ บัติตามสัญญาซือ้ ขาย
ทรัพย์สิน
อากรแสตมป์

 TTTBB จะเป็ นผู้รับผิดชอบชําระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ ้นตามสัญญากู้ยืม
เงินในอัตราที่กฎหมายกําหนด

ภาษี หกั ณ ที่จ่าย

 บรรดาเงินที่กองทุนชําระตามสัญญากู้นี ้ จะต้ องชําระเต็มจํานวนโดยไม่มี
การหักภาษีใดๆ เว้ นแต่เป็ นการหักตามที่กฎหมายกําหนด

การโอนสิทธิ

 TTTBB จะไม่โอนสิทธิหรือหน้ าที่ของตนภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน

การระงับข้ อพิพาท

 โดยกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการโดยอาศั ย ข้ อบัง คั บ ของสถาบั น
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม
 ดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุล าการในกรุ งเทพมหานครประเทศไทย
ดําเนินกระบวนการเป็ นภาษาไทย รวมทั ้งสถานที่ดําเนินกระบวนพิจารณา
จะอยู่ในกรุงเทพหานคร ประเทศไทย

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ

 กฎหมายไทย

สัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ลงนามอาจมีความแตกต่างจากสรุปสาระสําคัญนี ้ แต่จะไม่แตกต่างในสาระสําคัญ
2.7.8

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาให้ บริการจัดหาผู้เช่ าทรัพย์ สนิ

คูส่ ญ
ั ญา

 TTTBB ในฐานะผู้จดั หาผู้เช่าทรัพย์สิน
 กองทุน ในฐานะเจ้ าของทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ของสัญญา

 กองทุน ในฐานะเจ้ าของทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงมีความประสงค์ จะ
เปิ ดให้ มีผ้ อู ื่นร่วมใช้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง (ในสัดส่วนร้ อยละ 20 ของ
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง ทังหมดของกองทุ
้
นไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน)
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน
ของ กสทช. จึงได้ แต่งตังให้
้ TTTBB ซึ่งปั จจุบนั เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาต
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ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 และเป็ นผู้เช่าหลักของกองทุน
เป็ นผู้ดําเนินการจัดหาผู้เช่ารายอื่น
ระยะเวลาของสัญญา

 3 ปี นับแต่วนั เริ่ มต้ นของสัญญา ซึ่งจะตรงกับวันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้น
ตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน
 กองทุน มี สิ ท ธิ ต่ อ อายุ สัญ ญานี ้ ได้ อี ก ครั ง้ ละ 3 ปี โดยต้ อ งส่ ง หนัง สื อ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 6 เดือนแจ้ งการต่ออายุสญ
ั ญาให้ แก่ TTTBB

สาระสําคัญของสัญญา

 TTTBB ตกลงเป็ นผู้ดํา เนินการจัดหาผู้เช่าทรัพย์ สินรายอื่น สําหรั บ
ทรัพย์สินในสัดส่วนร้ อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงทั ้งหมดของ
กองทุนที่ได้ รับการส่งมอบจาก TTTBB ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน หากมีผ้ ู
เช่ารายอื่นสนใจเช่าทรัพย์สินในส่วนนี ้ กองทุนก็สามารถดําเนินการให้ เช่า
ต่อไปได้ (โดยอาจให้ ผ้ ูเช่ารายอื่นทําสัญญาเช่ากับกองทุนโดยตรง หรื อ
กองทุนกําหนดให้ ทําสัญญาเช่ากับTTTBB) โดย TTTBB ตกลงสละสิทธิใช้
ทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงดังกล่าวโดยทันทีที่กองทุนได้ บรรลุข้อตกลง
เรื่ องการเช่าใช้ กบั ผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว
 หาก TTTBB จะเข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นจะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากกองทุนก่อน (ซึง่ กองทุนตกลงจะไม่ปฏิเสธการให้ ความ
เห็นชอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและตกลงจะให้ ความเห็น โดยกองทุน
ต้ องแจ้ งกลับภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ ใ นสัญญาให้ บริ ก ารจัดหาผู้เช่า
ทรัพย์สิน)
 ในกรณีที่ TTTBB มีหรื อได้ ติดตังเส้
้ นใยแก้ วนําแสงซึ่งตั ้งอยู่บนเส้ นทาง
เดียวกับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงของกองทุน และมีบุคคลอื่นสนใจขอ
เช่าใช้ เส้ นใยแก้ วนําแสงบนเส้ นทางดังกล่าว TTTBB ตกลงที่จะดําเนินการ
ให้ บคุ คลดังกล่าวเช่าใช้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงของกองทุนก่อน
 TTTBB มิได้ รับประกันแก่กองทุนภายใต้ สญ
ั ญานี ้ว่าจํานวนทรัพย์ สินที่
TTTBB จะดําเนินการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นนันจะต้
้ องเป็ นจํานวนขัน้
ตํ่าเท่าใด
 เพื่อเป็ นการประกันรายได้ ให้ แก่ กองทุน ระหว่างที่ไม่มีผ้ ูใดสนใจเช่าใช้
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้ และชําระค่าเช่า
ใช้ ทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงดังกล่าวตามข้ อตกลงของสัญญาประกัน
รายได้ ค่าเช่า โดยสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าดังกล่าวจะมีกําหนดอายุไม่
เกิน 3 ปี กองทุนมีสิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญานี ้ โดยต้ องส่งหนังสือล่วงหน้ า 6
เดือนแจ้ งการต่ออายุสัญญาให้ แก่ TTTBB การส่งหนังสือแจ้ งการต่อ
106

สัญญาดังกล่าวจะมีผลทําให้ สัญญานี ้มีผลใช้ บงั คับต่อไปอีก 3 ปี โดย
อัตโนมัติโดยคู่สัญญาไม่จําต้ องเข้ าทําสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าฉบับ
ใหม่แต่อย่างใด ทัง้ นี ้ การต่ออายุสัญญาครั ง้ ใดๆ จะต้ องไม่เกินกําหนด
อายุข องใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมประเภทที่ ส ามของ
TTTBB ซึง่ จะสิ ้นอายุ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 (โปรดดูรายละเอียดตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 2.7.9 ข้ างล่างนี ้)
 คู่สัญญาตกลงว่าการดําเนินการใด ๆ ของคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวกับการจัดหา
ผู้เช่าทรัพย์ สินรายอื่นนอกจากจะต้ องอยู่ภายใต้ บงั คับของสัญญาฉบับนี ้
แล้ ว ยังให้ อยู่ภายใต้ บงั คับของและไม่เป็ นการขัดกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ของ กสทช. ในเรื่องการใช้ และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมด้ วย
 กองทุนตกลงให้ TTTBB มีสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินและรายละเอียดของ
ทรัพย์สินที่ TTTBB มีหน้ าที่ต้องจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นภายใต้ สญ
ั ญา
นี ้ ในระหว่างเวลาใด ๆ ของสัญญานี ้ โดย TTTBB ต้ องมีหนังสือแจ้ งการ
เปลี่ยนแปลงให้ กองทุนทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ TTTBB จะมีสิทธิ ดังกล่าว
ข้ างต้ นตราบเท่า ที่ สัญญาประกันรายได้ ค่าเช่ามี ผลใช้ บังคับอยู่เท่านัน้
และการดํ า เนิ น การดัง กล่ า วจะไม่ ทํ า ให้ ท รั พ ย์ สิ น กองทุ น ได้ รั บ ความ
เสี ย หาย นอกจากนัน้ การใช้ สิท ธิ ดัง กล่าวจะต้ องไม่มี ผ ลทํ าให้ กองทุน
กระทําผิดต่อคําสัง่ หรื อ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหรื อต้ องมีความ
รั บ ผิ ดทางกฎหมายหรื อระเบี ย บหรื อ คํ า สั่ง ใดๆ หรื อผิ ดสัญญาอื่ น ใดที่
กองทุนมีกบั ผู้เช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงรายอืน่
ค่าตอบแทน

 กองทุนตกลงชําระค่าตอบแทนให้ แก่ TTTBB จากการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
ตามสัญญานี ้ในอัตราร้ อยละ 25 ของจํานวนผลลัพธ์ ที่ได้ จาก (ก) ลบ (ข)
โดยที่
(ก) หมายถึง ผลรวมของค่าเช่าทรัพย์สินที่ TTTBB ได้ รับจริ งจากผู้เช่า
รายใดๆ สําหรับการเช่าทรัพย์สินในสัดส่วนของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ ว
นําแสงส่วนรองตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ TTTBB เป็ นผู้ให้ บริ การจัดหา
ผู้เช่าตามสัญญานี ้
(ข) หมายถึง ผลรวมของค่าเช่าทรัพย์สินที่ TTTBB จะต้ องชําระให้ แก่
กองทุ น ตามสัญ ญาประกัน รายได้ ค่ า เช่ า ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่
TTTBB เป็ นผู้เช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรอง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผลลัพท์ที่ได้ จาก (ก) ลบ (ข) มีค่าเท่ากับหรื อน้ อยกว่าศูนย์
กองทุนไม่จําเป็ นต้ องชําระค่าตอบแทนใดๆ ให้ แก่ TTTBB
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะชําระโดยการหักกลบลบหนี ้กับส่วนต่างของ (ก)
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และ (ข) ที่ TTTBB ต้ องส่งให้ แก่กองทุนตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ ใน
สัญญา
การรับผิดชดใช้ คา่ เสียหาย

 TTTBB จะรับผิดชดใช้ ให้ แก่กองทุนและบริ ษัทจัดการ (รวมทั ้งลูกจ้ าง
ผู้แทนกรรมการและพนักงาน) สําหรับความเสียหาย ข้ อเรี ยกร้ อง ต้ นทุน
และค่ า ใช้ จ่ า ยทั ง้ หมด (รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กั ด เพี ย งค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดําเนินการทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ ้นหรื อที่จะเกิดขึ ้นตามจริ งต่อกองทุนหรื อ
บุค คลใดๆ อัน เป็ นผลมาจากหรื อเกี่ ย วข้ องกับ การผิ ด สัญญาของหรื อ
กฎเกณฑ์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง TTTBB ดังกล่าว

การโอนสิทธิ

 TTTBB จะไม่โอนสิทธิหรือหน้ าที่ของตนภายใต้ สญ
ั ญานี ้

การระงับข้ อพิพาท

 โดยกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการโดยอาศั ย ข้ อบัง คั บ ของสถาบั น
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม
 ดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
ดําเนินกระบวนการเป็ นภาษาไทย รวมทั ้งสถานที่ดําเนินกระบวนพิจารณา
จะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ

 กฎหมายไทย

สัญญาให้ บริ การจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินฉบับที่ลงนามอาจมีความแตกต่างจากสรุ ปสาระสําคัญนี ้ แต่จะไม่แตกต่าง
ในสาระสําคัญ
2.7.9

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่ า

ในวันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้น กองทุนจะเข้ าทําสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่ากับ TTTBB เพื่อให้ กองทุนสามารถนํา
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงจํานวนร้ อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงทั ้งหมดออกให้ ผ้ อู ื่นเช่าใช้ ได้ ซึ่งถือ
ว่ากองทุนได้ เปิ ดกว้ างให้ มีผ้ ูเช่าทรั พย์ สิ นเส้ นใยแก้ ว นํ า แสงมากกว่า หนึ่งรายแล้ ว ทัง้ นี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช.
คูส่ ญ
ั ญา

 กองทุน ในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง ซึง่ มีหน้ าที่
เปิ ดให้ บคุ คลอื่นใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงของกองทุน
 TTTBB ในฐานะผู้รับประกันรายได้ ในรูปของค่าเช่า

วัตถุประสงค์ของสัญญา

 สัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า (ประกอบกับสัญญาให้ บริ การจัดหาผู้เช่า
ทรั พ ย์ สิ น ) ฉบับ นี ้ ทํ า ขึ น้ เพื่ อ ให้ ก องทุ น ในฐานะเจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง สามารถนําทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงของ
กองทุนเป็ นจํานวนร้ อยละ 20 ของทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนํ าแสงทัง้ หมด
ของกองทุน ออกให้ ผ้ ูอื่ น เช่ า ใช้ ไ ด้ ไ ม่ ว่ า ทัง้ หมดหรื อ บางส่ ว น เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับนโยบายการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกันของ
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กสทช.
ทัง้ นี ้ ในระหว่างที่ ยัง ไม่มีผ้ ูอื่น สนใจเช่าใช้ ทรั พย์ สิน เส้ นใยแก้ ว นํ าแสง
ดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้ และชําระค่าเช่าใช้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนํา
แสงดังกล่าวตามข้ อตกลงของสัญญาฉบับนี ้ เพื่อเป็ นการประกันรายได้
ให้ แก่กองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันรายได้ คา่ เช่าฉบับนี ้
ในกรณีที่มีผ้ ใู ดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้
(ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน) กองทุนก็สามารถดําเนินการให้ ผ้ เู ช่ารายอื่น
นัน้ เช่าทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงได้ โดย TTTBB ตกลงสละสิทธิ ใช้
ทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงดังกล่าวโดยทันทีที่กองทุนได้ บรรลุข้อตกลง
เรื่ องการเช่าใช้ กบั ผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว
ทังนี
้ ้ การให้ ผ้ อู ื่นเช่าใช้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงนั ้น กองทุนอาจทําได้ 2
กรณี คือ (ก) กองทุนเข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง หรื อ (ข)
กองทุนกําหนดให้ TTTBB เป็ นผู้เข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตาม
หลักเกณฑ์และความเห็นชอบของกองทุน
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง
ภายใต้ สญ
ั ญาประกันรายได้
ค่าเช่า

(ก) ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงร้ อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนํา
แสงในปั จจุบันทัง้ หมดของกองทุน ณ วันที่ ทําการซื ้อขายเสร็ จสิน้
ตามสัญ ญาซื อ้ ขายทรั พย์ สิ น ความยาวประมาณ 160,000 คอร์
กิโลเมตร และ
(ข) ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงร้ อยละ 20 ของจํานวนทรัพย์ สินเส้ นใย
แก้ วนําแสงในอนาคตความยาวประมาณ 36,000 คอร์ กิโลเมตร
(ก) และ (ข) ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า “ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรอง”
รายละเอียดตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ ายของสัญญาประกันรายได้ ค่า
เช่า
 หากกองทุนได้ รับมอบทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรองเพิ่มเติม ซึ่ง
TTTBB ในฐานะผู้ขายส่งมอบให้ แก่กองทุนตามข้ อตกลงในสัญญาซื ้อ
ขายทรัพย์ สินในระหว่างอายุของสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า คู่สัญญา
ตกลงว่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงนั ้น ให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
ภายใต้ สญ
ั ญาประกันรายได้ ค่าเช่าฉบับนี ้กองทุนตกลงให้ TTTBB มีสิทธิ
เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงและรายละเอียดของทรัพย์สินเส้ น
ใยแก้ วนําแสงภายใต้ สญ
ั ญาประกันรายได้ คา่ เช่า ในระหว่างเวลาใดๆ ของ
อายุสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าโดย TTTBB ต้ องมีหนังสือแจ้ งการ
เปลี่ยนแปลงให้ กองทุนทราบล่วงหน้ า ทั ้งนี ้ TTTBB จะมีสิทธิดงั กล่าว
ข้ างต้ นตราบเท่าที่สัญญาประกันรายได้ ค่าเช่ามีผลใช้ บังคับอยู่เท่านัน้
และการดําเนินการดังกล่าวจะต้ องไม่ทําให้ ทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสง
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ของกองทุ น ได้ รั บ ความเสี ย หายและมี คุณ สมบัติ ไ ม่ ด้ อ ยไปกว่ า เดิ ม
นอกจากนั ้น การใช้ สิทธิ ดงั กล่าวจะต้ องไม่มีผลทําให้ กองทุนกระทําผิด
ต่อคําสัง่ หรื อ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ต้ องมีความรับผิด
ทางกฎหมายหรื อระเบียบหรื อคําสัง่ ใดๆ หรื อผิดสัญญาอื่นใดที่กองทุนมี
กับผู้เช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงรายอืน่
การเริ่ มต้ นของสัญญาประกัน
รายได้ คา่ เช่า

 สัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าจะทําขึ ้น และมีผลในวันเดียวกันกับวันที่มีผล
ใช้ บงั คับของสัญญาเช่าหลัก (ตามที่ระบุในข้ อ 2.7.2 ข้ างต้ น) ซึง่ จะตรง
กับวันที่ทําการซื ้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ ้นตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน

การต่ออายุของสัญญาประกัน
รายได้ คา่ เช่า

 หากกองทุ น ประสงค์ จ ะต่ อ อายุสัญ ญาประกัน รายได้ ค่ า เช่ า สํ า หรั บ
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรอง (ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน) กองทุน
จะต้ องทําหนังสือแจ้ งต่อ TTTBB ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 6 เดือน และ
ภายหลังจากการแจ้ งดังกล่าว สัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าจะมีผลเป็ น
การต่ออายุสญ
ั ญาโดยอัตโนมัติตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญา
ประกันรายได้ ค่าเช่าฉบับเดิม (ยกเว้ นอัตราค่าเช่าซึง่ มีการจะปรับขึ ้นตาม
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) ที่ประกาศโดย
กระทรวงพาณิ ช ย์ แต่ ทั ง้ นี จ้ ะปรั บ ขึ น้ ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 3 ต่ อ ปี ) โดยที่
คู่สญ
ั ญาไม่จําต้ องเข้ าทําสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าฉบับใหม่แต่อย่าง
ใด โดยกองทุนสามารถต่ออายุสญ
ั ญาประกันรายได้ ค่าเช่าออกไปได้ ครัง้
ละไม่เกิน 3 ปี (เว้ นแต่ค่สู ัญญาจะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอื่น) แต่ทั ้งนี ้ไม่
เกินกว่ากําหนดอายุใบอนุญาตของ TTTBB (กล่าวคือ ปี 2569)

ระยะเวลาของสัญญาประกัน
รายได้ คา่ เช่า

3 ปี นับแต่วนั เริ่ มต้ นของสัญญา ซึง่ จะตรงกับวันที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้นตาม
สัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน

สาระสําคัญของสัญญา

 เพื่ อ ให้ ก องทุน ในฐานะเจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ท รั พย์ สิน เส้ นใยแก้ ว นํ า แสง
สามารถนํ าทรั พย์ สิ น เส้ นใยแก้ ว นํ า แสงส่ วนรองออกให้ ผ้ ูอื่น เช่ าใช้ ไ ด้
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายการใช้ โ ครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันของ กสทช. กองทุนตกลงดําเนินการดังนี ้
- หากมี ผ้ ู ใดสนใจเช่ า ทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นํ า แสงส่ ว นรอง (ไม่ ว่ า
้ า
ทั ้งหมดหรื อบางส่วน) กองทุนมีสิทธิดําเนินการให้ ผ้ เู ช่ารายนันเช่
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรองดังกล่าว โดย TTTBB ตกลงสละ
สิทธิ ใช้ ทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนํ าแสงดังกล่าวโดยทันทีที่ กองทุนได้
บรรลุข้อตกลงเรื่องการเช่าใช้ กบั ผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว
-

ทัง้ นี ้ การให้ ผ้ ูอื่นเช่าใช้ ทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงนั ้น กองทุนอาจ
ทําได้ 2 กรณี คือ (ก) กองทุนเข้ าทําสัญญากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง
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หรื อ (ข) กองทุนกําหนดให้ TTTBB เป็ นผู้เข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่า
รายอื่ น ตามหลัก เกณฑ์ แ ละความเห็ น ชอบ ของกองทุน หากใน
ระหว่างที่ไม่มีผ้ ูใดสนใจเช่าใช้ ทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงดังกล่าว
TTTBB ตกลงเช่าใช้ และชําระค่าเช่าใช้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง
ดังกล่าวตามข้ อตกลงของสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า เพื่อเป็ นการ
ประกันรายได้ ให้ แก่กองทุนตลอดระยะเวลาดังกล่าว
 หากกองทุนเข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง และผู้เช่ารายนั ้น
กระทําผิดหน้ าที่ตามสัญญาเช่าที่มีกับกองทุน เช่น ไม่ชําระค่าเช่า หรื อ
ชําระค่าเช่าไม่ตรงตามกํ าหนดเวลา เป็ นต้ น TTTBB ไม่มีหน้ าที่ต้อง
รับผิดชอบชําระค่าเช่าหรื อค่าเสียหายต่าง ๆ ให้ แก่ กองทุนแต่อย่างใด
นอกจากนั ้น ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงเฉพาะส่วนที่กองทุนได้ ให้ ผ้ ูเช่า
ั ญา
รายอื่นเช่าตรงจากกองทุนจะไม่ได้ รับการประกันรายได้ ภายใต้ สญ
ประกันรายได้ ค่าเช่าอีกต่อไป
 หากกองทุนกําหนดให้ TTTBB เป็ นผู้เข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นใน
นามของ TTTBB โดยตรงตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกําหนด และผู้เช่าราย
นันกระทํ
้
าผิดหน้ าที่ตามสัญญาเช่าที่มีกบั TTTBB เช่น ไม่ชําระค่าเช่า
หรื อชําระค่าเช่าไม่ตรงตามกําหนดเวลา เป็ นต้ น TTTBB ยังคงมีหน้ าที่
ต้ องรับผิดชอบชําระค่าเช่าขั ้นตํ่า (ในอัตรา 750 บาทต่อคอร์ กิโลเมตรต่อ
เดื อ น) รวมถึ ง หน้ า ที่ อื่ น ๆ ภายใต้ สัญ ญาประกัน รายได้ ค่ า เช่ า ให้ แ ก่
กองทุน และหากสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นดังกล่าวต้ องสิ ้นสุดลง ไม่ว่า
ด้ วยเหตุใด ๆ แต่ยังอยู่ในระหว่างอายุของสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า
กองทุนยังคงได้ รับประโยชน์จากสัญญาประกันรายได้ คา่ เช่าอยู่ต่อไป
 คู่สัญญาตกลงว่าการดําเนินการใด ๆ ของคู่สญ
ั ญานอกจากจะต้ องอยู่
ภายใต้ บงั คับของสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าแล้ ว ยังให้ อยู่ภายใต้ บงั คับ
ของและไม่เป็ นการขัดกับกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของ กสทช. ในเรื่ องการใช้
และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมด้ วย
การประกันรายได้ ในรูปของค่า  TTTBB จะประกันรายได้ ให้ แก่กองทุน โดยการเช่าใช้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ ว
เช่า
นําแสงส่วนรองของกองทุนและชําระค่าเช่าให้ แก่กองทุนในอัตรา 750
บาทต่อคอร์ กิโลเมตรต่อเดือน ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็ นอัตราค่าเช่าขัน้ ตํ่า
สํ า หรั บ การให้ ผ้ ูอ่ื น เช่ า ใช้ ท รั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นํ า แสงของกองทุน ใน
ระหว่างที่ ยังไม่มีผ้ ูใดสนใจเช่าทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนํ าแสงของกองทุน
ดังกล่าว
 อัตรา 750 บาทนัน้ จะมีก ารปรั บขึน้ ทุก วัน ที่ 1 มกราคมของทุกปี ทัง้ นี ้
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เริ่ ม ต้ นตั ง้ แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2559 โดยปรั บ ขึ น้ ตามอั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) ตามที่ประกาศโดยกระทรวง
พาณิ ช ย์ แต่ ทั ง้ นี ไ้ ม่ เ กิ น ร้ อยละ ต่ อ ปี 3 (อั ต ราดั ง กล่ า วยั ง ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ )
 ค่าเช่าจะชําระเป็ นรายเดือน และชําระล่วงหน้ าในวันที่ 15 ของทุกเดือน
(“วันที่ชําระค่ าเช่ า”) โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารที่กองทุนระบุ
หรื อโดยวิธีอื่นใดตามที่กองทุนและ TTTBB อาจตกลงร่วมกัน
 หน้ าที่ของ TTTBB ในการชําระค่าเช่า หรื อการปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันอื่นใด
ของ TTTBB ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าประกันรายได้ ค่าฉบับนี ้ ถือเป็ นเด็ดขาด
ไม่อาจเพิกถอนได้ ไม่มีเงื่อนไข และเป็ นอิสระต่อกันจากหน้ าที่หรื อข้ อ
ผูกพันของ TTTBB ภายใต้ สญ
ั ญาอื่นๆ และ TTTBB จะชําระค่าเช่าและ
หนี ้อื่นๆ โดยไม่ขอหักกลบลบกับหนีใ้ ดๆ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กําหนดไว้ ใน
สัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า
การชําระค่าเช่าล่าช้ า

 หากมีการชําระค่าเช่าล่าช้ า TTTBB จะต้ องเสียดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ
7.5 ต่อปี

ข้ อตกลงของ TTTBB

 ตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า TTTBB ตกลงที่จะ
ดําเนินการต่างๆ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) การดําเนินการดังต่อไปนี ้
1. ชํ าระค่าเช่ า และเงิ นอื่ นใดทัง้ หมดซึ่งถึ งกํ าหนดชํ าระเพื่ อเป็ นการ
ประกันรายได้ ให้ แก่กองทุนตามที่ระบุไว้ ในสัญญาประกันรายได้ ค่า
เช่า
2. ไม่ ทํา ให้ ท รั พย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นํ า แสงส่ ว นรองตกอยู่ภ ายใต้ ภาระ
ผูกพันใด ๆ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ ใช้ บังคับ รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้ อม การ
ได้ รั บใบอนุญาตที่ จํา เป็ นทัง้ หมดสํ าหรั บการประกอบธุร กิ จ และ
ชํ า ระภาษี อากรแสตมป์ ค่ า ใช้ จ่ า ยและค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรอง
4. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ แก่กองทุน ซึง่ รวมถึง งบการเงินประจําปี
ที่ตรวจสอบแล้ ว งบการเงินงวด 6 เดือนซึง่ สอบทานแล้ ว งบการเงิน
รายไตรมาสที่สอบทานแล้ ว
5. ให้ กองทุนหรื อผู้แทนของกองทุนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินเส้ นใย
แก้ วนําแสงส่วนรองที่ TTTBB เช่าใช้ ในเวลาใด ๆ ตามสมควรโดย
กองทุนจะต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าสาม (3) วันทําการ ยกเว้ นในกรณี
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ฉุกเฉิ นซึ่งกองทุนไม่จําต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ า แต่ในการเข้ าตรวจ
นัน้ กองทุนจะต้ องพยายามไม่ รบกวนหรื อ ก่ อความขัดข้ องให้ แ ก่
TTTBB และ/หรื อ การดําเนินงานของ TTTBB
6. จัด ให้ มี ก ารประกั น ภัย ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุค คลภายนอกกั บ บริ ษั ท
ประกันที่มีชื่อเสียง โดยมีวงเงินคุ้มครองตามที่ได้ ตกลงกันระหว่าง
คูส่ ญ
ั ญา
7. ปฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขของใบอนุญ าตและกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของ TTTBB และแจ้ งกองทุนทราบ
ทันทีหากได้ รับคําบอกกล่าวหรื อคําสัง่ จากหน่วยงานทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องเนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขใบอนุญาต
หรื อ กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง อาจกระทบต่ อ ความสมบู ร ณ์ ข อง
ใบอนุญาตหรื อทําให้ ใบอนุญาตถูกเพิกถอน
8. เมื่ อ ได้ รั บ การร้ องขอตามสมควรเป็ นหนังสื อจากกองทุน TTTBB
จะต้ องจัดเตรี ยมและส่งมอบตราสารหรื อเอกสาร และดําเนินการ
ใดๆ ตามที่กองทุนร้ องขอตามสมควร เพื่อให้ การเช่าทรัพย์สินเส้ นใย
แก้ วนําแสงส่วนรองตามสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่ามีผลสมบูรณ์
และมีผลใช้ บงั คับได้
9. เมื่ อ ได้ รั บการร้ องขอตามสมควรเป็ นหนัง สื อจากกองทุน TTTBB
จะต้ องให้ ความช่วยเหลือแก่กองทุนในการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องเกี่ยวกับ
การรับประกันคุณภาพ (Warranty) การประกันภัย (Insurance) หรื อ
สิทธิเรี ยกร้ องอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรอง
10. จัด เตรี ย มข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นํ า แสงส่ ว นรองให้
พร้ อมสําหรับให้ กองทุนตรวจสอบ เมื่อกองทุนร้ องขอตามสมควร
11. ไม่แสดงตนหรื ออ้ างว่ากองทุนมีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อมีความสัมพันธ์
ใดๆ ในการประกอบธุ ร กิ จ ของ TTTBB หรื อ แสดงตนว่า เป็ น
ตัว แทนของกองทุน ไม่ ว่า ในเวลาใด ๆ ยกเว้ น การปฏิ บ ัติ ต าม
หน้ า ที่ ของ TTTBB ตามสัญ ญาให้ บริ ก ารจัดหาผู้เช่า ทรั พย์ สิ น
12. เก็บรักษาบันทึกการบํารุงรักษาและซ่อมแซมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สิน
เส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรองในทางการค้ าปกติของ TTTBB
13. จัดเตรี ย มข้ อมูล หนัง สื อ บัน ทึก หรื อ เอกสารใดๆ ที่ จํ าเป็ นให้ แ ก่
กองทุนโดยทันทีเมื่อได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากกองทุนเพื่อการ
ที่จะทําให้ กองทุนสามารถตอบข้ อเรี ยกร้ องทางภาษี หรื อหน่วยงาน
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ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรองได้
14. ดําเนินการใดๆ เพื่อมิให้ มีการเคลื่อนย้ ายชิ ้นส่วนหรื อส่วนหนึ่งส่วน
ใดที่สําคัญของทรั พย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรอง เว้ นแต่เป็ นไป
ตามสัญญาบริหารดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
15. ดําเนิ นการใดๆ เพื่อให้ ชิน้ ส่วนหรื อทรั พย์ สินซึ่งติดตัง้ กับทรัพย์ สิน
เส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรอง(นอกเหนือไปจากส่วนเพิ่มเติม การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยน และการปรับปรุ ง ตามสัญญาบริ หาร
ดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สิน (ถ้ ามี) ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ ของกองทุน)
ภายหลังจากวันเข้ าทําสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่ามีการระบุอย่าง
ชัดเจนและสามารถดําเนินการรื อ้ ถอนออกจากทรัพย์สินเส้ นใยแก้ ว
นํ าแสงส่วนรอง ได้ อย่างถาวร โดยไม่ ก่อให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง
16. ไม่ให้ เช่าช่วงหรืออนุญาตให้ บคุ คลใดใช้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง
ส่วนรองหากไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากกองทุน เว้ นแต่ที่
จะอนุญาตให้ กระทําได้ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาประกันรายได้ คา่ เช่า
17. ดําเนินการมิให้ มีการแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนํา
แสงส่วนรอง เว้ นแต่ (1) เป็ นกรณี ที่หากมิได้ มีการดําเนิ นการ
ดังกล่าวจะเป็ นเหตุทําให้ ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรองได้ รับ
ความเสียหายหรื อเป็ นอันตราย (2) การไม่ดําเนินการแก้ ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็ นเหตุทําให้ TTTBB ตกเป็ นผู้ผิดนัดตาม
ข้ อกําหนดของสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า และ
(3) การแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงนั ้นเป็ นการดําเนินการตามสัญญา
บริ หารดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน และ
18. แจ้ งให้ กองทุนทราบถึงการผิดสัญญาเช่าที่ TTTBB ได้ เข้ าทํากับ
บุคคลภายนอกโดยไม่ชกั ช้ า
การบํารุงรักษาทรัพย์สิน

 กองทุนได้ แต่งตั ้งให้ TTTBB เป็ นผู้จดั การและบริ หารทรัพย์สินเส้ นใยแก้ ว
นําแสงส่วนรองตามสัญญาบริ หารดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน

การประกันภัย

 กองทุนตกลงจัด ให้ มี ป ระกัน ภัย ความเสี่ ย งภัย ทรั พย์ สิ น และ TTTBB
ตกลงจัด ให้ มี ป ระกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุค คลภายนอก แต่ TTTBB
ไม่จําต้ องจัดให้ มีประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
 กองทุน จะเป็ นผู้รั บผิ ดชอบในการออกค่า ใช้ จ่า ยสํ าหรั บ การซ่อ มแซม
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง ในกรณีที่ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงนันเกิ
้ ด
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ความเสี ย หายอัน เป็ นผลนอกเหนื อจาก (ก) การใช้ ต ามปกติห รื อการ
ดํ า เนิ น งานตามปกติข องทรั พย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว นํ า แสง หรื อ (ข) ความ
เสียหายที่ TTTBB มีส่วนต้ องรับผิดด้ วย ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดและ
เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
การซ่อมแซม

 กองทุน จะเป็ นผู้รั บผิ ดชอบในการออกค่า ใช้ จ่า ยสํ าหรั บ การซ่อ มแซม
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรอง ในกรณีที่ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง
ส่ ว นรองนัน้ เกิ ด ความเสี ย หายอัน เป็ นผลนอกเหนื อ จาก (ก) การใช้
ตามปกติหรื อการดําเนินงานตามปกติของทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสง
ส่วนรอง หรื อ (ข) ความเสียหายที่ TTTBB มีส่วนต้ องรับผิดด้ วย ทั ้งนี ้
เป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในสัญญา

การรับผิดชดใช้ คา่ เสียหาย

 TTTBB ตกลงรับผิดชอบชดใช้ ความเสียหายใดๆ ซึ่งกองทุนและบริ ษัท
จัดการ (รวมทั ้งลูกจ้ าง กรรมการ และพนักงาน) ได้ รับจากความเสียหาย
ทังหลายซึ
้
ง่ รวมถึง (ก) การปฏิบตั ิผิดคํารับรองโดย TTTBB (ข) การผิดข้ อ
สัญญาของสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า หรื อสัญญาเช่าใช้ ทรัพย์สินเส้ น
ใยแก้ วนําแสงส่วนรองระหว่าง TTTBB และผู้เช่ารายอื่น (ค) ข้ อเรี ยกร้ อง
ทางด้ านละเมิดหรื อข้ อเรี ยกร้ องจากการผิดสัญญาหรื อข้ อพิพาทที่มีการ
เรี ย กร้ องโดยบุค คลภายนอกไม่ว่ า ทางตรงหรื อทางอ้ อมในประเด็ น ที่
เกี่ ย วเนื่ องกับ สัญ ญาประกัน รายได้ ค่า เช่ า และ (ง) ข้ อ พิ พาทหรื อ ข้ อ
เรี ยกร้ องที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การโดยบุคคลภายนอกหรื อ
การเข้ าใช้ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในการพาดสายทรัพย์ สินเส้ นใย
แก้ วนําแสง โดยไม่ได้ รับอนุญาต

การเลิกสัญญา

 สัญญาฉบับนี ้ จะสิ ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดอายุของสัญญาประกันรายได้
ค่าเช่า หากกองทุนไม่ได้ ดําเนินการต่ออายุสญ
ั ญาประกันรายได้ ค่าเช่านี ้
ตามข้ อกําหนดของสัญญานี ้
ในกรณีท่ีไม่มีการต่ออายุของสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า TTTBB จะส่ง
มอบทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรองให้ แก่กองทุนในสภาพที่ดี เว้ นแต่
เป็ นการเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ งานตามปกติ
 ในกรณีเกิ ดเหตุผิดสัญญาขึ ้น (ตามที่นิยามในสัญญาประกันรายได้ ค่า
เช่ า ) โดยกองทุน ไม่ มี ส่ ว นผิ ด กองทุน อาจใช้ สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งฝ่ ายเดี ย ว
ดังต่อไปนี ้
(ก) บอกเลิกสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าฉบับนี ้
(ข) เรี ย กร้ องค่าเช่า ที่เหลื ออยู่ ซึ่งเป็ นจํ านวนรวมของ (ก) ค่าเช่าที่ ถึ ง
กําหนดชําระแล้ วแต่ยังค้ างชําระอยู่ก่อนวันชําระค่าเช่าถัดจากวัน
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เลิกสัญญา และ (ข) ค่าเช่าที่เหลือซึ่งคํานวณนับจากวันที่ชําระค่า
เช่าถัดจากวันเลิกสัญญาจนถึงวันสิน้ สุดสัญญาเช่าหลัก (“มูลค่ า
ความเสียหายที่กาํ หนด”)
(ค) เข้ าไปในพื ้นที่อนั เป็ นที่ตั ้งของทรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรอง
และยึดครองทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงส่วนรองนัน้ โดยตรงหรื อ
โดยตัวแทน และ/หรื อ
(ง) ใช้ สิทธิใดๆ ที่มีภายใต้ กฎหมาย
 การประกันรายได้ ในรู ปแบบของการเช่าภายใต้ สญ
ั ญาประกันรายได้ ค่า
เช่าฉบับนี ้ไม่สามารถยกเลิกหรื อบอกเลิกได้ ก่อนครบกําหนด ยกเว้ นตาม
เงื่อนไขที่ระบุชดั แจ้ งในสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า
การโอนสิทธิ

 TTTBB จะไม่โอนสิทธิหรือหน้ าที่ของตนภายใต้ สญ
ั ญานี ้

การระงับข้ อพิพาท

 โดยกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการโดยอาศั ย ข้ อ บัง คับ ของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม
 ดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุ งเทพมหานครประเทศไทย
ดํ า เนิ น กระบวนการเป็ นภาษาไทย รวมทั ง้ สถานที่ ดํ า เนิ น กระบวน
พิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ

 กฎหมายไทย

สัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระสําคัญ แต่จะไม่แตกต่างกันในสาระสําคัญ
2.8

นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุนแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
2.8.1

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้ ในกรณีที่กองทุนมี
กําไรสะสมเพียงพอ
(1)

การจ่ายเงินปั นผลใดๆ จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้ วในแต่ละรอบปี บัญชีไม่น้อย
กว่า ร้ อยละ 90 ของกํ าไรสุท ธิ ที่ป รั บ ปรุ งแล้ ว ภายใน 90 วันนับแต่วัน สิน้ รอบบัญชี ที่มีก าร
จ่ายเงินปั นผล ทังนี
้ ้ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์
“กํ า ไรสุท ธิ ที่ป รั บปรุ งแล้ ว ” หมายถึ ง กํ าไรสุท ธิ ข องกองทุน ที่ ทํ า การปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยรายการ
ดังต่อไปนี ้
(ก)

การหักกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (unrealised gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน รวมทัง้ การปรั บปรุ ง ด้ ว ยรายการอื่น ตามแนวทางที่ สํา นัก งาน
คณะกรรมการ กลต. กําหนด เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุน
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(ข)

การหักรายจ่ายฝ่ ายทุนเพื่อการดําเนินการที่เกี่ยวกับการก่อสร้ างเพิ่มเติม การย้ าย
การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงและพัฒนาทรัพย์สินของกองทุน ทั ้งนี ้ ต้ องเป็ นไปตาม
คําสัง่ ของภาครัฐ1

(ค)

การหักด้ วยรายการเงินสํารองที่กันไว้ เพื่อซ่อมแซม บํารุ งรักษาหรื อปรับปรุ งกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนตามแผนที่กําหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการ
กองทุน และหนัง สื อ ชี ช้ วน หรื อ ที่ บ ริ ษั ท จัด การได้ แ จ้ ง ให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ทราบ
ล่วงหน้ า และ

(ง)

การหักด้ วยรายการเงินสํารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายชําระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพัน
ของกองทุนตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 3 “นโยบายการกู้ยืมเงิ น”
ท้ ายนี ้หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า

ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้ จ่ายทยอยตัดจ่ายหรื อผลขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้น (unrealised loss)เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะกันสํารองตามรายการตามข้ อ (ค) และ (ง)
ข้ างต้ นได้ ในจํานวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ ของจํานวนเงินที่มีภาระตามข้ อ (ค) และ (ง) ข้ างต้ น ใน
แต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้ วยค่าใช้ จา่ ยที่ไม่ใช่เงินสด
(2)

ในกรณีที่กองทุนมีกําไรสะสม บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกําไร
สะสมได้

(3)

ในกรณีที่กองทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผล ไม่ว่าจะเป็ นการ
จ่ายจากกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วตาม (1) และ/หรื อ จากกําไรสะสมตาม (2) ข้ างต้ น

ในกรณีที่มีการแก้ ไขหรื อกําหนดเพิ่มเติมซึง่ กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน
ในอนาคตบริษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนัน้
2.8.2

เงื่อนไขของการจ่ ายเงินปั นผล
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าน้ อย
กว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง้ นั ้นและให้ ยกไปจ่ายเงิน
ปั นผลพร้ อมกันในงวดถัดไป แต่กองทุนจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้ วในแต่ละ
รอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.8.1 “นโยบายการ
จ่ายเงินปั นผล”

2.8.3 วิธีการจ่ ายเงินปั นผล
(1)

1

บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสกุลบาท โดยจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 90
วันนับแต่สิ ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผล โดยในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั น

หากกองทุนต้ องดําเนินการตามคําสัง่ ของภาครัฐในการนําสายใยแก้ วนําแสงลงใต้ ดนิ (กรุ ณาดูหวั ข้ อ 8.3.3) กองทุนจะมีรายจ่ายฝ่ ายทุนที่
อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ทังนี
้ ้ คาดการณ์ไม่ได้ วา่ จะเกิดขึ ้นเมื่อใด แต่ได้ มีการประมาณการรายจ่ายฝ่ ายทุนดังกล่าวไว้ ในรายงานการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ เส้ นใยแก้ วนําแสง (กรุณาดูภาคผนวก 2 และ 3) อนึ่ง รายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกิดขึ ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ได้ มีการประมาณการไว้
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ผลได้ ในระยะเวลาดั ง กล่ า ว บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ กลต. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(2)

บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และอัตราเงิน
ปั นผลที่จะจ่ายด้ วยวิธีการดังนี ้
(ก)

ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึง่ ฉบับ

(ข)

ปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ

(ค)

ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์

เฉพาะผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน ที่ มี ชื่ อปรากฏอยู่ใ นสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อหน่ว ยลงทุน ณ วัน ปิ ดสมุด
ทะเบียนเท่านั ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล
(3)

บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเป็ นเช็ค
ขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

(4)

ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ ข อรั บ เงิ น ปั น ผลจํ า นวนใดภายในอายุค วามใช้ สิ ท ธิ
เรี ยกร้ องตามที่กฎหมายกําหนดบริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการ
อื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน

2.8.4 ข้ อจํากัดสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ภายใต้ บงั คับความในเรื่ องข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าวใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดในหัวข้ อ 7.7 “ข้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุน”
บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั ้นหรื อผู้ลงทุนต่างด้ าว
นัน้ เฉพาะหน่ ว ยลงทุน ในส่ ว นที่ เ กิ น กว่ า อัต ราส่ ว นที่ กํ า หนด เว้ น แต่ เ ป็ นกรณี ที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนต่างด้ าวซึง่ ถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่าอัตราที่กําหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กําหนดนั ้น
ทังนี
้ ้ จะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงรั
้
บทราบและ
ยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทํา
บัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุน โดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนกว่าจะมีการเลิกกองทุน
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ ใน
หัวข้ อ 7.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในส่วนของหน่วย
ลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่กําหนดนั ้นให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันนันตามสั
้
ดส่วนการถือหน่วยลงทุนของ
แต่ละราย
118

กรุ ณาพิจารณาข้ อจํากัดเกี่ยวกับสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้ รับเงินปั นผลตามที่ได้ กําหนดไว้ ใน
หัวข้ อ 7.8.2 “ผลกระทบต่อผูถ้ ื อหน่วยลงทุน” ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนในจํานวนที่เกินกว่าอัตราที่
กําหนดไว้
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ เว้ นแต่กรณีที่
กลต.สํ า นัก งานคณะกรรมการ กลต. กตท. หรื อหน่ว ยงานอื่ น ใดที่ มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนั ้นโดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
2.8.5

การคืนเงินลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิ ได้ รับเงินจากการลดทุนเป็ นการเพิ่มเติมจากเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะ
ได้ รับ ในกรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินเกินกว่าที่กองทุนมีความจําเป็ นต้ องใช้
บริ ษัทจัดการมีแผนการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนเพื่อคืนเงินลงทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั จัดตั ้งกองทุน โดยเงินที่จะนํามาจ่ายคืนเพื่อการลดทุนจดทะเบียนให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนตามแผนการดังกล่าวจะนํามาจากค่าเช่าล่วงหน้ าจํานวนไม่น้อยกว่า 816 ล้ านบาทซึ่ง
กองทุนจะได้ รับจาก TTTBB ตามสัญญาเช่าหลักในวันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้น โดยบริ ษัทจัดการมีแผน
ที่จะลดทุนจดทะเบียนของกองทุนเพื่อคืนเงินลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในปี 2558 จํานวนประมาณ
461 ล้ านบาท ในปี 2559 จํานวนประมาณ 225 ล้ านบาท และในปี 2560 จํานวนประมาณ 130 ล้ าน
บาท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใช้ ดลุ พินิจลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในจํานวนที่ตํ่ากว่า
แผนการดังกล่าวข้ างต้ นหรื อไม่ลดทุนจดทะเบียนของกองทุนเลย หากบริ ษัทจัดการเห็นว่าการลดทุนจด
ทะเบียนดังกล่าวอาจกระทบต่อการบริ หารงานของกองทุน หรือเนื่องจากปั จจัยสําคัญอืน่ ๆ
การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับเงินปั นผลในอนาคตน้ อยลงเนื่องจากเงินที่นํามา
คืนนี ้เป็ นเงินค่าเช่าล่วงหน้ าซึง่ เท่ากับว่าในอนาคตกองทุนก็จะไม่ได้ รับเงินค่าเช่าจํานวนดังกล่าวข้ างต้ น
อีก ทั ้งนี ้ เงินที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับจากการคืนเงินลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้ างต้ น อาจถือเป็ นเงินได้
ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ หากกรมสรรพากรตีความว่าเงินดังกล่าว
เป็ นเงินได้ พงึ ประเมินที่จะต้ องนําไปเสียภาษี เงินได้
นอกจากนี ้ ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั และกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงให้ TTTBB เช่าและ
สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนกําหนด กองทุนจะต้ องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้ าให้ แก่ TTTBB ในกรณีที่
TTTBB ได้ ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้ วนแล้ ว ซึง่ กองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาชําระค่า
เช่าล่วงหน้ าดังกล่าว (ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน) คืนให้ แก่ TTTBB ได้
ทังนี
้ ้ ในการลดทุนจดทะเบียนเพือ่ คืนเงินลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับ
การลดทุนจดทะเบียนในหัวข้ อ 6.3 “การลดเงิ นทุนจดทะเบียน” ท้ ายนี ้

119

3.

นโยบายการกู้ยืมเงิน

3.1

ภาพรวม
ในวันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้น กองทุนจะกู้ยืมเงินจาก TTTBB จํานวนเงินไม่เกิน 4,042.5 ล้ านบาท (“เงินกู้”) ซึง่
เป็ นจํานวนเงินเท่ากับภาษี มลู ค่าเพิ่มของราคาซื ้อขายทรัพย์สินโดยกําหนดดอกเบี ้ยเงินกู้ในอัตราร้ อยละ 2 ต่อปี
ของเงินต้ นค้ างชําระ โดยจะคํานวณเป็ นรายปี ทุกๆ ระยะเวลา 365 วัน และตามจํานวนวันจริ งที่ล่วงเลยไปโดยที่
หน้ า ที่ ชํ า ระคื น เงิ น ต้ น เงิ น กู้ ดัง กล่ า ว จะตกอยู่ ภายใต้ เงื่ อ นไขว่ า กองทุ น ได้ รั บ เงิ น ภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม คื น จาก
กรมสรรพากร และกองทุนมีหน้ าที่ต้องชําระเงินกู้ไม่เกินจํานวนเงินภาษี มูลค่าเพิ่มที่ได้ รับคืนจากกรมสรรพากร
นอกจากนี ้ กองทุน จะต้ อ งใช้ ค วามพยายามอย่ า งเต็ ม ความสามารถในการขอเงิ น ภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม คื น จาก
กรมสรรพากรโดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะสามารถดําเนินการได้ ภายหลังจากวันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้นโดยที่หากกองทุน
ยังไม่ได้ รับชําระเงินภาษีมลู ค่าเพิ่มคืนจากกรมสรรพากรครบถ้ วนภายในสอง (2) ปี นับแต่วนั ที่ทําการซื ้อขายเสร็จ
สิ ้น กองทุนไม่มีหน้ าที่ต้องชําระดอกเบี ้ยภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินให้ แก่ TTTBB อีกต่อไป โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.7.7 “สรุปสาระสําคัญของสัญญากู้ยืมเงิ น"
นอกจากนี ้ กองทุนอาจพิจารณาทําการก่อหนี ้ในอนาคตในจํานวนที่เหมาะสมเมื่อเห็นว่าข้ อกําหนดของเงินกู้ที่
ได้ รับเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน ในขณะเดียวกันเนื่องจากกองทุนเองก็มีมีนโยบายที่จะจัดโครงสร้ างทุนของกองทุน
ให้ เหมาะสมเพื่อสร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน และจะบริ หารต้ นทุนเงินทุนให้ เหมาะสมและให้ อยู่ภายใต้
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด กองทุนจึงอาจพิจารณาจัดหาเงินทุนทังในรู
้ ปแบบหนี ้สิน
และทุนเพื่อการลงทุน และ/หรื อ เพิ่มประสิทธิภาพ ทําการซ่อมแซม หรื อปรับปรุงทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก
และเพื่อการลงทุน และ/หรื อ เพิ่มประสิทธิ ภาพ ทําการซ่อมแซม หรื อปรับปรุ งทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมที่
กองทุนอาจเข้ าลงทุนในอนาคตได้
บริ ษัทจัดการอาจเข้ าทําธุรกรรมจัดหาเงินทุนในนามของกองทุนเพิ่มเติมในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการมี
นโยบายที่จะรักษาความแข็งแกร่ งในฐานะทางการเงินของกองทุน โดยการรักษาโครงสร้ างเงินทุนและสัดส่วน
หนี ้สินให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ภายใต้ ข้อกําหนดของกฎหมายหลักทรัพย์

3.2

การหักค่ าใช้ จ่ายและการกันสํารองเพื่อชําระหนีต้ ามสัญญากู้ยืมเงิน
กองทุนจะทําการหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ที่ได้ จ่ายในปี ที่เกี่ยวข้ องออกจากรายได้ ของกองทุนในการ
คํานวณกํ าไรสุทธิ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล นอกจากนี ้ กองทุนจะทําการกันสํารองตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญากู้ยืมเงิน (หากมี) และกันสํารองเงินในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการชําระหนี ้ที่จะถึง
กําหนดชําระตามสัญญากู้ยืมเงินก่อนที่จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

3.3

หลักเกณฑ์ การกู้ยืมเงิน
กองทุนจะรักษาอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนตามอัตราที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด ซึง่ ณ ปั จจุบนั อัตราส่วนหนี ้สินต่อ
ทุนของกองทุนจะต้ องไม่เกินกว่าสามเท่า เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ทั ้งนี ้
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นของบริ ษัทย่อย การคํานวณอัตราหนี ้สินต่อทุนของกองทุน ให้ คํานวณส่วนของหนี ้สิน
และส่วนของทุนของบริ ษัทย่อยตามหลักการจัดทํางบการเงินรวม (consolidated basis) รวมในอัตราส่วนหนี ้สิน
ต่อทุนของกองทุนด้ วย
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บริ ษัทจัดการจะจัดหาเงินทุนเพื่อกองทุนได้ โดยวิธีการกู้ยืมเงิน และเฉพาะเพื่อการดําเนินการดังต่อไปนี ้เท่านั ้น
(1)

การได้ มาซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(2)

การก่อสร้ าง ต่อเติม หรื อพัฒนาทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นโครงการไม่แล้ วเสร็ จให้ เป็ น
โครงการแล้ วเสร็จ

(3)

การปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ก องทุน ลงทุน ให้ มี ค วามเหมาะสมต่ อ การจัด หา
ผลประโยชน์

(4)

การชําระหนี ก้ ้ ูยืมเงินหรื อภาระผูกพันที่กองทุน หรื อที่กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนลงทุน ได้ ก่อ
ภาระหนี ้ไว้ เพื่อใช้ ในการดําเนินการ (1) (2) หรือ (3) (การ refinance)

(5)

กรณีอื่นใดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศกําหนดเป็ นครัง้ คราว

ในการเข้ าทําธุรกรรมจัดหาเงินทุน บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการเพื่อให้ มีการจํากัดความรับผิดของกองทุนตาม
สัญญากู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

จัดให้ มีข้อตกลงในสัญญากู้ยืมเงินที่แสดงว่า กองทุนมีความรับผิดตามสัญญากู้ยืมเงินไม่เกินกว่ามูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน

(2)

ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการต้ องไม่มีข้อกําหนดดังต่อไปนี ้
(ก)

ข้ อกํ าหนดที่แสดงว่า กองทุนมีสิทธิ เรี ยกให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนคืนเงินทุนหรื อผลประโยชน์ ตอบ
แทนที่ได้ รับไว้ แล้ วโดยชอบให้ แก่กองทุน ไม่ว่าด้ วยเหตุใด หรือ

(ข)

ข้ อกําหนดที่แสดงว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นภายใต้ สญ
ั ญา
ที่ทําขึ ้นระหว่างกองทุนกับบุคคลภายนอก

บริ ษัทจัดการอาจนําทรัพย์สินของกองทุนไปเป็ นหลักประกันการชําระหนี ้ของกองทุนตามเอกสารการจัดหาเงินทุน
ได้ และผู้ให้ ก้ ยู ืมตามการจัดหาเงินทุนใดๆ ต้ องไม่ใช่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
3.4

ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่ องการกู้ยืมเงินที่เกี่ยวข้ องกับการชําระ
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม
บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาว่า การที่กองทุนกู้ยืมเงินจาก TTTBB จํานวนไม่เกิน 4,042.5
ล้ านบาท เพื่อนํามาชําระภาษี มลู ค่าเพิ่มจากการซื ้อทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสง เป็ นธุรกรรมที่มีความจําเป็ นและ
เป็ นประโยชน์ กับ กองทุน เนื่ องจากธุร กรรมดัง กล่าวมี ขึน้ เพื่ อให้ ก องทุน ไม่ ต้องเป็ นผู้รับภาระภาษี มูล ค่า เพิ่ ม
ดังกล่าวด้ วยตนเองและเงื่อนไขดอกเบี ้ยเงินกู้ในอัตราร้ อยละ 2 ต่อปี ก็ตํ่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อสําหรับ
ลูกค้ ารายใหญ่ชั ้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) ซึง่ ในปั จจุบนั อยู่ที่ประมาณร้ อย
ละ 6.75 ต่อปี (ข้ อมูล: ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี ้ยแบบ MLR ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งของประเทศ
ไทย) ประกอบกับกองทุนมีภาระการชําระดอกเบี ้ยเพียง 2 ปี ในกรณีที่กองทุนยังไม่ได้ รับชําระเงินภาษี มลู ค่าเพิ่ม
คืนจากกรมสรรพากรครบถ้ วน ซึง่ เป็ นเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์กบั กองทุน ดังนั ้น จึงมีความเห็นว่าธุรกรรมการกู้ยืม
เงินดังกล่าวข้ างต้ น มีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์กบั กองทุน
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4.

การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและหลักเกณฑ์ การเปิ ดเผยข้ อมูล

4.1

การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
การทําธุรกรรมระหว่างบริ ษัทจัดการเพื่อกองทุน กับบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง จะต้ องกระทําตามกฎหมายหลักทรัพย์
ดังต่อไปนี ้
4.1.1 บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ในหัวข้ อนี ้ คําว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้ อง” ให้ มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งรวมถึง
บุคคลดังต่อไปนี ้
(ก)

บริ ษัทจัดการ

(ข)

บุคคลที่ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการเกิ นร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
บริ ษัทจัดการซึง่ มิใช่หน่วยงานของรัฐ

(ค)

บุคคลที่ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ข) เกินร้ อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้ วทั ้งหมดหรื อจํานวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ เว้ นแต่บคุ คลตาม
(ข) เป็ นบริษัทที่จดั ตั ้งในต่างประเทศ

(ง)

นิติบคุ คลที่บริ ษัทจัดการถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจํานวนหุ้นส่วน

(จ)

นิติบุคคลที่มีบุคคลที่ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนเกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทั ้งหมดหรื อจํานวนหุ้นส่วนของนิติบคุ คลดังกล่าว เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ 50
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจัดการด้ วย

(ฉ)

ผู้บริหารของบริษัทจัดการ

(ช)

ผู้จดั การกองทุน

(ซ)

นิติบคุ คลที่บุคคลตาม (ฉ) หรื อ (ช) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนรวมกันเกินร้ อยละ 30 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดหรือจํานวนหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนั ้น

(ฌ)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทั ้งหมดของกองทุน

(ญ)

บุคคลที่เป็ นที่ปรึกษาของกองทุนหรือบริษัทจัดการ

(ฎ)

กองทุนอื่น(กองทุนรวมหรื อกองทุนส่วนบุคคล) ที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

(ฏ)

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

(ฐ)

ผู้บริหารทรัพย์สิน

(ฑ)

บุคคลที่ถือหุ้นของบุคคลตาม (ญ) หรื อ (ฏ) เกิ นร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทั ้งหมดของบุคคลตาม (ญ) หรือ (ฏ) แล้ วแต่กรณี ซึง่ มิใช่หน่วยงานของรัฐ
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(ฒ)

บุคคลที่ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ฑ) เกินร้ อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้ วทั ้งหมดหรื อจํานวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ เว้ นแต่บคุ คลตาม
(ฑ) เป็ นบริ ษัทที่จดั ตั ้งในต่างประเทศ

(ณ)

นิติบคุ คลที่บคุ คลตาม (ญ) หรื อ (ฏ) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลดังกล่าวเกินกว่าร้ อย
ละ 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดหรือจํานวนหุ้นส่วน

(ด)

บุค คลที่ มีอํ า นาจควบคุม บุค คลตาม (ก) ถึง (ณ) หรื อบุค คลตาม (ก) ถึ ง (ณ) ที่ มี อํ า นาจ
ควบคุมบุคคลอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต.กําหนด

(ต)

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกองทุน โดยให้ มีความหมายตามประกาศ กตท. ที่ออกตามความใน
มาตรา 89/1 ของ พรบ.หลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยามคําว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม
เพื่อประโยชน์ ของข้ อนี ้ คําว่า “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ่น กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สํานักงาน
ทรั พย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์ และหน่ ว ยงานอื่ น ตามที่ สํ า นัก งานคณะกรรมการ กลต.
กําหนด
ทั ้งนี ้ ให้ “บุคคลที่เกี่ยวข้ อง” รวมถึงบุคคลที่ กลต. สํานักงานคณะกรรมการ กลต. หรื อ กตท.
จะประกาศแก้ ไขหรือกําหนดเพิม่ เติมในอนาคต

4.1.2

ข้ อกําหนดทั่วไป
เงื่อนไขและข้ อกําหนดทัว่ ไปในการเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต.
และ กตท. ประกาศกําหนดมีดงั ต่อไปนี ้
(1)

ในการทํ าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ ยวข้ องที่ เ กี่ ยวกับทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานบริ ษั ท
จัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศที่กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทําที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม

(2)

ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ ยวข้ องที่ เกี่ ยวกับทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานดังกล่าวต้ องเป็ น
ธุรกรรมที่ใช้ ราคาที่เป็ นธรรม

(3)

บุคคลที่มีส่วนได้ เสียกับการทําธุรกรรมจะต้ องไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(4)

การคิดค่าใช้ จ่ายที่ เ กิ ดขึน้ จากการเข้ าทํ าธุ รกรรมกับ บุคคลที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ เกี่ ย วกับ ทรั พย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานจากกองทุนต้ องอยู่ในอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
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4.1.3

การดําเนินการที่ต้องได้ รับมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องในกรณีดงั ต่อไปนี ้ นอกจากจะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกําหนด
ข้ างต้ นแล้ ว บริษัทจัดการจะกระทําได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

4.1.4

(1)

การเข้ า ทํ า ธุ ร กรรมกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ เ ป็ นการได้ มาเพิ่ ม เติ ม หรื อ การจํ า หน่ า ยไป
ซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่ มีมลู ค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อ
สัญญาที่มีกบั ส่วนราชการหรื อองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังองค์
้ การของ
รัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดั ตั ้งกิจการนัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็ น
เจ้ าของซึ่งไม่มีฐานะเป็ นนิติบุคคลด้ วย) ซึ่งได้ ระบุไว้ เป็ นการเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการ
จัดการกองทุน

(2)

การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ ยวข้ องอันเป็ นสัญญาเกี่ ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินกิ จ การโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งมี มูลค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า 20
ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทํา
แก้ ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่าหรื อ

(3)

การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความ
วรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ทําธุรกรรมตามข้ อ (1) หรื อข้ อ (2)
ข้ างต้ น กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

นโยบายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
การลงทุนของกองทุนประกอบด้ วยการได้ มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของ
TTTBB ก่อนวันเข้ าลงทุน
เมื่อการจองซื ้อหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนจัดตั ้งกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ กลต. เสร็จสิ ้น
ผู้สนับสนุนในฐานะกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ TTTBB ซึ่งเป็ นผู้ที่จะจําหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานให้ แก่กองทุนจะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในจํานวนมากกว่าร้ อยละ 10
แต่ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ซึง่ ในกรณีดงั กล่าว จะทําให้ ผ้ สู นับสนุนเป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องของกองทุน
การทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานระหว่างกองทุนและผู้สนับสนุนหรื อระหว่าง
กองทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น จะต้ องกระทําภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและเหมาะสม และเป็ นไปตาม
เงื่อนไขและข้ อกําหนดตามประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ กลต. สํานักงานคณะกรรมการ กลต. หรื อ กตท. ประกาศกําหนดบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวข้ องเพิม่ เติมในอนาคต การเข้ าทําธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องบริ ษัทจัดการ
จะถื อ ปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ก ารเข้ า ทํ า ธุ ร กรรมกั บ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
โครงการจัดการกองทุนประกาศ และ/หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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4.2

ข้ อกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลและการรายงาน
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดเตรียมและเปิ ดเผยการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั ้งงบการเงิน (ทั ้งราย
ไตรมาสและรายปี ) รายงานประจําปี เหตุการณ์สําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน หรื อ
ผลประกอบการของกองทุน และเหตุการณ์อื่นใดตามที่ กลต. สํานักงานคณะกรรมการ กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์
(แล้ วแต่กรณี) กําหนด
4.2.1

การเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อ กลต. สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถอื หน่ วย
ลงทุน
เหตุการณ์สําคัญที่ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูล เช่น
(1)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นที่อยู่ระหว่างการเสนอขายครัง้ แรก
ให้ บริษัทจัดการรายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ กรุ ณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้ อ 13.1 เรื่อง “การยกเลิ กการจัดตัง้ กองทุนโดยสมัครใจ”

(2)

ให้ บริ ษัทจัดการรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่
บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึงกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีการถือหน่วยลงทุน
เกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7 “ข้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุน”

(3)

เมื่อสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีอนั ทํ าให้ การอนุมัติจัดตัง้ กองทุนของ
สํานักงานคณะกรรมการ กลต. สิ ้นสุดลงและไม่สามารถจัดตั ้งกองทุนได้ บริ ษัทจัดการจะต้ อง
แจ้ งต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ให้ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุน

(4)

เมื่อเกิดกรณีที่อาจทําให้ ต้องเลิกกองทุน ให้ บริ ษัทจัดการรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยไม่ชกั ช้ า และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ บริษัทจัดการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย

(5)

ให้ บริ ษัทจัดการรายงานพร้ อมด้ วยเหตุผลต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต.และในกรณี ที่
กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย
โดยไม่ชักช้ า เมื่อปรากฏเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สําคัญ

กรุณาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการในการเปิ ดเผยข้ อมูลในหัวข้ อ 9.1.2 “หน้าที ่
และความรับผิ ดชอบของบริ ษัทจัดการ”
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4.2.2

การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดสําหรั บหลักทรั พย์ จดทะเบียน
เมื่อ หน่วยลงทุนได้ รั บอนุมัติใ ห้ เ ป็ นหลัก ทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรั พย์ บริ ษัทจัดการจะต้ อง
รายงานข้ อ มู ล ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ในเรื่ อ งต่ า งๆ ตามที่ กํ า หนดไว้ ในประกาศตลาดหลัก ทรั พ ย์
ที่เกี่ยวข้ องตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดย ณ ปั จจุบนั เรื่ องที่ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูล เช่น
(1)

วันกําหนดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและวาระการประชุม หรื อในกรณีขอความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้ แจ้ งกําหนดวันสุดท้ ายของการรับ
หนังสือแจ้ งมติด้วย

(2)

กองทุนมีมติกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรื อวันกํ าหนดรายชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้ สิทธิใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

(3)

กองทุนจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปั นผล

(4)

กองทุนมีมติให้ เพิม่ เงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่วยลงทุน หรือลดเงินทุนจดทะเบียน

(5)

การดําเนินการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนในสาระสําคัญ

(6)

การทําธุรกรรมจัดหาเงินทุนหรื อก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนยั สําคัญ

(7)

การเกิ ดเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมี ผลกระทบต่อมูลค่า ทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สําคัญ ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทจัดการต้ อง
รายงานเรื่ องดังกล่าวพร้ อมเหตุผล

(8)

การเกิ ดเหตุการณ์ ใดๆ ต่อกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานมีผลกระทบต่อสิทธิ ประโยชน์ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหน่วยลงทุน

(9)

การประกาศเลิกกองทุน

(10)

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 10 ของ
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด

(11)

กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องได้ มาหรื อเสียไปซึ่งสัญญาทางการค้ าที่สําคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับกองทุน

(12)

การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตาม
ประกาศ กลต.

(13)

มีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามประกาศ กลต.

(14)

การผิดนัดชําระหนี ้หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินของกองทุน ซึ่งมีมูลค่าตั ้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ รวมของกองทุนที่
ปรากฏในงบการเงินหรื องบการเงินรวมล่าสุด พร้ อมทั ้งแนวทางในการแก้ ไขเหตุดงั กล่าว
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(15)

กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่เกี่ ยวข้ องมี การออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่สําคัญ การพัฒนาที่สําคัญ
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากร เทคโนโลยี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และตลาด หรื อ การค้ น พบที่ สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ

(16)

กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องมีข้อพิพาทที่สําคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน เช่น ข้ อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้ าให้ กองทุน

(17)

กองทุนมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สําคัญ

(18)

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

(19)

กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องเลิกกิจการและมีการชําระบัญชี

(20)

การประเมินราคาทรัพย์สินที่สําคัญของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องโดยผู้ประเมินราคา
อิสระเพื่อเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทัว่ ไป

(21)

กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการตัดสินใจลงทุน
หรือต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุน

(22)

การเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทุน ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์

(23)

มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน งบการเงิน และงบการเงินรวมของ
กองทุน รายงานประจําปี ของกองทุน ซึ่งได้ มีการจัดเตรี ยมตามหลักเกณฑ์ ที่ กลต. ประกาศ
กําหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวภายในกําหนดเวลาที่กําหนด
ไว้ ในหัวข้ อ 4.2.3 “งบการเงิ น” หรื อ 4.2.4 “รายงานประจํ าปี ”หรื อ 4.2.5 “การรายงานมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ” ตามแต่กรณี

(24)

รายงานสรุปผลการดําเนินงานของกองทุนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

(25)

ข้ อมูลอืน่ ใดตามที่ กลต. สํานักงานคณะกรรมการ กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

งบการเงิน
บริ ษัทจัดการต้ องยื่ นงบการเงินดังต่อไปนีต้ ่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. และในกรณีที่กองทุนมี
หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
(ก)

งบการเงินรายไตรมาสที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทานแล้ ว ทั ้งนี ้ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของ
แต่ละไตรมาส และ

(ข)

งบการเงินประจํางวดการบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว ทั ้งนี ้ ภายใน
3 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ นําส่งงบการเงินประจํางวดการบัญชีของกองทุนตามข้ อ (ข) ให้ แก่สํานักงาน
คณะกรรมการ กลต. ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการ
ได้ สง่ งบการเงินรายไตรมาสที่สี่ตามข้ อ (ก) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ ว
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งบการเงินจะต้ องจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดสําหรับการทําธุรกรรมในแต่
ละลักษณะ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีให้ ทางเลือกในการบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรม
หรื อวิธีการต้ นทุนบริษัทจัดการต้ องบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมเท่านั ้น
4.2.4

รายงานประจําปี
ให้ บริ ษั ท จั ด การจั ด ทํ า และส่ ง รายงานประจํ า ปี ของกองทุ น ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ กลต. และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ให้ ตลาดหลักทรัพย์ด้วย ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
หากระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนมีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อมูล
เกี่ ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั ง้ ของกองทุนไว้ ในรายงานประจําปี ของกองทุนที่จะจัดส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์

4.2.5

การรายงานมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ
บริษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็ นรายไตร
มาสภายใน 45 วัน นับแต่วัน สิ น้ ไตรมาส กรุ ณาพิจ ารณารายละเอีย ดเพิ่ม เติม ในหัว ข้ อ 5.2.1 “การ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน”

4.2.6

การปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทจัดการจะดําเนินการต่างๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่กําหนดไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ กลต.
สํานักงานคณะกรรมการ กลต. หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ทําการแก้ ไข เพิ่มเติม ประกาศกําหนด ออก
คําสัง่ หรื ออนุญาตเป็ นประการอืน่ ในกรณีดงั กล่าวบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิไปตามการแก้ ไข เพิ่มเติม การ
ประกาศกําหนด คําสัง่ หรื อคําอนุญาตนันโดยถื
้
อว่าได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

4.3

คํารั บรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับธุ รกรรมการได้ มาซึ่งทรั พย์ สินที่กองทุนลงทุนครั ง้ แรก และ
ความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ จากทรั พย์ สินดังกล่ าวที่
จะเข้ าทําระหว่ างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ภายหลังจากวันจดทะเบียนกองทุน ผู้สนับสนุนจะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 10 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่วยได้ แล้ วทั ้งหมดของกองทุน ดังนัน้ ผู้สนับสนุนและนิติบคุ คลอื่นที่ผ้ สู นับสนุนเป็ นผู้มี
อํานาจควบคุมจึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุน และการที่กองทุนเข้ าทําธุรกรรมดังต่อไปนี ้จะถือเป็ นการทํา
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
4.3.1

การเข้ า ทํา ธุ ร กรรมระหว่ า งกองทุ น กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ภายหลังจากที่บริ ษัทจัดการได้ รับอนุมัติให้ จดั ตั ้งกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้ มี
การจดทะเบียนกองทุนแล้ วเสร็จ บริ ษัทจัดการในนามของกองทุนจะดําเนินการเข้ าทําธุรกรรมสัญญาซื ้อ
ขายทรัพย์ สินเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์ สินที่กองทุนลงทุนครั ง้ แรกกับ TTTBB ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(เนื่องจาก TTTBB เป็ นนิติบคุ คลที่มีผ้ ูสนับสนุนเป็ นผู้มีอํานาจควบคุม) นอกจากนี ้ เนื่องจากราคาซื ้อ
ขายทรั พย์ สินตามสัญญาซือ้ ขายทรั พย์ สินนัน้ เป็ นราคาที่ไม่รวมภาษี มูลค่า เพิ่ม กองทุนจึงได้ เข้ าทํ า
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สัญญากู้ยืมเงินกับ TTTBB ในจํานวนเงินกู้ยืมเท่ากับจํานวนภาษี มลู ค่าเพิ่มของราคาซื ้อขายทรัพย์สิน
เพื่อใช้ เงินที่ก้ ูยืมดังกล่าวในการชําระภาษี มลู ค่าเพิ่มให้ แก่กรมสรรพากร โดยที่กองทุนมีหน้ าที่ต้องชําระ
เงินต้ นเงินกู้ยืมดังกล่าวให้ แก่ TTTBB เพียงจํานวนเท่ากับจํานวนเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มที่กองทุนได้ รับคืน
จากกรมสรรพากร ทั ้งนี ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่ากองทุนจะต้ องใช้ ความพยายามอย่างเต็มความสามารถใน
การขอคืนภาษี มลู ค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร
อนึ่ง กองทุนมีหน้ าที่ต้องชําระดอกเบี ้ยเงินกู้ในอัตราร้ อยละ 2 ต่อปี ของเงินต้ นค้ างชําระโดยจะคํานวณ
เป็ นรายปี ทุกๆ ระยะเวลา 365 วัน และตามจํานวนวันจริ งที่ล่วงเลยไป โดยการชําระดอกเบี ้ยจะเป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่ ระบุในสัญญากู้ยืมเงิน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.7.7 “สรุ ป
สาระสําคัญของสัญญากู้ยืมเงิน”
การเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวภายใต้ ธุรกรรมสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินจาก TTTBB จะถือเป็ นการเข้ าทํา
ธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐาน ด้ วย
เหตุผลดังต่อไปนี ้
(1)

ภายหลังจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุน ผู้สนับสนุนจะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น ซึง่
ตามประกาศ ทน. 1/2554 ประกอบกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ สน. 29/2549 เรื่ อ ง การกระทํ า ที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549
("ประกาศว่ าด้ วยการกระทําที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ") กําหนดให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทั ้งหมดของกองทุนเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุน

(2)

นอกจากนี ้ TTTBB ซึง่ จะทําการโอนขายทรัพย์สิน และให้ ก้ ยู ืมเงินให้ แก่กองทุนยังมีสถานะเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุน ตามประกาศ ทน. 1/2554 ประกอบกับนิยามคําว่า บุคคลที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที่เกี่ ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ.
21/2551") ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง เนื่องจากเป็ นนิติบุคคลที่มีผ้ ูสนับสนุนซึ่งเป็ นผู้มีอํานาจ
ควบคุมเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนด้ วย

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ขอรับรองว่าธุรกรรม เพื่อซื ้อทรัพย์สินจาก TTTBB ตามสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน เพื่อ
เป็ นทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น ลงทุน ครั ง้ แรก และธุ ร กรรมที่ ก องทุ น กู้ ยื ม เงิ น จาก TTTBB
เพื่ อ ชํ า ระ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ของราคาซื ้อขายทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าปกติโดยปราศจาก
อิทธิ พลของบุคคลที่เกี่ย วข้ อง โดยเหตุเพราะมูลค่าที่ คาดว่าจะตกลงเข้ าทํ าธุรกรรมเพื่อซือ้ ทรัพย์ สิน
ดังกล่าวได้ สะท้ อนถึงโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก กล่าวคือ
เป็ นมูลค่าการลงทุนที่คํานวณจากรายได้ ที่กองทุนจะได้ รับจากสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้
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ค่าเช่า และมูลค่าดังกล่าวสอดคล้ องกับมูลค่าที่ได้ จากการประเมินค่าโดย บริ ษัท อเมริ กัน แอ๊ พเพรซัล
(ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จํากัด ทังนี
้ ้ มูลค่าที่คาดว่าจะตกลงเข้ าทําธุรกรรม
สุดท้ าย ซึง่ กองทุนจะเข้ าทํากับ TTTBB จะได้ รับการกําหนดจากความต้ องการของนักลงทุนในช่วงเวลา
ที่ทําการเสนอขายหน่วยลงทุน (Book Building) ซึง่ จะสะท้ อนให้ เห็นถึงมูลค่ายุติธรรมที่นกั ลงทุนมีความ
ประสงค์จะเข้ าลงทุน (Fair Market Value) นอกจากนี ้ เงื่อนไขการเข้ าทํารายการดังกล่าวข้ างต้ น
ั ญา โดยเป็ นเงื่อนไขที่
(รวมถึงอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้) เป็ นเงื่อนไขที่ได้ คํานึงถึงความเหมาะสมระหว่างคู่สญ
เกิ ดขึ ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซือ้ และผู้ขายอันเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่
วิ ญ ญูช นจะพึง กระทํ า กั บ คู่สัญ ญาทั่ว ไปในสถานการณ์ เ ดี ย วกัน ด้ ว ยอํ า นาจต่ อ รองทางการค้ า ที่
ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้ องและคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสําคัญ
4.3.2

การเข้ า ทํา ธุ ร กรรมระหว่ า งกองทุน กั บ บุ ค คลที่เกี่ ยวข้ องเพื่อ จั ด หาประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ตามที่กําหนดไว้ ในร่างหนังสือชี ้ชวน และร่างโครงการจัดการของกองทุน ณ วันที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้น
บริ ษัทจัดการในนามของกองทุนจะเข้ าทําธุรกรรมสัญญาเช่าหลัก และสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่ากับ
TTTBB เพื่อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน (“ธุรกรรมสัญญาเช่ า”) และธุรกรรมสัญญา
บริ ห ารดูแ ลและบํ า รุ งรั ก ษาทรั พย์ สิ น กับ TTTBB (“ธุ ร กรรมสั ญ ญาบริ ห ารดู แ ลและบํ า รุ ง รั ก ษา
ทรั พย์ สิน”) เพื่อมอบหมายให้ TTTBB เป็ นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ดังกล่าว และธุรกรรมสัญญาให้ บริ การจัดหาผู้เช่าทรัพย์ สินกับ TTTBB (“ธุรกรรมสัญญาให้ บริ การ
จัดหาผู้เช่ าทรัพย์ สนิ ”) เพื่อมอบหมายให้ TTTBB เป็ นผู้ดําเนินการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอืน่
โดยการเข้ าทําธุรกรรมตามรายการดังกล่าว จะถือเป็ นการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานซึง่ เป็ นการเข้ าทําธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
TTTBB ซึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่มีผ้ สู นับสนุนเป็ นผู้มีอํานาจควบคุม ซึง่ จะเข้ าทําธุรกรรมสัญญาเช่า ธุรกรรม
สัญญาบริหารดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน และธุรกรรมสัญญาให้ บริ การจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน มีสถานะ
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุน ตามประกาศที่ ทน. 1/2554 ประกอบกับนิยามคําว่า บุคคลที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศ ทจ. 21/2551 เนื่องจากเป็ นนิติบุคคลที่มีผ้ ูสนับสนุนซึ่งเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมซึ่งเป็ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนด้ วย
ในการนี ้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีความเห็นว่าธุรกรรมสัญญาเช่า ธุรกรรมสัญญาบริหารดูแลและบํารุ งรักษา
และธุรกรรมสัญญาให้ บริ การจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าว ได้ เข้ าทําและดําเนินการโดยมีความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ตามรายละเอียดและ
เหตุผลสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ความจํ าเป็ นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทําธุรกรรมสัญญาเช่า ธุรกรรมสัญญาบริ หาร
ดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน และธุรกรรมสัญญาให้บริ การจัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์สิน
ภายใต้ ร่างหนังสือชี ้ชวนและร่ างโครงการจัดการกองทุน กองทุนมีความจําเป็ นในการเข้ าทํา
ธุรกรรมสัญญาเช่า แก่ TTTBB เพื่อเป็ นการหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ าง
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พืน้ ฐานและลดความเสี่ย งที่ อาจเกิ ด ขึน้ จากการเข้ า ลงทุนโดยไม่มีสัญญาเช่ารองรั บ ทัง้ นี ้
โครงสร้ างการเช่า ทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุน (ผู้ให้ เช่า) จะตกลงกับ TTTBB มีความ
สมเหตุสมผลเนื่องจาก
1.

2.

3.

4.

อัตราค่าเช่าที่ระบุในสัญญาเช่าหลัก ระหว่างกองทุนกับ TTTBB อยู่ในช่วงค่าเช่าที่
สามารถถื อได้ ว่าเป็ นราคาตลาดโดยทั่วไปจากผลสํารวจของ Sofrecom ซึ่งเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญด้ านธุรกิจโทรคมนาคมและเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุ่มของ Orange
(ผู้ให้ บริ การในธุรกิ จโทรคมนาคมในหลายประเทศ)ที่ ได้ ทําการศึกษาและพิจารณา
เปรียบเทียบจากธุรกิจประเภทเดียวกันทั ้งในและต่างประเทศ
เงื่อนไขการเช่าทรัพย์สินของกองทุน เป็ นเงื่อนไขในลักษณะที่เป็ นธรรมเนียมทางการค้ า
ปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ
(at arm’s length transaction)
สัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลภายนอกเข้ ามาทําธุรกรรมการเช่า กับ
กองทุนรวม (ภายใต้ เงื่อนไขและ/หรื อเงื่อนเวลาที่เกี่ยวข้ องภายใต้ สญ
ั ญาประกันรายได้
ค่าเช่า)
ผู้เช่าเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์
กําหนด

นอกจากนี ้ เพื่ อ ความต่ อเนื่ อ งในการจัด หาผลประโยชน์ ข องกองทุน จากทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื น้ ฐาน กองทุ น มี ค วามจํ า เป็ นในการเข้ า ทํ า ธุ ร กรรมสัญ ญาบริ ห ารดู แ ลและ
บํารุ งรักษาทรัพย์สินและธุรกรรมสัญญาให้ บริ การจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินกับ TTTBB ซึ่งเป็ นผู้มี
ความเชี่ ย วชาญและคุ้น เคยกับ ทรั พย์ สิ น ที่ ก องทุน จะเข้ า ลงทุน ให้ เ ป็ นผู้รั บผิ ด ชอบในการ
บริ หารดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน และให้ บริ การจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน ทั ้งนี ้ สัญญาให้ บริ การ
ระหว่างกองทุน (ผู้รับบริ การ) กับ TTTBB (ผู้ให้ บริ การ) ทั ้ง 2 สัญญาดังกล่าว มีความ
สมเหตุสมผล กล่าวคือ
1. ค่าธรรมเนียมที่ TTTBB จะได้ รับตามที่ระบุในสัญญาบริ หารดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ถูกกํ าหนดโดยคู่สญ
ั ญาทัง้ 2 ฝ่ าย ตามเงื่อนไขทางการค้ าปกติและอ้ างอิงจากค่าซ่อม
บํารุงที่เกิดขึ ้นจริ งในอดีต และค่าตอบแทนในการให้ บริ การจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินมีลกั ษณะ
ที่สร้ างแรงจูงใจเพื่อให้ มีการเช่า ให้ แก่ผ้ ูจดั หาผู้เช่าทรัพย์ สินในการทําการตลาดให้ แก่ผ้ ู
เช่ารายอื่นเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสร้ างผลตอบแทนให้ แก่กองทุน ทั ้งนี ้ ค่าตอบแทนทั ้งหมด
ของผู้จดั หาผู้เช่าทรัพย์สินได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในร่ างหนังสือชี ้ชวน และร่ างโครงการ
จัดการกองทุนของกองทุนให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับทราบแล้ ว
2. เงื่อนไขการจ้ าง TTTBB ในการบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์ สินของกองทุน เป็ น
เงื่อนไขในลักษณะที่เป็ นธรรมเนียมทางการค้ าปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับผู้ที่มิได้ มี
ความเกี่ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (at arm’s length transaction) โดยมีการกําหนดสิทธิ หน้ าที่
และความรับผิดชอบของ TTTBB ต่อกองทุนไว้ อย่างชัดเจน และในกรณีที่ TTTBB ไม่
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สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ตามเอกสารธุรกรรม (รวมถึ งหน้ าที่ ตามสัญญาบริ หารดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพย์สิน) กองทุนมีสิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าหลักและหากกองทุนใช้ สิทธิ
เลิกสัญญาเช่าหลักก็จะส่งผลให้ สญ
ั ญาบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สินถูกยกเลิกไป
ด้ วยตามข้ อสัญญาที่กําหนดไว้ ในสัญญาบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สิน ซึ่งสิทธิใน
การยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็ นของกองทุนโดยบริ ษัทจัดการสามารถดําเนินการใช้ สิทธิ
ดังกล่าวตามเงื่อนไขภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลักโดยปราศจากอิทธิ พลของบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง
และเงื่อนไขการจ้ างผู้จดั หาผู้เช่าทรัพย์สินของกองทุน เป็ นเงื่อนไขในลักษณะที่เป็ นธรรม
เนียมทางการค้ าปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับผู้ที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ
(at arm’s length transaction) โดยมีการกําหนดสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้
จัดหาผู้เช่าทรัพย์สินต่อกองทุนไว้ อย่างชัดเจน และหาก TTTBB จะเข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้
เช่ า ทรั พ ย์ สิ น รายอื่ น ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากกองทุน ก่ อ น โดยผู้ จัด การกองทุ น
สามารถดํ า เนิ น การใช้ สิ ท ธิ ดัง กล่ า วตามเงื่ อ นไขภายใต้ สัญ ญาว่า จ้ า งโดยปราศจาก
อิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้ องและคู่สญ
ั ญามีการตกลงว่าการดําเนินการใดๆ ของคู่สญ
ั ญา
ที่เกี่ยวกับการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นนอกจากจะต้ องอยู่ภายใต้ ข้อบังคับของสัญญา
แล้ ว ยังให้ อยู่ภายใต้ บงั คับของและไม่เป็ นการขัดกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของ กสทช. ใน
เรื่ องการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายด้ วย
(2)

ประโยชน์ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะได้รับจากการเข้าทําธุรกรรมสัญญาเช่า ธุรกรรม
สัญญาบริ หารดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน และธุรกรรมสัญญาให้บริ การจัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์สิน
การเข้ าทําธุรกรรมสัญญาเช่า และธุรกรรมสัญญาบริ หารดูแลและบํารุ งรั กษาทรัพย์ สิน แก่
TTTBB ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนจะได้ รับรายได้ ตั ้งแต่วนั
แรกที่กองทุนเข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน นอกจากนี ้ ลักษณะของสัญญาเช่า หลัก และสัญญา
บริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สินเป็ นสัญญาเช่าระยะยาวซึง่ จะลดความเสี่ยงจากความไม่
แน่นอนในการหาผู้เช่าและบริ หารจัดการ และช่วยเพิ่มความสมํ่าเสมอของกระแสรายได้ ของ
กองทุน
การเข้ าทําธุรกรรมสัญญาให้ บริ การจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินกับ TTTBB ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนจะมีผ้ ูเชี่ยวชาญในการให้ บริ การจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการจัดหาผู้เช่าทรัพย์ สิน ทําให้ กองทุนมีโอกาสที่จะได้ รับค่าเช่าที่เพิ่มมากขึ ้น
จากผู้เช่ารายอื่นเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะได้ รับประโยชน์ จากการเข้ าทํ า
ธุรกรรมสัญญาเช่า ธุรกรรมสัญญาบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สิน และธุรกรรมสัญญา
ให้ บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
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(3)

ผลกระทบทีก่ องทุนอาจได้รบั จากการเข้าทําธุรกรรมสัญญาเช่าธุรกรรมสัญญาบริ หารดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพย์ สิน และธุรกรรมสัญญาให้บริ การจัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์ สิน
กองทุนจะต้ องพึ่งพากลุ่มผู้สนับสนุนเป็ นอย่างมาก เนื่องจาก TTTBB ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่มี
ผู้สนับสนุนเป็ นผู้มีอํานาจควบคุม เป็ นผู้เช่าและผู้รับประกันรายได้ ในรู ปของค่าเช่าในธุรกรรม
สัญญาเช่า ผู้ให้ บริ การตามธุรกรรมสัญญาบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สิน และธุรกรรม
สัญญาให้ บริ การจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน ดังนั ้น ผลการดําเนินงานของกองทุนจะขึ ้นอยู่กบั ผลการ
ดําเนินการและอุปสงค์ของธุรกิจบรอดแบนด์ของกลุ่มผู้สนับสนุนเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
ความเสี่ยงดังกล่าวได้ เปิ ดเผยในร่ างหนังสือชี ้ชวน และรายละเอียดโครงการของกองทุนให้ ผ้ ู
ลงทุนได้ รับทราบแล้ ว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 6.1.1 “กองทุนจะมีแหล่ง
รายได้ หลัก ซึง่ ได้ แก่ค่าเช่าโครงข่ายตามเอกสารธุรกรรมที่กองทุนทํากับ TTTBB ดังนั ้น รายได้
ของกองทุนจึงขึ ้นอยู่กบั ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ TTTBB เป็ นสําคัญ
ดังนัน้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีความเห็นว่าการเข้ าทําธุรกรรมสัญญาเช่า ธุรกรรมสัญญาบริ หาร
ดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน และธุรกรรมสัญญาให้ บริ การจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน เป็ นธุรกรรมที่
ดีและมีความเหมาะสมต่อลักษณะการประกอบธุรกิจของกองทุนตังอยู
้ ่บนเงื่อนไขทางการค้ า
ปกติ เสมื อนเป็ นการทํ าธุ รกรรมกับคู่สัญญาทั่วไปที่ มิ ได้ มีความเกี่ ย วข้ อ งกัน เป็ นพิเศษ (at
arm’s length transaction) และเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทุนในสถานการณ์ ณ เวลาปั จจุบนั

4.4

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความเพียงพอของกรมธรรม์ ประกันภัย
ตามข้ อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2557 ที่บริ ษัทจัดการได้ รับจาก TTTBB นั ้น TTTBB ไม่ได้ ทําประกันภัยทรัพย์สิน
เส้ นใยแก้ วนําแสงที่กองทุนจะลงทุน ทังนี
้ ้ เมื่อกองทุนได้ ลงทุนในทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงแล้ ว
บริ ษัทจัดการจะดํ าเนินการจัดทํ าประกันภัยความเสีย หายต่อทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนํา แสงในปั จจุบันในวงเงิ น
เริ่ มต้ นประมาณ 3,000 ล้ านบาท โดยพิจารณาจากประมาณการต้ นทุนทดแทนใหม่ (ไม่หกั ค่าเสื่อมราคา) ของ
ทรั พย์ สิน ดังกล่าวจากผู้ประเมินราคาอิสระ และจะดํ าเนินการจัด ทําประกันภัยเพิ่มขึน้ เมื่ อกองทุนได้ รับมอบ
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงในอนาคตเพิ่มเติม
สําหรับการประกันภัยในกรณีธุรกิจหยุดชะงัก ในอดีตที่ผ่านมา TTTBB ไม่ได้ ดําเนินการให้ มีการทําประกันภัยใน
กรณีธุรกิจหยุดชะงักดังกล่าว และ TTTBB ได้ แจ้ งบริ ษัทจัดการว่า TTTBB ไม่มีนโยบายการทําประกันภัยในกรณี
ธุรกิจหยุดชะงัก เนื่องจาก TTTBB เห็นว่าการทําประกันภัยในกรณีธุรกิจหยุดชะงักจะทําให้ เกิดภาระค่าใช้ จ่ายที่ไม่
จําเป็ น (เนื่องจาก TTTBB เห็นว่าไม่ค้ มุ ค่าในเชิงธุรกิจเมื่อพิจารณาค่าเบี ้ยประกันภัยที่จะต้ องจ่ายกับโอกาสการ
ขอค่ า ชดเชยจากกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ในกรณี ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก ) และไม่ ส อดคล้ องกั บ หลั ก ปฏิ บั ติ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง และกองทุนเองก็ไม่ได้ ทําประกันภัยในกรณีธุรกิจหยุดชะงักเช่นกัน
สํา หรั บ การประกัน ภัย ความรั บผิ ด ต่อ บุค คลภายนอกนัน้ ปั จจุบัน TTTBB
ทํ าประกัน ภัยความรั บผิ ด ต่อ
บุคคลภายนอก ในวงเงิน ล้ านบาท ซึง่ วงเงินคุ้มครองดังกล่าว 200 TTTBB เห็นว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ
โดยที่ภายหลังจัดตังกองทุ
้
น TTTBB ในฐานะผู้เช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงจะยังคงเป็ นผู้ทําประกันภัยความรับ
ผิดต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
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บริ ษัทจัดการเชื่อว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่กองทุนจะจัดทําประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์ สิน (Property All
Risks) นั ้น จะมีความเพียงพอ นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่กองทุนจะเข้ า
ลงทุนมีการกระจายตัวอย่างมากตามภูมิภาคต่าง ๆ และด้ วยรู ปแบบการติดตั ้งทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนําแสงซึ่ง
ปั จจุบนั ติดตังพาดกั
้
บเสาไฟฟ้าจึงมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายค่อนข้ างตํ่า โดยส่วนใหญ่เป็ นความเสียหายที่
เกิดจากอุบตั ิเหตุบนท้ องถนนซึ่งมีบริ เวณที่เกิดความเสียหายในวงจํากัด ทําให้ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อ
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงที่กองทุนจะเข้ าลงทุนในแต่ละเหตุการณ์จะมีไม่มากนัก
อย่างไรก็ตาม นโยบายการจัดหากรมธรรม์ประกันภัยสําหรับทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้ าลงทุนดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการ
รับรองว่ากองทุนจะไม่มีความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้ าลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยสังเขปจากเหตุการณ์ดงั กล่าวในเอกสารฉบับนี ้
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5.

มูลค่ าทรั พย์ สนิ กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน

5.1

ข้ อกําหนดทางกฎหมาย
การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

เป็ นการจัด ทํ า รายงานการประเมิ น ค่ า ทรั พย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานอย่ า งเต็ มรู ป แบบที่ มี ก าร
ตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน (“รายงาน
ประเมินค่า”)

(2)

การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานต้ องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้ อย
หนึง่ ราย ในกรณีที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะเข้ าลงทุนมีมลู ค่าตั ้งแต่ 50 ล้ านบาทขึ ้น
ไป

(3)

กรณีการได้ มาซึ่งทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (ตามที่ได้
นิยามไว้ ในข้ อ 4.1.1) ต้ องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้ อยสองราย

(4)

กรณี ท รั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานเป็ นหุ้น หรื อ ตราสารแห่ ง หนี ้ (ตามข้ อ (จ) ของนิ ย ามคํ า ว่ า
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน”) ผู้ประเมินค่าต้ องเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็ นอิสระ ซึง่ จะต้ องทํา
การประเมินค่าหุ้นหรื อตราสารแห่งหนี ้ดังกล่าว เพิ่มเติมไปจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานและ
การดําเนินงานทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(5)

ผู้ประเมินค่าต้ องเป็ นนิติบคุ คลที่มีประสบการณ์หรื อความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(6)

ผู้ประเมินค่าต้ องพิจารณาผลประโยชน์หรื อการใช้ ประโยชน์ของทรัพย์สินอย่างเต็มรูปแบบ โดยพิจารณา
ถึงข้ อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง (ไม่ว่าจะเป็ นฉบับร่ างที่ใกล้ เสร็ จสมบูรณ์ หรื อฉบับลง
นามที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในโครงการจัดการกองทุน)

(7)

การประเมินค่าต้ องดําเนินการล่วงหน้ าก่อนการได้ มาซึ่งทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นเวลาไม่
เกินหนึง่ ปี

(8)

การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน จะกระทําโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกันติดต่อกันเกิน
สองครัง้ มิได้

(9)

การประเมิ น ค่า ทรั พย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานของกองทุน จะกระทํ า ทุก สามปี นับ แต่วัน ที่ มี ก าร
ประเมิ นค่าครั ง้ ล่า สุด หรื อเมื่ อปรากฏแก่ บริ ษั ทจัดการ หรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อผู้สอบบัญชี ของ
กองทุน เห็น ว่า มี เหตุก ารณ์ ห รื อการเปลี่ ย นแปลงใดๆ อัน อาจมี ผ ลกระทบต่อมูล ค่าทรั พย์ สิน กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานอย่างมี นัยสําคัญ อนึ่ง บริ ษัทจัดการอาจดําเนิ นการให้ ผ้ ูประเมิ นค่าสอบทานการ
ประเมิ นมูลค่ าทรั พย์ สินเป็ นรายไตรมาสเพื่อ ประกอบการคํานวณมูล ค่าทรั พย์ สินกิ จ การโครงสร้ าง
พื ้นฐาน ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของผู้สอบบัญชี
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5.2

การคํานวณและเปิ ดเผยมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายหน่ วยลงทุน
5.2.1

การคํานวณมูลค่ าทรั พย์ สนิ มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ และมูลค่ าของหน่ วยลงทุน
(1)

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาที่ได้ จากรายงานการประเมินค่า
หรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ ล่าสุดสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลัก ส่วนใน
กรณีการลงทุนในทรัพย์สินรองบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาอื่นที่กําหนดโดยสมาคมบริ ษัทจัดการ
กองทุน (Association of Investment Management Companies - AIMC) ทั ้งนี ้ การคํานวณ
มูล ค่ าทรั พย์ สิ นสุท ธิ ใ นส่ว นของทรั พย์ สิน ที่ กองทุน ลงทุน ครั ง้ แรกบริ ษั ท จัด การจะใช้ ร าคา
ทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนเข้ าลงทุน (กล่าวคือ ราคาซื ้อขายของทรัพย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว)
การใช้ ตัวเลขทศนิยมของมูล ค่าทรั พย์ สินสุทธิ ห รื อมูลค่า ของหน่วยลงทุน ให้ บริ ษั ทจัด การ
ดําเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดย
ใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(ข)

คํานวณมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้ าตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการ
ปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมสี่ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ห้าทิ ้ง ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้น
จากการคํานวณตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น ให้ บริ ษัทจัดการนําผลประโยชน์นั ้นรวมเข้ าเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุน

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
ของหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่กรณีที่ กลต.
สํานักงานคณะกรรมการ กลต. กตท. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
บริ ษัทจัดการจะดํ าเนิ นการให้ เป็ นไปตามนัน้ โดยถื อว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว
ทัง้ นี ้ การคํานวณมูลค่าทรั พย์ สิ น มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ และมูลค่า ของหน่ วยลงทุนที่ บริ ษัท
จัดการประกาศเป็ นการคํานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการ
ประเมินค่าครัง้ ล่าสุดเป็ นฐานในการกําหนดมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทุน ซึง่ มูลค่าดังกล่าว
อาจไม่ใช่มลู ค่าที่จะซื ้อขายได้ จริ งของทรัพย์สินหลักดังกล่าว
(2)

การเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคํานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วย
ลงทุน เป็ นรายไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ ้นไตรมาส ทั ้งนี ้ มูลค่าที่คํานวณได้ ดังกล่าว
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ต้ องมี ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ เ ป็ นผู้ รั บ รองว่ า การคํ า นวณดัง กล่ า วได้ ก ระทํ า ตามกฎหมาย
หลักทรัพย์
บริ ษั ท จัด การจะเปิ ดเผยข้ อ มูล ข้ า งต้ น ในหนัง สื อ พิ ม พ์ ร ายวัน อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ฉบับ และปิ ด
ประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่ของผู้ดูแล
ั ้ พย์สินของกองทุน
ผลประโยชน์ โดยต้ องมีการเปิ ดเผยชื่อ ประเภท และที่ตงทรั
5.2.2

รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุน
วันที่สิ ้นสุดรอบปี บัญชี คือ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี
รอบปี บัญชีครั ง้ แรกได้ แก่ระยะเวลานับตัง้ แต่วันจดทะเบียนกองทุน และสิ น้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม
2558
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6.

การออกหน่ วยลงทุ น การเพิ่ ม และลดเงิ น ทุ น จดทะเบี ย น และการจดทะเบี ย นหน่ วยลงทุ น เป็ น
หลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

6.1

การออกหน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนจะอยู่ในรู ปแบบไร้ ใบหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการ ผู้ถือหน่วยลงทุน
อาจร้ องขอให้ นายทะเบียน และ/หรื อบริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนให้ ได้ โดยยื่นคําขอออกใบหน่วยลงทุนตาม
แบบที่นายทะเบียน และ/หรื อบริ ษัทจัดการกําหนด ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซึง่ นายทะเบียนและ/
หรื อบริ ษัทจัดการกํ าหนด ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนร้ องขอดังกล่าว นายทะเบียนและ/หรื อบริ ษัทจัดการต้ อง
จัดการให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั และมีข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ เป็ น
หลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอืน่ ได้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนบันทึกรายชื่อผู้จองซื ้อแต่ละรายที่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้ อมูลที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน
เมื่อผู้จองซื ้อได้ ชําระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว
นายทะเบียนจะดําเนินการฝากหน่วยลงทุนไว้ ในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ของผู้จองซื ้อ (ซึ่งได้ เปิ ดไว้ ก่อนแล้ วกับ
นายหน้ า ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ) หรื อ บัญ ชี ท รั พ ย์ สิ น ของผู้ จองซื อ้ (ซึ่ ง ได้ เ ปิ ดไว้ ก่ อ นแล้ ว กั บ ผู้รั บ ฝากทรั พ ย์ สิ น
(custodian))หรือฝากไว้ กบั นายทะเบียน (โดยฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ตามที่ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชี
และจองซื ้อหน่วยลงทุน

6.2

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
6.2.1

หลักเกณฑ์ และวิธีการ
การเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริ ษัทจัดการจะกระทําได้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ ซึง่ ต้ องได้ รับ
อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. เว้ นแต่เป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยการ
เสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั ้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน และได้ รับ
ชํ า ระราคาค่ า หน่ ว ยลงทุ น จากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง กรณี นี ไ้ ม่ ต้ องได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ กลต.
(1)

ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 6.2.2 “มติ ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน” ท้ ายนี ้

(2)

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนไม่ขดั หรื อแย้ งกับโครงการจัดการกองทุน หรื อกฎหมาย
ว่า ด้ วยหลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคํา สั่งที่ ออกโดยอาศัย
อํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าวด้ วย และ

(3)

ได้ รั บ อนุ มัติ จ ากสํ า นั ก งานคณะกรรมการ กลต. เว้ น แต่ เ ป็ นกรณี ย กเว้ น โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้ อ 6.2.3 “ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต.” ท้ ายนี ้
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6.2.2

มติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมี มติให้ เ สนอขายหน่วยลงทุนที่ ออกใหม่ทัง้ หมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการมิได้ เริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในหนึ่งปี นับแต่
วันที่ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการต้ องดําเนินการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนอีกครัง้ หนึง่
ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เ พิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ น
การเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ูถือหน่ว ยลงทุนบางราย ต้ อ งไม่ปรากฏว่า มีผ้ ูถื อหน่วยลงทุน ซึ่ง ถื อหน่ว ย
ลงทุนรวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดคั
้
ดค้ านการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุน
วิธี ก ารขอมติผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน เพื่อ เพิ่ม เงิน ทุน จดทะเบีย นของกองทุน จะต้ อ งกระทํา ตามวิธี ก ารที่
กํา หนดไว้ ใ นข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ และไม่ข ดั หรื อ แย้ ง กับ กฎหมาย
หลักทรัพย์ ทั ้งนี ้ ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “การขอมติ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน”
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อขอมติ (ตามแต่กรณี)
(1)

(2)

ในกรณีปกติ (นอกเหนือจากการลงทุนหรื อได้ มาเพิ่มเติมซึง่ ทรัพย์สินของกองทุนตามที่กําหนด
ไว้ ในข้ อ (2) ข้ างท้ ายนี ้)
(ก)

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ข)

จํานวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วย
ลงทุน

(ค)

ในกรณีที่ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนตํ่ากว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรื อตํ่ากว่าราคาตลาด (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการจะแสดงเหตุผลที่จะเสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนในราคาดังกล่าว และ

(ง)

ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกองทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และข้ อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน (price dilution) ผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกําไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (control dilution) และ
ข้ อมูลอืน่ ใดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีเป็ นการเพิ่มทุนตามหัวข้ อ 2.2.2 “การลงทุนในทรัพย์ สินหลัก – ทรัพย์ สินที ่กองทุน
ลงทุนเพิ่ มเติ ม” นอกเหนือจากข้ อมูลตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ (1) ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ อง
จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
ขอมติ (ตามแต่กรณี) เพิ่มเติม
(ก)

ลักษณะของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง

(ข)

หลักเกณฑ์การกําหนดราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว
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(ค)

สรุ ป รายงานการประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานดั ง กล่ า ว และ
สมมติฐานที่สําคัญในการประเมินค่า

(ง)

ความเห็ น ของบริ ษั ท จัด การเกี่ ย วกั บ ความสมเหตุส มผลของสมมติ ฐ านในการ
ประเมินค่าตาม (ค)

(จ)

สรุ ป สาระสํ า คัญ ของข้ อ ตกลงเกี่ ย วกับ การจัด หาประโยชน์ จ ากทรั พย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว และร่างสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง

(ฉ)

การกู้ยืมเงินและผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น แหล่งที่มาและจํานวนเงิน
ที่จะกู้ยืม ทรัพย์ สินที่จะนําไปเป็ นหลักประกัน และลําดับสิทธิ ของเจ้ าหนีเ้ งินกู้ยืม
เปรี ยบเทียบกับผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วมีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า การเปิ ดเผย
ข้ อมูลบางรายการตามที่กล่าวข้ างต้ นก่อนการเข้ าทํารายการที่ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน จะส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการอาจไม่ระบุข้อมูลนัน้ โดยจะ
แสดงเหตุผลในการไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอ
้
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูล
มติ แล้ วแต่กรณี ทั ้งนี ้ เมื่อความจําเป็ นในการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนันหมดไป
ดังกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า
6.2.3

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
ในการยื่นคําขออนุมตั ิเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. บริ ษัทจัดการ
จะต้ องแสดงได้ ว่ากองทุนมีลกั ษณะตามที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึง่ เป็ นข้ อกําหนดเดียวกัน
กับที่ต้องปฏิบตั ิตามเมื่อมีการจัดตั ้งกองทุน นอกจากนี ้ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะต้ องไม่
ขัดหรื อแย้ งกับโครงการจัดการกองทุนกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ ที่ออกโดย
อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าวด้ วย
ให้ การอนุมตั ิของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ให้ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเป็ นอันสิ ้นสุดลง
เมื่อเกิดกรณีตอ่ ไปนี ้
(1)

บริ ษัทจัดการมิได้ เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนภายใน 1
ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต.

(2)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ ามี) มีมลู ค่าไม่
เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามที่ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีเช่นนี ้ บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจาก
เงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วัน
สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนันตามสั
้
ดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน และ
แจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่ ว ยลงทุน ดัง กล่ า ว ทัง้ นี ้ หากบริ ษั ท จัด การไม่ ส ามารถคื น เงิ น และผลประโยชน์ ภ ายใน
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กําหนดเวลานัน้ ได้ เพราะพฤติการณ์ อันใดอันหนึ่งที่บริ ษัทจัดการต้ องรั บผิ ดชอบ ให้ บริ ษัท
จัดการชําระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดเวลานั ้นจนถึงวันที่บริ ษัท
จัดการคืนเงินค่าจองซื ้อครบถ้ วน
เมื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น บริ ษัทจัดการจะยื่นคําขอแก้ ไขเพิ่มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หน่วยลงทุนที่ออกใหม่เนื่องจากการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จะต้ องดําเนินการตามข้ อกําหนด
เกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนตามหัวข้ อ 11 “การแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงการจัดการ
กองทุน” และข้ อกําหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนตามหัวข้ อ 6.4
“ข้อกําหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
6.3

การลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนบริ ษัทจัดการอาจกระทําได้ เฉพาะเมื่อเข้ ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้ มีการกําหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการ
กองทุนรวม
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณาแผนการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในหัวข้ อ 2.8.5 “การคืนเงิ นลงทุน”

(2)

กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานและ
การจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ต้ ้ องปรากฏข้ อเท็ จจริ ง ด้ วยว่ากองทุนไม่มีกําไรสะสม
เหลืออยู่แล้ ว

(3)

กองทุนมีรายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ ในการคํานวณกําไรสุทธิที่ปรับปรุ ง
แล้ วของกองทุน

(4)

กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

ทั ้งนี ้ การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามข้ อ (1) ถึง (3) ข้ างต้ นไม่จําต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชกั ช้ า ในกรณีที่กองทุนมีการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมแล้ ว แต่ไม่สามารถได้ มาซึ่งทรัพย์ สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวได้
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจกระทําโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรื อลดจํานวนหน่วย
ลงทุน และจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย
ลงทุนโดยไม่หกั เงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกําไรสะสมของกองทุน
การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนบริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามวิธีการที่
กําหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการและไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์ ทั ้งนี ้
ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 “การขอมติ ของผู้ถือหน่วยลงทุน” นอกจากนี ้ การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะต้ อง
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อยู่ภายใต้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนตามหัวข้ อ 11 “การแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงการ
จัดการกองทุน”
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอ
มติ (ตามแต่กรณี)
(ก)

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

(ข)

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดลงในแต่ละครัง้

(ค)

ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

ตามประกาศ ทน. 1/2554 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริ ษัทจัดการจะต้ องยื่นคําขอแก้ ไขเพิ่มเติม
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่เฉลี่ยเงิน
คืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียน (เช่น เหตุแห่งการลดทุนจด
ทะเบียนจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่ลดลง และวันปิ ดสมุดทะเบียน เป็ นต้ น) ทุกครัง้ ของกองทุนไว้ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ และในรายงานประจําปี ของกองทุนด้ วย
6.4

ข้ อกําหนดการจดทะเบียนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
เมื่ อมี ก ารจัดตัง้ กองทุน (กล่าวคือ วัน จดทะเบียนกองทุน ) บริ ษัทจัดการจะต้ องยื่ น คําขอต่อตลาดหลักทรั พย์
ขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนดังกล่าว เมื่อได้
จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แล้ ว ผู้ลงทุนอาจซื ้อขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ ตามหลักเกณฑ์ ข้ อบังคับ และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด เช่นเดียวกับกรณีการ
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ซึ่งบริ ษัทจัดการจะต้ องยื่นคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ขายได้ เพิ่มเติมเพื่อ
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันทําการนับแต่
วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หน่วยลงทุนที่จะขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
(1)

ชําระเต็มมูลค่าแล้ วทั ้งหมด

(2)

ระบุชื่อผู้ถือ

(3)

ไม่มีข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้ นข้ อจํากัดที่เป็ นไปตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ต้ องระบุข้อจํากัดนั ้นไว้
ในโครงการจัดการกองทุน

(4)

เป็ นกองทุนรวมที่ได้ รับอนุมตั ิโครงการจัดการกองทุนรวมจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ ว

(5)

มีผ้ จู ดั การกองทุนที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต.

(6)

มีการกระจายการถือหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายย่อยไม่น้อยกว่า 500 ราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
รายย่อยดังกล่าวต้ องถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั ้งหมดที่จด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นกองทุนรวมอื่นหรือโครงการลงทุน ให้ นบั เป็ นผู้ถือ
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หน่วยลงทุนรายย่อย 10 รายต่อทุกร้ อยละ 1 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมอื่นหรื อโครงการลงทุน
ถืออยู่ แต่รวมกันไม่เกิน 100 ราย
“ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย” ในข้ อนี ้หมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ มิใช่บคุ คลต่อไปนี ้
(ก)

บริ ษั ท จัด การ และผู้จัด การกองทุน และเจ้ า ของทรั พย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ต าม
พฤติ ก ารณ์ ส ามารถควบคุม ผู้ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการกํ า หนดนโยบายการจัด การ หรื อ การ
ดําเนินงานของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานให้ ปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกํ าหนดนโยบาย
การจัดการ หรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(ข)

กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จดั การลงมา ผู้ซึ่ง
ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4 ทุกรายของบุคคลในข้ อ (ก)
ข้ างต้ นรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรื อโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งได้ แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร
หรือญาติสนิทอื่น

(ค)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของเงินทุนจดทะเบียนยกเว้ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนนั ้นเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทประกันชีวิต บริ ษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสํารอง
เลี ้ยงชีพกองทุนประกันสังคมที่กําหนดขึ ้นภายใต้ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติมกองทุนบําเหน็จบํานาญ หรือโครงการลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิตามกฎหมาย

(ง)

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ
หรื อการดําเนินงานของ TTTBB อย่างมีนัยสําคัญ ไม่ว่าอิทธิ พลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการ
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับมอบอํานาจตามสัญญาหรื อการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคือบุคคลที่เข้ าลักษณะข้ อใดข้ อหนึ่งดังนี ้
 บุคคลที่มีสิทธิ ออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวน
หน่วยลงทุนทั ้งหมด
 บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั ้งหรือถอดถอนกรรมการของ TTTBB ได้
 บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซงึ่ รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย การจัดการ
หรื อการดําเนินงานของ TTTBB ให้ ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของตนในการกําหนดนโยบาย การ
จัดการ หรือการดําเนินงานของ TTTBB หรือ
 บุ ค คลที่ ต ามพฤติ ก ารณ์ มี ก ารดํ า เนิ น งานใน TTTBB หรื อ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดํ า เนิ น งานของ TTTBB เยี่ ย งผู้ บริ ห าร รวมทัง้ บุค คลที่ มี ตํ า แหน่ ง ซึ่ ง มี อํ า นาจหน้ า ที่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของ TTTBB
บริ ษัทจัดการมีแผนที่จะยื่นคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทนั ทีหลังจากวันจดทะเบียนกองทุน อนึ่ง แม้ ว่าบริ ษัทจัดการคาดว่าจะได้ รับอนุมตั ิ
จากตลาดหลักทรัพย์ในการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
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หลักทรั พย์ ในระยะเวลาไม่นานหลังจากมีการชําระค่าหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว แต่ตลาด
หลักทรัพย์มีสิทธิพิจารณาคําขอจดทะเบียนให้ เสร็ จภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์
ได้ รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้ องครบถ้ วนจากบริ ษัทจัดการแล้ ว หลังจากนัน้ หน่วยลงทุนที่จด
ทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พย์ จ ดทะเบี ย นแล้ ว สามารถเริ่ มทํ า การซือ้ ขายในตลาดหลัก ทรั พย์ ไ ด้
ภายใน 2 วันทําการนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์สงั่ รับหลักทรัพย์จดทะเบียน
ดังนัน้ จนกว่าจะได้ รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้ วจะยังไม่สามารถซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื ้อ
และผู้ขายอาจตกลงซื ้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดได้ ทัง้ นี ้ บนสมมติฐานว่าหน่วยลงทุนจะ
ได้ รับอนุมตั ิจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุนที่จําหน่าย
ในการเสนอขายจะทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการโอนหน่วยลงทุนจะต้ องกระทํา
ตามข้ อกําหนดในหัวข้ อ 7.5 “วิ ธีการโอนหน่วยลงทุน”
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7.

การเสนอขาย การจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน

7.1

ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนจะมีเพียงชนิดเดียว ซึง่ จะเสนอขายหน่วยลงทุนทั ้งหมดต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไปไม่ว่าจะ
เป็ นผู้จองซื ้อทัว่ ไปหรือผู้จองซื ้อพิเศษ
ผู้จองซือ้ ทั่วไป หมายถึง ผู้ลงทุนที่จองซือ้ หน่วยลงทุนที่ ไม่ใช่ผ้ ูจองซื ้อพิเศษ หรื อผู้จองซือ้ พิเศษที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรรแบบผู้จองซื ้อพิเศษ
ผู้จองซื ้อพิเศษ หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ และ/หรื อลักษณะอื่นใดตามที่จะได้ มีการประกาศแก้ ไข
เพิ่มเติมโดย กลต.สํานักงานคณะกรรมการ กลต. หรือ กตท. แล้ วแต่กรณี
(1)

ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กลต. ที่ กจ. 9/2555 เรื่อง การกําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุน
รายใหญ่ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 บางประเภท ดังต่อไปนี ้
(ก)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(ข)

ธนาคารพาณิชย์

(ค)

ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

(ง)

บริ ษัทเงินทุน

(จ)

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

(ฉ)

บริ ษัทหลักทรัพย์

(ช)

บริ ษัทประกันวินาศภัย

(ซ)

บริ ษัทประกันชีวิต

(ฌ)

กองทุนรวม

(ญ)

กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ

(ฎ)

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

(ฏ)

กองทุนประกันสังคม

(ฐ)

กองทุนการออมแห่งชาติ

(ฑ)

กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(ฒ)

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า

(ณ)

ผู้ประกอบธุรกิจการซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า

(ด)

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

(ต)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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(ถ)

7.2

นิติบคุ คลประเภทบรรษัท

(2)

กองทุนส่วนบุคคลซึง่ บริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) หรื อ (3) ถึง (10)

(3)

ส่วนราชการและรั ฐวิสาหกิ จตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั ้งขึ ้น

(4)

สภากาชาดไทย หรือมูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์

(5)

สหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อชุมนุมสหกรณ์

(6)

สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก

(7)

โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และ
เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไป

(8)

ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกันกับผู้ลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ล งทุ น สถาบัน ตาม (1) แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง บริ ษั ท เงิ น ทุน บริ ษั ท เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ กองทุน รวม
ผู้ประกอบธุร กิ จสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ ว ยสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า และ
ผู้ประกอบธุรกิจการซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า

(ข)

ผู้ลงทุนตาม (3)

(ค)

กองทุนส่วนบุคคลที่เป็ นการรับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (ก) หรือ (ข)

(9)

นิติบคุ คลซึ่งมีผ้ ลู งทุนตาม (1) ถึง (8) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทังหมด
้

(10)

ผู้ลงทุนอืน่ ใดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต.กําหนด

การเสนอขายหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะต้ องเริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุนภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. ให้ จดั ตั ้งกองทุน มิเช่นนันการอนุ
้
มตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นเป็ นอันสิ ้นสุดลง
บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะดําเนินการเสนอขายครัง้ แรกตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ทั ้งนี ้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต.และ /หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มี
อํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่าง
อื่น และ/หรื อ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศเห็นว่าการเสนอขายครัง้
แรกอาจมีปัญหา อุปสรรค หรือข้ อจํากัดในการดําเนินการ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศเห็นสมควร บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธิ
ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซือ้ และการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมถึงสัดส่วนหรื อจํานวนการจัดสรร
ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การเสนอขายครัง้ แรกประสบความสําเร็จสูงสุด
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สํา หรั บ การเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ครั ง้ อื่ น ๆ ของกองทุน (หากมี ) บริ ษั ทจัด การจะต้ องทํ า การเสนอขาย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และวิธีการเสนอขายที่บริษัทจัดการจะได้ กําหนดสําหรับ
การเสนอขายครัง้ นั ้นๆ
ตารางเวลาที่คาดหมายเกี่ยวกับการเสนอขายครั ง้ แรก
ระยะเวลาขอรั บหนั งสือชี ้
ช ว น แ ล ะ ใ บ คํ า ข อ เปิ ด
บั ญ ชี แ ละจองซื อ้ หน่ วย
ลงทุน

สําหรับผู้จองซือ้ ทั่วไปในประเทศ
ตังแต่
้ วนั ที่ 28 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลา
ทําการของสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ
สํานักงานใหญ่และแต่ละสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ในกรณี
การจองซื ้อในวันเสาร์ และวันอาทิตย์จะเปิ ดจองซื ้อเฉพาะที่ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ทั ้งนี ้ ในวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2558 ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทําการของสํานักงานของผู้จดั การการจัด
จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ในประเทศ สํ า นัก งานใหญ่ แ ละแต่ ล ะสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนถึงเวลา 12.00 น. (ยกเว้ นสาขาไมโครของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึง่ ไม่รับจองซื ้อหน่วยลงทุน)
สํ า หรั บ ผู้ จองซื อ้ พิ เ ศษในประเทศ ผู้ ซื อ้ หน่ วยลงทุ น เบื อ้ งต้ น ใน
ต่ างประเทศ (Initial Purchaser) หรื อผู้สนับสนุน
ตังแต่
้ วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลา
ทํ า การของบริ ษั ท จัด การ หรื อ ผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ใน
ประเทศ

ระยะเวลาจองซือ้

สําหรับผู้จองซือ้ ทั่วไปในประเทศ
ตังแต่
้ วนั ที่ 28 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลา
ทําการของสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ
สํานักงานใหญ่และแต่ละสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ในกรณี
การจองซื ้อในวันเสาร์ และวันอาทิตย์จะเปิ ดจองซื ้อเฉพาะที่ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ทั ้งนี ้ ในวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2558 ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทําการของสํานักงานของผู้จดั การการจัด
จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ในประเทศ สํ า นัก งานใหญ่ แ ละแต่ ล ะสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนถึงเวลา 12.00 น. (ยกเว้ นสาขาไมโครของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึง่ ไม่รับจองซื ้อหน่วยลงทุน)
สําหรับผู้จองซือ้ พิเศษในประเทศ
ตังแต่
้ วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลา
ทําการของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ
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สําหรั บผู้ซือ้ หน่ วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่ างประเทศ (Initial Purchaser)
หรื อผู้สนับสนุน

ตัง้ แต่วัน ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและ
เวลาทําการของสํานักงานของบริ ษัทจัดการ
วัน ประกาศราคาเสนอขาย
สุดท้ าย

4 กุมภาพันธ์ 2558

วั น ประกาศผลการจั ด สรร
หน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อ
ทัว่ ไปในประเทศ

6 กุมภาพันธ์ 2558

วัน ที่ ค าดว่ า หน่ ว ยลงทุน จะ
เข้ าจดทะเบี ย นซื อ้ ขายใน
ตลท.

16 กุมภาพันธ์ 2558

วันและเวลาที่แสดงข้ างต้ นเป็ นเพียงกํ าหนดเวลาที่ บริ ษัทจัดการคาดหมายว่าจะเกิ ดขึน้ เท่านัน้ จึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้
7.2.1

วิธีการขอรั บหนังสือชีช้ วน ใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุน

7.2.1.1 สําหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปในประเทศ
ผู้จองซื ้อทัว่ ไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้
จองซื อ้ ทั่ว ไป (ซึ่ง คํ า ขอเปิ ดบัญชี แ ละจองซือ้ หน่ ว ยลงทุนจะอยู่ใ นฉบับ เดีย วกัน ) ได้ ที่ บริ ษั ทจัดการ
สํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรื อสํานักงานใหญ่และแต่ละสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามรายชื่อที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนตังแต่
้ วนั ที่ 28 มกราคม 2558 ถึง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาทําการของสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
ในประเทศ สํานักงานใหญ่และแต่ละสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ในกรณีการจองซื ้อในวัน
เสาร์ และวันอาทิตย์จะเปิ ดจองซื ้อเฉพาะที่ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) ทั ้งนี ้ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการของสํานักงานของผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ สํานักงานใหญ่และแต่ละสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
ถึงเวลา 12.00 น. (ยกเว้ นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึง่ ไม่รับจองซื ้อหน่วยลงทุน)
นอกจากนั ้น ผู้จองซื ้อทัว่ ไปสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือชี ้ชวนและใบคําขอเปิ ดบัญชีและ
จองซื ้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.bblam.co.th หรื อเว็บไซต์
www.jas-if.com ตั ้งแต่วนั ที่ 28 มกราคม 2558 (แต่ไม่รวมถึงแบบตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ า
(KYC) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ซึง่ สามารถขอรับได้ จากสํานักงาน
ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรื อสํานักงานใหญ่ และสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุน)
148

7.2.1.2 สําหรับผู้จองซื ้อพิเศษในประเทศ ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และ
ผู้สนับสนุน
ผู้จองซื ้อประเภทผู้จองซื ้อพิเศษในประเทศ ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)
และผู้สนับสนุน สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวน และใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน (ซึง่ คํา
ขอเปิ ดบัญ ชี แ ละจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน จะอยู่ใ นฉบับ เดี ย วกัน) ได้ ที่ บ ริ ษั ท จัด การ หรื อ สํ า นัก งานของ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ตั ้งแต่วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2558 ในวันและเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ
7.2.2

วันเวลาทําการเสนอขายหน่ วยลงทุน

7.2.2.1 สําหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปในประเทศ
ตังแต่
้ วนั ที่ 28 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาทําการของสํานักงานของ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ สํานักงานใหญ่และแต่ละสาขาของผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน ในกรณีการจองซื ้อในวันเสาร์ และวันอาทิตย์จะเปิ ดจองซื ้อเฉพาะที่ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ทั ้งนี ้ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ตั ้งแต่เวลาเปิ ด
ทําการของสํานักงานของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ สํานักงานใหญ่และแต่ละ
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนถึงเวลา 12.00 น. (ยกเว้ นสาขาไมโครของธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) ซึง่ ไม่รับจองซื ้อหน่วยลงทุน)
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อทัว่ ไปสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่สํานักงานใหญ่และแต่ละสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนและในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นลูกค้ าที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนที่สํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
ในประเทศได้ ด้วย
7.2.2.2 สําหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้จองซื ้อพิเศษในประเทศ
ตังแต่
้ วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาทําการของผู้จดั การการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ
7.2.2.3 สําหรับผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) หรือผู้สนับสนุน
ตังแต่
้ วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาทําการของสํานักงานของบริ ษัท
จัดการ
7.2.3

การกําหนดราคาเสนอขายสุดท้ าย
สําหรับราคาเสนอขายสุดท้ ายบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและผู้ซื ้อ
หน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) จะกําหนดโดยวิธีการทํา Bookbuilding ซึง่ เป็ น
วิธีการสํารวจปริ มาณความต้ องการซื ้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาของช่วง
ราคาเสนอขายเบื ้องต้ นโดยเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนสถาบันแจ้ งราคาและจํานวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะ
จองซื อ้ มายัง ผู้ จั ด การการจั ด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ในประเทศและผู้ ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น เบื อ้ งต้ น ใน
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ต่างประเทศ (Initial Purchaser) โดยราคาเสนอขายสุดท้ ายจะเป็ นราคาที่มีนกั ลงทุนสถาบันเสนอความ
ต้ อ งการซื อ้ เข้ า มาและทํ าให้ บ ริ ษั ท จัด การได้ รับ เงิ น ตามจํ า นวนที่ กํ า หนดว่า ต้ อ งใช้ ใ นการลงทุน ใน
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกและยังมีความต้ องการซื ้อหน่วยลงทุนเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่า
จะทําให้ ราคาหน่วยลงทุนมีเสถียรภาพในตลาดรองทั ้งนี ้ ราคาเสนอขายสุดท้ ายจะเป็ นราคาที่อยู่ในช่วง
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นซึ่งเป็ นช่วงราคาที่ใช้ ในการทํา Bookbuilding คือ 10.00 บาท –
10.50 บาทต่อหน่วยลงทุน (“ช่ วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้ น”)
บริษัทจัดการร่วมกับผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
จะดําเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ ายโดยเร็ วภายหลังการกําหนดราคาเสนอขายสุดท้ ายแล้ ว
เสร็จ และมีการลงนามในเอกสารระบุราคาเสนอขายสุดท้ ายซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การ
การจัดจํ าหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซือ้ ขายหน่วยลงทุนในต่างประเทศ
(International Purchase Agreement) แล้ วเสร็ จ โดยคาดว่าจะสามารถดําเนินการประกาศราคาเสนอ
ขายสุดท้ ายดังกล่าวภายในวันที่ จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.settrade.com และเว็บไซต์ ของบริ ษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ตามรายละเอียดดังนี ้
เว็บไซต์

หมายเลขโทรศัพท์ /
Call Center

บริษัทจัดการ

www.bblam.co.th

0-2674-6488

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

www.bangkokbank.com

1333

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

www.bualuang.co.th

0-2618-1000

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

www.ktb.co.th

1551

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

www.krungsri.com

1572

บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ www.asiaplus.co.th
จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
www.cimbthai.com

0-2680-1471

0-2626-7777

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายสุดท้ ายได้ หรื อในกรณีที่สามารถกําหนดราคา
เสนอขายสุดท้ ายได้ แต่ในขณะที่ ยังมิ ได้ มีการจดทะเบียนกองทุนรวม บริ ษัทจัดการผู้จัดการการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศหรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ใช้ สิทธิ
ยกเลิกการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขใดๆตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาแต่งตั ้งผู้จดั การการจัดจําหน่าย (Underwriting Agreement) และ/หรื อสัญญาซื ้อขายหน่วย
ลงทุนในต่างประเทศ (International Purchase Agreement) ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) กรณีที่
ผู้สนับสนุนไม่ใช้ สิทธิ จองซื ้อหน่วยลงทุนในจํานวนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ได้ ระบุไว้ ใน
หัวข้ อ 7.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศและผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) อาจจะดําเนินการยกเลิกการ
จัด ตัง้ และจัด การกองทุน รวมและ/หรื อ ยุติ ก ารเสนอขายครั ง้ แรกในกรณี ดัง กล่า วบริ ษั ท จัด การจะ
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ดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทุกรายตามรายละเอียดในหัวข้ อ 7.2.9 “การคื นเงิ น
ค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
นอกจากนี ้ หากเกิดคดีฟ้องร้ องเพิ่มเติมที่อาจมีผลต่อทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุน TTTBB ผู้สนับสนุน
และบริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งข้ อมูลดังกล่าว และชี ้แจงผลกระทบรวมทั ้งแนวทางการดําเนินการต่อไปให้
สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบโดยไม่ชักช้ า โดยสํานักงานคณะกรรมการ กลต. มีสิทธิ ที่จะใช้
ดุลพินิจตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ในการระงับการเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรื อเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
น หากสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
พิจารณาแล้ วเห็นว่าการดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อไปจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนและไม่มีมาตรการอื่นใดที่สํานักงานเห็นว่าเหมาะสมเพื่อแก้ ไขเยียวยาความ
เสี ย หายต่อผู้ล งทุน ดังกล่า วได้ ทัง้ นี ป้ ระกาศดัง กล่าว ได้ กํ า หนดให้ สํ านัก งานคณะกรรมการ กลต.
มีอํานาจสัง่ ให้ บริ ษัทจัดการแก้ ไขหรื อเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หรื อเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตั ้งกองทุน หากปรากฏว่าข้ อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่
สํ า นัก งานคณะกรรมการ กลต. นํ า มาพิจ ารณาเพื่อ อนุมัติให้ จัด ตัง้ กองทุน มี ความคลาดเคลื่อ นใน
สาระสําคัญหรื อมีเหตุการณ์ที่มีผลให้ ข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ดงั กล่าวเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนเข้ าซื ้อของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อมีเหตุการณ์ ที่มีผลให้
ข้ อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากปรากฏต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
ก่อนการอนุมตั ิ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. อาจไม่อนุมตั ิให้ จดั ตั ้งกองทุนรวมนัน้ ในกรณีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ กลต. ระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรื อเพิกถอนการอนุมตั ิ
ให้ จัด ตัง้ กองทุน บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การให้ มี ก ารคื น เงิ น ค่ า จองซื อ้ ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ้ ทุก รายตาม
รายละเอียดในหัวข้ อ 7.2.9 “การคืนเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
7.2.4

ราคาจองซือ้ หน่ วยลงทุน

7.2.4.1 สําหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปในประเทศ
ผู้จองซื ้อทัว่ ไปทุกรายและผู้จองซื ้อพิเศษที่ประสงค์จะจองซื ้อหน่วยลงทุนและได้ รับการจัดสรรตามวิธีการ
สําหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนที่ราคา 10.50 บาท ต่อหน่วย ซึง่ เป็ นราคา
สูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น (“ราคาจองซือ้ หน่ วยลงทุน”) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ าย มี
ราคาตํ่ากว่าราคาจองซื ้อหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื ้อให้ แก่
ผู้จองซื ้อทัว่ ไปทุกราย ตามรายละเอียดในหัวข้ อ 7.2.9 “การคืนเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
7.2.4.2 สําหรั บผู้จองซือ้ ประเภทผู้จองซือ้ พิเศษในประเทศ ผู้ซือ้ หน่ วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่างประเทศ (Initial
Purchaser) และผู้สนับสนุน
ผู้จองซื ้อประเภทผู้จองพิเศษในประเทศ ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)
และผู้สนับสนุน จะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนที่ราคาเสนอขายสุดท้ าย
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7.2.5

สัดส่ วนการจัดสรรหน่ วยลงทุน
การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกเป็ นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ
ผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศตามรายชื่อที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 11.8.1 “ผู้จดั การการ
จัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ (Sole Domestic Lead Underwriter and Bookrunner)” และจะ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)
ตามรายชื่อที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 11.8.2 “ผูซ้ ื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)” โดย
บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การเสนอขายและจัด สรรหน่ ว ยลงทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ้ ตามสัด ส่ ว นเบื อ้ งต้ น
ดังต่อไปนี ้
(1)

เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศรวม 3,300,000,000 หน่วย
-

เสนอขายต่อผู้จองซื ้อทัว่ ไปในประเทศ

806,850,000 หน่วย

-

เสนอขายต่อผู้จองซื ้อพิเศษในประเทศ

660,000,000 หน่วย

-

เสนอขายต่อ ผู้สนับสนุน

1,833,150,000 หน่วย

(1)

(2)

เสนอขายต่อผู้ซือ้ หน่วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่างประเทศ (Initial
Purchaser)

2,200,000,000 หน่วย

ทังนี
้ ้ สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนข้ างต้ นเป็ นสัดส่วนเบื ้องต้ น บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ขอสงวนสิทธิ
ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมทั ้ง
อาจพิจ ารณาเพิ่ม หรื อลดสัด ส่วนการเสนอขายหน่ วยลงทุนให้ แก่ ผ้ ูลงทุนในประเทศและผู้ล งทุน ใน
ต่างประเทศได้ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณความต้ องซื ้อหน่วยลงทุน
ของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็ นต้ น เพื่อให้ การเสนอขายครัง้ แรกประสบความสําเร็ จสูงสุด ทั ้งนี ้ ตราบ
เท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็ดี การเพิม่ หรือลดสัดส่วนการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ จะไม่เกินกว่าร้ อยละ 15 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่
ได้ เสนอขายในการเสนอขายครัง้ แรก
ทังนี
้ ้ การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ นจะอยู่ภายใต้ ข้อจํากัดการจัดสรรตามที่ระบุไว้
ในหัวข้ อ 7.3.2 “ข้อจํ ากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน”
7.2.6

วิธีการจองซือ้ หน่ วยลงทุน

7.2.6.1 สําหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปในประเทศ
(1)

ผู้จองซื ้อแต่ละรายสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่ผ้ ูจัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ หรื อสํานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนได้ ตามวันเวลาที่
ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2.2 “วันเวลาทํ าการเสนอขายหน่วยลงทุน”โดยจะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุน
เป็ นจํ านวนขัน้ ตํ่ า 2,000 หน่วย และเพิ่มเป็ นจํา นวนทวี คูณ ของ 100 หน่ ว ย โดยไม่ จํา กัด

152

จํานวนหน่วยลงทุนที่จะจองซื ้อต่อ 1 ใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อ
ทัว่ ไป
(2)

ผู้จองซือ้ จะต้ องชําระเงิ นค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนครั ง้ เดียวจนเต็มตามจํานวนที่ จองซือ้ ให้ แก่
ผู้จัดการการจัด จํ าหน่ ายหน่ว ยลงทุนในประเทศ หรื อผู้สนับ สนุนการขายหน่ว ยลงทุนโดย
จะต้ องชําระที่ราคา 10.50 บาท ต่อหน่วยและจะหักกลบลบหนี ้กับผู้จดั การการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศ หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนไม่ได้ พร้ อมทั ้งกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อทั่วไปให้ ถูกต้ องครบถ้ วน
และชัดเจน

(3)

ผู้จองซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ า (KYC/CDD) และ
ได้ รับการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการที่ผ้ ูจดั การการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรื อสํานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแต่ละรายที่ผ้ จู องซื ้อทําการจองซื ้อด้ วยกําหนด

(4)

เนื่ อ งจากจะมี ก ารนํ า หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พย์ ดัง นัน้
ในขณะที่จองซือ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องระบุในใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่ วยลงทุนสํ าหรั บ
ผู้จองซื ้อทั่วไป แจ้ งความประสงค์ ว่าจะให้ นําหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรจากการจองซื ้อ
หน่วยลงทุนฝากไว้ ณ ที่ใด โดยผู้จองซื ้อสามารถเลือกที่จะ:
-

ฝากไว้ ที่ บ ริ ษั ท นายหน้ า ค้ า หลัก ทรั พ ย์ ที่ ต นมี บัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรั พย์ ห รื อ ที่ ผ้ ูรั บ ฝาก
ทรัพย์สินที่ตนมีบญ
ั ชีทรัพย์สิน ซึ่งบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําหน่วยลงทุนที่ได้ รับการ
จัดสรรเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีทรัพย์สินของผู้จองซื ้อนั ้นๆ ตามที่ได้ ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชี
และจองซื ้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป (เข้ าพอร์ ตที่ผ้ จู องซื ้อมีกบั บริ ษัทหลักทรัพย์
หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน) หรื อ

-

- ฝากไว้ กบั นายทะเบียน ซึง่ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรร
เข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้จองซื ้อ (เข้ าบัญชี
600) โดยผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกแบบฟอร์ มตามข้ อกําหนดของ FATCA เพื่อนําส่งให้ กับ
ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ด้วย ในกรณีไม่ส่งเอกสารตามที่ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ กําหนด
ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ จะดํา เนินการออกเป็ นใบหน่วยลงทุนแทนหรื อดําเนิ นการตาม
ดุล พินิ จ ของบริ ษั ทจัด การ ทัง้ นี ้ การขอถอนเป็ นใบหน่ ว ยลงทุนในภายหลัง ผู้จ องซื อ้
จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ศนู ย์ รับฝากหลักทรัพย์กําหนด โดยในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อจะ
ยังไม่สามารถทําการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ทังนี
้ ้ หากผู้
จองซื ้อประสงค์จะทําการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ผู้จองซื ้อจะต้ องทําการ
โอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อซึง่ เปิ ดไว้ กบั บริ ษัทนายหน้ าค้ า
หลักทรัพย์ เป็ นการล่วงหน้ า หรื อ
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-

ออกใบหน่วยลงทุนในชื่ อของผู้จองซือ้ และจัดส่งให้ ผ้ ูจองซือ้ ทางไปรษณี ย์ลงทะเบีย น
ตามชื่ อและที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซือ้
ทัว่ ไป โดยผู้จองซื ้อยินดีมอบหมายให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการใดๆ เพื่อจัดการทําใบหน่วย
ลงทุนและส่งมอบใบหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับแต่วันสิ ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุน

ทั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องระบุในใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อทั่วไป
อย่างชัดเจน กรณีที่ผ้ ูจองซื ้อระบุไม่สมั พันธ์ กนั หรื อไม่ชดั เจน หรื อไม่ได้ ระบุรหัสสมาชิกบริ ษัท
หลัก ทรั พย์ ชื่ อบริ ษั ทหลัก ทรั พย์ หรื อหมายเลขบัญชีซือ้ ขายหลัก ทรั พย์ อย่า งใดอย่ า งหนึ่ง
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะดําเนิ นการออกใบหน่วยลงทุน หรื อตามดุลพินิจของบริ ษัท
จัดการ
7.2.6.2 สําหรับผู้จองซื ้อพิเศษในประเทศ
ในการจองซื ้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื ้อพิเศษ ให้ ผ้ ูจองซื ้อพิเศษจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านผู้จดั การการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ โดยต้ องนําส่งใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อ
พิเศษหรื อผู้สนับสนุนที่ผ้ ูจองซื ้อพิเศษได้ ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุน
และเอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน (ตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศจะกําหนดหรื อแจ้ งให้ ทราบ) ให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศเพื่อ
เป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อพิเศษจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ าย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะได้ มีการกําหนดต่อไป
7.2.6.3 สําหรับผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และผู้สนับสนุน
ในการจองซือ้ หน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และ
ผู้สนับสนุน ให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และผู้สนับสนุนจองซื ้อหน่วย
ลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการโดยต้ องนําส่งใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อพิเศษ
หรื อผู้สนับสนุนที่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) หรือผู้สนับสนุน (แล้ วแต่
กรณี) ได้ ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบในการขอ
เปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน(ตามที่บริ ษัทจัดการจะกําหนดหรื อแจ้ งให้ ทราบ) ให้ แก่บริ ษัทจัดการ
เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ โดยผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)
และผู้สนับสนุนจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริ ษัท
จัดการจะได้ มีการกําหนดต่อไป
ทัง้ นี ้ สําหรับผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกําหนด
กฎระเบียบ และภาษีตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง (หากมี)
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7.2.7

การรั บชําระและการเก็บรั กษาเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยลงทุน
ในการชําระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจํานวนเงินที่จองซื ้อในวันที่จองซื ้อ โดยจะหักกลบลบหนี ้กับผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนไม่ได้
ในการเสนอขายครัง้ แรก
ดังต่อไปนี ้

การรับชําระและการเก็บรั กษาเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนมีรายละเอียด

7.2.7.1 สําหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปในประเทศ
(1)

ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าซื ้อครั ง้ เดียวเต็มจํานวนในราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน
ตามจํานวนที่จองซื ้อในวันที่จองซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์ เช็ค ตัว๋ แลก
เงิ น ธนาคาร เงิ น โอนจากบัญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของผู้ส นับ สนุน การขายหน่ ว ยลงทุน ผ่ า น
เคาน์เตอร์ ธนาคารของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่รับจองรายนันเท่
้ านัน้ คําสัง่ หักบัญชี
ธนาคาร (เฉพาะการจองซื ้อผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและเฉพาะผู้ที่
เป็ นลูกค้ าที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศเท่านัน้
โดยให้ เป็ นไปตามวิธีการที่ผ้ ูจดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะกําหนดต่อไป)
หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศเห็นชอบโดย
สามารถทําการจองซือ้ หน่วยลงทุนและชําระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่ผ้ ูจัดการการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศหรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ตามแต่กรณี) และกรณี
การชําระค่าจองซื ้อด้ วยเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์ เช็ค ตัว๋ แลกเงินธนาคารผู้จองซื ้อจะต้ องลงวันที่
28 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั ้น และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย เพื่อเข้ า
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะได้ แจ้ งต่อไป
(กรณีจองซื ้อผ่านผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ)หรื อบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันที่ผ้ สู นับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายได้ เปิ ดไว้ เพื่อการรับชําระเงินซื ้อหน่วยลงทุน
ในชื่อ “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน”
(กรณีจองซื ้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน)
ทั ้งนี ้ การชําระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค ให้ ระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื ้อลงบน
ด้ านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการรั บชําระเงินที่ผ้ ูจัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกําหนด อาจมีความแตกต่างกันบ้ าง ขอให้ ผ้ จู องซื ้อ
ทัว่ ไปปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายจะกําหนด
ผู้จ องซื อ้ ต้ อ งยื่ น ใบคํ า ขอเปิ ดบัญ ชี แ ละจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน สํ า หรั บ ผู้จ องซื อ้ ทั่ว ไปที่ ก รอก
ครบถ้ วนและเอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมกับเช็ค ดราฟต์
ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อหลักฐานใบนําฝากเงิน ณ สถานที่ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วย
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ลงทุนในประเทศ หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนภายในวันเวลาที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2.2
“วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน”
(2)

หลังจากที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
้ นค่าซื ้อหน่วย
ได้ รับใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปพร้ อมทังเงิ
ลงทุนและเอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื ้อครบถ้ วน
ตามที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ใ นส่ ว นนี แ้ ล้ ว ผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ในประเทศ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะออกสําเนาใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสําหรับ
ผู้จองซื ้อทัว่ ไปให้ แก่ผ้ จู องซื ้อไว้ เป็ นหลักฐาน

(3)

วิธีการชําระเงินสําหรับเงินสด วันที่ 28 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่าง
เวลาเปิ ดและปิ ดทําการของสํานักงานใหญ่และสาขาของธนาคารผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน (สามารถจ่ายเป็ นเงินสด / เงินโอน) หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
หรือบริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน) ทังนี
้ ้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ระหว่างเวลาเปิ ดจนถึงเวลา 12.00 น.
วิธีการชําระเงินสําหรั บแคชเชียร์ เช็ค ตั๋วแลกเงิ นธนาคาร ดร๊ าฟท์ และเช็ควันที่ 28 มกราคม
2558 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลาเปิ ดและปิ ดทําการของสํานักงานใหญ่และสาขา
ของธนาคารผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
หรือบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน) และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ระหว่างเวลาเปิ ดจนถึงเวลา 11.00 น.
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์ เช็ค หรือตัว๋ แลกเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผู้จองซื ้อผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนรายนั ้น

(4)

ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ทําการจองซื ้อหน่วยลงทุน และได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ วจะเพิกถอนการจองซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้

(5)

บริ ษัทจัดการผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนจะนําเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากที่บริ ษัทจัดการ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเปิ ดไว้ เพื่อ
การรับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยเฉพาะทังนี
้ ้ จะต้ องแยกเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อหน่วย
ลงทุนออกจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อส่งมอบให้ แก่บริ ษัทจัดการต่อไปเท่านั ้น และจะหักกลบลบ
หนี ้หรือนําไปใช้ ในการอืน่ ใดมิได้

7.2.7.2 สําหรับผู้จองซื ้อพิเศษในประเทศ
ผู้จองซื ้อพิเศษจะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศโดยยื่นใบ
คําขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ว ยลงทุน สํ า หรั บผู้จ องซือ้ พิ เศษหรื อผู้สนับ สนุน ที่ก รอกครบถ้ วนและ
เอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน(ตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
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ในประเทศจะกําหนดหรื อแจ้ งให้ ทราบ) ณ สถานที่ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ
ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2.2 “วันเวลาทํ าการเสนอขายหน่วยลงทุน” และชําระค่าจองซื ้อใน
ราคาเสนอขายสุดท้ ายตามวิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดหรื อแจ้ งโดยผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศ
7.2.7.3 สําหรับผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และผู้สนับสนุน
ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และผู้สนับสนุนจะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุน
ผ่านบริษัทจัดการโดยยื่นใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อพิเศษหรื อผู้สนับสนุน
ที่กรอกครบถ้ วนและเอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน(ตามที่บริ ษัทจัดการจะ
กําหนดหรื อแจ้ งให้ ทราบ) ณ สถานที่ของบริ ษัทจัดการ ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2.2 “วันเวลา
ทําการเสนอขายหน่วยลงทุน” และชําระค่าจองซื ้อในราคาเสนอขายสุดท้ ายตามวิธีการ และระยะเวลาที่
กําหนดหรื อแจ้ งโดยบริ ษัทจัดการ
7.2.8

ข้ อสงวนสิทธิ
(1)

ในระหว่างระยะเวลาก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรกหรือเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายครัง้ แรกแต่ยงั มิได้ มีการจดทะเบียนกองทุนรวม หากเกิดเหตุการณ์ดงั ที่ระบุไว้ ในย่อ
หน้ าสุดท้ ายของหัวข้ อ 7.2.3 “การกํ าหนดราคาเสนอขายสุดท้าย” บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการ
จัด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุน ในประเทศและผู้ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน เบื อ้ งต้ น ในต่ า งประเทศ (Initial
Purchaser) สามารถยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรื อ ยกเลิกการจัดตั ้งและ
จัดการกองทุนรวมได้ และบริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบถึง
การยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนและ/หรื อ การยกเลิกการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวมภายใน
7 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ยตุ ิการเสนอขายหน่วยลงทุนหรื อมีการยกเลิกการจัดตั ้งและจัดการกองทุน
รวมนัน้ (แล้ วแต่กรณี) และให้ การอนุมัติให้ จดั ตั ้งกองทุนรวมนัน้ สิน้ สุดลงในวันที่รายงานให้
สํานักงานคณะกรรมการ กลต.ทราบ
ทั ้งนี ้ เมื่อมีการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนและ/หรื อ การยกเลิกการจัดตั ้งและจัดการกองทุน
รวมตามความในข้ อนี ้ บริ ษัทจัดการจะคืนหรื อดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อทุกราย ตามรายละเอียดในหัวข้ อ 7.2.9 “การคืนเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน”

(2)

บริ ษัทจัดการผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน ขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการจองซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วน ในกรณีใดกรณี
หนึง่ ดังต่อไปนี ้:(ก)

กรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด รวมทังผู
้ ้ สนับสนุนและกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ของผู้สนับสนุนประสงค์จะจองซื ้อหน่วยลงทุนในจํานวนที่อาจเป็ นเหตุให้ บุคคลใด
หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถื อหน่วยลงทุนรวมกันเกิ นกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด เว้ นแต่เป็ นบุคคลที่ได้ รับยกเว้ นตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศกําหนด
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(3)

(ข)

กรณีที่ผ้ ูลงทุนต่างด้ าวจองซื ้อหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด

(ค)

กรณีที่บุคคลที่จองซื ้อเป็ นบุคคลที่มีกฎหมายกําหนดห้ ามมิให้ มีการลงทุนในหน่วย
ลงทุน

(ง)

กรณี เ อกสารหรื อ ข้ อ มูล ที่ บ ริ ษั ท จัด การผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุน ใน
ประเทศ หรื อ ผู้ส นับ สนุน การขายหน่ ว ยลงทุน ได้ รั บ จากผู้จ องซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ไม่
ถูกต้ องตามความเป็ นจริง หรือไม่ครบถ้ วน

(จ)

กรณีบริ ษัทจัดการผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรื อผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุนใช้ ดุลพินิจปฏิเสธการจองซื ้อหน่วยลงทุน อันเนื่องจากผลการ
ตรวจสอบการมีตวั ตนของผู้ลงทุน และระบบบริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปิ ดบัญชี
กองทุนของผู้ลงทุน

(ฉ)

บริ ษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ ที่ จะปฏิ เสธการจองซือ้ หน่วยลงทุนในบางกรณี ตามที่
บริ ษั ท จัด การเห็ น สมควร เช่น ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การ เห็ น ว่ า เป็ นประโยชน์ ต่ อ
กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที่การจองซื ้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหา
ในการบริ หารกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ เพื่อเป็ นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็ นหลัก

(ช)

กรณีที่ผ้ ูจองซื ้อหน่วยลงทุนยังไม่มีประวัติการทําและไม่ยินยอมทําแบบตรวจสอบ
ความมีตวั ตนของลูกค้ า (KYC) พร้ อมแนบหลักฐานการระบุตวั ตน และ/หรื อ แบบ
ประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน(Risk Profile)หรื อผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนไม่แสดง
เจตนารับทราบถึงระดับความเสี่ยงของกองทุนในใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วย
ลงทุนหรื อผู้จองซื ้อปฏิเสธการให้ คํารับรองหรื อความยินยอมใดๆ หรื อไม่กรอกข้ อมูล
ที่กําหนดไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วนหรื อไม่นําส่ง
เอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อไม่ดําเนินการตาม
ขั ้นตอนในการจองซื ้อที่บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่รับจองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละรายกําหนด

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศ หรือมีความจําเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าวันที่มีผล
บังคับใช้ เป็ นวันใดก็ตามเช่น Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา เป็ นต้ นผู้ถื อหน่วยลงทุนรั บทราบและตกลงว่าบริ ษั ทจัดการอาจปฏิบัติ และ
ดําเนินการพันธสัญญาต่างๆ ตามกฎหมายและ/หรื อข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง ของรัฐต่างประเทศ
นัน้ รวมถึงแต่ไ ม่จํากัดเพีย งการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถื อหน่ วยลงทุน การหักภาษี ณ
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ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนอาจปฏิบตั ิหรื อดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็ น
สําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรือข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
7.2.9

การคืนเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน

7.2.9.1 กรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดําเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุนแต่ละรายคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้ แก่ ผ้ ูจองซื ้อหน่วยลงทุนที่จองซื ้อผ่าน
บริษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย ในกรณีตา่ งๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่กําหนดดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการยกเลิกการจัดตั ้งกองทุนและ/หรื อ ได้ ยุติการขายหน่วยลงทุนเนื่องจาก
เหตุที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2.8 (1) โดยบริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ กลต.
ทราบถึงการยุติการเสนอขายครัง้ แรกและ/หรื อ การยกเลิกการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวม
ภายใน 7 วันนับตัง้ แต่วันที่ยุติการเสนอขายครั ง้ แรกหรื อมีการยกเลิกการจัดตั ้งและจัดการ
กองทุนรวมนั ้น (แล้ วแต่กรณี) และให้ ถือว่าการอนุมตั ิให้ จดั ตั ้งกองทุนสิ ้นสุดลงในวันที่รายงาน
ให้ สํานักงานคณะกรรมการ กลต.ทราบบริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดําเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี)
คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื ้อหน่วยลงทุนตามใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื ้อผ่านบริ ษัท
จัดการผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่
ละรายภายใน 14 วัน นับ ตัง้ แต่วัน ที่ ถื อ ว่ า การอนุมัติ ใ ห้ จัด ตัง้ กองทุน สิน้ สุดลง พร้ อมด้ ว ย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) นับจากวันที่มี
การฝากเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิ ด
ไว้ กับธนาคารผู้รับฝากเงินเพื่อรักษาเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไว้ ก่อนที่บริ ษัท
จัด การจะนํ า ไปจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิ น เป็ นกองทุน โดยในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การคํ า นวณ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ วมีเศษทศนิยม
มากกว่าสองตําแหน่ง บริ ษัทจัดการจะคํานวณโดยปั ดทศนิยมลงให้ เหลือสองตําแหน่ง และคืน
ผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตามจํานวนที่คํานวณได้ ดงั กล่าว

(2)

กรณีที่ประกาศ ทน. 1/2554 ให้ ถือว่าการอนุมัติจัดตั ้งและจัดการกองทุนรวมสิ ้นสุดลง หาก
ปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรกแล้ ว แต่ยงั
มิได้ จดทะเบียนกองทุนรวม
(ก)

มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ไม่ถึง 500 ราย

(ข)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ มีมลู ค่าไม่ถึง 2,000 ล้ านบาท โดยการคํานวณมูลค่า
หน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
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(ค)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ ามี) มี
มูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก หรื อ

(ง)

มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7 “ข้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุน”

ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบกรณีข้างต้ นภายใน 15 วัน
นับ แต่ วัน สิ น้ สุด ระยะเวลาการเสนอขายครั ง้ แรกดัง กล่ า ว และบริ ษั ท จัด การจะคื น หรื อ
ดําเนินการให้ ผ้ จู ัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วย
ลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนตามใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน
แต่ละใบซึ่งจองซือ้ ผ่ านบริ ษัทจัดการผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายครัง้ แรกพร้ อมด้ วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้ าบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ที่เปิ ดไว้ กับธนาคารผู้รับฝากเงินเพื่อรักษาเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทุนไว้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะนําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนโดยในกรณีที่บริ ษัท
จัดการคํานวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ ว
มีเศษทศนิยมมากกว่าสองตําแหน่ง บริ ษัทจัดการจะคํานวณโดยปั ดทศนิยมลงให้ เหลือสอง
ตําแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตามจํานวนที่คํานวณได้ ดงั กล่าว
(3)

ในกรณีที่ผ้ ูจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื ้อ หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทั ้งหมดหรื อบางส่วนหรื อมีการใช้ สิทธิ ยกเลิกการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน
รายใดไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ว นด้ ว ยเหตุที่ ระบุไ ว้ ใ นโครงการจัดการกองทุน นี ้ โดยบริ ษั ท
จัด การจะคื น หรื อ ดํ า เนิ น การให้ ผู้ จัด การการจั ด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ในประเทศและ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ู
จองซือ้ หน่ วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนที่ ถูกปฏิ เสธหรื อไม่ได้ รับการ
จัดสรร หรื อถูกยกเลิกการขาย ตามใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึง่ จอง
ซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก

(4)

ในกรณี ที่ ร าคาเสนอขายสุด ท้ า ยมี ร าคาตํ่ า กว่ า ราคาจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การจะ
ดําเนินการให้ ผ้ จู ัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ ายกับราคาจองซื ้อ
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนตามใบคําขอ
เปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื ้อผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
ในประเทศ หรื อผู้ส นับ สนุน การขายหน่วยลงทุน แต่ล ะราย ภายใน 14 วัน นับแต่วัน สิน้ สุด
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
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(5)

กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ กลตมีคําสัง่ ให้ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตั ้งกองทุนเนื่องจาก.
ปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ เมื่อได้ มีการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้ วเสร็ จ แต่ยัง
มิได้ มีการจดทะเบียนกองทุนรวม
(ก)

มีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ ที่ขดั หรือแย้ งกับข้ อกําหนดตามประกาศ ทน. 1/2554

(ข)

มีการดําเนินการเมื่อได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตั ้งกองทุนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน หมวด
2 ของภาค 1 ของประกาศ ทน. 1/2554

(ค)

มีการดําเนินการไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการของกองทุนรวม
ภายหลังการจัดตั ้งตามภาค 2 ของประกาศ ทน .1/2554

(ง)

มีการลงทุนหรื อการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานไม่
เป็ นไปตามแผนการลงทุนที่ได้ กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน ซึ่งเป็ นกรณีที่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินการของกองทุน

(จ)

มีการบริ หารจัดการกองทุนโดยฝ่ าฝื นหรื อมิได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในภาค 3 ของ
ประกาศ ทน .1/2554

(ฉ)

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. มีคําสัง่ ระงับการเสนอขายหน่วยลงทุน หรื อเพิก
ถอนการอนุมัติให้ จัดตัง้ กองทุนตามข้ อ 13.3 “การสิ ้นสุดการอนุมัติของสํานักงาน
คณะกรรมการ กลต. ให้ จดั ตั ้งกองทุน” ข้ อ (5)

โดยบริษัทจัดการจะคืน หรื อดําเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี ) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนตามใบคําขอเปิ ด
บัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซือ้ ผ่านบริ ษัทจัดการผู้จัดการการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศ หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่
วันที่มีการเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จัดตังกองทุ
้
นพร้ อมด้ วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่
ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิ ดไว้ กับธนาคารผู้รับฝากเงินเพื่อรักษา
เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการจํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุน ไว้ ก่ อ นที่ บ ริ ษั ท จัด การจะนํ า ไปจดทะเบี ย นกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนโดยในกรณีที่บริ ษัทจัดการคํานวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับ
จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ วมีเศษทศนิยมมากกว่าสองตําแหน่ง บริ ษัทจัดการจะ
คํานวณโดยปั ดทศนิ ยมลงให้ เหลือสองตําแหน่ ง และคืนผลประโยชน์ ให้ แก่ ผ้ ูจองซื ้อหน่วย
ลงทุนตามจํานวนที่คํานวณได้ ดงั กล่าว
ทั ้งนี ้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต. มีคําสัง่ ให้ เพิกถอนการอนุมัติให้ จดั ตั ้งกองทุน
เมื่อมีการจดทะเบียนกองทุนไปแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการเลิกกองทุนทันทีซึ่ง
จะต้ องมีการดําเนินการตามกระบวนการชําระบัญชีของกองทุนตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 13.6
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“การชํ าระบัญชี กองทุน” ซึ่งจะมีการหักค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตั ้งและจัดการ
กองทุนรวมก่อนคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ วันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครั ง้ แรก หรื อการปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก หมายถึง วันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2558 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการเสนอขายครัง้ แรก
7.2.9.2 วิธีการคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
เมื่อเกิดกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2.9.1 “การคืนเงิ นค่าซื ้อหน่วย
ลงทุน - กรณี ทีต่ อ้ งมี การคื นเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดําเนินการให้ ผ้ ูจดั การการ
จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย(ตามแต่กรณี) คืนเงิน
ค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อส่วนต่างของราคาจองซื ้อหน่วยลงทุนกับราคาเสนอขายสุดท้ าย (พร้ อมด้ วย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงิน
ค่าซือ้ หน่วยลงทุนตามกรณีที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.2.9.1 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (5)) ให้ แก่ ผ้ ูจองซือ้
หน่วยลงทุนที่จองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศหรื อผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) ตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.2.9.1 “การคืนเงิ นค่าซื ้อหน่วย
ลงทุน - กรณี ที่ต้องมี การคื นเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน” โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีในชื่อของผู้จองซื ้อหน่วย
ลงทุนหรื อชําระเป็ นเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อหน่วยลงทุนทั ้งนี ้ ตามแต่วิธีการที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชี
และจองซื ้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ ในแต่ละกรณีตามหัวข้ อ 7.2.9.1 “การคื นเงิ นค่า
ซื ้อหน่วยลงทุน - กรณี ทีต่ อ้ งมีการคืนเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
หากบริ ษัทจัดการผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศหรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
รายใด (แล้ วแต่กรณี) ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหรื อส่วนต่างระหว่างราคาจองซื ้อหน่วยลงทุนกับราคา
เสนอขายสุดท้ าย (แล้ วแต่กรณี) ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่จองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านตน
ได้ เพราะพฤติการณ์ อนั ใดอันหนึ่งที่บริ ษัทจัดการผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเอง ต้ องรับผิดชอบ บริ ษัทจัดการจะชําระ หรื อดําเนินการให้
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศหรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่
กรณี) ชําระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดเวลานั ้นจนถึงวันที่ชําระเงินค่าจอง
ซื ้อหน่วยลงทุนหรือส่วนต่างค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจนครบถ้ วน
7.2.10 เอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุน
เอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่วยลงทุน มี รายละเอียดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่บริ ษัท
จัดการจะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นกรณีๆ ไป โดยบริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการพิจ ารณาเปลี่ ย นแปลงหรื อ เรี ยกเอกสารหลัก ฐานอื่ น ๆ เพิ่ม เติ ม ตามที่
เห็นสมควร
(1)

กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย
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(2)

(3)

-

สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจํ าตัว ข้ าราชการที่ ยังไม่ห มดอายุ
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และ

-

สําเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผ้ จู องซื ้อขอรับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนคืน
โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร ทั ้งนี ้ หากมิได้ ให้ สําเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร
ดังกล่าวไว้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จอง
ซื ้อหน่วยลงทุน

-

กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทน
โดยชอบธรรม) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผ้ ปู กครอง
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่พร้ อมผู้ปกครองลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง

กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
-

สําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และ

-

สําเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผ้ จู องซื ้อขอรับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนคืน
โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร ทั ้งนี ้ หากมิได้ ให้ สําเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร
ดังกล่าวไว้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จอง
ซื ้อหน่วยลงทุน

-

กรณีผ้ ูจองซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนได้
โดยถูกต้ องตามกฎหมาย

กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
-

สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่น
ใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน ซึ่งกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ องและประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)

-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลยังไม่หมดอายุ พร้ อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ ผ้ ูอื่นกระทําการแทน
พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
และผู้รับมอบอํานาจ รับรองสําเนาถูกต้ อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอํานาจกระทําการเป็ น
ฉบับสํ า เนา เอกสารฉบับ สํ า เนาดังกล่า วต้ อ งลงนามรั บ รองสํ า เนาถูก ต้ อ งโดยผู้ม อบ
อํานาจด้ วย และ
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-

(4)

สําเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผ้ จู องซื ้อขอรับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนคืน
โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร ทั ้งนี ้ หากมิได้ ให้ สําเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร
ดังกล่าวไว้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จอง
ซื ้อหน่วยลงทุน

กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
-

เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเป็ นต่างด้ าว และ ถิ่นที่อยู่ และ/หรื อเอกสารอื่น
ใดตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร

หมายเหตุ

7.3

-

กรณีเป็ นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท

-

ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกําหนดต่างๆ ตามที่
ได้ ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนนี ้ และหนังสือชีช้ วน และ/หรื อ ตามประกาศ คําสั่ง ระเบียบ
ต่างๆ ที่ กลต. สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ได้ ประกาศ กําหนด ทังที
้ ่ได้ มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะ
ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ า และให้ คํารับรองตามที่จะได้ กําหนดไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อ
หน่วยลงทุน

-

บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรี ยก
เอกสารหลักฐานอืน่ ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอ
ขายครัง้ แรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ทั ้งนี ้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต.
และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมายได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ
และ /หรื อผ่ อนผันเป็ นอย่า งอื่ น และ/หรื อในกรณี ที่ บริ ษั ทจัด การและผู้จัด การการจัด จํ าหน่า ยหน่ วยลงทุน ใน
ประเทศเห็นว่าการเสนอขายครั ง้ แรกอาจมีปัญหา อุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ หรื อกรณีที่บริ ษัท
จัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศเห็นสมควร บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื ้อและการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนหรื อหนังสือชี ้ชวนตามความเหมาะสมเพื่อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้
ประสบความสําเร็จสูงสุด

7.3.1

วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
7.3.1.1 การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปในประเทศ
บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ทัว่ ไปภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
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(1)

ในกรณี ที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ูจองซือ้ ทั่วไปทุก รายจองซือ้ รวมกันมีจํานวนไม่เกิน จํานวน
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อทั่วไปตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ
7.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
ในประเทศจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายตามจํานวนที่จองซื ้อ

(2)

ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายจองซื ้อรวมกันมีจํานวนเกินจํานวนหน่วย
ลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อทั่วไปตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2.5
“สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไป ดังนี ้

(ก )

บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายในรอบแรกตามจํานวนจองซื ้อขั ้นตํ่า (2,000 หน่วย)
โดยหากผู้จองซื ้อทําการจองซื ้อมากกว่า 1 ใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธิที่จะ
นําจํานวนหน่วยลงทุนที่จองซื ้อตามใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนทุกใบ
มารวมกันเพื่อทําการจัดสรรตามวิธีการที่กําหนดในข้ อนี ้ และเมื่อได้ รับผลการจัดสรร
ของผู้จองซื ้อรายนันแล้
้ ว บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศจะดําเนินการแจ้ งผลการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแยกเป็ นแต่ละใบคําขอเปิ ด
บัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของการจองซื ้อที่ปรากฏในใบคําขอเปิ ด
บัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละฉบับ

(ข )

ในรอบต่อๆ ไป บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุก
รายอย่างเท่าเทียมกันรอบละ 100 หน่วย วนเป็ นรอบไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะครบจํานวน
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปตามที่ระบุไว้ ใน
หัวข้ อ 7.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” ทังนี
้ ้ ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่
ผู้จองซื ้อรายใดจองซื ้อและยังไม่ได้ รับการจัดสรร เหลือน้ อยกว่า 100 หน่วยในการ
จัดสรรรอบใด ผู้จองซื ้อรายนั ้นจะถูกตัดสิทธิ ในการได้ รับการจัดสรรในรอบนั ้นและ
รอบต่อๆ ไป

(ค)

ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ กบั ผู้จองซื ้อในข้ อ (ก) หรื อ ข้ อ (ข)
ทุก รายได้ ใ นรอบใด บริ ษั ท จัด การและผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุน ใน
ประเทศจะใช้ วิ ธี สุ่ ม คั ด เลื อ กรายชื่ อ ผู้ จองซื อ้ ทั่ ว ไปที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
(Random) ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซื ้อที่ยงั
ไม่ได้ รับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื ้อตามที่สมุ่ คัดเลือกได้ นนั ้

(ง)

บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธิ ไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อเต็มตามจํานวนที่จองซื ้อ และคืนเงินค่าจองซื ้อส่วน
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ที่ไม่ได้ รับการจัดสรรให้ กับผู้ลงทุน รายนัน้ ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ูจองซือ้
ทั่วไปทุกรายจองซื ้อรวมกันมีจํานวนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการ
จัดสรรหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2.5 “สัดส่วนการ
จัดสรรหน่วยลงทุน”
โดยการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทุกรายนั ้น จะดําเนินการโดยบริ ษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด
และคาดว่าจะสามารถประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนได้ อย่างเร็ วภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดย
ผู้จองซื ้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศและสํานักงานใหญ่และสาขาทัว่ ประเทศของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ในวันทํา
การเท่านั ้น) หรื อทางช่องทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.2.3 “การกําหนดราคาเสนอ
ขายสุดท้าย” หรื อผ่านทางเว็บไซต์ www.settrade.com ทังนี
้ ้ สําหรับการตรวจสอบที่สํานักงานของ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและสํานักงานใหญ่และสาขาทัว่ ประเทศของผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน หรื อทางช่องทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์ ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.2.3 “การกําหนดราคาเสนอขายสุดท้าย” นั ้น สามารถตรวจสอบได้ เฉพาะข้ อมูลการ
จัดสรรหน่วยลงทุนที่มีการจองซื ้อผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนรายนั ้นเท่านัน้
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปที่จองซื ้อและได้ ชําระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนที่จองซื ้อแล้ ว ในกรณีที่จํานวนเงินค่าจองซื ้อที่ระบุในใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน
สําหรับผู้จองซื ้อทั่วไปมากกว่าจํานวนเงินที่ได้ รับชําระ บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการจัดสรรสําหรับผู้จองซื ้อทั่วไปตามที่ระบุไว้
ข้ างต้ นโดยใช้ จํานวนเงินค่าจองซื ้อที่ได้ รับชําระเป็ นเกณฑ์
7.3.1.2 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู นับสนุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู นับสนุนในจํานวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วย
ลงทุนสําหรับผู้สนับสนุนตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน ”ซึง่ เป็ นจํานวนไม่
เกินหนึง่ ในสามของหน่วยลงทุนทั ้งหมด
7.3.1.3 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อพิเศษในประเทศและผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ
(Initial Purchaser)
บริ ษัทจัดการ (และผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ในกรณีจดั สรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อพิเศษ)
จะจัด สรรหน่ ว ยลงทุ น ให้ แ ก่ ผ้ ู จองซื อ้ พิ เ ศษและผู้ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น เบื อ้ งต้ น ในต่ า งประเทศ (Initial
Purchaser) ตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน”
ตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และ/หรื อ ผู้ซื ้อ
หน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) จะได้ กําหนดโดยวิธีการจองซื ้อสําหรับผู้จองซื ้อ
พิเศษรายดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นไปตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วย
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ลงทุนในประเทศ และ/หรื อ ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) จะได้ กําหนด
ทัง้ นี ้ หน้ าที่ ในการจองซือ้ และชํ าระเงิ นค่าจองซื อ้ หน่วยลงทุนของผู้จองซื อ้ พิเศษดังกล่าวอยู่ภายใต้
เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเข้ าทําสัญญาซื ้อขายหน่วยลงทุน (International Purchase Agreement)
และสัญญาแต่งตั ้งผู้จดั การการจัดจําหน่าย (Underwriting Agreement) และเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้
สัญญาดังกล่าวเกิดขึ ้นเป็ นผลสําเร็ จโดยไม่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้สนับสนุนได้ ทําการจองซื ้อ
หน่วยลงทุนในจํานวนร้ อยละ 33.33 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั ้งหมด เป็ นต้ น
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศพิจารณาแล้ วเห็นว่า เพื่อเป็ น
การรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรื อชื่อเสียงหรื อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ บริ ษัท
จัดการและผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศสงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรหรื อไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั ้งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
สิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิ ดขึ ้นหลังจากการจดทะเบียนกองทุนรวมแล้ วเสร็ จและนายทะเบียนได้
บันทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื ้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านั ้น โดยบริ ษัท
จัดการและ /หรื อนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือแจ้ งผลการฝากหลักทรัพย์ หรื อใบหน่วยลงทุน
(กรณีผ้ จู องซื ้อขอออกเป็ นใบหน่วยลงทุน) ให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก ทั ้งนี ้ วันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายครัง้ แรกหมายถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการเสนอขายครัง้ แรก
7.3.2

ข้ อจํากัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน
(1)

ข้ อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็ นไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ กลต.ประกาศกําหนด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต.
และ /หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ
กํ าหนด สั่งการ เห็ นชอบ และ /หรื อผ่ อนผันเป็ นอย่ างอื่น บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธิ ที่จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้ และในการ
เสนอขายครัง้ แรกบริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามข้ อจํากัดดังที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7 “ข้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุน”

(2)

เนื่องจากมีการแบ่งแยกจํานวนหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อพิเศษและผู้สนับสนุน
ออกจากหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายต่อผู้จองซือ้ ทั่วไปไว้ แล้ วตามที่ กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.2.5
“สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายต่อ
ผู้จองซื ้อทั่วไปให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อพิเศษที่ได้ รับการจัดสรรแบบผู้จองซื ้อพิเศษหรื อผู้สนับสนุนอีก
เว้ น แต่เป็ นการจัดสรรหน่ วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื ้อของผู้จองซื ้อทั่วไปให้ แก่ ผ้ ูจองซือ้
พิเศษทัง้ นี ้ สัดส่วนการถื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละรายรวมทัง้ กลุ่มบุคคลเดีย วกันของ
ผู้ลงทุนรายนั ้นต้ องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7.2 “อัตราการถื อหน่วยลงทุน”
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7.3.3

ข้ อตกลงเรื่ องการห้ ามขายหน่ วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ ผู้สนับสนุนจะถือหน่วยลงทุนจํานวนร้ อยละ 33.33 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกองทุน ผู้สนับสนุนได้ ตกลงกับบริ ษัทจัดการในนาม
ของกองทุนว่าผู้สนับสนุนจะไม่เสนอขาย ขาย หรื อจําหน่ายจ่ายโอนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
แรกนับแต่วนั ที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากกองทุน ในช่วงสิ ้นสุด
ปี ที่ 3 ถึงสิ ้นสุดปี ที่ 6 นับแต่วนั ที่ทําการซื ้อขายเสร็ จสิ ้น ผู้สนับสนุนจะไม่เสนอขาย ขาย หรื อจําหน่าย
จ่ายโอนหน่วยลงทุน ในประการที่ทําให้ ผ้ สู นับสนุนถือหน่วยลงทุนทังสิ
้ ้นน้ อยกว่าร้ อยละ 19 ของจํานวน
หน่วยลงทุนทั ้งหมด ทั ้งนี ้ ภายใต้ ข้อตกลงห้ ามขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้สนับสนุนสามารถที่จะขาย
หน่วยลงทุนได้ หลังสิ ้นปี ที่ 6 นับแต่วนั ที่ทําการซื ้อขายเสร็จสิ ้น

7.4

การจดทะเบียนกองทุน
เมื่อการเสนอขายครัง้ แรกเสร็ จสิ ้น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินที่ได้ รับจากการเสนอขาย
เป็ นกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก
ทั ้งนี ้ กองทุนต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
(1)

มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ไม่น้อยกว่าห้ าร้ อยราย

(2)

มีก ารจัด สรรหน่วยลงทุนให้ แก่ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดี ย วกันใดเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่กํ าหนด
(กล่าวคือ “อัตราการถื อหน่วยลงทุน” ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 7.7.2 ท้ ายนี ้)

(3)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ มีมลู ค่าไม่น้อยกว่าสองพันล้ านบาท ทั ้งนี ้ การคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน
ที่ขายได้ แล้ วให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ

(4)

มีการทําสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์

(5)

มีการทําข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(6)

มีการทําสัญญาแต่งตั ้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรื อมีการแต่งตั ้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนได้ อนั เนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติตามข้ อ
(1) (2) หรื อ (3) ข้ า งต้ น บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การให้ มี ก ารคื น เงิ น ค่ า จองซื อ้ ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ้ ทุก ราย ตาม
รายละเอียดในหัวข้ อ 7.2.9 “การคืนเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
7.5

วิธีการโอนหน่ วยลงทุน
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าในทอดใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเสนอขายครัง้ แรก
หรื อการเสนอขายครั ง้ ต่อๆ ไป ถือว่าเป็ นการที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนยอมรั บที่จะผูกพันตามข้ อกํ าหนดในข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการซึง่ ได้ มีการลงนามโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบจาก
้
บริ ษัทจัดการ
หน่วยลงทุนของกองทุนจะอยู่ในรู ปแบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (scripless) ในกรณีที่มีความจําเป็ น ผู้ถือหน่วยลงทุน
อาจร้ องขอให้ นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนให้ ได้ โดยยื่นคําขอออกใบหน่วยลงทุนตาม
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แบบที่นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการกําหนด ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซึ่งนายทะเบียน
และ/หรื อ บริ ษัทจัดการกําหนด ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอดังกล่าว นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการ
ต้ องจัดการให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั และมีข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้
เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้
7.5.1

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
ระบุโดยนายทะเบียน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั ้งนี ้ ผู้โอนจะต้ องเสีย
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และดําเนินการตามขั ้นตอนและวิธีการที่นายทะเบียนและ/หรื อ
บริษัทจัดการและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กําหนด

7.5.2

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนที่มีใบหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือใบหน่วยลงทุนและประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นคําขอโอนหน่วยลงทุน
ตามแบบที่กําหนดต่อนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วนในแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนที่ลง
นามโดยผู้โอนและผู้รับโอน พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบตามที
้
่นายทะเบียนจะกําหนดและดําเนินการ
ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการกําหนด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่มีการขอออกใบ
หน่วยลงทุนใบใหม่ผ้ โู อนจะต้ องทําการสลักหลังใบหน่วยลงทุนและนํามาแสดงต่อนายทะเบียนด้ วย
การโอนหน่ ว ยลงทุน ให้ มี ผ ลบัง คับ และใช้ ยัน กับ บุค คลภายนอกได้ และถื อว่ า ได้ รั บ การรั บ รองโดย
นายทะเบียนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนทําการบันทึกรายชื่อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อย
แล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที่นายทะเบียนกําหนด

ทั ้งนี ้ นายทะเบียนหรื อบริ ษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะเป็ นผลให้ กองทุนมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่
เป็ นไปตามอัตราที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน” หรื อการโอนที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามขั ้นตอน
และวิธีการที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์
กําหนด
7.6

ข้ อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน
กองทุนไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุนตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย เว้ นแต่การโอนนั ้นจะทําให้ อตั รา
การถือหน่วยลงทุนของกองทุนขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.7 “ข้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุน”
ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ กลต. และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ
กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน่ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนั ้น

7.7

ข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการให้ การจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกและการถือหน่วยลงทุนหลังจากนัน้
ของแต่ละบุคคล รวมถึงกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่ กลต. หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศกําหนด ในการพิจารณาความเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริ ษัทจัดการจะ
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ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติที่ กลต. หรื อ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศกําหนด (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ตามกฎหมายหลักทรัพย์
7.7.1

กลุ่มบุคคลเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามหัวข้ อนี ้ ให้ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ใน
ลัก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง หรื อ หลายลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี ห้ รื อ ตามที่ กตท. กลต. หรื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ กลต. จะประกาศกําหนดแก้ ไขเพิ่มเติม เป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกัน

7.7.2

(ก)

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

(ข)

้ ง่ ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนในนิติบคุ คล
นิติบคุ คล และผู้ถือหุ้นหรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนันซึ
ดังกล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด
หรือความเป็ นหุ้นส่วนทั ้งหมด

(ค)

กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) ข้ างต้ น แต่ทั ้งนี ้ มิให้ รวมถึงกองทุนสํารองเลี ้ยง
ชีพ

อัตราการถือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกให้ แก่บคุ คลใดๆ (รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของบุคคลนัน)
้ ได้ ไม่เกินหนึง่ ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกองทุน และจะ
ดําเนินการให้ การถือหน่วยลงทุนหลังจากนั ้นของบุคคลใดๆ (รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั ้น)
ไม่เกินหนึง่ ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกองทุน ยกเว้ นกรณีต่อไปนี ้
(1)

การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของ
กองทุนให้ แก่บคุ คลต่อไปนี ้
(ก)

(2)

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ ซึง่ จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้ าราชการ พ.ศ. 2539 และตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม

(ข)

กองทุน สํารองเลีย้ งชีพซึ่งจัดตัง้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํา รองเลีย้ งชีพ พ.ศ.
2530 และตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม

(ค)

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป ซึง่ จัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ง)

กองทุนประกันสังคมซึ่งจัดตัง้ ขึ ้นภายใต้ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
และตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม หรื อ

(จ)

นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ที่รับหน่วยลงทุนตามข้ อผูกพันภายใต้
สัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยที่บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วย
ลงทุนในส่วนที่ เกิ นอัตราหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
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กองทุนไว้ ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่รับหน่วยลงทุน ทั ้งนี ้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ดังกล่าว บริ ษัทจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนจะถูกจํากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกิน
้ ้ บริ ษัท
กว่าอัตราร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกองทุน ทังนี
จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่เป็ นบุคคลในกลุม่ บุคคลเดียวกันกับ TTTBB
7.7.3

อัตราส่ วนการลงทุนของคนต่ างด้ าว
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูลงทุนต่างด้ าวจะต้ องจัดสรรไม่เกิ นร้ อยละ 49 ของจํ านวนหน่วยลงทุน ที่
จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกองทุน ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่กําหนด
อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้ าวในกองทุนที่อาจมีการแก้ ไขเพิม่ เติมใดๆ
บริษัทจัดการจะแต่งตั ้งนายทะเบียนเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนและตาม
ประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคุมให้ อตั ราการถือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามข้ อจํากัดที่เกี่ยวข้ องภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ใช้ บงั คับ

7.8

ผลของกรณีอัตราการถือหน่ วยลงทุนไม่ เป็ นไปตามที่กาํ หนด
7.8.1

หน้ าที่ของบริษัทจัดการ
(ก)

บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 5 วันทํา การนับ แต่
วัน ที่ บ ริ ษั ท จัด การทราบหรื อ ควรทราบถึ ง เหตุที่ บ ุค คลใดหรื อ กลุ่ม บุคคลเดียวกันใดถื อ
หน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้
ในหัวข้ อ 7.7.2 “อัตราการถือหน่วยลงทุน”

(ข)

บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนรายนัน้ หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วย
ลงทุนในส่วนที่ ไม่เป็ นไปตามอัตราที่ กํา หนดไว้ ในหัว ข้ อ 7.7.2 “อัต ราการถื อ หน่ วยลงทุน ”
ออกไป

(ค)

้
ยนเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการ
บริ ษัทจัดการจะต้ องแต่งตังนายทะเบี
กองทุนและตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคุมให้ อตั ราการถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้ าว
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ บงั คับ และนายทะเบียนจะต้ องไม่รับโอนหน่วยลงทุนหรื อไม่รับคน
ต่างด้ าวลงทะเบียนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน หากการรับจดทะเบียนโอนหรื อการรับลงทะเบียน
ดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้ การถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้ าวไม่เป็ นไปตามสัดส่วนที่กําหนด

(ง)

บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้
ในหัวข้ อ 7.7.2 “อัตราการถื อหน่วยลงทุน และ 7.7.3 อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว” ไม่
มีสิทธิ ออกเสียงหรื อรั บเงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ ถือเกิ นกว่าอัตราที่กําหนด ทัง้ นี ้
ตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.8.2 “ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน”

(จ)

หากปรากฏแก่บริ ษัทจัดการว่าหลังพ้ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่รับหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัท
จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันยังคงถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราหนึ่งในสาม
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ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้ วทั ้งหมดของกองทุน ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการตามที่
ระบุไว้ ข้างต้ นโดยอนุโลม
7.8.2

ผลกระทบต่ อผู้ถอื หน่ วยลงทุน
(ก)

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกิ นกว่าอัตราที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7.2 “อัตราการถื อ
หน่วยลงทุน” และ ข้ อ 7.7.3 “อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อ ไม่มีสิทธิ ออกเสียงในส่วนของหน่วยลงทุนที่ ถือเกิ นกว่าอัตราที่
กําหนดนั ้น

(ข)

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถื อหน่วยลงทุนเกิ นกว่าอัตราที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7.2 “อัตราการถื อ
หน่วยลงทุน” และ ข้ อ 7.7.3 “อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลใน
ส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กําหนดนั ้น ทั ้งนี ้ จะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ น
รายได้ แผ่ นดิ น โดยถื อว่ าผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน ทัง้ ปวงรั บ ทราบและยิ น ยอมให้ ดํา เนิ น การแล้ ว
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที่
ไม่อาจจ่ายเป็ นเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากจากบัญชีและทรั พย์ สินของกองทุน โดยไม่
นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(ค)

ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผล
ในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกิ นกว่าอัตราที่กําหนดนัน้ ให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของแต่ละราย
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การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน
โดยปกติ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะต้ องจัดหาข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึง่ เพียงพอต่อ
การพิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งต้ องประกอบด้ วยความเห็นของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในเรื่ องที่ต้องลงมติดงั กล่าว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ลงมติในเรื่ องดังกล่าว โดยให้
แสดงไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพือ่ ขอมติ

8.1

เรื่องที่ต้องอนุมัตโิ ดยมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงในเรื่ องการดําเนินการต่อไปนี ้ของกองทุน ทั ้งนี ้ เว้ นแต่เป็ น
เรื่ องที่ พรบ. หลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ หรื อประกาศคณะกรรมการ กลต. หรื อ กตท. ให้ บริ ษัทจัดการทําได้ โดยไม่
ต้ องได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(1)

การถอดถอนหรื อแต่งตั ้งบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ
9.1.3 “เงือ่ นไขในการเปลีย่ นบริ ษัทจัดการ” และหัวข้ อ 9.2.2 “เงือ่ นไขในการเปลีย่ นผูด้ ูแลผลประโยชน์”

(2)

การได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ าน
บาท หรื อตั ้งแต่ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปดังกล่าว เว้ นแต่ในกรณีการได้ มาเพิ่มเติมหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตาม
ข้ อตกลงหรื อสัญญาที่มีกบั ส่วนราชการหรื อองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังองค์
้ การ
ของรั ฐบาล และกิ จการของรั ฐตามกฎหมายที่จัดตัง้ กิ จการนัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิ จที่รัฐบาลเป็ น
เจ้ าของซึ่งไม่มีฐานะเป็ นนิติบคุ คลด้ วย) ซึ่งได้ ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุน
หรื อในกรณีการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ าน
บาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
ดังกล่าว ที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน
กรุ ณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.2.2 “การลงทุนในทรัพย์ สินหลัก – ทรัพย์ สินที ่กองทุน
ลงทุนเพิ่มเติ ม” และหัวข้ อ 2.2.5 “การจํ าหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของกองทุน”

(3)

การเข้ า ทํ า แก้ ไ ข หรื อ ยกเลิ ก สัญ ญาที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจัด การหรื อ การจัดหาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้น
ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่
เป็ นกรณีการต่ออายุสญ
ั ญาประกันรายได้ ค่าเช่าหรื อสัญญาให้ บริ การจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน การเข้ าทํา
แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาอื่นซึง่ ได้ ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุน หรื อ เป็ นการ
เข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว ที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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(4)

การเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นการได้ มาเพิ่มเติม หรื อการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื น้ ฐาน หรื อ การเข้ า ทํ า แก้ ไ ข หรื อยกเลิ ก ธุร กรรมกับ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ องอัน เป็ นสัญญาที่
มอบหมายให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาดําเนินงานกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่ มีมลู ค่าของทรัพย์สินหรื อ
สัญญา (แล้ วแต่กรณี) ไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ณ เวลาที่ มีก ารทํ า ธุ รกรรมดัง กล่าว หรื อ ณ เวลาที่ มี ก ารเข้ า ทํ า แก้ ไ ข หรื อ ยกเลิ ก ธุ รกรรม
ดัง กล่ า ว (แล้ ว แต่ ก รณี ) แล้ ว แต่ จํ า นวนใดจะสูง กว่ า ตามวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดไว้ ใ นหัว ข้ อ 4.1.3 “การ
ดําเนิ นการทีต่ อ้ งได้รบั มติ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน”

(5)

การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ)
ของคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ทําธุรกรรมตามข้ อ (6) ข้ างต้ น กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตาม
วิธีการที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 4.1.3 “การดําเนิ นการทีต่ อ้ งได้รบั มติ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน”

(6)

การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุน ตามวิธีการที่กําหนดไว้ ใน
หัวข้ อ 11 “การแก้ไขเพิ่มเติ มโครงการจัดการกองทุน”

(7)

การเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 6.2 “การเพิ่มเงิ นทุนจดทะเบี ยน”

(8)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 6.3 “การลดเงิ นทุนจดทะเบียน” ”
ยกเว้ นการลดเงินทุนจดทะเบียน

(9)

การควบหรื อรวมกับกองทุนอืน่ ตามที่ กลต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศกําหนด

(10)

การเลิกกองทุน ตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 13 “การเลิ กกองทุน การคืนเงิ น และการเพิกถอนจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน”

(11)

การเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้ลงทุนหรื อกองทุนที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 12.3.2 (2)
“การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย” และ

(12)

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งรวมถึงการแก้ ไขข้ อกํ าหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และเรื่ องที่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณีดงั กล่าวต้ องได้ รับมติโดยเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์ และวิธีการขอมติผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อโดยการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
บริ ษัทจัดการจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ านับจากวันที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกองทุน เข้ าชื่อกันทําหนังสือ
ขอให้ บริษัทจัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหากบริ ษัทจัดการไม่เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผ้ ถู ือหน่วย
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ลงทุนเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอภายในระยะเวลาที่กําหนดข้ างต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นอาจเรี ยกประชุมเองก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการ
8.3

การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
และมีสิทธิได้ รับผลตอบแทนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนาย
ทะเบียน ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 14 วัน (หรื อกําหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียน
กํ า หนด) ก่ อนวัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นนัน้ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงวัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นจากเดิ ม ที่ เ คยแจ้ ง ไว้
บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่ว งหน้ าไม่น้ อ ยกว่า 7
วัน (หรื อ กํา หนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ นายทะเบียนกําหนด) ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ตามที่เคยแจ้ งไว้ นั ้น
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหนังสือขอมติ หรื อหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนซึง่ มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นบันทึกข้ อมูลที่ถูกต้ องและเป็ นจริ ง ดังนั ้นการจ่ายหรื อ
การแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
สิทธิในการได้ รับหรื อข้ อจํากัดสิทธิใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ให้ ถือว่าเป็ นการที่บริ ษัทจัดการกระทําไปโดยชอบ
8.3.1

การขอมติโดยส่ งหนังสือ
ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ออกเสียงไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องใด เว้ นแต่เป็ น
กรณีดงั ต่อไปนี ้

8.3.2

(ก)

กรณีตามระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.3.2(3)(ค)(1) และ (2) ซึง่ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวน
หน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าสามในสี่ (ร้ อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจํานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

(ข)

การแก้ ไ ขเพิ่ มเติ มโครงการจัดการกองทุนหรื อ แก้ ไ ขวิธี การจัด การ ซึ่ง จะต้ องกระทํ าตามที่
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 11.1 “วิ ธีแก้ไขเพิ่มเติ มโครงการจัดการกองทุน”

การขอมติโดยเรี ยกประชุม
(1)

องค์ ประชุม
(ก)

การขอมติ โ ดยการเรี ย กประชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน องค์ ป ระชุม ต้ อ งประกอบด้ ว ย
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหน่วย
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ลงทุนทั ้งหมด โดยมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น เว้ นแต่ที่กําหนดไว้ ในข้ อ (ข) ท้ ายนี ้
(ข)

(2)

(3)

องค์ประชุมที่กําหนดไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ นมิให้ นํามาใช้ บงั คับกับการขอมติเพื่อแก้ ไข
เพิ่ มเติม โครงการจัด การกองทุน หรื อแก้ ไ ขวิ ธี ก ารจัด การ ซึ่ง จะต้ องกระทํ า ตามที่
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 11.1 “วิ ธีแก้ไขเพิ่มเติ มโครงการจัดการกองทุน”

สิทธิออกเสียง
(ก)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมในเรื่ องที่
จะลงมติใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องที่จะลงมตินั ้น

(ข)

ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ซึ่ง ถื อหน่ว ยลงทุน ไม่เ ป็ นไปตามอัต ราที่ กํ า หนดไว้ ใ นหัว ข้ อ 7.7
“ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน” จะต้ องงดออกเสียงสําหรับหน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกิน
อัตรานัน้

ข้ อกําหนดในการออกเสียง
(ก)

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตนถือ

(ข)

เว้ นแต่กรณีที่กําหนดไว้ ในข้ อ (ค) และข้ อ (ง) ท้ ายนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือ
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิ นกว่ากึ่ง หนึ่ง (เกิ นกว่าร้ อยละ 50) ของจํานวน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ค)

เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี ้ มติ ของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุนให้ ถื อตามจํ านวนหน่ว ยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าสามในสี่ (ร้ อยละ 75 หรื อมากกว่า) ของจํานวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(1)

การได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ที่ มีมูล ค่าเกิ นกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตัง้ แต่ร้อยละ 30 ขึน้ ไปของมูลค่า
ทรั พย์ สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้ ม าหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว
หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือ
หุ้นตามคําจํ ากัดความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรั พย์ สิน กิ จการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน” ดําเนินการดังกล่าว

(2)

การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการหรื อการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐาน ที่มีมูลค่าของ
สัญ ญาเกิ น กว่ า 100 ล้ า นบาท หรื อ ตัง้ แต่ ร้ อยละ 30 ขึน้ ไปของมูล ค่ า
ทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญา
ดัง กล่ า ว หรื อ การตกลง ยิ น ยอม หรื อ ใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ที่
กองทุน เป็ นผู้ถื อ หุ้น ตามคํ า จํ า กัด ความวรรค (จ) ของคํ า ว่ า “ทรั พย์ สิ น
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ดําเนินการดังกล่าว
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(ง)
8.4

(3)

การเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อการตกลง ยินยอม หรือใช้ สิทธิ
ออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ)
ของคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” เข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ องในเรื่ องที่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่กําหนดใน
หัวข้ อ 4.1.3 “การดําเนิ นการทีต่ อ้ งขออนุมตั ิ จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน”

(4)

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหัวข้ อ 6.2 “การเพิ่ ม
เงิ นทุนจดทะเบี ยน” หรื อการตกลง ยิ นยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพื่อให้
บริ ษั ท ที่ ก องทุ น เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นตามคํ า จํ า กั ด ความวรรค (จ) ของคํ า ว่ า
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ดําเนินการดังกล่าว

(5)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหัวข้ อ 6.3 “การลด
เงิ นทุนจดทะเบี ยน” หรื อการตกลง ยิ นยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพื่อให้
บริ ษั ท ที่ ก องทุ น เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นตามคํ า จํ า กั ด ความวรรค (จ) ของคํ า ว่ า
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ดําเนินการดังกล่าว

(6)

การควบหรื อรวมกับกองทุนอื่น

มติเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุน
ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในหัวข้ อ 11.1 “วิ ธีแก้ไขเพิ่มเติ มโครงการจัดการกองทุน”

ผลผูกพัน
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนมีผลผูกพันต่อบริ ษัทจัดการให้ ปฏิบตั ิตามมตินนั ้ เนื่องจากบริ ษัทจัดการมีภาระผูกพันทาง
กฎหมายในการบริ หารและจัดการกองทุนด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริ ต เพื่อ
ประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทั ้งต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่บงั คับใช้ โครงการจัดการกองทุนข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนด้ วย
ผลผูกพันของมติของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการด้ วย
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9.

การจัดการกองทุน

9.1

บริษัทจัดการ
ในการบริ หารจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน
คณะกรรมการ กลต. ทั ้งนี ้ สิทธิและภาระผูกพันของบริ ษัทจัดการเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
9.1.1

สิทธิของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีอาํ นาจโดยทัว่ ไปในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุน โดยมีสิทธิดงั ต่อไปนี ้
(1)

สิทธิในการบริ หารและจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของ
กองทุน ตลอดจนโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
มติผ้ ูถือหน่วยลงทุน หนังสือชี ช้ วน กฎหมายหลักทรั พย์ และข้ อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรื อ
บริ ษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการกองทุน) หรื อทั ้งกองทุนและบริ ษัทจัดการ
เป็ นหรือจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา

(2)

สิทธิในการปฏิเสธคําขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนั ้นไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด
ของโครงการจัดการกองทุน และ/หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อหากการอนุมตั ิการโอนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวจะทําให้ สดั ส่วนการถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุน หรื อกฎหมายหลักทรัพย์

(3)

สิทธิในการได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และหักค่าใช้ จ่ายจากกองทุนตามข้ อกําหนด
ในโครงการจัดการกองทุน

(4)

สิทธิในการขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การลงทุน ของกองทุน ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน ตลอดจนการบริ ห ารจัด การ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุน

(5)

สิทธิ ในการถอดถอนกรรมการหรื อแต่งตัง้ กรรมการคนใหม่ในคณะกรรมการที่ปรึ กษาการ
ลงทุนตามที่เห็นว่าเหมาะสมตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุน

(6)

มีสิทธิและอํานาจในการเข้ าทําเอกสารธุรกรรม และใช้ สิทธิหรื อดําเนินการตามที่กําหนดไว้ ใน
เอกสารธุรกรรม รวมทัง้ ใช้ ดุลพินิจเพื่อผ่อนผันกรณี ผิดนัดที่ เกิ ดขึน้ ภายใต้ เอกสารธุรกรรม
ตามที่เห็นสมควร และ

(7)

สิทธิและอํานาจอืน่ ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการดําเนิ นการใดๆ ที่ อาจแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ ในเอกสาร
ธุรกรรมตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ และความคล่องตัวในการบริ หารจัดการกองทุน
และประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อสาระสําคัญของเอกสาร
ธุรกรรม
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9.1.2

หน้ าที่และความรั บผิดชอบของบริษัทจัดการ
หน้ าที่และความรับผิดชอบหลักของบริ ษัทจัดการคือจะต้ องบริ หารและจัดการกองทุน รวมทังทรั
้ พย์สิน
และหนี ้สินของกองทุน ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริ หารและจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หนังสือชี ้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และ
ข้ อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ ในการบริ หารจัดการกองทุน) หรื อทัง้
กองทุนและบริ ษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
บริษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบที่จะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

การบริหารจัดการกองทุน
ในการบริหารและจัดการกองทุนบริษัทจัดการต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้ รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ กลต. ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
มติ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หนั ง สื อ ชี ช้ วน กฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ และข้ อตกลงต่ า งๆ
ซึ่งกองทุนเข้ าเป็ นคู่สัญญาอย่างเคร่ งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา
125 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์

(ข)

จัด ให้ มี ข้ อผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อหน่ วยลงทุน กับบริ ษัท จัดการ สัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ และหนังสือชี ช้ วน ที่ มีสาระไม่ต่างจากข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ สัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ และหนังสือชี ้ชวนฉบับร่าง
ที่ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต.

(ค)

จัด ให้ ก องทุน มี ลัก ษณะไม่ ต่า งไปจากสาระสํ า คัญ ที่ แ สดงไว้ ล่า สุด ต่ อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ กลต. ตลอดอายุ ข องกองทุ น และในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ลักษณะของกองทุน บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการให้ กองทุนมีลักษณะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554

(ง)

แก้ ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการตามข้ อกําหนด เงื่อนไข
และหลัก เกณฑ์ ที่ ระบุไ ว้ ใ นโครงการจัด การกองทุน และดํ า เนิ น การให้ ก ารแก้ ไ ข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการเป็ นไปตามบทบัญญัติใน
มาตรา 129 แห่งพรบ. หลักทรัพย์

(จ)

จัดส่ง แจกจ่าย และเปิ ดเผยหนังสือชี ้ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ (ซึ่งถื อเป็ นส่วนหนึ่งของหนังสือชีช้ วน)
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

บริ ษั ท จั ด การจะต้ องเปิ ดเผยร่ า งหนั ง สื อ ชี ช้ วนที่ ยื่ น ต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ กลต. ต่อผู้ลงทุน ด้ วยวิธีการที่ผ้ ลู งทุนสามารถเข้ าถึงได้ ก่อน
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วันเริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่ างหนังสือชี ้ชวนดังกล่าวต้ องมีข้อมูลที่
ครบถ้ วน ถูกต้ อง เพียงพอ และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลื่อน
(2)

จัด ส่งหนังสือ ชี ช้ วนที่ มีสาระสํ าคัญไม่ ต่างจากฉบับร่ างให้ แก่ สํา นัก งาน
คณะกรรมการ กลต. ไม่น้อ ยกว่า หนึ่ง วัน ทํ า การก่ อนการเริ่ ม จัด ส่ง หรื อ
แจกจ่ายหนังสื อชี ช้ วนแก่ ผ้ ูล งทุน และจัดส่ง หนัง สือ ชี ช้ วนดัง กล่าวผ่ า น
ระบบเผยแพร่ ข้อมูลหนังสือชี ้ชวนและรายงานกองทุน (Mutual Fund
Report and Prospectus System ("MRAP"))

(3)

จัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนแก่ผ้ ลู งทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน
โดยต้ องมีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผ้ ลู งทุนจะศึกษาข้ อมูลในหนังสือ
ชี ้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เมื่อรวมกับระยะเวลา
การเปิ ดเผยร่างหนังสือชี ้ชวนตาม (1) ต้ องไม่น้อยกว่าสิบสี่วนั

(ฉ)

ในการเผยแพร่ ข้อมูล เกี่ ย วกับการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยการโฆษณา ต้ องให้
ข้ อ มูล ที่ ถูก ต้ อ งและไม่ มี ลัก ษณะที่ ทํ า ให้ ผ้ ูล งทุน สํ า คัญ ผิ ด และการโฆษณาต้ อ ง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ กลต. กําหนด

(ช)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะตังบริ
้ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทําหน้ าที่ใน
การจัด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จัด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุน ดัง กล่ า วต้ อ งไม่ มี
ความสัมพันธ์ กับผู้ที่จะจํ าหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิ ในทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน

(ซ)

ประชาสัม พัน ธ์ ก ารขายหน่ ว ยลงทุน อย่ า งกว้ า งขวางเพื่ อให้ มี ก ารกระจายข้ อมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย

(ฌ)

ในการจัดการทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการและ
ควบคุมดูแลให้ ก ารจัด การเป็ นไปตามสาระสํ าคัญ ที่ ได้ ร ะบุไ ว้ ในโครงการจัดการ
กองทุน และบริษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อกําหนดในเอกสารสัญญาที่เข้ าทําหรื อจะเข้ า
ทําเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อให้ ผ้ เู ช่า ผู้รับสิทธิ หรื อ
ผู้รับจ้ างที่นําทรั พย์ สิ นกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์
มีหน้ าที่รายงานข้ อเท็จจริ งและเหตุผลต่อบริ ษัทจัดการโดยไม่ชกั ช้ า เมื่อมีเหตุการณ์
หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน

(ญ)

ได้ มาเพิ่มเติมและจําหน่ายไปซึ่งทรั พย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฎ)

ในการจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานกองทุน จะไม่
ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
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โครงสร้ างพื ้นฐานโดยการให้ เช่า ให้ สิทธิ หรื อให้ ผ้ อู ื่นดําเนินการเท่านัน้ และบริ ษัท
จัด การต้ องดํา เนิ น การให้ ก ารจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พย์ สิ น กิ จการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฏ)

ดําเนิ น การให้ เป็ นไปตามประกาศ กลต. หรื อ สํ า นัก งานคณะกรรมการ กลต. ที่
เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกินหนึ่งในสามของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น

(ฐ)

ดําเนินการที่จําเป็ นเพือ่ ควบคุมดูแลและให้ มนั่ ใจได้ วา่ การถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน
ต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่เกิน
สัดส่วนที่บงั คับใช้

(ฑ)

เพิ่ ม หรื อ ลดเงิ น ทุน จดทะเบีย นของกองทุน ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดในโครงการ
จัดการกองทุนและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554
ตลอดจนหลักเกณฑ์ อื่นๆ ที่ประกาศใช้ บังคับโดย กลต. สํานักงานคณะกรรมการ
กลต. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์

(ฒ)

จ่ายเงินปั นผลและเงินจากการลดทุนจากกองทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไป
ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดไว้ ใ นโครงการจัดการกองทุนและข้ อ ผูก พัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ รวมทัง้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ หรือ กฎระเบียบ หนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์

(ณ)

จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะได้ มา และการ
ประเมินค่าทรัพย์ สินดังกล่าวในครัง้ ถัดๆ มาให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุนและตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ กําหนดไว้

(ด)

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกํ าหนดเพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ สําหรับเงินปั นผลที่ได้ รับจากกองทุนตามที่กฎหมายกําหนด

(ต)

ดําเนินการเลิกกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์

(ถ)

จัด ให้ มี และคงไว้ ซึ่ง ระบบงานที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การบริ ห ารและจัด การกองทุน
อย่างน้ อยในเรื่องดังต่อไปนี ้
(1)

การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุน ให้
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุน

(2)

การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ ของการจัดตัง้ กองทุน รวมทั ้งการ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) ทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานที่ จ ะลงทุน ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อ มูล เกี่ ย วกับการ
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จัดตั ้งกองทุนและทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ถกู ต้ อง และเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
(3)

(2)

การกํ ากับดูแลบริ หารและจัดการความเสี่ย งที่ เกี่ ย วกับ ทรั พย์ สินกิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ท)

บริ ษัทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการกองทุนด้ วยตนเอง และไม่มอบหมายอํานาจให้
บุคคลอื่นใดจัดการกองทุน เว้ นแต่บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นบริ หารจัดการ
กองทุนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่น
ที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน และการปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุน ทั ้งนี ้
การมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้ องเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ธ)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงาน
ของรั ฐ ต่ า งประเทศ หรื อ มี ค วามจํ า เป็ นจะต้ องปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของรั ฐ
ต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดําเนินการ
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที่จะปฏิบตั ิการและดําเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั ้น ซึ่งรวมถึง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอืน่ ใดเท่าที่จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธ
สัญญา หรื อข้ อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

(น)

ดําเนินการอื่นๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ ของกองทุน และรั กษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของบริ ษัทจัดการ แต่ทัง้ นี ้ การดําเนินการดังกล่าวต้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

การลงทุน
(ก)

เข้ าทําสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในนามของกองทุน
ภายในหกเดื อ นนั บ แต่ วั น จดทะเบี ย นกองทุ น โดยคิ ด เป็ นมู ล ค่ า ไม่ น้ อยกว่ า
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุน

(ข)

ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปี โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ าของมูลค่าทรัพย์ สิน
รวมของกองทุน (เว้ น แต่ รอบระยะเวลาบัญ ชี สุดท้ ายของอายุก องทุน หรื อตามที่
กลต. เห็นชอบ)
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(ค)

(3)

ดําเนินการให้ กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
เว้ น แต่ ท รั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ กลต. อนุ ญ าตให้ ก องทุ น สามารถลงทุน หรื อ มี ไ ว้ ไ ด้ และ
ดําเนินการให้ การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุน

การเรี ยกเก็บและชําระเงินของกองทุน
ดําเนินการเกี่ยวกับการเรี ยกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงินตอบแทน
อื่นใดจากกองทุนให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน

(4)

การแต่ งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการบริหารจัดการกองทุน
(ก)

จัดให้ มีคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ใน
ประกาศ ทน. 1/2554 และแต่ง ตัง้ บุค คลเข้ า แทนที่ ก รรมการในคณะกรรมการที่
ปรึ ก ษาการลงทุน ซึ่ง ต้ อ งเป็ นบุค คลที่ มี คุณ สมบัติ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎหมาย
หลักทรัพย์ และเป็ นไปตามข้ อกําหนดที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน

(ข)

จัดให้ มีการแต่งตั ้งบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ยวข้ องซึ่ง
ออกตามพรบ. หลัก ทรั พ ย์ และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก กลต. หรื อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ กลต. เป็ นผู้ จัด การกองทุน เพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายและ
ประกาศเกี่ยวกับการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานที่ใช้ บงั คับกับบริ ษัท
จัดการ และปฏิบัติหน้ าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิช าชีพที่ ได้ รับ ความเห็นชอบจาก สํา นัก งานคณะกรรมการ กลต. บริ ษั ท จัด การ
จะต้ องรายงานการแต่งตังและการสิ
้
้นสุดการแต่งตั ้งผู้จดั การกองทุนต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ กลต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องของสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
รวมทั ้งเปิ ดเผยรายชื่อผู้จดั การกองทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิ ดเผยไว้ ใน
รายงานหรื อเอกสารที่ จัด ส่ง ให้ แก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน อย่ า งน้ อยปี ละหนึ่ ง ครั ง้ และ
เปิ ดเผยไว้ บนเว็บ ไซต์ ของบริ ษั ทจัดการ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่มีก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อมูล
ให้ บ ริ ษั ท จัด การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มูล ให้ เ ป็ นปั จ จุบัน ภายในสิ บ สี่ วัน นับ แต่ วัน ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง

(ค)

แต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยการแต่งตัง้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ร ายใหม่ (เมื่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน มี ม ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์
รายใหม่ ) ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ กํ า หนดและเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน

(ง)

แต่งตังนายทะเบี
้
ยน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั ้งนายทะเบียนรายใหม่
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายหลัก ทรั พย์ กํ าหนด และแจ้ งหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ถึงการแต่งตัง้ นายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้ าที่ของนาย
ทะเบียนให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของ
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สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทําทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตลอดจนข้ อกํ าหนดและเงื่ อนไขในสัญญาแต่งตัง้ นายทะเบียนผู้ถื อ
หน่วยลงทุน

(5)

(จ)

แต่งตัง้ นิ ติ บุค คลที่ มีป ระสบการณ์ และความรู้ ความเชี่ ย วชาญในการประเมิ น ค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นผู้ประเมินค่าซึง่ จะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฉ)

แต่งตั ้งที่ปรึกษา (หากมี) เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
ของกองทุน หรื อบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและจําเป็ นเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับกองทุน
อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย

(ช)

แต่ ง ตั ง้ ผู้ สอบบั ญ ชี ข องกองทุ น ซึ่ ง เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ กลต. ให้ ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซงึ่ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว

(ซ)

แต่งตังผู
้ ้ ชําระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
เพื่อทําหน้ าที่เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมถึง
ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดําเนินการอย่างอื่นเท่าที่
จําเป็ นเพื่อให้ การชําระบัญชีเสร็จสิ ้น เมื่อมีการเลิกกองทุน

(ฌ)

จัดให้ มีผ้ ตู ิดต่อกับผู้ลงทุนซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
เพื่อทําหน้ าที่ขายหน่วยลงทุนหรื อให้ คําแนะนํากับผู้ลงทุนรายย่อย

หน้ าที่ความรั บผิดชอบอื่นๆ
(ก)

จัดให้ มีการยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์ สินอันได้ แก่เงินที่ได้ รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทุน เป็ นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ภายในสิบห้ าวันทําการ
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั ้งนี ้ ตามมาตรา 124 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์
และประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(ข)

จัดให้ มีการยื่นคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน ต่อตลาด
หลักทรัพย์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุน หรื อนับแต่วนั ปิ ดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเพิม่ เติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุน แล้ วแต่กรณี

(ค)

ดูแ ลให้ ข้ อ ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การและโครงการจัด การ
กองทุนเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ ที่ออกโดย
อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อกําหนดในข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการหรื อโครงการจัดการกองทุนขัดหรื อแย้ งกับ
หลัก เกณฑ์ ใ นกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ประกาศ กฎ และ/หรื อ คํ า สั่ง นั น้
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ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการเพื่อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ และ/หรื อ โครงการจัดการกองทุนโดยไม่ชกั ช้ า
(ง)

เรี ย กประชุมผู้ถื อหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามที่
กํ าหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษั ทจัดการ โครงการจัดการ
กองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์

(จ)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่ว ยลงทุนบริ ษัทจัดการต้ องแสดงข้ อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริ ษัทจัดการ
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ในเรื่ องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจได้ รับ
จากการลงมติในเรื่องดังกล่าว

(ฉ)

ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่บริ ษัทจัดการต้ องให้ ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์
ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) ความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน และในเรื่องที่จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(ช)

ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ บริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐาน
แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะออกหรื อจัดให้ มีการออกใบหน่วยลงทุน
หรื อ หลัก ฐานแสดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ป็ นปั จ จุ บัน โดยมี ข้ อ มูล ที่ จํ า เป็ นและ
เพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทั ้งนี ้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(ซ)

ดําเนินการกํ ากับดูแลและตรวจสอบให้ บุคลากรของบริ ษัทจัดการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ และหลั ก เกณฑ์ ที่ อ อกตามกฎหมายดั ง กล่ า ว รวมทั ง้
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิ บัติ ง านที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ านัก งาน
คณะกรรมการ กลต.

(ฌ)

อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้ าที่ของตนในส่วนที่เกี่ ยวกับ
กองทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

(ญ)

จัดทําบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของบริ ษัท
จัดการ และนําทรัพย์สินของกองทุนและผลประโยชน์ที่ได้ จากการนําทรัพย์สินของ
กองทุนไปลงทุนไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์

(ฎ)

จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฏ)

จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์

185

9.1.3

(ฐ)

จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบ ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฑ)

จัดทํามูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฒ)

จัดทํางบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์และ
นําส่งงบการเงินต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์

(ณ)

จั ด ทํ า รายงานประจํ า ปี ของกองทุ น โดยมี ข้ อมู ล ตามที่ กํ า หนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ และส่งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน สํานักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาด
หลักทรัพย์ ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน

(ด)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชกั ช้ าเมื่อ
ปรากฏเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สําคัญตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ยวข้ อง

(ต)

จัดทํา จัด ให้ มีการทํ า จัดส่ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับกองทุนให้
เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ถ)

ติด ตาม ดําเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบตามสัญญา
ต่างๆ อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จดั การกองทุน ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
ตามสัญญาแต่งตังที
้ ่เกี่ยวข้ อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หลักทรั พย์ รวมถึงดําเนินการตามที่ ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ และ/หรื อตามที่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนร้ องขอ และ

(ท)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดว่าเป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ

เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ
กองทุนอาจเปลี่ยนบริ ษัทจัดการได้ เมื่อเกิดกรณี ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้ และ/หรื อเมื่อได้ รับการอนุมัติ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
(1)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดให้ เปลี่ยนบริ ษัทจัดการ และมีการ
แต่งตั ้งบริษัทจัดการรายใหม่ขึ ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน

(2)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิ จหลักทรั พย์ประเภทจัดการ
กองทุนรวม หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่บริ ษัทจัดการได้
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(3)

ในกรณี ที่สํา นัก งานคณะกรรมการ กลต. สั่งเพิ ก ถอนบริ ษั ทจัด การจากการบริ หารจัด การ
กองทุนตามมาตรา 128 ของ พรบ. หลักทรัพย์

(4)

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขนโยบายในการจัดการ
ที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หรื อมีการแก้ ไขเพิ่มเติม กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง อันมี ผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนิ นการให้ ส อดคล้ องกับ
ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ และข้ อบังคับดังกล่าว หรื อเป็ นการเปลี่ยนแปลง แก้ ไขเพิ่มเติมใน
ลักษณะที่มีผลให้ เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่บริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับ
หน้ าที่ต่อไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการไม่รับหน้ าที่ในการจัดการกองทุนต่อไป ทัง้ นี ้
บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้ าที่
ต่ อ ไป โดยมี เ งื่ อนไขว่ า บริ ษั ท จัด การจะต้ อ งเสนอชื่ อ บริ ษั ท จัด การรายใหม่ ที่ มี คุณ สมบัติ
ครบถ้ วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด (เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะจัดหาบริ ษัท
จัดการรายใหม่เอง) โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะดําเนินการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ที่
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด เพื่อทําหน้ าที่จดั การกองทุนตามที่ระบุ
ไว้ ในโครงการจัดการกองทุนแทนบริ ษัทจัดการภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัท
จัดการ

ในการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการหากเป็ นกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ก็ให้ ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน
โดยบริ ษัทจัดการจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปตามที่จําเป็ นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของบริ ษัทจัดการ
รายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ ทําการแจ้ งการลาออกจากการเป็ นบริษัทจัดการเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรตามข้ อ (4) ข้ างต้ นนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว แต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เห็นชอบกับการแต่งตั ้ง
บริ ษัทจัดการรายใหม่ที่บริ ษัทจัดการเสนอชื่อ หรื อกองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตั ้ง
บริ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการบริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่
จะเลิกกองทุน โดยในกรณี ดังกล่าว จะถื อว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายได้ ให้ ความเห็นชอบกับการเลิก
กองทุนแล้ ว
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการในเวลาใดๆ หลังจากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ
แล้ วตามที่ กําหนดไว้ ในข้ อ (1) หรื อภายหลังจากวันสิน้ สุดการปฏิบัติหน้ าที่บริ ษัทจัดการตามข้ อ (4)
ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยังคงมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุน โดยคํานวณจํานวนค่าธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาที่ปฏิบตั ิหน้ าที่จริง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการ ไม่ว่าโดยคําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. หรื อโดยเหตุอื่นใด
ตาม พรบ. หลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการตามที่จําเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทจัดการรายใหม่เข้ าทํา
หน้ าที่ต่อไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ แก่บริษัทจัดการรายใหม่
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9.2

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ก่อนเริ่ มการเสนอขายครั ง้ แรกบริ ษัทจัดการจะแต่งตัง้ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) หรื อบุคคลอื่นที่ มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ รายละเอียดที่
อยู่ติดต่อของผู้ดแู ลผลประโยชน์มีดงั นี ้

9.2.1

ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ
เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140

หมายเลขโทรศัพท์

0-2470-3655, 0-2470-3201

หมายเลขโทรสาร

0-2470-1996-7

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทํ าหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กําหนดไว้ ในสัญญา
แต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์

(2)

ลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน

(3)

รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน และให้ การสนับสนุนการจัดตั ้งและการจดทะเบียน
จัดตั ้งกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ กลต.

(4)

กํากับดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน
ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดยเคร่ งครัด หากบริ ษัทจัดการ
มิได้ ปฏิบตั ิตาม ให้ แจ้ งสํานักงานคณะกรรมการ กลต.ภายใน 5 วันทําการ นับตั ้งแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

(5)

จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํ านักงานคณะกรรมการ กลต. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการ
กระทําการ หรื องดเว้ นกระทําการ จนก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่กองทุนหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ภายใน 5 วันนับตั ้งแต่วันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ร้ ู ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(6)

รั บฝากทรั พย์ สินของกองทุนโดยแยกไว้ ต่างหากจากทรั พย์ สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับฝากไว้

(7)

ดําเนิ นการตรวจตราทรั พย์ สินของกองทุน และบันทึกสภาพทรั พย์ สินที่ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์
ได้ ตรวจตราให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง

(8)

ติดตามดูแลให้ การเบิกจ่า ย การจ่าย และการส่งมอบเงิ น เอกสาร หรื อทรัพย์ สินอื่นใดของ
กองทุนเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงเอกสารธุรกรรม
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(9)

จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

(10)

ดําเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั ้งนี ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
หรื อเมื่อได้ รับคําสัง่ จากสํานักงานคณะกรรมการ กลต.โดยค่าใช้ จ่ายในการฟ้องร้ องบังคับคดี
ดังกล่าว ให้ เรียกร้ องจากทรัพย์สินของกองทุนได้

(11)

ตรวจสอบและถ่ ว งดุล การปฏิ บัติ ง านในการบริ ห ารจัด การกองทุน ของบริ ษั ท จัด การโดย
เคร่งครัด

(12)

ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

(13)

พิจารณาอนุมัติหรื อไม่อนุมัติการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ของกองทุนซึ่งมีมลู ค่ามากกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั ้งนี ้ โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึง่ ได้ รับการ
แต่งตั ้งโดยค่าใช้ จ่ายของกองทุน (ถ้ ามี)

(14)

พิ จ ารณาอนุมัติ ห รื อ ไม่ อ นุมัติ ก ารเข้ า ทํ า สัญ ญา หรื อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก สัญ ญาที่
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรื อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานซึง่ มี
มูลค่าของสัญญามากกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทําสัญญา หรื อแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ โดยคํานึงถึงความเห็นของ
าใช้ จ่ายของกองทุน (ถ้ ามี)
ผู้เชี่ยวชาญอิสระซึง่ ได้ รับการแต่งตังโดยค่
้

(15)

แจ้ ง ให้ บริ ษั ทจัด การจัดให้ มีก ารประเมิ น ค่า ใหม่ โดยพลัน เมื่ อผู้ดูแลผลประโยชน์ เ ห็ นว่ ามี
เหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิ ดขึน้ อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรั พย์ สินของกองทุน
อย่างมีนยั สําคัญ หรือเมื่อเห็นว่าจําเป็ นต้ องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุน

(16)

ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้ รับความเห็นจากผู้ดแู ลผลประโยชน์

(17)

ดําเนินการให้ มีการรับหรื อชําระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการร้ อง
ขออย่างสมเหตุสมผล ทังนี
้ ้ โดยต้ องเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรื อ ข้ อกําหนด
ของเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง (ตามแต่กรณี)

(18)

ไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานัน้
จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยก
ค่าตอบแทนในการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อเป็ นการดําเนินการในลักษณะที่เป็ น
ธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ ว โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
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9.2.2

(19)

ในกรณีที่การดําเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ขอมติ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที่จําเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้

(20)

มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบอื่นตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญา
แต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ

(21)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์

เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดให้ เปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์
และมีการแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ขึ ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน

(2)

ในกรณีที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ กระทําการใดๆ ที่ขดั ต่อผลประโยชน์ ของกองทุนหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนในลักษณะที่มีนยั สําคัญและไม่สามารถเยียวยาได้

(3)

ในกรณีที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หรื อ
ธุ ร กิ จ สถาบัน การเงิ น หรื อ ในกรณี ที่ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ผ้ ู ดู แ ล
ผลประโยชน์ได้

(4)

ในกรณีที่ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์ กระทําความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ ตามบทบัญญัติในหมวด 1
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรื อหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

(5)

ในกรณีที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ ในสัญญา
แต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์

(6)

ในกรณีที่มีก ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนที่สําคัญอันเนื่องมาจากการ
แก้ ไ ขเปลี่ย นแปลงกฎหมายหลักทรั พย์ หรื อกรณีอื่นใดอัน มีผลให้ บริ ษั ทจัดการและผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกันได้ ในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขดังกล่าว ทั ้งนี ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไข
ดังกล่ าวมี ผ ลให้ เ ป็ นการเพิ่ม ภาระหน้ าที่แก่ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ไ ม่
ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าวต่อไป ในกรณีดงั กล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
แต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(7)

ในกรณี ที่ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ข าดคุณ สมบัติ ข้ อใดข้ อ หนึ่ ง ตามที่ กํ า หนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ ในกรณีดงั กล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไข
คุณสมบัติให้ ถูกต้ องภายใน 15 วัน นับตั ้งแต่วันถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการทราบหรื อควรได้
ทราบการขาดคุณสมบัติดงั กล่าว หรื อวันถัดจากวันที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ตรวจพบ
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การขาดคุณสมบัติดงั กล่าว และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขการขาดคุณสมบัติดงั กล่าวให้
สํา นัก งานคณะกรรมการ กลต. ทราบภายใน 3 วัน ทํ า การนับ ตัง้ แต่วันถัดจากวัน ที่ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์แก้ ไขการขาดคุณสมบัติเสร็จสิ ้น ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มิได้ ทําการแก้ ไขการ
ขาดคุณสมบัติให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญ าตเปลี่ ย นตัว ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ต่อ สํ า นัก งานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วัน
นั บ ตั ง้ แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ ค รบกํ า หนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ กลต. แล้ ว บริ ษั ทจัดการจะแต่ง ตัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ แทนผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั ้งนี ้เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ กลต. จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น
(8)

เมื่อมีผ้ ใู ดเสนอหรื อยื่นคําร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ ายคลึง
กัน หรื อ (ข) เพื่อฟื น้ ฟูกิจการ ประนอมหนี ้ หรื อผ่อนผันการชําระหนี ้ จัดการทรัพย์ สิน ชําระ
บัญชี หรื อร้ องขออื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน ภายใต้ กฎหมายปั จจุบันหรื อในอนาคต หรื อภายใต้
ข้ อบังคับต่างๆ

(9)

เมื่อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิด หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ น
การทัว่ ไป หรือ

(10)

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ ข้างต้ น โดย
บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายหนึง่ ฝ่ ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 60 วัน

เนื่ อ งจากกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ กํ า หนดให้ ก องทุ น ต้ อ งมี ผ้ ู ดูแ ลผลประโยชน์ ดัง นัน้ ในกรณี ที่ ผ้ ู ดูแ ล
ผลประโยชน์หมดหน้ าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนต้
ั ้ องทํา
หน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สินและ
เอกสารหลักฐานทั ้งหมดของกองทุนให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รายใหม่จนเสร็ จสิ ้น หรื อตามคําสัง่ ของ
บริ ษัทจัดการ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็ น เพื่อให้ การโอน
และส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทั ้งหลายเป็ นไปโดยเรียบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จ
สิ น้ ทัง้ นี ้ ภายในเวลาอัน สมควรเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ห น้ าที่ เ ป็ นไปด้ ว ยความต่ อ เนื่ อ ง ทั ง้ นี ้ ผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ ยังคงได้ รับค่าตอบแทนตามอัตราปกติที่คิดได้ ภายใต้ สัญญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรื อตามคําสัง่ ของ
บริษัทจัดการ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. จะแล้ วเสร็จ
ในกรณีที่สัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ สิน้ สุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธิ ได้ รับเงินค่าตอบแทน
และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่ถึงกําหนดชําระแต่ยงั มิได้ ชําระให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั ้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิ ดขึน้ ก่อนการสิ ้นสุดของสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน
และ/หรือ ค่าใช้ จ่ายอืน่ ใด จะคํานวณถึงวันที่ครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรือระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์
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9.2.3

สถานที่เก็บรักษาทรั พย์ สินของกองทุน
ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ
เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140

หรื อในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่ บริ ษัท จัด การจะจัด เก็ บ ทรั พย์ สิ น และ
เอกสารสําคัญของกองทุนไว้ ที่สํานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่
บริษัทจัดการจะต้ องดําเนินการเก็บรักษาเอกสารการทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนทั ้งหมด
ไว้ ณ สํานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ เว้ นแต่ทรัพย์สิน ซึง่ โดยลักษณะของทรัพย์สินนั ้นไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ ณ สํานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ หรือในกรณีที่บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลง
เป็ นประการอื่น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ต้องแจ้ งให้ บริ ษั ทจัดการทราบโดยพลันเมื่อมีก ารเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็ บรั กษา
ทรั พย์ สิน ของกองทุน และในกรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่ บริ ษัท จัดการจะ
จัดเก็บทรัพย์สินของกองทุนไว้ ที่สํานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่
9.3

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
9.3.1

องค์ ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนอย่างน้ อยหนึ่งคณะเพื่อทําหน้ าที่ให้ คําปรึกษา
หรื อคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานตลอดจนการจัดการทรัพย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนตามวรรคหนึง่ ต้ องประกอบด้ วยบุคคลดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้แทนจากบริ ษัทจัดการ โดยผู้แทนอย่างน้ อยหนึ่งรายต้ องเป็ นผู้จดั การกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต.

(2)

ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามที่กําหนดไว้ ในประกาศ กลต. ว่าด้ วยการกําหนดลักษณะขาดความน่าไว้ วางใจ
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบุ
้ คคลต่อไปนี ้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนชุดแรกของ
กองทุน
 นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ ซึง่ เป็ นบุคคลที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากบุคคลของบริษัทจัดการ
 นางสาวศิริเพ็ญ หวังดํารงเวศ ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังจากบุ
้
คคลของบริ ษัทจัดการและเป็ น
ผู้จดั การของกองทุน
 ดร. วิชิต แย้ มบุญเรื อง
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 นางชื่นกมล ตรีสทุ ธาชีพ
 นายสุพจน์ สันติวิภานนท์
ข้ อมูลบางประการเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีดงั นี ้
นายสุ ท ธิ พ งศ์ พั วพั น ธ์ ป ระเสริ ฐ นายสุท ธิ พงศ์ พัว พันธ์ ป ระเสริ ฐ ปั จจุบัน ดํารงตํ า แหน่ ง เป็ นรอง
กรรมการผู้จัด การกลุ่ม ธุ ร กิ จ กองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พย์ ข องบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน รวม
บัวหลวง จํากัด นายสุทธิ พงศ์ จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และระดับปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Georgia State University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นางสาวศิริเพ็ญ หวังดํารงเวศ นางสาวศิริเพ็ญ หวังดํารงเวศ ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้อํานวยการ
อาวุโส กลุ่มธุ รกิ จ กองทุน อสัง หาริ มทรั พย์ ของบริ ษั ทหลัก ทรั พย์ จัด การกองทุน รวม บัว หลวง จํ า กัด
นางสาวศิริเพ็ญ จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี เอกการบัญชี
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ เอกการเงิน จาก California
State University, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ดร. วิชิต แย้ มบุญเรื อง ดร. วิชิต แย้ มบุญเรื อง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการและผู้บริ หารใน
บริ ษัทหลายแห่ง อาทิ ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษัท เอกรัฐ
วิศวกรรม จํากัด (มหาชน) ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท ไทยพรี เมียร์ ลีก
จํากัด และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท วิคแอนด์ฮคุ ลันด์ จํากัด (มหาชน) ดร. วิชิต
จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา Public & International Affairs จากมหาวิทยาลัย University
of Pittsburgh, Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ นางชื่นกมล ตรีสทุ ธาชีพ ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ฝ่ ายการเงินของ TTTBB ตังแต่
้ ปี 2554 โดยนางชื่นกมลได้ สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขา
การเงิน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
นายสุ พ จน์ สั น ติวิภ านนท์ นายสุพจน์ สัน ติ วิภ านนท์ ปั จ จุบัน ดํ ารงตําแหน่ งเป็ นผู้เชี่ ย วชาญด้ า น
วิศวกรรมโทรคมนาคมของบริ ษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด โดยนายสุพจน์จบการศึกษาในระดับปริ ญญา
ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน หรื อแต่งตั ้งเพิ่มเติมหรื อลดจํานวนบุคคลที่จะเป็ นกรรมการ
ในคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนข้ างต้ นได้ ตามความเหมาะสม โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์กําหนด
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9.3.2

การถอดถอนและเปลี่ยนตัวกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
บริษัทจัดการมีอาํ นาจในการถอดถอนหรื อเปลี่ยนตัวกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และ
แต่งตั ้งกรรมการรายใหม่ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด แต่ทงนี
ั ้ ้กรรมการคนหนึ่งใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้ องเป็ นผู้จดั การกองทุนเสมอ

9.3.3

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้

9.4

(1)

ให้ คําปรึ กษา คําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี่ ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน รวมถึงการบริ หารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุน
เมื่อได้ รับการร้ องขอโดยบริษัทจัดการ

(2)

แจ้ งแก่ บริ ษั ทจัดการให้ ทราบถึ ง การที่ ก รรมการรายใดมี ส่ว นได้ เ สี ย ไม่ว่า โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมในเรื่ องที่ต้องให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนํา ทั ้งนี ้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่
พิจารณาไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม จะต้ องไม่เข้ าร่วมพิจารณาในเรื่ องนัน้

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
9.4.1

การแต่ งตัง้ นายทะเบียน
บริ ษั ทจัดการจะแต่ง ตัง้ นิ ติ บุคคลต่อไปนี ซ้ ึ่งเป็ นผู้ที่ไ ด้ รับ ใบอนุญาตการให้ บริ ก ารเป็ นนายทะเบี ย น
หลักทรัพย์จากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ให้ ทําหน้ าที่เป็ นนายทะเบียน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับ
การจัด ทํ า บัน ทึ ก และเก็ บ รั ก ษาสมุด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุน ให้ เ ป็ นไปตามประกาศสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ กลต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงประกาศอื่นที่
เกี่ยวข้ องและข้ อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั ้งนายทะเบียน
ชื่อ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู่

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาภิเษก ชัน้ 4
ชั ้น 7 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเลขโทรศัพท์

0-2229-2888

หมายเลขโทรสาร

0-2359-1259

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจแต่งตั ้งบุคคลอื่นที่ได้ รับใบอนุญาตการให้ บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จาก
สํ า นั ก งานคณะกรรมการ กลต.และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากตลาดหลัก ทรั พ ย์ ให้ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
นายทะเบียนของกองทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบ
9.4.2

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของนายทะเบียน
นายทะเบียนมีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

มีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นนายทะเบียน
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(2)

จัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งอย่างน้ อยประกอบด้ วยรายการข้ อมูลตามที่
กําหนดไว้ ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กลต.

(3)

เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ ที่สํานักงานของนายทะเบียน

(4)

จัดทําและบันทึกทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เป็ นปั จจุบนั ตามความเป็ นจริ ง

(5)

กําหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องเกี่ยวกับการโอน การจํานํา การอายัด การออกใบหน่วยลงทุน
หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และการอื่นใดที่
จําเป็ น และปิ ดประกาศระเบียบวิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทําการของนายทะเบียน

(6)

จัด ให้ มี แ ละคงไว้ ซึ่งระบบควบคุม ภายในที่ ส ามารถป้ องกัน การกระทํ า โดยมิ ช อบอัน อาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และระบบการเก็บรักษา รวบรวมและประมวลผล
ข้ อมูล ตลอดจนระบบสํารองข้ อมูล ทั ้งนี ้ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

(7)

อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในการตรวจดูหรื อขอสําเนาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ ในระหว่างเวลาทําการของนายทะเบียน ทั ้งนี ้ ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

(8)

ปฏิเสธคําขอลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามโครงการ
จัดการกองทุน และ/หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อหากการรับลงทะเบียนจะเป็ นเหตุให้ การถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อเกินอัตรา
การถือหน่วยลงทุนที่กําหนด

(9)

จ่ายเงินปั นผล และเงินลดทุน

(10)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ เกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหน้ าที่อื่นที่
กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุน

ที่ปรึกษากองทุน
9.5.1

ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตั ้ง เปลี่ยนตัว หรื อยกเลิกการแต่งตั ้งบุคคลใดๆ เป็ นที่ ปรึ ก ษาทางการเงิ นของ
กองทุน อย่ า งไรก็ ต าม บุค คลดัง กล่า วจะต้ องไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ การลงทุน หรื อ
จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุน หรื อการบริ หารจัดการกองทุน บุคคลดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ และมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
(ก)

สิทธิ หน้ าที่และความรั บผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุน
้ องเป็ นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาทางการ
ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้ รับการแต่งตังจะต้
เงินที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ให้ ความเห็นชอบ และจะต้ องเป็ นอิสระจากผู้สนับสนุน
และกลุม่ บุคคลเดียวกันของ TTTBB
ที่ปรึกษาทางการเงิน มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุน ดังต่อไปนี ้
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(ข)

(1)

จัดให้ มีการตรวจสอบและสอบทานธุรกิจ (due diligence) โดยที่ปรึ กษาตามที่
จําเป็ น (เช่น การตรวจสอบและสอบทานด้ านการเงิน การตรวจสอบและสอบทาน
ด้ านกฎหมาย การตรวจสอบและสอบทานด้ านเทคนิค เกี่ ยวกับกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่กองทุนจะลงทุน)

(2)

จั ด เตรี ย มความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความสมเหตุ ส มผลของรายงานการประเมิ น ค่ า
ซึง่ ความเห็นดังกล่าวต้ องเปิ ดเผยในหนังสือชี ้ชวนด้ วย

(3)

ในกรณี ที่ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ นมี ก ารจัด ทํ า ประมาณการทางการเงิ น ของกิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานซึ่งแสดงการวิเคราะห์ ใ นกรณี พื ้นฐาน (base case)และการ
วิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (sensitivity analysis) ให้ อธิ บายความ
แตกต่างระหว่างรายงานการประเมินค่ากับประมาณการทางการเงินดังกล่าว (ถ้ ามี)
ด้ วย

(4)

ให้ ความเห็นเกี่ยวกับข้ อได้ เปรี ยบและข้ อเสียเปรี ยบของสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เปรี ย บเที ย บกับ สิ ท ธิ ข องเจ้ า หนี แ้ ละบุค คลอื่ น ๆ ที่ มี สิ ท ธิ เ หนื อ รายได้ ใ นอนาคต
ดังกล่าว

(5)

มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากกองทุนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
ของกองทุนตามสัญญาให้ บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

(6)

ให้ คําปรึ กษาและคําแนะนํ า และให้ ความช่วยเหลือแก่ บริ ษัทจัดการเกี่ ย วกับการ
จัดตังกองทุ
้
น (ซึง่ รวมถึงการรับรองความถูกต้ องและสมบูรณ์ของข้ อมูลที่แสดงไว้ ใน
เอกสารคําขอที่ ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. เพื่อการจัดตัง้ กองทุน) การ
ระดมทุน และการวางแผนกลยุทธ์ในการลงทุน และ

(7)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาให้ บริการที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ ามี)

ที่ปรึกษาทางการเงินสําหรั บการเสนอขายครั ง้ แรก
ในการเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการได้ แต่งตังบริ
้ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน
รายละเอียดของที่ปรึกษาทางการเงินมีดงั นี ้
ชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

ชั ้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก

หมายเลขโทรศัพท์

0-2231-3777 หรื อ 0-2618-1000

หมายเลขโทรสาร

0-2231-3951
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9.5.2

ที่ปรึกษาอื่น
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ เปลี่ยนตัว หรื อยกเลิกการแต่งตั ้งบุคคลใดๆ เป็ นที่ปรึกษาอื่นๆ ของกองทุน เช่น
ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาพิเศษ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้ องไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเกี่ ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ายทรัพย์ สินของกองทุน หรื อการบริ หารจัดการกองทุน บุคคล
ดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ และมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ที่ปรึกษาอืน่ ของกองทุน มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุน ดังต่อไปนี ้

9.6

(1)

มีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนจากกองทุนในการปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะที่ ปรึ กษาของกองทุนตาม
สัญญาให้ บริการที่ปรึกษา

(2)

ให้ คําปรึ กษาและคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตังหรื
้ อบริ หารจัดการกองทุนตาม
ขอบเขตที่ตกลงกัน และ

(3)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การที่ปรึกษา

ผู้สอบบัญชีกองทุน
9.6.1

การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
บริ ษัทจัดการได้ แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีต่อไปนีใ้ ห้ ทําหน้ าที่จดั ทํา สอบทาน และ/หรื อตรวจสอบงบการเงิน
ของกองทุนตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ชื่อ

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (หรือมีชื่อเดิมว่าบริ ษัท สํานักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด)

ที่อยู่

193/136-137 อาคาเลครัชดา ชัน้ 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเลขโทรศัพท์

0-2264-0777

หมายเลขโทรสาร

0-2264-0789-90

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจแต่งตั ้งบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบ
ผู้ สอบบั ญ ชี ให้ ทํ า หน้ าที่ เ ป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ข องกองทุ น ได้ โดยบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ กลต. ทราบตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
9.6.2

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของกองทุน มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี ้
(1)

มี สิทธิ ได้ รับค่าธรรมเนี ยมจากกองทุนในการปฏิบัติหน้ าที่ ในฐานะผู้สอบบัญชี ตามสัญญา
ให้ บริการสอบบัญชี
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9.7

(2)

จัดทํา สอบทาน และ/หรื อตรวจสอบงบการเงินของกองทุนตามตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ และมาตรฐานการจัดทําบัญชีที่ใช้ บงั คับ และ

(3)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การสอบบัญชี

ผู้ประเมินค่ าของกองทุน
9.7.1

การแต่ งตัง้ ผู้ประเมินค่ า
ในการลงทุนในทรัพย์ สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการได้ แต่งตั ้งบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์ สิน
ต่อไปนีใ้ ห้ ทําหน้ าที่ประเมิ นค่าทรั พย์ สิน ที่ กองทุนลงทุนครั ง้ แรกตามที่ กําหนดไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุน และข้ อกําหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ชื่อ

บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู่

889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั ้นที่ 31 ห้ อง 315-317 ถนนสาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หมายเลขโทรศัพท์

0-2675-8403

หมายเลขโทรสาร

0-2675-8427-8

ชื่อ

บริ ษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จํากัด

ที่อยู่

2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั ้น 17 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์

0-2656-7000

หมายเลขโทรสาร

0-2656-7111

ในการแต่งตังผู
้ ้ ประเมินค่าหลังจากบริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก
บริ ษัทจัดการจะต้ องแต่งตั ้งบริ ษัทประเมินค่าซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและความเชี่ยวชาญครบถ้ วนในการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ป ระเมิ น ค่า หรื อตรวจสอบการประเมิ น ค่าทรั พย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานของกองทุนหรื อ
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานใหม่ที่กองทุนจะลงทุนตามที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุน และข้ อ กํ า หนดในการประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ทัง้ นี ้
การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน จะกระทําโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกันติดต่อกันเกิน
สองครัง้ มิได้
9.7.2

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมินค่ า
ผู้ประเมินค่า มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี ้
(1)

มีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้ประเมินค่า

(2)

ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานซึง่ กองทุนได้ ลงทุน
ไปแล้ วหรื อจะลงทุนตามที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และข้ อกําหนดในการประเมิน
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ค่า ทรั พย์ สิน ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และที่ กํ า หนดไว้ ใ นสัญญาให้ บ ริ ก าร
ประเมินค่าทรัพย์สิน และ
(3)
9.8

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การประเมินค่าทรัพย์สิน

บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
9.8.1

ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนในประเทศ (Sole Domestic Lead Underwriter and Bookrunner)
ในการเสนอขายครัง้ แรกในประเทศ บริ ษัทจัดการได้ แต่งตังบริ
้ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวงจํากัด (มหาชน)
เป็ นผู้จดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศ
รายละเอียดของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศมีดงั นี ้
ชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

ชั ้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หมายเลขโทรศัพท์

0-2231-3777 หรื อ 0-2618-1000

หมายเลขโทรสาร

0-2231-3951

บริ ษัทจัดการอาจแต่งตั ้งผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่
ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุร กิ จหลัก ทรั พย์ ป ระเภทการจัด จําหน่ายหลัก ทรั พย์ เพื่ อทํ า หน้ า ที่ เป็ น
ผู้จดั จําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตั ้งผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบ พร้ อมทัง้ ประกาศให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ TTTBB หรือผ่านช่องทางอืน่ ใดตามความเหมาะสม
9.8.2

ผู้ซอื ้ หน่ วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่ างประเทศ (Initial Purchaser)
ในการเสนอขายครัง้ แรก บุคคลต่อไปนี ้เป็ นผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)
ชื่อ

Morgan Stanley & Co. International plc

ที่อยู่

25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
United Kingdom

หมายเลขโทรศัพท์

+44 207 425 8000

หมายเลขโทรสาร

+44 207 425 8990
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9.8.3

ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน
ชื่อ
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ชื่อ
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ชื่อ
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ชื่อ
ที่อยู่

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ และสาขาทัว่ ประเทศ
(ยกเว้ นสาขาไมโคร (Micro Branch))
สํานักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
0-2636-5728, 0-2626-3646, 0-2353-5421
02-236-0501
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ และสาขาทัว่ ประเทศ
สํานักงานใหญ่ เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
1551
0-2256-8625
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ และสาขาทัว่
ประเทศ
สํานักงานใหญ่ เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0-2296-4776
0-2296-4886

หมายเลขโทรศัพท์

บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 175 ชั ้น 11 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0-2680-1471

หมายเลขโทรสาร

0-2680-1014

ชื่อ
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0-2626-7777
0-2265-3236

บริ ษัทจัดการอาจแต่งตั ้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อ
นิติบุคคลที่ สํานักงานคณะกรรมการ กลต.ได้ ให้ ความเห็นชอบเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนของกองทุน และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตั ้งให้ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบ
พร้ อมทังประกาศให้
้
ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสม
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10.

ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุน

10.1

บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพันระหว่า งผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริ ษั ทจัดการ
กฎหมายหลัก ทรั พย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคํ า สั่งที่ ออกโดยอาศัย อํา นาจแห่ ง กฎหมายหลัก ทรั พย์ ทัง้ นี ้
ในกรณี ที่ข้อกํ าหนดในโครงการจัดการกองทุนขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสั่ง
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการ
ได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนแล้ ว

10.2

ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการใช้ บงั คับความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริ ษัทจัดการจะแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ มีอํานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ทั ้งนี ้ การลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตั ้งโดยชอบให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้

10.3

การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนตามโครงการจัดการกองทุน ไม่ว่า
ในทอดใดๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนและข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
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11.

การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน

11.1

วิธีแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ สามารถกระทําได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

โดยมติ โดยเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิ นกึ่งหนึ่งของ
จํ า นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จํ า หน่ า ยได้ แล้ วทั ง้ หมด ในกรณี เ ช่ น นี ใ้ ห้ บริ ษั ท จั ด การแจ้ งให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ กลต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ มีมติให้ แก้ ไข

(2)

บริ ษัทจัดการอาจแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนได้ โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้

(3)

(ก)

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทั ้งปวงได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นโดยชัดเจน

(ข)

การแก้ ไขเพิ่มเติมให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ หรือ

(ค)

การแก้ ไขชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง หรื อ

เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต.

การแก้ ไขเพิ่มเติมไม่วา่ ในกรณีใดๆ ให้ บริษัทจัดการแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อวิธีจดั การไป
ยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้ องถิ่นอย่างน้ อยหนึ่งฉบับภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม หรื อวันที่ถือว่าได้ รับ
มติ แล้ วแต่กรณี
11.2

การได้ รับความเห็นชอบในกรณีอ่ นื
หากการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ จะกระทบต่อสิทธิ และภาระหน้ าที่ของ
บริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน นายทะเบียน ผู้ประเมินค่า และที่ปรึกษาใดๆ
ตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 9 “การจัดการกองทุน” หรื อกระทบต่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุน
ตามที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 12 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ” การแก้ ไขในกรณีดงั กล่าว นอกจากจะต้ องได้ รับ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว จะต้ องกระทําโดยได้ รับความเห็นชอบหรื อคํายินยอมจากฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง แล้ วแต่
กรณี ด้ วย แต่ทั ้งนีม้ ติดังกล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมาย ประกาศ กฎ จรรยาบรรณ
โครงการจัดการกองทุน หรื อผลประโยชน์ของกองทุน

11.3

สิทธิออกเสียงยับยัง้ ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีสิทธิและสงวนสิทธิที่ใช้ สิทธิออกเสียงยับยั ้งในการออกเสียงลงคะแนนใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนในเรื่ องที่เกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั การซึ่งขัดหรื อแย้ งกับกฎหมาย
ประกาศ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุน หรื อที่อาจทําให้ เกิดความเสียหายหรื อขัดแย้ งกับผลประโยชน์
ของกองทุน หรือที่กระทบต่อสิทธิและภาระหน้ าที่ของบุคคลภายนอกซึง่ เป็ นคูส่ ญ
ั ญาของกองทุน

202

12.

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ
บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรื อค่าใช้ จ่ายที่สมเหตุสมผลจากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกองทุนได้ เพียงเท่าที่บริ ษัทจัดการได้ จดั ให้ มีการกําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนเท่านัน้
นอกจากนี ้ เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนเสร็ จสิ ้นแล้ ว บริ ษัทจัดการสามารถหักเงินของกองทุน
เพื่อนําไปชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตั ้งและการบริ หารจัดการกองทุนตามที่
กําหนดในโครงการจัดการกองทุนได้

12.1

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้ หน่ วยลงทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
12.1.1 ค่ าธรรมเนียมการโอนเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยลงทุน
ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด (หากมี)
12.1.2 ค่ าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุน
ปั จจุบนั เรี ยกเก็บจากกองทุน อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการเรี ยกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน
จะเรี ยกเก็บตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด
12.1.3 ค่ าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
ปั จจุบนั เรี ยกเก็บจากกองทุน อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการเรี ยกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน
จะเรี ยกเก็บตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด
12.1.4 อื่นๆ
(ก)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งการจํานําหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนตามอัตราที่บริ ษัทจัดการ
และ/หรื อนายทะเบียนกําหนด

(ข)

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จา่ ยจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานอง
เดียวกัน
12.2

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนและ/หรือ TTTBB และ/หรื อผู้สนับสนุน
12.2.1 ค่ าธรรมเนียมการจัดการรายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมการจัดการจะไม่ตํ่ากว่า 10,000,000 บาทต่อปี
12.2.2 ค่ าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ รายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์จะไม่ตํ่ากว่า 300,000 บาทต่อเดือน
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ทังนี
้ ้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์สามารถเรี ยกเก็บค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ออกไปตามที่จําเป็ นและ
สมเหตุสมผลอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ อาทิ ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินบาทเน็ต (Baht Net) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนค่าเดินทาง ค่าที่ปรึกษารวมถึง
การว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญภายนอก ค่าที่ปรึกษากฎหมายภายนอกและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นอันเนื่องจาก
หน้ าที่ความรับผิดชอบที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุน และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ หรื อ
ตามที่ สํ า นัก งานคณะกรรมการ กลต. เห็ น ควรให้ เ ป็ นหน้ า ที่ ข องผู้ดูแ ลผลประโยชน์ เ ป็ นต้ น ทัง้ นี ้
ตามจํานวนที่จ่ายจริ ง
12.2.3 ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทังนี
้ ้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนสามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การตลอดจนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามที่กําหนดตามข้ อบังคับและประกาศของ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
12.2.4 ค่ าธรรมเนี ย มที่ ปรึ ก ษาทางการเงิ น ผู้ จั ดการการจั ด จํ า หน่ ายหน่ วยลงทุ น ในประเทศและ
ผู้ซอื ้ หน่ วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่ างประเทศและการจัดจําหน่ าย
(ก)

กรณีการเสนอขายครัง้ แรก
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ซื ้อ
หน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศและการจัดจําหน่ายไม่เกินร้ อยละ 2.6 ของมูลค่าการเสนอ
ขายครัง้ แรก (โดยไม่รวมส่วนที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ูสนับสนุน) (TTTBB และ/หรื อผู้สนับสนุนตกลง
ชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวสําหรับการเสนอขายครัง้ แรกทังจํ
้ านวน)

(ข)

กรณีที่มีการเพิม่ ทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ซื ้อ
หน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศและการจัดจําหน่ายไม่เกินร้ อยละ 3 ของมูลค่าการเสนอ
ขายในแต่ละครัง้

ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ นในข้ อ (ก) และ (ข) ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นตาม
ความเป็ นจริงอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศและผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการบัญชีและ
ที่ปรึ กษากฎหมายของที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและผู้ซื ้อ
หน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงค่าใช้ จ่ายของที่ปรึ กษา
กฎหมายดังกล่าว ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานการนําเสนอข้ อมูลต่อนักลงทุนทั ้งในและต่างประเทศ รวมถึงค่า
จัดทํา พิมพ์ และจัดส่งเอกสาร ค่าสถานที่ ค่าเดินทาง และค่าที่พกั ค่าใช้ จ่ายดําเนินการเพื่อสอบถาม
ปริ มาณความต้ องการซื ้อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการจัดจําหน่ายและจองซื ้อหน่วยลงทุน
เป็ นต้ น
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12.2.5 ค่ าธรรมเนียมการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ตามจํานวนที่บริ ษัทเซ็ทเทรดดอทคอมกําหนดสําหรับการการเสนอขายครัง้ แรกและการเพิ่มทุนในครัง้
ต่อๆ ไป (TTTBB และ/หรื อผู้สนับสนุนตกลงชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมทั ้งค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่ เกิ ดขึน้ ตามความเป็ นจริ งอันเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบัติหน้ า ที่ การจัดสรรหน่ วยลงทุน
สําหรับการเสนอขายครัง้ แรกทั ้งจํานวน)
12.2.6 ค่ าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน
(ก )

กรณีการเสนอขายครัง้ แรก
ค่าธรรมเนียมของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะอยู่ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.6ของมูลค่า
การเสนอขายครัง้ แรก ) (โดยไม่ รวมส่วนที่ จัดสรรให้ แก่ ผ้ ูสนับสนุน )TTTBB และหรื อ /
(ผู้สนับสนุนตกลงชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวสําหรับการเสนอขายครัง้ แรกทังจํ
้ านวน

(ข)

กรณีที่มีการเพิ่มทุน
ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้ อยละ ของมูลค่าการ 2.6เสนอขายในแต่
ละครัง้

ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้ อ (ก) และ (ข) ข้ างต้ นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นตาม
ความเป็ นจริ งอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย เช่น
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานการนําเสนอข้ อมูลให้ แก่นักลงทุนในประเทศและการแจกจ่ายและจัดส่งเอกสาร
เกี่ยวกับกองทุนและเอกสารเกี่ยวกับการจองซื ้อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการคืนเงิน
ค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ค่าออกเช็ค และ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินบาทเน็ต (BAHTNET)
จากผู้ดแู ลทรัพย์สิน (Custodian) มายังผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นต้ น
12.2.7 ค่ าธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่น
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาสําหรับกองทุน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาสําหรับการจัดตั ้งและบริ หารจัดการกองทุน
และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาสําหรับการซื ้อทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่าที่ปรึกษาเฉพาะด้ าน ค่าที่ปรึกษา
การลงทุน ค่า ที่ป รึ กษากฎหมาย ภาษี ค่าทนายความ เป็ นต้ น ในอัตราตามที่ จ่ายจริ ง โดยจะชํ าระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทังค่
้ าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ งอันเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของที่ปรึกษาแต่ละราย เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าพิมพ์หรื อทําสําเนา
เอกสาร ค่าแปลเอกสาร เป็ นต้ น (TTTBB และ/หรื อผู้สนับสนุนตกลงชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวสําหรับ
การเสนอขายครัง้ แรกทังจํ
้ านวน)
ทังนี
้ ้ กองทุนจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องในการตรวจสอบและตรวจ
ตราทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนําแสงของกองทุน
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12.2.8 ค่ าธรรมเนียมธนาคารผู้รับฝากเงินเพื่อรักษาเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ตามที่จ่ายจริ ง โดย TTTBB และ/หรื อผู้สนับสนุนชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทังค่
้ าธรรมเนียมหรื อ
ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ตามความเป็ นจริ ง อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องธนาคาร เช่ น
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงค่าใช้ จ่ายของที่ปรึกษาดังกล่าว เป็ นต้ น
12.2.9 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและการตลาด
ในการเสนอขายครั ง้ แรกในอัตราไม่เกิ น 100 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) (TTTBB
ผู้สนับสนุนตกลงชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวสําหรับการเสนอขายครัง้ แรกทังจํ
้ านวน)

และ/หรื อ

ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก กองทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบ ดังนี ้
-

ตามที่จา่ ยจริ ง ทั ้งนี ้ จะไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนเงินเพิม่ ทุนในการเพิ่มทุนแต่ละครัง้

-

ค่าใช้ จ่ ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาด เพื่ อให้ นักลงทุนทั่วไปทราบข้ อมูล
เกี่ยวกับกองทุน ไม่เกิน 10 ล้ านบาท ต่อปี บัญชี

12.2.10 ค่ าธรรมเนียมการยื่นคําขอต่ อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรั พย์
TTTBB และ/หรื อผู้สนับสนุนตกลงชําระค่าธรรมเนียมการยื่นคําขอต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
และ ตลาดหลักทรัพย์สําหรับการเสนอขายครัง้ แรกทั ้งจํานวน ดังนี ้
(1)

ค่าธรรมเนียมการยื่นคําขออนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ให้ บริ ษัทจัดการจัดตั ้ง
กองทุนตามจํานวนที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด

(2)

ค่าธรรมเนียมการยื่นคําขอให้ ตลาดหลักทรัพย์รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ตามจํานวนที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

12.2.11 ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ค่ าธรรมเนี ยมการจดทะเบี ยนจัดตัง้ กองทุน (หรื อการจดทะเบี ยนกองทรั พย์ สิ นเป็ นกองทุนรวม) ต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ตามจํานวนที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด (TTTBB และ/หรื อผู้สนับสนุน
ตกลงชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวสําหรับการเสนอขายครัง้ แรกทั ้งจํานวน)
12.2.12 ค่ าธรรมเนียมในการรั บหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(1)

ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า
เมื่อตลาดหลักทรัพย์รับจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แล้ ว TTTBB จะชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าในอัตราร้ อยละ 0.05 ของเงินทุนจดทะเบียน โดยมี
อัต ราค่า ธรรมเนี ย มไม่น้ อ ยกว่า 100,000 บาท และอัต ราค่า ธรรมเนี ย มขัน้ สูง ไม่ เ กิ น กว่ า
3,000,000 บาท
ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนเริ่ มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างปี 2557 และ
2558 จะเสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้ อยละ 50 ของอัตราปกติ (TTTBB และ/หรื อผู้สนับสนุน
ตกลงชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าในการรับหน่วยลงทุนสําหรับการเสนอขายครัง้ แรกทั ้งจํานวน)
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(2)

ค่ าธรรมเนียมรายปี
กองทุนต้ องชําระค่าธรรมเนียมรายปี ดังต่อไปนี ้
(ก)

ร้ อยละ 0.035 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่เกิน 200 ล้ านบาท

(ข)

ร้ อยละ 0.030 ของเงิ นทุน จดทะเบีย นในส่วนที่ เ กิ นกว่า 200 ล้ า นบาทแต่ไ ม่ เ กิ น
1,000 ล้ านบาท

(ค)

ร้ อยละ 0.025 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกิ นกว่า 1,000 ล้ านบาทแต่ไม่เกิ น
5,000 ล้ านบาท

(ง)

ร้ อยละ 0.020 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกิ นกว่า 5,000 ล้ านบาทแต่ไม่เกิ น
10,000 ล้ านบาท

(จ)

ร้ อยละ 0.010 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 10,000 ล้ านบาท

หรืออัตราอืน่ ๆ ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกําหนดเป็ นครัง้ คราว
ทั ้งนี ้ อัตราค่าธรรมเนียมขั ้นตํ่าต้ องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมขันสู
้ งไม่
เกินกว่า 3,000,000 บาท
ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนเริ่ มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างปี 2557 และ
2558 จะเสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้ อยละ 50 ของอัตราปกติ สําหรับช่วง 3 ปี แรกนับแต่วนั ที่
หน่วยลงทุนเริ่มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
12.2.13 ค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
(1)

ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยในการตรวจสอบบัญ ชี รวมทัง้ ตรวจระบบงาน ตรวจรายรั บ
รายจ่ายและค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ปรึ กษาของกองทุน เช่น ค่าที่ ปรึ กษาเฉพาะด้ าน
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ เป็ นต้ น

(2)

ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การจัด หา ได้ ม า จํ า หน่ า ย จ่ า ย โอนสิ น ทรั พย์ ทรั พย์ สิ น
หลักทรัพย์ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้ าในการจําหน่ายหรื อโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการโอน
เป็ นต้ น

(3)

ภาษี หรื อค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริ ง
เช่น ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ซึง่ จะรวมอยู่ในต้ นทุนของค่าซื ้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื ้อ
หลักทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการโอน
หลักทรัพย์ เป็ นต้ น

(4)

ค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการประเมินค่าและ/หรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน

(5)

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร ซ่อมแซม ดูแล บํารุ งรักษา ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการซื ้อทรัพย์สิน ค่า
ก่อสร้ างเพิ่มเติม ค่าใช้ จ่ายในการย้ ายทรัพย์สิน และค่าใช้ จ่ายเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา
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(6)

ค่าใช้ จ่ายในการประกันภัย ดูแล และ/หรือเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่าใช้ จ่ายในการ
ประกันวินาศภัย เป็ นต้ น

(7)

ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและตรวจตราทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุน
รวมถึงค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั เป็ นต้ น ที่จ่ายโดยผู้เชี่ยวชาญ บริ ษัท
จัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ เป็ นต้ น

(8)

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้ องตามอัตราที่กฎหมายกําหนดและค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยราชการ (ถ้ ามี)

(9)

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถาม หรื อการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับชําระ
หนี ้ใดๆ หรื อค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหน่วยโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบริ ษัทจัดการ

(10)

ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินในกรณีมีการลดทุน
และ/หรื อจ่ายปั นผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์
ค่าโทรสาร เป็ นต้ น

(11)

ค่าจัดทําและจัดพิมพ์ใบคําขอเปิ ดบัญชี ใบจองซื ้อหน่วยลงทุน หนังสือชี ้ชวนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

(12)

ค่าจัดทําและจัดพิมพ์ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็ จรับเงิน ใบกํากับภาษี แบบฟอร์ มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับกองทุน รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน รายงานประจําปี ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าว

(13)

ค่า ใช้ จ่ายในการจัดทํ า จัด พิ มพ์ และจัด ส่ง หนังสื อบอกกล่ า ว ประกาศและรายงานต่า งๆ
รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประกาศการ
แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ ประกาศการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล และ ข่าวสารถึงผู้ถือ
หน่วยลงทุน เป็ นต้ น

(14)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัด ส่งจดหมายเชิญประชุม และ /หรื อเอกสารการประชุม
รายงานการประชุม รวมทั ้งค่าใช้ จ่ายในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น

(15)

ค่า ตอบแทนคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการลงทุน สํ า หรั บ บุค คลที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นบุค คลของบริ ษั ท
จัดการเองหรื อคณะกรรมการอื่นใด (ถ้ ามี) เช่น ค่าจ้ าง ค่าเบี ้ยประชุม เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง
ในจํานวนไม่เกิน 10 ล้ านบาทต่อปี สําหรับระยะเวลา 5 ปี แรก และหลังจากนันในจํ
้ านวนไม่เกิน
20 ล้ านบาทต่อปี

(16)

ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปั นผล เพิ่มทุน และ/หรื อลดทุน และค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของนายทะเบียน เช่น การปิ ดสมุดทะเบียน ค่าเอกสารทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
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(17)

ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับงานบริ การจดทะเบียนโอนหน่วยลงทุนที่เรี ยกเก็บโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน

(18)

ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ และ/หรื อที่เกิดขึ ้นจากการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศของ กลต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
และ/หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนการขอมติผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น

(19)

ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน และค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

(20)

ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า และ
ค่าธรรมเนียมรายปี ที่เกี่ยวข้ องกับการยื่นขออนุญาตเสนอขายหน่วยลงทุน โฆษณา และทํา
กิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหน่วยลงทุนในต่างประเทศต่อหน่วยงานที่
กํากับดูแลการขายหน่วยลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงค่าที่ปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการ
ดําเนินการดังกล่าว

(21)

ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ ยวกับการดํา เนิ นงานและการบริ หารทรั พย์ สินของกองทุนและ
บริ ษัทจัดการ (ถ้ ามี) เช่น ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี ค่าใช้ จา่ ยในการยึดทรัพย์สิน ค่าใช้ จ่ายใน
การดํา เนิ นคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ ฟ้องร้ องให้ บริ ษั ท จัดการปฏิบัติห น้ าที่ ห รื อ เรี ย กค่ า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
หรื อ เมื่ อ ได้ รั บ คํ า สั่ง จากสํ า นัก งานคณะกรรมการ กลต. ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นกฎหมายในการ
ดําเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บุคคลภายนอก
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติกรรม ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขสัญญา เป็ นต้ น

(22)

ค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการเลิกกองทุนหรื อเปลี่ยนแปลงบริ ษัทจัดการ

(23)

รายจ่ายหรือค่าใช้ จ่ายที่กองทุนต้ องจ่ายตามเอกสารธุรกรรม

(24)

ค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของกองทุน

หมายเหตุ TTTBB และ/หรือผู้สนับสนุนตกลงชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตั ้ง
กองทุนและการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกในข้ อ 12.2.13 (1)(2)(4)(8)(11) และ (20)
อัตราค่าธรรมเนียมข้ อ 12.2 เป็ นอัตราตามที่จ่ายจริ ง ที่ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใด
ในทํานองเดียวกัน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดของกองทุน หากเป็ นค่าใช้ จ่ายที่มีภาระต้ องเสียภาษี มูลค่าเพิ่มภาษี ธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน จะถือเป็ นภาระของกองทุน
บริ ษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้ อ 12.2 ข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 3 ทุกเดือน โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สิน หรื อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ หรื อมูลค่าเงินลงทุนสะสมของกองทุนแล้ วแต่กรณี ณ วันสุดท้ ายของเดือนเป็ นฐานในการคํานวณ
และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
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ทั ้งนี ้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุน จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี
12.3

การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมและ/หรื อค่ าใช้ จ่าย
1.

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายภายใต้ อตั ราที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
บริ ษัท จัดการขอสงวนสิทธิ ในการเพิ่ม /ลด/ยกเว้ นค่า ธรรมเนี ย มภายใต้ อัตราที่ ระบุไ ว้ ในหัวข้ อ 12.1
“ค่าธรรมเนี ยมที เ่ รี ยกเก็บจากผูจ้ องซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้ างต้ นโดยไม่ถือว่าเป็ นการ
แก้ ไขเพิม่ เติมโครงการ อย่างไรก็ดีในการเรี ยกเก็บ เพิ่ม/ลด/ยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ นนี ้ บริ ษัท
จัดการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ที่เปิ ดเผยของบริษัทจัดการ

2.

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิม่ /ลดอัตราค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายตามหัวข้ อ 12.1 และข้ อ 12.2
โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย ไม่เกิ นร้ อยละ
ค่าใช้ จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ

บริ ษัทจัดการจะดํ าเนินการแจ้ งให้ ผ้ ูถื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตาม
วิธีการดังต่อไปนี ้ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายเพิ่มดังกล่าว

(2)

(ก)

ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึง่ ฉบับเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ

(ข)

ติ ด ประกาศไว้ ณ สํ า นัก งานของบริ ษั ท จั ด การ และสถานที่ ติ ด ต่ อ ทุ ก แห่ ง ของ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน

กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินกว่าร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
บริ ษัทจัดการจะกระทําเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยมติเกินกึ่งหนึ่งของ
จํ า นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จํ า หน่ า ยได้ แล้ วทั ง้ หมดหรื อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ กลต.

(3)

กรณีที่บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่าย

บริ ษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน(ถ้ ามี) ที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วย
ลงทุน
ทัง้ นี ้ การเปลี่ ย นแปลงตามข้ อ (1) ข้ อ (2) และข้ อ (3) ข้ า งต้ น บริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ กลต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
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13.

การเลิกกองทุน การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน

13.1

การยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนโดยสมัครใจ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการประสงค์ จะยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายครัง้ แรกบริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังนี ้
(1)

ยุติการขายหน่วยลงทุน

(2)

รายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับ
แต่วนั ที่ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน้

(3)

คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่การอนุมตั ิ
ให้ จัดตัง้ กองทุนสิน้ สุดลง หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ ภายในกํ าหนดเวลา
ดังกล่าวได้ เพราะพฤติการณ์อนั ใดอันหนึ่งที่บริ ษัทจัดการต้ องรับผิดชอบ ให้ บริ ษัทจัดการชําระดอกเบี ้ย
ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกํ าหนดเวลานั ้นจนถึงวันที่บริ ษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื ้อจน
ครบถ้ วน

การอนุมตั ิให้ จดั ตั ้งกองทุนจะสิ ้นสุดลงในวันที่บริษัทจัดการรายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบ
โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดตั ้งกองทุน และการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนในหัวข้ อ 7.2.9
“การคืนเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
13.2

การคืนเงินค่ าจองซือ้ ในกรณีเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
บริ ษัทจัดการจะต้ องคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทุนในกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนซึ่งมีการยกเลิกการเพิ่มเงินทุนในภายหลังเนื่องจากไม่สามารถ
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามที่กําหนดไว้ ได้ กรุ ณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม
เงินทุนในหัวข้ อ 6.2 “การเพิ่มเงิ นทุนจดทะเบี ยน”

13.3

การสิน้ สุดการอนุมัตขิ องสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ให้ จัดตัง้ กองทุน
ก่ อ นวั น จดทะเบี ย นกองทุ น หากปรากฏกรณี อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี ้ ให้ การอนุ มั ติ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ กลต. ให้ จดั ตังกองทุ
้
นเป็ นอันสิ ้นสุดลง
(1)

มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ไม่ถึง 500 ราย

(2)

มีการฝ่ าผืนอัตราการถือหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7.2 “อัตราการถื อหน่วยลงทุน” ข้ างต้ น

(3)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ มีมลู ค่าไม่ถึง 2,000 ล้ านบาท โดยการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขาย
ได้ แล้ วให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ

(4)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ เมื่ อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงิ นจากบุคคลอื่น (ถ้ ามี) มี มูล ค่าไม่เพียง
พอที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก หรือ
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(5)

สํานักงานคณะกรรมการ กลต. มีคําสัง่ ให้ ระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดหรื อ
เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทน. 1/2554 เช่น มีเหตุการณ์ที่มีผลให้
ข้ อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อมีเหตุการณ์ ที่มีผลให้ ข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปซึ่งหาก
ปรากฏต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ก่อนการอนุมตั ิ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. อาจไม่อนุมตั ิ
ให้ จดั ตั ้งกองทุน

ในกรณีดงั กล่าว ให้ บริ ษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจาก
การจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบถึงกรณี
ดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถ
คืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั ้นได้ เพราะพฤติการณ์อนั ใดอันหนึ่งที่บริ ษัทจัดการต้ องรับผิดชอบ ให้
บริ ษัทจัดการชําระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดเวลานั ้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการคืนเงิน
ค่าจองซื ้อครบถ้ วน
13.4

กรณีเลิกกองทุน
หลัง จากวัน จดทะเบี ย นกองทุน เมื่ อ ปรากฏเหตุก ารณ์ ใ ดเหตุก ารณ์ ห นึ่ ง ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี ้ บริ ษั ท จัด การจะ
ดําเนินการเลิกกองทุน
(1)

เมื่อจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน
คณะกรรมการ กลต.

(2)

เมื่อมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนและบริ ษัทจัดการนําเงินไปลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุน จนทําให้ กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนตํ่ากว่า 2,000 ล้ านบาทเมื่อคํานวณจากมูล
ค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน

(3)

เมื่ อ มี ก ารจํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานของกองทุ น และบริ ษั ท จัด การไม่ ส ามารถ
ดําเนินการเพื่อให้ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500
ล้ านบาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่จําหน่าย
ไปซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(4)

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. มีคําสัง่ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตั ้งกองทุน

(5)

เมื่อครบกําหนดอายุของกองทุน (หากมี)

(6)

เกิ ดเหตุการณ์ อื่นใดซึ่งบริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์ สํานักงานคณะกรรมการ กลต.
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็ นหนังสือก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทํา
การ

(7)

กองทุนไม่สามารถแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งการลาออกจาก
การปฏิบตั ิหน้ าที่โดยบริ ษัทจัดการ
212

13.5

(8)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกกองทุน

(9)

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. มีคําสัง่ เลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์

อํานาจของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ในการเลิกกองทุน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการ กลต. อาจเพิ ก ถอนการอนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตัง้ หรื อ จั ด การกองทุ น ได้ หากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ กลต. เห็นว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อมิได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554
เมื่อ กลต. เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
น จะต้ องมีการดําเนินการตามขั ้นตอนที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 13.1 “การ
ยกเลิ กการจัดตัง้ กองทุนโดยสมัครใจ” ข้ างต้ น หากการเพิกถอนการจัดการกองทุนเกิดขึ ้นหลังจากการจดทะเบียน
กองทรั พย์ สินเป็ นกองทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะต้ องดํา เนินการตามกระบวนการชําระบัญชีของกองทุนตามที่
กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 13.6 “การชําระบัญชีกองทุน”

13.6

การชําระบัญชีกองทุน
เมื่อมีการเลิกกองทุน บริ ษัทจัดการหรื อผู้ชําระบัญชี (แล้ วแต่กรณี) จะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้

13.7

(1)

บริ ษั ท จัด การอาจทํ า หน้ า ที่ ชํ า ระบัญ ชี ข องกองทุน นัน้ ได้ หรื อจะแต่ง ตัง้ บุค คลอื่น ตามที่ สํ านัก งาน
คณะกรรมการ กลต. กําหนดเป็ นผู้ชําระบัญชีของกองทุนก็ได้

(2)

เมื่อแต่งตั ้งผู้ชําระบัญชีแล้ ว บริษัทจัดการจะส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของกองทุน รวมทั ้ง
ดําเนินการให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ ส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของกองทุนนั ้นให้ แก่ผ้ ูชําระ
บัญชีภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั เลิกกองทุน

(3)

บริ ษั ท จัด การจะส่ ง มอบงบการเงิ น ของกองทุน ณ วัน เลิ ก กองทุน ที่ ผ่ า นการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นจากผู้สอบบัญชีและรับรองโดยบริ ษัทจัดการเองให้ แก่ผ้ ชู ําระบัญชีภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันเลิกกองทุน

(4)

ผู้ชําระบัญชีจะจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนโดยต้ องคํานึงถึงผลประโยชน์ที่กองทุนจะได้ รับเป็ นสําคัญ
ชําระหนี ้ของกองทุน เก็บรวบรวม และแบ่งเงินหรื อทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามที่บริ ษัท
จัดการกําหนดตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนดําเนินการ
อย่างอื่นเท่าที่จําเป็ นเพื่อให้ การชําระบัญชีเสร็ จสิ ้นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดไว้ ใน
กฎหมายหลักทรัพย์

(5)

เมื่อชําระบัญชีเสร็ จสิ ้นแล้ ว ให้ ผ้ ชู ําระบัญชียื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้ อมทัง้ จัดส่งรายงานผล
การชําระบัญชีตอ่ สํานักงานคณะกรรมการ กลต.

การเพิกถอนหน่ วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
หน่วยลงทุนอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี ้
(1)

หน่วยลงทุนหรื อกองทุนมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบตามข้ อกําหนดการรับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 6.4 (1) ถึง (6) “ข้อกํ าหนดการจดทะเบี ยนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบี ยน”

(2)

เมื่อครบกําหนดอายุของกองทุน หรือเหตุอนื่ ที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า
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(3)

บริษัทจัดการดําเนินการหรื อกระทําการดังต่อไปนี ้อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรื อ
การตัดสินใจของผู้ลงทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
(ก)

ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อตกลงการ
จดทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ กั บ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลอดจนหนัง สื อ เวี ย นที่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์
กําหนดให้ ถือปฏิบตั ิ

(ข)

เปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นเท็จ ในแบบคําขอ งบการเงิน หรื อรายงานของกองทุนที่ยื่ นต่ อตลาด
หลัก ทรั พ ย์ หรื อ ที่ เ ปิ ดเผยต่ อ ประชาชนทั่ ว ไป หรื อ ไม่ เ ปิ ดเผยข้ อมู ล ของกองทุ น ที่ เ ป็ น
สาระสําคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนที่เป็ นสาระสําคัญ

(ค)

ดําเนินการใดๆ หรื อมีเหตุใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างอย่างร้ ายแรงต่อ
สิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน

(4)

ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นหรื อเห็น ว่างบการเงินของกองทุนไม่ถูก ต้ อ งเป็ นเวลา 3 ปี
ติดต่อกัน

(5)

เมื่อปรากฏกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิจดั ตังกองทุ
้
น หรื อ

(6)

บริษัทจัดการร้ องขอให้ เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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14.

ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไป
จะเรี ยกว่า “FATCA”) โดยมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบัน
การเงินที่ไม่ได้ มีสญ
ั ชาติอเมริ กนั และตั ้งอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI)
รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กับประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริ กัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ใน
สหรัฐอเมริ กา) ซึง่ เปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา (US Internal Revenue Service) โดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูล
เกี่ยวกับบัญชีของบุคคลสัญชาติอเมริ กนั และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้ าที่ในการ
ตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกําหนดให้
ลูกค้ าบางประเภทต้ องจัดทําหรือแสดงเอกสารเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกํ าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนั ้นจะได้ รับ
ผลกระทบดังต่อไปนี ้
(1)

ต้ องถูกหักเงิน ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 30 ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับและสามารถถูกหักไว้ ซึ่งจ่าย
โดย FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA หรื อ “PFFI” (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงินไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) โดยเงินที่สามารถถูกหักไว้
ได้ รวมถึงรายได้ ผลประโยชน์ หรื อเงินจากการขายทรั พย์ สินทางการเงินของประเทศสหรั ฐอเมริ กาที่
กองทุนรวมลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru)
ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งจะเริ่ มต้ น
ตังแต่
้ ปี 2560

(2)

PFFI (ซึง่ รวมถึง ธนาคารทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ) ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึง่ อาจทําให้ กองทุน
รวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ รวมถึง
อาจทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ได้ อกี ต่อไป

เพื่อ มิให้ บริ ษั ทจัดการและกองทุนรวมได้ รับ ผลกระทบในทางลบในการดํ าเนิ นงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรั ก ษา
ประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อ
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ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุน
รวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ หลักเกณฑ์ และข้ อกํ าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ ยวข้ องได้
บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (รวมทั ้งผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานและการสนับสนุนการขายและรับซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี ้
(1)

ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่ เ ป็ นพลเมื องของประเทศสหรั ฐอเมริ ก า(หรื อ เป็ นบุคคลตามที่ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมแก่บริ ษัทจัดการและกองทุนตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล
ทังหมด
้
(เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น) ที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้
กับบริ ษัทจัดการ ให้ กบั หน่วยงานของรัฐทั ้งในและต่างประเทศ ตามข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้ อง

(2)

ร้ องขอให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน นํ า ส่ ง หรื อ ให้ เ อกสารแสดงข้ อ มูล และ/หรื อ คํ า ยิ น ยอม เพิ่ ม เติ ม ในการ
ดําเนิ น การพิสูจน์ ท ราบความเกี่ ย วข้ องกับประเทศสหรั ฐอเมริ ก า เช่ น หนัง สื อแสดงการเสี ย สิท ธิ ใ น
สัญชาติ อเมริ กันหรื อการให้ ข้อ มูล ตามหัว ข้ อ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นแบบฟอร์ มของหน่ วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งเปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อ
ยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน)
ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3)

ดําเนินการอื่นใดเพือ่ ให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง

เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบในทางลบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้
กองทุน หรื อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน โดยรวมได้ รั บ ประโยชน์ เ พิ่ ม ขึน้ หากมี ก ารดํ า เนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
ต่างประเทศที่ เกี่ ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนปฏิ เสธที่จ ะดําเนิ นการ หรื อไม่แสดงเจตนาตอบรั บ
ภายในระยะเวลาที่บริ ษัท จัดการกํ าหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการดําเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
ทั ้งหมดดังต่อไปนี ้ ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและได้ รับแจ้ ง
ถึงการดําเนินการของบริ ษัทจัดการดังกล่าวแล้ ว และ/หรื อถือว่าบริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุ
ไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1)

ไม่รับคําสัง่ ซื ้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)

ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ ณ ขณะนัน้ (the then
Net Asset Value) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)

ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ และข้ อกํ าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย

(4)

ดําเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถื อหน่วยลงทุนได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากการดําเนินการดังกล่าวสอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น ในการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม และเป็ นการกระทําเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหักเงิน ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ ว
ข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบัติบริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด) เท่านั ้น
ทั ้งนี ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวน
สิ ท ธิ ไ ว้ ข้ างต้ น บริ ษั ท จั ด การ (รวมถึ ง ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องทั ง้ หมด) จะดํ า เนิ น การตามข้ อกํ า หนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ และอาจนําส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงานท้ องถิ่น หรื อดําเนินการอื่นใดที่หน่วยงาน
ท้ องถิ่นกําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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ภาคผนวก

218

ภาคผนวก 1
รายงานการประเมินมูลค่ าทรั พย์ สนิ เส้ นใยแก้ วนําแสง
จัดทําโดย บริ ษัท อเมริกัน แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด
(ฉบับย่ อ)
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ลับเฉพาะ
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
175 อาคารสาธรซิต้ ีทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
เรี ยน คุณสุ ทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริ ฐ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สรุ ปรายงานของบริ ษทั ฯ เลขที่ 2014/718T
ตามความประสงค์ของท่าน บริ ษทั อเมริ กนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ได้ทาํ การ
ประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของทรั พ ย์สิ น ของ บริ ษ ัท ทริ ป เปิ ลที บรอดแบนด์ จํา กัด (มหาชน)
("ทีทีทีบีบี") ประกอบด้วย (1) Optical Fibre Cable หรื อ OFC ความยาวประมาณ 800,000
คอร์ กิโลเมตร ที่ทีทีทีบีบีจะส่ งมอบให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“กองทุนรวมฯ”) ณ วันซื้ อ
ทรัพย์สินซึ่ งคาดว่าจะเป็ นวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ งกระจายอยูท่ ว่ั ประเทศ (ยกเว้นในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน) และ (2) OFC ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 180,000 คอร์ กิโลเมตร อีก 2 ปี หลังจากวันซื้ อขาย
ทรัพย์สินครั้งแรก (รวมเรี ยก “ทรัพย์สิน”) โดยทีทีทีบีบีคาดว่าทรัพย์สินจะทยอยเพิ่มขึ้นอย่าง
สมํ่าเสมอนับจาก วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 การประเมินในครั้งนี้ เป็ นการประเมินในมุมมองของ
กองทุนรวมฯ
ตามความเข้าใจของบริ ษทั ฯ นั้น ในการประเมินค่าครั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และ
ใช้สํา หรั บ ประกอบการพิ จ ารณาทํา ธุ ร กรรมเพื่ อ เป็ นไปตามมาตรฐานรายงานของสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมฯ
บริ ษทั ฯ เข้าใจว่า ทีทีทีบีบีจะขายทรัพย์สินให้กบั กองทุนรวมฯ และจะเช่าทรัพย์สินกลับมาบริ หาร
ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 วันที่ทาํ การประเมินคือ วันที่
1 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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"มูลค่ายุติธรรม" หมายความถึง มูลค่าที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อ มูลค่าที่จะต้อง
จ่ายเพื่อโอนหนี้สินของธุรกรรมปกติ (orderly transaction) ที่เกิดขึ้นระหว่างผูเ้ ล่นในตลาด
(market participant) ณ วันวัดมูลค่า
หลักการสําคัญของการวัดมูลค่ายุติธรรมคือ
- มูลค่ายุติธรรมควรจะสะท้อนราคา “exit price” ซึ่งเป็ นราคาที่ยอมรับจากการขาย
สิ นค้า
- ลักษณะธุรกรรมอ้างอิงจากมูลค่าของธุรกรรมปกติ ไม่รวมถึงมูลค่าบังคับขาย
- สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่ถูกเคลื่อนย้ายในการแลกเปลี่ยนระหว่างผูเ้ ล่นในตลาด
- ลักษณะธุรกรรมอ้างอิงจากราคาจากธุรกรรมในตลาด principal market ซึ่งเป็ น
ตลาดที่มีปริ มาณการทําธุรกรรมมากที่สุด หรื อ ให้อา้ งอิงราคาจากตลาดที่ให้
ผลตอบแทนสู งสุ ด (most advantageous market) แทน
- มูลค่ายุติธรรมไม่ควรสะท้อนการปรับปรุ งต้นทุนการทํารายการ (transaction cost)
อย่างไรก็ตามต้นทุนดังกล่าวอาจจะนํามาพิจารณาในบางกรณี
“มูลค่าธุ รกิจ” ในที่น้ ี มีคาํ จํากัดความว่า เป็ นการรวมกันของสิ นทรัพย์ที่จบั ต้องได้ (เช่ น
ทรั พย์สินอุปกรณ์ เงิ นทุนหมุนเวียน) และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนของธุ รกิ จที่ดาํ เนิ นการอย่าง
ต่อเนื่ อง นอกจากนี้มูลค่าธุรกิจยังเทียบเท่ากับทุนที่ลงไปทั้งหมดของธุรกิจ นัน่ คือ การรวมกันของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ กับหนี้สินรวม
วิธีการประเมินมูลค่าซึ่งเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปมีอยู่ 3 วิธีดว้ ยกันคือ วิธีตน้ ทุนทดแทน
วิธีการเปรี ยบเทียบข้อมูลตลาด และวิธีคิดจากรายได้ ซึ่งสามารถอธิบายในรายละเอียดได้ดงั นี้
วิธีตน้ ทุนทดแทน
วิธีตน้ ทุนทดแทน เป็ นการประเมินค่าบนพื้นฐานของราคาทดแทนของทรัพย์สิน
(ราคาต้นทุนทดแทนปั จจุบนั ) ในการหามูลค่าของทรัพย์สิน ผูข้ ายต้องคํานึงถึงต้นทุนของ
ผูซ้ ้ื อที่ จะได้มาหรื อสร้ างทรั พ ย์สินใหม่ ในลักษณะของการทดแทน โดยคํานึ งถึ ง
สรุ ปรายงานเลขที่ 2014/718T
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เทคโนโลยี และวัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บ ัน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งประสิ ทธิ ภ าพและ
ความสามารถที่เท่าเทียมกันในแง่การใช้สอยหรื อการผลิต
วิธีการเปรี ยบเทียบข้อมูลตลาด
วิธีเปรี ยบเทียบข้อมูลตลาดจะพิจารณาจากการทําธุ รกรรมในตลาดที่แท้จริ งของ
ทรั พ ย์สิ น ที่ เ หมื อ นหรื อ เที ย บเคี ย งกัน ได้ วิ ธี น้ ี เหมาะสํา หรั บ การประเมิ น มู ล ค่ า ธุ ร กิ จ
กรรมสิ ทธิ์ในธุรกิจ ทรัพย์สิน หรื อหนี้สิน โดยใช้หนึ่งวิธีหรื อหลายวิธีเพื่อหาตัวคูณมูลค่า
ตลาดของธุรกรรมนั้นๆจาก ธุรกิจ กรรมสิ ทธิ์ในธุรกิจ ทรัพย์สิน หรื อหนี้สิน ที่มีลกั ษณะ
เหมือนหรื อเทียบเคียงกันได้ที่ถูกซื้อขายในตลาด
วิธีคิดจากรายได้
วิธีคิดจากรายได้เป็ นการประเมินมูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์ทางการเงินที่จะ
เกิ ดขึ้นในอนาคตของเจ้าของที่ มีต่อธุ รกิ จ วิธีน้ ี เหมาะสําหรั บการประเมิ นมูลค่าธุ รกิ จ
กรรมสิ ทธิ์ในธุรกิจ ทรัพย์สิน หรื อหนี้สิน
สําหรับการประเมินมูลค่าครั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯใช้วิธีตน้ ทุนทดแทนและวิธีคิดจากรายได้ ใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน
รายงานของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย :
จดหมายฉบับนี้ ซึ่งแจกแจงรายละเอียดของทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ ลักษณะและขอบเขต
ของการประเมินค่าและผลสรุ ปของการประเมินค่า
ภาคผนวก: การประเมินโดยวิธีคิดจากรายได้
ภาคผนวก 1 - ประมาณการกระแสเงินสด ในมุมมองของกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน
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ภาคผนวก 2 - สมมติฐานประกอบประมาณการกระแสเงินสด ในมุมมองของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เอกสารแนบ : เงื่อนไขข้อจํากัดและการให้บริ การโดยทัว่ ไป
สําหรับการประเมินค่าครั้งนี้ บริ ษทั ฯได้รับเอกสารดังต่อไปนี้
1. ประมาณการกระแสเงินสดและสมมติฐานสําหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ในวันที่
1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 2569 โดยได้รับจากทีทีทีบีบี
2. สํา เนาสั ญ ญาการใช้โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมร่ ว มกัน ระหว่ า ง บริ ษ ัท โทเทิ่ ล
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) กับ บริ ษทั แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
3. “Opinion Paper on JASGIF1 Lease Prices International Benchmark Comparison” โดย
Sofrecom ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
4. “Opinion Paper on JASGIF2 Lease Prices based on Local Benchmark Comparison” โดย
DETECON Consulting ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557
5. สําเนาสรุ ปสาระสําคัญของสัญญาให้บริ การจัดหาผูเ้ ช่ าทรั พย์สิน ระหว่างกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน และ ทีทีทีบีบี
6. ทะเบียนทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2557
7. งบการเงิ นที่ตรวจสอบแล้ว สําหรั บปี พ.ศ. 2555 - 2556 และงบการเงิ นระหว่างกาล 6
เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ของทีทีทีบีบี
บริ ษทั ฯ ได้นาํ งบการเงินในอดีตมาใช้โดยมิได้ตรวจสอบกับผลการดําเนินงาน และสภาพ
ทางการเงิ น ของที ที ที บี บี บริ ษ ัท ฯ ได้ท าํ การศึ ก ษาข้อ มู ล ตลาดและวิ เ คราะห์ ส ภาพเศรษฐกิ จ
โดยทัว่ ไปและนําไปใช้ในการประเมินความสามารถของธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต
จากการตรวจสอบทรัพย์สินครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอแสดงความเห็นมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน
จากมุมมองของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน มีมูลค่าดังต่อไปนี้

1

ชื่อย่อกองทุน ณ ปัจจุบนั คือ JASIF.
เรื่ องเดียวกัน.
สรุ ปรายงานเลขที่ 2014/718T
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มูลค่ ายุติธรรม (บบาท)
วิธีต้นทุนทดแทน
น
ทรัพย์สินถาววร
(คํานวณจาก 761,280 คอร์ร์กิโลเมตร)
วิธีคดิ จากรายได้
มูลค่าธุรกิจ
(คํานวณจาก 980,000 คอร์ร์กิโลเมตร)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พพ.ศ. 2557
2,690,000,0000
ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ .ศ. 2557
699,500,000,0000

มูลค่ายุติติธรรมนี้อยูภ่ ายใต้
า เงื่อนไขข้อจํากัดที่ได้แนบท้าย
บริ ษ ัทฯ มี ค วามเห็นว่
น า วิธี คิ ด จากกรายได้เ ป็ นวิิธีที่ เ หมาะสสมสํา หรั บกาารประเมิ น มูลค่ า
ยุติธธรรมของทรั พย์
พ สินจากมุมมองของกอ
ม
องทุนรวมฯ ณ วันที่ 1 ธันวาคม
น
พ.ศ. 2557 ซึ่ งมีมูมูลค่า
เท่ากกับ 69,500,0000,000 บาท (หกหมื
(
่นเก้าพพันห้าร้อยล้านบาทถ้
า
วน) ทั้งนี้ ภายใต้เงื ่อนไขข้อจํากัดที่
ได้แแนบท้ายไว้ในหนั
น งสื อฉบับนี
บ้
บริ ษทั ฯ สมมติว่า ข้อมู
อ ล ข้อคิดเห็ห็น และอื่นๆทีที่ได้รับในกาารประเมินมูลลค่านี้ เป็ นจริ งและ
ง
ถูกต้อง บริ ษทั ไมม่มีเหตุผลที่จะสงสั
ะ ยว่าข้อเเท็จจริ งอันเป็ปนสาระสําคัญใด
ญ ๆ ได้รับ การละเว้นแลละไม่
ตระหนักถึงข้อเท็ท็จจริ งใด ๆ หรื
ห อสถานกาารณ์ซ่ ึ งจะทําให้
า ขอ้ มูลความคิดเห็ นแลละแนวทางการทํา
เพื่อใให้ไม่เป็ นจริ ง ไม่ถูกต้องหหรื อทําให้เข้าใใจผิด
บริ ษทั อเมริ กนั แอ๊
แ พเพรซัล (ประเทศไทยย) จํากัด และผู
แ ม้ ีอาํ นาจจลงนามข้างลล่างนี้
ขอรัับรองว่าไม่มีส่ วนได้เสี ยใดดๆ ทั้งสิ้ น ไมม่วา่ ในปัจจุบนั และ/หรื อ อนาคต
อ
ในด้าานผลประโยชชน์ที่
เกี่ยววข้องกับมูลค่าของทรัพย์สนที
สิ ่ทาํ การปรระเมินค่านี้
ขออแสดงความนันับถือ
(นายโรโโดลโฟ แอล เเวอร์การ่ า)
กรรมการผูจ้ ดั กการ
(นางสาวชมพูนุช ศิริกนั ทรมาาศ)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประเเมินทางการเงิงิน
ผูป้ รระเมิน
- วันเพ็ญ ต้องวั
อ ฒนา

(นายกิตติเดช ประสิสิ ทธิสา)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเครื่ องจักรแและอุปกรณ์
- เจษฎา บิลมาศ
ม
- กฤษฎา ลิ้มมอิ่ม
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ผลสรุป
ทรัพย์ สินทีป่ ระเมินมูลค่ า

ทรั พย์สินของ บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด
(มหาชน) ("ทีทีทีบีบี") ประกอบด้วย (1) Optical Fibre
Cable หรื อ OFC ความยาวประมาณ 800,000
คอร์ กิ โ ลเมตร ที่ ที ทีที บี บีจ ะส่ ง มอบให้ก องทุ น รวม
โครงสร้ างพื้นฐาน (“กองทุ นรวมฯ”) ณ วัน ซื้ อ
ทรัพย์สินซึ่ งคาดว่าจะเป็ นวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ซึ่ งกระจายอยู่ ท ่ั ว ประเทศ (ยกเว้ น ในจั ง หวั ด
แม่ ฮ่ องสอน) และ (2) OFC ที่ เ พิ่มขึ้ นประมาณ
180,000 คอร์ กิ โ ลเมตร อี ก 2 ปี หลัง จากวัน ซื้ อ ขาย
ท รั พ ย์ สิ น ค รั้ ง แ ร ก ( ร ว ม เ รี ย ก “ท รั พ ย์ สิ น ”)
โดยที ที ที บี บี ค าดว่ า ทรั พ ย์สิ น จะทยอยเพิ่ ม ขึ้ น อย่า ง
สมํ่าเสมอนับจาก วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วัตถุประสงค์ ในการประเมิน

เ พื่ อ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ ใ ช้ สํ า ห รั บ
ประกอบการพิ จ ารณาทํา ธุ ร กรรมเพื่ อ เป็ นไปตาม
มาตรฐานรายงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับ
การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ลักษณะของธุรกิจ

ที ที ที บี บี ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ การให้ บ ริ การด้า น
โทรคมนาคม และบริ ก ารเครื อข่ า ยการสื่ อ สารด้า น
ข้อมูล
ที ที ทีบี บี ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตประเภท 3 จากสํา นัก งาน
คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กสทช.) เป็ น
ระยะเวลา 20 ปี ใบอนุญาตนี้ จะหมดอายุ ณ วันที่ 22
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
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วิธีการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

ใช้วิธีตน้ ทุนทดแทนและวิธีคิดจากรายได้

วันทีท่ าํ การประเมิน

วิธีตน้ ทุนทดแทน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
วิธีคิดจากรายได้ วันที่ 1ธันวาคม พ.ศ. 2557

การประเมินราคาโดยวิธีต้นทุนทดแทน
ขอบเขตการศึกษา

ทรัพย์สินที่ทาํ การประเมินค่าในครั้งนี้ ประกอบด้วย
ทรั พย์สินของ ทีทีทีบีบี ที่ ระบุอยู่ในบันทึ กทางบัญชี
ของทรั พ ย์สิ น ถาวรที่ ไ ด้รั บ ข้อ มู ล ณ วัน เริ่ ม ต้น การ
ประเมิ น มู ล ค่ า จากที ที ที บี บี ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2557 มู ล ค่ า สุ ทธิ ข องทรั พ ย์ สิ นมี ค่ า เท่ า กั บ
2,288,436,659 บาท
รายการทรั พย์ สินที่ทาํ การประเมินราคา
OFC มีความยาวประมาณ 761,280 คอร์กิโลเมตร

การตรวจสอบทรั พย์ สิน

ในการประเมิ น มู ลค่า ทรั พ ย์สิ นครั้ งนี้ เพื่ อ ให้เ ป็ นไป
ตามมาตรฐานของสํ า นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) บริ ษทั ฯ ได้
ทําการเข้าตรวจสอบทรัพย์สินจํานวนร้อยละ 25 ของ
จํานวนความยาวของใยแก้วนําแสง คิดเป็ นความยาว
190,320 คอร์ กิโลเมตร ของความยาวใยแก้วนําแสง
ทั้งหมด 761,280 คอร์กิโลเมตร โดยเข้าตรวจสอบและ
สํารวจพื้นที่ต้ งั แต่วนั ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง 17
ตุลาคม พ.ศ. 2557 การเข้าสํารวจพื้นที่ครั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ได้แบ่งทีมสํารวจออกเป็ น 8 ทีม ซึ่ งแต่ละทีมจะมี
เจ้าหน้า ที่ สํา รวจ ประกอบด้ว ยเจ้าหน้า ที่ จ ากบริ ษ ัท
อเมริ กนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ร่ วมกันกับ
เจ้าหน้าที่ของ ทีทีทีบีบี
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ผลสรุปมูลค่ าโดยวิธีต้นทุนทดแทน

รายการทรัพย์ สิน
Optical Fibre Cable (OFC)
(761,280 core. km.)
รวม
ยอดถ้ วน

ตามขอบเขตของการศึ กษา วิธีการประเมิ นราคาและ
ขั้น ตอนการศึ ก ษาที่ อ ธิ บ ายไว้ข ้า งต้น ทางบริ ษ ัท ขอ
แสดงความเห็นมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 2,690,000,000 บาท
(สองพันหกร้อยเก้าสิ บล้านบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้

ต้ นทุนปัจจุบนั

มูลค่ าทางบัญชีสุทธิ

2,758,565,534

2,288,436,659

2,758,565,534
2,759,000,000

2,288,436,659
2,288,000,000

อายุการ
ใช้ งาน
(ปี )
30

2,940,797,000

ต้ นทุนทดแทนใหม่
หักด้ วยค่ าเสื่ อมราคา
(บาท)
2,690,431,300

2,940,797,000
2,941,000,000

2,690,431,300
2,690,000,000

ต้ นทุนทดแทนใหม่
(บาท)

การประเมินราคาโดยวิธีคดิ จากรายได้
ระยะเวลาประมาณการ

ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2570
โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภท 3
จาก กสทช. จะหมดอายุลง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2569 ที ที ที บี บี จ ะเช่ า ทรั พ ย์สิ น กลับ มาบริ หารจาก
กองทุ น รวมฯ ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 ธัน วาคม พ.ศ. 2557 ถึ ง
วัน ที่ 22 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2569 ช่ วงเวลาการเช่ า
ทรั พ ย์สินกลับจะสิ้ น สุ ดในวันเดี ยวกัน กับใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภท 3 ของทีทีทีบีบี
จาก กสทช. จะหมดอายุลง ซึ่งบริ ษทั ได้รับประมาณการ
กระแสเงินสดจากทีทีทีบีบีในช่วงเวลาดังกล่าว ตั้งแต่
วัน ที่ 1 ธัน วาคม พ.ศ. 2557 ถึ ง วัน ที่ 22 กุม ภาพัน ธ์
พ.ศ. 2569
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หลังจากนั้น บริ ษทั ฯมีสมมติฐานว่าทีทีทีบีบีสามารถต่อ
อายุใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท 3
จาก กสทช.ได้ และจะเช่ า ทรั พ ย์สิน จากกองทุ น รวม
โครงสร้างพื้นฐานต่อไปอีก หรื อทรัพย์สินนี้ ได้ถูกเช่ า
จ า ก บ ริ ษั ท อื่ น ที่ มี ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมประเภท 3 จาก กสทช. บริ ษทั ฯ ได้
ประมาณการกระแสเงินสดตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2569 โดยสมมติฐานประกอบการประมาณการ
กระแสเงินสดจะแสดงไว้ในหัวข้อถัดไป และบริ ษทั ฯ
มีสมมติฐานว่าประมาณการกระแสเงินสดเป็ นแบบไม่
สิ้ นสุ ด เนื่ องจากค่าบริ หารดูแลและบํารุ งรั กษาใน
ประมาณการกระแสเงิ นสดได้คาํ นึ งถึ งค่าใช้จ่ายของ
ต้นทุนทดแทนใหม่ของ OFC เข้าไปด้วยแล้ว
ทีม่ าประมาณการกระแสเงินสด

รายรับ
ค่าเช่าจาก OFC คํานวณจากตัวแปรที่สาํ คัญสองตัว
แปร ได้แก่ อัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักและสัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่า และ จํานวนของ OFC ที่จะให้เช่า
(ณ วันต้นงวด)
ค่าเช่าที่กองทุนรวมฯ จะได้รับแบ่งตามจํานวน OFC
ดังนี้
1.ค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลัก OFC จากทีทีทีบีบี คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 80 ของจํานวน OFC ที่ส่งมอบแล้วให้
กองทุนรวมฯตลอดอายุสัญญาเช่า ตามสรุ ปสาระสําคัญ
ของสัญญาเช่าหลัก อัตราค่าเช่าเริ่ มต้นที่ 5,100 บาท ต่อ
คอร์ กิ โ ลเมตรต่ อ ปี ซึ่ งเป็ นสมมติ ฐ าน ตั้ง แต่ เ ดื อ น
ธันวาคม พ.ศ.2557 จน ถึ ง เดื อนธันวาคม พ.ศ.2558
และอั ต ราค่ า เช่ าจะปรั บขึ้ นทุ ก ปี ตามอั ต ราการ
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เปลี่ ยนแปลงของดัชนี ร าคาผูบ้ ริ โ ภคในประเทศไทย
(CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิ ชย์ โดยการปรับ
ขึ้นจะมีผลในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี และเริ่ มปรับขึ้น
ครั้งแรกในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 แต่ท้ งั นี้ ไม่เกิ น
ร้อยละ 3.00 ต่อปี ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีสมมติฐานให้ค่าเช่า
ปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 2.31 ต่อปี (ซึ่ งเท่ากับอัตราการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคในช่วงปี
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2556 โดยเพิ่มเงื่อนไขการปรับให้
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคในแต่ละ
ปี อยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.00 – 3.00 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ ข้ อ กํ า หนดอั ต ราการปรั บ ขึ้ นค่ า เช่ า ตามสรุ ป
สาระสําคัญของสัญญาเช่าหลัก) ในช่วงระยะเวลา 10 ปี
ข้างหน้า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2569 โดยอัตราค่า
เช่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 เป็ นต้นไปจะคงที่เท่ากับอัตราค่า
เช่าในปี พ.ศ. 2569
2. ค่าเช่าตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าในส่ วนจํานวน
OFC ที่เหลือร้อยละ 20: กองทุนรวมฯตกลงให้ ทีทีทีบี
บี ทําการตลาดในการหาผูเ้ ช่า OFC ที่เหลือร้อยละ 20
โดยสัญ ญาให้ บ ริ ก ารจัด หาผูเ้ ช่ า ทรั พ ย์สิ น มี อ ายุ 3 ปี
และสามารถต่ อ สั ญ ญาได้ทุ ก 3 ปี แต่ ก องทุ น รวมฯ
สามารถเปลี่ยนคู่สัญญาได้หลังจาก 3 ปี ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมี
สมมติฐานว่าทีทีทีบีบีจะเป็ นผูเ้ ช่ าในส่ วนนี้ ตราบที่ยงั
ได้รั บ มอบหมายให้ ท ํา การตลาดโดยมี อ ัต ราค่ า เช่ า
เริ่ มต้นที่ 9,000 บาทต่อ คอร์ กิโลเมตรต่อปี บริ ษทั ฯมี
สมมติ ฐ านให้ค่ า เช่ า นี้ จะปรั บ ขึ้ น ทุ ก ปี ตามอัต ราการ
เปลี่ ยนแปลงของดัชนี ร าคาผูบ้ ริ โ ภคในประเทศไทย
(CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิ ชย์ แต่ท้ งั นี้ ไม่เกิน
ร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยการปรับขึ้นจะมีผลในวันที่ 1
มกราคมของทุกปี และเริ่ มปรั บขึ้นครั้ งแรกในวันที่ 1
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มกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีสมมติฐานให้ค่าเช่า
ปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 2.31 ต่อปี (ซึ่ งเท่ากับอัตราการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคในช่วงปี
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2556 โดยเพิ่มเงื่อนไขการปรับให้
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคในแต่ละ
ปี อยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.00 – 3.00 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ ข้ อ กํ า หนดอั ต ราการปรั บ ขึ้ นค่ า เช่ า ตามสรุ ป
สาระสําคัญของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า) ในช่ วง
ระยะเวลา 10 ปี ข้างหน้า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.
2569 โดยอัตราค่าเช่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 เป็ นต้นไปจะ
คงที่เท่ากับอัตราค่าเช่าในปี พ.ศ. 2569
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมฯ อาจได้รับผลตอบแทนเพิ่ม
หาก ที ที ที บี บี ส ามารถหาผู ้เ ช่ า รายอื่ น มาร่ วมใช้
ทรัพย์สินส่ วนนี้ และได้รายรับจากผูเ้ ช่าเหล่านั้นสู งกว่า
ผลรวมค่าเช่ าที่ทีทีทีบีบีตอ้ งชําระให้แก่ กองทุนรวมฯ
ในช่วง 3 ปี ใดๆ หรื อ “ค่าเช่าเพิ่มเติม” ที่ทีทีทีบีบีทาํ
การตลาดอยู่ ซึ่ งในกรณี น้ ี ที ทีทีบีบีตอ้ งแบ่ง “ค่าเช่ า
เพิม่ เติม” มาให้แก่กองทุนรวมฯในอัตราร้อยละ 75 และ
ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 25 ถือเป็ นค่าตอบแทนที่กองทุน
รวมฯ ให้ ทีทีทีบีบีในฐานะเป็ นผูท้ าํ การตลาด อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากข้อจํากัดด้านข้อมูลสนับสนุนด้านอุปสงค์
และอุปทานของตลาด OFC ในปั จจุบนั และอนาคต
บริ ษทั ฯจึงไม่ได้ต้ งั สมมติฐานค่าเช่าเพิม่ เติมมาประมาณ
การกระแสเงินสด
ทั้งนี้ กองทุนรวมฯ มีทางเลือกหลังใบอนุญาตประกอบ
กิ จ การโทรคมนาคม ประเภท 3 จาก กสทช. จะ
หมดอายุลง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็ น 2 กรณี
คือ
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1) ทีทีทีบีบีสามารถต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภท 3 จาก กสทช.ได้ และ
กองทุนรวมรวมโครงสร้างพื้นฐานจะต่อสัญญาให้
เช่าทรัพย์สินกับทีทีทีบีบี
2) กองทุ น รวมฯ จะให้ ผู ้เ ช่ า รายอื่ น เช่ า ทรั พ ย์สิ น
ทั้งหมด
บริ ษทั ฯ ใช้สมมติฐานว่า ทีทีทีบีบี สามารถต่ออายุ
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท 3 ได้
และกองทุ น รวมฯ เลื อ กให้ที ที ที บี บี เป็ นผูเ้ ช่ า ต่ อ ไป
และมีอตั ราค่าเช่าคงที่ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2570 เป็ นต้นไป
จํานวนของ OFC ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 อยูท่ ี่
800,000 คอร์กิโลเมตร และคาดการณ์วา่ จะเพิม่ ขึ้นเป็ น
890,000 คอร์กิโลเมตร ภายใน พ.ศ. 2558 และจะ
เพิ่มขึ้นเป็ นประมาณ 980,000 คอร์กิโลเมตร ภายใน
พ.ศ. 2559 และคาดว่าจะคงที่หลังจากนี้เป็ นต้นไป
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าบริ หารดูแลและบํารุ งรักษา
อ้างอิงจากสรุ ปสาระสําคัญของสัญญาบริ หารดูแลและ
บํารุ งรักษาทรัพย์สิน ระหว่างกองทุนรวมฯ กับ ทีทีทีบี
บี อัต ราค่ า บริ ห ารดู แ ลและบํา รุ ง รั ก ษาเริ่ ม ต้น ที่ 200
บาท ต่อ คอร์ กิโลเมตร ต่อปี และ จะปรับขึ้นร้อยละ 3
ต่อปี โดยจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี และ
เริ่ มปรับขึ้นครั้งแรกในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และ
ปรับขึ้นครั้งสุ ดท้ายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 อนึ่ ง
ตามสรุ ปสาระสํ า คั ญ ของสั ญ ญาบริ หารดู แ ลและ
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บํารุ งรักษาทรัพย์สิน ทีทีทีบีบีจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการตลอด
ระยะเวลาที่ทีทีทีบีบีมีสัญญาเช่าหลักกับกองทุนรวมฯ
ทีทีทีบีบีจะทําหน้าที่บริ หารดูแลและบํารุ งรักษา OFC
ทั้งหมดที่ทีทีทีบีบีขาย และส่ งมอบให้กองทุนรวมฯ ไม่
ว่ากองทุนจะมีผเู ้ ช่ารายอื่นหรื อไม่
2. ค่าสิ ทธิแห่ งทาง (Right of Way)
ค่าสิ ทธิ แห่ งทางถูกคํานวณจากตัวแปรที่สําคัญสองตัว
แ ป ร ไ ด้ แ ก่ อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร พ า ด ส า ย สื่ อ ส า ร
โทรคมนาคม และจํา นวนเสาที่ ข อใช้บ ริ ก ารเพื่ อ วาง
พาดสาย OFC
อั ต ราค่ า บริ การพาดสายสื่ อสารโทรคมนาคมถู ก
ประมาณที่ 55 บาทต่อเสาต่อปี ณ วันต้นงวด ซึ่งจะคงที่
ตั้ง แต่ เ ดื อ นธัน วาคม พ.ศ. 2557 ถึ ง พ.ศ. 2569 และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี (ซึ่งอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้ อเฉลี่ย
ในอดีตระยะเวลา 10 ปี ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 เป็ นต้นไป
จํานวนเสาที่ขอใช้บริ การเพื่อวางพาดสาย OFC จะถูก
คํานวณจากสมมติฐานว่าระยะทางระหว่างเสาสองต้นที่
อยู่ ติ ด กั น จะมี ค วามยาวประมาณ 35 เมตร และ
1 กิโลเมตรมีค่าเท่ากับ 12 คอร์กิโลเมตร
ค่าสิ ทธิ แห่ งทางถูกคาดการณ์ โดยอ้างอิ งจากข้อมูลใน
อดี ต ของ ที ที ที บี บี และค่ า สิ ท ธิ แ ห่ ง ทางที่ ค าดว่ า จะ
เกิ ด ขึ้ นเพิ่ ม เติ ม ในอนาคตของกองทุ น รวมฯ โดย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นนี้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นในปี พ.ศ. 2558 และ
พ.ศ. 2559 เนื่ องจากกองทุนรวมฯ จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
จากการรับโอนในช่วงปี ดังกล่าว
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3. ค่าเบี้ยประกัน
ค่าเบี้ยประกันถูกคาดการณ์ไว้ที่ 0.4 ล้านบาท ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2557 และประมาณ 5 ล้านบาท ต่อปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ค่าเบี้ยประกันคาดการณ์โดยอ้างอิงจากข้อมูลอัตราค่า
เบี้ ยประกัน ที่ บ ริ ษัท หลัก ทรั พ ย์จ ัด การกองทุ น รวม
บัวหลวง จํากัด สอบถามจากบริ ษทั รับประกันภัย
รายจ่ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนนี้ เป็ นค่ารื้ อถอนย้ายและติดตั้ง OFC บน
เสาไฟฟ้ าลงใต้ดินเท่านั้น
ค่ารื้ อถอนย้ายและติดตั้ง OFC บนเสาไฟฟ้ าลงใต้ดินถูก
ประมาณการดังตารางต่อไปนี้
ปี พ.ศ.
ระยะสายที่คาดว่าจะลงดิน
(กิโลเมตร ต่อปี )

2558
53.353

2559 - 2568
115.104

2569
80.575

3

2570
80.57

อ้างอิงแผนงานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้ าอากาศเป็ นสายไฟฟ้ าใต้ดินของการไฟฟ้ านครหลวง (“กฟน.”) ระยะทางรวม
ประมาณ 220 กิโลเมตร ในพื้นที่กรุ งเทพมหานครที่สาํ คัญ ได้แก่ สี ลม ปทุมวัน จิตรลดา สุ ขุมวิท พหลโยธิ น พญาไท พระราม3
รัชดาภิเษก อโศก และพระราม 9
4
สําหรับปี พ.ศ. 2559 ถึง 2568 อ้างอิงจากความเห็นของบริ ษทั เอเอ็มอาร์ เอเซี ย จํากัด ซึ่ งคาดการณ์วา่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
การไฟฟ้ านครหลวง และการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาจมีคาํ สั่งให้ยา้ ยและติดตั้ง OFC บนเสาไฟฟ้ าลงใต้ดินใน 4 จังหวัด/พื้นที่ที่สาํ คัญ:
กรุ งเทพ พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่
5
เนื่องจากจํานวนเส้นใยแก้วนําแสงที่อาจถูกคําสัง่ ให้ยา้ ยลงใต้ดินในกรุ งเทพมหานครและเมืองท่องเที่ยวที่สาํ คัญ ได้แก่ พัทยา ภูเก็ต
และเชียงใหม่ ได้ถูกคาดการณ์ว่าจะดําเนิ นการแล้วเสร็ จในช่วงระยะเวลาประมาณการแล้ว ดังนั้น จึงคาดว่าจํานวนเส้นใยแก้วนํา
แสงในแต่ ล ะปี ที่ อ าจถู ก สั่ ง ให้ย า้ ยลงใต้ดิ นเพิ่ ม เติ ม ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2569 เป็ นต้น ไป ซึ่ งได้แ ก่ บริ เ วณพื้ น ที่ ร อบนอกอื่ น ๆของ
กรุ งเทพมหานคร หรื อจังหวัดอื่นๆที่เป็ นเมืองท่องเที่ยวในระดับรองลงไป น่าจะมีจาํ นวนที่ลดลงพอสมควร
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ปี พ.ศ.
ค่าใช้จ่าย 6
(บาท ต่อ กิโลเมตร)
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)

2558
583,333

2559 - 2568
600,833 783,951
3

2569

2570

807,470

831,694

3

3

อ้างอิงสมมติฐานการย้ายและติดตั้ง OFC บนเสาไฟฟ้ า
ลงใต้ดิ น ของบริ ษ ัท เอเอ็ม อาร์ เอเซี ย จํา กัด ซึ่ ง เป็ น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางเทคนิ คของกองทุนรวมฯประกอบกับ
ข่าวสาร และแผนงานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้ า
อากาศเป็ นสายไฟฟ้ าใต้ดินของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
จากแหล่ งข้อมูลสาธารณะต่ างๆในการประมาณการ
สําหรับกองทุนรวมฯที่จะย้ายและติดตั้ง OFC บนเสา
ไฟฟ้ าลงใต้ดิน ซึ่งจะเริ่ มในปี พ.ศ. 2558
อัตราคิดลด

สําหรั บวิธีคิดจากรายได้ ค่าของทุนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
โดยสัดส่ วนเงินทุน หรื อ WEIGHTED AVERAGE COST
OF CAPITAL (“WACC”) ถูกใช้เป็ นอัตราคิดลดของ
กองทุนรวมฯ
ค่าของทุนส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8.57 มา
จากค่าของทุนส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่คาํ นวณจากบริ ษทั ใน
อุ ต สาหกรรมที่ ป ระกอบกิ จ การโทรคมนาคมที่ มี
ลักษณะการดําเนิ นงานที่ใกล้เคียงกัน 7 บริ ษทั โดยจะ
คํ า นวณจากการใช้ เ ทคนิ ค CAPM และปรั บ ให้
เหมาะสม บริ ษทั ดังกล่าวได้แก่

6

อ้างอิงจากความเห็นของบริ ษทั เอเอ็มอาร์ เอเซี ย จํากัด ต้นทุนค่ารื้ อถอนย้ายและติดตั้ง OFC บนเสาไฟฟ้ าลงใต้ดินอยูใ่ นช่ วง
ระหว่าง 1.5 ถึง 2.0 ล้านบาท ต่อ กิโลเมตร สําหรับการประเมินมูลค่าครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ใช้ค่าเฉลี่ยของต้นทุนอยูท่ ี่ประมาณ 1.75 ล้าน
บาทต่อกิโลเมตร โดยบริ ษทั เอเอ็มอาร์ เอเชียมีความเห็นว่าในทางปฏิบตั ิน่าจะมีการปั นส่ วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวในสัดส่ วนเท่าๆกัน
ร่ วมกับผูป้ ระกอบการสื่ อสารโทรคมนาคมรายอื่นที่ถูกคําสัง่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยอีก 2 ราย ไม่นบั รวมกองทุนรวมฯ)
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- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทรู โกรท

- บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
- บริ ษั ท โทเทิ่ ล แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เคชั่ น จํ า กั ด
(มหาชน)
- บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)
ค่าของทุนของหนี้ (Cost of Debt; Kd) ได้มาจากการ
อ้ า งอิ งถึ งอั ต ราดอกเบี้ ยของหุ ้ น กู้ ภ าคเ อกช น
(Corporate Bond) ที่ระดับเครดิต AA ณ วันที่ประเมิน
ต้นทุนของหนี้สินหลังหักภาษีที่ประมาณได้ คือร้อยละ
4.3 (ณ ข้อมูลวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557)
โครงสร้างหนี้ และทุนของกองทุนรวมฯ พบว่า สัดส่ วน
โครงสร้างทุนที่เหมาะสมอยูท่ ี่ระดับร้อยละ 100 ส่ วน
ของทุน
WACC = (Wd)(Kd) + (We)(Ke)
WACC = 0.0 (4.3%) + 1.0 (8.57%)
WACC = ร้อยละ 8.57
ดังนั้น อัตราคิดลดที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของ
กระแสเงินสดตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ.
2569 เท่ากับ ร้อยละ 8.57
อัต ราคิ ด ลดที่ เ หมาะสมในการประเมิ น มู ล ค่ า ของ
กระแสเงิ น สดตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2570 เป็ นต้น ไป เท่ ากับ
ร้ อยละ 9.57 (ผลรวมของอัตราคิดลดตั้งแต่เดื อน
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ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2569 (ร้อยละ 8.57) และ
ส่ วนชดเชยความเสี่ ยง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 เป็ นต้นไป
(ร้อยละ 1))
มูลค่ าปัจจุบัน

บริ ษทั ฯ ใช้จุดกลางปี ในการคํานวณหาระยะเวลาคิดลด
โดยสมมติวา่ กระแสเงินสดเกิดขึ้นเท่าๆ กันตลอดทั้งปี
สําหรับส่ วนที่เช่าร้อยละ 80 ของจํานวน OFC ทั้งหมด
- ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2569 ด้วย
อัตราคิดลดเท่ากับ ร้อยละ 8.57 มูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดของทรัพย์สินส่ วนนี้ เท่ากับ 31,138
ล้านบาท
- ในปี พ.ศ. 2570 ด้ว ยอัต ราคิ ด ลดเท่ า กับ ร้ อ ยละ
9.57 มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดของทรัพย์สิน
ส่ วนนี้เท่ากับ 1,524 ล้านบาท
สําหรั บส่ วนที่ เหลื อร้ อยละ 20 ของจํานวน
ทั้งหมด

OFC

- ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2569 ด้วย
อัตราคิดลดเท่ากับ ร้อยละ 8.57 มูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดของทรั พย์สินส่ วนนี้ เท่ากับ 14,150
ล้านบาท
- ในปี พ.ศ. 2570 ด้ว ยอัต ราคิ ด ลดเท่ า กับ ร้ อ ยละ
9.57 มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดของทรัพย์สิน
ส่ วนนี้เท่ากับ 692 ล้านบาท
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สําหรับรายจ่ายฝ่ ายทุน
- ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2569 ด้วย
อัตราคิดลดเท่ากับ ร้อยละ 8.57 มูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงิ น สดของทรั พ ย์สิ น ส่ ว นนี้ เท่ า กับ -539
ล้านบาท
- ในปี พ.ศ. 2570 ด้ว ยอัต ราคิ ด ลดเท่ า กับ ร้ อ ยละ
9.57 มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดของทรัพย์สิน
ส่ วนนี้เท่ากับ -21 ล้านบาท
มูลค่ า ณ จุดสิ้นสุ ดประมาณการ

สํ า หรั บ การคํา นวณหามู ล ค่ า ตลาดยุ ติ ธ รรมของ
ทรั พ ย์ สิ นนั้ น จํ า เป็ นต้ อ งหามู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ณ
จุดสิ้ นสุ ดประมาณการ โดยมูลค่า ณ จุดสิ้ นสุ ดประมาณ
การ คือมูลค่าของทรั พย์สินภายหลังการประมาณการ
เริ่ มแรกสิ้ นสุ ดลง ซึ่งในกรณี น้ ี คือ ปี พ.ศ. 2570 ในการ
คํานวณมูลค่า ณ จุดสิ้ นสุ ดประมาณการของทรัพย์สิน
บริ ษทั ฯ ใช้ Gordon Growth Model ในการหาค่า
โดยที่ Gordon Growth Model เป็ นการคํานวณจาก
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะเติบโตที่อตั ราการเติบโตระยะ
ยาว (g) และคิดลดด้วยอัตราคิดลด (K)
Gordon Growth Model แสดงได้ดงั นี้
TV

=

CF0 (1 + g)
K–g
เมื่อแทนค่าในสูตรข้างต้น

สําหรับส่ วนที่เช่าร้อยละ 80 ของจํานวน OFC ทั้งหมด
1. อั ต ราการเติ บ โตระยะยาวร้ อ ยละ 0 สํ า หรั บ
รายรับค่าเช่า ค่าบริ หารดูแลและบํารุ งรักษา และ ค่าเบี้ย
ประกัน
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TV2570 = 4,919 x (1+0%) = 51,402 ล้านบาท
(9.57% - 0%)
มู ล ค่ า ณ จุ ด สิ้ นสุ ดประมาณการเท่ า กั บ 51,402
ล้า นบาท ในปี พ.ศ. 2570 จากนั้ นนํ า มู ล ค่ า นี้ มา
คํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ทําให้ได้มูลค่าปั จจุบนั ของ
มู ลค่า ณ จุ ด สิ้ น สุ ด ประมาณการมี ค่า เท่ ากับ 16,275
ล้านบาท
2. อัตราการเติบโตระยะยาวร้ อยละ 3 สําหรั บค่าสิ ทธิ
แห่ งทาง
TV2570 = -107 x (1+3%) = -1,683 ล้านบาท
(9.57% - 3%)
มู ล ค่ า ณ จุ ด สิ้ นสุ ดประมาณการเท่ า กั บ -1,683
ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2570 จากนั้นนํามูลค่านี้ มา
คํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ทําให้ได้ปัจจุบนั ของมูลค่า ณ
จุดสิ้ นสุ ดประมาณการมีค่าเท่ากับ -533 ล้านบาท
สําหรับส่ วนที่เหลือร้อยละ 20 ของจํานวน OFC
ทั้งหมด
1. อั ต ราการเติ บ โตระยะยาวร้ อ ยละ 0 สํ า หรั บ
รายรับค่าเช่า ค่าบริ หารดูแลและบํารุ งรักษา และ ค่าเบี้ย
ประกัน
TV2570 = 2,213 x (1+0%) = 23,119 ล้านบาท
(9.57% - 0%)
มูลค่า ณ จุดสิ้ นสุ ดประมาณการเท่ากับ 23,119 ล้านบาท

สรุ ปรายงานเลขที่ 2014/718T
Valuation / Transaction Consulting / Real Estate Advisory / Fixed Asset Management

หน้า 19

ในปี พ.ศ. 2570 จากนั้น นํา มู ล ค่ า นี้ มาคํา นวณหามู ล ค่ า
ปั จจุบนั ทําให้ได้มูลค่าปั จจุบนั ของมูลค่า ณ จุดสิ้ นสุ ด
ประมาณการมีค่าเท่ากับ 7,320 ล้านบาท
2. อัตราการเติบโตระยะยาวร้อยละ 3 สําหรับค่าสิ ทธิ
แห่งทาง
TV2570 = -27 x (1+3%) = -421 ล้านบาท
(9.57% - 3%)
มูลค่า ณ จุดสิ้ นสุ ดประมาณการเท่ากับ -421 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2570 จากนั้นนํามูลค่านี้ มาคํานวณหามูลค่า
ปั จจุบนั ทําให้ได้ มูลค่าปั จจุบนั ของมูลค่า ณ จุดสิ้ นสุ ด
ประมาณการมีค่าเท่ากับ -133 ล้านบาท
สําหรับรายจ่ายฝ่ ายทุน
1. อัตราการเติบโตระยะยาวร้อยละ 3
TV2570 = -67 x (1+3%) = -1,051 ล้านบาท
(9.57% - 3%)
มูลค่า ณ จุดสิ้ นสุ ดประมาณการเท่ากับ -1,051 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2570 จากนั้นนํามูลค่านี้ มาคํานวณหามูลค่า
ปั จจุบนั ทําให้ได้ มูลค่าปั จจุบนั ของมูลค่า ณ จุดสิ้ นสุ ด
ประมาณการมีค่าเท่ากับ -333 ล้านบาท
สรุปมูลค่ าโดยวิธีคดิ จากรายได้

จากการตรวจสอบทรั พ ย์สิ น ครั้ งนี้ บริ ษ ัท ฯ ขอแสดง
ความเห็ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของทรั พ ย์ สิ น ณ วั น ที่ 1
ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีค่าเท่ากับ 69,500,000,000 บาท
(หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) มูลค่ายุติธรรมนี้อยู่
ภายใต้เงื่อนไขข้อจํากัดที่ได้แนบท้าย
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ผลสรุ ป

การหามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน จากมุมมองของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน มีผลสรุ ปดังนี้
มูลค่ ายุติธรรม (บาท)
วิธีต้นทุนทดแทน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ทรัพย์สินถาวร
2,690,000,000
(คํานวณจาก 761,280 คอร์กิโลเมตร)
วิธีคดิ จากรายได้
ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557
มูลค่าธุรกิจ
69,500,000,000
(คํานวณจาก 980,000 คอร์กิโลเมตร)
บริ ษั ท ฯ มี ค วามเห็ น ว่ า วิ ธี คิ ด จากรายได้ เ ป็ นวิ ธี ที่
เหมาะสมสํ า หรั บ การประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
ทรั พ ย์สิ น จากมุ ม มองของกองทุ น รวมฯ ณ วัน ที่ 1
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ งมีมูลค่าเท่ากับ 69,500,000,000
บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ภายใต้
เงื่อนไขข้อจํากัดที่ได้แนบท้ายไว้ในหนังสื อฉบับนี้

********************
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ภาคผนวก
การประเมินโดยวิธีคดิ จากรายได้
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ภาคผนวก 1
ประมาณการกระแสเงินสด ในมุมมองของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
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Broadband Internet Fund
Cash Flow Projection
As of December 1, 2014
Unit: Million Baht
2014F
Dec-14
Revenue
Rental for OFC - 80%
Rental for OFC - 20%
Total revenue

2015F
Jan - Dec

272
120
392

3,463
1,528
4,991

2016F

3,919
1,729
5,647

2017F

4,185
1,846
6,032

2018F

2019F

2020F

2021F

2022F

2023F

2024F

2025F

2026F

2027F

4,282
1,889
6,171

4,381
1,933
6,314

4,482
1,977
6,459

4,586
2,023
6,609

4,692
2,070
6,761

4,800
2,118
6,917

4,911
2,167
7,077

5,024
2,217
7,241

5,140
2,268
7,408

5,140
2,268
7,408

Expenses of Rental for OFC - 80%
Repair & Maintenance
Right of Way
Insurance
Total expenses of Rental for OFC - 80%

11
7
0.3
18

136
90
4
230

155
100
4
259

166
104
4
275

171
104
4
280

176
104
4
285

182
104
4
290

187
104
4
295

193
104
4
301

199
104
4
307

205
104
4
313

211
104
4
319

217.05
104.21
4.00
325

217.05
107.33
4.00
328

Expenses of Rental for OFC - 20%
Repair & Maintenance
Right of Way
Insurance
Total expenses of Rental for OFC - 20%

3
2
0.1
5

34
23
1
58

39
25
1
65

42
26
1
69

43
26
1
70

44
26
1
71

45
26
1
72

47
26
1
74

48
26
1
75

50
26
1
77

51
26
1
78

53
26
1
80

54.26
26.05
1.00
81

54.26
26.83
1.00
82

Total expenses

23

288

323

343

349

356

362

369

376

384

391

399

407

410

EBITDA

369

4,703

5,324

5,689

5,822

5,958

6,097

6,239

6,385

6,534

6,686

6,842

7,001

6,998

Less: Capital Expenditure

-

31

69

71

73

76

78

80

83

85

88

90

65

67

Free Cash Flow
For OFC 80%
For OFC 20%
Capital Expenditure
Free Cash Flow

254
115
369

3,233
1,470
31 4,672

3,660
1,664
69 5,255

3,911
1,778
71 5,617

4,002
1,819
73 5,748

4,096
1,862
76 5,882

4,192
1,905
78 6,019

4,290
1,949
80 6,159

4,390
1,995
83 6,302

4,493
2,041
85 6,449

4,598
2,088
88 6,599

4,705 4,815.0 4,811.9
2,137 2,186.4 2,185.7
90 65.1 67.0
6,752
6,936
6,931

1
254

1
3,233

1
3,660

1
3,911

1
4,002

1
4,096

1
4,192

1
4,290

1
4,390

1
4,493

1
4,598

1
4,705

For OFC - 80%
Adjustment Factor for the Year
Adjusted Free Cash Flow
Terminal Value for long term growth rate of 0% (1)
Terminal Value for long term growth rate of 3% (2)
Discount Period
Discount Factor
Present Value for OFC-80%

1
4,815

1
4,812
51,402
-

0.04
0.9966
253

0.58
0.9532
3,081

1.58
0.8779
3,213

2.58
0.8086
3,162

3.58
0.7448
2,981

4.58
0.6860
2,810

5.58
0.6319
2,649

6.58
0.5820
2,497

7.58
0.5360
2,353

8.58
0.4937
2,218

9.58
0.4548
2,091

10.58
0.4189
1,971

11.58
0.3858
1,858

1,683
12.58
0.3166
17,266

2014F
Dec-14
For OFC - 20%
Adjustment Factor for the Year
Adjusted Free Cash Flow
Terminal Value for long term growth rate of 0% (1)
Terminal Value for long term growth rate of 3% (2)
Discount Period
Discount Factor
Present Value for OFC 20%
Capital Expenditure
Adjustment Factor for the Year
Adjusted Free Cash Flow
Terminal Value for long term growth rate of 3% (2)
Discount Period
Discount Factor
Present Value for OFC 20%

2015F
Jan - Dec

1
115

1
1,470

2016F

1
1,664

2017F

1
1,778

2018F

1
1,819

2019F

1
1,862

2020F

1
1,905

2021F

1
1,949

2022F

2023F

1
1,995

1
2,041

2024F

1
2,088

2025F

1
2,137

2026F

2027F

1
2,186

1
2,186
23,119

0.04
0.9966
115

0.58
0.9532
1,401

1
-

-

1
31 -

1.58
0.8779
1,461
1
69 -

2.58
0.8086
1,438
1
71 -

3.58
0.7448
1,355
1
73 -

4.58
0.6860
1,277
1
76 -

5.58
0.6319
1,204

6.58
0.5820
1,134

1
78 -

1
80 -

7.58
0.5360
1,069

8.58
0.4937
1,008

1
83 -

1
85 -

9.58
0.4548
950
1
88 -

10.58
0.4189
895
1
90 -

-

421
12.58
0.3166
7,879

1
65 -

1
67

11.58
0.3858
844

- 1,051
0.04
0.58
1.58
2.58
3.58
4.58
5.58
6.58
7.58
8.58
9.58
10.58
11.58
12.58
0.9966
0.9532
0.8779
0.8086
0.7448
0.6860
0.6319
0.5820
0.5360
0.4937
0.4548
0.4189
0.3858
0.3166
30 61 58 55 52 49 47 44 42 40 38 25 354
Discount Rate
Discount Rate beyond 2026
Long Term Growth Rate
Long Term Growth Rate (for right of way expense and capital expenditure )
For OFC 80%
Discount Rate 8.57%
NPV from Dec 2014 - 2026
Discount Rate 9.57%
NPV in 2027
Terminal Value (growth rate=0%) (1)
Terminal Value (growth rate=3%) (2)
For OFC 20%
Discount Rate 8.57%
NPV from Dec 2014 - 2026
Discount Rate 9.57%
NPV in 2027
Terminal Value (growth rate=0%) (1)
Terminal Value (growth rate=3%) (2)
Capital Expenditure Discount Rate 8.57%
NPV from Dec 2014 - 2026
Discount Rate 9.57%
NPV in 2027
Terminal Value (growth rate=3%) (2)
NPV + Terminal Value (Million Baht)
Round to

Note:
(1) Growth Rate = 0% applied to total revenues, repair and maintenance expense and insurance expense
(2) Growth Rate = 3% applied to right of way expense and capital expenditure

8.57%
9.57%
0%
3%
31,138
1,524
16,275
533
14,150

-

692
7,320
133

-

539

-

21
333
69,540
69,500

ภาคผนวก 2
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Broadband Internet Fund
Key Assumptions
Year
Unit

0

1

2

3

4

5

6

2014F

2015F

2016F

2017F

2018F

2019F

2020F

Fund assumptions

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Revenue assumptions
OFC
For OFC 80%
Capacity
Change
Rent

Cor-km

800,000

890,000

980,000

980,000

980,000

980,000

980,000

Cor-km
Cor-km
Bt/Cor-km/year

640,000

712,000
72,000
5,100

784,000
72,000
5,218
2.310%
3,919

784,000
0
5,338
2.310%
4,185

784,000
0
5,462
2.310%
4,282

784,000
0
5,588
2.310%
4,381

784,000
0
5,717
2.310%
4,482

196,000
18,000
9,208
2.31%
1,729

196,000
0
9,421
2.31%
1,871

196,000
0
9,638
2.31%
1,889

196,000
0
9,861
2.31%
1,933

196,000
0
10,089
2.31%
1,977

206
3.0%

212
3.0%

219
3.0%

225
3.0%

232
3.0%

193

208

214

221

227

Growth
Sub total rent FOC
For OFC 20%
3rd party lease capacity
Change
Rent

Million Baht
Cor-km
Cor-km
Bt/Cor-km/year

3,463
160,000

Growth
3rd party (TTTBB) lease payment
Million Baht
Expenses assumptions
Repair & Maintenance rate

1,528

Bt/Cor-km/year

200
13

200

Growth

13

Repair & Maintenance

Million Baht

14

Right of Way

Million Baht

9

Million Baht

0.42

15

170
113

125

130

130

130

130

5

5

5

5

5

5

31

69

71

73

76

78

Growth

16
17

Insurance

18

Underground Relocation

19

178,000
18,000
9,000

Growth
Million Baht
Growth

122%

3%

3%

3%

3%

Broadband Internet Fund
Key Assumptions
Year
Unit

7

8

9

10

11

12

13

2021F

2022F

2023F

2024F

2025F

2026F

2027F

Fund assumptions

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Revenue assumptions
OFC
For OFC 80%
Capacity
Change
Rent

Cor-km

980,000

980,000

980,000

980,000

980,000

980,000

980,000

Cor-km
Cor-km
Bt/Cor-km/year

784,000
0
5,849
2.310%
4,586

784,000
0
5,984
2.310%
4,692

784,000
0
6,122
2.310%
4,800

784,000
0
6,264
2.310%
4,911

784,000
0
6,408
2.310%
5,024

784,000
0
6,556
2.310%
5,140

784,000
0
6,556
0.0%
5,140

196,000
0
10,322
2.31%
2,023

196,000
0
10,560
2.31%
2,070

196,000
0
10,804
2.31%
2,118

196,000
0
11,054
2.31%
2,167

196,000
0
11,309
2.31%
2,217

196,000
0
11,570
2.31%
2,268

196,000
0
11,570
0.0%
2,268

239
3.0%

246
3.0%

253
3.0%

261
3.0%

269
3.0%

277
3.0%

0%

234

241

248

256

263

271

271

Growth
Sub total rent FOC
For OFC 20%
3rd party lease capacity
Change
Rent

Million Baht
Cor-km
Cor-km
Bt/Cor-km/year

Growth
3rd party (TTTBB) lease payment
Million Baht
Expenses assumptions
Repair & Maintenance rate

Bt/Cor-km/year
Growth

13

Repair & Maintenance

Million Baht

14

Right of Way

Million Baht

15

130

130

130

130

130

Insurance

18

Underground Relocation

5

Million Baht

5

5

5

5

5

5

0.0%

Growth
80

Million Baht
Growth

134

3.0%

Growth

16
17
19

130

277

3%

83
3%

85
3%

88
3%

90
3%

65
-28%

67
3%

เอกสารแนบ
เงื่อนไขสมมติฐานและข้ อจํากัด
นอกเหนือจากที่ได้มีการระบุไว้ในรายงาน บริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดสมมติฐานและเงื่อนไขข้อจํากัดประกอบการใช้รายงานดังนี้:


ข้ อมูลจากแหล่ งอืน่ ที่นํามาอ้ างอิง
บริ ษทั ฯ เข้าใจว่า ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อมูลทางการเงินในอดีต ที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการได้มาซึ่งข้อคิดเห็น และบทสรุ ป หรื ออื่นๆ ใน
รายงานฉบับนี้เป็ นจริ งและถูกต้อง แม้แหล่งที่มาของข้อมูลจะน่าเชื่อถือ บริ ษทั ฯ ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบ ต่อข้อเท็จจริ งหรื อ
ความถูกต้องของข้อมูล ข้อคิดเห็นหรื อประมาณการ ซึ่งได้รับจากผูอ้ ื่นแล้วนํามาใช้ในการวิเคราะห์น้ ี



ความถูกต้ องของเอกสารสิ ทธิ์
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย บริ ษทั ฯ ไม่ได้ทาํ การตรวจสอบกรรมสิ ทธิ์ หรื อภาระทางกฎหมาย
ของทรัพย์สินที่ทาํ การประเมิน บริ ษทั ฯ ถือว่าคํากล่าวอ้างของเจ้าของเป็ นจริ ง สิ ทธิ เหนือทรัพย์สินถูกต้องและสามารถทํา
การซื้อขายได้ และไม่มีขอ้ อุปสรรคใดที่แก้ไขไม่ได้ดว้ ยขั้นตอนปกติ



วัตถุประสงค์ และการใช้ รายงาน
รายงานฉบับนี้และความคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องหรื อข้อสรุ ปเป็ นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและการใช้งานที่ได้ระบุไว้ใน
รายงาน และจะไม่ถูกต้องสําหรับวัตถุประสงค์และการใช้งานอื่น



วันที่กาํ หนดมูลค่า
ความคิดเห็นหรื อข้อสรุ ปที่ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ข้ ึนอยูก่ บั สถานะของตลาดและกําลังซื้อของสกุลเงิน ณ วันที่มีผลบังคับ
ใช้เฉพาะที่ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ และมีอายุการใช้งานเฉพาะ ณ ในวันที่น้ นั



รายละเอียดทรัพย์ สิน
พื้นที่ รู ปร่ าง และบทพรรณนาของทรัพย์สินที่ทาํ การประเมิน ที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการวิเคราะห์น้ ี บริ ษทั ฯ มิได้ทาํ การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง ยกเว้นกรณี ระบุเป็ นอื่นในรายงาน พื้นที่ รู ปร่ าง และบทพรรณนาของทรัพย์สิน ที่อยูใ่ นรายงาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เป็ นเครื่ องชี้แสดงสิ นทรัพย์เท่านั้น และไม่ควรนําไปใช้ในการโอนกรรมสิ ทธิ์ หรื อเอกสารทางกฎหมายอื่นใด โดยไม่ได้รับการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งจากทนายความ ผังบริ เวณ (ถ้ามี ) ที่ แสดงในรายงาน มี วตั ถุประสงค์เพื่อช่ วยในการมองเห็ นภาพของ
ทรัพย์สิน และบรรดาสิ่ งแวดล้อม แม้วา่ เนื้อหาสาระในรายงานจะมาจากข้อมูลที่ดีที่สุดที่หาได้ เนื้อหาสาระเหล่านั้นก็มิได้ถือเป็ น
การตรวจสอบ หรื อนําไปใช้เป็ นมาตรฐานกับทรัพย์สินอื่นๆ



ความสอดคล้ องกับระเบียบข้ อบังคับ
บริ ษทั ฯ เข้าใจว่า กฎข้อบังคับผังเมืองและการใช้ประโยชน์ ได้รับการปฏิบตั ิตาม ยกเว้นกรณี ที่ระบุวา่ มีการฝ่ าผืนกฎข้อบังคับใน
รายงาน นอกจากนี้ยงั ถือว่าการปรับปรุ งและการทําให้เกิดประโยชน์ของที่ดิน อยูภ่ ายในขอบเขตของทรัพย์สิน และไม่มีการบุก
รุ ก ล่วงลํ้า หรื อละเมิดใดๆ ยกเว้นระบุเป็ นอื่นในรายงาน

***************************

Valuation / Transaction Consulting / Real Estate Advisory / Fixed Asset Management

ภาคผนวก 2
รายงานการประเมินมูลค่ าทรั พย์ สนิ เส้ นใยแก้ วนําแสง
จัดทําโดย บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จํากัด
(ฉบับย่ อ)
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Tel : 662 656 7000
Bangkok Office:
Fax : 662 656 7111
17/F Ploenchit Center,
2 Sukhumvit Road, Klongtoey,
Bangkok 10110 Thailand
www.colliers.co.th

Tel : 6638 427 771
Pattaya Office:
Fax : 6638 427 772
519/4-5 Pattaya Second Road
(Opposite Central Festival Pattaya
Beach), Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20150 Thailand

ที่ CIT_V_F 2014-0044-E
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((ฉบ
(ฉบั
ฉบับย่
ับย่ย่ อ)
รายงานการประเมนมลค่
รายงานการประเมิ
ายุุตธรรม
ธิ รรม
ายุ
ู าย

เสนอ
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ทรั พย
ทรั
พยย์์ สนิ เส้ นใยแก้ วน
พย์
วนํ
วนํําแสง
าแสง
ของบริิษัท ทร
ของบร
ทริิปเป
ปเป
มหาชน))
มหาชน
เปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
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บริิษัททหล
หล
หลัักทร
กทร
ทรั พย์ จัดการกองทุ
ดดการกองท
การกองทุุนรวม
นรวม บัวหลวง จําก
ากกััด
ากั

จัดทําโดย
บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซ
แอพเพรซัลั จํากัด
บริ

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพพย
รายงานการประเม
พย์ย์์สนนของบร
ิ ของบริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซ
แอพเพรซัล จํากัด
จัดทําาข
าขนตามแบบฟอร
ขึนตามแบบฟอร
้นตามแบบฟอร์ มมาตรฐานของสมาคมผ
มมาตรฐานของสมาคมผู้ประเม
ประเมนค
ประเมินนค่ค่าทรั
า่ ทรั
ทรัพย
พยย์สนิ แห่งงประเทศไทย
ประเทศไทย

C.I.T. Appraisal Co., Ltd. and certain of its subsidiaries, are independently owned and operated
businesses and member firms of Colliers International
International Property Consultants, an affiliation of
independent companies with over 480 offices
offices throughout 61 countries worldwide.
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Tel : 662 656 7000
Bangkok Office:
Fax : 662 656 7111
17/F Ploenchit Center,
2 Sukhumvit Road, Klongtoey,
Bangkok 10110 Thailand
www.colliers.co.th

Tel : 6638 427 771
Pattaya Office:
Fax : 6638 427 772
519/4-5 Pattaya Second Road
(Opposite Central Festival Pattaya
Beach), Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20150 Thailand

ที่ CIT_V_F 2014-0044-E

เรื่ อองง

งรายงานการประเมนม
งรายงานการประเม
ิ มูลค่า (ฉบับย่อ่ )
นําาสส่สงงรายงานการประเมิ
รายงานการประเมินนม

เรี
เรี ยน

ทธพงศ
คุณสุททธ
ธิพพงศ์
งศ์์ พัวพพันธ์ประเสริิฐ
รองกรรมการผ
รองกรรมการผู้จดั การ
บริิษัททหล
บร
หลกทรัพย์จดดการกองท
ากกัดั
ากั
หลั
ั การกองทุนรวม บัวหลวง
วหลวง จําก

ไอ ที. แอพเพรซัลั จําาก
ากักักดั ได้
ไดรับมอบหมายให
บมอบหมายให้
ายุ
นโครงสราง
นโครงสร
ตามที่บริิ ษัท ซี..ไอ
ไอ.ที
บมอบหมายให้้ ทําการประเม
าการประเมินมูลค่าย
ายุตุ ิธรรมของทร
ธรรมของทรัพย์สนโครงสร้
ินโครงสร้้ าง
าง
ทริ ปเป
ปเป
บรอดแบนด์์ จํากัด (มหาชน)) สําหรั
หรับการจ
บการจ
งกองท
ุนรวมโครงสร
นรวมโครงสร
พื ้้นฐาน ของบริ
งบรรริิ ษัท ทริ
งบ
งบริ
เปิ ลที บรอดแบนด
าหรั
การจัดตังกองทุ
้
รวมโครงสร้ างพืนฐานบรอดแบนด
น้ ฐานบรอดแบนด์
เน็
สมมินิ (“กองทุนรวม
สมิ
นรวม”)
บริษัทฯ ได้ ดําาเน
าเนนการตามว
เสร็
จเร
บร้ อยแล้ ว โดยได
โดยไดแสดงรายละเอ
อินเทอร์ เน
เน็ต็ จัสม
นรวม”)”) บัดดนนนีี ้ บริ
เนินการตามว
นการตามวัตถุประสงค์เสร
เสร็็จเรี
เรีี ยยบร้
บร้
โดยได้ แสดงรายละเอ
แสดงรายละเอียด
กเกณฑ์
สมมตฐาน และเงื
และเง่ือนไขข้
อนไขข
อนไขข
ดในการประเมนม
ดในการประเมิ
งผลสรุ
ปการประเม
หลักเกณฑ
กเกณฑ์์ สมมติ
นไขข้้ อจํากัดในการประเม
ดในการประเมินม
นมูลค่าในครัง้ นี ้ไว้ ใในรายงาน
นรายงาน และขอแจ้ งผลสร
งผลสรุุ ปการประเม
การประเมินมูลค่่า
ดังงตตต่อไปนี
อ่ ไปน
ไปนีี ้
าของทรั
พยย์์สนิ
พย์
ชื่อเจ้ าาของทร
ของทรััพย
ทรัพย
พย์
พย์์สนนท
นที
ิ ทีี่ประเม
ประเม
ระเมินมูลค่า
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พฤศจิกายน พ.ศ.. 2557

C

ol

lie

ใบอนุญาตประกอบกิ
ญาตประกอบก
ญาตประกอบกิิจการ

บริิษัท ทริ
บร
ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์
บรอดแบนด์ จําก
ากักด (มหาชน)) (“TTTBB”)
ทรััพย
ทร
พยย์สนิ ได้ แก่ เส้ นนใยแก้
นใยแกวน
นใยแก
ใยแก้้ วนํ
วนํําแสง (Optical Fiber Cable) จํานวน 980,000 คอร์ กิโลเมตร
ที่กองทุนนรวมซ
รวมซืือมาจาก
้อมาจาก
TTTBB
นรวมซื
้
ประกอบด้
ประกอบดวย
ประกอบด
้ ววยย
(1) เส
เส้้ นใยแก
ใยแกว นํ าแสง
า นวนประมาณ 800,
800,000
000 คอร์ กิโ ลเมตร ที่ TTTBB
น ใยแก้
าแสง จํ านวนประมาณ
จะส่งงมอบให
งมอบใหกองท
มอบให้ กองทุ
กองทุนรวม
นุ รวม ณ วันท
นททีี่ซือขายทร
นที
้้อขายทร
้อขายทรัพย์สิน ซึ่งงคาดว
งคาดว่
คาดว่่าจะเป
าจะเป
จะเป็ น วันที่
1 ธันวาคม
นวาคม พพ.
พ.ศ.
.ศศ 2557
(2) เส
ใยแก้้ วนําแสง จํานวนประมาณ
านวนประมาณ 180,000 คอร
โลเมตร ที่ TTTBB จะทยอย
เส้้ นใยแก้
นใยแก
นใยแก
คอร์์ กิโลเมตร
ส่งมอบให
งมอบให
นรวมเพิ
่ิมเต
ิมภายใน 2 ปี หล
หลังั จากวันนทททีี่ซื ้้อขายทรัพย
พย์
นคร
ง้ แรก
มอบให้ กองทุนรวมเพ
นรวมเพิมเติ
เติมภายใน
พย์์สนครั
นิ ครัังแรก
ใบอนุ
ใบอนุญาตประกอบก
ญาตประกอบกิ
าตประกอบกจจการโทรคมนาคมแบบท
จการโทรคมนาคมแบบทสามระยะเวลา
การโทรคมนาคมแบบที่ีสสามระยะเวลา
ามระยะเวลา 20 ปี ใบอน
ใบอนุญาตจะ
หมดอายุลงในวันท
นที่ 22 กุมภาพ
มภาพั
คงเหลืออายุใบอน
ใบอนุญาต
หมดอาย
ภาพนธ์ พ.ศ.. 2569 คงเหล
ใบอนุ
ญ
ุ าต 11 ปี 146 วัน
(นับจากวันที่ 30 กันนยายน
ยายน พ.ศ.. 2557)

C.I.T. Appraisal Co., Ltd. and certain of its subsidiaries, are independently owned and operated
businesses and member firms of Colliers International
International Property Consultants, an affiliation of
independent companies with over 480 offices
offices throughout 61 countries worldwide.
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Tel : 662 656 7000
Bangkok Office:
Fax : 662 656 7111
17/F Ploenchit Center,
2 Sukhumvit Road, Klongtoey,
Bangkok 10110 Thailand
www.colliers.co.th

Tel : 6638 427 771
Pattaya Office:
Fax : 6638 427 772
519/4-5 Pattaya Second Road
(Opposite Central Festival Pattaya
Beach), Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20150 Thailand

ทรัพย์สนิ ที่ประเมิ
ประเม
ประเมินนมู
ลู คค่า
ประเมนม
ิ มูลค

:

ทรั พ ย์ สิน ที่ ประเม
ป ระเมิ นมู
น มููลค
ล คค่่ า ได้ แ ก่ เส้ นใยแก้
นใยแก
น ใยแก้้ วน
ว นํ า แสง
จํ านวนประมาณ
า นวนประมาณ
ทรั
ประเมนม
ลค่
นใยแกวน
980,000 คอร
โลเมตร เท่านัน้ ซึ่งกองท
งกองทุนรวม
นุ รวม จะซื ้อจาก TTTBB เพื
เพ่ือนํามาจัดตัง้
คอร์์ กิโลเมตร
งกองทุ
กองทุนรวม
นรวม

หล
เกณฑ์ใในการประเม
ในการประเมิ
นการประเมินิ
หลักกเกณฑ
ั เกณฑ

:

การประเม
การประเมินมูลค่าอ้ างองข
างอ
างอิงข้
งข้้ อมู
อมมูลรายได
ลู รายได
รายได้ จากการให้
จากการให
จากการให้้ เช่
เช่่าเส้
าเส
เส้้ นใยแก
นใยแก
ใยแก้ วนําแสงของกองทุ
จากการใหเช
สงของกองทน
นที
้้อขายทร
งคาดว
่าจะเป
นทีี่ซือขายทร
้อขายทรัพย์สิน ซึงคาดว่
ง่ คาดว่าจะเป
จะเป็ นวันที่
รวม ในระยะเวลา 11 ปีปี 84 วัน นับจากวันท
1 ธันวาคม พ.ศ.
พพ..ศศ.. 2557 ซึ่งคือ ค่าเช
าเช่
าเช่่าที
าทที่ีกองท
กองท
องทุนรวม และ TTTBB ได
ได้ ตกลงตาม
สัญญาเช
ญญาเช่่าหลั
หลักและส
และสัญญาประกั
ญญาประกัันนรายได
รายได้ ค่าเช่า เป็ นเกณฑ
นการประเมินมูลค
ญญาเช่
าหล
กั และส
ญญาประกนรายได
ญญาประก
รายได
นเกณฑ์์ใในการประเม
นการประเม
ลค่
ลู คค่่า
ครั
ง้ นีี ้ โดยที
าวได้้ รับบจาก
ครงน
คร
งนี
โดยท่ีข้อมูลดังกล่าวได
โดยท
าวได้
จาก TTTBB

วัตถุประสงค์์การประเมิน

:

เพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะและใช
เพื
สาธารณะและใช้ สําหรับกองท
บกองทุนรวมท
บกองทุ
นุ รวมท
รวมที่จะจัดตังขึ
้ นเพ
นเพื
้นเพื่ือซื
อซืซือทร
้้อทรัพย์สิน
้อทร
และหาประโยชนจาก
โครงสร้ างพืนฐาน
้นฐาน อันนไไได้ แก่ เส้ นใยแ
นใยแก้กวน
ววนํนํําาแสง
แสง ของ TTTBB และหาประโยชน์
นใยแก
กลาาวด
วดวยการปล่ออยเช
ั กล่
่ วด้
อยเช่
ทรัพย์์สนนดั
ิ ดัดงงกล่
ยเช่า่

ษณะของการดาาเน
าเนิ
ุ กิกิจ
รกิ
ลักกษณะของการด
ษณะของการดํ
เนิินนธุธุธรรก

:

ใบอนญ
ญาตประกอบก
ุ าตประกอบกิ
าตประกอบกจจการโทรคมนาคมแบบท
เลขท่ี 3ก/49/001
/49/001 ระยะเวลา
ใบอนุ
การโทรคมนาคมแบบที่ 3 เลขที
ญาตจะหมดอาย
ศศ.. 2569 คงเหลือ
20 ปี ใบอนุญ
าตจะหมดอายุลงในวันนทที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
ญาต
อายุใบอนุญ
าต 11 ปีปี 146 วัน (นันับบจากว
จากวั
ยายน พ.ศ.
จากวนนที
ั ทีท่ี 30 กันนยายน
พพ..ศศ.. 2557) โดยมี
บริ ษั ท ทริ
เปิ
ห้้ บบริริิ กการอ
ารอิ
ตาม
ทริ ปปเปิ
ปเปลท
ปเป
เปิ ลทีี อิ น เทอร์ เ น็็ ต จํ าาก
ากักักัด (TTTI) เป็ นผู้ใให้
ใหบร
ให
ารอ น เทอร์ เ น็ ตตตาม
ใบอนุ
ารอินนเทอร
เทอร์์ เเน็น็น็ตแบบที่หนึ่ง เป็
นผู
โครงข่
ษณะ
ใบอนญ
าตการใหบริ กการอ
เป
นผ้ เเช่
โค ายหลัก ลักกษณะ
ญาตการให
ุ าตการให้
นเทอร์
เปนผ
นผเช
ู ช่่าาโค
การดํ
ริ กการเชื
ารเชื่ืออมต
มต่
การดําเนินธุรกิจของ TTTBB มีโครงข่ายให้ บบร
บรการเช
มตอความเร็ววส
วสูสูงู โดยมี
โดยมี TTTI
ดําเนินการให้ บบร
ริ กการอิ
ารอิินนเทอร
เทอร์
ครบวงจร โดยเน้
ารอิินนเทอร์
เทอร์
บรการอ
เทอรเน็ตตครบวงจร
โดยเน้ นการให้ บริ กการอิ
การอ
เทอร์ เน็ต และ
แอพพลิ เเคช
คชั่ันนต่ต่ต่ าางง ๆ แก่ ลูก ค้ า ทั่ววไป
ไป และลู
ารบรอดแบนด์
เคชั
และล
แล
ะล ก ค้ า องค์ กกรร ให้
ใหบร
ให
้ บบริริิ กการบรอดแบนด
ารบรอดแบนด
อินนเทอร์
เทอร์์ เเน็น็นตความเร
ความเร็วสูงงภายใต
ภายใต้้ ชื่ออทางการค
ทางการค้ าทรี บบรอดแบนด
รอดแบนด์์ (3BB)
นเทอร
็ตความเร
งภายใต้
บรอดแบนด์

กรรมสิทธิ์และสิททธ
กรรมส
ทธิธิิตางๆ
า่ งๆ

:

ใบอน
ใบอนญาตการประกอบก
ใบอนุ ญาตการประกอบกิ
ญาตการประกอบกจการโทรคมนาคมแบบท
ญาตการประกอบก
ญ าตการประกอบกิิ จการโทรคมนาคมแบบท
จ การโทรคมนาคมแบบที่ ส าม เลขท
เลขที่ 33ก
3ก/49/001
ก/49/001
/49/001
ใบอนุญาตจะหมดอาย
ญาตจะหมดอายุลงในว
ลงในวันที่
ระยะเวลา 20 ปี ผู้ได
ไดด้้ รับใบอนุญาต TTTBB ใบอน
ได้
ญาตจะหมดอายลงในว
22 กุมภาพ
มภาพันธ์
นั ธ์ธ์ พพ.ศ.
คงเหลืออายุ
ออายุใบอน
บอนุญาต 11 ปี 146 วัน (นับจากวันท
นที่
มภาพั
ศ 2569 คงเหล
คงเหลออาย
ใุ บอน
30 กันยายน
นยายน พพ.ศ. 2557)

วันนทททีี่ประเมินมูลค่า่

:

นั ยายน พ.ศ.. 2557
30 กกันยายน
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สรุ ปปผลการประเม
สรุ
ผลการประเมิ
ผลการประเมนค
นค่่ า ((ฉบ
(ฉบั
นค่
ฉบบย่ อ)

C.I.T. Appraisal Co., Ltd. and certain of its subsidiaries, are independently owned and operated
businesses and member firms of Colliers International
International Property Consultants, an affiliation of
independent companies with over 480 offices
offices throughout 61 countries worldwide.
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Tel : 662 656 7000
Bangkok Office:
Fax : 662 656 7111
17/F Ploenchit Center,
2 Sukhumvit Road, Klongtoey,
Bangkok 10110 Thailand
www.colliers.co.th

:

อ้ างอิ
าางอ
งอิิงข้
งขข้้ อมลค
อมมูลค
ลค่าเช่าที่กองทุนรวม
นุ รวม และ TTTBB ได
ได้ ตกลงตามส
ตกลงตามสัญญาเช่าหล
าหลักและ
ไดตกลงตามส
ญาประกันรายได้้ ค่าเช่
าเช่
ระยะเวลาเช่า 11 ปี 84 วัน นับจาก วันท
นที่ 1 ธันนวาคม
สัญ
ญญาประก
ญาประก
เช่าระยะเวลาเช
าระยะเวลาเช
วาคม
พพ.ศ. 2557 การประมาณการกระแส เงินสดคร
ง้ นนีี ้้จะครอบคลุมเฉพาะการเช
นสดครัังนี
มเฉพาะการเช่าเส้ น
นสดครั
านวนประมาณ 980,000 คอร์ กิโลเมตร
โดยพิ
ใยแก้ วนํ าแสง
าแสง จํ านวนประมาณ
โลเมตร โดยพ
จารณาอ้ างอิง
โดยพจารณาอ
จารณาอ
สดที
ประมาณการตามการคาดคะเนรายได้้ ค่าาเช
เช่าตามสัญ
ญาเช่่า
สเงิินนสดท
สเง
นสดที
สดท่ีถูกกประมาณการตามการคาดคะเนรายได
กประมาณการตามการคาดคะเนรายได้
ญญาเช่
ญญาเช
กระแสเงิ
หลั
รายได้้ คาาเช
่ เช่าและค่าใช้ จ่าายในการปล
ยในการปล่อยเช่า
หลกกและสั
ั และสั
และสญ
ั ญาประกันนรายได
นรายได้

วิธีการกําาหนดม
หนดมูลลค
าหนดมู
ลค่
ู ค่คา่

:

วิธีการประเมินนด
ด้ ววยว
ยวิิธีรรายได
ายได้ (Income Approach) และวิ
นดวยว
วยวิ
และวิธีต้นนททุน (Cost
Approach) โดยการใช้
โดยการใชวิธีการ Depreciated Replacement Cost Method (DRC)
โดยเลื
ออกสรุ
กสรุุ ปปมมูมลค่าด้ วยวิธีรรายได้
ายได้้ เป็
รรมของทรัพย์์สินที
ธรรมของทร
นทที่ี
โดยเลอกสร
โดยเล
รายได
เปนก
เป
็ นการกํ
นก าหนดมูลลค่
ู ค่ค่าาย
ายุยุยตุ ิธรรมของทร
องจากเป็ นทรั
นทรััพย
ดรายได้้
ประเมนม
ประเมิ
ประเมนม
ินมูลค่า เนื่องจากเป
องจากเปนทร
พยย์์สนิ ที่กอ่ ให้ เกิดรายได้
พย์
ดรายได

วันที่กําหนดม
าหนดมูลค
าหนดมู
ลู คค่า่
ลค่

:

1 ธันวาคม พ.ศ.. 2557

มลค่
นทดแทน
โดยวิธิ ีต้นทุนทดแทน
ู ่ าโดยว

:

นห้ าร้
าร้้ อยล้
ยล้้ านบาทถ
นบาทถ้ วน))
อยล
านบาทถ
2,500,000,000 บาท (สองพันห
นหาร
(คํานวณจาก
านวณจาก 761,280 คอร
โิ ลเมตร)
คอร์์ กโลเมตร

มลค่
ธิ รรมโดยวิธิ ีรายได
รายได้
มลค
ธรรมโดยวิ
ู ายุตธรรมโดยว

:

หมื่นหนึ่งพันสองร้
นสองร้้ อยสามส
อยสามสิบห้ าล้ านบาทถ
านบาทถ้้ วน)
71,235,000,000 บาท (เจ
((เจ็
เจ็็ดหม
ดหม
นสองร
านบาทถ้
คอร์ กโิ ลเมตร))
((คํคํานวณจาก 980,000 คอร

สมมติฐฐานในการประเม
านในการประเมิน
สมมต
สมมตฐานในการประเม

:

ในการประเมิ
นค่่าคร
ครัง้ นี ้บริ ษัทฯ ได
ลประมาณการรายได้้ ค่าเช่าตามสัญญา
ญญา
รประเมนค
รประเม
รประเมิ
ินค่
าคร
ได้้ รับบขขข้้ อม
อมมูลประมาณการรายได
ลประมาณการรายได้
รายได้้ ค่าเช่าและค่าาใช
ใช้้ จ่าายจากการให
ยจากการให้ เช่าทรัพพย
ใน
ละสญญาประกันนรายได
นรายได้
าใช้
พย์ย์์สินนใน
เช่าหล
าหลักและส
าหลั
กั แและสั
ระยะ 11 ปี 84 วัน นับบจาก
จาก วันนททีท่ี 1 ธันนวาคม
วาคม พ.ศ.
พพ..ศศ.. 2557 จาก TTTBB และได้
และไดนํา
ข้ อมูลดังกล่าาวมาใช้
าวมาใชในการประเม
าวมาใช
อใหเก
ออให
ให้
ให้ เกิ
เกิิดรายได
ดรายได้
รายไดใน
วมาใช้้ ใในการประเม
นการประเมินนความสามารถของธ
ความสามารถของธุรกิจทีี่ก่อให้
ประเมนภายใต้ สมมต
สมมติ
านว่าข้ อมูลทังหมดที
งหมดท
่ีได
ได้
อนาคต บริิ ษัททฯฯ ประเมิ
สมมติิฐฐานว่
านว่
้
ได้ด้ รับบมมมีีความถูกต้ อง
และเปนไปตามมาตรฐานของตลาดโดยท
และเป
นไปตามมาตรฐานของตลาดโดยท่ว ไป ทังน
และเป็ นไปตามมาตรฐานของตลาดโดยทั
ง้ นีี หากในอนาคตปรากฏว
ากในอนาคตปรากฏว่่ า
งนี
ห้ ากในอนาคตปรากฏว
หากในอนาคตปรากฏว่
านดังกล่าวมีความต่
ความต่่างจากมาตรฐาน
หรื อข้
อข้้ อปฏ
ปฏิิบตั ิโดยทัวไปของตลาด
ว่ ไปของตลาด
สมมติิฐานด
สมมต
ฐานด
ความต
างจากมาตรฐาน หร
หรอข
อปฏิ
อปฏ
ภายนอกใด ๆ ที่อาจมีผลต
ผลต่อความถ
ความถูกต้ องของการประเมิ
องของการประเมิินม
นมูลค่า
หรืื อมี
หร
อมมีีสถานการณ์ภายนอกใด
ผลต่
่อความถ
องของการประเมนม
องของการประเม
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ
นการตรวจสอบสมมติิฐานท
ฐานที่กําหนดไว้ ในเอกสารฉบ
ในเอกสารฉบับนี ้และ
ขอสงวนสทธิ
ิทธธิ์ิในการตรวจสอบสมมติ
ในการตรวจสอบสมมต
ในการตรวจสอบสมมตฐานท
ในการตรวจสอบสมมต
ปรับปรุ งการประเม
งการประเมินมูลค่า ซึ่งอาจม
งอาจมีีการเปล
ารเปลี่ยนแปลงตามสมมติ
งอาจมี
การเปล
สามารถถ
แปลงตามสมมติฐานที่สามาร
แปลงตามสมมติ
สามารถ
ตรวจสอบไดและเป
ตรวจสอบได
ตรวจสอบได้
้ และเป
นไปตามเง
นไปตามเงื
และเป็ นไปตามเงอนไขตลาด
นไปตามเงื่อนไขตลาด
อนไขตลาด
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การประมาณการกระแสเงิ
การประมาณการกระแสเง
นสด
การประมาณการกระแสเงนสด
ินสด
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Tel : 6638 427 771
Pattaya Office:
Fax : 6638 427 772
519/4-5 Pattaya Second Road
(Opposite Central Festival Pattaya
Beach), Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20150 Thailand

C.I.T. Appraisal Co., Ltd. and certain of its subsidiaries, are independently owned and operated
businesses and member firms of Colliers International
International Property Consultants, an affiliation of
independent companies with over 480 offices
offices throughout 61 countries worldwide.
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Tel : 6638 427 771
Pattaya Office:
Fax : 6638 427 772
519/4-5 Pattaya Second Road
(Opposite Central Festival Pattaya
Beach), Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20150 Thailand

สมมติฐานในการประมาณมลค
ฐานในการประมาณมลค่
ธิ รรมของทรั
วยวิธิ ีรายได้
รายได้้ มีดังนี ้
สมมต
ธรรมของทร
ของทรพย์ สนิ ด้ วยว
วยวิ
รายได
ู ายุตธรรม
“กองทุ
กองทุนนรวม”
กองท
ุ รวม”
รวม” หมายถึง กองทุ
กองทนนรวมโครงสร
ุ รวมโครงสร้
รวมโครงสรางพืนฐานบรอดแบนด
้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็็ต จัสสม
สมิมิมนิ
“ผู้ เเช
ทริปปเปิ
ปเป
เปิ ลทีี บรอดแบนด์
บรอดแบนด จําาก
(มหาชน
“ผู
หมายถึง บริิษัท ทริ
เปิ
เช่ช่ชา่ ” หมายถ
ปเปลท
ากักักดั (มหาชน)
(มหาชน
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s

า่ เช่า่ ได
แก่ ค่าเช่าที่ได้้ รับบจาก
ประก
ระกนรายได้ คาเช
าเช่
ไดแก
ได้
้ แก
จาก
การประมาณการรายไดจากค่าเช่า่ ตามสัญ
ญญาเช
ญาเชาหลักและสัญ
ญญาป
ญญา
1. การประมาณการรายได้
ญาเช่
ญาประกั

C
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ทรัพย์์สนิ โดยสมมต
โดยสมมติฐานระยะส
ฐานระยะสัญญาเช่
ญาเช่่าหลักและสัญญาประกั
ญญาประกันนรายได
รายได้ คา่ เช่่า 11 ปี 84 วัน นับต
บตังแต
้ ว่ นนท
ฐานระยะสั
ญ
ั ญาเช
ญญาประกนรายได
ญญาประก
ั รายได
บตงแต
งแต่
ั ททีี่ 1

จนสินสุ
้นสุดระยะส
ระยะสัญญาเช่าหล
าหลักและสั
กและสัญ
ญาประกันรายได
นรายได้้ ค่าเช
าเช่า่ วันที่ 22 กุมภาพ
มภาพันธ์
ธันนวาคม
วาคม พพ.ศ. 2557 จนส
จนสนส
ดุ ระยะส
าหลกและส
ญญาประก
ั ญาประก
นรายได้
าเช่
มภาพั
นั ธธ์์ พพ.ศ. 2569

บริการเพื่อขยายโครงข่าายโทรคมนาคมด
ยโทรคมนาคมดั
การใหบร
การให
การให้
้ บร
ายโทรคมนาคมดงน
ยโทรคมนาคมดงงนีนีี ้
ในระหว่างการเช่าม
ามีการเพิ
การเพิมความสามารถใน
ความสามารถในการให้
ในระหว
ามการเพ
่ิมความสามารถใน
มความสามารถในการให

- เส้ นนใยแก
ใยแก้ ววนํนํํ าาแสง
แสง ขยายเพิ่ มมขนท
้ ทัังงหมดประมาณ
้ หมดประมาณ 180,000 คอร์ กิ โโลเมตร
ลเมตร ภายใน 2 ปี เพิ่ มมข
ขึ นนปี
้ ปีี ละ
นใยแกวน
มขขึ นนทั
มขนป
นปละ
นป
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90,000 คอร
คอร์์ กิโลเมตร

2. อัตราค่าเช่าตามส
าตามสั
ั ญาเช่
ญาเชาหลักและสัญญาประก
าเชาท
คาดว
า่ จะได
าตามสัญญาเช
ญ
ญญาประกันรายได้ คาเช
า่ เช่าที
าที่ีคาดว่
าดว่าจะได
จะได้ รับ

พยย์์สินเส้ นใยแก้ ววน
ของจํานวนเส
นวนเสนใยแก้ วนําแสงทั
าแสงท
ญญาเช
าหล
- สําหร
าหรับทรั
บทรััพย
นําแสง
าแสง ร้ อยละ 80 ของจํ
านวนเส้
าแสงทังหมด
(ตามสัญญาเช่
ญญาเช่่าหลั
หลักั )
าหรบทร
พย์
วนาแสง
ั้
TTTBB จะเช่าในอัตั ราค่าเช่
าเช
่าเร
มตต้ นที่ 425 บาท
บาท/
/คอร
คอร์์ กิโลเมตร
คอร
บาท กิโลเมตร
โลเมตร/
/ปี ) โดยอั
/ปี
โดยอตราค่า
เช่าเริ
เริ่ิ มต
บาท/คอร์
โลเมตร/เดือน (5,100 บาท/คอร์
โลเมตร/ปี
มอัตตราการเปล
ั ราการเปล
ราการเปลี่ยนแปลงของด
ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริ โภค
โภค (CPI) ที่ปประกาศโดยกระทรวงพาณ
ระกาศโดยกระทรวงพาณิชย์แต่
เช่่าจะปร
เช
าจะปร
กปตา
จะปรับขึ ้นทุกป
กปี ตามอ
ตามอั
ทังนี
้ ้ไม่เกินร้ ออยละ
ยละ 3.00 ต่อปี โดยการปรั
ผลในวันนทที่ 1 มกราคมของทุ
การปรั
เช่่า
โดยการปรับบขึขึนจะม
้
มกราคมของทกปี และเริ
และเร่ิ มมการปร
การปรบอัตราค่าาเช
โดยการปรบข
ึ ้นจะมี
้นจะม
าเช่
ครังงแรก
้ แรก ในวั
นนที
มมติ
านให้
ปรับบขึขึนในอั
มมติฐฐานให
านใหค่าเช่าาปร
าปรบข
ึ ้นในอั
นในอ
้้นในอตั ราร้ อยละ 2.31 ต่ออปี
อปปีปี
ในวนท
ในว
ั ที่ี 1 มกราคม พ.ศ.
..ศศ.. 2559 โดยบริ ษัทฯ มีสสมมติ
(จากข้
มูมลลกระทรวงพาณ
กระทรวงพาณิชชย์ย์์ พบว่
ราการเปลี่ยยนแปลงเฉล
นแปลงเฉลี่ยของดัชชน
นีรราคาผ
าคาผู้บู ริ โภค (Consumer Price
จากข้้ ออมลกระทรวงพาณ
จากข
ลกระทรวงพาณชย
พบว่าอัตตราการเปล
ตราการเปลยนแปลงเฉล
ชนราคาผ
ราคาผู
ะปี
นแต่่ลละปี
นแต
ละป
ะปี อยู่ในช่วง
Index) ในช่วงปี 2545-2556 ที่มีการปรับให้้ อตตราการเปล
ั ราการเปลี
นแปลงของดัชชนี
าคาผู
ราการเปล่ยยนแปลงของดั
ยนแปลงของดชน
ยนแปลงของด
ั นีีรราคาผ
าคาผ้ บริ โภคในแต่
ร้ร้ อยละ 0.00-3.00 ต่ออปี
หนดช่่ววงร้
งร้
ยละ 0.00-3.00 ต่ออปี
อปปีปี เท่ากับร้ อยละ 2.31 ต่ออปี
อปปีปี โดยการกําาหนดช่
าหนดช
งร้ ออยละ
อปปีปี เพื
เพ่ือให้ สอดคล้ อองง
กับข้ อกําาหนดอ
หนดอัตตราการปร
ราค่่าาเช่
เช่
ตามสรุ
สาระสํําาคัคัญ
หลักกและสั
รายได้้
าหนดอั
ั ราการปรั
ราการปรบขึ ้นอัตตราค
ตราค่
เช่าาตามสร
ตามสรปปสาระสํ
ปสาระสาค
ปสาระส
ญของส
ั ของสั
ของสญญาเช่าาหล
าหลั
ั และสั
และสญ
ั ญาประกันนรายได้
นรายได
ค่าาเช
เช่า่ )
าเช่

-

สําาหร
หรั
ิ เส้ นนใยแก้
ใยแก้้ ววนนําแสง ร้ ออยละ
ยละ 20 ของจํ
ใยแก้้ ววนํนํําาแสงท
แสงทั
้
(ตามสั
ของจานวนเส้ นนใยแก้
นใยแกวน
นใยแก
แสงทงหมด
ตามสัญ
ตามส
ญญาประก
ั ญาประกั
ญาประกนรายได้
หรบทรัพย์สนนเส
นเสนใยแก
นใยแกวน
นใยแก
ค่าเช่า) TTTBB จะเช
มต้ นที
นที่ี 750 บาท/คอร์ กิโโลเมตร/
ลเมตร/เดื
ลเมตร/ปี ) โดยอัตตรา
รา
จะเช่าาในอ
่ ในอั
ในอตราเริ่ มต
มตนท
โลเมตร
/เด
เดืืออนน (9,000 บาท/คอร์
//คอร
คอร์์ กิโโลเมตร
คอร
ค่าเช่าาจะปรั
จะปรัับบขึขึนท
ราการเปลี่ยยนแปลงของด
าคาผู
ระกาศโดยกระทรวงพาณิ
าจะปรบข
าจะปร
ึ ้นทุ
้ กปี ตามอัตตราการเปลยนแปลงของด
้นท
ตราการเปลี
ตราการเปล
ี นแปลงของดัชชนี
ชนนีีรราคาผ
ราคาผู
าคาผ้ บู ริโภค (CPI) ที่ปประกาศโดยกระทรวงพาณ
ประกาศโดยกระทรวงพาณชย
ประกาศโดยกระทรวงพาณิ
ระกาศโดยกระทรวงพาณชชย์ย์์
อปปีปี โดยการปรั
โดยการปรบขึนจะม
นจะมี
ลในวนที่ 1 มกราคมของทุ
มกราคมของทกป
มกราคมของท
มการปรบข
มการปร
ึ ้นอั
้ ตั รา
้นอ
แตท่ งนี
งน
ไมเก
ไม
้้ไมเเกิ
่ กิินร้ อยละ 3.00 ต่ออปี
แต่
ั ้ ีไม่
้ไม่
้นจะมีีผผลในว
ลในวั
กกปปี และเริ่มมการปรั
การปรัับบขึขึนอั
าเช่
เชา่ ครัง้ แรกในวันนทที่ 1 มกราคม พ.ศ.. 2559 โดยบริ
โดยบรษัทฯ มีสสมมต
สมมตฐานให
ฐานให้
นในอั
ค่าาเช
เช่
มมติฐฐานให
านให้้ คา่ เช่าปรับขึนในอ
้นในอัตั ราร้ ออยละ
ยละ 2.31
ารเปล่ยยนแปลงเฉล
ยนแปลงเฉลี
ี ของดัชนีราคาผู้บบร
บรโภค
อมูมูลลกระทรวงพาณ
ู กระทรวงพาณิ
กระทรวงพาณชย์ พบว่
พบวาอ
พบว
ั ราการเปลี
ราการเปล
ต่อปี (จากข้ ออม
าาอัอัตตราก
นแปลงเฉลี่ยยของด
ริโโภค
ภค (Consumer Price
ในชวงป
ในช
วงป
การปรบให
การปร
บให้
ให้ อตั ราการเปลี่ยยนแปลงของด
ราคาผู
ราคาผ
ู ริิโโภคใน
Index) ในช่
ววงปี
งปีี 2545-2556 ที่มีกการปรั
ารปรัับบให
ให้
นแปลงของดัชนีรราคาผบร
าคาผู้บบริ
ภคใน

C.I.T. Appraisal Co., Ltd. and certain of its subsidiaries, are independently owned and operated
businesses and member firms of Colliers International
International Property Consultants, an affiliation of
independent companies with over 480 offices
offices throughout 61 countries worldwide.

In
te
C
C
r
s
rn
na
ol
o
n
I
In
llie
at
a
nt
lie
l
tio
te
i
e
C
o
C
r
r
s
rn
s
rn
na
na
ol
o
I
I
l
a
a
nt
lie
nt
lie
l
l
t
t
i
i
e
e
C
o
C
o
r
C
rs
s
rn
r
n
n
ol
o
ol
n
al
a
In
I
l
a
a
lie
n
l
l
l
i
i
t
t
e
t
er
t
i
i
e
e
C
o
C
o
r
C
r
s
rn
s
rn
s
na
na
ol
o
o
I
I
l
a
l
at
nt
lie
nt
lie
l
l
l
i
t
er
i
i
er
e
on
C
o
rs
C
r
s
r
s
na
ol
na
o
n
al
In
llie
I
In
l
a
n
l
l
l
i
i
t
t
e
t
er
te
te
io
i
er
C
o
rs
C
r
s
rn
s
na
r
na
ol
na
o
In
I
I
llie
at
nt
lie
nt
l
l
tio
te
i
er
er
C
o
C
r
r
rn
s
s
na
n
ol
ol
na
n
a
I
I
at
nt
at
n
l
n
l
l
l
i
i
t
e
e
t
t
i
i
er
io
er
on
er
C
o
C
r
r
s
s
n
n
ol
na
o
n
n
al
a
I
I
llie
at
at
nt
lie
n
l
tio
t
io
io
er
er
C
C
r
r
s
s
na
n
n
ol
o
n
n
a
al
I
I
at
l
a
a
n
l
n
l
l
l
i
i
t
e
tio
er
te
te
io
i
C
o
C
r
s
rn
s
na
rn
na
n
ol
o
al
I
I
llie
at
a
nt
lie
n
l
l
tio
te
io
er
C
C
r
r
s
s
rn
na
n
ol
o
n
al
I
I
llie
at
a
nt
lie
n
l
tio
te
io
er
C
rs
r
s
rn
na
na
ol
na
In
I
a
nt
lie
l
l
tio
tio
te
e
C
r
rn
s
rn
na
na
o
Tel : 662 656 7000
Bangkok Office:
Fax : 662 656 7111
17/F Ploenchit Center,
2 Sukhumvit Road, Klongtoey,
Bangkok 10110 Thailand
www.colliers.co.th
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แต่ละปี อยในช
อย
ใู่ นช่ววงร
งร้ อยละ 0.00-3.00 ต่ออปี
อปปีปี เท่ากับร้ อยละ
อยละ 2.31 ต่อปี โดยการกําหนดช่
าาหนดช
หนดช่ววงร้
งร้ อยละ 0.00-3.00 ต่อ
อยูในช่
ในช
ในชวงร
่ งร้
ปี เพ
อให้
ออกกํําาหนดอ
หนดอั
บขึนอ
้นอัตั ราค่าเช่าตามสรุปปสาระสํ
สาระสําาคั
ญญาประกันนรายได
รายได้
เพื่ือให้
อให
ให้ สอดคล้ องกับข้ อกํ
หนดอตราการปรับข
บขนอ
นอั
ปสาระสาค
ปสาระส
ํ คัญ
ั ของสัญญาประกั
ญญาประกนรายได
ญญาประก
ั รายได
ตลาด และ
าเช
ญญาให
ญญาให้
าทร
พยย์์สนิ กองทุนรวมสามารถให้
นรวมสามารถให
ากการตลาด
เช่า่ ) และตามสัญ
ญาให้้ บบริริิการจัดหาผู้เช่าทรั
าทรััพย
นรวมสามารถให้้ TTTBB เป็ นผู้ ทู ําการ
ค่าเช
าเช่
ญญาใหบร
พย์
ารตลาด
ในระหว
เปนผ
เป
็ นผ
าในสวนของการเช
าในส
ญญาประก
ญาประก
ในระหว่างที่ TTTBB เป็
นผู้ทําการตลาด
าการตลาด TTTBB ก็จะเป็ นผู้เช่าในส่
าในส่วนของการเช
ว่ นของการเช่่าตามสัญ
ญาประกันรายได้ คา่
โดยอัตราค่
ตั ราค
า่ เช
การปรบข
การปร
ึ ้นด
้้นดังั ที่กล่าวข้ างต
างต้
้ ีในการท
้้ในการท
เช่านี ้ โดยอ
ราค่าเช
เช่าจะยังคงเป็ นไปตามโครงสร
นไปตามโครงสร้ างที่มีการปรั
การปรัับขึ
บขึนดั
างต้้ น ทังน
งนี
้ในการทําการตลาด
าการตลาด
จะได้้ รับค
จะได
บคค่า่
บค่
TTTBB สามารถน
าแสงไปให
อองค
เู ชช่าต
นใยแกวน
คคลหรื
าต่
สามารถนําเส้ นใยแก
นใยแก้ วนํ
วนํําแสงไปให
แสงไปให้ เช่ากับบุคคลหร
คคลหรืื อองค
องค์กรอื่นเป็ นผู้ เชาต
าต่อ่ โดยกองท
โดยกองทุนรวมจะได้
นเพิ่ิมจาก TTTBB นอกเหน
นอกเหนือจากโครงสร้
อจากโครงสร้้ างของค
างของค่าเช่าตามปกต
าตามปกติกิ ็ตอเม
อ่ เมื่ือผลรวมของค่าเช
าเช่าาทรั
เช่าส่
เช
่าสส่วนเพิ
ว่ นเพ
อจากโครงสรางของค
อจากโครงสร
าตามปกติ
อเมื
าเช่
่ ทรั
ทรัพย
พยย์สนิ ที่
กรายตลอดระยะเวลา 3 ปี มีมลค่
เช่าทร
ทรัพย์สนิ ที่
TTTBB ได้ รับจริิงจากผู้เช่
เชช่ารายใดๆ
่ารายใดๆ ทุกรายตลอดระยะเวลา
ลู คค่าส
า่ สสูงกว่าผลรวมของค่
มของค่าเช่
าเช
่าทร
TTTBB จะต้ องช
องชํําระให้
ระให้้ แก่กองทุนรวม
นรวม ตามส
ญาประกันรายได
นรายได้้ คาเช่
า่ เช่าในช
ในช่วงเวลา 3 ปี เด
วกันั และส่วนแบ่งที
งที่ี
องชํ
าระให
าระให
ตามสัญ
ญญาประก
ั ญาประก
นรายได้
าเช
่าในช
เดีียวกั
ยวก
งท
กองทุนรวมฯ
นรวมฯ จะได
จะได้ รับ คือ ร้ อยละ
อยละ 75 ของส
ของส่วนต่างดังกล
งกล่าว
นต่างดังกล่าวถ
าวถือเป
อเป็็ น
งกล่
า่ ว ดังนนันั ้ ร้ อยละ 25 ของส
ของส่วนต
ว่ นต
าวถอเป
อเป็
ค่าตอบแทนท
าตอบแทนที่ีกองทุนรวมให
นรวมให้ แก่
แก่่ TTTBB ในฐานะเป
ในฐานะเป็ นผ
นผู้ ทู ําการตลาด
าการตลาด
าตอบแทนที
นรวมใหแก
ในฐานะเปนผ
นผู

-

จากการค้ นคว้ าข
จากการค
าข้ อมู
อมูลสถิ
สถิิติตวั เลขการใช้ งานเส้
งานเส้้ นใยแก
ใยแก้ วนําแสงของผประกอบการในประเทศไทยจากส
าแสงของผู้ ประกอบการในประเทศไทยจากส
ปู ระกอบการในประเทศไทยจากสํานักงาน
ลู สถ
ลสถ
าขอม
งานเส
นใยแก
าแสงของผู
าแสงของผ
กสทช.. (Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission), ศูนย์เทคโนโลยี
เทคโนโลยีี
เทคโนโลย
กสและคอมพ
กส
วเตอรแห
่ ชาติ
ชาติ (National Electronics and Computer Technology Centre) และ
อิเล็กทรอนิ
กกทรอน
ทรอนิิกกส์
ส์ส์และคอมพ
และคอมพิวเตอร
วเตอร์ แแห่ห่งงชาติ
สมาคมเคเบลไทย (Thai Cabling Association) บริ
บริ ษัททฯฯ พบว่าข้ อมูลจํานวนและการใช
นใยแก
ใยแก้ วนํา
สมาคมเคเบิ
านวนและการใช้ งานของเส้
งงานของเส
านของเส้้ นใยแก้
นใยแก้
ละรายผู
ละรายผ
ู ระกอบการ แต่
แตไม
แต
ไม่ม่่มีข้ออมมูลอุปสงค์ที่
แสงของประเทศไทยจะมีข้ออมมูลเป็ นภาพรวมทั
มทังประ
มท
ั ้ เทศและในแตลละรายผประกอบการ
แสงของประเทศไทยจะมี
งประเทศและในแต่
ะรายผู้ปประกอบการ
ไไม
านวนและการใช
((การเช
ใชงานต่ออจากเจ
านวนและการใชงานแบบรายย
การเช่่าาใช
อจากเจาของโครงข
ายโดยตรง)
ชัดดเจนเฉพาะเจาะจงของจ
เจนเฉพาะเจาะจงของจําานวนและการใช้
นวนและการใช้้ งงานแบบรายย
านแบบรายย่อย (การเช่
ใช้
จากเจ้ าาของโครงข
ของโครงข่าายโดยตรง
ยโดยตรง))
งนี
บริ ษั ททฯฯ จะไม่ ปประมาณการค
นอกเหนอจาก
นอกเหน
ดัง นันนในการประเม
้ ในการประเมิ น มูล ค่ า ครั งงน
้ นีี ้ บริ
ระมาณการค่า เช่ า ส่ว นเพิ่ มมจาก
จาก TTTBB นอกเหนื
ออจาก
จาก
โครงสรางของค
โครงสร
้ าางของค
โครงสร้
งของค่าเช่าปกติ
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Tel : 6638 427 771
Pattaya Office:
Fax : 6638 427 772
519/4-5 Pattaya Second Road
(Opposite Central Festival Pattaya
Beach), Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20150 Thailand

ใชจ่ายต่าง ๆ ในการปล่
ในการปลอยให้ เช่าาประกอบด้
าประกอบดวย
าประกอบด
3. ค่าาใช
ใช้
ประกอบด้้ ววยย
-

หารดู
ู ลและบํ
ลและบารุ งรักษา
ค่าบริ หหารด
ารดูแแลและบ

และบํําร
ารรุงรักษาทรัพย์์สนระหว่
ินระหว
่า ง
ะมาณการอาางอ
างองจากส
ญญาบร
ั ญาบริ
ญาบรหารดูแแล
แลและบ
งอิงงจากสั
จากสัญ
ลและบํ
ระหว่าง
ประมาณการอ
ปร
ประมาณการอ้

กองทนรวม
กองทุ
นุ รวม กับ TTTBB โดยอั
โดยอตราค
โดยอ
ตราค
แู ลและบ
าหนดไว้
โลเมตร
/ปีปี และ
ตั ราค่าบริ หารดูแลและบํ
ลและบํํารุ งรักษากําหนดไว
าหนดไว้้ ที่ 200 บาท/คอร์์ กิโลเมตร/
ลเมตร/ปี

lie

อัตตราค
ราค
แลและบํ
ารรุ งรักษาจะปรับเพิ
บเพ
มขึ
มขขึึ ้น ในอ
อปปี ทุกวันที่ 1 มกราคมของท
ราค่าบริ หารดูแลและบ
แลและบํําร
บเพิิ่มข
ในอัตราร้ อยละ
อยละ 3.00 ต่อป
มกราคมของทุกปี โดย

C

ol

จนสินสุ
ิ ้นส
้้นสุดประมาณการ
ดุ ประมาณการ
เริ่ มต้ นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 จนส

-

ทธแห
งทางท
ะเกดข
ะเกดขึ
้้นเพิ่ิมเต
้นเพ
มเต
การจากขอมูลในอดีตของ
ตของ TTTBB และค่าสิทธ
ทธิแห่
แห่่งทางที
ทางทีี่คาดว่าจะเกิ
ดขึึนเพิ
เติมใน
ค่าสิ
าสสิิทธิ
ทธธิิแห
แหห่งทางประมาณ
งทางประมาณการจากข
งทางประมาณการจากข้
อนาคต โดยประมาณการไว
โดยประมาณการไว้ ในปี ประมาณการ

2557 ที่ 8.86 ล้ านบาท ในปี ประมาณการ 2558 ที่

ในปี ประมาณการ 2559 ที่ 124.78 ล้ านบาท
112.81 ล้ านบาท
านบาท ในปี
านบาท และในป
และในปี ประมาณการ 2560 ที่ 130.26 ล้ านบาท
านบาท

C.I.T. Appraisal Co., Ltd. and certain of its subsidiaries, are independently owned and operated
businesses and member firms of Colliers International
International Property Consultants, an affiliation of
independent companies with over 480 offices
offices throughout 61 countries worldwide.
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Tel : 662 656 7000
Bangkok Office:
Fax : 662 656 7111
17/F Ploenchit Center,
2 Sukhumvit Road, Klongtoey,
Bangkok 10110 Thailand
www.colliers.co.th

Tel : 6638 427 771
Pattaya Office:
Fax : 6638 427 772
519/4-5 Pattaya Second Road
(Opposite Central Festival Pattaya
Beach), Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20150 Thailand

คงที่จนส
จนสินสุ
้นสุดดประมาณการ
มขึนในปี
นในป
้นในปีี 2558 และ 2559 เนื
เนื่อองมาจากจ
งมาจากจํ
งมาจากจานวนทรัพพยย์สินที่
จนสนส
ุ ประมาณการ โดยที
โดยท่ีค่าาส
าสิสิทธิ
ิทธธิิแห่งทางที่เพิ่มข
มขนในป
กองทนรวมลงท
รวมลงทนจะมีเพิมข
า่ ว
กองทุ
นุ รวมลงทุ
่มขึนจากการร
้นจากการรับโอนในปีี ดังงกล
กล่าว
มขนจากการร
กล

-

ค่าเบี ้ยประกันนภ
ประมาณการจากขอมู
ออมมูลลค่
าเบ
เบีียประก
้ยประกันภัยยในอดี
ยในอด
ในอดีีตของ
ตของ TTTBB และที
และท
่คคาดการณ
าดการณ์ ใหม่สําหรัับ
นภัภัยั ประมาณการจากข้
ู ค่ค่าเบี
้้ยประก
ยในอดตของ
และทคาดการณ

er
s

งสอบถามจากบร
ทประก
ั ภัยโดย บลจ.บับัววหลวง
กองทุนรวม
นรวม ซึ่งสอบถามจากบร
สอบถามจากบริิ ษัททประกั
ประกั
โดยประมาณไว้ ในปี
ใในป
นปีี ประมาณการ 2557 ที่
ทประกนภ
ประกนนภ
หลวง โดยประมาณไวในป
โดยประมาณไว
ในปประมาณการ

-

นใยแกวน
นใยแก
าแสงลงใต
นใยแก้้ วนํ
วนํําแสงลงใต
แสงลงใต้ ดินที่
ในการประเมนมูลลค่
ู ค่คาาย
่ ยุยตุ ิธธรรมคร
ายุ
ได้ พิจจารณาห
าใช้
ในการประเมิ
รรมครัง้ นี ้ บริิ ษัททฯฯ ได้
ารณาหักค่าาใช
ใช้้ จ่าายในการน
ยในการนําสายเส้ นใยแก้

ดขึ
้ ในอนาคตจากค
งของหน่
วยงานท
ยวของ
เช่่น การไฟฟ้ านครหลวง การไฟฟ้ าส่วนภููมิภาค
ภาค
อาจจะเกิดข
ดขึึนนในอนาคตจากค
ในอนาคตจากคําสังของหน
ง่ ของหน่่วยงานท
ยงานที่เกี่ยวข
ยวข้ อง
อง เช

C

ol
lie
rs

คงท่ีจจนสิ
นสิ ้นสุ
0.42 ล้ าานบาท
นบาท ในปี ประมาณการ 2558 ที่ 5 ล้ าานบาท
นบาท คงที
นสิ
ประมาณการ
้ ดดประมาณการ

พย์
นแล้
อมมูลของอ
ลู ของอ
าใช
ายในการต
นใยแกวน
นใยแก
าแสง
หลังจากกองท
งจากกองทุนรวมซื ้อทรัพย
พย์์สินแล
นแล้้ ว ซึ่งบริ ษัทฯ ได้้ รับบขขข้้ อมู
ของอัตราค่าใช้
าใช้้ จ่ายในการต
ยในการติดตังเส้
้ นใยแก้
นใยแก้้ วนํ
วนํําแสง

และการร้ อยสายเส้ นใยแก้
และการร้
นใยแกวน
นใยแก
าแสงใต
บาทต่
บาทต่อกิ
อกกิิโลเมตร
โลเมตร
โลเมตร)
นใยแก้้ วนํ
วนํําแสงใต
แสงใต้ ดิน (บาทต่
ลเมตร) และการคาดการณ
และการคาดการณ์ จํานวน (กิโลเมตร
โลเมตร)) ของเส
ของเส้ นใย

al

แก
กู สสังให
รวมถงสมมต
าน
การป
งั กล
แก้้ วนําแสงที่จะถ
จะถู
งั่ ให
งให้
ึงสมมต
าใช้
ายดั
จะถูกสั
ให้้ นําไปต
าไปติดตังใต้
้ ้ ดิน รวมถึ
สมมติฐานว่านาจะม
าน่าจะมี
าจะมีีการป
ารปั นส่วนค่าใช
าใช้้ จ่ายด
ายดังกล
กล่าวร่ วมกันกับ

on

การรายอ
นใยแก้้ วนํ
วนํําแสงหร
แสงหรื อสายเคเบลไป
อสายเคเบิลไป
ลไป
กู คคํําสั
าสสัง่ั ให้ นําเส้ นใยแก้
นใยแก
าแสงหร
อสายเคเบ
รรายอืื่นอย่างน้ อย 2 รายไม
รายไม่่นับรวมกองทุุน ที่ถกคํ
นใยแกวน
ประกอบกา
ผู้ประกอบ
ประกอบการรายอื

ชาญทางเทคนิ
ชาญทางเทคนิคคของกองท
ของกองทนรวม รวมถึ
ของกองทุ
รวมถึงข่
งขข่่าวสาร
าวสาร
ติดต
ดตังใต
้ ้ ดิน จาก บริ ษัท เอเอ
เอเอ็มอาร์
มอาร์์ เอเซ
เอเซีย จํากัด ซึงเป็
ง่ เป็็ นผเช
ดตงใต
งใต้
เอเอมอาร
งเปนผ
งเป
นผู้เชี
นผ
เู ชีี่ยว
ยววชาญทางเทคนิ

tio

ภ าค จากแหล
จากแหล่ง ข้ อ มูลสาธารณะต
ล สาธารณะต่่างๆ
และแผนงานของ การไฟฟานครหลวง
การไฟฟ้ านครหลวง และ การไฟฟ้ าส่ว นภูมิ ภาค
ลสาธารณะต่
า งๆ โดย

er

na

อมูลดั
กล่าวม
วมีความถูกต้ องและม
องและมีีความเห
วามเห็นว่า่ การวิเคราะห์
คราะห์์และสมมต
ละสมมติฐานม
ฐานมีความสมเหต
ความสมเหตุสมผล
พิจารณาว่าข้ อม
อมู
ลู ดดังกล่
งั กล
า่ วม
องและมี
ความเห
เคราะห
และสมมต
ฐานมความสมเหต

rs

In

te
r

-

บเพิ่ิ ม ขึน้ ในอัตราร
ต ราร้ อยละ 3.00 ต่อ ปี ตังแต
ง้ แต่่ปี พพ.ศ.
น้ สุุดประมาณการ
จจะปร
ะปรบเพ
ะปร
ะปรั
ั บเพิ
ตรารอยละ
งแต่
ศ 2559 จนสินส
นสุ
ด ประมาณการ
ราค่า ใช้ จ่า ยจะปรั
และอัตราค
และอั
ต ราค
บ การประมาณการจํ า นวนเส้ นใยแก้
น ใยแก้้ วนํ
ว นํํ า แสงที่ จ ะถูกส
ก สั่งให
ง ให้้ นํ าไปต
า ไปติ ด ตัง้ ใต้้ ดิ น ประมาณการไว
ประมาณการไว้ ในป
ใ นปี
สํ า หรั บการประมาณการจ
นใยแกวน
นใยแก
กสงให
งให้
พ.ศ.. 2558 ที่ 53.35 กิโลเมตร ประมาณการไว
ประมาณการไว้ ในปี พ.ศ.. 2559 ที่ 115.10 กิโลเมตร
โลเมตร และคงท
ดประมาณ
และคงที่ีจนสิ ้นสุดประมาณ
้นสุดปี
จะคํานวณความยาวของเส
านวณความยาวของเส้ นใยแก้
นใยแก้้ วน
วนําแสงที่จะถููกสั
ให้้ นําไป
าไป
ร ็ตาม ในปี สินส
นสุ
ุดปปีี ประมาณการ จะค
ดปประมาณการ
ดป
จะคานวณความยาวของเส
านวณความยาวของเสนใยแก
นใยแกวน
นใยแก
กสสังให
งั่ ให
งให้
งไรก็
การ อย
อย่่างไร
างไ

lie

ลดลงในอัตรา
ตรา 30% จากประมาณการป
วยเหตุ
ลว่่าจํานวนเส้ นใยแก้
นใยแก้้ วนํ
วนํําแสงท
แสงที่อาจ
นใยแกวน
นใยแก
าแสงท
ติดตั
ดตตังใต
งใต้
ั ้ ้ ดิน ลดลงในอ
ลดลงในอตรา
จากประมาณการปีี ก่อนหน้ านี ้ (ด้ วย
วยเหต
เหตุผลว่
ผุ ลว

ol

C

อ้ างอ
างอิงิ จากข้ อม
อมูลที่ได้ รับ ประมาณการอ
ประมาณการอัตราค่าใช้ จายไว้
่ายไว้้ ในปี
ในปีี พ.ศ. 2558 ที่ประมาณ
ประมาณ 0.58 ล้ านบาท ต่อกิ
างอิ
ายไวในป
ายไว
ในป
อกกิิโลเมตร
โลเมตร

ายลงใต้้ ดินในกร
นในกรุุงเทพมหานคร และเม
และเมืองท่องเที่ยวท
ยวที่ีสาค
ได้ แก่ พัทยา ภูเก
ถูกคําสัง่ ให้ ย้ายลงใต
ายลงใต้
ยวที
าคั
ําคัญ
ั ได
เก็
เกก็็ต และเช
และเชีียงใหม่ ได้้ ถกู

าจะดํําเน
เนินการแล้ วเสร
วเสร็ จในช
จในช่วงระยะเวลาประมาณการแล
วงระยะเวลาประมาณการแล้ ว ดังนัน้ บร
คาดว่าจํานวนเส
านวนเส้้ นใย
คาดการณ์์ว่าจะด
คาดการณ
าจะดํ
าเน
วเสรจในช
จในชวงระยะเวลาประมาณการแล
จในช่
บริิ ษัททฯฯ จึงคาดว
งคาดว
านวนเส้
นใย
แก้ วน
วนํําแสงในแต
แสงในแต่
อาจถูกสั
ให้้ นําไปติดตังใต
้ ้ ดินเพ
นเพิ่ิมเติ
เติิมในอนาคต ซึ่งได้
ได้้ แก่
แก่่ บริ เวณพื ้นที่รอบนอกอ
รอบนอกอื่ืน ๆ
อาจถู
ูกสสังให
งั่ ให
งให้
งใต้
นเพิ
มเต
งได
งไดแก
งได
รอบนอกอื
วนํ
าแส
งในแตละปี ที่อาจถ

ของกรุ
ของกรุงเทพมหานคร หรื
หรื ออจัจัจงงหวั
ั หวั
หวดั อื่น ๆ ที่เป็็ นเมือองท่
งทอองเที
่ งเที
งเท่ียวในระดับบรองลงไปน
บรองลงไปน่
านวนทลดลงพอสมควร
งท่
รองลงไปน่าจะมีจําานวนท
นวนที่ลดลงพอสมควร
ลดลงพอสมควร)

C.I.T. Appraisal Co., Ltd. and certain of its subsidiaries, are independently owned and operated
businesses and member firms of Colliers International
International Property Consultants, an affiliation of
independent companies with over 480 offices
offices throughout 61 countries worldwide.
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4. อัตราคิดดลด
ลด (Discount rate)

จารณาโดยการค
เฉล่ียถ
ยถถ่วงนํ ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital:
บริิ ษัททฯฯ พิจารณาโดยการค
ารณาโดยการคําานวณต้
นวณต้้ นนททุทนทางการเงินถ
นถัวเฉลี
วั เฉลี
จารณาโดยการคานวณต
นถั
WACC) ตามโครงสร้ าางเง
างเงิ
นุ ของกองท
างอิ
ิงตามประมาณการท
งตามประมาณการทได
ได้
จาก TTTBB ซึงม
งเงิินนทุทุทนของกองท
ของกองทุนนรวม
รวม ในฐานะผ
ในฐานะผู้ให้ เช่า โดยอ้ างอ
างอิงตามประมาณการท
ตามประมาณการที่ได
ได้้ รับบจาก
ง่ มี

er
s

นวนดงั นี ้
รายละเอียดการค
ยดการคํํานวนดั
านวนดั
ยดการคํ

C
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lie
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WACC = [Ke x E/(D+E) + Kd x (1-t) x D/(D+E)]

โดยท่ี
โดยที
ผลตอบแทนทีี่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการ
ผลตอบแทนท
นของทุ
หรื ออัตราผลตอบแทนที
Ke คือ ต้ นทุนของท
นของทุนุ หรื
นทุ
นุ ของหน
ตราดอกเบ
ยกู
้้ยกู้ ู
้ยก
Kd คือ ต้ นท
นทุนของหนี
ของหนีี ้ หรื ออัตราดอกเบี
ตราดอกเบีียก

er

na

tio

on

al

ราภาษ
คุ คล
T คือ อัตตราภาษ
ราภาษี เงินได้้ นิติบคคล

E คือ มูลค่าตลาดของส่
าตลาดของส
ว่ นของผ
าตลาดของส่วนของผู
นของผู้ ถู ือหุ้นรวม
D คือ หนี ้สินรวม
นรวม

การกู้ ูยืม หร
ไม่มีส่วนของหน
วนของหนีีส้ ิน บร
จารณาในส่วนของ
การกู
หรืื อไม
อไม
วนของหนี
บริิ ษัทฯ จึงไม่พิจารณาในส
างไรกตาม
างไรก
นรวมจ
ดตตังขึ
งั ้ ขขึึนนโด
้ โด
อย่างไรก็
างไรก็็ตาม
ตาม กองทุนรวมจั
นรวมจััดตั
โดยไม่มีการก

ของหนีส้ ิน ดังน
งนัันอั
ราคิดลดจึงเท่าก
ากับอั
บอัตราผลตอบแทนท
ราผลตอบแทนทีี่ผ้ ถู ือหนต
นต้้ องการ (Ke) โดยคํ
านวณจาก Capital
นททุุนของหน
นของหน
น้ ออัตราค
ตั ราผลตอบแทนท
อหหุ้ ุนต้
อห
โดยคํานวณจาก
ต้ นทุ
งนั
ัตราค
ากบอ
อหุ
โดยคานวณจาก

Asset Pricing Model (CAPM) ดังนี ้

rs

In

te
r

Ke = Rf + Unlevered Beta (Rm-Rf)

โดยท่ี
โดยที
-

ตราผลตอบแทนปราศจากความเสียง
Rf (Risk Free Rate) คือ อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสยง
ตราผลตอบแทนปราศจากความเสี
ตราผลตอบแทนปราศจากความเส
่ียง

สอดคล้
บสมมติฐานว่
ฐานว่าทรั
ทรััพย์สินยังคงดําเน
าเนิินได้
ได้้ อย
อย่างต่อเนื่องภายหล
องภายหลังสิ
อดคลองกับสมมต
บสมมตฐานว
่าทร
าเนิ
นไดอย
นได
นได
องภายหลั
งั สสินส
ิ ้นส
้้นสุดสัญญา
ณ วันนทททีี่ 9 ตุลาคม 2557) ซึงงส
่ สอดคล

หลักและสัญญาประกั
ญญาประกันนรายได
รายได้ คา่ เช่า
เชาหล
เช่
่าหล
ญญาประกนรายได
ญญาประก
ั รายได

C

ol

lie

บริษัทฯ
ทฯ อ้ างอ
งอิงิ จากอัตราผลตอบแทนของพ
ตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลท
ฐบาลที่ีมีอาย
อายุ 11 ปี โดยอัตราผลตอบแทนท
ตราผลตอบแทนที่ ร้ อยละ
อยละ 3.43 (ข้
างอ
างอิ
ฐบาลที
(ข้ อมูล

C.I.T. Appraisal Co., Ltd. and certain of its subsidiaries, are independently owned and operated
businesses and member firms of Colliers International
International Property Consultants, an affiliation of
independent companies with over 480 offices
offices throughout 61 countries worldwide.
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-

Beta คือ เกณฑ์
เกณฑ์วดั ความเส
ความเสี่ียงของการลงทุนใดกับการลงท
บการลงทุนหนึ
นุ หน
หนึ่งงเที
เทียบกับตลาดโดยรวม
บตลาดโดยรวม
บการลงทุ
ึ เที
มประส
ผลตอบแทนต
งสาหรับองค์กรท
นลงท
Unlevered Beta คือค่าสัมประสิ
มประสิิททธิธิิ์ผลตอบแทนต
ลตอบแทนต่อความเส
อความเสี่ียงส
ยงสํ
กรที่ีมีเง
เงิินลงท
ลงทุนมาจากส่ววนของผ
นของผู้ ถู ือหุ้น
มประสทธ
อความเสี
กรที
เงิ
วนของผู
าเฉล
ทจดทะเบ
กั ทร
พยย์์ จํานวน 4 บริิ ษัท ซึ่งมี
งมมีีกา
กาารดําเนิน
บริ ษัทฯ อ้ างอิงจากค
งจากค่่าเฉล
เฉลี่ยจากบริ ษัทจดทะเบี
ทจดทะเบีียนในตลาดหล
ยนในตลาดหลักทรั
ทรััพย์
ทังหมด
้
งจากค่
ยนในตลาดหลั

er
s

กิกิจจการคล
การคล้
กองทุนนรวม
่ แนล จําากกักด (มหาชน)) 2) บริ
อเรชัน่ั
การคลายคลึงกับบกองทุ
บกองท
ุ รวม ได้ แก่ 1) บริ
บริษัท จัสสม
สมิมิมนิ อินเตอร์ เนชันนแนล
บริ ษัท ทรู คอร์ ปปอเรช
ปอเรชั

จํากัด (มหาชน)
เซ็ศ็ คอมมู
มหาชน
(มหาชน 4) บริ ษัท แอดวานซ์
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์์ วิส จําาก
มหาชน)) 3) บริ
บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คคเซ
คเซ็
คอมมนิเคชัน่ จําาก
ากักัดั (มหาชน)
(มหาชน
ากักักดั

C
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้นฐานโทรคมนาคม
(มหาชน)
ดดส
หนึ
งอิงค่
จากกองทุนนรวมโครงสร
มหาชน)) ในสั
มหาชน
ในสดส
ในส
ั ส่วนร้ อยละ 17.50 ต่ออหนึ
หนง่ึ บริษัทฯ และอ้
และอางอ
และอาางอิ
ิงคค่าาเฉล
่ เฉลี
เฉล่ยยจากกองท
ยจากกองทุ
ุ รวมโครงสร้
รวมโครงสรางพืนฐานโทรคมนาคม

ทรู
กรท ในสัดส่วนร้ ออยละ
ยละ 30.00 เนื่อองจากม
งจากมีีลกกษณะเป
ั ษณะเป็
รวมโครงสร้้ างพื ้นฐาน และมี
ครงสร้
ทรู โโกรท
องจากมี
ษณะเปนกองทุนนรวมโครงสร้
นรวมโครงสร
และมีโโครงสร
ครงสร้้ างรายได้

โครงสร้
คล้ าายคลึ
ยคลึงงกั
รวมมากที่ีสดุ จึงได้ ให้ นําหน
้าหนักกในการหาค
ในการหาค่าเฉลี่ยสูงงข
โครงสรางธุรกิจ และทรั
และทรัพพย
พย์ย์ย์สินที่ใช้ ลงทุนนคล
นคลายคล
ึ กักบั กองทุนนรวมมากท
นรวมมากที
าหนกในการหาค
งขึขึึ ้น

โดยหาค่าเป็็ น Unlevered Beta ซึงงอยภายใต
่ อยูภภายใต้
ู่ ายใต้้ สสมมต
มมติฐานหรื ออเงอนไขท
เงื่ออนไขทการโอนทร
นไขที่ีกการโอนทร
ารโอนทรัพย์์สินนไปกองท
ไปกองทุ
งอยู
งอย
ภายใตสมมต
ภายใต
อเง
อนไขที
อนไขท
ไปกองทนรวม โดยไม่
โดยไมม่ ีหหน
หนีนีี ้สิน

-

on

al

ทังนี
้ ้ค่าาเฉล
เฉลี่ยยที
นหลังระยะเวลา 5 ปี ข้ ออมมูมลจาก Bloomberg)
าเฉลี
ี ทีท่ีไได้
ไดด้ด้ เท่ากับ 0.63 (สถิ
(สถ
(สถ
สถิิติย้ออนหล
Rm คือ อัตตราผลตอบแทนในการลงท
ราผลตอบแทนในการลงทุนนในตลาดหล
ในตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ อ้ าางอ
งอิ
ราผลตอบแทนจากการลงทุนนรวมในตลาดหล
รวมในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี
อนหล
มก
ี ยย้้ อนหล
อตัตังั ้ ปี
างอิ
งองิ จากอัตตราผลตอบแทนจากการลงท
เฉลลี่ยยย้
เฉ
นหลังตังแต่
้ เริ่มกอต
มก่ออต

-

ดังน
งนนันั ้ จะได้ อตั ราคิดลด
งนั
ดลด (Discount rate) = 8.37%

er

na

tio

2518 – 2556 ซึง่ เท่ากับร้ อยละ
อยละ 11.25

-

อัอตราผลตอบแทน
ตั ราผลตอบแทน ของปี
ของปี พพ.
.ศศ 2569 จึงเท่าก
ากั
ราความเส
ยงในการดาเน
ยงในการดํ
นกกิิจการใน
พ.ศ.
ากับั อัตราคิดลด (r) + อัตตราความเส
ราความเสียงในการด
่ยงในการดําเนิ
าเนิินกิ
อนาคตด
อนาคตดังนี ้
อัตราผลตอบแทน
ตราผลตอบแทน
โดย อัตราคิดลด
อัตตราความเส
ราความเส
ยงในการดาเน
ยงในการดํ
นกกิจการในอนาคต
ราความเสี่ยงในการด
ยงในการดําเนิ
าเนิินก
จการในอนาคต
อัตราผลตอบแทน
ตราผลตอบแทน

=
=
=
=

r + 1.00%
8.37%
1.00%
9.37%
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5. อัตราผลตอบแท
ตราผลตอบแทน (Capitalization rate)

บริษัทฯ

พิจารณาอ
จารณาอ
ารณาอัตราความเส
ตราความเสี
ตราความเสียงในการด
ี่ยงในการดํ
งในการดาเนินกิจการในอนาคต
จการในอนาคต จากความเสี่ยยงในการหาผ
งในการหาผู
งในการหาผ้ เช่าภายหล
าภายหลั
าภายหลังสิ
งั สสินส
ิ ้นส
้้นสุด

สัญญาเช่
ญญาเช่าหล
หลักและสัญญาประกั
ญญาประกันนรายได
รายได้ คา่ เช่า เพื
ให้้ ทรั
ทรััพย์สนสามารถสร
ินสามารถสร้้ างรายได
งรายได้ คา่ เช่าได้ อย่างต่
าางต
งต่อเนื
เนืื่อง
ญญาเช
่าหล
ญญาประกนรายได
ญญาประก
ั รายได
เพ่ือให้
อให
อใหทร
อให
นสามารถสร้
างรายได
อ่ เน
อง

C.I.T. Appraisal Co., Ltd. and certain of its subsidiaries, are independently owned and operated
businesses and member firms of Colliers International
International Property Consultants, an affiliation of
independent companies with over 480 offices
offices throughout 61 countries worldwide.
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6. มูลค่า ณ ปี สินส
้นสุดดประมาณการ
้้นส
ุ ประมาณการ (Terminal Value)
-

ลค่ค่่า ณ ปี สิ ้้นสุดดประมาณการ
หนดขนมาภายใต้
นมาภายใต
หลงสิ
้ ดดสสัญญาเช่าหล
ญ
มูลลค
ประมาณการ กําหนดข
าหนดขึ
้นมาภายใต้้ สสมมติ
มมติิฐานว่า ณ ปี หลั
งั สิสินสดส
้นสุ
าหลักและสั
กและสัญญา
นมาภายใตสมมต
้นส
าหลกและส
ั ญา
คงสามารถสราง
นยัยังงคงสามารถสร
ั คงสามารถสร้
ประกั
ประก
นนรายได
เส้ นใยแก้ วนําแสง
พพ.ศ.
รายได้ ค่าเช่าส
าสําหรั
าหรัับเส้
บเส้
าแสง ณ วันนทททีี่ 22 กุมภาพันธ
นธ์ พ.
ประกนรายได
ั รายได
าสาหร
.ศศ.. 2569 ทรัพย์สินนย

er
s

รายได้
ได้้ ออย่ย่่าางต่
งต่
งจากการดูแลรักษาทรั พพย
ในปั จจุบันมีกการเปลยนอ
ารเปลี่ียยนอุ
นอุุปปกรณ
กรณ์
ทนที่ี
รายไดค่าเช่าาได้
าไดอย
าได
งต่อเนื่ อง (เนื่อองจากการด
พย์ย์์สินนในป
นในปั
การเปลี
การเปล
กรณใหม่แแทนท
แทนที

อุปกรณ์์ที่ชําารุรุรุ ดดหรื
หรื
ารดู
งต่ออเนื
เนื่ือองทํ
งทํ
ให้
มีออายุ
ายุกการใช
้นยาวนาน
หรื อเสียหาย และมี
และมีกการด
ารดแลรักษาอย่าางตอเน
างต
งทําาให
ใหทรัพย์สินนม
ารใชงานเพิ่มขึนยาวนาน
นมอาย
ุ ารใช้

C

ol
lie
rs

าดว่าาจะใช้
จะใช้้ ปประโ
ระโยชน์จจากทร
ากทรัพพย
ประเภทนี ้ ซึง่ มีออาย
ายุกการใช้
ประมาณ 30 ปี จึง
คาดวาจะใช
าจะใชประโ
าจะใช
จากทรพย
พย์ย์์สินนประเภทน
อายุ
การใช
ุ ารใช้
ารใช้ งานเฉลี่ยยประมาณ
กว่
าาอายุ
อายุกการใ
กวาอาย
กว
ุ ารใช้
ารใ งานที่คคาดว

เป็
มมติฐฐานแบบไม
านแบบไม่่จําาก
อายุ
นวณมูลลค
ประมาณการ) โดย
เปนเหต
เป
็ นเหตุ
นเหตผลให้ บริ ษัททฯฯ ใช้
ใชสมมต
ใช้ สสมมต
ฐานแบบไม่
ากักััดดอาย
อายในการคําานวณม
านวณมู
ู ค่ค่า ณ จุดสิ ้นสุดดประมาณการ
ลค่
นสุ
การเติิบบโตเป็
โตเป็
ารณามูลค่า ณ ปี สินส
้นสุดุ
งที่ี กล่าวคืออการเติ
อการเต
บโตเป
โตเป็ นศูนย์ การพิจจารณาม
รายได้ และค่าาใช
ใช้้ จ่าายก
ยกํําาหนดให
หนดให้
นระดับบคงท
าใช้
ายกํ
หนดใหอยู่ใในระดั
ในระดบค
ในระด
ั คงที

บริ ษัททฯฯ คําานวณจากรายได
านวณจากรายได้
และใชอตตราผลตอบแทน
ประมาณการ (Terminal Value) บริ
นวณจากรายได้้ สทุ ธิ ของปี พ.ศ.. 2569 และใช้
ั ราผลตอบแทน
กล่าาวค
่ วคื
วคอ
ร้ ออยละ
ยละ 9.37 สําหรับคําานวณ
นวณ กล

on

al

ลค่ค่คา่ ณ ปี สิ ้นสุดดประมาณการ
าเช
่ สุสททธ
ทธิ
ุ ธิธิตอ่ ปี / อัตตราผลตอบแทน
มูลลค
ประมาณการ = รายได้ คาาเช่
่ เช่าาสุ
ราผลตอบแทน

้้นสดดประมาณการ
ุ ประมาณการ ณ วันนททีท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.. 2569 = 6,936,397,178/9.37%
มูลค่า ณ ปี สินส
้นสุ

er

na

tio

= 74,027,718,019 บาท

In

te
r

างลาง
ราผลตอบแทนตามตารางข้ าางล
งล่าางง
ลดและอตตราผลตอบแทนตามตารางข
อ้ างอิงอัตั ราคิดดลดและอ
ลดและอั

ol

lie

rs

C

ในการประเมนนม
นมูมูลลค่
ู ค่คาาย
ายุ
่ ยุยตุ ิธรรมครัง้ นี ้ บริิษัททฯฯ ได้
ได้ รับบมอบหมายให
บมอบหมายให้
มอบหมายให้ ทําการวิเคราะห์คความไว
7. ในการประเมิ
มอบหมายให้
วามไว (Sensitivity analysis) โดย
Terminal Value - ณ วันที่ 22/2/2569
อัตราคิดลด (Discount Rate)
7.87%
8.37%
8.87%

อัตตราผลตอบแทน
ราผลตอบแทน (Capitalisation Rate)
8.37%
9.37%
10.37%
77,700,206,092
73,922,376,572
73,922,376,572
70,873,154,480
74,821,921,188
71,235,254,504
71,235,254,504
68,340,326,813
72,083,209,048
68,677,218,092
68,677,218,092
65,928,120,281

8. ในการประเม
นมมูลค่
ลู คค่าย
า่ ยยุตุ ิธรรมของกองทุนรวมเป็
ายุ
นุ รวมเป
นรวมเปนการประเม
นรวมเป
ู ค่คาาภายใต
่ ภายใต้
ภายใตสมมติฐฐานต
ฐานตางๆ
ได้ด้ด้ รับจาก TTTBB โดย
ในการประเมินนมู
รวมเป็็ นการประเม
นการประเมินมูลลค่
านต่างๆ
างๆ ที่ไได
ถือเป็ นข้ ออม
งและเหมาะสมภายใต้ ภภาวะเศรษฐกิ
าวะเศรษฐกิิจจและสถานการณ
และสถานการณ์
การประเมิิน การ
อมูมูลลท
ลที
ู ทีท่ีถูกกต
กต้ต้้ อองและเหมาะสมภายใต
ภาวะเศรษฐก
และสถานการณปัจจจ
จจุจุบุ นั ณ วันที่ทําาการประเม
าการประเมิ

เปลี
่ยยนแปลงใดๆ
นแปลงใดๆ ที่ออาจเก
าจเกิดดขึขึึนนในอนาคตจากป
้ ในอนาคตจากปั
ยภายนอกต่
หตุ
ควรเชื
เปลยนแปลงใดๆ
เปล
อาจเกดข
ในอนาคตจากปจจจ
จจัจััยภายนอกต
ภายนอกตางๆ หรื ออม
อมีมีีเเหต
เหตุ
หตุอันนควรเช
ควรเช่ อได้ ว่า ข้ ออมูมูมูลลทีทีท่ีไไดด้ดรับไม่

อสมมติ
านขางต้ นอย่าางม
างมี
ั อาจทําให้้ มลลค่
ายุยุยตุ ิธรรมการของ
หมาะสมม อันนมมีมีผลกระทบต่ออสมมต
สมมติิฐฐานข
านข้
งมีีนัยยสสํสําาคัคัคญ
ู ค่ค่าาย
เหมาะสม
ถูกกต้ต้ต้ อองหร
งหรื
งหรอไม่เเหมาะส
กองทุนุ รวมเปลี่ยยนแปลงไป
นแปลงไป

C.I.T. Appraisal Co., Ltd. and certain of its subsidiaries, are independently owned and operated
businesses and member firms of Colliers International
International Property Consultants, an affiliation of
independent companies with over 480 offices
offices throughout 61 countries worldwide.
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ประมาณการกระแสเงินสดจากการให้เช่า OCF ทีระยะเวลา 11 ปี 84 ว ัน
ณ ว ันที 1 ธ ันวาคม พ.ศ. 2557

1

สมมติฐานรายได ้ค่าเช่า

ความสามารถการให้บริการทงหมด
ั
- 100%
OFC
1.1 เช่าเหมา โดย TTTBB - 80%
อัตราค่าเช่าเหมา (Wholesale)
อัตราการเติบโตค่าเช่า
อัตราการเช่า
ความสามารถการให ้บริการ
อัตราการเพิมความสามารถการให ้บริการ
รายได ้ค่าเช่า
รวมรายได้คา่ เช่า
ิ 20%
1.2 TTTBB จะเป็นผูเ้ ช่าทร ัพย์สน
อัตราค่าเช่าปลีกรายย่อย (Retail)
อัตราการเติบโตค่าเช่า
อัตราการเช่า
ความสามารถการให ้บริการ
อัตราการเพิมความสามารถการให ้บริการ
รายได ้ค่าเช่าทีจะได ้รับจาก TTTBB
รวมรายได้คา่ เช่า
1.3 รายได ้ค่าเช่ารวม OFC
2
2.1
2.2
2.3

5,100

640,000
144,000

9,000

160,000
36,000

สมมติฐานค่าใช้จา
่ ยในการดําเนินงาน (Operating Expenses)
ค่าบริหารดูแลและบํารุงรักษา (Asset maintenance)
ค่าสิทธิแห่งทาง (Right of way)
ประกันภัย (Insurance)

สมมติฐานการค่าใช้จ่
จา่ ยทีไม่เกียวข้องในการดําเนินงาน (Non-Operating Expenses)
ค่าใช ้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures)
้นใยแก ้วนํ าแสงลงใต ้ดิน (Estimated cost of underground OFC relocation)
3.1 ค่าใช ้จ่ายในการย ้ายเสนใยแก

In

3

ประมาณการรายได ้ (Revenue)
ค่าเช่า (Rental)
1.1 รายได ้ค่าเช่าของ OFC เหมา (Whole sale)
1.2 รายได ้ค่าเช่าาของ
ของ OFC ปลีกรายย่อย (Retail)
รายได ้รวม (Total revenue)

lie

C

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)

มูลค่าปัจจุบ ันของกระแสเงินสด (Net Cash Flow)
มูลค่าปัจจุบ ันสุทธิ (Net Present Value)
หรือประมาณ (Rounded To)

2558
1
12
1/1/15-31/12/15

2559
2
12
1/1/16-31/12/16

2560
3
12
1/1/17-31/12/17

2561
4
12
1/1/18-31/12/18

2562
5
12
1/1/19-31/12/19

2563
6
12
1/1/20-31/12/20

2564
7
12
1/1/21-31/12/21

2565
8
12
1/1/22-31/12/22

2566
9
12
1/1/23-31/12/23

2567
10
12
1/1/24-31/12/24

2568
11
12
1/1/25-31/12/25

2569
12
0.1452
1/1/26-22/2/26

2569
12
12
1/1/26-31/12/26

คอร์กโิ ลเมตร

800,000

890,000

980,000

980,000

980,000

980,000

980,000

980,000

980,000

980,000

980,000

980,000

980,000

980,000

0
5,100
0.00%
100%
640,000
0
272
272

5,100
0.00%
100%
712,000
72,000
3,463
3,463

5,218
2.31%
100%
784,000
72,000
3,919
3,919

5,338
2.31%
100%
784,000
0
4,185
4,185

5,462
2.31%
100%
784,000
0
4,282
4,282

5,588
2.31%
100%
784,000
0
4,381
4,381

5,717
2.31%
100%
784,000
0
4,482
4,482

5,849
2.31%
100%
784,000
0
4,586
4,586

5,984
2.31%
100%
784,000
0
4,692
4,692

6,122
2.31%
100%
784,000
0
4,800
4,800

6,264
2.31%
100%
784,000
0
4,911
4,911

6,408
2.31%
100%
784,000
0
5,024
5,024

6,556
2.31%
100%
784,000
0
746
746

6,556
2.31%
100%
784,000
0
5,140
5,140

ล ้านบาท

9,000
0.00%
100%
160,000
0
120
120
120
392

9,000
0.00%
100%
178,000
18,000
1,528
1,528
1,528
4,991

9,208
2.31%
100%
196,000
18,000
1,729
1,729
1,805
5,647

9,421
2.31%
100%
196,000
0
1,846
1,846
1,846
6,032

9,638
2.31%
100%
196,000
0
1,889
1,889
0
6,171

9,861
2.31%
100%
196,000
0
1,933
1,933
0
6,314

10,089
2.31%
100%
196,000
0
1,977
1,977
0
6,459

10,322
2.31%
100%
196,000
0
2,023
2,023
0
6,609

10,560
2.31%
100%
196,000
0
2,070
2,070
0
6,761

10,804
2.31%
100%
196,000
0
2,118
2,118
0
6,917

11,054
2.31%
100%
196,000
0
2,167
2,167
0
7,077

11,309
2.31%
100%
196,000
0
2,217
2,217
0
7,241

11,570
2.31%
100%
196,000
0
329
329
0
1,076

11,570
2.31%
100%
196,000
0
2,268
2,268
0
7,408

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท

13.33
8.86
0.42

169.75
112.81
5.00

193.38
124.78
5.00

30.00%
207.94
130.26
5.00

30.00%
214.17
130.26
5.00

40.00%
220.60
130.26
5.00

227.22
130.26
5.00

234.03
130.26
5.00

241.06
130.26
5.00

248.29
130.26
5.00

255.74
130.26
5.00

263.41
130.26
5.00

39.40
18.91
0.73

271.31
130.26
5.00

ล ้านบาท

0.00

31.12

69.16

71.23

73.37

75.57

77.84

80.17

82.58

85.05

87.60

90.23

9.45

65.06

0.0
2557

1.0
2558

2.0
2559

3.0
2560

4.0
2561

5.0
2562

6.0
2563

7.0
2564

8.0
2565

9.0
2566

10.0
2567

11.0
2568

12.0
2569

12.0
2569

บาท/คอร์
บาท/
บาท
/คอร์
คอร์กโิ ลเมตร
ลเมตร/ปี
ผู ้เช่าเดียว
คอร์กโิ ลเมตร
คอร์กโิ ลเมตร
ล ้านบาท
ล้านบาท

บาท/คอร์
ลเมตร/ปี
คอร์กโิ ลเมตร/
ลเมตร
/ปี
ปี
ผู ้เชาเดี
้เชาเดี
้เช่
า่ เดียว
คอร์กโิ ลเมตร
คอร์กโิ ลเมตร
ล ้านบาท
ล้านบาท

13,333,333
8,861,111
416,667
22,611,111
369,388,889

ol

3 ประมาณการค่าใช ้จ่ายทีไม่เกียวข ้องในการดําเนินงาน (Non-Operating Expenses)
ค่าใช ้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures)
3.1 ค่าใช ้จ่ายในการย ้ายเส ้นใยแก ้วนํ าแสงลงใต ้ดิน (Estimated cost of underground OFC relocation)
ค่าใช ้จ่ายรวม (Total expenses)
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Free Cash Flow)
อ ัตราคิดลด (Discounted Rate)

2557
0
0.0833
1/12/14-31/12/14

272,000,000
120,000,000
392,000,000

ประมาณการค่าใชจ่้จ่ายในการดําเนินงาน (Operating Expenses)
ค่าบริหารดูแลและบํารุงรักษา (Asset maintenance)
ค่าสิทธิแห่งทาง (Right of way)
ประกันภัย (Insurance)
ค่าใช ้จ่ายรวม (Total expenses)
รายได ้สุทธิรวม (Net Operating Income)

C

2
2.1
2.2
2.3

C

ol

lie

1

rs

rs

ปี
(พ.ศ.)

พ.ศ.
ปี
เดือน
ระยะเวลา

8.37%

369,388,889
0.993324

3,462,900,000
1,527,750,000
4,990,650,000

169,750,000
112,813,021
5,000,000
287,563,021
4,703,086,979

31,120,833
31,120,833
4,671,966,146
0.916604

3,918,575,310
1,728,783,225
5,647,358,535

193,382,500
124,775,521
5,000,000
323,158,021
5,324,200,514

69,155,916
69,155,916
5,255,044,598
0.845810

2,569
1,846,438,088
1,846,440,657

207,936,400
130,258,333
5,000,000
343,194,733
1,503,245,924

71,230,594
71,230,594
1,432,015,330
0.780483

4,281,939,165
1,889,090,808
6,171,029,972

214,174,492
130,258,333
5,000,000
349,432,825
5,821,597,147

73,367,512
73,367,512
5,748,229,635
0.720202

4,380,851,959
1,932,728,806
6,313,580,765

220,599,727
130,258,333
5,000,000
355,858,060
5,957,722,705

75,568,537
75,568,537
5,882,154,168
0.664577

4,482,049,639
1,977,374,841
6,459,424,480

227,217,719
130,258,333
5,000,000
362,476,052
6,096,948,429

77,835,593
77,835,593
6,019,112,835
0.613248

4,585,584,986
2,023,052,200
6,608,637,186

234,034,250
130,258,333
5,000,000
369,292,583
6,239,344,602

80,170,661
80,170,661
6,159,173,942
0.565884

4,691,511,999
2,069,784,706
6,761,296,705

241,055,278
130,258,333
5,000,000
376,313,611
6,384,983,094

82,575,781
82,575,781
6,302,407,313
0.522178

4,799,885,927
2,117,596,732
6,917,482,659

248,286,936
130,258,333
5,000,000
383,545,269
6,533,937,390

85,053,054
85,053,054
6,448,884,335
0.481847

4,910,763,291
2,166,513,217
7,077,276,508

255,735,544
130,258,333
5,000,000
390,993,877
6,686,282,631

87,604,646
87,604,646
6,598,677,985
0.444631

5,024,201,923
2,216,559,672
7,240,761,596

263,407,610
130,258,333
5,000,000
398,665,944
6,842,095,652

90,232,785
90,232,785
6,751,862,867
0.410290

746,394,061
329,291,498
1,075,685,559

39,395,675
18,914,224
726,027
59,035,926
1,016,649,633

9,446,755
9,446,755
1,007,202,878
0.405529

9.37%

5,140,260,988
2,267,762,201
7,408,023,188

271,309,839
130,258,333
5,000,000
406,568,172
7,001,455,016

65,057,838
65,057,838
6,936,397,178

74,027,718,019

366,922,833
71,235,254,504
71,235,000,000

4,282,343,735
บาท
บาท

4,444,768,742

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ประเมินมูลค่าภายใต ้สมมติฐานทีกองทุนสามารถปล่อยเช่าตังแต่วันที 1 ธันวาคม 2557 เป็ นระยะเวลา 11 ปี 84 วัน รายละเอียดตามระยะเวลาประมาณการ
้ของผู ้ใชรายงาน
้รายงาน
้
2. สมมติฐานการประเมิน เงือนไขและข ้อจํ ากัดในการประเมินโดยละเอียดระบุไว ้ในรายงานการประเมินข ้อที 5.3 และ 5.4 ถือเป็ นสาระส
นสาระสําคั
าคัญในการประกอบการตัดสนใจต่
สนใจต่
สิ
นใจต่อการนํ ามูลค่าไปใชของผู
้ใชรายงาน
ิ ให ้กองทุนประมาณ 800,000 คอร์กโิ ลเมตร หลังจากนั นจะโอนทุกเดือน ภายในระยะเวลา 2 ปี อีกจํ านวนประมาณ 180,000 คอร์กโิ ลเมตร
3. สมมติฐานการประเมิน โอนทรัพย์สน
้ในการหากระแสเงินสดสุดท ้าย (Terminal Cashflow) เพือใช
้ในการคํานวณมูลค่าสุดท ้าย (Terminal Value)
4. ตัวเลขของช่วงเวลา 12 เดือน ในปี พ.ศ. 2569 (1/1/26-31/12/26) คํานวณขึนเพือใชในการหากระแสเงิ
อใชในการคํ
ในการคํ

4,384,188,084

4,139,889,283

3,909,146,502

3,691,211,712

3,485,377,844

3,290,976,575

3,107,376,220

2,933,979,751

2,770,222,909

30,428,850,313

ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการ

ข้ อผู ก พั น ระหว่ างผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมโครงสร้ างพื ้น ฐานบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เน็ ต จั ส มิ น
กับบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
สารบัญ
หัวข้ อ

หน้ า

1. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ การเปลี่ยนตัวบริ ษัทจัดการ และอัตราและวิธีการจ่าย
ค่าตอบแทนและบําเหน็จในการจัดการกองทุน

1

2. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

11

3. ข้ อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดสิทธิในการใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน

11

4. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

12

5. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

13

6. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน

14

7. การแต่งตัง้ อํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ การเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์

15

และค่าตอบแทนผู้ดแู ลผลประโยชน์
8. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน

19

9. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และผลบังคับของมติ

20

10. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

23

11. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

23

เอกสารแนบ 1 ตัวอย่างเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ข้ อผู ก พั น ระหว่ างผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมโครงสร้ างพื ้น ฐานบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เน็ ต จั ส มิ น
กับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน กับบริ ษัทจัดการฉบับนี ้ (“ข้ อ
ผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ” หรื อ “ข้ อผูกพัน”) ประกอบไปด้ วยข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการนีแ้ ละรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน (“โครงการจัดการ
กองทุน”) และเอกสารแนบอืน่ ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการนี ้ อันประกอบและถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
นิยามคําศัพท์ที่ใช้ ในเอกสารฉบับนี ้ ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับนิยามคําศัพท์ที่ใช้ ในโครงการจัดการกองทุน เว้ นแต่จะได้ กําหนดไว้
เป็ นประการอื่น
1.

สิท ธิ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท จั ด การ การเปลี่ ย นตั ว บริ ษัท จั ด การ และอั ต ราและวิ ธี ก ารจ่ า ย
ค่ าตอบแทนและบําเหน็จในการจัดการกองทุน
ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี ้
1.1

สิทธิของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีอาํ นาจโดยทัว่ ไปในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุน โดยมีสิทธิดงั ต่อไปนี ้
(1)

สิท ธิ ใ นการบริ ห ารและจัดการกองทุน ให้ เ ป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ และนโยบายการลงทุน ของกองทุน
ตลอดจนโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
หนังสือชี ้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่างๆ ซึง่ กองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บริ หารจัดการกองทุน) หรื อทั ้งกองทุนและบริ ษัทจัดการเป็ นหรือจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา

(2)

สิทธิในการปฏิเสธคําขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนั ้นไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดของโครงการ
จัดการกองทุน และ/หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อหากการอนุมัติการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทํ าให้
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุน หรื อกฎหมายหลักทรัพย์

(3)

สิทธิในการได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และหักค่าใช้ จ่ายจากกองทุนตามข้ อกําหนดในโครงการ
จัดการกองทุน

(4)

สิทธิในการขอคําปรึ กษาและคําแนะนําจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในเรื่ องที่เกี่ยวกับการลงทุน
ของกองทุนในทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐาน ตลอดจนการบริ หารจัดการทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่กองทุนลงทุน

(5)

สิทธิในการถอดถอนกรรมการหรือแต่งตังกรรมการคนใหม่
้
ในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนตามที่เห็นว่า
เหมาะสมตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุน

1

(6)

มีสิทธิ และอํานาจในการเข้ าทําเอกสารธุรกรรม และใช้ สิทธิ หรื อดําเนิ นการตามที่ กําหนดไว้ ในเอกสาร
ธุรกรรม รวมทังใช้
้ ดลุ พินิจเพือ่ ผ่อนผันกรณีผิดนัดที่เกิดขึ ้นภายใต้ เอกสารธุรกรรมตามที่เห็นสมควร และ

(7)

สิทธิและอํานาจอืน่ ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการดําเนินการใดๆ ที่อาจแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ ในเอกสารธุรกรรมตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร เพือ่ ประโยชน์และความคล่องตัวในการบริ หารจัดการกองทุน และประโยชน์ของกองทุนและ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อสาระสําคัญของเอกสารธุรกรรม
1.2

หน้ าที่และความรั บผิดชอบของบริษัทจัดการ
หน้ าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการคือจะต้ องบริ หารและจัดการกองทุน รวมทั ้งทรัพย์สินและหนี ้สินของ
กองทุน ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจน
บริ หารและจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
มติ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน หนัง สื อ ชี ช้ วน กฎหมายหลัก ทรั พย์ และข้ อ ตกลงต่ า งๆ ซึ่งกองทุน หรื อ บริ ษั ท จัด การ (เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุน) หรื อทั ้งกองทุนและบริษัทจัดการเป็ นหรือจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
บริษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบที่จะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

การบริหารจัดการกองทุน
ในการบริหารและจัดการกองทุน บริษัทจัดการต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
ตลอดจนข้ อ ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ มติ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน หนัง สื อ ชี ช้ วน
กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครัด รวมถึงปฏิบตั ิตาม
บทบัญญัติในมาตรา 125 แห่งพรบ.หลักทรัพย์

(ข)

จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่า งผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ สัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
หนังสือชี ้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ สัญญาแต่งตั ้ง
ผู้ดแู ลผลประโยชน์และหนังสือชี ้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต.

(ค)

จัดให้ กองทุนมีลกั ษณะไม่ต่างไปจากสาระสําคัญที่แสดงไว้ ล่าสุดต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
ตลอดอายุข องกองทุน และในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงลัก ษณะของกองทุน บริ ษั ท จัด การต้ อ ง
ดําเนินการให้ กองทุนมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1 /2554

(ง)

แก้ ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ ไขวิธีการจัดการตามข้ อกําหนด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่
ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และดําเนินการให้ การแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไข
วิธีการจัดการเป็ นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่งพรบ.หลักทรัพย์
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(จ)

จัดส่ง แจกจ่าย และเปิ ดเผยหนังสือชีช้ วน และโครงการจัดการกองทุน และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่ วยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ (ซึ่ง ถื อ เป็ นส่ว นหนึ่ง ของหนังสื อชี ช้ วน) ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยร่ างหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ต่อผู้ลงทุน
ด้ วยวิธีการที่ผ้ ูลงทุนสามารถเข้ าถึงได้ ก่อนวันเริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่ างหนังสือชี ้ชวน
ดังกล่าวต้ องมีข้อมูลที่ครบถ้ วน ถูกต้ อง เพียงพอ และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลื่อน
(2) จัดส่งหนังสือชี ้ชวนที่มีสาระสําคัญไม่ต่างจากฉบับร่ างให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ไม่
น้ อยกว่าหนึง่ วันทําการก่อนการเริ่ มจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนแก่ผ้ ลู งทุน และจัดส่งหนังสือ
ชี ้ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลหนังสือชี ้ชวนและรายงานกองทุน (Mutual Fund Report
and Prospectus System ("MRAP"))
(3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนแก่ผ้ ลู งทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้ องมีระยะเวลาที่
พอสมควรแก่การที่ผ้ ลู งทุนจะศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
ทั ้งนี ้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิ ดเผยร่างหนังสือชี ้ชวนตาม (1) ต้ องไม่น้อยกว่าสิบสี่วนั

(ฉ)

ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้ องให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและไม่มี
ลักษณะที่ทําให้ ผ้ ลู งทุนสําคัญผิด และการโฆษณาต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อ
สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต. กําหนด

(ช)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะตั ้งบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทําหน้ าที่ในการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่มีความสัมพันธ์ กบั ผู้ที่จะจําหน่าย จ่าย โอน
ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นกลุ่ม
บุคคลเดียวกัน

(ซ)

ประชาสัมพันธ์ การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื่อให้ มีการกระจายข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย

(ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานบริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการและควบคุมดูแลให้ การ
จัดการเป็ นไปตามสาระสําคัญที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และบริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มี
ข้ อกํ าหนดในเอกสารสัญญาที่เ ข้ าทําหรื อจะเข้ าทํ าเกี่ ยวกับการจัดการทรั พย์ สิน กิ จการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน เพื่อให้ ผ้ เู ช่า ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้ างที่นําทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนไปจัดหา
ผลประโยชน์ มีหน้ าที่รายงานข้ อเท็จจริ งและเหตุผลต่อบริ ษัทจัดการโดยไม่ชกั ช้ า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
(ญ) ได้ ม าเพิ่ ม เติ ม และจํา หน่ า ยไปซึ่ง ทรั พย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน ให้ เ ป็ นไปตามข้ อกํ า หนดใน
โครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
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(ฎ)

ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานกองทุนจะไม่ประกอบกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโดยการให้ เช่า ให้ สิทธิ
หรือให้ ผ้ อู ื่นดําเนินการเท่านั ้น และบริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการให้ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฏ)

ดําเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศ กลต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ที่เกี่ ยวข้ อง ในกรณีที่
ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ รวมกันเกินหนึง่ ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น

(ฐ)

ดําเนินการที่จําเป็ นเพื่อควบคุมดูแลและให้ มนั่ ใจได้ ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่เกินสัดส่วนที่บงั คับใช้

(ฑ) เพิ่มหรื อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนและตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลักเกณฑ์ อื่นๆ ที่ประกาศใช้
บังคับโดย กลต. สํานักงานคณะกรรมการ กลต. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์
(ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรื อเงินแบ่งปั นส่วนทุนจากกองทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการ รวมทั ้งเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ หรื อกฎระเบียบ หนังสือเวียน
ของตลาดหลักทรัพย์
(ณ) จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ค่า ทรั พย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ก องทุน จะได้ ม า และการประเมิ น ค่า
ทรั พย์ สิ น ดัง กล่าวในครั ง้ ถัด ๆ มาให้ เ ป็ นไปตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นโครงการจัด การกองทุน และตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ได้ กําหนดไว้
(ด)

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนดเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับยกเว้ นภาษี เงิน
ได้ สําหรับเงินปั นผลที่ได้ รับจากกองทุนตามที่กฎหมายกําหนด

(ต)

ดําเนินการเลิกกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์

(ถ)

จัดให้ มีและคงไว้ ซึ่งระบบงานที่ เหมาะสมสําหรั บการบริ หารและจัดการกองทุน อย่างน้ อยในเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้
(1) การคั ด เลื อ กและดู แ ลบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การดํ า เนิ น การของกองทุ น ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุน
(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ ของการจัดตังกองทุ
้
น รวมทั ้งการตรวจสอบและสอบทาน
(การทํา due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดตังกองทุ
้
นและทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ถกู ต้ อง และเพียงพอต่อ
การตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
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(3) การกํากับดูแลบริ หารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อให้
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)

(3)

(ท)

บริ ษัทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการกองทุนด้ วยตนเอง และไม่มอบหมายอํานาจให้ บคุ คลอื่นใดจัดการ
กองทุน เว้ นแต่บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นบริ หารจัดการกองทุนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ ในทรั พย์ สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐาน และการ
ปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุน ทังนี
้ ้การมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้ องเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ธ)

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพนั ธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ
หรื อมีความจําเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรือจะ
เกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที่จะปฏิบัติการและดําเนินการต่างๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรั ฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึ ง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมี
สิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของ
รัฐต่างประเทศ

(น)

ดําเนินการอื่นๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุน และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุน ภายใต้ ข อบเขตอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท จัด การ แต่ ทัง้ นี ้ การ
ดําเนินการดังกล่าวต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

การลงทุน
(ก)

เข้ าทําสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในนามของกองทุนภายในหกเดือนนับ
แต่วนั จดทะเบียนกองทุน โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ
เจ็ดสิบห้ าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน

(ข)

ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดย
มีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน (เว้ นแต่รอบระยะเวลา
บัญชีสดุ ท้ ายของอายุกองทุน หรื อตามที่ กลต. เห็นชอบ)

(ค)

ดําเนินการให้ กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน เว้ นแต่ทรัพย์สิน
อื่นที่ กลต. อนุญาตให้ กองทุนสามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และดําเนินการให้ การลงทุนของกองทุนใน
ทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุน

การเรี ยกเก็บและชําระเงินของกองทุน
ดําเนินการเกี่ ยวกับการเรี ยกเก็ บและชํ าระค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงินตอบแทนอื่นใดจาก
กองทุนให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
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(4)

การแต่ งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการบริหารจัดการกองทุน
(ก)

จัด ให้ มี ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการลงทุนให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ กํา หนดไว้ ใ นประกาศ ทน.
1/2554 และแต่งตั ้งบุคคลเข้ าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึง่ ต้ องเป็ นบุคคลที่
มีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็ นไปตามข้ อกําหนดที่กําหนดไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุน

(ข)

จัดให้ มีการแต่งตั ้งบุคลากรที่ มีคุณสมบัติตามที่ กําหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ ยวข้ องซึ่งออกตาม พรบ.
หลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจากกลต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. เป็ นผู้จดั การกองทุน
เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตั ้งและจัดการกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานที่
ใช้ บงั คับกับบริ ษัทจัดการ และปฏิบตั ิหน้ าที่โดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานการ
แต่งตั ้งและการสิ ้นสุดการแต่งตั ้งผู้จัดการกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ตามประกาศที่
เกี่ยวข้ องของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. รวมทั ้งเปิ ดเผยรายชื่อผู้จดั การกองทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนทราบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานหรื อเอกสารที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้
และเปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทั ้งนี ้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล ให้ บริ ษัทจัดการ
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั ภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง

(ค)

แต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยการแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่
(เมื่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน มี มติ ใ ห้ แต่ งตัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ ) ซึ่ง มี คุณ สมบัติ ตามที่ ก ฎหมาย
หลักทรัพย์กําหนดและเป็ นไปตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน

(ง)

แต่งตังนายทะเบี
้
ยน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั ้งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด และแจ้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องถึงการแต่งตั ้งนายทะเบียน ตลอดจน
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้ าที่ของนายทะเบียนให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดเกี่ ยวกับทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศของ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ว่าด้ วยหลัก เกณฑ์ และวิธีการจัดทํา
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้ อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(จ)

แต่ง ตัง้ นิ ติบุค คลที่ มี ป ระสบการณ์ และความรู้ ความเชี่ ย วชาญในการประเมิ น ค่า ทรั พย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์

(ฉ)

แต่งตังที
้ ่ปรึ กษา (หากมี) เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อของกองทุน หรื อ
บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและจําเป็ นเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับกองทุน อาทิ ที่ปรึ กษาทางการเงิน และที่
ปรึกษากฎหมาย

(ช)

แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ให้
ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซงึ่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
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(ซ)

แต่งตั ้งผู้ชําระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. เพื่อทําหน้ าที่เก็บ
รวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ที่กําหนดไว้ ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และดําเนินการอย่างอื่นเท่าที่จําเป็ นเพื่อให้ การชําระบัญชีเสร็ จสิ ้น เมื่อมีการเลิก
กองทุน

(ฌ) จัดให้ มีผ้ ตู ิดต่อกับผู้ลงทุนซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. เพื่อทําหน้ าที่ขาย
หน่วยลงทุนหรือให้ คําแนะนํากับผู้ลงทุนรายย่อย
(5)

หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ
(ก)

จัดให้ มีการยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์ สินอันได้ แก่เงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน เป็ น
กองทุนต่อ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ภายในสิบห้ าวันทําการนับแต่วันปิ ดการเสนอขายหน่วย
ลงทุน ทั ้งนี ้ ตามมาตรา 124 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว

(ข)

จัดให้ มีการยื่นคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุน หรื อนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการ
เพิ่มเงินทุนของกองทุน แล้ วแต่กรณี

(ค)

ดูแลให้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนเป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อกําหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการหรื อโครงการ
จัดการกองทุนขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศ กฎ และ/หรื อคําสัง่
นั ้น ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการเพื่อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อ โครงการจัดการกองทุนโดยไม่ชกั ช้ า

(ง)

เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์

(จ)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องแสดงข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือ
หน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึง่ รวมถึงความเห็นของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ในเรื่ องที่ขอมติ
และผลกระทบที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจได้ รับจากการลงมติในเรื่ องดังกล่าว

(ฉ)

ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่บริ ษัทจัดการต้ องให้ ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐาน และในเรื่ องที่
จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(ช)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ บริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน บริ ษัทจัดการจะออกหรือจัดให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่
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เป็ นปั จจุบนั โดยมีข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
(ซ)

ดําเนินการกํากับดูแลและตรวจสอบให้ บคุ ลากรของบริ ษัทจัดการปฏิบตั ิงานตามกฎหมายหลักทรัพย์
และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทังจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิ
้
บตั ิงานที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต.

(ฌ) อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(ญ) จัดทําบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์ สินของบริ ษัทจัดการ และนํา
ทรัพย์สินของกองทุนและผลประโยชน์ที่ได้ จากการนําทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์
(ฎ)

จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฏ)

จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฐ)

จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ทราบ ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฑ) จัดทํามูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
(ฒ) จัดทํางบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และนําส่งงบการเงินต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์
(ณ) จัดทํารายงานประจําปี ของกองทุนโดยมีข้อมูลตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และส่งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนสํานักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของกองทุน
(ด)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชกั ช้ าเมื่อปรากฏเหตุการณ์
หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุน
ลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สําคัญตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ยวข้ อง

(ต)

จัดทํา จัดให้ มีการทํา จัดส่ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์
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(ถ)

ติดตาม ดําเนินการ และสัง่ การต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ อาทิ ผู้ประเมิน
ค่าทรัพย์ สิน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึ กษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามสัญญาแต่งตั ้งที่เกี่ ยวข้ อง และ
ติด ตามตรวจสอบการปฏิ บัติ ต ามหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของบุค คลดัง กล่ า วภายใต้ สัญญาที่
เกี่ ยวข้ องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรั พย์ รวมถึงดําเนินการตามที่ ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
และ/หรื อตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ และ

(ท)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดว่าเป็ นหน้ าที่ของบริษัทจัดการ

บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน พรบ.
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ข้อกําหนด
ในข้ อผูก พันระหว่างผู้ถื อหน่วยลงทุน กับ บริ ษั ท จัดการหรื อโครงการจัดการกองทุนขัดหรื อแย้ งกับ หลัก เกณฑ์ ใ น
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ
คําสั่ง นัน้ ให้ ถื อว่าบริ ษั ท จัดการได้ ป ฏิบัติให้ เ ป็ นไปตามข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริ ษั ทจัด การหรื อ
โครงการจัดการกองทุนแล้ ว
1.3

เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ
กองทุนอาจเปลี่ยนบริ ษัทจัดการได้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้ และ/หรื อเมื่อได้ รับการอนุมัติเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ กลต.
(1)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมี มติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถื อหน่วยลงทุนรวมกันเกิ นกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดให้ เปลี่ยนบริษัทจัดการ และมีการแต่งตั ้งบริ ษัทจัดการรายใหม่ขึ ้น
ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน

(2)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม หรื อใน
กรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่บริษัทจัดการได้

(3)

ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต. สัง่ เพิกถอนบริ ษัทจัดการจากการบริ หารจัดการกองทุนตามมาตรา
128 ของ พรบ.หลักทรัพย์

(4)

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขนโยบายในการจัดการที่กําหนดไว้
โครงการจัดการกองทุน หรื อมีการแก้ ไขเพิ่มเติม กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง อันมี
ผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการให้ สอดคล้ องกับประกาศ คําสัง่ ระเบียบ และข้ อบังคับดังกล่าว หรื อ
เป็ นการเปลี่ยนแปลง แก้ ไขเพิ่มเติมในลักษณะที่มีผลให้ เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่บริ ษัทจัดการ และบริ ษัท
จัดการไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ต่อไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที่ในการจัดการกองทุนต่อไป
ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้ าที่ต่อไป โดย
มี เ งื่ อ นไขว่ า บริ ษั ท จัด การจะต้ อ งเสนอชื่ อ บริ ษั ท จัด การรายใหม่ ที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามที่ ก ฎหมาย
หลักทรัพย์กําหนด (เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่เอง) โดยที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะดําเนิ นการแต่งตัง้ บริ ษัทจัดการรายใหม่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ กฎหมายหลักทรั พย์
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กําหนด เพื่อทําหน้ าที่จดั การกองทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนแทนบริ ษัทจัดการภายใน 90 วัน
นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากบริษัทจัดการ
ในการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการ หากเป็ นกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ก็ให้ ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อนโดย บริ ษัทจัดการจะต้ อง
ปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั ้งบริ ษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ ทําการแจ้ ง
การลาออกจากการเป็ นบริษัทจัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามข้ อ (4) ข้ างต้ นนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว แต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไม่เห็นชอบกับการแต่งตั ้งบริ ษัทจัดการรายใหม่ที่บริ ษัทจัดการเสนอชื่อ หรื อกองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการสงวน
สิทธิเลิกกองทุน โดยในกรณีดงั กล่าว จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายได้ ให้ ความเห็นชอบกับการเลิกกองทุนแล้ ว
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการในเวลาใดๆ หลังจากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเปลี่ยนตัวบริ ษัทจัดการแล้ วตามที่
กําหนดไว้ ในข้ อ (1) หรื อภายหลังจากวันสิ ้นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที่บริ ษัทจัดการตามข้ อ (4) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะ
ยัง คงมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การตามอัต ราที่ ร ะบุไ ว้ ใ นโครงการจัด การกองทุน โดยคํ า นวณจํ า นวน
ค่าธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาที่ปฏิบตั ิหน้ าที่จริ ง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการ ไม่ว่าโดยคําสัง่ ของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. หรื อโดยเหตุอื่นใดตาม พรบ.
หลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการตามที่จําเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทจัดการรายใหม่เข้ าทําหน้ าที่ต่อไปได้ ซึง่ รวมถึงการ
ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ แก่บริ ษัทจัดการรายใหม่
1.4

อัตราและวิธีการจ่ ายค่ าตอบแทนและบําเหน็จในการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนคิดในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ จะไม่ตํ่ากว่า 10,000,000 บาทต่อปี
โดยบริ ษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวทุกเดือน โดยใช้ มูลค่าทรั พย์ สิน หรื อมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ หรื อ
มูลค่าเงินลงทุนสะสมของกองทุนแล้ วแต่กรณี ณ วันสุดท้ ายของเดือนเป็ นฐานในการคํานวณ และจะเรี ยกเก็บจาก
กองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน ทั ้งนี ้ รายละเอียดเป็ นไปตามที่ที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุน หัวข้ อ 12 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ”
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2.

สิทธิ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
2.1

สิทธิในการรั บเงินปั นผล
เป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ 2.8 “นโยบายและวิ ธีการจ่ายเงิ นปั นผลและการคืน
เงิ นลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน”

2.2

สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน
เป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ 7.5 “วิ ธีการโอนหน่วยลงทุน”

2.3

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรื อแก้ ไขวิธีจัดการ หรื อในเรื่ องต่ างๆ ตามที่
โครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ กาํ หนด
เป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ 8. “การขอมติ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน”

2.4

สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
ผู้ถื อหน่ว ยลงทุนมี สิ ท ธิ ได้ รับ เงิ นคื นเมื่ อโครงการสิ น้ สุด ลง โดยบริ ษั ทจัด การจะจัด ให้ มีผ้ ูชําระบัญชีที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ กลต. เห็นชอบเป็ นผู้ชําระบัญชี โดยจะได้ ดําเนินการให้ มีการจําหน่ายทรัพย์ สินของโครงการ ชําระ
ภาระหนี ้สินและแจกจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

2.5

สิทธิประโยชน์ อ่ นื ๆ
ตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุน และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ (ถ้ ามี)

2.6

เงื่อนไขอื่นๆ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริ ษัทจัดการไม่ครบ
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใดๆ
ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ ซึง่ ลงนามโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรี ยกให้ บริ ษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนรวมที่ตนถือ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้ รับประโยชน์ ตอบแทนหรื อการคืน
เงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั ้นๆ ด้ วย

3.

ข้ อจํากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดสิทธิในการใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ภายใต้ บงั คับความในเรื่ องข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
อัตราที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ 7.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน” และอัตราที่กําหนดในหลักเกณฑ์ที่ออก
โดยอาศัยอํานาจแห่ง พรบ.หลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั ้น
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เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าอัตราส่วนที่กําหนด เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ได้ รับยกเว้ นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต.
ประกาศกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ จะไม่มีสิทธิรับเงิน
ปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กําหนดนัน้ ทั ้งนี ้ จะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั ้งปวงรับทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัท
จัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็ นเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุน โดยไม่
นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนกว่าจะมีการเลิกกองทุน
กรุ ณาพิจารณาข้ อจํ ากัดเกี่ ยวกับสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้ รับเงินปั นผลตามที่ ได้ กําหนดไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุน หัวข้ อ 7.8.2 “ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน” ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนในจํานวนที่เกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้
นอกจากนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ และผู้
ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมในเรื่ องที่ขอมติ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในส่วนของ
หน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กําหนดนั ้น หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่ องที่ตนมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ (แล้ วแต่กรณี)
4.

วิธีการชําระเงินหรื อทรัพย์ สนิ อื่น
4.1

กรณีการชําระด้ วยเงิน
4.1.1 การชําระเงินให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุน เช่น การคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปั นผล การชําระเงิน
จากการลดเงินทุนของกองทุน เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะชําระเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ เวลาที่กําหนดเท่านั ้น
4.1.2 การชําระเงิ นให้ แก่ บริ ษัท จัดการ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ ยวข้ องอื่น ๆ ตลอดจนผู้มีหน้ าที่ ออก
ค่าใช้ จ่ายในการชําระหนี ้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน บริ ษัทจัดการจะชําระ
เป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามบุคคลดังกล่าว ยกเว้ นการชําระค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้ อ 1.4
ข้ างต้ น
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ ยนแปลงวิธีการชําระเงินให้ แก่ ผ้ ูถื อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ตลอดจนผู้มีหน้ าที่ออกค่าใช้ จ่ายในการชําระหนี ้ เป็ นวิธีการอื่นใดในอนาคต
โดยไม่ขดั หรื อแย้ งกับประกาศ กลต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กลต. และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้ อง

4.2

กรณีการชําระด้ วยทรั พย์ สนิ อื่น
หากมีการผิดนัดชําระหนี ้หรื อมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนี ไ้ ด้ บริ ษัทจัดการจะรั บชําระหนีด้ ้ วยทรัพย์ สินอื่นทัง้ ที่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อ
กองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี ้
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4.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอืน่ ที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
้
หรื อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดย
หนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้ อมเหตุผลว่าในขณะนั ้นการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรี ยกร้ องนัน้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ว ยลงทุนหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะระบุ
รายละเอีย ดเกี่ ย วกับ ทรั พย์ สิ นที่ ก องทุนรวมจะได้ จากการรั บชํ าระหนี ้ มูลค่ าของทรั พย์ สิ น ประมาณการ
ค่าใช้ จ่าย พร้ อมเหตุผลและความจําเป็ นในการรับชําระหนี ้
4.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนันเพื
้ ่อใช้ ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส มาคมบริ ษั ท จัด การลงทุน กํ า หนดโดยได้ รับ ความเห็ น ชอบจากสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ กลต. และจะดําเนินการกับทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพือ่ เป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณี เ ป็ นทรั พย์ สิ นประเภทที่ ก องทุน รวมไม่ ส ามารถลงทุน ในหรื อ มี ไ ว้ ไ ด้ บริ ษั ท จัด การจะจํ า หน่ า ย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
และในระหว่ า งที่ บ ริ ษั ท จัด การยัง ไม่ ส ามารถจํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า ว บริ ษั ท จัด การอาจจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้
ในกรณีที่มีค่าใช้ จา่ ยในการบริหารทรัพย์สิน บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
การชําระเงินหรื อทรัพย์ สินอื่นให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะชําระให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เท่านั ้น
5.

การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
5.1. รู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
(1)

ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน

(2)

หลักฐานอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ่มเติม

5.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่ งมอบ
5.2.1 ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
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หน่วยลงทุนของกองทุนจะอยู่ในรู ปแบบไร้ ใบหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีความจําเป็ น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจร้ อง
ขอให้ นายทะเบียน และ/หรื อบริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนให้ ได้ โดยยื่นคําขอออกใบหน่วยลงทุนตามแบบ
ที่นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการกําหนด ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซึง่ นายทะเบียนและ/
หรื อบริ ษัทจัดการกําหนด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอดังกล่าว นายทะเบียนและ/หรื อบริ ษัทจัดการ
ต้ องจัดการให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบัน และมีข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอื่นได้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนบันทึกรายชื่อผู้จองซื ้อแต่ละรายที่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้ อมูลที่ผ้ ูจองซื ้อระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อ
หน่วยลงทุนเมื่อผู้จองซื ้อได้ ชําระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว
นายทะเบียนจะดําเนินการฝากหน่วยลงทุนไว้ ในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ (ซึง่ ได้ เปิ ดไว้ ก่อนแล้ วกับ
นายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์ ) หรื อบัญชีทรั พย์ สินของผู้จองซือ้ (ซึ่งได้ เปิ ดไว้ ก่อนแล้ วกับผู้รับฝากทรั พย์ สิน
(custodian)) หรือฝากไว้ กบั นายทะเบียน (โดยฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ตามที่ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ด
บัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน
5.2.2 กรณีออกเป็ นหลักฐานอืน่ ใดที่บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนในรู ปแบบอื่นใด ตามที่นาย
ทะเบียนจะจัดให้ มี เช่น ใบหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ทั ้งนี ้ เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ระยะเวลาการส่งมอบ และอื่นๆ จะเป็ นไปตามกฎ
ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของนายทะเบียน
บริ ษัท จัด การจะจัดทํ าหลักฐานแสดงสิท ธิ ในหน่วยลงทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
สามารถใช้ อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ โดยตัวอย่างหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นไปตาม
เอกสารแนบ 2
6.

การจัดทําทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดในการโอนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่จดั ให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ ทั ้งนี ้
้
สิทธิหรื อการจํากัดสิทธิ
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชําระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังการให้
ใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทําตามข้ อกําหนดในข้ อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริษัทจัดการได้ ดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่แล้ ว
วิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้ อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ
7.5 “วิ ธีการโอนหน่วยลงทุน” และ 7.6 “ข้อจํ ากัดการโอนหน่วยลงทุน”
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บริ ษัทจัดการมีอาํ นาจปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามที่กําหนดไว้
ในหลักเกณฑ์ที่ออกตาม พรบ.หลักทรัพย์ หรื อการโอนที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นาย
ทะเบียน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กําหนด
7.

การแต่ งตัง้ อํานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่ าตอบแทนผู้ดแู ลผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยการแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ (เมื่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ แต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ
เป็ นไปตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี ้
7.1

7.2

สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทํ าหน้ าที่ เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่ กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์

(2)

บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์

หน้ าที่และความรั บผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1)

ลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)

รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน และให้ การสนับสนุนการจัดตังและการจดทะเบี
้
ยนจัดตั ้งกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ กลต.

(3)

กํากับดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน ตลอดจนข้ อ
ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อหน่ ว ยลงทุนกับ บริ ษั ทจัดการโดยเคร่ ง ครั ด หากบริ ษั ท จัดการมิ ไ ด้ ป ฏิ บัติ ตาม ให้ แ จ้ ง
สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 5 วันทําการ นับตั ้งแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

(4)

จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทําการ หรื องด
เว้ น กระทํ าการ จนก่อให้ เ กิ ดความเสีย หายแก่ ก องทุนหรื อไม่ป ฏิ บัติ หน้ าที่ ตามกฎหมายหลัก ทรั พย์ ทัง้ นี ้
ภายใน 5 วันนับตั ้งแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

(5)

รับฝากทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อทรัพย์สินของบุคคล
อื่นซึง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับฝากไว้

(6)

ดําเนิ นการตรวจตราทรั พย์ สินของกองทุน และบันทึกสภาพทรั พย์ สินที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ได้ ตรวจตราให้
ถูกต้ อง และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
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(7)

ติดตามดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนเป็ นไปตามที่
ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงเอกสารธุรกรรม

(8)

จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

(9)

ดําเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรื อเมื่อ ได้ รับคําสั่งจาก
สํานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยค่าใช้ จ่ายในการฟ้องร้ องบังคับคดีดงั กล่าว ให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สินของ
กองทุนได้

(10) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตั ิงานในการบริ หารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
(11) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
(12)* พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนซึ่งมี
มูลค่ามากกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้ มา
หรื อจําหน่ายไปดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั ้งนี ้ โดยคํานึงถึง
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึง่ ได้ รับการแต่งตังโดยค่
้
าใช้ จ่ายของกองทุน (ถ้ ามี)
(13)* พิจารณาอนุมัติหรื อไม่อนุมัติการเข้ าทําสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ ยวกับการบริ หาร
จัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่ มีมลู ค่าของสัญญามากกว่า 100
ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการการเข้ าทําสัญญาหรื อ
แก้ ไขเพิ่มเติมหรื อบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์
ทั ้งนี ้ โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึง่ ได้ รับการแต่งตังโดยค่
้
าใช้ จ่ายของกองทุน (ถ้ ามี)
(14) แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรื อการ
เปลี่ย นแปลงใดๆ เกิ ดขึน้ อันมี ผลกระทบต่อมูลค่าทรั พย์ สินของกองทุนอย่ างมี นัยสําคัญ หรื อเมื่ อเห็นว่า
จําเป็ นต้ องประเมินค่าใหม่เพือ่ กองทุน
(15) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องได้ รับความเห็นจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
(16) ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารรั บ หรื อชํ า ระเงิ น จากบัญชี ข องกองทุน ภายในระยะเวลาที่ บริ ษั ท จัดการร้ องขออย่ า ง
สมเหตุสมผล ทั ้งนี ้ โดยต้ องเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรื อ ข้ อกํ าหนดของเอกสารธุรกรรมที่
เกี่ยวข้ อง (ตามแต่กรณี)
(17) ไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั ้นจะเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทําหน้ าที่
เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์หรือเป็ นการดําเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
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(18) ในกรณีที่การดําเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่ดําเนินการขอมติ ให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที่จําเป็ นเพือ่ ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
(19) มี สิ ทธิ หน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบอื่น ตามที่ กําหนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่ งตัง้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และ
(20) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์
* การพิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมัติตามข้ อ (12) และ(13) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดทํารายละเอียด พร้ อมทั ้ง
เสนอความเห็น และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์โดยให้ เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ มีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของ
กองทุน รวมและตามพรบ.หลัก ทรั พย์ ซึ่งรวมถึ ง หน้ า ที่ ดูแ ลรั ก ษาประโยชน์ ข องผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน และเมื่ อมี ก าร
เปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้ าที่ดําเนินการตามที่จําเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกต้ องและครบถ้ วนของสิ่งที่สง่ มอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้ นกระทําการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สิทธิ ตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ ในการ
ฟ้องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั ้งปวงได้
ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็ นการขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่
เข้ าข้ อยกเว้ นให้ กระทําได้ หากเป็ นกรณีที่มีนยั สําคัญและไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริ ษัทจัดการมีอํานาจบอก
เลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้
7.3

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํ า นวนหน่ ว ยลงทุน ที่ จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดให้ เ ปลี่ ย นตัว ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ และมี ก ารแต่ ง ตัง้ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รายใหม่ขึ ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน

(2)

ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทําการใดๆ ที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ในลักษณะ
ที่มีนยั สําคัญและไม่สามารถเยียวยาได้

(3)

ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิ จธนาคารพาณิชย์ หรื อธุรกิ จสถาบัน
การเงิน หรื อในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้

(4)

ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทําความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด 1 หมวด 3 หมวด 4
หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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(5)

ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัติหน้ าที่ หรื อความรับผิ ดชอบตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์

(6)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนที่สําคัญอันเนื่องมาจากการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายหลักทรัพย์ หรื อกรณีอื่นใดอันมีผลให้ บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกันได้ ใน
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขดังกล่าว
ทั ้งนี ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าวต่อไป ในกรณีดงั กล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(7)

ในกรณีที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้ อหนึ่งตามที่ กําหนดไว้ ในกฎหมายหลัก ทรั พย์ ในกรณี
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขคุณสมบัติให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการทราบหรื อควรได้ ทราบการขาดคุณสมบัติดงั กล่าว หรื อวันถัดจากวันที่
สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดงั กล่าว และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขการ
ขาดคุณสมบัติดงั กล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์ แก้ ไขการขาดคุณสมบัติเสร็ จสิ น้ ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ มิได้ ทําการแก้ ไขการขาด
คุณสมบัติให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วันนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาให้ แก้ ไข
เมื่อได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่
แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั ้งนี ้เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ กลต. จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น

(8)

เมื่อมีผ้ ูใดเสนอหรื อยื่นคําร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน หรื อ (ข) เพื่อฟื น้ ฟูกิจการ
ประนอมหนี ้ หรื อผ่อนผันการชําระหนี ้ จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชี หรื อร้ องขออื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน ภายใต้
กฎหมายปั จจุบนั หรือในอนาคต หรื อภายใต้ ข้อบังคับต่างๆ

(9)

เมื่อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามีความผิด หรื อ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็ นการทัว่ ไป

(10) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ ข้างต้ น โดยบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 60 วัน
เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์ กําหนดให้ กองทุนต้ องมีผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ดังนัน้ ในกรณีที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ หมด
หน้ าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนต้
ั ้ องทําหน้ าที่ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั ้งหมดของกองทุนให้ แก่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จสิ ้น หรื อตามคําสัง่ ของบริ ษัทจัดการ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. รวมถึง
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การดําเนินการอื่นใดที่จําเป็ น เพื่อให้ การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จสิ ้น ทั ้งนี ้ ภายในเวลาอันสมควรเพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นไปด้ วยความต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังคงได้ รับ ค่าตอบแทนตามอัตราปกติที่คิดได้ ภ ายใต้ สัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
จนกว่าการจัดการโอนทรั พย์ สินและเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รายใหม่ หรื อ ตามคําสั่งของบริ ษัท
จัดการ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. จะแล้ วเสร็จ
ในกรณี ที่สัญ ญาแต่งตัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ สิ น้ สุด ลง ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ มีสิ ท ธิ ไ ด้ รั บเงิ น ค่ าตอบแทน และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่ถึงกําหนดชําระแต่ยังมิได้ ชําระให้ แก่ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ ซึ่ง
เกิดขึ ้นก่อนการสิ ้นสุดของสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นใด จะคํานวณถึง
วันที่ครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรื อระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์
7.4

ค่ าตอบแทนผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ จะไม่ตํ่ากว่า 300,000 บาทต่อเดือน โดยบริ ษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวทุกเดือน
โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สิน หรื อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรื อมูลค่าเงินลงทุนสะสมของกองทุนแล้ วแต่กรณี ณ วันสุดท้ ายของ
เดือนเป็ นฐานในการคํานวณ และจะเรี ยกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
ทัง้ นี ้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ส ามารถเรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ไ ด้ อ อกไปตามที่ จํ า เป็ นและ
สมเหตุสมผลอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ อาทิค่าธรรมเนียมการโอนเงินบาทเน็ต
(Baht Net) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการ
ตรวจสอบทรั พย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนค่า เดิ นทาง ค่าที่ ปรึ กษารวมถึงการว่า จ้ างผู้เ ชี่ ยวชาญ
ภายนอก ค่าที่ปรึกษากฎหมายภายนอกและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นอันเนื่องจากหน้ าที่ความรับผิดชอบที่กําหนดใน
โครงการจัดการกองทุน และสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อตามที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต. เห็นควรให้
เป็ นหน้ าที่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ตามจํานวนที่จ่ายจริ ง
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเป็ นไปตามที่ที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ 12 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ”

8.

วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน
การแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการที่เป็ นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ ใน
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และมีสาระสําคัญที่เป็ นไปตามและไม่ขดั หรื อแย้ งกับ พรบ.หลักทรัพย์
ตลอดจนหลักเกณฑ์ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษั ท
จัดการส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมนั ้นมีผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ ในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมี
นัย สํา คัญต้ องได้ รับมติ โดยเสีย งข้ างมากของผู้ถื อหน่ว ยลงทุน ทัง้ นี ้ เรื่ องที่ ก ระทบต่อสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ ว ยลงทุนอย่ างมี
นัยสําคัญ ให้ รวมถึง ข้ อกําหนดเกี่ ยวกับผลประโยชน์ ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน และเรื่ องที่ผ้ ูดแู ล
ผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
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การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก)

เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการให้ มีสาระสําคัญสอดคล้ องกับโครงการ
จัดการกองทุน ที่ แก้ ไ ขเพิ่ มเติม โดยได้ รั บ มติโ ดยเสีย งข้ า งมากของผู้ถือหน่ว ยลงทุนหรื อได้ รับ ความเห็ นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ กลต. หรื อ

(ข)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ แ สดงความเห็น ว่ าการแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม ข้ อผูก พันระหว่ า งผู้ถื อหน่ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การนัน้
เหมาะสม มีความจําเป็ นหรื อสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการไม่ว่ากรณีใด ต้ องกระทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดย
บุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทั ้งประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทําการและเว็บไซต์ ของบริ ษัท
จัดการเพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุ ปการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการในรอบปี บัญชี พร้ อมทัง้ เหตุผลและความจําเป็ นให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนพร้ อมกับการส่งรายงานประจํ าปี ของ
กองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพือ่ ผู้ลงทุนทัว่ ไป)
9.

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน และผลบังคับของมติ
ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะต้ องจัดหาข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึง่ เพียงพอต่อการพิจารณาลงมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งต้ องประกอบด้ วยความเห็นของบริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ ในเรื่ องที่ต้องลงมติดงั กล่าว
ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ลงมติในเรื่ องดังกล่าว
9.1 หลักเกณฑ์ และวิธีการขอมติผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อโดยการเรี ยกประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนก็ได้
บริษัทจัดการจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ านับจากวันที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนรวมกัน
้
น เข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ บริ ษัท
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
จัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเข้ าชื่อ
กันทําหนังสือขอภายในระยะเวลาที่กําหนดข้ างต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกองทุนอาจเรี ยกประชุมเองก็ได้
9.1.1 การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนและมีสิทธิได้ รับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะต้ องแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
และนายทะเบียน ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 14 วัน (หรื อกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนาย
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ทะเบียนกําหนด) ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนนั ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันปิ ดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคย
แจ้ งไว้ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 7 วัน (หรื อกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนกําหนด) ก่อนวันปิ ดสมุด
ทะเบียนตามที่เคยแจ้ งไว้ นั ้น
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึง่ มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นบันทึกข้ อมูลที่ถูกต้ องและเป็ นจริ ง ดังนันการจ่
้
าย
หรื อการแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ซงึ่ มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
และสิทธิ ในการได้ รับหรื อข้ อจํากัดสิทธิ ใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ ถือว่าเป็ นการที่บริ ษัทจัดการกระทําไปโดยชอบ
9.1.1.1 การขอมติโดยส่ งหนังสือ
ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องใด เว้ นแต่
เป็ นกรณี ดังต่อไปนี ้
(ก)

กรณีตามระบุไว้ ในหัวข้ อ 9.1.1.2(3)(ค)(1) และ (2) ซึ่งมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตาม
จํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าสามในสี่ (ร้ อยละ 75 หรื อมากกว่า) ของจํานวนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

(ข)

การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้ องกระทําตามที่
กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ 11.1 “วิ ธีแก้ไขเพิ่มเติ มโครงการจัดการกองทุน”

9.1.1.2 การขอมติโดยเรียกประชุม
(1)

องค์ ประชุม
(ก)

การขอมติ โ ดยการเรี ย กประชุม ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุน องค์ ป ระชุ ม ต้ อ งประกอบด้ ว ย
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหน่วย
ลงทุนทังหมด
้
โดยมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกองทุน เว้ นแต่ที่กําหนดไว้ ในข้ อ (ข) ท้ ายนี ้

(ข)

องค์ ประชุมที่กําหนดไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ นมิให้ นํามาใช้ บังคับกับการขอมติเพื่อแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ซึง่ จะต้ องกระทําตามที่กําหนด
ไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ 11.1 “วิ ธีแก้ไขเพิ่มเติ มโครงการจัดการกองทุน”
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(2)

(3)

สิทธิออกเสียง
(ก)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมในเรื่ องที่
จะลงมติใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินนั ้

(ข)

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุน หัวข้ อ 7.7 “ข้อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน” จะต้ องงดออกเสียงสําหรับหน่วย
ลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานัน้

ข้ อกําหนดในการออกเสียง
(ก)

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตนถือ

(ข)

เว้ นแต่กรณีที่กําหนดไว้ ในข้ อ (ค) และข้ อ (ง) ท้ ายนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือ
ตามจํ านวนหน่วยลงทุนรวมกัน เกิ นกว่า กึ่ง หนึ่ง (เกิ นกว่าร้ อยละ 50) ของจํ านวน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ค)

เฉพาะในกรณี ดัง ต่อ ไปนี ้ มติ ข องผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน ให้ ถื อ ตามจํ า นวนหน่ว ยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าสามในสี่ (ร้ อยละ 75 หรื อมากกว่า) ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(1)

การได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มี
มูลค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตั ้งแต่ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว ตามโครงการ
จัดการกองทุน หัวข้ อ 2.2.2 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์ สินทีก่ องทุน
ลงทุนเพิ่ มเติ ม” หรื อการตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่
กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน” ดําเนินการดังกล่าว

(2)

การเข้ าทํา แก้ ไข หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ที่มีมลู ค่าของสัญญาเกิน
กว่า 100 ล้ านบาท หรื อตั ้งแต่ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของ
กองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว หรื อการตก
ลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคํา
จํ า กั ด ความวรรค (จ) ของคํ า ว่ า “ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน”
ดําเนินการดังกล่าว

(3)

การเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องหรือการตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออก
เสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า
“ทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” เข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องใน
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เรื่ องที่ ต้ อ งได้ รั บมติ ข องผู้ถื อหน่ วยลงทุน ตามที่ กํ า หนดในโครงการจัด การ
กองทุน หัวข้ อ 4.1.3 “การดําเนิ นการทีต่ อ้ งขออนุมตั ิ จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน”

(ง)

(4)

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในโครงการจัดการกองทุน
หัวข้ อ 6.2 “การเพิ่ มเงิ นทุนจดทะเบี ยน” หรื อการตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิ
ออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของ
คําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ดําเนินการดังกล่าว

(5)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในโครงการจัดการกองทุน
หัวข้ อ 6.3 “การลดเงิ นทุนจดทะเบียน” หรื อการตกลง ยินยอม หรือใช้ สิทธิออก
เสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคําว่า
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ดําเนินการดังกล่าว

(6)

การควบหรือรวมกับกองทุนอืน่

มติเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุน
ให้ เป็ นไปตามที่กํ าหนดในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ 11.1 “วิ ธีแก้ไขเพิ่ มเติ ม
โครงการจัดการกองทุน”

9.2 หลักเกณฑ์ และวิธีการขอมติผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
การดํ า เนิ น การใดที่ โครงการจัด การกองทุน ข้ อ ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน กับ บริ ษั ทจัด การ หรื อกฎหมาย
กําหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมา
โดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั ้งปวงเห็นชอบให้ ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดําเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย ให้ ถือว่ามตินั ้น
เสียไป
10.

การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการนี ้ โครงการจัดการกองทุน และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
กลต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ได้

11.

การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
การเลิกกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ 13 “การเลิ กกองทุน การคืนเงิ น และการเพิกถอนจาก
การเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบี ยน”
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เมื่ อ เลิ ก กองทุน หรื อ โครงการแล้ ว บริ ษั ท จัด การจะจัดให้ มีผ้ ูชํ าระบัญ ชีที่ สํา นัก งานคณะกรรมการ กลต. เห็ น ชอบเพื่ อ
ดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชีจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ชําระภาระหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของ
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
กองทุน รวมทั ้งทําการอย่างอื่นตามที่จําเป็ นเพื่อชําระบัญชีของกองทุนให้ เสร็ จสิ ้น ทังนี
คณะกรรมการ กลต. ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจาก
ทรั พย์ สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้ แก่ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ เท่าที่คง
เหลืออยู่
เมื่อได้ ชําระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ กลต. และผู้
ชําระบัญชีจะโอนทรัพย์สินคงค้ างใดๆ ที่เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ ว ให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ กลต.
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เอกสารแนบ 1
ตัวอย่ างหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
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มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ …….. บาท
Par Value of …… Baht Each.

ใบหน่วยลงทุน
Investment Unit Certificate

กองทุนรวมโครงสร้ างพื 6นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund
อายุโครงการ : ไม่กําหนดอายุโครงการ
Duration of the Fund : Perpetual

วันครบกําหนดอายุโครงการ : ไม่กําหนด
Date of Maturity : Not Specific

จัดตั 6งและจัดการโดย บริ ษทั หลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
Established and Managed By BBL ASSET MANAGEMENT Company Limited
175 อาคารสาธรซิตี 6ทาวเวอร์ ชั 6น 7 ชั 6น 21 และชั 6น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2674 6488
175 Sathorn City Tower , 7th, 21st and 26th Floor, South Sathorn road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Tel . +66 2674 6488
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ; 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุ งเทพมหานคร 10140 โทร 0-2470-3655
Fund Supervisor : KASIKORNBAK Public Company Limited ; 1 Soi Rat Burana 27/1, Rat Burana Road, Rat Burana Sub-district, Rat Burana District, Bangkok 10140 Tel. 0-2470-3655
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