วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ที่

1901/2562

เรื่ อง

การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานประเภททรัพย์ สินเส้ นใยแก้ วนาแสงเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 การเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียน การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุนใน
ปั จจุบนั และกาหนดวันกาหนดรายชื่ อผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ที่มีสิท ธิ ใ นการเข้ า ประชุม วิสามัญ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน
ครั ง้ ที่ 1/2562

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สารสนเทศการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ประเภททรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสงเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (เอกสารแนบ 1)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (เอกสารแนบ 2)
3. ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะเข้ าลงทุน เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 (เอกสาร
แนบ 3)
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน (JASIF) (“กองทุน”) ได้ พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภททรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และเรื่ องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวนัน้ บริ ษัทจัดการขอแจ้ งให้ ทราบ ดังนี ้
1.
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตั ิให้ กองทุนลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ประเภทเส้ นใยแก้ วนาแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จานวนไม่เกิน 700,000 คอร์ กิโลเมตร (“ทรั พย์ สินส่ วน
เพิ่ม”)
การลงทุนในทรัพย์สนิ ส่วนเพิ่มนี ้ จะเป็ นการลงทุนในกรรมสิทธิ์โดยการซื ้อทรัพย์สินส่วนเพิ่มจากบริ ษัท
ทริ ป เปิ ลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) (“TTTBB”) โดยก าหนดราคาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิน ส่ว นเพิ่ ม ที่ ร าคาไม่เ กิ น
38,000,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรั พย์ สินส่วนเพิ่ม 1) โดยกองทุน
พิจารณาราคาดังกล่าวประกอบกับราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ได้ แก่ บริ ษัท อเมริ กัน แอ๊ พเพรซัล
(ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จากัด ทังนี
้ ้ มูลค่าสุดท้ ายที่กองทุนจะเข้ าซื ้อเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ส่วน
เพิ่มจะไม่สงู กว่าราคาประเมินที่ต่าที่สดุ ของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 รายดังกล่าว

ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้ จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี ้ชวน และค่าใช้ จ่าย
ทางการตลาด เป็ นต้ น บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) และ/หรือ TTTBB จะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ ตกลงกัน
1

1

โดยในเบื ้องต้ นคาดว่าแหล่งเงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนทรัพย์สินส่วนเพิ่มครัง้ นี ้ จะมาจาก (ก) การเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ในจานวนรวมไม่เกิน 24,629,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 54,183,800,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 9.8516 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนจานวนไม่เกิน 78,812,800,000 บาท และ (ข) การกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินในประเทศไทยเป็ นจานวนไม่เกิ น 15,500,000,000 บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนส่วนหนึ่งสาหรั บซือ้
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ส่วนเพิ่ม นอกจากนัน้ กองทุนอาจทาการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศไทยอีกเป็ นจานวน
ไม่เกิน 2,660,000,000 บาท เพื่อใช้ ในการชาระภาษี มลู ค่าเพิ่มจากการซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม รวมเป็ นจานวน
เงินกู้ทงสิ
ั ้ ้นไม่เกิน 18,160,000,000 บาท
โดยเมื่อกองทุนได้ ซื ้อทรัพย์สนิ ส่วนเพิ่มดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว กองทุนจะนาทรัพย์สินส่วนเพิ่มจานวนร้ อย
ละ 80 ของทรัพย์สนิ ส่วนเพิ่มทังหมดที
้
่ได้ รับมอบจาก TTTBB ซึง่ รวมกันไม่เกิน 560,000 คอร์ กิโลเมตร ออกให้ TTTBB เช่า
ในอัตราค่าเช่าเริ่ มต้ นที่ 433.21 บาท ต่อคอร์ กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) (ภายใต้ สมมติฐานว่าการเข้ าลงทุน
ในทรัพย์สนิ ส่วนเพิ่มจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2562) ทังนี
้ ้ สาหรับทรัพย์สินส่วนเพิ่มจานวนร้ อยละ 20 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
ทังหมดที
้
่ได้ รับมอบจาก TTTBB ซึ่งรวมกันไม่เกิน 140,000 คอร์ กิโลเมตรนัน้ จะนาออกให้ TTTBB เช่า ในระหว่างที่
กองทุนไม่ได้ ให้ บคุ คลอื่นเช่า เพื่อเป็ นการประกันรายได้ ค่าเช่าให้ แก่กองทุน ในอัตราค่าเช่าเริ่ มต้ นที่ 764.48 บาท ต่อคอร์
กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) (ภายใต้ สมมติฐานว่าการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะแล้ วเสร็ จภายในปี
2562) โดยจะมีการปรับขึ ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้ างต้ น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาผู้บริ โภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 3 ต่อปี และไม่ต่ากว่าร้ อยละ 0 ต่อปี โดย การ
ลงทุนดังกล่าวสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ หลักของกองทุน ซึ่งเน้ นการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานซึ่งมี
ศักยภาพในการสร้ างผลตอบแทนเพื่อเป็ นรายได้ ให้ แก่กองทุน ประกอบกับแนวโน้ มและโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจ บ
รอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในประเทศไทย ซึ่ง การลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ส่ว นเพิ่ ม ดัง กล่า วน่า จะท าให้ ก องทุน สามารถจ่ า ย
ผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ในระยะยาว โดยการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้จะเพิ่มรายได้ และผลตอบแทนการลงทุน
รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินให้ กับกองทุน อันจะส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาวเพิ่มมากขึ ้น
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในสารสนเทศการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้ องในการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภททรัพย์สนิ เส้ นใยแก้ วนาแสงเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1)
อย่างไรก็ ดี การเข้ าลงทุนของกองทุน ในทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม ดังกล่าวข้ างต้ น และข้ อตกลงสุดท้ ายที่
กองทุนจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มและการ
จัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินดังกล่าว ขึน้ อยู่กับ การเจรจาต่อรองสัญญาระหว่างกองทุนกับคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง (เช่น บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) (“จัสมิน”), TTTBB และสถาบันการเงินผู้ให้ ก้ ู เป็ นต้ น)
รวมถึงกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวอาจต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ
หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องก่อน และขึ ้นอยู่กบั ผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการตรวจสอบทางเทคนิค
ของทรัพย์สนิ โดยในปั จจุบนั กองทุนยังอยูร่ ะหว่างการเจรจาต่อรองกับคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องและยังไม่ได้ เข้ าทาข้ อตกลงใด ๆ
ทังนี
้ ้ การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวจะทาให้ ประมาณการเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย
ลงทุนของกองทุน (Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) ภายหลังการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ไม่ต่าไปกว่า

2

ประมาณการเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่กองทุนมิได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ที่จดั ทา
โดยบริ ษัทจัดการ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตสาหรับช่วงเวลาประมาณการสาหรับงวด 1 เดือน ตังแต่
้
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสาหรับงวด 12 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึง่ บริ ษัทจัดการจะได้ นาเสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
2.

เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนของกองทุน

เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งสาหรั บรองรับการเข้ าลงทุนเพิ่มเติม ในทรัพย์ สินส่วนเพิ่ม ของกองทุน
บริ ษัทจัดการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ในจานวน
รวมไม่เกิน 24,629,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 54,183,800,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 9.8516 บาท
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนจานวนไม่เกิน 78,812,800,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ในจานวนไม่เกิน
2,500,000,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุน โดยการกาหนดจานวนหน่วยลงทุนใหม่จะได้ รับการพิจารณาและกาหนดโดยบริ ษัทจัดการก่อนการเสนอขาย
โดยคานึงถึงจานวนเงินที่ต้องใช้ ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภททรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสง
เพิ่มเติม โดยบริ ษัทจัดการมีสิทธิใช้ ดุลยพินิจที่ จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใด ๆ หากการเสนอ
ขายดังกล่าว (ก) อาจส่งผลทาให้ กองทุนหรื อบริ ษัทจัดการดาเนินการใด ๆ ที่เป็ นการขัดต่อกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับ
ของต่างประเทศ หรื อ (ข) จะเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องมีภาระหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้อ ง
ดาเนินการตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อทาให้ กองทุนหรื อ
บริ ษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรร
โดยการเปิ ดเผยข้ อมูลรายละเอียดการจัดสรร วัน เวลา และการจัดสรร รวมทังการก
้
าหนดจานวนและ
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ และวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ ( Record
Date) จะเป็ นไปตามที่บริ ษัท จัด การจะพิจ ารณาเห็ นสมควร ซึ่ง จะเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ที่เ กี่ ย วข้ องของสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการ
จัดสรรหน่ว ยลงทุน ใหม่ของกองทุน ในแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่ ปรากฏในเอกสารแนบ 2) ทัง้ นี ้
รายละเอียดจะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
3.
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั
เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับเงื่อนไขการเข้ าลงทุนในทรัพย์สิน ส่วนเพิ่มดังกล่าว
บริ ษัทจัดการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั และเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น (ก) การ
ขยายอายุของสัญญาเช่าหลักที่กองทุนเข้ าทากับ TTTBB เพื่อให้ TTTBB เช่าทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสงในจานวนร้ อยละ
80 ของจานวนทรัพย์สนิ เส้ นใยแก้ วนาแสงทังหมดที
้
่กองทุนลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั จากเดิมซึง่ อายุสญ
ั ญาจะสิ ้นสุดในวันที่ 22
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็ นสิ ้นสุด ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2575 ซึ่งเป็ นวันเดียวกับวันสิ ้นสุดอายุของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB (ข) การให้ สิทธิ กองทุนในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหลัก (สาหรับ
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ทรัพย์สนิ เส้ นใยแก้ วนาแสง (Optical Fiber Cable) ส่วนที่กองทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบนั และส่วนที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1) ไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ ้นสุดอายุของสัญญาเช่าหลัก (ซึ่งคือวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2575 ตามข้ อ (ก)) เมื่อ
รายได้ จากการให้ บริ การบรอดแบนด์ อิ นเทอร์ เ น็ต (FTTX และ xDSL) ของ TTTBB สาหรั บปี 2573 ไม่ต่า กว่า
40,000,000,000 บาท และ TTTBB ได้ รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องรวมถึงความเห็นชอบต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับ
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ตอ่ สัญญาเช่าหลัก ออกไปอีก 10 ปี ข้ างต้ นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อ
คอร์ กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับ
ขึ ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้ างต้ น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริ โภค ( CPI) ที่
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 0 ต่อปี และ (ค) แก้ ไขข้ อตกลงเกี่ยวกับ
ค่าใช้ จ่ายในการนาเส้ นใยแก้ วนาแสงเดิมที่นาส่งให้ กองทุนแล้ วในการลงทุนครัง้ แรกลงใต้ ดิน (Relocation expenses)
และค่าเช่าท่อ ร้ อยสายใต้ ดิน (Sub-duct Rental) โดย TTTBB จะรั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายในส่วนที่มากกว่ามูลค่าที่ ได้
ประมาณการไว้ ในประมาณการทางการเงิ น ที่ต กลงกัน ระหว่า งคู่สญ
ั ญาไว้ ในขณะที่มี การเสนอขายหน่วยลงทุน ต่อ
ประชาชนครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2558 เป็ นต้ น โดยการแก้ ไขข้ อสัญญาดังกล่าว จะทาให้ กองทุนมีรายได้ จากค่าเช่าตามสัญญา
ของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั ยาวนานขึ ้น อันจะเป็ นประโยชน์และเป็ นการเพิ่มโอกาส
ในการได้ รับผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน นอกจากนัน้ กองทุนจะยังอาจมีการแก้ ไข
เพิ่มเติมสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม (โปรดพิจารณารายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในสารสนเทศการเข้ าทาธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องในการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภททรัพย์สนิ เส้ นใยแก้ วนาแสงเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 การ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1)
4.
บริ ษั ท จัดการเห็ นควรให้ มี ก ารจัดประชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หน่วยลงทุน ครั ง้ ที่ 1/2562 ในวัน ศุก ร์ ที่ 23
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตังแต่
้ เวลา 9.30 น. (เริ่ มลงทะเบียน 8.30 น.) เป็ นต้ นไป เพื่อพิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ส่วนเพิ่มตามวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจ ารณาอนุมัติ ก ารลงทุน ในทรั พย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานเพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 และ
ธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
วาระที่ 1.1 พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทเส้ น
ใยแก้ วนาแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมและการเข้ าทาสัญญาที่
เกี่ยวกับการซื ้อขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
วาระที่ 1.2 พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ าง
พื ้นฐานประเภทเส้ นใยแก้ วนาแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติม
วาระที่ 1.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ ยวข้ องกับทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั
วาระที่ 1.4 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน เพื่อ
เพิ่มเติมข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทเส้ นใยแก้ ว
นาแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติม และการเข้ าทาและแก้ ไขเพิ่มเติม
สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สิน กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่
ในปั จจุบัน รวมทัง้ ปรั บปรุ งข้ อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการ
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วาระที่ 2

กองทุ น ให้ เป็ นปั จจุ บัน ครบถ้ วน และเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
วาระที่ 1.5 พิจ ารณาอนุมัติ ก ารเพิ่ มทุน ของกองทุน เพื่อ น าเงิ น มาลงทุนในทรั พ ย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทเส้ นใยแก้ วนาแสง (Optical Fiber Cable)
เพิ่มเติม
วาระที่ 1.6 พิจารณาอนุมตั ิการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่
วาระที่ 1.7 พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อนาเงินมาลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานประเภทเส้ นใยแก้ วนาแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติม
และการก่อหลักประกันที่เกี่ยวข้ อง
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกาหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ต จัสมิน ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตังแต่
้ เวลา 9.30 น. (เริ่ มลงทะเบียน 8.30 น.) เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรู ม ชัน้ ล๊ อบบี ้ (L) โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุ งเทพ เลขที่ 494 ถนนราชดาริ เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330 ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลสรุ ปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภท
ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสงเพิ่มเติมและประมาณการทางการเงินที่เกี่ยวข้ องให้ ทราบต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป
ในการนี ้ บริ ษัทจัดการจึงกาหนดให้ วนั ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
สิทธิในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครัง้ ที่ 1/2562 (Record Date)
เอกสารฉบับนี ้เป็ นเอกสารเบื ้องต้ นซึง่ จัดทาขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการชี ้แจงข้ อมูลเกี่ยวกับวาระที่จะต้ องมีการลง
มติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนทราบเกี่ยวกับแนวทางที่ใช้
พิจารณาในการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ครัง้ นี ้เท่านัน้ โดยเอกสารฉบับนี ้ไม่มีเจตนาเพื่อการเสนอขาย (ไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อโดยทางอ้ อม) หรื อเพื่อการชักชวนให้ ลงทุนในหน่วยลงทุนใหม่ตามเอกสารฉบับนี ้หรื อในเวลานี แ้ ต่อย่างใดไม่ว่าจะใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าหรื อ ประเทศอื่ น ใด นอกจากนัน้ การเสนอขายหน่ว ยลงทุน ใหม่ข องกองทุน เพื่ อ เพิ่ ม ทุน ตาม
รายละเอียดในเอกสารฉบับนีจ้ ะอยู่ภายใต้ เงื่ อนไขที่กาหนดโดยบริ ษัทจัดการ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ ผลการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการตรวจสอบทางเทคนิคของทรัพย์ สิน เป็ นต้ น) และจะขึ ้นอยู่กับการอนุมัติของที่
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การเจรจาต่อรองสัญญาระหว่างกองทุนกับคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง (เช่น จัสมิน, TTTBB
และสถาบัน การเงิ น ผู้ใ ห้ ก้ ู เป็ นต้ น ) รวมถึ ง กรณี ที่ คู่สัญ ญาแต่ละฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ อ งดัง กล่า วอาจต้ อ งได้ รั บ อนุมัติ จ าก
คณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องก่อน ซึง่ ถ้ ามีการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของ
กองทุน หน่วยลงทุนใหม่ดงั กล่าวจะถูกเสนอขายตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในหนังสือชีช้ วนเท่านัน้ ทังนี
้ ้ กองทุนและ
บริ ษัทจัดการไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนหน่วยลงทุนใหม่จากการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ (ไม่วา่ ส่วนหนึง่ ส่วนใดหรื อทังหมด)
้
ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1993 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

5

ข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ยังไม่เป็ นที่สิ ้นสุดและอาจถูกเปลีย่ นแปลงได้ เอกสารฉบับนี ้และข้ อมูลในเอกสาร
ฉบับนี ้จะไม่ถกู ทาซ ้า ดัดแปลง นาออกแสดง หรื อเผยแพร่ตอ่ ผู้ที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมในกองทุนเว้ นแต่เป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด

คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง

Deputy Managing Director
Real Estate & Infrastructure Investment
โทร 0-2674-6400 ต่อ 552 และ 554

6

เอกสารแนบ 1
สารสนเทศการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องในการลงทุน
ในทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานประเภททรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนาแสงเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 1
การจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 1
และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทหลัก ทรั พย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื น้ ฐานบรอดแบนด์อิน เทอร์ เน็ต จัส มิน (JASIF) (“กองทุน ”) ได้ พิจ ารณาเมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภททรัพย์สินเส้ นใย
แก้ วนาแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครั ง้ ที่ 1 จานวนไม่เกิน 700,000 คอร์ กิโลเมตร (“ทรั พย์ สินส่ วน
เพิ่ม”) โดยเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน ส่วนเพิ่ม
และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ตลอดจนธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง อันเป็ นธุรกรรมที่กองทุนอาจ
เข้ าทากับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง โดยมีรายละเอียดของธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ดังนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่ทารายการ
บริ ษัทจัดการคาดว่ากองทุนจะสามารถเข้ าทาธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มได้ แล้ ว
เสร็ จ ในประมาณไตรมาส 4 ของปี 2562 โดยการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าว จะทาได้ ต่อเมื่อกองทุนได้ รับ
มติอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือ หน่วยลงทุนของกองทุนในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และบริ ษัทจัดการได้ เจรจา
ตกลงในรายละเอียดของสัญญาต่ าง ๆ กับคู่สัญญาทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ อง สาหรั บการเข้ าทาธุรกรรมการ
ลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
และจาเป็ น เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

2.

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับกองทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุน
คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
(ก)

บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) (“จัสมิน”)

(ข)

บริ ษัท ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) (“TTTBB”)

(ค)

บริ ษัท ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จากัด (“TTTI”)

(ง)

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุ งเทพ”)

(จ)

บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) (“บมจ. หลักทรั พย์ บัวหลวง”)

1

ลาดับ

คู่กรณี

ธุรกรรมที่เข้ าทากับกองทุน

การซือ้ ขายทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม
1.

TTTBB

การซือ้ ขาย และโอนกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินส่วนเพิ่ มระหว่าง TTTBB ในฐานะผู้ขาย และ
กองทุน ในฐานะผู้ซื ้อ

การจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม
2.

TTTBB

กองทุนจะให้ เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มจานวนร้ อยละ 08 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มทังหมดที
้
่กองทุน
ได้ รับมอบจาก TTTBB ซึ่งรวมกันไม่เกิน068 , 888คอร์ กิโลเมตร แก่ TTTBB เป็ นระยะเวลา
ประมาณ 21 ปี 1 เดือน โดยการให้ เช่าจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ .1070
โดยกองทุนมีสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหลัก ) สาหรับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสง ) Optical
Fiber Cable) ส่วนที่กองทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบนั และส่วนที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่2 )
ออกไปอีก 28 ปี นับจากวันสิ ้นสุดอายุของสัญญาเช่าหลัก ) ซึ่งคือวันที่ 12 มกราคม พ .ศ .
1070 (หาก TTTBB มีรายได้ จากการให้ บริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต (FTTX และ xDSL)
ในปี 1072 ไม่ต่ากว่า08 ,888,888, 888บาท และ TTTBB ได้ รับการต่ออายุใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้ องรวมถึงความเห็นชอบต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหลัก

3.

TTTBB

กองทุนจะว่าจ้ างให้ TTTBB จัดหาผู้เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่ม จานวนร้ อยละ 18 ของทรั พย์ สิน
ส่วนเพิ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ มอบจาก TTTBB ซึ่งรวมกัน ไม่ เกิ น 208 , 888 คอร์ กิ โลเมตร ทัง้ นี ้ เพื่ อให้
สอดคล้ องกับนโยบายการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกันของ กสทช.

4.

TTTBB

TTTBB ตกลงรั บประกันรายได้ ค่าเช่า ทรั พย์ สินส่วนเพิ่มแก่กองทุน จานวนร้ อยละ 18 ของ
ทรั พย์ สินส่วนเพิ่มที่ได้ รับมอบจาก TTTBB ซึ่งรวมกันไม่เกิน 208 , 888คอร์ กิโลเมตร โดยใน
ระหว่างที่ยังไม่มีผ้ ูอื่นเช่าทรั พย์ สินส่วนเพิ่ มดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้ และชาระค่าเช่า
ทรัพย์สินส่วนเพิ่มนัน้

ธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม
5.

TTTBB

กองทุนจะว่าจ้ างให้ TTTBB บริ หารดูแล และบารุ งรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

6.

TTTBB

TTTBB ตกลงโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ ของ TTTBB ตามสัญญาให้ บริ การ
โครงข่ายระหว่าง TTTBB กับ TTTI ให้ แก่กองทุนโดยปราศจากเงื่อนไข อย่างเพิกถอนไม่ได้
และโดยเด็ดขาด) เช่น ค่าบริ การรายเดือน (ในจานวนประมาณเงินค่าเช่าที่ TTTBB ต้ องชาระ
แก่กองทุน ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลัก และสัญญาประกันรายได้ คา่ เช่า

7.

จัสมิน, ข้ อตกลงกระทาการ และงดเว้ นกระทาการ โดย จัสมิน, บริ ษัทในกลุ่มจัสมิน, TTTBB และ
TTTBB TTTI เพื่อประโยชน์ของกองทุนในการบริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
และ TTTI ส่วนเพิ่ม โดยมีสาระสาคัญของข้ อตกลงดังกล่าว เช่น )2 (จัสมิน ตกลงจะไม่โอนหน่วยลงทุน
2

ลาดับ

คู่กรณี

ธุรกรรมที่เข้ าทากับกองทุน
อันจะส่งผลให้ สดั ส่วนการถือหน่วยลงทุนทังหมดของจั
้
สมินต่ากว่าที่กาหนด ดังนี ้
ระยะเวลาภายหลังวันที่ธุรกรรมซือ้
ทรัพย์ สินส่ วนเพิ่มเสร็จสิน้

สัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนขัน้ ต่า
ภายหลังการเพิ่มทุน*

6 เดือนแรก

ร้ อยละ 33**

เดือนที่ 7 – ปี ที่ 3

ร้ อยละ 25**

ปี ที่ 4 – 6

ร้ อยละ 19

ปี ที่ 7 – สิน้ สุดสัญญาเช่ าหลัก

ร้ อยละ 15***

ภายหลังสิน้ สุดสัญญาเช่ าหลัก

ร้ อยละ 0

หมายเหตุ
*หน่วยลงทุนที ่จสั มิ นถื อและถูกห้ามขายสามารถนาไปเป็ นหลักประกันเพื ่อกู้ยืมเงิ นจากสถาบันการเงิ นได้
และสถาบันการเงิ นสามารถบังคับขายหน่วยลงทุนได้ ซึ่งหากสถาบันการเงิ นบังคับ ขายหลักประกันดังกล่าว
แล้วอาจทาให้จสั มิ นมี สดั ส่วนการถือหน่วยลงทุนต่ากว่าทีก่ าหนดได้
**สัดส่วนดังกล่าวอาจน้อยกว่าทีร่ ะบุข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กบั ผลการจองซื ้อของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิ มในการเพิ่ ม
ทุนครั้งนี ้
***สัดส่วนการถื อ หน่วยลงทุน ที ่จสั มิ นถื อจะลดลงเป็ นร้ อยละ 0 ในกรณี ที่กองทุนได้ชาระคื นเงิ นกู้ให้กับ
สถาบันการเงิ นผูใ้ ห้เงิ นกู้แก่กองทุนตามหัวข้อที 9่ (“การกู้ยืมเงิ น”) ทีร่ ะบุดา้ นล่างจนครบแล้วทัง้ จานวน

หรื อ) 1 (จัสมิน ตกลงดารงสัดส่วนการถือหุ้นและอานาจควบคุมใน TTTBB และ TTTI (โดย
อ้ อม) อย่างน้ อยร้ อยละ 76 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
TTTBB และ TTTI ตลอดจน
ตกลงไม่โอน หรื อก่อภาระผูกพันในหุ้นของบริ ษัทในกลุ่ม อันจะส่งผลให้ สัดส่วนการถือหุ้น
ของจัสมินใน TTTBB และ TTTI (โดยทางอ้ อมในทัง้ สองบริ ษัท ) ต่ากว่าร้ อยละ 76 ตลอด
ระยะเวลาที่ จัสมินยังคงมีหน้ าที่ และความผูกพันตามเอกสารธุรกรรม ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามที่
คูส่ ญ
ั ญาจะได้ กาหนดไว้ ในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินที่กองทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบัน
8.

TTTBB

เนื่ อ งจากก าหนดระยะเวลาการเช่ า ของสัญ ญาเช่ า หลัก ในส่ ว นทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นเพิ่ ม จะมี
ระยะเวลาประมาณ21 ปี 1 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ให้ แก่กองทุน ดังนัน้
กองทุนและ TTTBB จะเจรจาขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหลักสาหรับเส้ นใยแก้ วนาแสงเดิมที่นาส่ง
ให้ กองทุนแล้ วในการลงทุนครัง้ แรก ซึง่ จะสิ ้นสุดอายุลงในวันที่ 11กุมภาพันธ์ 1062 ออกไป
จนถึงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ .1070 ซึ่งเป็ นวันสิ ้นสุดสัญญาเช่าหลักของทรั พย์ สินส่วนเพิ่ม
3

ลาดับ

คู่กรณี

ธุรกรรมที่เข้ าทากับกองทุน
รวมถึงมีเงื่อนไขในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหลัก ) สาหรับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสง ) Optical
Fiber Cable) ส่วนที่กองทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบนั และส่วนที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่2 )
ออกไปอีก 28 ปี นับจากวันสิ ้นสุดอายุของสัญญาเช่าหลัก ) ซึ่งคือวันที่ 12 มกราคม พ .ศ .
1070 (หาก TTTBB มีรายได้ จากการให้ บริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต (FTTX และ xDSL)
ในปี 1072 ไม่ต่ากว่า08 ,888,888, 888บาท และ TTTBB ได้ รับการต่ออายุใบอนุญาตที่
เกี่ ย วข้ องรวมถึงความเห็ น ชอบต่างๆ ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การต่ออายุสัญ ญาเช่ าหลัก อีก ทัง้
กองทุนและ TTTBB จะดาเนินการแก้ ไขสัญญา และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน
ครั ง้ แรกเพื่อให้ สอดคล้ องกับการขยายเวลาดังกล่าว โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อสัญญาเช่า
หลัก ออกไปอี ก 28 ปี ข้ า งต้ น จะเท่ า กับ 022 . 12 บาทต่ อ คอร์ กิ โ ลเมตรต่ อ เดื อ น ) ไม่ ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ซึง่ เท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลักในปี 1061 โดยจะมีการปรับขึ ้น
อัตราค่าเช่าดังกล่าวข้ างต้ น ทุกวันที่ 2 มกราคม ของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาผู้บริ โภค) CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 2 ต่อปี แต่ไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 8 ต่อปี
นอกจากนี ้ กองทุน และ TTTBB จะแก้ ไขข้ อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายในการนาเส้ นใยแก้ วนา
แสงเดิมที่นาส่งให้ กองทุนแล้ วในการลงทุนครัง้ แรกลงใต้ ดิน และค่าเช่าท่อร้ อยสายใต้ ดิน โดย
TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในส่วนที่มากกว่ามูลค่าที่ประมาณการไว้ ในประมาณการทาง
การเงินที่ตกลงกันระหว่างคูส่ ญ
ั ญาไว้ ในขณะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
เมื่อปี 1000 และแก้ ไขข้ อตกลงเกี่ยวกับขอบเขตงานตามสัญญาการบารุ งรักษาทรัพย์สิน ซึง่ จะ
ครอบคลุมทังการบ
้
ารุ งรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบารุ งรักษาเชิง
แก้ ไขปรับปรุ ง (Corrective Maintenance) นอกจากนี ้ TTTBB จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ในการซ่อมแซมทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสงในส่วนที่การทาประกันภัยไม่ได้ ครอบคลุม

การกู้ยืมเงิน
9.

ธนาคาร
กรุ งเทพ

กองทุนอาจกู้ยืมเงินจานวนรวมไม่เกิน20 ,268,888, 888บาท แบ่งออกเป็ น) 2 (จานวนไม่เกิน
20,088,888,888 บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนส่วนหนึ่งสาหรับซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
และ ) 1 (จานวนไม่เกิน1 ,668,888, 888บาท เพื่อใช้ ในการชาระภาษี มูลค่าเพิ่มจากการซื ้อ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม จากธนาคารกรุ งเทพ และ/หรื อ สถาบันการเงินอื่นใด) หากมี(

การเสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนที่ออกใหม่
10.

จัสมิน

กองทุน จะเพิ่ มทุน เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ให้ แก่ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน เพื่อนาเงินมาลงทุนซื ้อทรัพย์สินส่วนเพิ่ม โดยบริ ษัทจัดการมีสิทธิ
ใช้ ดุลยพินิจที่ จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน รายใดๆ หากการเสนอขาย

4

ลาดับ

คู่กรณี

ธุรกรรมที่เข้ าทากับกองทุน
ดังกล่าว ) ก (อาจส่งผลทาให้ กองทุน หรื อบริ ษัทจัดการดาเนินการใด ๆ ที่เป็ นการขัดต่ออาจ
ส่งผลเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื อ) ข (จะเป็ น
ผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนิ นการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ ต้องดาเนิ นการตามกฎระเบียบที่
เกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรั พย์ ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อทาให้ กองทุนหรื อ
บริ ษัทจัดการมีภาระเกิ นสมควร หรื อ ) ค (ไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลัก เกณฑ์ และเงื่ อนไขที่
กาหนดในการจัดสรร
ในการนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่
ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่
จองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ในครัง้ นี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ ว กองทุนอาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการ
จองซือ้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ที่แสดง
ความจานงที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่เกิน กว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุน อย่างน้ อยหนึง่ รอบหรื อจนกว่าจะหมด ทังนี
้ ้ รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้
เป็ นไปตามที่จะกาหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่และหนังสือชี ้ชวน ดังนัน้
จัสมิน จึงอาจจะจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรได้

การแต่ งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
11.

บมจ . กองทุนตกลงแต่งตังบมจ
้
.หลักทรั พย์ บัวหลวง เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิ น สาหรั บการให้
หลักทรัพย์ คาปรึ กษาเกี่ ยวกับ โครงสร้ างการลงทุน ในทรั พย์ สิ น ส่วนเพิ่ ม การจัดหาผลประโยชน์ จ าก
บัวหลวง ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม แนะนาตารางเวลาในการดาเนินการที่สาคัญ และให้ คาปรึกษาในการจัดหา
แหล่งเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(ก)

TTTBB และ TTTI
TTTBB และ TTTI ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุน ตามความหมายที่กาหนดในบทนิยามของคา
ดังกล่าวในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศฯ ทน. 38/2562”) และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558 เรื่ อง ข้ อกาหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ลงวัน ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 (ตามที่ ไ ด้ มีก ารแก้ ไ ขเพิ่ มเติม) (“ประกาศฯ สธ.
14/2558”) ซึ่งในกรณี นีค้ ือ บุคคลที่ มีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน รายใหญ่ ของกองทุน อัน
5

หมายถึงผู้ที่ถือหน่วยลงทุนเกิ น ร้ อยละ 10.00 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
กองทุน เนื่องจาก TTTBB และ TTTI เป็ นบริ ษัทย่อยของจัสมิน โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 จัสมิ
นถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) ใน TTTBB และ TTTI ในสัดส่วนร้ อยละ 99.82 และร้ อยละ
99.993 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทั
้
งสองบริ
้
ษัทดังกล่าว ตามลาดับ โดยที่จสั มินเป็ นผู้
ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน โดย ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จัสมินถือหน่วยลงทุนใน
สัดส่วนร้ อยละ 19.00 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นในปั จจุบนั
(ข)

จัสมิน
จัสมินถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10.00 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น โดย
ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จัสมินถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 19.00 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น จึงทาให้ จสั มินถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุน ตามนัย
แห่งประกาศฯ ทน. 38/2562 และประกาศฯ สธ. 14/2558

(ค)

ธนาคารกรุ งเทพ
ธนาคารกรุ งเทพเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ 10.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัทจัดการ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารกรุ งเทพถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75.00
ของจ านวนหุ้น ที่ จาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทจัดการ จึงท าให้ ธ นาคารกรุ งเทพถื อเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้ องของกองทุน ตามนัยแห่งประกาศฯ ทน. 38/2562 และประกาศฯ สธ. 14/2558 อีกทัง้ ธนาคาร
กรุ งเทพ ยังถือหน่วยลงทุนในกองทุน ในสัดส่วนร้ อยละ 1.58 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
น ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(ง)

บมจ. หลักทรั พย์ บัวหลวงและบริษัทจัดการ
ธนาคารกรุ งเทพเป็ นผู้ถือหุ้นของบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง และบริ ษัทจัดการ เกินร้ อยละ 50 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของทัง้ สองบริ ษัท โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารกรุ งเทพถือ
หุ้นในบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง และบริ ษัทจัดการในสัดส่วนร้ อยละ 99.91 และ 75.00 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ ว ทัง้ หมดของทัง้ สองบริ ษัท ตามลาดับ ซึ่งทาให้ บมจ. หลักทรั พย์ บัวหลวง และบริ ษัท
จัดการถือเป็ นบุคคลที่ เกี่ยวข้ องของกองทุน ตามนัยแห่งประกาศฯ ทน. 38/2562 และประกาศฯ สธ.
14/2558

3.

ลักษณะทั่วไปของธุ รกรรมเกี่ยวกับการลงทุนในทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม อันเป็ นการเข้ าทาธุรกรรม
กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
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3.1

ธุรกรรมการซือ้ ขายทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม
กองทุนจะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมโดยการซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจาก TTTBB ได้ แก่ เส้ นใยแก้ วนา
แสงที่พร้ อมส่งมอบจานวนไม่เกิน 700,000 คอร์ กิโลเมตร โปรดดูรายละเอียดของทรั พย์ สินส่วนเพิ่มที่
กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบ 3 (ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ที่กองทุนจะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม) โดยมีราคาซื ้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มอยู่ที่ราคาไม่เกิน 38,000,000,000
บาท (ซึ่งไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ มและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เพื่ อให้ ได้ มาซึ่งทรั พย์ สินส่วนเพิ่ ม 2) โดยกองทุน
พิจารณาราคาดังกล่าวร่ วมกับราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ได้ แก่ บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พ
เพรซัล (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จากัด ทังนี
้ ้ มูลค่าสุดท้ ายที่กองทุนจะเข้ าซื ้อ
เพื่ อลงทุน ในทรั พย์ สิ นส่วนเพิ่ มจะไม่สูงกว่าราคาประเมิน ที่ ต่าที่ สุดของผู้ป ระเมิน ราคาอิส ระ 2 ราย
ดังกล่าว

3.2

ธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ จากทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม
เมื่อกองทุนได้ ลงทุนในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนเพิ่มแล้ ว กองทุนจะเข้ าทาสัญญาจัดหาผลประโยชน์และ
สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนาทรัพย์สินส่วนเพิ่มจานวนร้ อยละ 80 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มทังหมดที
้
่ได้ รับ
มอบจาก TTTBB ซึง่ รวมกันไม่เกิน 560,000 คอร์ กิโลเมตร ออกให้ TTTBB เช่า ในอัตราค่าเช่า เริ่ มต้ นที่
433.21 บาท ต่อคอร์ กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) (ภายใต้ สมมติฐานว่าการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2562) โดยมีระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มในส่วนดังกล่าว
ประมาณ 12 ปี 2 เดือน นับจากวันที่ ส่งมอบทรั พย์ สินส่วนเพิ่ ม โดยการเช่าจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 29
มกราคม พ.ศ. 2575 รวมถึงมีเงื่อนไขในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหลัก (สาหรับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสง
(Optical Fiber Cable) ส่วนที่กองทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบนั และส่วนที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1)
ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ ้นสุดสัญญาเช่าหลัก เมื่อรายได้ จากการให้ บริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต
(FTTx และ xDSL) ของ TTTBB สาหรับปี 2573 ไม่ต่ากว่า 40,000,000,000 บาท และ TTTBB ได้ รับการ
ต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องรวมถึงความเห็นชอบต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหลัก โดย
อัตราค่าเช่า ณ วันที่ตอ่ สัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปี ข้ างต้ นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์ กิโลเมตรต่อ
เดือน (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) ซึง่ เท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับ
ขึ ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้ างต้ น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
ผู้บริ โภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 0 ต่อปี
สาหรั บทรั พย์ สินส่วนเพิ่มจานวนร้ อยละ 20 ของทรั พย์ สินส่วนเพิ่ม ทัง้ หมดที่ ได้ รับมอบจาก TTTBB ซึ่ง
รวมกัน ไม่เกิ น 140,000 คอร์ กิโลเมตร นัน้ กองทุน จะนาออกให้ ผ้ ูอื่นเช่า โดย TTTBB จะเป็ นผู้เช่ า

2

ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้ จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี ้ชวน และ
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด เป็ นต้ น จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ ตกลงกัน
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ทรั พย์ สินส่วนเพิ่ มในส่วนนี ้ ในระหว่างที่ ยังไม่มีผ้ ูอื่นเป็ นผู้เช่าเพื่ อเป็ นการประกันรายได้ ค่าเช่าให้ แ ก่
กองทุน โดยมี อัตราค่าเช่ าเริ่ มต้ น ที่ 764.48 บาทต่อคอร์ กิ โลเมตรต่อเดือน (ไม่ร วมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
(ภายใต้ สมมติฐานว่าการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2562) โดยมีระยะเวลาการ
เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มในส่วนดังกล่าวประมาณ 3 ปี นับแต่วนั เริ่ มต้ นของสัญญา โดยกองทุนมีสิทธิเลือกที่
จะต่ออายุสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่าดังกล่าวออกไปได้ อีกครั ง้ ละไม่เกิ น 3 ปี แต่ไม่เกิ นกว่า วันที่ 29
มกราคม 2575 ซึง่ เป็ นวันเดียวกับวันสิ ้นสุด อายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่
สามของ TTTBB
ทัง้ นี ้ อัต ราค่ า เช่ า ดัง กล่ า วข้ า งต้ น จะมี ก ารปรั บ ขึ น้ ทุ ก วัน ที่ 1 มกราคม ของทุ ก ปี ตามอัต ราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทัง้ นี ้ ไม่เกินร้ อยละ 3 ต่อปี
แต่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 0 ต่อปี ทังนี
้ ้ รายละเอียดการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะเป็ นไปตามที่
ปรากฏในหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในครั ง้ นี ้
อย่างไรก็ดี การเข้ าลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวข้ างต้ น และข้ อตกลงสุดท้ ายที่กองทุน
จะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ขึ ้นอยู่กบั การเจรจาต่อรองสัญญาระหว่างกองทุนกับ
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง (เช่น จัสมิน , TTTBB และสถาบันการเงินผู้ให้ ก้ ู เป็ นต้ น) รวมถึงกรณี ที่
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวอาจต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/
หรื อ หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องก่อน และขึน้ อยู่กับผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการ
ตรวจสอบทางเทคนิคของทรัพย์สิน โดยในปั จจุบนั กองทุนยังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับคู่สญ
ั ญาที่
เกี่ยวข้ องและยังไม่ได้ เข้ าทาข้ อตกลงใด ๆ
3.3

ธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม
(ก)

ธุรกรรมการโอนสิทธิตามสัญญาให้ บริ การโครงข่ายระหว่าง TTTBB กับ TTTI
เมื่อ TTTBB ได้ เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มจากกองทุนแล้ ว TTTBB จะนาทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว
ไปให้ บริ การโครงข่ายแก่ TTTI โดย TTTI จะนาไปให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตแก่ลกู ค้ าต่อไป ดังนัน้
เงินที่ TTTBB จะนามาชาระค่าเช่า และเงินประกันรายได้ ค่าเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มแก่กองทุนจะ
มาจากค่าบริ การที่ TTTBB จะได้ รับจาก TTTI ในการนี ้ เพื่อให้ กองทุนมีสิทธิได้ รับค่าเช่า และเงิน
ประกันรายได้ ค่าเช่าโดยตรง TTTBB ตกลงโอนโดยปราศจากเงื่อนไข อย่างเพิกถอนไม่ได้ และ
โดยเด็ดขาด ซึง่ สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ของ TTTBB ในเงินที่จะได้ รับจาก TTTI ตาม
สัญญาให้ บริ การโครงข่ายระหว่าง TTTBB กับ TTTI เช่น ค่าบริ การรายเดือน ให้ แก่กองทุน ใน
จานวนไม่เกินค่าเช่าที่ TTTBB ต้ องชาระแก่กองทุน ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลัก และสัญญาประกัน
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รายได้ คา่ เช่า และสิทธิที่จะระงับหรื อยกเลิกสัญญาให้ บริ การโครงข่ายระหว่าง TTTBB กับ TTTI
ดังกล่าว
(ข)

ธุรกรรมการดูแลและบารุ งรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
ในส่วนของการจัดการ บริ หาร ดูแล และบารุ งรักษาทรั พย์ สินส่วนเพิ่ม กองทุนตกลงแต่งตังให้
้
TTTBB เป็ นผู้ดาเนินงาน โดยได้ รับค่าตอบแทนจากกองทุน ซึง่ มีขอบเขตของงานครอบคลุมทัง้
การบารุ งรั กษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบารุ งรั กษาเชิงแก้ ไขปรั บปรุ ง
(Corrective Maintenance)
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 4.3

(ค)

ธุรกรรมข้ อตกลงกระทาการและไม่กระทาการ
ในการเช่า และจัดหาประโยชน์ จากทรั พย์ สินส่วนเพิ่ม จัสมิน TTTBB และ TTTI ตกลงที่จะ
กระทาการหรื อไม่กระทาการบางอย่างตามที่ตกลงกันกับกองทุน เช่น (1) TTTBB ตกลงรักษา
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่ าตัดจาหน่าย และค่าเช่า
เส้ นใยแก้ วนาแสง 12 เดือนย้ อนหลัง (“LTM EBITDAR”) (ตามนิยามที่มีการตกลงร่ วมกันกับ
กองทุน) ต่อประมาณการค่าใช้ จ่ายค่าเช่าเส้ นใยแก้ วนาแสงรวม 12 เดือนถัดไป (“NTM Rental
Expense”) (ตามนิ ยามที่มีการตกลงร่ วมกันกับกองทุน) ให้ อยู่ในระดับไม่ต่ากว่า 1.25 เท่า
ตลอดอายุ สัญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิ น โดยจะมี ก ารค านวณอัต ราส่ ว นดัง กล่ า วทุ ก ไตรมาส หาก
อัตราส่วนดังกล่าวต่ากว่า 1.25 เท่า ในไตรมาสใด TTTBB จะต้ องวางเงินสารองเพิ่มเติม เพื่อให้
ผลรวมของ (ก) LTM EBITDAR กับ (ข) เงินสารองที่วางเพิ่มเติมนัน้ หารด้ วย NTM Rental
Expense แล้ ว ไม่ต่ากว่า 1.25 เท่า (2) TTTBB ตกลงไม่ก่อภาระหนี ้สิน (ตามนิยามที่มีการตก
ลงร่ วมกันกับกองทุน) รวมกัน ณ เวลาใด ๆ เกิ น 12,000,000,000 บาท (3) จัสมิน ในฐานะ
ผู้สนับสนุน ตกลงกระทาการ และงดเว้ นกระทาการ เช่น จัสมินตกลงไม่โอนหน่วยลงทุน อันจะ
ส่งผลให้ สดั ส่วนการถือหน่วยลงทุนทังหมดของจั
้
สมินต่ากว่าที่กาหนด ดังนี ้
ระยะเวลาภายหลังวันที่ธุรกรรม
ซือ้ ทรั พย์ สินส่ วนเพิ่มเสร็จสิน้

สัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนขัน้
ต่าภายหลังการเพิ่มทุน*

6 เดือนแรก

ร้ อยละ 33**

เดือนที่ 7 – ปี ที่ 3

ร้ อยละ 25**
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ระยะเวลาภายหลังวันที่ธุรกรรม
ซือ้ ทรั พย์ สินส่ วนเพิ่มเสร็จสิน้

สัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนขัน้
ต่าภายหลังการเพิ่มทุน*

ปี ที่ 4 – 6

ร้ อยละ 19

ปี ที่ 7 – สิน้ สุดสัญญาเช่ าหลัก

ร้ อยละ 15***

ภายหลังสิน้ สุดสัญญาเช่ าหลัก

ร้ อยละ 0

หมายเหตุ
* หน่วยลงทุนที ่จัสมิ นถื อ และถูกห้ามขายสามารถนาไปเป็ นหลักประกันเพื ่อ กู้ยืมเงิ นจากสถาบัน
การเงิ นได้ และสถาบันการเงิ นสามารถบังคับขายหน่วยลงทุนได้ ซึ่งหากสถาบันการเงิ นบังคับ ขาย
หลักประกันดังกล่าวแล้วอาจทาให้จสั มิ นมี สดั ส่วนการถือหน่วยลงทุนต่ากว่าทีก่ าหนดได้
** สัดส่วนดังกล่าวอาจน้อยกว่าที ่ระบุข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กบั ผลการจองซื ้อของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิ มใน
การเพิ่มทุนครั้งนี ้
*** สัดส่วนการถื อหน่วยลงทุน ของจัสมิ นจะลดลงเป็ นร้ อยละ 0 ในกรณี ที่กองทุนได้ชาระคื นเงิ นกู้
ให้กบั สถาบันการเงิ นผู้ให้เงิ นกู้แก่กองทุนตามหัวข้อที ่ 9 (“การกู้ยืมเงิ น”) ที ่ระบุภายใต้หวั ข้อ ที ่ 2
(คู่กรณี ที่เกี ่ยวข้องและความสัมพันธ์ กบั กองทุน และบุคคลที ่เกี ่ยวข้องของกองทุน( จนครบแล้วทัง้
จานวน

(4) จัสมินตกลงดารงสัดส่วนการถือหุ้นและอานาจควบคุมใน TTTBB และ TTTI (โดยอ้ อม)
อย่างน้ อยร้ อยละ 76 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
TTTBB และ TTTI ตลอดจนตกลงไม่
โอน หรื อก่อภาระผูกพันในหุ้นของบริ ษัทในกลุ่ม อันจะส่งผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของจัสมินใน
TTTBB และ TTTI (โดยทางอ้ อมในทังสองบริ
้
ษัท ) ต่ากว่าร้ อยละ 76 ตลอดระยะเวลาที่ จสั มิน
ยังคงมีหน้ าที่และความผูกพันตามเอกสารธุรกรรม ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ กาหนดไว้
ในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง หรื อ (5) จัสมิน TTTBB และ TTTI ตกลงที่จะไม่แข่งขันทางธุรกิจ
กับ กองทุ น เว้ น แต่เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดตามที่ สัญ ญาก าหนด เช่ น TTTBB
สามารถวางเส้ นใยแก้ วนาแสงในเส้ นทางที่ ไม่ทับซ้ อนกับเส้ นทางของเส้ นใยแก้ วนาแสงของ
กองทุนได้ เป็ นต้ น
3.4

ธุรกรรมการกู้ยืมเงิน
แหล่ง เงิน ทุน ส่ว นหนึ่ง ที่ก องทุน จะนามาใช้ เ พื่อ การลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ส่ว นเพิ่ม เป็ นจานวนไม่เ กิน
15,500,000,000 บาท และแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ ในการชาระภาษี มูลค่าเพิ่มจากการซื ้อกรรมสิท ธิ์ ใ น
ทรั พย์ สินส่วนเพิ่มจานวนไม่เกิน 2,660,000,000 บาท รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิ น 18,160,000,000
บาทนัน้ จะมาจากการกู้ยื มเงิน จากธนาคารกรุ งเทพ และผู้ให้ ก้ เู พิ่มเติมรายอื่น ๆ (ถ้ ามี) ตามที่บริ ษัท
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จัดการอาจพิจารณาต่อไป ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับผลการอนุมตั ิภายในของ ธนาคาร และ/หรื อ สถาบันการเงิน
ดังกล่าว รวมตลอดจนการพิ จารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจ ความผันผวนและระดับของอัตราดอกเบีย้ ในขณะระดมทุน ต้ นทุนทางการเงินของ การระดม
ทุนในรู ปแบบต่าง ๆ รวมถึงความสามารถของกองทุนฯ ในการชาระคืนเงินกู้ ตามที่บริ ษัทจัดการพิจารณา
เห็นว่าเหมาะสมโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ เงื่อนไขของการกู้ยืม
เงินที่กองทุนจะตกลงกับผู้ให้ ก้ ดู งั กล่าวข้ างต้ น จะเป็ นเงื่อนไขที่ใกล้ เคียงกับเงื่อนไขการให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ า
ชัน้ ดีของธนาคารพาณิ ชย์ ส่วนใหญ่ ในประเทศไทย และสอดคล้ องกับข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length transactions)
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 4.4
3.5

ธุรกรรมการแต่ งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินสาหรั บการลงทุนในทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม
นอกจากแหล่งเงินทุนที่ กองทุนจะนามาใช้ เพื่ อการลงทุนในทรั พย์ สินส่วนเพิ่ม จะมาจากการกู้ยืมเงิ น
ตามที่ได้ กล่าวไปในข้ อ 3.4 ข้ างต้ นแล้ ว กองทุนยังจะระดมทุน โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
ใหม่จากการเพิ่ มทุนจดทะเบี ย นของกองทุน ในจานวนไม่เกิ น 24,629,000,000 บาท (ทัง้ นี ้ สาหรั บ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและจัดสรรหน่วยลงทุน นัน้ จะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ใน
เอกสารแนบ 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน)) โดยกองทุนจะแต่งตังให้
้ บมจ. หลักทรั พย์ บัวหลวง เป็ นที่
ปรึกษาทางการเงินของกองทุนในการให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้ างการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม การ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม แนะนาตารางเวลาในการดาเนินการที่สาคัญ และให้ คาปรึ กษา
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

3.6

ธุรกรรมการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนครั ง้ แรก
เพื่อให้ เป็ นการสอดคล้ องกับเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์สินส่วนเพิ่ม กองทุน และ
TTTBB จะตกลงขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหลักของเส้ นใยแก้ วนาแสงเดิมที่นาส่งให้ กองทุนแล้ วในการลงทุน
ครัง้ แรก ซึง่ จะสิ ้นสุดอายุลงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ออกไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2575
ซึง่ เป็ นวันสิ ้นสุดสัญญาเช่าหลักของทรัพย์สินส่วนเพิ่ม รวมถึงมีเงื่อนไขในการให้ สิทธิกบั กองทุนในการต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าหลัก (สาหรับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสง (Optical Fiber Cable) ส่วนที่กองทุนลงทุนอยู่
ในปั จจุบนั และส่วนที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1) ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ ้นสุดสัญญาเช่าหลัก
หาก TTTBB มีรายได้ จากการให้ บริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต่า
กว่า 40,000,000,000 บาท และ TTTBB ได้ รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องรวมถึงความเห็นชอบ
ต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อสัญญาเช่าหลัก ออกไปอีก
10 ปี ข้ างต้ นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์ กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) ซึง่ เท่ากับอัตราค่า
เช่ า ภายใต้ สัญ ญาเช่ า หลัก ในปี 2562 โดยจะมีก ารปรั บ ขึน้ อัต ราค่า เช่ าดังกล่ าวข้ า งต้ น ทุก วัน ที่ 1
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มกราคม ของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย์ ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 0 ต่อปี
อีกทังกองทุ
้
น และ TTTBB จะดาเนินการแก้ ไขสัญญา และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนครัง้
แรกเพื่อให้ สอดคล้ องกับการขยายเวลาดังกล่าว นอกจากนี ้ กองทุน และ TTTBB จะแก้ ไขข้ อตกลง
เกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายในการนาเส้ นใยแก้ วนาแสงเดิมที่ส่ง มอบให้ กองทุนแล้ วในการลงทุนครั ง้ แรกลงใต้ ดิน
(Relocation expenses) และค่าเช่าท่อร้ อยสายใต้ ดิน (Sub-duct rental) โดย TTTBB จะรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในส่วนที่ มากกว่ามูลค่าที่ ได้ ประมาณการไว้ ในประมาณการทางการเงิน ที่ ตกลงกันระหว่าง
คู่สญ
ั ญาไว้ ในขณะที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรกเมื่อ ปี 2558 และแก้ ไขข้ อตกลง
เกี่ยวกับขอบเขตงานตามสัญญาการบารุ งรักษาทรัพย์สิน ซึง่ จะครอบคลุมทังการบ
้
ารุ งรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) และการบ ารุ งรั กษาเชิ งแก้ ไขปรั บ ปรุ ง (Corrective Maintenance)
นอกจากนี ้ TTTBB จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสงในส่วนที่การ
ทาประกันภัยไม่ได้ ครอบคลุม
4.

ขนาดของรายการและมูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน

4.1

ธุรกรรมการซือ้ ขายทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม
การซื ้อขายทรั พย์สินส่วนเพิ่มจะมีมูลค่า รายการ ไม่เกิน 38,000,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม
และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม3) โดยกองทุนได้ แต่งตังผู
้ ้ ประเมินราคาอิสระ 2 ราย
ได้ แก่ บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จากัด เพื่อทา
หน้ าที่ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
โดย ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด ได้ ทาการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มโดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึง่ ได้ แก่ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ ราคาประเมินเท่ากับ 44,700 ล้ านบาท และ ณ วันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริ ษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จากัด ได้ ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มโดยวิธี
รายได้ (Income Approach) ซึง่ ได้ แก่ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow:
DCF) ได้ ราคาประเมินเท่ากับ 45,995 ล้ านบาท
โดยกองทุนจะชาระราคาค่าทรัพย์สินเพิ่มเติมทัง้ หมดในคราวเดียวเป็ นเงินสด และ/หรื อ เช็ค และ/หรื อ
เงินโอนเข้ าบัญชีธนาคาร หรื อด้ วยวิธีอื่นตามแต่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน โดยจะชาระในวันที่ทาการซื ้อ
ขายเสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ เมื่อคานวณขนาดของรายการการซื ้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มแล้ ว รายการดังกล่าวจะมี

3

ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง ทรัพย์ สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้ จ่าย ในการจัดพิมพ์ หนังสือชีช้ วน และ
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด เป็ นต้ น จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ ตกลงกัน
12

มูลค่าไม่เกินร้ อยละ 64.61 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ มี
ขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 มูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของกองทุน มีมลู ค่าประมาณ 58,810.49 ล้ านบาท) ทาให้ รายการลงทุนซื ้อ
ทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามประกาศฯ
ทน. 38/2562
4.2

ธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม
เมื่อกองทุนได้ ลงทุนในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนเพิ่มแล้ ว กองทุนจะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์ดงั นี ้ (1)
นาทรัพย์สินส่วนเพิ่มจานวนร้ อยละ 80 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ทังหมดที
้
่ได้ รับมอบจาก TTTBB ซึง่ รวมกัน
ไม่เกิน 560,000 คอร์ กิโลเมตรออกให้ TTTBB เช่า ในอัตราค่าเช่าเริ่ มต้ นที่ 433.21 บาท ต่อคอร์ กิโลเมตร
ต่อเดือน (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) (ภายใต้ สมมติฐานว่าการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินส่วนเพิ่มจะแล้ วเสร็ จ
ภายในปี 2562) โดยมีระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มในส่วนดังกล่าวประมาณ 12 ปี 2 เดือน นับ
จากวันที่ส่งมอบทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และ (2) สาหรับทรั พย์ สินส่วนเพิ่มจานวนร้ อยละ 20 ของทรัพย์สิน
ส่วนเพิ่มทังหมดที
้
่กองทุนที่ได้ รับมอบจาก TTTBB ซึง่ รวมกันไม่เกิน 140,000 คอร์ กิโลเมตรนัน้ กองทุนจะ
นาออกให้ ผ้ อู ื่นเช่า โดย TTTBB จะเป็ นผู้เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มในส่วนนี ้ในระหว่างที่ยงั ไม่มีผ้ อู ื่นเป็ นผู้เช่า
เพื่อเป็ นการประกันรายได้ คา่ เช่าให้ แก่ กองทุน ในอัตราค่าเช่าเริ่ มต้ นที่ 764.48 บาท ต่อคอร์ กิโลเมตรต่อ
เดือน (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) (ภายใต้ สมมติฐานว่าการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะแล้ วเสร็ จภายใน
ปี 2562) โดยมีระยะเวลาการเช่าทรั พย์สินส่วนเพิ่มในส่วนดังกล่าวประมาณ 3 ปี นับแต่วนั เริ่ มต้ นของ
สัญญา โดยกองทุนมีสิทธิเลือกที่จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดังกล่าวออกไปได้ อีกครัง้ ละไม่เกิน 3 ปี แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่
เกินกว่าวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2575 ซึ่งเป็ นวันเดียวกับวันสิ ้นสุด ของอายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB และการชาระค่าเช่าสาหรับการเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มทังหมดนั
้
น้
จะกาหนดให้ ชาระเป็ นรายเดือน
โดยมูลค่ารวมทังหมดของผลตอบแทนการให้
้
เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวข้ างต้ นที่กองทุนจะได้ รับจะมี
มูลค่ารวมประมาณ 56,964.83 ล้ านบาท โดยบริ ษัทจัดการคาดว่า จานวนเงินค่าเช่าตลอดอายุสญ
ั ญา
เช่า สาหรับการเข้ าทาธุรกรรมกับ TTTBB ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) ข้ างต้ น จะมีมลู ค่าประมาณ 39,526.75
ล้ านบาท และมูลค่าของธุรกรรมตามข้ อ (2) ข้ างต้ น ตลอดอายุสัญญา (ซึ่งนับรวมอายุสัญญาที่ ต่อ
ออกไปทุก ๆ 3 ปี จนถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2575 ซึ่งเป็ นวันเดียวกับวันสิ ้นสุด ของอายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB) จะมีมลู ค่าประมาณ 17,438.08 ล้ านบาท ซึง่ จะ
มีมลู ค่ารวมประมาณ 56,964.83 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 96.86 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีมลู ค่าประมาณ 58,810.49
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ล้ านบาท) จึงทาให้ รายการดังกล่าวต้ องได้ รับมติ อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ตาม
ประกาศฯ ทน. 38/2562
4.3

ธุรกรรมการบริหารดูแลและบารุ งรั กษาทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม
กองทุนตกลงว่าจ้ างให้ TTTBB บริ หารดูแล และบารุ งรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่ม โดยได้ รับค่าตอบแทนจาก
กองทุน ในอัตรา 225.10 บาท ต่ อคอร์ กิ โลเมตรต่อ ปี (ไม่ร วมภาษี มูล ค่าเพิ่ ม) โดยมีร ะยะเวลาการ
ดาเนินงานจนถึงวันสิ ้นอายุ หรื อวันเลิกสัญญาเช่าหลัก โดยมีมลู ค่ารวมทังหมดของการว่
้
าจ้ างให้ TTTBB
บริ หารดูแล และบารุ งรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ประมาณ 2,334.86 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ เมื่อคานวณขนาดของรายการการว่าจ้ างให้ TTTBB บริ หารดูแล และบารุ งรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
แล้ ว รายการดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่เกิ นร้ อยละ 3.97 ของมูล ค่าทรั พ ย์ สินสุท ธิ ของกองทุน ซึ่งมี ขนาด
รายการมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีมลู ค่าประมาณ 58,810.49 ล้ านบาท) ทาให้ รายการว่าจ้ างให้ TTTBB
บริ หารดูแล และบารุ งรั กษาทรั พย์ สินส่วนเพิ่มดังกล่าวจะต้ องได้ รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนตามประกาศฯ ทน. 38/2562

4.4

ธุรกรรมการกู้ยืมเงิน
เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของแหล่งเงินทุนที่กองทุนจะใช้ เพื่อการลงทุนซื ้อทรัพย์สินส่วนเพิ่ม กองทุนอาจกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินในประเทศไทย เป็ นจานวนไม่เกิน 18,160,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น (1) จานวนไม่
เกิน 15,500,000,000 บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนส่วนหนึง่ สาหรับซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และ (2)
จานวนไม่เกิน 2,660,000,000 บาท เพื่อใช้ ในการชาระภาษี มลู ค่าเพิ่มจากการซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ส่วนเพิ่ม ซึ่งในเบือ้ งต้ นจะเป็ นการกู้ เงินจากธนาคารกรุ งเทพ และสถาบันการเงินอื่น ๆ (ถ้ ามี) ตามที่
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ดี การกู้ยืมเงินนี ้ จะขึ ้นอยู่กบั ผลการอนุมตั ิภายในของธนาคาร
ดัง กล่าว รวมตลอดจนการพิ จ ารณาของบริ ษัท จัดการถึงปั จ จัย ต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง ไม่ว่าจะเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนและระดับของอัตราดอกเบี ้ยในขณะระดมทุน ต้ นทุนทาง
การเงินของการระดมทุนในรู ปแบบต่าง ๆ รวมถึงความสามารถของกองทุนในการชาระคืนเงินกู้ ตามที่
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมโดยคานึงถึงประโยชน์ สงู สุดของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ
ทังนี
้ ้ เมื่อกองทุนได้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่าวแล้ ว เงินรายได้ ของกองทุนจะถูกนามาใช้ เพื่อชาระหนี ้ดอกเบีย้ และ
เงินต้ นของเงินกู้ ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินก่อน แล้ วจึงจะนาเงินรายได้ ส่วน
ที่เหลือไปจัดสรรเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน นอกจากนัน้ ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนและชาระ
บัญชีของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับชาระเงินคืนทุนหรื อผลประโยชน์ใด ๆ (ถ้ ามี) ภายหลังจากการ
ชาระหนี ้ดอกเบี ้ยและเงินต้ นของเงินกู้ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องทัง้ หมดให้ แก่ผ้ ูให้ ก้ ูจน
ครบถ้ วนแล้ ว

14

ทัง้ นี ้ เงื่ อนไขของการกู้ยื มเงิ นที่ กองทุนจะตกลงกับ สถาบันการเงิ นดังกล่าวข้ างต้ น จะเป็ นเงื่ อนไขที่
ใกล้ เคีย งกับ เงื่ อนไขการให้ สิน เชื่ อแก่ ลูก ค้ าชัน้ ดีของธนาคารพาณิ ช ย์ ส่วนใหญ่ ในประเทศไทย และ
สอดคล้ องกับ ข้ อตกลงทางการค้ า ในลัก ษณะเดี ย วกับ ที่ วิญ ญูช นจะพึ งกระท ากับ คู่ สัญ ญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน (arm’s length transactions)
อย่างไรก็ตาม ข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญากู้จะขึน้ อยู่กับผลการตรวจสอบสถานะของธุรกิ จ โดย
สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ อง
โดย ณ ปั จจุบนั ธนาคารกรุ งเทพถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนตามนัยแห่งประกาศฯ ทน. 38/2562
และประกาศฯ สธ. 14/2558 ตามที่รายละเอียดที่ระบุไว้ แล้ วในข้ อ 2. ข้ างต้ น
4.5

ธุรกรรมการแต่ งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินสาหรั บการลงทุนในทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม
บริ ษัท จัด การได้ แ ต่ง ตัง้ ให้ บมจ. หลัก ทรั พ ย์ บัว หลวง ซึ่ง ถื อ เป็ นบุ คคลที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กองทุน เป็ น
ที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้ างการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม การจัดหา
ผลประโยชน์ จากทรั พย์สินส่วนเพิ่ม แนะนาตารางเวลาในการดาเนินการที่สาคัญ และให้ คาปรึ กษาใน
การจัดหาแหล่งเงิ นทุนในการลงทุนในทรั พย์ สินส่วนเพิ่ ม อันเป็ นประโยชน์ สาหรั บกองทุน โดยในการ
ดาเนินการแต่งตังดั
้ งกล่าวนัน้ บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาถึงประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ บมจ.
หลักทรัพย์ บัวหลวง ซึง่ ถือเป็ นหนึง่ ในที่ปรึกษาทางการเงินชันน
้ าของประเทศ มีความเชี่ยวชาญในการให้
คาปรึ กษาทางการเงินที่เกี่ยวกับกองทุนโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ซึง่ รวมถึ งกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานประเภท
โทรคมนาคม) และตราสารทุนอื่น ๆ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง ได้ เป็ นที่ ปรึ กษา
ทางการเงินและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศสาหรับโครงการลงทุนในปั จจุบนั และการ
ระดมทุนครัง้ แรกของกองทุน จึงเห็นได้ ว่า บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้
และความเข้ าใจในลักษณะของทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนาแสง และโครงสร้ างการลงทุนในปั จจุบันของ
กองทุนเป็ นอย่างดี นอกจากนัน้ บริ ษัทจัดการยังได้ พิจารณาแล้ วว่า บมจ. หลักทรั พย์ บัวหลวง มิได้ รับ
งานเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ให้ กบั ลูกค้ ารายอื่นที่มีโอกาสมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับกองทุน ทัง้ นี ้ จัสมิน และ/หรื อ TTTBB จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง

5.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน

5.1

ธุรกรรมการซือ้ ขายทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม
มูลค่าของทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่กองทุนจะเข้ าลงทุนจะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากการนาทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ประกอบกับราคาประเมินของผู้ประเมิน ราคาอิสระทังสองราย
้
ทังนี
้ ้ มูลค่า
สุดท้ ายที่ กองทุนจะเข้ าซือ้ เพื่ อลงทุนในทรั พย์ สินส่วนเพิ่ม (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ

15

เพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม 4) จะไม่สูงกว่าราคาประเมินที่ต่าที่สดุ ของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย
ดังกล่าว ซึ่งการกาหนดราคาซือ้ ขายดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ ได้ คานึงถึงความเหมาะสมระหว่าง
คูส่ ญ
ั ญาอันเป็ นข้ อตกลงที่เป็ นผลจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขายด้ วยอานาจต่อรองทางการ
ค้ าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ โดยข้ อตกลง
ในราคาซื ้อขายดังกล่าวเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญา
ทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length transactions)
5.2

ธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ จากทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม
ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับจากการให้ เช่าทรั พย์ สินส่ วนเพิ่มซึง่ เป็ นอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลัก
และอัตราค่าเช่าตามสัญญาประกันรายได้ ค่าเช่า ดังกล่าวข้ างต้ น จะถูกกาหนดโดยเปรี ยบเที ยบจาก
ค่ า ตอบแทนที่ ก องทุ น ได้ รั บ จากทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น ลงทุ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น และเที ย บเคี ย งตามอัต รา
ผลตอบแทนทั่วไปในตลาด ซึ่งเป็ นไปตามหลักการกาหนดอัตราค่าเช่าตามทางการค้ าตามปกติอันมี
ลัก ษณะเดีย วกับที่ วิญ ญูช นจะพึงกระทากับ คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดีย วกัน (arm’s length
transactions) ซึง่ อยู่ในอัตราค่าเช่าที่เป็ นธรรมและเหมาะสม

5.3

ธุรกรรมการบริหารดูแล และบารุ งรั กษาทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม
การกาหนดราคาที่กองทุนจะต้ องชาระแก่ TTTBB เพื่อให้ บริ หาร ดูแล และบารุ งรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
เป็ นการกาหนดราคาตามเงื่อนไขที่ได้ คานึงถึงความเหมาะสมระหว่างคู่สญ
ั ญาอันเป็ นข้ อตกลงที่เป็ นผล
จากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขายด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง และคานึงถึงประโยชน์ ของกองทุนเป็ นสาคัญ โดยข้ อตกลงในราคาว่าจ้ างให้ TTTBB บริ หาร
ดูแล และบารุ งรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะ
พึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length transactions)

5.4

ธุรกรรมการกู้ยืมเงิน
การกาหนดอัตราดอกเบี ้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุ งเทพ และ
สถาบันการเงินอื่น ๆ (ถ้ ามี) ตามที่บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาต่อไป จะถูกกาหนดโดยธนาคารผู้ให้ ก้ โู ดย
พิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงและความสามารถของกองทุนในการชาระคืนหนี ้เงินกู้ และต้ นทุนใน
การปล่อยกู้ของธนาคาร และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยข้ อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนี ้ จะ
เป็ นข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ใกล้ เคียงกับการให้ สินเชื่อแก่ลูกค้ าชัน้ ดีของธนาคารพาณิ ชย์ ส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทย จึงมีความสอดคล้ องกับ ข้ อตกลงทางการค้ าในการให้ สิ น เชื่ อในลัก ษณะเดีย วกัน กับ ที่

4

ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง ทรัพย์ สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้ จ่าย ในการจัดพิมพ์ หนังสือชีช้ วน และ
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด เป็ นต้ น จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ ตกลงกัน
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ธนาคารพาณิ ชย์ พึงกระทากับคู่สัญญาซึ่งเป็ นลูกหนี ป้ ระเภทที่ ใกล้ เคียงกันโดยทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน (arm's length transactions)
5.5

เกณฑ์ หลักของการกาหนดมูลค่ าหรื อราคา
ราคาหรื อมูลค่าของธุรกรรม รวมถึงค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมในข้ อ 5.1-5.4 ข้ างต้ นนี ้

6.

(ก)

เป็ นธุรกรรมที่ใช้ ราคาที่เป็ นธรรม

(ข)

เป็ นธุรกรรมที่บคุ คลที่มีสว่ นได้ เสียกับการทาธุรกรรมไม่มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจเข้ าทาธุรกรรม

(ค)

การคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการเข้ า ท าธุ ร กรรมจากกองทุ น อยู่ ใ นอัต ราที่ เ ป็ นธรรมและ
เหมาะสม

(ง)

เป็ นธุรกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ สาหรับกองทุน

(จ)

เป็ นการทาธุรกรรมในลักษณะที่เป็ นธรรมเนียมทางค้ าปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับบุคคล
ทัว่ ไปที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (at arm’s length transactions)

ผลประโยชน์ ท่ กี องทุนจะได้ รับและความเหมาะสมในการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัท จัด การเห็นว่า การตกลงเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องดังกล่าวข้ างต้ น เพื่ อการลงทุนใน
ทรัพย์ สินส่วนเพิ่มนัน้ มีความเหมาะสมเนื่องจากการลงทุนดังกล่าวสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หลักของ
กองทุน ซึง่ เน้ นการลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีศกั ยภาพในการสร้ างผลตอบแทนเพื่อ
เป็ นรายได้ ให้ แก่กองทุน เพื่อให้ กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ในระยะยาว โดย
การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้จะเพิ่มรายได้ และผลตอบแทนการลงทุนรวมถึงมูลค่าทรัพย์สินให้ กบั กองทุน อัน
จะส่งผลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ รับผลประโยชน์ ตอบแทนในระยะยาวเพิ่มมากขึ น้ ซึ่งการทาธุรกรรม
ดังกล่าวจะก่อให้ เกิดผลประโยชน์ตา่ ง ๆ แก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี ้

6.1

การลงทุนในทรั พย์ สินส่ วนเพิ่มสอดคล้ องวัตถุประสงค์ หลักของกองทุน
การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นเพิ่ ม นี ้ เป็ นการขยายการลงทุ น ของกองทุ น ซึ่ ง มี ค วาม สอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึง่ เน้ นการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่ มีศกั ยภาพในการ
สร้ างผลตอบแทนเพื่อเป็ นรายได้ ให้ แก่ กองทุน เพื่อให้ กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนได้ ในระยะยาว โดยการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้จะเพิ่มรายได้ และผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงมูลค่า
ทรั พย์ สินให้ กับกองทุน อันจะส่งผลให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน ได้ รับผลประโยชน์ ตอบแทนในระยะยาวเพิ่ ม
มากขึ ้น
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6.2

การลงทุนในทรั พย์ สินส่ วนเพิ่มทาให้ กองทุนมีทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ครอบคลุ ม
พืน้ ที่ในประเทศมากขึน้ อันเป็ นการเพิ่มศักยภาพของทรั พย์ สินโดยรวมของกองทุน และทาให้
เกิดความได้ เปรี ยบในเชิงกลยุทธ์
ทรั พย์ สินส่วนเพิ่มเป็ นเส้ นใยแก้ วนาแสงที่อยู่ในเส้ นทางที่เพิ่ม เติมจากเส้ นทางของเส้ นใยแก้ วนาแสงที่
กองทุนมีอยู่เดิมเป็ นจานวนประมาณ 19,240 เส้ นทาง คิดเป็ นระยะทางประมาณ 57,580 กิโลเมตร
ครอบคลุม 925 อาเภอ ใน 77 จังหวัด ทาให้ กองทุนมีศักยภาพในการจัดหาประโยชน์ จากทรั พย์ สิ น
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานได้ เพิ่มขึ ้น และยังทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบทางกลยุทธ์ ทงด้
ั ้ านการกระจายตัว
ของทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสงและความสามารถในการสร้ างรายได้ ของทรัพย์สินดังกล่าวที่เพิ่มมากขึ ้น

6.3

การลงทุนในทรั พย์ สินส่ วนเพิ่มเป็ นทรั พย์ สินที่มีความจาเป็ นต่ อการดาเนินกิจการให้ บริ การ
บรอดแบนด์ อนิ เทอร์ เน็ต อันเป็ นการเพิ่มโอกาสในการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุน
การลงทุนในทรั พย์ สินส่วนเพิ่ มนี ้ เป็ นการลงทุนในทรั พย์ สินที่ มีความสาคัญและจาเป็ นต่อการดาเนิ น
กิจการให้ บริ การในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต โดยกองทุนจะสามารถจัดหาประโยชน์จากทรั พย์ สิน
ส่วนเพิ่มที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวจานวนร้ อยละ 80 ของจานวนทรัพย์สินส่วนเพิ่มทังหมด
้
โดย
การให้ เ ช่ า ระยะยาวตามสัญ ญาเช่ า หลัก ให้ แ ก่ TTTBB ซึ่ง ในปั จ จุ บัน เป็ นหนึ่ ง ในผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตรายใหญ่ของประเทศไทย และมี ความสามารถในการชาระค่าเช่าให้ กบั กองทุน
ท าให้ ก องทุ น มี โ อกาสที่ จ ะได้ รั บ ผลตอบแทนที่ มั่น คงจากการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นเพิ่ ม ดัง กล่ า ว
นอกจากนัน้ กองทุนยังสามารถนาทรัพย์สินส่วนเพิ่มจานวนร้ อยละ 20 ไปจัดหาผลประโยชน์เพิ่มเติมจาก
ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายอื่น (โดยมี TTTBB เป็ นผู้รับประกันรายได้ ค่าเช่า โดยจะเข้ าเป็ นผู้
เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นเพิ่ ม ดั ง กล่ า วแทนในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผ้ ู เช่ า รายอื่ น ) เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ
โทรคมนาคมประเภทบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในอนาคต ที่จะสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่กองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนต่อไป

6.4

โอกาสที่จะได้ รับ ผลตอบแทนที่มากขึน้ จากการขยายระยะเวลาการเช่ าตามสั ญญาเช่ า หลั ก
สาหรั บทรั พย์ สินที่กองทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบัน
การที่กองทุนเข้ าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มนี ้ TTTBB ได้ ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สิน
เส้ นใยแก้ วนาแสงที่กองทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบนั ซึง่ ให้ TTTBB เช่าอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลัก จากเดิมที่จะ
สิ ้นสุดลงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ให้ ไปสิ ้นสุดในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2575 ซึ่งตรงกับวัน
สิ ้นสุดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB รวมถึงมีเงื่อนไขในการต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าหลัก (สาหรับทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสง (Optical Fiber Cable) ส่วนที่กองทุนลงทุนอยู่
ในปั จจุบัน และส่วนที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 1) ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ ้นสุดสัญญาเช่า
หลัก หาก TTTBB มีรายได้ จากการให้ บริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573
ไม่ต่ากว่า 40,000,000,000 บาท และ TTTBB ได้ รับการต่ออายุใบอนุญาตที่ เกี่ยวข้ อง รวมถึงความ
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เห็นชอบต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อสัญญาเช่าหลัก
ออกไปอีก 10 ปี ข้ างต้ น จะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์ กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม) ซึ่ง
เท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับขึ ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้ างต้ น ทุก
วันที่ 1 มกราคม ของทุก ปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาผู้บริ โภค (CPI) ที่ ประกาศโดย
กระทรวงพาณิชย์ ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 0 ต่อปี โดยหากมีการขยายระยะเวลา
ดังกล่าว จะทาให้ กองทุนมี รายได้ จ ากค่าเช่ า ตามสัญญาของทรั พย์ สิน ที่ ก องทุน ลงทุน อยู่ในปั จ จุบัน
ยาวนานขึ ้น อันจะทาให้ กองทุนมีความมัน่ คงของรายได้ เพิ่มขึ ้น และเป็ นการช่วยเสริ มสร้ างความเชื่อมัน่
ให้ แก่นกั ลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับความแน่นอนในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
7.

แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการลงทุนในทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม
แหล่งเงิ นทุนที่ กองทุนจะนามาใช้ เพื่ อลงทุนในทรั พย์ สินส่วนเพิ่ มนี ้ จะมาจากการเพิ่ มทุนของกองทุน
และมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศไทย โดยการระดมทุนทังสองวิ
้
ธีดงั กล่าวข้ างต้ น
จะมีจานวนรวมไม่เกิน 38,000,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่
ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม5) ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

7.1

การเพิ่มทุนและเสนอขายหน่ วยลงทุนที่ออกใหม่ ของกองทุน
กองทุนจะดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนในจานวนรวมไม่เกิน 24,629,000,000 บาท จากเดิม
ทุนจดทะเบี ยน 54,183,800,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 9.8516 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียน
จ านวนไม่ เกิ น 78,812,800,000 บาท โดยการออกและจัด สรรหน่ ว ยลงทุน ใหม่ ใ นจ านวนไม่ เ กิ น
2,500,000,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษัทจัดการจะได้ กาหนดต่อไป โดยบริ ษัทจัดการมีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจที่
จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใด ๆ หากการเสนอขายดังกล่าว (ก) อาจส่งผลทา
ให้ ก องทุ น หรื อ บริ ษั ท จัด การด าเนิ น การใด ๆ ที่ เ ป็ นการขัด ต่ อ กฎหมายหรื อ ระเบี ย บข้ อ บัง คับ ของ
ต่างประเทศ (ข) จะเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฎ
และระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อทาให้ กองทุนหรื อ
บริ ษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในการ
จัดสรร (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรี ยกว่า “ผู้ถือหน่ วยลงทุนเดิมที่มี
สิทธิ”) ในการนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ อาจแสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิ ที่
ได้ รับจัดสรร หรื อเกิ นกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรร หรื อสละสิทธิ ไม่จองซือ้
หน่วยลงทุนใหม่ในครัง้ นี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มี

5

ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง ทรัพย์ สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้ จ่าย ในการจัดพิมพ์ หนังสือชีช้ วน และ
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด เป็ นต้ น จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ ตกลงกัน
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สิทธิ ใ นรอบแรกแล้ ว กองทุน อาจจะจัดสรรหน่ วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื อ้ โดยผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมที่มีสิทธิดงั กล่าว ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจานงที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่
เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน อย่างน้ อยหนึง่ รอบหรื อจนกว่าจะหมด และใน
กรณีที่การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ข้างต้ นทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหน่วย
ลงทุนใหม่เป็ นจานวนที่มีเศษของหน่วยลงทุนซึง่ ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ กองทุนจะ
ปั ดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สุด (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนดังกล่าวตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบ 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน) ทังนี
้ ้ การกาหนดจานวนหน่วยลงทุนใหม่
และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้ รับการพิจารณาและกาหนดโดยบริ ษัทจัดการก่อนการเสนอขาย
โดยจะพิจารณาประกอบกับราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ที่จดั ทาโดยบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
อิสระทังสองราย
้
ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง เช่น สภาวะตลาดเงินและตลาด
ทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ศักยภาพใน
เชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และอัตราดอกเบี ้ยทังภายในประเทศและภายนอกประเทศ
้
เป็ นต้ น
7.2

การกู้ยืมเงิน
กองทุนจะกู้ยืมเงินเป็ นจานวนไม่เกิน 15,500,000,000 บาท เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งเพื่อการ
ลงทุนในทรั พย์ สินส่วนเพิ่ม นอกจากนัน้ กองทุนอาจกู้ยืมเงินอีก จานวนไม่เกิน 2,660,000,000 บาท
เพื่อใช้ ในการชาระภาษี มูลค่าเพิ่มจากการซื ้อกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินส่วนเพิ่ม รวมเป็ นจานวนทัง้ สิ น้ ไม่
เกิ น 18,160,000,000 บาท ซึง่ ในเบื ้องต้ นจะเป็ นการกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุ งเทพ และสถาบันการเงิน
อื่น ๆ (ถ้ ามี) ตามที่บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ดี การกู้ยืมเงิ นนีข้ ึน้ อยู่กับผลการอนุมัติ
ภายในของธนาคารดังกล่าว ตลอดจนการพิจารณาของบริ ษัทจัดการถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าจะ
เป็ นการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนและระดับของอัตราดอกเบีย้ ในขณะระดมทุน
ต้ นทุนทางการเงิ นของการระดมทุนในรู ปแบบต่าง ๆ รวมถึงความสามารถของกองทุนในการชาระคืน
เงินกู้ ตามที่บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสาคัญ

7.3

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหน่ วยจากการเสนอขายหน่ วยลงทุนใหม่
(1)

ผลกระทบต่อสิทธิ ออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Control Dilution) ซึ่งคานวณมาจากสูตร
ดังต่อไปนี ้
จานวนหน่วยลงทุนใหม่ที่เสนอขายในครัง้ นี ้
จานวนหน่วยลงทุนในปั จจุบนั + จานวนหน่วยลงทุนใหม่ที่เสนอขายในครัง้ นี ้
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ไม่เกิน 2,500,000,000
5,500,000,000 + ไม่เกิน 2,500,000,000
ดังนัน้ ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Control Dilution) จากการเสนอขาย
หน่วยลงทุนใหม่ในครัง้ นี ้ จะมีไม่เกินร้ อยละ 31.25
(2)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน (Price Dilution)
ยังไม่สามารถคานวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากยังไม่มีการกาหนด
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่

8.

การเข้ าทาธุรกรรม
บริ ษัทจัดการได้ พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการการลงทุนในทรั พย์ สินส่วนเพิ่มแล้ ว และ
เห็นควรนาเสนอเรื่ องการลงทุนเพิ่มเติมในทรั พย์ สินส่วนเพิ่ม การจัดหาผลประโยชน์ของทรั พย์ สินส่วน
เพิ่ม การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม พร้ อมกับเรื่ องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป

9.

เงื่อนไขการเข้ าทารายการ
การเข้ าทารายการลงทุนในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนเพิ่มและการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
ตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น เป็ นการเข้ าทาธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รายการดังกล่าว
เป็ นการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 3
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน การเข้ าทารายการดังกล่าวจึงจาเป็ นต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุน ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วย
ลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยองค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เรื่ องดังกล่าวจะต้ องมีจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือ
หน่วยลงทุนทังหมด
้
และผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องถือหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการขออนุมตั ิเรื่ องดังกล่าวข้ างต้ น แต่สามารถ
นับผู้ถือหน่วยลงทุนและจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษดังกล่าวเป็ น
องค์ประชุมได้
ในส่วนของการเพิ่มทุนของกองทุน ต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือ หน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึง่ ใน
เรื่ องนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม และสาหรับ
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การเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนนัน้ กองทุนจะต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะไม่นบั รวมจานวนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ
กับการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษกับการได้ มาซึ่ง ทรัพย์ สินส่วนเพิ่มและการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้ วย

10.

ชื่อ

จานวนหน่ วย

จัสมิน

2,800,888,888.88

สัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุน
ที่จาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุน
)ร้ อยละ(
22.88

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มในครัง้ นี ้ มีประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนและมีความเหมาะสมสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ หลักของกองทุน ซึ่งเน้ นการลงทุนในทรั พย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่ มีศกั ยภาพในการสร้ างผลตอบแทนเพื่อเป็ นรายได้ ให้ แก่กองทุน ประกอบกับ
มีการคาดการณ์ ว่าแนวโน้ มและโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย
ยังมีอยู่มาก ซึง่ การลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว จะทาให้ กองทุน มีรายได้ และผลตอบแทนเพิ่มขึ ้น
และสามารถจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ในระยะยาวได้ มากขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับการที่
กองทุนมิได้ ลงทุนเพิ่มเติมเลย นอกจากนัน้ การลงทุนในทรั พย์ สินส่วนเพิ่มดังกล่าว จะเป็ นการขยาย
โครงข่ายของเส้ นใยแก้ วนาแสงให้ ครอบคลุมพืน้ ที่ในประเทศเพิ่มมากขึน้ อันจะทาให้ กองทุนเกิดความ
ได้ เปรี ยบในเชิงกลยุทธ์ทงทางด้
ั้
านการกระจายตัวของทรัพย์สินและความสามารถของทรัพย์สินในการหา
รายได้ ซึง่ จะเปิ ดโอกาสให้ กองทุนสามารถจัดหาประโยชน์ เพิ่มเติมได้ จากทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสงที่
กองทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบนั และทรัพย์สินส่วนเพิ่ม นอกจากนัน้ กองทุนยังจะได้ ขยายอายุของสัญญาเช่า
หลักของทรั พย์ สินเส้ นใยแก้ วนาแสงซึ่งกองทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบันที่ให้ TTTBB เช่าอยู่ จากกาหนด
ระยะเวลาเดิมออกไปอีกเกือบ 6 ปี โดยการแก้ ไขข้ อสัญญาดังกล่าวจะทาให้ กองทุนมี ความมัน่ คงของ
กระแสรายได้ จากค่าเช่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบนั ยาวนานขึ ้น ซึง่ ถือเป็ นประโยชน์แก่กองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า การเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินส่วนเพิ่ มในครั ง้ นีจ้ ะทาให้ ขนาดและ
มูลค่าตลาดของกองทุนเพิ่มสูงขึ ้น ซึง่ จะช่วยเสริ มสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ
เป็ นการช่วยดึงดูดให้ มีผ้ ูสนใจเข้ าลงทุนในกองทุนเพิ่มมากขึน้ และยังช่วยเสริ มสร้ างภายลักษณ์ ของ
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ตลาดหลักทรัพย์ของไทยและการซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดฯ ให้ มีความน่าสนใจในสายตาของนักลงทุน
ไทยและต่างชาติเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
โดยสรุ ปแล้ ว บริ ษัทจัดการได้ พิจารณา เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาการลงทุนในทรัพย์สิน
ส่วนเพิ่มในจานวนมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 38,000,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม และค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม6) โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนทรัพย์สนิ ส่วนเพิ่มครัง้ นี ้ จะ
มาจาก (ก) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ในจานวนรวมไม่เกิน 24,629,000,000 บาท จากเดิม
ทุนจดทะเบี ยน 54,183,800,000 บาท มูลค่าที่ ตราไว้ หน่วยละ 9.8516 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียน
จานวนไม่เกิน 78,812,800,000 บาท และ (ข) การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศไทยเป็ นจานวน
ไม่เกิ น 15,500,000,000 บาท เพื่ อใช้ เป็ นเงิ นทุนส่วนหนึ่งสาหรั บซื ้อกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินส่วนเพิ่ ม
นอกจากนัน้ กองทุ น อาจท าการกู้ ยื ม เงิ น จากสถาบัน การเงิ น ในประเทศไทยอี ก เป็ นจ านวนไม่ เ กิ น
2,660,000,000 บาท เพื่อใช้ ในการชาระภาษี มลู ค่าเพิ่มจากการซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม รวม
เป็ นจานวนเงินกู้ทงสิ
ั ้ ้นไม่เกิน 18,160,000,000 บาท
โดยประมาณการเงินปั นส่วนแบ่ง กาไรต่อหน่วยของกองทุน (Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) ที่
คาดว่าจะได้ รับ ภายหลังการเข้ าลงทุนในสินทรัพย์สว่ นเพิ่ม จะไม่ต่าไปกว่าประมาณการเงินปั นส่วนแบ่ง
กาไรต่อหน่วยของกองทุนในกรณีที่กองทุนมิได้ ทาการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม โดยกองทุนได้ แต่งตังผู
้ ้
ประเมินราคาอิสระสองรายเพื่อทาหน้ าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข้ อมูลสรุ ปรายงานการประเมินมูลค่าทรั พย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสงของผู้ประเมินราคาอิสระและ
ประมาณการทางการเงินที่เกี่ยวข้ องให้ ทราบต่อไป นอกจากนี ้ อัตราค่าเช่าที่กองทุนจะได้ รับจากการนา
ทรัพย์สินส่วนเพิ่มไปจัดหาผลประโยชน์ เป็ นไปทางการค้ าตามปกติ มีลกั ษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน (arm’s length transactions) และอยู่ในอัตราที่เป็ น
ธรรมและเหมาะสม
นอกจากนี ้ การเพิ่มทุนยังเป็ นการช่วยเพิ่มปริ มาณหน่วยลงทุนซึง่ จะเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องของการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดรอง และยังเป็ นการเพิ่มขนาดของทรัพย์สินรวมของกองทุนด้ วย อีก
ทัง้ ยังเป็ นโอกาสที่ดีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้ ลงทุนในกองทุนเพิ่ม อันเป็ นการเพิ่มโอกาสในการรั บ
ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนอีกด้ วย
ทังนี
้ ้ มูลค่าสุดท้ ายที่กองทุนจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม อัตราผลตอบแทนสุดท้ ายที่กองทุนจะได้ รับ
จากการนาทรัพย์สินส่วนเพิ่มไปจัดหาผลประโยชน์ ขนาดการเพิ่มทุนและวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
นัน้ จะได้ พิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องต่อไป เช่น มูลค่าของทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่ได้ จากการประเมินค่า
6

ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง ทรัพย์ สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้ จ่าย ในการจัดพิมพ์ หนังสือชีช้ วน และ
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด เป็ นต้ น จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ ตกลงกัน
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โดยผู้ประเมินราคาอิสระทังสองราย
้
และ สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนโดยรวมในขณะเข้ าทารายการ
เป็ นต้ น
เอกสารฉบับนี ้เป็ นเอกสารเบื ้องต้ นซึง่ จัดทาขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการชี ้แจงข้ อ มูลเกี่ยวกับวาระที่จะต้ องมีการลง
มติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั ง้ ที่ 1/2562 เพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนทราบเกี่ยวกับ
แนวทางที่ใช้ พิจารณาในการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ครัง้ นี ้เท่านัน้ โดยเอกสารฉบับนี ้ไม่มีเจตนาเพื่อการเสนอ
ขาย (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม) หรื อเพื่อการชักชวนให้ ลงทุนในหน่วยลงทุนใหม่ตามเอกสารฉบับนี ้หรื อ
ในเวลานีแ้ ต่อย่างใดไม่ว่าจะในประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อประเทศอื่นใด นอกจากนัน้ การเสนอขายหน่วยลงทุน
ใหม่ของกองทุนเพื่อเพิ่มทุนตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี ้จะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดโดยบริ ษัทจัดการ (ซึง่
รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ ผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการตรวจสอบทางเทคนิคของทรัพย์สิน เป็ น
ต้ น) และจะขึ ้นอยู่กบั การอนุมตั ิของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การเจรจาต่อรองสัญญาระหว่างกองทุนกับคูส่ ญ
ั ญา
แต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง (เช่น จัสมิน, TTTBB และสถาบันการเงินผู้ให้ ก้ ู เป็ นต้ น) รวมถึงกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายที่
เกี่ ยวข้ องดังกล่าวอาจต้ องได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ หน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้ องก่อน ซึ่งถ้ ามีการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน หน่วยลงทุนใหม่ดงั กล่าวจะถูกเสนอขายตาม
รายละเอียดที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเท่านัน้ ทังนี
้ ้ กองทุนและบริ ษัทจัดการไม่มี เจตนาที่จะจดทะเบียนหน่วย
ลงทุนใหม่จากการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ (ไม่วา่ ส่วนหนึง่ ส่วนใดหรื อทังหมด)
้
ภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1993 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด
ข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ยังไม่เป็ นที่สิ ้นสุดและอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ เอกสารฉบับนี ้และข้ อมูลในเอกสาร
ฉบับนี ้จะไม่ถกู ทาซ ้า ดัดแปลง นาออกแสดง หรื อเผยแพร่ ตอ่ ผู้ที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมในกองทุนเว้ นแต่เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด
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เอกสารแนบ 2
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานบรอดแบนด์ อนิ เทอร์ เน็ต จัสมิน (JASIF)
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน (JASIF) (“กองทุน”) ขอรายงานเกี่ยวกับความประสงค์ในการ
เพิ่มทุนของกองทุน และการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ดังต่อไปนี ้
1.

การเพิ่มทุน
บริ ษัทจัดการมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุน จดทะเบียนในจานวนรวมไม่เกิน 24,629,000,000 บาท จาก
เดิมทุนจดทะเบียน 54,183,800,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 9.8516 บาท โดยจะออกและเสนอ
ขายหน่วยลงทุนใหม่ในจานวนไม่เกิ น 2,500,000,000 หน่วย รวมเป็ นทุนจดทะเบี ยนจานวนไม่ เกิ น
78,812,800,000 บาท โดยการเพิ่มทุนของกองทุนในครัง้ นี ้ เป็ นการเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงิ นทุน (ตามรายละเอียดที่ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 (สารสนเทศการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ องในการลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานประเภททรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสงเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง)) ทังนี
้ ้
การกาหนดจานวนหน่วยลงทุนที่ออกใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่จะได้ รับการพิจารณา
และกาหนดโดยบริ ษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยจะพิจารณาประกอบกับราคาประเมินค่าทรั พย์สิน
กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานประเภททรั พ ย์ สิน เส้ นใยแก้ วน าแสงเพิ่ มเติมที่ จัดท าโดยบริ ษัทปร ะเมิน ค่า
ทรัพย์สินอิสระจานวน 2 ราย ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง เช่น สภาวะตลาด
เงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม
ศัก ยภาพในเชิ งพาณิ ช ย์ ข องทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุนเพิ่ มเติม และอัตราดอกเบี ย้ ทัง้ ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ เป็ นต้ น

2.

การจัดสรรหน่ วยลงทุนใหม่
รายละเอียดการจัดสรร
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ทงหมดจ
ั้
านวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลง
ทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษัท
จัดการจะได้ กาหนดต่อไป โดยการกาหนดจานวนหน่วยลงทุนใหม่จะได้ รับการพิจารณาและกาหนดโดย
บริ ษัทจัดการก่อนการเสนอขายโดยคานึงถึงจ านวนเงิ นที่ ต้องใช้ ในการเข้ าลงทุน ในทรั พย์ สินกิ จการ
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โครงสร้ างพื ้นฐานประเภททรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จานวนไม่
เกิน 700,000 คอร์ กิโลเมตร (“ทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม”) โดยบริ ษัทจัดการมีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดๆ หากการเสนอขายดังกล่าว (ก) อาจส่งผลทาให้ กองทุนหรื อ
บริ ษัทจัดการดาเนินการใด ๆ ที่เป็ นการขัดต่อกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื อ (ข) จะ
เป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องมีภาระหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฎ
และระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อทาให้ กองทุนหรื อ
บริ ษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในการ
จัดสรร (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรี ยกว่า “ผู้ถือหน่ วยลงทุนเดิมที่มี
สิทธิ”) โดยหน่วยลงทุนใหม่ดงั มีรายละเอียดตามวาระนีห้ รื อตามเอกสารแนบ 1 จะไม่ได้ รับการจด
ทะเบียนภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1993 หรื อกฎหมายของรัฐใด
ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย
ในการนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ มีสิทธิ อาจแสดงความจานงที่ จะซือ้ หน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิ ที่ได้ รั บ
จัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรร หรื อสละสิทธิ ไม่จองซื ้อหน่วย
ลงทุนใหม่ในครัง้ นี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ
ในรอบแรกแล้ ว กองทุนอาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื ้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มี
สิทธิ ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจานงที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่า
สิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน อย่างน้ อยหนึ่งรอบหรื อจนกว่าจะหมด และในกรณีที่
การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ข้างต้ นทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุน
ใหม่เป็ นจานวนที่มีเศษของหน่วยลงทุนซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ กองทุนจะปั ด
เศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ ทังนี
้ ้ รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ เป็ นไปตามที่
จะกาหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่และหนังสือชี ้ชวน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ในการจองซือ้ หน่วย
ลงทุนใหม่ (Record Date) โดยจะแจ้ งวันกาหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
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ตารางดังต่อไปนี ้ เป็ นข้ อมูลโดยสรุ ปของการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
การจัดสรร
หน่ วยลงทุน

จานวน
หน่ วยลงทุน

อัตราส่ วน
(เดิม:ใหม่ )

ราคาเสนอ
ขาย
(บาทต่ อ
หน่ วย)

การจัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมที่มีสทิ ธิ
(โปรดพิจารณา
หมายเหตุ (ก))

จานวนหน่วย
ลงทุนใหม่
ทังหมด
้

กาหนดใน
ภายหลัง

กาหนดใน
ภายหลัง

(โปรดพิจารณา (โปรดพิจารณา
หมายเหตุ (ข)) หมายเหตุ (ค)

ระยะเวลาจอง
ซือ้ และ/หรือ
ชาระเงินค่ า
หน่ วยลงทุน

หมายเหตุ

กาหนดใน
ภายหลัง

โปรด
พิจารณา

(โปรดพิจารณา
หมายเหตุ (ค)

หมายเหตุ (ง)
และ (จ)

หมายเหตุ
(ก)

บริษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนให้ แก่ บุคคลใด หรื อ “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” (ตามคานิยามที่กาหนด
ไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตังและจั
้
ดการกองทุน
รวมโครงสร้ างพื ้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562) อันส่งผลให้ บคุ คลหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันดังกล่าวข้ างต้ นถือหน่วย
ลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุน เว้ นแต่เป็ นบุคคลที่ ได้ รับยกเว้ นตามที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงานก.ล.ต.”) ประกาศกาหนด
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนให้ แก่บุคคลใด ที่จะเป็ นการฝ่ าฝื น
กฎเกณฑ์อื่น ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(ข)

อัตราส่วนการเสนอขายดังกล่าวข้ างต้ นจะคานวณจากจานวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทัง้ หมดก่อนการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของกองทุน หารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนใหม่ที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มี สิทธิ ในราคาต่อ
หน่วยตามที่บริษัทจัดการจะได้ กาหนดต่อไป

(ค)

การกาหนดจานวนหน่ ว ยลงทุน ที่ ออกใหม่แ ละราคาเสนอขายหน่ วยลงทุนที่ ออกใหม่นีจ้ ะพิจารณาประกอบกับ ราคา
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติม ที่จดั ทาโดยบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระ 2 ราย ตลอดจนการ
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง เช่น สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
ใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบี ้ยทัง้
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายจะได้ รับการพิจารณาและกาหนดโดยบริ ษัทจัดการก่อน
การเสนอขาย

(ง)

บริ ษัทจัดการมีอานาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหน่วยลงทุนที่คงเหลือให้ แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ประสงค์จะจองซื ้อ
หน่วยลงทุนเกินสิทธิของตน ทังนี
้ ้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(จ)

ให้ บ ริ ษั ท จัด การเป็ นผู้มีอานาจในการ (กก) พิจารณากาหนด และ/หรื อ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรและเสนอขายหน่วยลงทุนในข้ อ 2 (การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ) นี ้ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุน (Record Date) วิธีการเสนอขาย
สัดส่วนการเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย จานวนหน่ วยลงทุน ใหม่ ราคาเสนอขาย จานวนครัง้ ของการเสนอขาย
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จานวนรอบที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ วิธีการจองซื ้อ ระยะเวลาจองซื ้อ อัตราส่วนใน
การใช้ สิทธิจองซื ้อหน่วยลงทุน ลักษณะและประเภทของหน่วยลงทุนที่จะได้ รับการจัดสรร วิธีการหรื อเงื่อนไขในการชาระ
ราคาหน่วยลงทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว ตลอดจน
มีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใด ๆ หากการเสนอขายดังกล่าว (1) อาจส่งผล
ทาให้ กองทุนหรือบริษัทจัดการดาเนินการใด ๆ ที่เป็ นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรือ (2) จะ
เป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องมีภาระหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฎและระเบียบที่
เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อทาให้ กองทุนหรื อบริ ษัทจัดการมีภาระเกินสมควร
หรื อ (3) ไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรร (ขข) เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ
และ/หรือ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรร
หน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรื อ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ รวมทัง้
ดาเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรื อ ยื่นคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรื อองค์การ
ของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าวและการนาหน่วยลงทุนใหม่เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ นต้ น (คค) เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง ในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรร
หน่ ว ยลงทุน ใหม่ การแต่งตัง้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ผู้จัด จาหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ และตัว แทนรั บ จองซือ้ หลัก ทรั พ ย์ ( งง)
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนกาหนดหรือแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด
ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้ การออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนสาเร็จลุลว่ ง (จจ) แต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบ
อานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (กก) ถึง (งง) ข้ างต้ น

3.

การกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหน่ วยลงทุน
ใหม่
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครัง้ ที่ 1/2562 ใน วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.
2562 ตังแต่
้ เวลา 9.30 น. ณ ห้ องแกรนด์บอลรู ม ชันล็
้ อบบี ้ (L) โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุ งเทพ
โดยกาหนดให้ วนั ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้ า
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครัง้ ที่ 1/2562 (Record date)

4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/การออกเสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนใหม่ ต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
และเงื่อนไขในการอนุญาต (ถ้ ามี)
ภายหลังจากที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในการลงทุนในทรัพย์สิน
ส่วนเพิ่ ม การเพิ่ มทุน การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ และเรื่ องอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้ อง ตามวาระที่ เสนอในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครัง้ ที่ 1/2562 บริ ษัทจัดการจะดาเนินการยื่นหนังสือชี ้ชวนต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ต่อไป

5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อนาเงินที่ได้ ไปใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของเงินทุนที่ต้องใช้ ในการลงทุนในกรรมสิทธิ์โดยการซื ้อ ทรัพย์สินส่วน
เพิ่ม ทังนี
้ ้ รายละเอียดทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติมเป็ นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 โดยราคาซื ้อขาย
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ทรั พย์ สินส่วนเพิ่มอยู่ที่ราคาไม่เกิน 38,000,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรั พย์ สินส่วนเพิ่ม 7) โดยกองทุนพิจารณาราคาดังกล่าวประกอบกับราคาประเมินของผู้
ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ได้ แก่ บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท ซี.ไอ.ที.
แอพเพรซัล จากัด ทังนี
้ ้ มูลค่าสุดท้ ายที่กองทุนจะเข้ าซื ้อเพื่อลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะไม่สงู กว่าราคา
ประเมินที่ต่าที่สดุ ของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 รายดังกล่าว
6.

ประโยชน์ ท่ กี องทุนจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่ วยลงทุนที่ออกใหม่
บริ ษัทจัดการคาดว่าการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่เพื่อนามาลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มนี ้ จะ
ทาให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาวจากการที่กองทุนลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีคณ
ุ ภาพดี และยังเป็ นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ของกองทุนซึ่ง
จะก่อให้ เกิดผลประโยชน์ แก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ใน
สารสนเทศการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องในการลงทุนในทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพื น้ ฐาน
ประเภททรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสงเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

7.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถือหน่ วยลงทุนจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่ วยลงทุนที่ออกใหม่
บริ ษัทจัดการคาดว่าการเพิ่มทุนของกองทุนจะมีประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากเป็ นการเพิ่มทุน
เพื่ อนามาลงทุน ในทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐาน ซึ่งมีศักยภาพในการสร้ างผลตอบแทนเพื่ อเป็ น
รายได้ ใ ห้ แก่ กองทุน และผู้ถือหน่ วยลงทุน ประกอบกับแนวโน้ มและโอกาสในการขยายตัวของธุ รกิ จ
บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย จะทาให้ กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ได้ ในระยะยาว โดยการลงทุนเพิ่มเติมในทรั พย์ สินส่วนเพิ่มในครั ง้ นี ้ จะเพิ่มรายได้ และผลตอบแทนการ
ลงทุน รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินให้ กบั กองทุน อันจะส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนใน
ระยะยาวเพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้ การเพิ่มทุนยังเป็ นการช่วยเพิ่มปริ มาณหน่วยลงทุนซึง่ จะเป็ นการเพิ่ม
สภาพคล่องของการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดรอง และยังเป็ นการเพิ่มขนาดของทรัพย์สิน
รวมของกองทุนด้ วย อีกทัง้ ยังเป็ นโอกาสที่ดีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมจะได้ ลงทุนในกองทุนเพิ่ม อันเป็ นการ
เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนอีกด้ วย (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ในสารสนเทศการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องในการลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานประเภททรั พ ย์ สิ น เส้ น ใยแก้ ว น าแสงเพิ่ มเติม ครั ง้ ที่ 1 การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ปรากฏในเอกสาร
แนบ 1)
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ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์ สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้ จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชีช้ วน และ
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด เป็ นต้ น บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) และ/หรือ TTTBB จะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้
ตกลงกัน
5

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติ
การเพิ่มทุน/จัดสรรหน่ วยลงทุนเพิ่มทุน
ผลกระทบที่มีตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ มีดงั นี ้

8.1.

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Control Dilution) ซึง่ คานวณมาจากสูตรดังต่อไปนี ้
จานวนหน่วยลงทุนใหม่ที่เสนอขายในครัง้ นี ้
จานวนหน่วยลงทุนในปั จจุบนั + จานวนหน่วยลงทุนใหม่ที่เสนอขายในครัง้ นี ้
ไม่เกิน 2,500,000,000
5,500,000,000 + ไม่เกิน 2,500,000,000
ดังนัน้ ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Control Dilution) จากการเสนอขายหน่วยลงทุน
ใหม่ในครัง้ นี ้ จะมีไม่เกินร้ อยละ 31.25

8.2.

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน (Price Dilution)
ยังไม่สามารถคานวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากยังไม่มีการกาหนดราคาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนใหม่

9.

ระยะเวลาการดาเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่ วยลงทุนเพิ่มทุน

9.1.

กาหนดให้ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ มีสิทธิ ในการเข้ า
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครัง้ ที่ 1/2562 (Record date)

9.2.

กาหนดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครัง้ ที่ 1/2562 ในวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องต่าง ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม รวมถึงการเพิ่มทุน และการ
จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

เอกสารฉบับนี ้เป็ นเอกสารเบื ้องต้ นซึง่ จัดทาขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการชี ้แจงข้ อมูลเกี่ยวกับวาระที่จะต้ องมีการลง
มติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั ง้ ที่ 1/2562 เพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนทราบเกี่ยวกับ
แนวทางที่ใช้ พิจารณาในการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ครัง้ นี ้เท่านัน้ โดยเอกสารฉบับนี ้ไม่มีเจตนาเพื่อการเสนอ
ขาย (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม) หรื อเพื่อการชักชวนให้ ลงทุนในหน่วยลงทุนใหม่ตามเอกสารฉบับนี ้หรื อ
ในเวลานีแ้ ต่อย่างใดไม่ว่าจะในประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อประเทศอื่นใด นอกจากนัน้ การเสนอขายหน่วยลงทุน
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ใหม่ของกองทุนเพื่อเพิ่มทุนตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี ้จะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดโดยบริ ษัทจัดการ (ซึง่
รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ ผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการตรวจสอบทางเทคนิคของทรัพย์สิน เป็ น
ต้ น) และจะขึ ้นอยู่กบั การอนุมตั ิของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การเจรจาต่อรองสัญญาระหว่างกองทุนกับคูส่ ญ
ั ญา
แต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง (เช่น บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน), TTTBB และสถาบันการเงินผู้ให้ ก้ ู
เป็ นต้ น) รวมถึงกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวอาจต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้น และ/หรื อ หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องก่อน ซึ่งถ้ ามีการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน หน่วย
ลงทุนใหม่ดงั กล่าวจะถูกเสนอขายตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในหนังสือชีช้ วนเท่านัน้ ทัง้ นี ้ กองทุนและบริ ษัท
จัดการไม่มีเจตนาที่ จะจดทะเบี ยนหน่วยลงทุนใหม่จากการเพิ่ มทุนครั ง้ นี ้ (ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรื อทัง้ หมด)
ภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1993 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด
ข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ยังไม่เป็ นที่สิ ้นสุดและอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ เอกสารฉบับนี ้และข้ อมูลในเอกสาร
ฉบับนี ้จะไม่ถกู ทาซ ้า ดัดแปลง นาออกแสดง หรื อเผยแพร่ ตอ่ ผู้ที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมในกองทุนเว้ นแต่เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด
บริ ษัทจัดการขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด

คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง

Deputy Managing Director
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เอกสารแนบ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนจะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 1
กองทุน รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานบรอดแบนด์อิน เทอร์ เน็ต จัส มิน (JASIF) (“กองทุน ”) จะลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทเส้ นใยแก้ วนาแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จานวนไม่
เกิน 700,000 คอร์ กิโลเมตร (“ทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม”) ซึง่ จะซื ้อจากบริ ษัท ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน)
(“TTTBB”)
ทังนี
้ ้ TTTBB เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) (“จัสมิน”) ซึง่ ณ วันที่
31 มีนาคม 2562 จัสมินถือหุ้นทางอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ 99.82 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
TTTBB และจัสมินเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน โดย ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จัสมินถือ
หน่วยลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 19.00 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
1.

ข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม

1.1

บททั่วไป

กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทเส้ นใยแก้ วนาแสง (Optical Fiber Cable)
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จานวนไม่เกิน 700,000 คอร์ กิโลเมตร ซึง่ จะซื ้อจาก TTTBB
ทังนี
้ ้ กองทุนจะนาทรั พย์สินส่วนเพิ่มในจานวนร้ อยละ 80 ของทรั พย์ สินส่วนเพิ่มทังหมดที
้
่ลงทุน ซึ่งคิด
เป็ นจานวนไม่เกิน 560,000 คอร์ กิโลเมตร ไปให้ TTTBB เช่าเป็ นระยะเวลาประมาณ 12 ปี 2 เดือน โดยการให้ เช่า
จะสิ ้นสุดลงในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2575 โดยกองทุนมีสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหลัก (สาหรับทรัพย์สินเส้ น
ใยแก้ วนาแสง (Optical Fiber Cable) ส่วนที่กองทุนลงทุนอยู่ในปั จจุบนั และส่วนที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่
1) ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ ้นสุดอายุของสัญญาเช่าหลัก (ซึง่ คือวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2575) หาก TTTBB มี
รายได้ จากการให้ บริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต่ากว่า 40,000,000,000
บาท และ TTTBB ได้ รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องรวมถึงความเห็นชอบต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับการต่ออายุ
สัญญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ตอ่ สัญญาเช่าหลักเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์ กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม) ซึง่ เท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับขึ ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าว
ข้ างต้ น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาผู้บริ โภค (CPI) ที่ประกาศโดย
กระทรวงพาณิชย์ ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 0 ต่อปี สาหรับทรัพย์สินส่วนเพิ่มในจานวนร้ อย
ละ 20 ของทรัพย์ สินส่วนเพิ่มทังหมดที
้
่ลงทุน ซึง่ คิดเป็ นจานวนไม่เกิน 140,000 คอร์ กิโลเมตรนัน้ จะให้ TTTBB
เช่าในระหว่างที่กองทุนไม่ได้ ให้ บุคคลอื่นเช่า เพื่อเป็ นการประกันรายได้ ค่าเช่าให้ แก่กองทุน โดยมีระยะเวลาการ
เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มในส่วนดังกล่าวประมาณ 3 ปี นับแต่วนั เริ่ มต้ นของสัญญา โดยกองทุนมีสิทธิ เลือกที่จะต่อ
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อายุสญ
ั ญาเช่าดังกล่าวออกไปได้ อีกครั ง้ ละไม่เกิน 3 ปี แต่ไม่เกินกว่ าวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึง่ เป็ นวันเดียวกับ
วันสิ ้นสุดของอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB
1.2

รายละเอียดและคุณสมบัตขิ องเส้ นใยแก้ วนาแสง

เส้ นใยแก้ วนาแสง ทาจากแก้ วหรื อพลาสติกคุณภาพสูง ที่สามารถยืดหยุ่นโค้ งงอได้ ใช้ เป็ นตัวกลางในการ
ส่ ง แสงจากด้ า นหนึ่ ง ไปอี ก ด้ า นหนึ่ ง ด้ ว ยความเร็ ว เกื อ บเท่ า แสง มี น า้ หนั ก เบา ไม่ มี ก ารรบกวนของคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า อายุการใช้ งานยาวนาน เส้ นใยแก้ วนาแสงใช้ กนั อย่างแพร่ หลายเพื่อการสื่อสัญญาณ ซึง่ สามารถส่ง
สัญ ญาณได้ ในระยะทางที่ ไ กล ด้ วยอัตราแบนด์ วิดท์ (bandwidth) และความเร็ วที่ สูงกว่าระบบสื่ อสัญญาณ
รู ปแบบอื่น ๆ
ในการส่งสัญญาณจะมีขนตอนการแปลงจากสั
ั้
ญญาณไฟฟ้าเป็ นสัญญาณแสงที่ต้นทาง ส่งผ่านข้ อมูลไป
ยังเส้ นใยแก้ วนาแสง ไปยังปลายทาง ซึง่ ปลายทางรับสัญญาณแสงและแปลงเป็ นสัญญาณไฟฟ้า
1.3

รายละเอียดและความครอบคลุมของทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม

ทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่กองทุนจะเข้ าลงทุน ประกอบด้ วย เส้ นใยแก้ วนาแสงขนาด 12 ถึง 216 แกน (core)
ซึง่ รวมเป็ นระยะทางไม่เกิน 700,000 คอร์ กิโลเมตร โดยเส้ นใยแก้ วนาแสงสาหรั บ ทรัพย์สินส่วนเพิ่มมีอายุการใช้
งานเฉลี่ยประมาณ 35 ปี โดยที่ทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสงส่วนเพิ่มในปั จจุบนั ได้ ผ่านการใช้ งานมาและถูกสร้ าง
ขึ ้นมา (โดยเฉลี่ย) ประมาณ 1-3 ปี อย่างไรก็ตาม หากทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสงส่วนเพิ่มผ่านกระบวนการติดตัง้
อย่างถูกต้ องและได้ รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี อายุการใช้ งานของทรั พย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสงส่วนเพิ่มดังกล่าว
อาจยาวนานกว่า 40 ปี
ทรั พย์ สินส่วนเพิ่มเป็ นเส้ นใยแก้ วนาแสงที่อยู่ในเส้ นทางที่เพิ่ม เติมจากเส้ นทางของเส้ นใยแก้ วนาแสงที่
กองทุนมีอยู่เดิมเป็ นจานวนประมาณ 19,240 เส้ นทาง คิดเป็ นระยะทางประมาณ 57,580 กิโลเมตร ครอบคลุม
925 อาเภอ ใน 77 จังหวัด
1.4

การซ่ อมแซม บารุ งรั กษา และบริหารจัดการทรั พย์ สินส่ วนเพิ่ม

กองทุนตกลงแต่งตังให้
้ TTTBB เป็ นผู้ดาเนินงาน โดยได้ รับค่าตอบแทนจากกองทุน ซึง่ มีขอบเขตของงาน
ครอบคลุมทัง้ การบารุ งรั กษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบารุ งรั กษาเชิ งแก้ ไขปรั บปรุ ง
(Corrective Maintenance) เพื่อคงไว้ ซงึ่ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของทรัพย์สินส่วนเพิ่ม นอกจากนี ้
TTTBB จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินเส้ นใยแก้ วนาแสงในส่วนที่การทาประกันภัยไม่ได้
ครอบคลุม ซึง่ จะเป็ นไปตามที่จะตกลงกันในสัญญาบริ หารดูแลและบารุ งรักษาทรัพย์สิน
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1.5

สิทธิแห่ งทาง (Right of Way)

เอกสารเกี่ยวกับสิทธิแห่งทางสาหรับเส้ นใยแก้ วนาแสงที่กองทุนจะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 เป็ นการให้
สิทธิแห่งทางโดยนิติกรรมสัญญาที่หน่วยงานด้ านสาธารณูปโภคได้ ให้ ไว้ ในชื่อของ TTTBB เนื่องจาก TTTBB เป็ น
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3
อย่างไรก็ดี การเข้ าลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวข้ างต้ น และข้ อตกลงสุดท้ ายที่กองทุน
จะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มและการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ขึ ้นอยู่กบั การเจรจาต่อรองสัญญาระหว่างกองทุนกับคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้ อง (เช่น จัสมิน, TTTBB และสถาบันการเงินผู้ให้ ก้ ู เป็ นต้ น) รวมถึงกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
ดังกล่าวอาจต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องก่อน
และขึ ้นอยู่กับผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการตรวจสอบทางเทคนิคของทรั พย์ สิน โดยในปั จจุบัน
กองทุนยังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องและยังไม่ได้ เข้ าทาข้ อตกลงใด ๆ
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