ที 406/2564

วันที 21 เมษายน 2564

เรือง

รายงานข้ อ มู ล ของกองทุ น รวมโครงสร้า งพื นฐานบรอดแบนด์ อิ น เทอร์เ น็ ต จั ส มิ น (JASIF) ประจํ า ปี 2564
สําหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจําปี 2564

เรียน

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)

เอกสารแนบ

1. หลักเกณฑ์การส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีเกียวข้องกับรายงานข้อมูลของกองทุนรวม
โครงสร้า งพื นฐานบรอดแบนด์อิ น เทอร์เน็ต จัสมิ น (JASIF) ประจําปี 2564 แทนการจัด ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจําปี 2564 และเอกสารประกอบทีเกียวข้อง
2. รายละเอียดการดาวน์โหลดรายงานข้อมูลและรายงานประจําปี 2563

ตามทีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“บริษัทจัด การ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
โครงสร้างพืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) (“กองทุนรวม”) ได้แ จ้งให้ผูถ้ ือหน่ว ยลงทุนทราบว่าบริษัทจัดการ
ได้เห็นควรให้มีการจัดส่งรายงานข้อมูลและเอกสารประกอบทีเกียวข้อง (ในรู ปแบบ QR Code) ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบใน
เรืองทีเกียวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจําปี 2564 แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจําปี 2564
ของกองทุนรวมทางไปรษณียต์ อบรับ ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใน
วันที 5 เมษายน 2564 ซึงเป็ นวันกําหนดสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีจะได้รบั การจัดส่งรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจําปี 2564 ของกองทุนรวม (Record date) อันเนืองมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 หรือ โรคโควิ ด 19 ซึงส่ งผลกระทบต่ อ การจัด ประชุม ที มี ก ารรวมตัว กั น ของบุ ค คลจํา นวนมาก ประกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน/จ. 10/2564 เรือง การผ่อนผันการดําเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพืนฐาน และ ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564 เนืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท 19) ลงวันที 21 มกราคม 2564 ซึงมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วันที 29 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป (“ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน/จ. 10/2564”) ระบุว่าในกรณีการประชุมสามัญประจําปี ทีจัดขึนในปี พ.ศ. 2564 ของผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเป็ นการประชุมเพือรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบเท่านัน โดยไม่มีการขอมติจากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน บริษั ทจัดการอาจดําเนินการด้วยวิธีการอืนแทนการจัดประชุมสามัญประจําปี เพือรายงานให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบ
ข้อมูลตามทีประกาศข้างต้นกําหนด ทังนี รายละเอียดเป็ นไปตามข้อมูลทีบริษัทจัดการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาด
หลัก ทรัพย์แ ห่งประเทศไทย เมือวัน ที 19 มีน าคม 2564 เรือง การจัด ส่งรายงานข้อ มูลให้ผู ้ถือหน่ว ยลงทุ นรับทราบแทนการ
จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ประจําปี 2564 นัน
ในการนี บริษัทจัดการจึงขอนําส่งรายงานข้อมูลของกองทุนรวม ประจําปี 2564 สําหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุน แทนการจัด
ประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนประจําปี 2564 (“รายงานข้อมูลฯ”) และเอกสารทีเกี ยวข้อง เพื อรายงานให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รับทราบตามรายละเอียดดังต่อไปนี

เรืองที 1

รั บ ท ราบ ก ารจั ด การก องทุ น รวม ใน เรื อ งที สํ าคั ญ และแน วท างก ารจั ด ก ารก อ งทุ น รวม
ในอนาคต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การจัดการกองทุนรวมในเรืองทีสําคัญสําหรับปี 2563 และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต มีรายละเอียดดังต่อไปนี
1.1

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
วันที

5 มิถนุ ายน 2563
31 ธันวาคม 2563

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
ชําระคืนเงินกูย้ ืมสําหรับการชําระภาษี มลู ค่าเพิมจากการซือกรรมสิทธิในทรัพย์สินส่วนเพิม
จํานวนเงิน 2,660.00 ล้านบาท
สําหรับปี 2563 ชํา ระคืนเงินกู้ยืมสําหรับเงินทุนส่วนหนึงสําหรับซือกรรมสิทธิในทรัพย์สิน
ส่วนเพิมเป็ นจํานวนเงิน 300.00 ล้านบาท

1.2
แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
(ก) การรักษาความสัมพันธ์ทีดีกบั TTTBB และกลุ่มบริษัทจัสมิน ซึงเป็ นผูเ้ ช่าหลักของกองทุนรวม พร้อมกับการหาผูเ้ ช่ารายอืน
สําหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงส่วนรอง
(ข) การขยายขนาดกองทุนรวมจากการลงทุนเพิมในทรัพย์สนิ โครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม
(ค) การบริหารเงินทุนและความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ เพือทําให้กองทุนรวมมีการเจริญเติบโตในระยะยาว และสามารถ
จัดสรรผลตอบแทนให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้เหมาะสมและต่อเนือง
ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกียวกับการจัดการกองทุนรวมในเรืองทีสําคัญรวมถึง
แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ทังนี เพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ สํานักงาน ก.ล.ต. ซึงกําหนดให้บริษัทจัดการ
ต้องรายงานเรืองการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบ
ความเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกียวกับการจัดการกองทุนรวมในเรืองทีสําคัญ
รวมถึงแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ทังนี เพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึงกําหนดให้บริษัท
จัดการต้องรายงานเรืองการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบ

เรืองที 2

รับทราบฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ประจําปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษั ท จัด การได้ส รุ ป ผลการดํา เนิ น งาน รอบระยะเวลาบั ญ ชีร ะหว่ า งวัน ที 1 มกราคม 2563 ถึ ง วัน ที 31 ธั น วาคม 2563
รายละเอียดเป็ นไปตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2563 (ส่วนที 4 ข้อ 13.2) ทีได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแล้วในรู ปแบบ
QR Code
ทังนี งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุน สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ของกองทุนรวม ได้จดั ทําตามมาตรฐาน
การบัญชีและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญ ชีรบั อนุญาต กล่าวคือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดเป็ นไปตามทีปรากฏในรายงานประจํา ปี 2563 (ส่วนที 4 ข้อ 13.2) ทีได้จ ัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่ว ยลงทุนในรู ปแบบQR
Code โดยสามารถสรุปสาระสําคัญได้ดงั ต่อไปนี

รายการ
งบดุล
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย (บาท)
งบกําไรขาดทุน
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
การเพิมขึนในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

ปี 2563
(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2562
(หน่วย: ล้านบาท)

104,752.50
16,165.58
88,586.92
11.0733

106,065.34
19,059.11
87,006.23
10.8757

10,171.57
1,571.35
8,600.22
9,100.69

6,399.07
582.34
5,816.73
10,716.56

12,043.54
(11,388.95)
654.59
119.52
774.11

(35,205.93)
35,288.66
82.73
36.79
119.52

ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบผลการดําเนินงานของกองทุนรวม งบแสดงฐานะทางการเงิน และ
งบกํา ไรขาดทุน สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เพือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบผลการดําเนินงานของกองทุนรวมประจําปี
2563 ทีผ่านมา และเพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึงกําหนดให้บริษัทจัดการต้องรายงานฐานะการเงิน และ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมในรอบปี บญ
ั ชีทีผ่านมาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบ
ความเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบผลการดําเนินงานของกองทุนรวม งบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกําไรขาดทุน สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เพือให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบผลการดําเนินงานของกองทุนรวมประจําปี
2563 ทีผ่านมา และเพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึงกําหนดให้บริษัทจัดการต้องรายงานฐานะการเงิน และ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี านมาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบ
เรืองที 3

รับทราบการจ่ายเงินปั นผล สําหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษั ท จัด การขอเรี ย นให้ท ราบว่า ตามที ปรากฏในหนั ง สื อ ชี ชวนเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุน รวมโครงสร้า งพื นฐาน
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหน่ว ยลงทุนอย่างน้อย 2 ครังต่อปี
ในกรณีทีกองทุนรวมมีกาํ ไรสะสมเพียงพอ โดยมีรายละเอียดดังนี
1. การจ่ายเงินปั นผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถื อหน่วยลงทุน เมือรวมแล้วในแต่ละรอบปี บัญ ชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของ
กําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ว ภายใน 90 วันนับแต่วนั สินรอบบัญชีทีมีการจ่ายเงินปั นผล ทังนีภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
2. ในกรณีทีกองทุนรวมมีกาํ ไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้
3. ในกรณี ทีกองทุน ยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัท จัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผล ไม่ ว่า จะเป็ น การจ่ายจากกําไรสุทธิที
ปรับปรุงแล้วตาม 1. และ/หรือ จากกําไรสะสมตาม 2.
ทังนี สํา หรับ รอบระยะเวลาตังแต่ วัน ที 1 มกราคม 2563 ถึ ง วัน ที 31 ธั น วาคม 2563 กองทุ น รวมประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
จํานวน 4 ครัง เป็ นจํานวนทังสิน 0.99 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ครังที

งวดผลการดําเนินงาน

อัตราเงินปั นผล
(บาท/หน่วย)

จํานวนเงินรวม(บาท)

วันทีจ่ายเงินปั นผล

1

ไตรมาส 1 ปี 2563

0.24

1,920,000,000

15 มิถนุ ายน 2563

2

ไตรมาส 2 ปี 2563

0.25

2,000,000,000

22 กันยายน 2563

3

ไตรมาส 3 ปี 2563

0.25

2,000,000,000

4 ธันวาคม 2563

4

ไตรมาส 4 ปี 2563

0.25

2,000,000,000

15 มีนาคม 2564

รวม

0.99

7,920,000,000

ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกียวกับการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน สําหรับปี
2563 ซึงบริษัทจัดการเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีปรากฏในหนังสือชีชวนชวนเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)
ความเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกี ยวกับการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
สําหรับปี 2563 ซึงผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่าการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีปรากฏในหนังสือ
ชีชวนชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)
เรืองที 4

รับทราบการแต่งตังผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สําหรับปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทจัดการได้ทาํ การแต่งตังผูส้ อบบัญ ชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํา กัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชีรบั อนุญาตของกองทุนรวมและ
กําหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สําหรับปี 2564 ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี
4.1 การแต่งตังผูส้ อบบัญชี
บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึงเป็ นผูส้ อบบัญชีทีได้รบั ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. มีคุณ สมบัติ และความสามารถทีเหมาะสม โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์คุณ วุฒิ คุณ ภาพของผูส้ อบบัญ ชี
ประสิทธิ ภาพในการทํา งาน ความเป็ น อิสระของผู้สอบบัญ ชีทีไม่ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ขัด กัน ในการทําหน้าที
สอบบัญชีของกองทุนรวม จึงได้พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีดงั มีรายชือต่อไปนี
1 นายวัชรินทร์
2 นางชลรส
3 นายศุภชัย

ภัสรพงษ์กลุ
สันติอศั วราภรณ์
ปั ญญาวัฒโน

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที 6660
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที 4523
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที 3930

หมายเหตุ: ทังนี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (โดยนางชลรส สันติอศั วราภรณ์) เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั กองทุนรวมเป็ นระยะเวลา 3 ปี (ตังแต่ปี
2560)

4.2 การกําหนดค่าใช้จา่ ยในการสอบบัญชี
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีทีเสนอมานันมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี บริษัทจัดการจึงได้พิจารณากําหนดค่าใช้จ่ายใน
การสอบบัญ ชีของผู้สอบบัญ ชีข องกองทุน รวม สํา หรับ ปี 2563 (ไม่รวมค่ า ใช้จ่า ยอืน ๆ เช่ น ค่า ถ่ ายเอกสาร ค่ า เดิ น ทางและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ) ซึงมีรายละเอียดดังนี

รายการ
ปี 2564
ปี 2563
% การเปลียนแปลง
ค่าสอบบัญชี
1,640,000 บาท
1,600,000 บาท
2.50 %
(Audit Fee)
ค่าบริการอืนๆ
15,426 บาท
N.A.
(Non-Audit Fee)
รวม
1,640,000 บาท
1,790,426 บาท*
9.17%
*ในปี 2563 กองทุนมีการบันทึกค่าสอบบัญชีในส่วนของการเพิมทุนปี 2562 จํานวน 175,000.00 บาท
ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตังผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สําหรับปี 2564 ตามทีบริษัทจัดการได้เสนอข้างต้น ซึงบริษัท
จัดการเห็นว่าผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชีทีได้รบั ความเห็นชอบและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยได้
ปฏิ บัติ ห น้าทีอย่างเหมาะสม ไม่มีค วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับกองทุน รวม มีความเป็ น อิสระต่อการทําหน้า ที และเห็ นว่ า
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นไปตามอัตราตลาดทีผูส้ อบบัญชีใช้ในการดําเนินการสอบบัญชีให้กบั บุคคลทัวไปรายอืน ๆ
ความเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามทีบริษัทจัดการได้เสนอข้างต้น เป็ นผูส้ อบบัญชีที
ได้รบั ความเห็นชอบและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยได้ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเหมาะสม ไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับกองทุนรวม และมีความเป็ นอิสระต่อการทําหน้าที
ทังนี ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุนสามารถส่ งคํา ถามและสอบถามข้อมูลเพิมเติมที เกี ยวข้องกับรายงานข้อมูลฯ และเอกสารประกอบที
เกียวข้อง ซึงรวมถึงรายงานประจําปี 2563 ของกองทุนรวม ตังแต่วนั ที 23 เมษายน 2564 ถึงวันที 14 พฤษภาคม 2564 ภายใน
เวลา 15.00 น. โดยท่านสามารถส่งคําถามได้ทช่ี องทางดังต่อไปนี
1. ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) มาที jasif_agm@bblam.co.th หรือ
2. ผ่านทางจดหมายจ่าหน้าถึง ฝ่ าย Real Estate and Infrastructure Investment (สอบถามข้อมูลเพิมเติมฯ)
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที 175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชัน 21 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โดยหลักเกณฑ์การส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีเกียวข้องกับกองทุนรวมและรายงานข้อมูลฯและเอกสารประกอบที
เกียวข้อง มีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ส่วนต่อท้ายจากรายงานข้อมูลฉบับนี และบริษัทจัดการจะดําเนินการจัดทํา
สรุปประเด็นสํา คัญในลัก ษณะคําถามและคําตอบเพือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและเผยแพร่ผ่า นระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของกองทุนรวม www.jas-if.com ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีบริษัทจัดการปิ ดรับคําถาม
และข้อสอบถามเพิมเติมนัน หากท่านมีขอ้ สงสัย หรือ คําถามเกียวกับการส่งคําถาม สามารถสอบถามได้ที บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด โทร 02-674-6400 ต่อ 554 ในวันและเวลาทําการ
ขอแสดงความนับถือ

( นายพรชลิต พลอยกระจ่าง )
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

เอกสารแนบ 1

หลักเกณฑ์การส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีเกียวข้องกับ
รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)
ประจําปี 2564 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถอื หน่วยลงทุนประจําปี 2564 และเอกสารประกอบทีเกียวข้อง
1.

2.

3.

คุณสมบัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีสิทธิส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีเกียวข้องกับรายงานข้อมูล
ของกองทุนรวม ประจําปี 2564 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจําปี 2564 (“รายงานข้อมูลฯ”)
และเอกสารประกอบทีเกียวข้อง
- เป็ นผู้ ถื อ ห น่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมโครงสร้า งพื นฐานบ รอด แบ นด์ อิ น เท อร์เ น็ ต จั ส มิ น (JASIF)
(“กองทุนรวม”) ทีมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในวันที 5 เมษายน 2564 ซึง
เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีมีสิทธิในการได้รบั รายงานข้อมูลของกองทุนรวม ประจําปี 2564 แทนการ
จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจําปี 2564 ของกองทุนรวม (Record Date)
เนือหาของคําถามและการสอบถามข้อมูลเพิมเติม
- ต้องเกียวข้องกับข้อมูลทีระบุไว้ในรายงานข้อมูลฯ ซึงมีหวั ข้อหลัก ดังนี
เรืองที 1
รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรืองทีสําคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมใน
อนาคต
เรืองที 2
รับทราบฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ประจําปี 2563
เรืองที 3
รับทราบการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2563
เรืองที 4
รับทราบการแต่งตังผูส้ อบบัญชี และค่าใช้จา่ ยในการสอบบัญชี ประจําปี 2564
- เป็ นข้อมูลอืนทีมีความสําคัญเกียวกับ รายงานประจําปี 2563 และข้อมูลอืนๆ ของกองทุนรวม
ขันตอนการพิจารณา
- ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีมีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถนําส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีเกียวข้องกับรายงาน
ข้อ มูลฯ หรือ เอกสารประกอบที เกี ยวข้อ งโดยใช้ “แบบการส่ งคําถามและสอบถามข้อ มูล เพิ มเติ ม ” ตาม
เอกสารแนบท้ายนี โดยผ่านช่องทางการส่งคําถาม ดังนี
1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที jasif_agm@bblam.co.th หรือ
2. ผ่านทางจดหมายจ่าหน้าถึง ฝ่ าย Real Estate and Infrastructure Investment (สอบถามข้อมูลเพิมเติมฯ)
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที 175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชัน 21 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
-

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องระบุชือ นามสกุล สัญชาติ เลขบัตรประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติ
บุคคล (แล้วแต่กรณี) ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) พร้อมทังจํานวนหน่วยลงทุนทีถือในกองทุนรวม ให้ครบถ้วน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องจัดส่งแบบการส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิ มเติมดังกล่าวมายังบริษัทจัดการ ภายใน
ระหว่างวันที 23 เมษายน 2564 ถึงวันที 14 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 15.00 น.

-

บริษัทจัดการจะพิจารณากลันกรองคําถามในเบืองต้น และจะดําเนิ นการจัดทําสรุปประเด็นสํา คัญในลักษณะ
คําถามและคําตอบเพือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและเผยแพร่ผ่า นระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของกองทุนรวม www.jas-if.com ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีบริษัทจัดการปิ ดรับข้อซักถาม
นัน ทังนี ในกรณีทีเป็นคําถามและการสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. หรือเป็ นคําถาม
และการสอบถามข้อมูลเพิมเติม ทีไม่ได้ส่งมายังบริษัทจัดการ ภายในวัน และเวลาทีกําหนดตามข้อ 3. ข้างต้น
บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้ใช้สิทธิในการส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิมเติม

แบบการส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีเกียวข้องกับ
รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)
ประจําปี 2564 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจําปี 2564 และเอกสารประกอบทีเกียวข้อง
วันที...................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................สัญชาติ...............................
บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที...................................................อยู่บา้ นเลขที.......................
..............................................................................................................................................................................
โท รศั พ ท์ . ...............................................E-mail...................................................................เป็ น ผู้ ถื อ หน่ วย ลงทุ น
ของก องทุ น รวมโค รงสร้ า งพื น ฐาน บ รอดแบน ด์ อิ น เทอร์เ น็ ต จั ส มิ น (JASIF) โดยถื อ หน่ วยล งทุ น จํ า น วนทั งสิ น
รวม......................................หน่วย
ขอส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิมเติม โดยมีรายละเอียดดังนี (โปรดระบุว่าเป็ นคําถามทีเกียวข้องกับเรืองใดในรายงานข้อมูล
หรือ ระบุชือเอกสารประกอบ เช่น รายงานประจําปี 2563 ในกรณีทีเป็ นคําถามทีเกียวกับเอกสารประกอบ)
1. .......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชือ...............................................................ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(
)

เรียนท่านผูถ้ ื อหน่วยลงทุน

เอกสารแนบ 2 / Attachment 2

โดยที สถานการณ์ก ารระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่ง ผลกระทบต่อ การจัด ประชุม ที มี ก ารรวมตัวกัน ของ
บุค คลจํา นวนมาก เพื อความปลอดภัย ของผู้ถื อหน่ว ยลงทุน ประกอบกับวาระการประชุม สามัญ ผู ้ถื อ หน่ วยลงทุน
ของกองทุน รวมโครงสร้างพืนฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ ต จัสมิน (JASIF) (“กองทุนรวมฯ”) ในครังนี มีเพียงวาระรายงาน
เพือให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบ โดยไม่มีการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ในฐานะบริษัท จัดการของกองทุน รวมฯ ได้พ ิจ ารณาแล้ว จึงเห็น สมควรให้ม ีก ารจัด ส่ง รายงานให้ผูถ้ ือ หน่วยลงทุน
รับทราบในเรืองที เกี ยวข้อ งแทนการจัด ประชุม สามัญ ผูถ้ ือ หน่วยลงทุน ของกองทุน รวมฯ ประจํา ปี 2564 (“รายงาน
ข้อมูลฯ”) ตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน/จ. 10/2564 กําหนด
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานข้อมูลฯดังกล่าว (รวมถึง
รายงานประจําปี 2563 ของกองทุนรวมฯ) จาก QR Code หรือ
เข้าไปดูได้ในระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของกองทุนรวมฯ ที https://www.jas-if.com/th/home
รายงานข้อมูลฯ

รายงานประจําปี 2563

Dear Unitholders
In the wake of the rapid spread of the COVID-19 which affects the public gatherings, for the safety
of the Unitholders and due to the fact that the agendas of this Annual General Meeting of the Unitholders of
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund (JASIF) (the “Fund”) contain the agendas to be
acknowledged only by the Unitholders, without any requirement to receive resolution from such Unitholders,
therefore, BBL Asset Management Company Limited as the Management Company of the Fund has
deemed appropriate to deliver the report on the relevant matters to the Unitholders in lieu of convening the
Annual General Meeting of the Unitholders of the Fund for the year 2021 (the “Report”) in accordance
with the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorNor/Jor. 10/2564.
You can download such Report (including 2020
Annual Report of the Fund) from the QR Code or
find out in the digital platform of the SET and

Fund’s website at https://www.jas-if.com/en/home
The Report

2020 Annual Report

