
 
 
 

 

 
 

หนังสือแจงสิทธิการจองซื้อหนวยลงทุนเพ่ิมทุน  
และเอกสารการจองซ้ือหนวยลงทุนเพ่ิมทุน  

เพ่ือเสนอขายแกผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุน 
(Rights Offering) 

 
 
 

ของ 
 

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนดอนิเทอรเน็ต จัสมิน 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 

หามมิใหแจกจายหรือเผยแพรเอกสารนีห้รือสําเนาของเอกสารนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในประเทศใดๆ ที่
การแจกจายหรือการเผยแพรเอกสารนีห้รือสําเนาของเอกสารนี้อาจเปนการกระทําที่ผดิกฎหมายของประเทศนั้นๆ 
หรือประเทศอืน่ใด 



 
 

 

คําเตือน: ผูลงทุนตองทําความเขาใจคําเตือนท่ีระบุไวดานลางนี้กอนดําเนินการตอ คําเตือนที่ระบุไวดานลางน้ีมีไวเพื่อ
ประกอบหนังสือแจงสิทธิการจองซื้อหนวยลงทุนเพ่ิมทุนและเอกสารการจองซ้ือหนวยลงทุนเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายแกผูถือหนวย
ลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนและเอกสารอื่นๆ ที่แนบมาดวยพรอมเอกสารน้ี (เอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน) ผูลงทุน
ควรอานคําเตือนนี้อยางระมัดระวังกอนอาน พิจารณา หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือใชขอมูลภายใตเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน 
ในการพิจารณาเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ผูลงทุนตกลงยินยอมปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีไดระบุไว
ดานลางนี้ (รวมถึงท่ีจะไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนคร้ังคราว) ทุกครั้งท่ีไดรับขอมูลอันเนื่องมาจากการพิจารณาดังกลาว โดย
บริษัทจัดการไดดําเนินการจัดสงเอกสารการจองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่แจงที่อยูการจัดสงเอกสารใน
ประเทศไทยเทานั้น  

ขอหาม: 

หามมิใหแจกจายหรือเผยแพรเอกสารฉบับนี้และเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน หรือสําเนาของเอกสารฉบับนี้และ
เอกสารการจองซ้ือหนวยลงทุน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในประเทศใดๆ ท่ีการแจกจายหรือการเผยแพร
เอกสารฉบับนี้และเอกสารการจองซ้ือหนวยลงทุน หรือสําเนาของเอกสารฉบับนี้หรือเอกสารการจองซ้ือหนวยลงทุน 
อาจเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายของประเทศนั้นๆ หรือประเทศอื่นใด หรือจะเปนผลใหกองทุนหรือบริษัทจัดการ
ตองมีภาระหนาท่ีในการดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากท่ีตองดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพยภายใตกฎหมายไทย หรือทําใหกองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร  

การแจกจายเอกสารฉบับน้ีและเอกสารการจองซ้ือหนวยลงทุน หรือสําเนาของเอกสารฉบับนี้และเอกสารการจองซ้ือหนวยลงทุน
ในประเทศใดๆ นอกจากประเทศไทยนั้นอยูภายใตขอจํากัดทางกฎหมาย บุคคลใดท่ีครอบครองเอกสารฉบับนี้และเอกสารการ
จองซื้อหนวยลงทุนควรตระหนักถึงและศึกษาขอจํากัดทางกฎหมายดังกลาว การไมปฏิบัติตามขอจํากัดทางกฎหมายเหลาน้ัน
อาจสงผลเปนการกระทําท่ีขัดตอกฎหมายหลักทรัพยของประเทศใดๆ ซึ่งกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนในการรับจองซื้อ
หนวยลงทุนเพ่ิมทุนนั้นขอสงวนสิทธิไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

เอกสารการจองซื้อหนวยลงทุนฉบบัน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคในการเผยแพรขอมูลเทานั้น และไมถือเปนคําเชิญชวนหรือคํา
เสนอเพ่ือใหไดมา ใหซื้อ หรือจองซ้ือหลักทรัพยใด ๆ ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย โดยบริษัทจัดการขอแจงใหทาน
ทราบวา การจัดสรร และการเสนอขายหนวยลงทุนเพ่ิมทุนดังกลาวของกองทุนจะตองเปนไปโดยถูกตองตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับวิธีการจัดสรรที่กองทุนไดกําหนดไว รวมถึงจะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและอยูภายใตกรอบ 
กฎเกณฑ และระเบยีบขอบังคับตาง ๆ ท้ังตามกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ ดังนั้น บริษัทจัดการ จึงมีขอสงวนสิทธิ
ตามท่ีเปดเผยรายละเอียดไวในสารสนเทศของกองทุน วา บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใชดุลพินิจพิจารณาไมจัดสรรหนวยลงทุน
เพ่ิมทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมรายใด หากการจัดสรรดังกลาว (ก) อาจสงผลทําใหกองทุนหรือบริษัทจัดการดําเนินการใด ๆ 
ท่ีเปนการขัดตอกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของตางประเทศ หรือ (ข) จะเปนผลใหกองทุนหรือบริษัทจัดการตองมี
ภาระหนาท่ีในการดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติมไปจากที่ตองดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพยภายใตกฎหมายไทย หรือทําใหกองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือ (ค) ไมเปนไปตามวิธีการ 
หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดในการจัดสรรตามท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน  

ท้ังนี้ หลักทรัพยท่ีอางถึงในเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุนนั้นมิไดมีการจดทะเบียนและจะไมมีการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. 
หลักทรัพยของสหรัฐฯ และจะไมถูกเสนอขายหรือจําหนายในสหรัฐอเมริกา หรือตอหรือเพ่ือบัญชีหรือเพ่ือประโยชนของ “บุคคล
อเมริกัน”  นอกจากนี้ กองทุนและบริษัทจัดการไมมีเจตนาท่ีจะจดทะเบียนสวนหน่ึงสวนใดของหลักทรัพยที่อางถึงในเอกสาร
การจองซื้อหนวยลงทุนน้ันภายใต พ.ร.บ. หลักทรัพยของสหรัฐฯ หรือทําการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนในสหรัฐอเมริกา
หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย และหลักทรัพยท่ีอางถึงในเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุนจะถูกเสนอขายตาม
หลักเกณฑของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของของประเทศไทยเทานั้น 







สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

ห้ามมิให้แจกจ่ายหรือเผยแพร่เอกสารน้ีหรือส าเนาของเอกสารน้ี ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
ประเทศใดๆ ที่การแจกจ่ายหรือการเผยแพร่เอกสารน้ีหรือส าเนาของเอกสารน้ีอาจเป็นการกระท าที่ผิด
กฎหมายของประเทศน้ันๆ หรือประเทศอ่ืนใด 
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กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ต จัสมิน 

 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุน 
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รายละเอยีดการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเพิม่ทุนของ 

กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน  
 

ชื่อและสถานที่ต้ังผู้เสนอขาย : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุน”) 
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

www.jas-if.com 

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน 

จ านวนหน่วยที่เสนอขาย : จ านวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย  

มูลค่ารวมของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายทั้งหมด 

: ไม่เกิน 22,500,000,000 บาท 

อัตราส่วนการจัดสรร : 2.2 หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่   

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 9.8516 บาท  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 9.00 บาท  

วันที่เร่ิมขึ้นเคร่ืองหมายเพื่อ
ก าหนดรายชือ่ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมส าหรับการจองซื้อหน่วย
ลงทุนใหม่ (XB) 

: 11 ตุลาคม 2562 

วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมส าหรับการจองซื้อหน่วย
ลงทุนใหม่ (Record Date) 

: 15 ตุลาคม 2562 

ระยะเวลาจองซื้อ : ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่  
13 พฤศจิกายน 2562 (เฉพาะวันท าการ) 

ตัวแทนในการรับจองซื้อ : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 02-231-3777 หรือ 02-618-1000 ต่อ 1133, 1141, 1143 หรือ 1147 
โดยงดรับการจองซื้อทางไปรษณีย์หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ  
ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนในต่างจังหวัด  กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชี
เพื่อซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะรวบรวมเอกสารการจอง
ซื้อให้กับตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนต่อไป 
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รายละเอียดอื่นๆ : บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หากการเสนอขายดังกล่าว (ก) 
อาจส่งผลท าให้กองทุนหรือบริษัทจัดการด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือ (ข) จะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมี
ภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือท าให้กองทุน
หรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในการจัดสรร (“ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธ ิอาจแสดงความจ านงที่จะซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่
ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือ
สละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้ก็ได้ โดยภายหลังจากการจัดสรรหน่วย
ลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว กองทุนอาจจะจัดสรร
หน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจ านงที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกิน
กว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่า
จะหมด และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ข้างต้นท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่
มีสิทธิได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เป็นจ านวนที่มีเศษของหน่วยลงทุนซึ่ง
ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ กองทุนจะจะปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็ม
หน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นไปตามที่
จะก าหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่และหนังสือชี้ชวน 
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วิธีปฏบิัติในการจองซือ้หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ 

กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน  

ที่เสนอขายใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights Offering) 

1. ก าหนดระยะเวลาจองซื้อและการช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน 

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (เฉพาะวันท าการ) 

2. ตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน (RO Agent) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุน”) ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)(“บัวหลวง”) 
เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน (“RO Agent”) ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิแต่ละราย
สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ส านักงานใหญ่ของตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 

16.00 น.ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (เฉพาะวันท าการ) ตามที่อยู่ด้านล่าง 

ชื่อ  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่  ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 ติดต่อ   คุณสุวาลี ศิลาอ่อน / คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ / คุณเบญจวรรณ ผาสุข / คุณปิยพร แคว้นน้อย 

โทรศัพท์ 02-231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1133, 1141, 1143 หรือ 1147 

โทรสาร  02-618-1120 

โดยงดรับการจองซื้อทางไปรษณีย์หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ 

ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทาง
บริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะรวบรวมเอกสารการจองซื้อให้กับตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนต่อไป 

3. วิธีการจองซื้อและการช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน 

3.1. กรณีจองซื้อในวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้
จองซื้อสามารถช าระ เงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบรุหัสลูกค้า 
(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งจัดส่งโดย
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”)) และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตร
ประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อ และช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา  

 กรณีช าระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ 7 หรือ 8 หรือ 11 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น โดยส่ังจ่ายใน
ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 1” และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้
จากส านักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันท าการถัดไป 

 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของ ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) 
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3.2. กรณีจองซื้อในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จอง
ซื้อสามารถช าระค่าจองซื้อด้วยวิธีต่อไปนี้ 

3.2.1. การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงินผ่าน
ระบบ Bill Payment (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลข
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ฯ) และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้
จองซื้อ และช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา 
หรือ 

3.2.2. การโอนเงินผ่านธนาคารระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระท าได้
เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ที่ได้
ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ (โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี (“IC”)) หรือ 

3.2.3. ช าระค่าจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีเปิดเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 
จ ากัด (มหาชน) (โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี (“IC”)) 

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของ ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) 

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ต้องน า
หลักฐานการช าระเงิน Bill Payment ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกหรือ Bank Statement ในนามของผู้จอง
ซื้อเพื่อเป็นข้อมูลรับคืนเงินในกรณีไม่ได้รับการจัดสรร และเอกสารการจองซื้อยื่น ณ ส านักงานใหญ่ของตัวแทน
ในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ที่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) และห้ามไม่ให้ผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุนฝากเอกสารการจองซื้อที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 

หมายเหตุ:   

(1) กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเกินสิทธิ 

 ผู้จองซื้อจะต้องแสดงความจ านงในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อ
หน่วยลงทุนเพิ่มทุนเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน” (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) ให้
ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องท าการจองซื้อและช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจ านวนที่จองซื้อ ทั้งใน
ส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ  

 โดยหากมีหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจึงจะ
ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิต่อไป (โปรดดูหัวข้อ 5 “เงื่อนไขในการจองซื้อ” ประกอบ)  

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเกิน
สิทธิให้แก่ผู้ถือหน่วยที่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนฉบับนี้เท่านั้น  

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วย   ผู้ถือหน่วย
จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยที่ผู้ถือหน่วยได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อ
หน่วยลงทุนเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยเท่านั้น   
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4. เอกสารประกอบการจองซื้อ 

4.1. ใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน  

บริษัทจัดการจะท าการจัดส่งใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับใบจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ส านักงานใหญ่ของตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วย
ลงทุนเพิ่มทุน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.jas-if.com 

4.2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทนุ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งจะระบุ
จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยแต่ละรายมีสิทธิได้รับจัดสรร 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน   ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 
1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น   

4.3. หลักฐานการช าระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   

4.4. ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 4.2  และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท าให้
ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหน่วยตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุน ในวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 
2562 ผู้ถือหน่วยจะต้องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ง
เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดังนี้ 

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง และ 

-  ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ทั้งนี้ หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิด าเนินการให้
มีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายใน
นามผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

-  กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และส าเนาทะเบียนบ้าน
ที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย) 

- ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และ 

- ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ทั้งนี้ หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิด าเนินการให้
มีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายใน
นามผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

http://www.jas-if.com/
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- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อ
หน่วยลงทุน ซึ่งกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

- หนังสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมส าเนาบัตรประชาชนที่
ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอ านาจ รับรองส าเนาถูกต้อง อนึ่ง หาก
หนังสือมอบอ านาจกระท าการเป็นฉบับส าเนา เอกสารฉบับส าเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้
มอบอ านาจด้วย และ  

- ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ทั้งนี้ หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิด าเนินการให้
มีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายใน
นามผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 
1 ปี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล 
(ถ้ามี) และ 

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้รับรองส าเนาเอกสารข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary 

Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรอง
ลายมือชื่อของผู้จัดท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของ
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันจองซื้อ
หน่วยลงทุน 

4.5. ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้ Custodian 

ด าเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อ จะลงนามโดย Custodian และ
จะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวยังไม่หมดอายุหรือเอกสาร
ประกอบการแสดงตนของผู้มีอ านาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

4.6.  หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอ านาจมากระท า
การแทน) พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอ านาจซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

4.7.  ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (ส าหรับผู้ที่ประสงค์น า
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)) (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) 
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 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้อง
กรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance (FATCA) (ส าหรับผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 

(Issuer Account))” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อน าส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทจัดการ หรือ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนใน
ครั้งนี ้

นอกจากนี้ บริษัทจัดการ และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการกระท าดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการ
กระท าการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้อง
ด าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือท าให้กองทุนหรือบริษัท
จัดการมีภาระเกินสมควร หรือไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดในการจัดสรรตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 

ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและข้อก าหนดต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนน้ี และหนังสือชี้ชวน และ/หรือ ตามประกาศ ค าส่ัง ระเบียบต่างๆ ที่ กลต. ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ได้ ก าหนด ทั้ง
ที่ได้มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า และให้ค ารับรองตามที่จะได้ก าหนดไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อ
หน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการและตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน 
หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 

5. เง่ือนไขในการจองซื้อ 

5.1 กรณีผู้ถือหน่วยจองซื้อหน่วยลงทนุเพิ่มทนุตามสิทธหิรือน้อยกว่าสิทธทิี่ได้รับการจดัสรร ผู้ถือหน่วยที่แจ้งความประสงค์
จองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนตามสิทธิโดยเศษให้ปัดทิ้ง หรือจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร 
จะได้รับการจัดสรรหน่วยทั้งจ านวนที่จองซื้อ 

5.2 กรณีผู้ถือหน่วยจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหน่วยจะต้องแสดงความจ านงในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม
ทุนตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจอง
ใน “ใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน” ให้ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องท าการจองซื้อและช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม
ทุนครั้งเดียวเต็มจ านวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่
ได้รับ  

ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยเดิมของกองทุน ตามสัดส่วนการถือหน่วย (Rights 

Offering) ในรอบแรกแล้ว จะจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกิน
กว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหน่วยเดิมในราคาเดียวกันกับหน่วยที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้  

(1) ในกรณีที่มีหน่วยเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยเดิมของกองทุน ตามสัดส่วนการถือหน่วย (Rights Offering) 

ในรอบแรกมีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหน่วยที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธ ิและช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวทัง้หมดทุกรายตามจ านวนที่
แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 
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(2) ในกรณีที่มีหน่วยเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุน ตามสัดส่วนการถือหน่วย (Rights 

Offering) ในรอบแรกมีจ านวนน้อยกว่าหน่วยที่ผู้ถือหน่วยเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหน่วยที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหน่วยที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหน่วยให้ปัดเศษของ
หน่วยนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จ านวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยแต่ละราย
จองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยังมีหน่วยคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น 
โดยน าสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่
เหลือจะได้เป็นจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษ
ของหน่วยให้ปัดเศษของหน่วยนั้นทิ้ง โดยจ านวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ถือหน่วยแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหน่วยเหลือจากการจัดสรร  

5.3 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ตามสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หากการเสนอขายดังกล่าว (ก) อาจส่งผลท าให้
กองทุนหรือบริษัทจัดการด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือ (ข) จะ
เป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือท าให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกิน
สมควร หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดในการจัดสรร 

5.4 ผู้ถือหน่วยที่จองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ 

5.5 ในกรณีช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนด้วยเช็คธนาคาร การช าระเงินค่าจองซื้อ และการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้
ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

5.6 หาก (1) ผู้ถือหน่วยที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหน่วย หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 
(มหาชน) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซื้อและการช าระเงินค่าหน่วยตามที่ก าหนด หรือ (2) 
ผู้ถือหน่วยที่จองซื้อ กรอกข้อมูลในใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน บริษัทจัดการ หรือบริษัท
หลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) มีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหน่วยสละสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนดังกล่าว  

 โดยบริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
ดังกล่าวต่อไป 

 อน่ึง ในการช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ผู้ถือหน่วยควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซื้อ และด าเนินการ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวธิีการที่ก าหนด หากผู้ถือหน่วยมิได้ปฏิบัตติามวิธกีารช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน 
และด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซื้อได้ทันตามก าหนด
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ระยะเวลาจองซื้อ บริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) มีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหน่วยสละสิทธิในการ
จองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่
จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป 

5.7  บริษัทจัดการ และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยให้ผู้จองซื้อรายใด 

หากการจัดสรรดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมาย  หรือระเบียบข้อบังคับของ
ต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือท าให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือไม่
เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดในการจัดสรรตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 

5.8 การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อ 

 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยที่จองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยหรือผู้ถือหน่วยจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรแต่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่ประสงค์จะ
จองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยส่วนที่
ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ  ภายใน 10 วันท าการนับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ  โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้ถือหน่วยระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ดังนี ้

5.8.1 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและรายละเอียดส าเนาบัญชี
เงินฝากธนาคารหน้าแรกหรือ Bank Statement ภายใน 7 วันท าการนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ 

5.8.2     กรณีไม่ไดแ้นบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามวิธีการข้อ 5.8.1  

หรือข้อ 5.8.3  การคืนเงิน ค่าจองซื้อหน่วย จะด าเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่  ขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้จอง
ซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของบริษัทจัดการ ภายใน 10 วันท าการ นับจากวันที่ส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ หรือ 

5.8.3 กรณีผู้จองซื้อเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยจะ
ด าเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชี
ธนาคารในนามของผู้จองซื้อตามข้อมูลเปิดบัญชีที่ให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน ) 

ภายใน 5 วันท าการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ
โดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จอง
ซื้อได้ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
จัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) แล้วนั้น บริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 
(มหาชน) จะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเป็นเช็ค
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อและส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของบริษัทจัดการ ภายใน 10 วันท าการนับจาก
วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ 

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร 
(ถ้ามี) 
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ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในก าหนดเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
จะต้องช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซื้อหน่วยที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรคืน  นับจากวันพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มี
การโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic 

Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน หรือส่งเช็ค
ธนาคารเงินค่าจองซื้อหน่วยคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วย
ลงทุนเพิ่มทุนของบริษัทจัดการแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการ
จัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการ หรือ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) อีกต่อไป 

5.9 วิธีการส่งมอบหน่วยลงทุนเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อ 

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทจัดการ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

5.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหน่วยลงทุน แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ บริษัทจัดการ จะด าเนินการน าหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้
กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทกึยอด
บัญชีจ านวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหน่วยลงทุนอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้
จองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ 

 ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ใน
กรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันที
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน ท าการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทจัดการ ด าเนินการตามข้อ 5.9.1 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของ
บัญชี     ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหน่วยลงทุนเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหน่วยลงทุนในนามของผู้จองซื้อ ตามข้อ 5.9.3 
ให้แก่ผู้จองซื้อแทน 

5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหน่วยลงทุน แต่ประสงค์จะใช้บริการของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 
สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจัดการ จะด าเนินการน าหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ตามจ านวนที่ผู้จอง
ซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้
จองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขาย
หน่วยลงทุนเพิ่มทุน ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหน่วยลงทุนเพิ่ม
ทุนออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยลงทุนเพิ่มทุนตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนด ใน
กรณีนี้     ผู้จองซื้อหน่วยจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อ
บ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)”  และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ 
FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)" (ส าหรับผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก
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เลขที่ 600 (Issuer Account)) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และน าส่งให้บริษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จ ากัด (มหาชน) พร้อมเอกสารจองซื้ออ่ืน ๆ  

 ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือน าส่งแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูล 
ไม่ครบถ้วน บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหน่วยลงทุนในนามผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.9.3 ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้
เวลาในการด าเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่น าฝากในบัญชีดังกล่าว อาจไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายใน
วันที่หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหน่วยลงทุน โดยให้ออกใบหน่วยลงทุนในนามของผู้จองซื้อ บริษัท
จัดการ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหน่วยลงทุนตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ที่ได้รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหน่วยลงทุน ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หน่วยลงทุนเพิ่ม
ทุนของกองทุน ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหน่วยลงทุน 

ตามข้อ 5.9.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน 

5.10 บริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนรายละเอียดวิธีการช าระ
เงินค่าหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อ
หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของบริษัทจัดการ ดังกล่าว 

6. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

6.1. ชื่อผู้จองซื้อ และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บุคคลอ่ืน จะไม่สามารถฝากหน่วยลงทุนเข้าบัญชีได้และผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ทันทีในวันแรกของ
การซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ 

6.2. โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะน าหน่วยลงทุนเข้าบัญชีซื้อหลักทรัพย์
ของตนเองให้ถูกต้อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะถูกส่งไปที่
อื่น ซึ่งบริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้าใน
การติดตามหน่วยลงทุน 

6.3. หากบริษัทจัดการ ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื้อหน่วยคืนให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่ก าหนด อันเป็นเหตุอื่นใดซึ่ง
เกินกว่าวิสัยที่บริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการได้ บริษัทจัดการ และบริษัท
หลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อค่าดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงิน
ค่าจองซื้อหน่วยที่จะต้องช าระคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยบริษัทจัดการ เท่านั้น 
ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5 “เงื่อนไขในการจองซื้อ” 
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6.4. หากจ านวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยระบุในใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการ ได้รับช าระ 
บริษัทจัดการ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินที่ได้รับจากการจอง
ซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลัก  

6.5. ส าหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหน่วยลงทุนเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้
จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 

(FATCA) (ส าหรับผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” (ส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อน าส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ 
บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็นใบหน่วยลงทุนในนามของผู้จองซื้อ 

6.6. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  
ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 คุณสุวาลี ศิลาอ่อน / คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ / คุณเบญจวรรณ ผาสุข / คุณปิยพร แคว้นน้อย 

โทรศัพท์ 02-231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1133, 1141, 1143 หรือ 1147 
โทรสาร 02-618-1120 

 

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

 

 



 ใบจองซ้ือเลขที่ ................................................................... 
ใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพ่ิมทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมนิ (“กองทุน”) 

การเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน  
                               มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยลงทุนละ 9.8516 บาท ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนละ 9.00 บาท ในอัตราส่วน 2.2 หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทุนเพิ่มทุน 

 วันที่จองซื้อ     วันที่  7 พฤศจิกายน 2562  8 พฤศจิกายน 2562  11 พฤศจิกายน 2562  12 พฤศจิกายน 2562  13 พฤศจิกายน 2562 

ข้อมูลผู้จองซื้อหน่วยลงทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด(“บริษัทจัดการฯ”) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) ซ่ึงเป็นตัวแทนของกองทุน 

ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล …............................................................................................................................................................................................................................................... 
 บัตรประจ าตัวประชาชน …………….…….……………………………….………… หรือ    ใบต่างด้าว    หนังสือเดินทาง    เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ …………….…….……………………………………… 

ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights Offering) (Record Date) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 
โทรศัพท์ที่ติดตอ่ได้  ......................................... สัญชาติ .................................. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี …............................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย  

ข้าพเจ้ามีหน่วยลงทุนเดิมตามรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights Offering) (Record Date) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 มี
ความประสงค์ขอจองซ้ือหน่วยลงทุนและขอให้จัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน ดังน้ี 

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชัดเจน) 
จ านวนหน่วยลงทุน 

ท่ีจองซื้อ (หน่วย) 
จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตัวอักษร) 

 จองซื้อตามสิทธิท้ังจ านวน    

 จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ    

 จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)     

รวม    

ผู้จองซ้ือต้องยื่นใบจองซ้ือน้ีพร้อมเอกสารประกอบการจองซ้ือและหลักฐานช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน (ส าเนา Bill Payment) ณ ที่ท าการของบัวหลวงตามที่แจ้งและก าหนดไว้ เท่าน้ัน  โดยช าระค่าจองซ้ือผ่านระบบ  
Bill Payment  ที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด    เงินโอน   ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment หรือ 

  ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment เลขที่เช็ค ………………………..………....……….......................... 
ลงวันที่ ........... พฤศจิกายน 2562 ธนาคาร ……………..…..................………….............. สาขา ……………..….............………….............. (กรณีที่ช าระเป็นดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล สั่งจ่ายในนาม  
"บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซ้ือหลักทรัพย์ 1"  ลงวันที่ไม่เกิน 11 พฤศจิกายน 2562 จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันท าการ) 
****การช าระด้วย ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล ต้องผ่านระบบ Bill Payment ท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารแล้วเท่าน้ัน***** 

**ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนจะได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)** 
ส าหรับผู้จองซ้ือที่มีบัญชีซ้ือขายกับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน (“IC”) เพื่อช าระเงินโดยวิธีดังต่อไปน้ี 

 ช าระโดยโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (ATS) ...........................................  ช าระโดยหักเงินจากบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่ ................................................ และยื่นเอกสารการจองซ้ือให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทจัดการ ด าเนินการดังต่อไปน้ี (โปรดเลือกข้อใดข้อหน่ึงเท่าน้ัน) 
 ให้ฝากใบหน่วยลงทุน ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก ” และด าเนินการให้ บริษัท.............................. ............................ สมาชิกผู้ฝาก

เลขที่ ........ ............ .....น าหน่วยลงทุนเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ชื่อ............................ ............. ............ ............ .  
เลขที่................................................ ซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทน้ัน (ชื่อบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื่อผู้จองซ้ือ มิฉะน้ันจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนในชื่อของผู้จองซ้ือแทน) 

 ให้ฝากใบหน่วยลงทุนตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหน่วยลงทุนเข้าฝากไว้กับ TSD โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 
เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซ้ือจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD ก าหนด) กรณีเลือกรับหน่วยลงทุนเข้าบัญชี 600 ในช่องน้ี โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อ
บ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ(ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)”  และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่ TSD  ท้ังน้ีในกรณีไม่จัดท าเอกสารตามท่ี TSD 

ก าหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน  บริษัทจัดการฯขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหน่วยลงทุนเข้าบัญชี 600 (Issuer Account) โดย จะด าเนินการออกเป็นใบหน่วยลงทุนแทน และจะจัดส่งใบ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ข้างต้น 

 ให้ออกใบหน่วยลงทุนตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหน่วยลงทุนให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทจัดการฯ 
ด าเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดท าใบหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิและส่งมอบใบหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันท าการนับจากวันปิดการจองซ้ือหน่วยลงทุน (เฉพาะใบหน่วยลงทุนเท่าน้ัน) (บริษัทจัดการฯจะ
ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันท าการแรกของการซ้ือขายหน่วยลงทุน) 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนหรือได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ครบตามจ านวนหน่วยลงทุนที่จองซ้ือ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน ดังต่อไปน้ี (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) (กรณีไม่
ระบุ ถือว่าให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเช็ค) 
   น าเงินฝากเข้าบัญชีในชื่อของข้าพเจ้าผ่านบัญชีธนาคาร.............................สาขา........................................เลขที่..... ...............................................ประเภทกระแสรายวันออมทรัพย์ (พร้อมแนบส าเนาหน้าแรกของ

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ Bank Statement และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)(กรณีไม่แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ Bank Statement จะจ่ายเป็นเช็ค) 
   จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ที่ระบุไว้ ทั้งน้ี ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซ่ึงเกิดขึ้น 

  กรณีผู้จองซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับบัวหลวง สามารถขอรับคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีการโอนเงิน เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ให้ข้อมูลไว้ 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มทุนน้ี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสาร
ประกอบการจองซ้ือที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมช าระค่าจองซ้ือ หรือหากเช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ที่สั่งจ่ายแล้วน้ันไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มทุนดังกล่าว  
ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลสรุปการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือข้อสนเทศและวิธีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มทุน และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย 

การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเส่ียง และผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือข้อสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหน่วยลงทุน 

   ลงชื่อ ................................................................................... ผู้จองซ้ือ 

(.........................................................................................) 

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุน”) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

วันที่จองซ้ือ     วันที่  7 พฤศจิกายน 2562  8 พฤศจิกายน 2562  11 พฤศจิกายน 2562  12 พฤศจิกายน 2562  13 พฤศจิกายน 2562 ใบจองซ้ือเลขที่ ................................................... 
บริษัทจัดการ หรือบัวหลวง ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ......................................................................................... เพื่อจองซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มทุน จ านวน ............................................. หน่วย ในราคาหน่วยละ 9.00 บาท 

รวมเป็นเงิน ................................................................ บาท โดยช าระเป็น    เงินโอน   ผ่านระบบ Bill Payment โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment หรือ  ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล ผ่านระบบ 
Bill Payment โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment เลขที่เช็ค ………………. ลงวันที่..............พฤศจิกายน 2562 ธนาคาร ………..………........…………. สาขา ……..……..………........………….  

ส าหรับผู้จองซ้ือที่มีบัญชีซ้ือขายกับบัวหลวง ช าระโดยโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (ATS) ................................  ช าระโดยหักเงินจากบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่ ................................... 

โดยหากผู้จองซ้ือได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ด าเนินการ: 
 ให้ฝากใบหน่วยลงทุนในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก ........................................................ บญัชีซ้ือขายหลักทรัพยเ์ลขที่ .................................. 
 ออกหน่วยลงทุนในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยน าเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600  เพื่อข้าพเจ้า 
 ออกใบหน่วยลงทุนในนามผู้จองซ้ือ ภายใน 15 วันท าการนับจากวันปิดการจองซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มทุน (เฉพาะใบหน่วยลงทุนเท่าน้ัน)  

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ/ Authorized Officer ................................................................... 

หมายเหตุ: ห้ามไม่ให้ผู้จองซื้อฝากเอกสารการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 



BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 

Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 

Company Name 

002 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
034 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟลิลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด ์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 
051 

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด  
GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  

010 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์เนอร์ จ ากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากัด 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จ ากัด 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 
329 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (เพื่อตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 
336 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
343 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 

SERVICES   

345 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
425 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 

 



วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................

สำหรับผูชำระเงิน / Client’s copyสวนที่ 1

ชื�อผู้ถือหน่วยลงทุน Name
......................................................................................................................

Ref 1

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No.   

Ref 2

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

ผูรับเงิน........................................................................

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................

โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

-----------------------------

เช็คลงวันที่/Date

------------------

ชื่อธนาคาร/Bank Name

--------------------------

ชื่อสาขา/Branch

------------------

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................

สำหรับธนาคาร / Bank’s copyสวนที่ 2

ชื�อผู้ถือหน่วยลงทุน Name
......................................................................................................................

Ref 1

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

ผูรับเงิน........................................................................

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................

โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

-----------------------------

เช็คลงวันที่/Date

------------------

ชื่อธนาคาร/Bank Name

--------------------------

ชื่อสาขา/Branch

------------------

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที�หนังสือเดินทาง/  
ID or Passport Number

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที�หนังสือเดินทาง/  
ID or Passport Number

ช้ัน 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขท่ี 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
23rd Fl.,191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500
ฝายปฎิบัติการ/ Operations Dept.(02) 618-1140-1143,1133
แฟกซ /Fax : (02) 618-1120

ฝายปฎิบัติการ/ Operations Dept.(02) 618-1140-1143,1133 
แฟกซ /Fax : (02) 618-1120

ช้ัน 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขท่ี 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
23rd Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

Service Code :  BLSRO

               โปรดชําระเงินและนําสงแบบฟอรมนี้พรอมกับเอกสารการจองซื้อที่ฝายปฎิบัติการโทร. 0-2618-1140-1143,1133         
Please make payment and submit this form together with the subscription documents to Operations Dept., Tel. 0-2618-1140-1143,1133

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No.   

Ref 2

Bill Payment Form 
สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคารโปรดทํารายการทันที 

        Bill Payment Form 
กองทุนรวมโครงสรา้งพื �นฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF)

BR.NO. 0101 / COMP CODE. 00842
เช็ค : โปรดสั�งจ่ายในนาม "บริษัทหลักทรัพย์  บัวหลวง จํากัด(มหาชน) เพื�อการจองซื�อหลักทรัพย์  1"
Cheque : please made payable to "Bualuang Securities Public Company Limited for Securities Subscriptions  1”

Service Code :  BLSRO

               โปรดชําระเงินและนําสงแบบฟอรมนี้พรอมกับเอกสารการจองซื้อที่ฝายปฎิบัติการโทร. 0-2618-1140-1143,1133         
Please make payment and submit this form together with the subscription documents to Operations Dept., Tel. 0-2618-1140-1143,1133

กรณุานําสง่หลักฐานการชําระเงินฉบับนี�พรอ้มเอกสารการจองซื�อฯ ยื�นต่อ  บมจ. หลักทรพัย์บัวหลวง 
Please send this Bill Payment Form and Subscription Documents to Bualuang Securities PCL.

BR.NO. 0101 / COMP CODE. 00842
เช็ค : โปรดสั�งจ่ายในนาม "บริษัทหลักทรัพย์  บัวหลวง จํากัด(มหาชน) เพื�อการจองซื�อหลักทรัพย์  1"
Cheque : please made payable to "Bualuang Securities Public Company Limited for Securities Subscriptions  1”

         กองทุนรวมโครงสรา้งพื �นฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF)

JASIF

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4



บริษัท 
 Company

90250
No.80

RT520687410TH

เรียน    1001509799 ฝากสงวันที่  
TO :    นายตัวอยาง เพิ่มทุน

191 สีลมคอมเพล็กซ บางรัก กทม.

วันที่  
Date

ใบรับรองการจองซ้ือหุน

----- ตัวอยาง -----

(กรุณาแนบใบรับรองการจองซื้อหุนนี้พรอมกับใบจองซื้อหุน) 

SUBSCRIPTION CERTIFICATE

จำนวนเงินคาหุนที่ออกใหม
AMOUNT (BAHT)

ทานถือหุนเดิมอยู
NUMBER OF SHARED HELD

เลขทะเบียนผูถือหุน
Registration No.

1001509799

ในกรณีที่จองซื้อไมตรงตามสิทธิ โปรดกรอกชองนี้
IN CASE OF SUBSCRIPTION NOT EQUAL TO THE SUBSCRIPTION RIGHT
PLEASE FILL IN HERE

สามัญ 
บุริมสิทธิ    
รวม  

ทานมีสิทธิจองซื้อหุนใหมได
YOUR SUBSCRIPTION RIGHT 

1,128,000

โปรดชําระเงินและน ําสงแบบฟอรมพรอมนี�กับเอกสารการจองซื้อที่ฝายปฎิบัติการ โทร. 0-2618-1140, 1143   
Please make payment and submit this form together with the subscription documents to Operations Dept., Tel. 0-2618-1140, 1143

สำหรับผูชำระเงิน / Client’s copyสวนที่ 1

ชื�อผู้ถือหน่วยลงทุน Name
......................................................................................................................

Ref 1

Ref 2

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง/
ID orPassport Number

เลขทะเบียนผูถือหุน / Registration No.

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

ผูรับเงิน........................................................................

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................

โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

-----------------------------

เช็คลงวันที่/Date

------------------

ชื่อธนาคาร/Bank Name

--------------------------

ชื่อสาขา/Branch

------------------

นายตัวอยาง เพิ่มทุน

1 0 0 1 5 0 9 7 9 9

3 1 0 1 5 0 0 0 4 4 4 6 6

2,200

2,200 9,000.00

[ 2.2 : 1 @ 9.00]

1,000

9,000.00

18/10/2019

18/10/2019

Service Code: BLSRO

กรณุานําส่งหลักฐานการชําระเงินฉบับนี�พรอ้มเอกสารการจองซื �อฯ ยื�นตอ่  บมจ. หลักทรพัย์บัวหลวง 
Please send this Bill Payment Form and Subscription Documents to Bualuang Securities PCL.

PLEASE SUBMIT WITH YOUR SUBSCRIPTION FORM

       Bill Payment Form 
ชั �น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที� 191 ถนนสีลม บางรกั กรงุเทพฯ 10500
23rd Fl.,191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500
ฝ่ายปฎิบัตกิาร/ Operations Dept.(02) 618-1140-1143,1133
แฟกซ์ /Fax : (02) 618-1120

BR.NO. 0101 / COMP CODE. 00842

Cheque : Please made payable to "Bualuang Securities Public Company Limited for Securities Subscriptions  1”

วนัที�/Date ............................สาขาผู้รบัฝาก/Branch........................................12/11/2019 สีลม

เก้าพันบาทถ้วน

กองทุนรวมโครงสรา้งพื �นฐานบรอดแ์บนดอ์ินเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF)

เช็ค : โปรดสั�งจ่ายในนาม "บรษัิทหลักทรพัย์ บัวหลวง จํากัด(มหาชน) เพื�อการจองซื �อหลักทรพัย์ 1"

กองทุนรวมโครงสรา้งพื �นฐานบรอดแ์บนดอ์ินเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF)
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แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  

เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 
 

                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 
 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 

ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 

 

ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา       ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 

3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 
หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  
  
ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  

        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 

TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  
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U.S. Indicia Checklist (Individual & Juristic Person) 
Only for shareholder wishing to deposit securities into the Issuer Account 

 

Date……………………………. 
I / We………………………………………………………………………………………………………………… 

ID Card / Passport / Juristic Person Registration No………………………………………………………… 

 

For Individual 
 
1. I was born in the United States of America (U.S.A.)     Yes*  No 

2. I am a U.S. citizen or I have the second nationality as the U.S.    Yes*  No   

3. I have permanent residence in U.S.A.      Yes*  No 

 

For Juristic person 

1.   Registered in U.S.A.          Yes *  No 

2.   Is a financial institution under FATCA         Yes *   No 

      If "Yes", please enter GIIN No. ... and specify type  PFFI RDCFFI 

3 Is an entity with investment income / indirect income of 50% or more of total income,       Yes *  No 

or having income-generating properties gaining 50% or more of total assets 

in the latest accounting period.                  
     

 

 
I hereby certify that the above statement is true. If depositing securities into the Issuer Account causes any damage to Thailand 

Securities Depository Co., Ltd. (TSD) in any way whatsoever. I accept the responsibility and indemnity to Thailand Securities 

Depository Co., Ltd. 
In addition, I acknowledge that TSD may disclose the information contained in this document to the Revenue Department, or 

other agencies having legal authorities, or having an agreement with TSD to obtain such information. 
 

 

 

Sign……………………………………………………….   shareholder 

      (………………………………………………………) Tel. ………………………………………………… 

 

 

 

 If your answer(s) is/are “Yes” in any of the above answers, you are defined as “the U.S. Indicia” 
under FATCA. TSD therefore reserves the rights not to deposit your securities into the Issuer 

Account. Please select other methods of securities holding. 

If your answer(s) is/are “Yes” in #1 and/or #3, you are defined as “the U.S. Indicia” under FATCA.                                        
TSD therefore reserves the rights not to deposit your securities into the Issuer Account.                                                         
Please select other methods of securities holding. 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W69 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non6U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed6Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed6Compliant FFI และได้แนบ W68BEN6E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non6Profit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

�� รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

�� รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

�� รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

�� รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

�� รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

�� เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

�� เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

 
 

 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ 

ส ำหรับกำรจองซื้อหน่วยลงทนุเพิ่มทุนของ 
กองทุนรวมโครงสรำ้งพื้นฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุน”) 

 

วันที_่______________________________________ 

 

ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ________________________________________________ 

 บัตรประจ าตัวประชาชน                                                                       หรือ  ใบต่างด้าว    หนังสือเดินทาง    
 เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ___________________________________ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหน่วยที่ปรากฏ ณ วันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วย (Rights Offering) (Record Date) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _______________________________ สัญชาติ ________________________________ 

ข้าพเจ้ามหีน่วยลงทุนเดิมตามรายชื่อผู้ถือหน่วยที่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการ
ถือหน่วย (Rights Offering) (Record Date) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 จ านวน  ______________________หน่วย มีสิทธิในการจองซื้อ
หน่วยลงทุนเพิ่มทุนจ านวน _____________________________หน่วย มีความประสงค์ขอขอมอบอ านาจให้ 
 นาย   นาง   นางสาว __________________________________ สัญชาติ ______________อายุ________________ปี  
 บัตรประจ าตัวประชาชน                                                                         ที่อยู่ เลขที่_____________________________ 

หมู่บ้าน/อาคาร__________________________________ซอย________________________ถนน__________________________  
ต าบล/แขวง_________________________อ าเภอ/เขต_______________________จังหวัด________________________________ 

รหัสไปรษณีย์__________________________(“ผู้รับมอบอ านาจ”) เป็นผู้รับมอบอ านาจที่แท้จริงและโดยชอบด้วยกฎหมาย ของข้าพเจ้า 
โดยให้มีอ านาจในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน จ านวน__________________หน่วย รวมถึงมีอ านาจในการลงนามแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน ช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน ยื่นเอกสารประกอบการ
จองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน และด าเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน แทนข้าพเจ้าผู้มอบ
อ านาจได้จนเสร็จการ 

ทั้งนี้ กิจการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปภายใต้การมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าด้วยตนเองทุกประการ และบรรดาการกระท าใดๆ ที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าลงไป ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามความ
ในหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้แล้ว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระท าลงไปด้วยตนเอง และให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าทั้งสิ้น 

 

ลงชื่อ_________________________ผู้มอบอ านาจ 
(                                            ) 

 

ลงชื่อ_________________________ผู้รับมอบอ านาจ 
(                                            ) 

 

ลงชื่อ_________________________พยาน 

(                                            ) 
 

ลงชื่อ_________________________พยาน 

(                                            ) 

อำกร
แสตมป ์

30 บำท 
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ขอมูลสรุปการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มทุน 

ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของหนังสือชีช้วน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรปุเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของกองทุน 
หากผูลงทุนตองศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มสามารถขอไดจากตัวแทนในการรับจองซื้อหนวย
ลงทุนเพิ่มทุน และบริษัทจัดการหรืออาจศึกษาขอมูลไดจากหนังสือชี้ชวนท่ีบริษัทจัดการยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการ 
กลต. ไดที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. 

 

ขอมูลสรุปการเสนอขายหนวยลงทุน 
ชื่อกองทุน :  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน (กองทุน) 
ระยะเวลาการเสนอขาย :  วันท่ี 7-8 และ 11-13 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อบรษัิทจัดการ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
ชื่อผูดูแลผลประโยชน : ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

วัตถุประสงคการระดมทุน   
เพื่อระดมเงินทุนโดยการจัดสรรหนวยลงทุนใหม ท้ังหมดจํ านวนไมเกิน
2,500,000,000 หนวย ใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 
2562 ซึ่งคือวันกําหนดรายชื่อผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับสิทธิในการจองซื้อหนวย
ลงทุน (Record Date) อนึ่ง บริษัทจัดการมีสิทธิใชดุลยพินิจท่ีจะไมเสนอขาย
หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนรายใด ๆ หากการเสนอขายดังกลาว (ก) อาจ
สงผลทําใหกองทุนหรือบริษัทจัดการดําเนินการใด ๆ ท่ีเปนการกระทําการท่ีขัดตอ
กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของตางประเทศ หรือ (ข) จะเปนผลใหบริษัท
จัดการตองดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากท่ีตองดําเนินการตามกฎและระเบียบท่ี
เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยภายใตกฎหมายไทย หรือทําให
กองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือ (ค) ไมเปนไปตามวิธีการ 
หลักเกณฑ และเง่ือนไขที่กําหนดในการจัดสรร 
ท้ังนี้ กองทุนจะนําเงินที่ไดจากการจัดสรรหนวยลงทุนใหมไปลงทุนโดยการซื้อ
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานประเภททรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเพิ่มเติมครั้ง
ท่ี 1 ในจํานวนไมเกิน 700,000 คอรกิโลเมตร โดยราคาซื้อขายทรัพยสินสวนเพิ่ม
อยูท่ีราคาไมเกิน 38,000,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาใชจาย 
ตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินสวนเพิ่ม (1)) ทั้งนี้ หากกองทุนจะลงทุนซื้อ
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพ่ิมนอยกวา 700,000 คอรกิโลเมตร ราคาซื้อขาย
ทรัพยสินก็จะลดลงตามสัดสวนของจาํนวนเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มท่ีลดลง 
หมายเหตุ: (1) คาใชจายตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินสวนเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
วิชาชีพตาง ๆ คาใชจายในการจัดพิมพหนังสือชี้ชวน และคาใชจายทางการตลาด เปน
ตน จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเปนผูรับผิดชอบตามกรอบท่ีไดตกลงกัน 

 ขอมูลการเสนอขาย  
จํานวนทีเ่สนอขาย : ไมเกิน 2,500,000,000 หนวย 
มูลคาท่ีตราไว : 9.8516 บาท/หนวย 
ราคาเสนอขาย : 9.00 บาท/หนวย  
มูลคาเสนอขาย : ไมเกิน 22,500 ลานบาท  
ประมาณการเงินสวนแบงกําไรตอหนวยของกองทุน : 
1.0387 บาท/หนวย 
ประมาณการอัตราผลตอบแทนในปแรก (1 มกราคม 
2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) : รอยละ11.54(1) (ซึ่ง
แบงเปนอัตราผลตอบแทนรวมหักรายไดคาเชาตามสัญญา
แกไขเพ่ิมเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชาจํานวน
รอยละ 7.22 และอัตราผลตอบแทนของรายไดคาเชาตาม
สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชา
คิดเปนรอยละ 4.33(2)) 
หมายเหตุ: (1) คํานวณโดยอางอิงจากราคาเสนอขายท่ี 9.00 
บาทตอหนวย (2) สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกัน
รายไดคาเชาจะมีระยะเวลา 3 ป โดยกองทุนมีสิทธิตออายุ
สัญญาประกันรายไดคาเชาไดอีกครั้งละ 3 ปจนถึงวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2569 สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง
เดิม และจนถึงวันท่ี 29 มกราคม 2575 (ซึ่งเปนวันเดียวกับวัน
ส้ินสุดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท
ท่ีสามของ TTTBB) สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง
สวนเพิ่ม อยางไรก็ดีตั้งแตวันเริ่มตนสัญญาประกันรายไดคาเชา
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 กองทุนไดตออายุสัญญาประกัน
รายไดคาเชามาโดยตลอด   
หากบริษัทจัดการ และตัวแทนในการรับจองซื้อหนวย
ลงทุนเพิ่มทุนเห็นสมควร บริษัทจัดการ และตัวแทนในการ
รับจองซื้ อหน วยลงทุน เพิ่ มทุนขอสงวนสิท ธ์ิในการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื้อ และการจัดสรรหนวย
ลงทุน รวมถึงราคาเสนอขาย สัดสวน หรือจํานวนการ
จัดสรรตามท่ีระบุไวตามความเหมาะสม ท้ังนี้ เพ่ือใหการ
เสนอขายประสบความสําเร็จ 

 

แหลงเงินทุนสําหรับการซื้อทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานประเภท
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเพ่ิมเติมคร้ังที่ 1 
1. การระดมเงิน ทุนโดยการจัดสรรหนวยลงทุนใหม จํานวนไมเกิน 

22,500,000,000 บาท 
2.  การกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวนไมเกิน 15,500,000,000 บาท 
หมายเหตุ: กองทุนจะกูยืมเงินอีกจํานวนไมเกิน 2,660,000,000 บาท สําหรับการชําระ
ภาษีมูลคาเพิ่มตอกรมสรรพากร จากการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวน
เพิ่ม 
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นโยบายการลงทุน  กรรมสิทธิ ์  สัญญาแบงรายไดหรือสิทธิการเชา 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนและจดัหาผลประโยชนจาก (1) ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิม จํานวน 980,500 คอรกิโลเมตร ซึ่งกองทุนไดรับโอนมา
จาก TTTBB ตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินเดิม และ (2) ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม โดยเมื่อกองทุนไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนแกไข
เพ่ิมเติมเงินทุนแลว กองทุนจะเขาทําสัญญาซื้อขายทรัพยสินสวนเพิ่มกับ TTTBB ซึ่ง TTTBB จะโอนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพ่ิมจํานวนไม
เกิน 700,000 คอรกิโลเมตร ท้ังนี้ กองทุนจะจัดหาผลประโยชน จากทั้งทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิม และทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม 
โดยการเขาทํา (ก) สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาเชาหลัก ซึ่งจะสิ้นสุดในวันท่ี 29 มกราคม 2575 (ระยะเวลาการเชาประมาณ 12 ป 2 
เดือน) เพื่อนําทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมจํานวนรอยละ 80 ของจํานวนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมทั้งหมด คิดเปนจํานวน 784,400 คอร
กิโลเมตร และ ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพ่ิมจํานวนรอยละ 80 ของจํานวนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มท้ังหมด คิดเปนจํานวนไมเกิน 
560,000 คอรกิโลเมตร ออกให TTTBB เชา และ (ข) สัญญาแกไขเพ่ิมเติมและแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชากับ TTTBB โดยสัญญามี
ระยะเวลา 3 ป และกองทุนมีสิทธิในการตออายุสัญญาออกไปไดอีกตามที่กําหนดในสัญญาแกไขเพ่ิมเติมและแทนที่สัญญารับประกันรายไดคาเชา
สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเดิมจํานวนรอยละ 20 ของจํานวนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมท้ังหมด คิดเปนจํานวน 196,100 คอร
กิโลเมตร และทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มรอยละ 20 ของจํานวนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มท้ังหมด คิดเปนจํานวนไมเกิน 
140,000 คอรกิโลเมตร โดยกองทุนไดรับการประกันรายไดในรูปของคาเชาตลอดระยะเวลาของสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาประกัน
รายไดคาเชาในระหวางท่ียังไมมีผูใดสนใจเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงดังกลาว  

 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน  
ภายหลังจากท่ีกองทุนรับโอนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม จาก TTTBB แลว กองทุนจะจัดหาประโยชนจากทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวน
เพ่ิมดังกลาวโดยการเขาทําสัญญา 2 ฉบับกับ TTTBB ณ วันท่ีทําการซื้อขายทรัพยสินสวนเพิ่มเสร็จสิ้น เพื่อให TTTBB เชาทรัพยสินตอไป ดังนี้ 
1.  สัญญาแกไขเพ่ิมเติมและแทนที่สัญญาเชาหลัก ซึ่งมีระยะเวลาการเชาประมาณ 12 ป 2 เดือน (ส้ินสุดในวันท่ี 29 มกราคม 2575) สําหรับการ

เชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมจํานวนรอยละ 80 ของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดมิทั้งหมดท่ีขายและสงมอบใหแกกองทุนตามสัญญาซือ้
ขายทรัพยสินเดิม และทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพ่ิมจํานวนรอยละ 80 ของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มท้ังหมดท่ีขายและสง
มอบใหแกกองทุนตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินสวนเพิ่ม ในอัตราคาเชาเริ่มตนท่ี 433.21 บาท ตอคอรกิโลเมตรตอเดือน (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) (ภายใตสมมติฐานวาการเขาลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มจะแลวเสร็จ ภายในป 2562) นอกจากนี้ กองทุนมี
สิทธิในการตออายุสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลัก (สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงหลกัเดิมและทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง
หลักสวนเพิ่ม) ออกไปอีก 10 ป นับจากวันส้ินสุดอายุของสัญญาแกไขเพ่ิมเติมและแทนท่ีสัญญาเชาหลัก (กลาวคือวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 
2575) หาก TTTBB มีรายไดจากการใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ต (FTTX และ xDSL) ในป 2573 ไมตํ่ากวา 40,000,000,000 บาท และ 
TTTBB ไดรับการตออายุใบอนุญาตท่ีเก่ียวของ รวมถึงความเห็นชอบตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการตออายุสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ี
สัญญาเชาหลัก โดยอัตราคาเชา ณ วันที่ตอสัญญาเชาหลักออกไปอีก 10 ปขางตนจะเทากับ 433.21 บาทตอคอรกิโลเมตรตอเดือน (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่งเทากับอัตราคาเชาภายใตสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลักในป 2562 โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราคาเชา
ดังกลาวขางตน ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ท่ีประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ทั้งนี้ 
ไมเกินรอยละ 3 ตอป แตไมต่ํากวารอยละ 0 ตอป 

2.  สัญญาแกไขเพ่ิมเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชา โดยจัดทําขึ้นเพ่ือใหกองทุนในฐานะเจาของกรรมสิทธ์ิทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง
เดิม และทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม สามารถนําทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมจํานวนรอยละ 20 ของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง
เดิมท้ังหมดที่ TTTBB ขายและสงมอบใหแกกองทุนตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินเดิม และทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพ่ิมจํานวนรอยละ 
20 ของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มท้ังหมดท่ีกองทุนไดรับมอบตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินสวนเพ่ิมออกใหผูอื่นเชาใชได ไมวา
ท้ังหมดหรือบางสวน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันของ กสทช. 
สัญญาแกไขเพ่ิมเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชาจะมีระยะเวลา 3 ป โดยกองทุนมีสิทธิตออายุสัญญาประกันรายไดคาเชาไดอีกครั้ง
ละ 3 ปจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2569 สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิม และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 (ซึ่งเปนวันเดียวกับวันส้ินสุด
อายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทท่ีสามของ TTTBB) สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม โดยอัตราคาเชา
ดังกลาวขางตน จะมีการปรับขึ้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกป ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ท่ีประกาศโดย
กระทรวงพาณิชย ท้ังนี้ ไมเกินรอยละ 3 ตอป แตไมตํ่ากวารอยละ 0 ตอป 

นอกจากนี้ หากพิจารณาระยะเวลาการเชาตามสัญญาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก(1) ภายหลังจากกองทุนเขาลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม 
เทากับประมาณ 11.1 ป (ในกรณีท่ีไมไดมีการตออายุสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาเชาหลักออกไปอีก 10 ป) และประมาณ 18.0 ป (ใน
กรณีที่มีการตออายุสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาเชาหลักออกไปอีก 10 ป) 
หมายเหตุ: (1) คํานวณจากประมาณการรายไดคาเชาสําหรับป 2563 ซ่ึงอางอิงจากรายงานและขอมูลทางการเงนิตามประมาณการและตามสถานการณสมมติ 
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โครงสรางของการบริหารจัดการกองทุน 
 

 
 

หมายเหตุ:  (1) สัดสวนขึ้นอยูกับผลการจองซื้อของผูถือหนวยลงทุนเดิมในการเสนอขายสําหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกท้ังนี้ จัสมิน มีความประสงคจะจองซ้ือ
หนวยลงทุนตามสิทธิท่ีไดรับจดัสรร อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนมีความประสงคจะจองซื้อนอยกวาสิทธิท่ีไดรับจัดสรร และ/
หรือสละสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนใหมตามสิทธิท่ีไดรับจัดสรร จัสมินมีความประสงคจะจองซ้ือหนวยลงทุนเกินกวาสิทธิท่ีไดรับจัดสรร โดย
จํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดท่ีจัสมินถือภายหลังการจัดสรรหนวยลงทุนใหมท่ีออกในครั้งน้ี จะไมเกินกวารอยละ 33 ของหนวยลงทุนท้ังหมด
ของกองทุน 

 (2) ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ TTTBB (ในฐานะผูเชาและผูบริหารดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงจากกองทุน) เปนผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี 3ก/49/001 และมีหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการบํารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพยสิน
เสนใยแกวนําแสงเดิมและทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มใหเปนไปตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาบริหารดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพยสิน และกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด ท้ังนี้ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 9.3.3.3 “ใบอนุญาตที่เก่ียวของ” ในหนังสือช้ีชวน 

 (3) ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี้ TTTI (ในฐานะผูรับบริการโครงขายจาก TTTBB) เปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง 
เลขท่ี 1/59/017 และมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และตามหลักเกณฑท่ี กสทช. กําหนด 
ท้ังน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 9.3.3.3 “ใบอนุญาตที่เก่ียวของ” ในหนังสือช้ีชวน 
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การรับประกันรายไดของทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน  
ในระหวางท่ียังไมมีผูใดสนใจเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองเดิมและทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองสวนเพิ่มดังกลาว TTTBB ตกลง
เชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองเดิมและทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองสวนเพ่ิมดังกลาวตามขอตกลงของสัญญาแกไขเพ่ิมเติมและ
แทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชาซึ่งมีระยะเวลา 3 ป โดยกองทุนมีสิทธิตออายุสัญญาแกไขเพ่ิมเติมและแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชาไดอีก
ครั้งละ 3 ป จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2569 สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองเดิม และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 (ซึ่งเปนวันเดียวกับ
วันส้ินสุดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทท่ีสามของ TTTBB) สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองสวนเพิ่ม เพื่อเปนการ
ประกันรายไดใหแกกองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาแกไขเพ่ิมเติมและแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชา ในอัตราคาเชาเร่ิมตนท่ี 764.48 บาท 
ตอคอรกิโลเมตรตอเดือน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) (ภายใตสมมติฐานวาการเขาลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มจะแลวเสร็จภายในป 
2562) และจะมีการปรับขึ้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกป ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ท่ีประกาศโดยกระทรวงพาณิชย 
ท้ังนี้ ไมเกินรอยละ 3 ตอป แตไมตํ่ากวารอยละ 0 ตอป 
ท้ังนี้ หากพิจารณาจากรายไดจากการใหเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงหลัก และรายไดจากการใหเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองคิดเปน
รอยละ 69.4 และรอยละ 30.6 ของรายไดจากการใหเชารวม (ซึ่งเปนสัดสวนเดียวกันสําหรับทุกงวดบัญชี) ตามลําดับ (โดยพิจารณาจากรายไดจาก
การใหเชาสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 2561 และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 และรายไดจากคา
เชาตามสถานการณสมมติสําหรับงวด 1 เดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และสําหรับงวด 12 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
นอกจากนี้ ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองเดิมของกองทุนมีผูเชารายอื่นเชาอยูโดยคิดเปนมูลคารวมทั้งส้ินประมาณ 3.1 ลานบาท 1.6 ลาน
บาท 0.7 ลานบาท และ 0.4 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2562 ตามลําดับ ซึ่งปจจุบันอัตราคาเชาเสนใยแกวนําแสงเทากับประมาณ 800 – 1,200 บาทตอคอรกิโลเมตรตอเดือน อยางไรก็ดี เนื่องจาก
ผลรวมคาเชาทรัพยสินที่ TTTBB ไดรับจริงจากผูเชารายอื่น ดังกลาวนอยกวาผลรวมของคาเชาทรัพยสินท่ี TTTBB จะตองชําระใหแกกองทุนตาม
สัญญาแกไขเพ่ิมเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชากองทุนจึงไมไดรับคาเชาสวนเพิ่มจาก TTTBB ซึ่งมาจากรายไดจากการใหเชาสําหรับผู
เชารายอ่ืนดังกลาว โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 3.4.2 (2) (ค) “สรุปสาระสําคัญของสัญญาแกไขเพ่ิมเติมและแทนท่ีสัญญาใหบริการจัดหาผู
เชาทรัพยสิน” ในหนังสือช้ีชวน 
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ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนจะเขาลงทุนในครั้งนี้  กรรมสิทธิ ์  สัญญาแบงรายไดหรือสิทธิการเชา 

ทรัพยสิน 
มูลคาที่กองทุน 

จะเขาลงทุน 

ราคาประเมินตามโครงสรางของกองทุน1 

บริษัท อเมริกนั แอพเพรซัล 
(ประเทศไทย) จํากัด2 

บริษัท ซี.ไอ.ที. 
แอพเพรซัล จํากัด3 

ทรัพยสนิกิจการโครงสรางพื้นฐานประเภททรัพยสิน
เสนใยแกวนําแสงจํานวนไมเกนิ  
700,000 คอรกิโลเมตร 

ไมเกิน 38,000 
ลานบาท6 

44,700.0 ลานบาท4 
 

45,995.0 ลานบาท5 

หมายเหตุ:  
1. ผูประเมินราคาอิสระท้ังสองรายประเมินราคาทรัพยสินตามวิธีรายได (Income Approach) ตามโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุน โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 3.1.2.2 “การลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม” ในหนังสือชี้ชวน 
2. รายงานการประเมินราคาทรัพยสินโดยบริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย)  จํากัด ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 วันที่ประเมินมูลคา คือ 1 ธันวาคม 

2562 โดยระยะเวลาประมาณการเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธนัวาคม 2576 
3. รายงานการประเมินราคาทรัพยสินโดยบริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จํากัด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 วันท่ีประเมินมูลคา คือ 1 ธันวาคม 2562 โดย

ระยะเวลาประมาณการเริ่มตนตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2575 
4. บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด คํานวณมูลคายุติธรรมของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงดวยวิธีรายได (คํานวณจาก 700,000 คอร

กิโลเมตร) เทากับ 44,700.0 ลานบาท และดวยวิธีตนทุนทดแทน (คํานวณจาก 700,000 คอรกิโลเมตร) เทากับ 2,512.0 ลานบาท โดยที่บริษัท อเมริกัน 
แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จาํกัด มีความเห็นวาวิธีรายไดเปนวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินจากมุมมองของกองทุน 

5. บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จํากัด คํานวณมูลคายุติธรรมของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงดวยวิธีรายได (คํานวณจาก 700,000 คอรกิโลเมตร) เทากับ 
45,995.0 ลานบาท และดวยวิธีตนทุนทดแทน (คํานวณจาก 700,000 คอรกิโลเมตร) เทากับ 2,464.0 ลานบาท โดยที่บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จํากัด มี
ความเห็นวาวิธีรายไดเปนวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินเนื่องจากเปนทรัพยสินที่ใชเพื่อการลงทุนท่ีมีศักยภาพการใช
ประโยชนและความสามารถในการสรางรายได 

6. คาใชจายตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียมวิชาชีพตาง ๆ คาใชจายในการจัดพิมพหนังสือช้ีชวน และ
คาใชจายทางการตลาด เปนตน จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเปนผูรับผิดชอบตามกรอบท่ีไดตกลงกัน 

ความสมเหตุสมผลของราคาในการเขาลงทุน   
บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวามูลคาลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพ่ิมจํานวนไมเกิน 38.000.0 ลานบาทเปนมูลคา
สมเหตุสมผล เนื่องจากมูลคาสุดทายที่กองทุนจะเขาลงทุนมีมูลคาต่ํากวาราคาประเมินทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานที่ตํ่าท่ีสุดของผูประเมิน
ราคาอิสระ 2 รายขางตน ซึ่งราคาประเมินมูลคาอางอิงตามวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับโครงสรางการลงทุนของกองทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนํา
แสงสวนเพิ่มคือ ใชวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ซึ่งพิจารณากระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายในอนาคตจาก
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม ซึ่งจะสะทอนมูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม นอกจากนี้ สมมติฐานสําหรับการประเมิน
มูลคาทรัพยสินของผูประเมินราคาอิสระท้ัง 2 รายมีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ การเขาลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มยังทําให
เง่ือนไขทางการคาบางประการสําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมดีขึ้น อีกท้ัง บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาถึงศักยภาพ
ในการสรางผลตอบแทนใหกับกองทุนและผูถือหนวยลงทุน และปจจัยสําคัญตาง ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุน  
(ท้ังนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินตอสมมติฐานในการประเมินคาของผูประเมินในสวนที่ 2.3 
“การประเมินราคาทรัพยสิน” ในหนังสือชี้ชวน) 
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ขอมูลทางการเงนิและผลการดําเนนิงานของธุรกจิท่ีผานมา  
งบกาํไรขาดทุน 

 
 

สําหรับป 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

สําหรับงวดหกเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

(หนวย:ลานบาท)  2559  2560  2561  2561  2562 
รายไดจากการลงทุน          
รายไดจากการใหเชา  5,441.9  5,776.3  5,814.4  2,907.2  2,938.4 
รายไดดอกเบี้ย  26.0  26.9  31.5  13.9 21.7 
รายไดอื่น  0.5  -  0.1  - - 
รวมรายได  5,468.4  5,803.2  5,846.0  2,921.1 2,960.1 
คาใชจาย          
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน  56.6  58.5  59.1  29.3 29.5 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  10.2  10.5  10.7  5.3 5.3 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน  5.0  5.0  5.0  2.5 2.5 
คาธรรมเนียมวิชาชีพ  6.6  5.2  6.9  2.6 4.1 
คาใชจายในการดําเนินงาน   218.6  255.8  274.7  131.8 144.7 
ดอกเบี้ยจาย  5.7  -  -  - - 
คาใชจายอ่ืน   21.0  25.1  34.5  22.0 24.9 
รวมคาใชจาย   323.7  360.1  390.9  193.5 211.0 
รายไดจากการลงทุนสุทธิ  5,144.7  5,443.1  5,455.1  2,727.6 2,749.1 
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน          
รายการกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนจากเงนิลงทุน  -  -  -  - - 
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงนิลงทุน  310.0  1,705.0  (355.8)  43.9 499.7 
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  310.0  1,705.0  (355.8)  43.9 499.7 
การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  5,454.7  7,148.1  5,099.3  2,771.5 3,248.8 

ตารางดานลางแสดงขอมูลรายไดจากการใหเชา และคาบริหารดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงแบงตามทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง
หลักและทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง 

 
 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
สําหรับงวดหกเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
(หนวย:ลานบาท)  2559  2560  2561  2561  2562 
รายไดจากการใหเชา           

ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงหลัก  3,776.0  4,008.0  4,034.5 2,017.2   2,038.9 
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง  1,665.9  1,768.3  1,779.9 890.0  899.5 
รวม  5,441.9  5,776.3  5,814.4 2,907.2 2,938.4 

คาใชจายในการดําเนินงาน         
คาบริหารดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง         

ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงหลัก  152.5  166.4  171.4 85.7 88.3 
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง  38.1  41.6  42.9 21.4 22.1 

คาสิทธิแหงทาง  22.7  42.3  55.0 22.0 31.3 
คาประกันภัย  5.3  5.5  5.4 2.7 3.0 
รวม  218.6  255.8  274.7 131.8 144.7  
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รายไดรวมของกองทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 2561 และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 เทากับ 
5,468.4 ลานบาท 5,803.2 ลานบาท 5,846.0 ลานบาท 2,921.1 ลานบาท และ 2,960.1 ลานบาท ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของรายไดรวมโดย
หลักเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรายไดจากการใหเชา ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการใหเชาในป 2560 เทียบกับป 2559 โดยหลักเปนผลมา
จากจากการทยอยสงมอบทรัพยสินใยแกวนําแสงแลวเสร็จจนครบตามสัญญาในเดือนพฤศจิกายน 2559 ทําใหกองทุนรับรูรายไดจากการใหเชา
ดังกลาวเต็มปในป 2560 รวมถึงยังไดมีการปรับเพิ่มอัตราคาเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง เชนเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของรายไดดังกลาวในป 
2561 เทียบกับป 2560 และ การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการใหเชาในงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เทียบกับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 
30 มิถุนายน 2561 นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของรายไดดอกเบี้ยขึ้นอยูกับจํานวนเงินลงทุนและเงินฝาก และอัตราผลตอบแทนที่กองทุนไดรับ 

คาใชจายรวมของกองทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 
เทากับ 323.7 ลานบาท 360.1 ลานบาท 390.9 ลานบาท 193.5  ลานบาท และ 211.0  ลานบาท ตามลําดับ การเพ่ิมขึ้นของคาใชจายรวมในป 2560 
เทียบกับป 2559 และป 2561 เทียบกับป 2560 โดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคาสิทธิแหงทาง คาบริหารดูแลและบํารุงทรัพยสินใยแกวนํา
แสงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราคาบริการตามสัญญา และคาซอมแซมทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสําหรับสวนที่นอกเหนือจากการทําประกันภัย  
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 เทากับ 310.0 ลานบาท 1,705.0 ลานบาท (355.8) ลานบาท 43.9 ลานบาท และ 499.7 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่ง
รายการกําไร (ขาดทุน) ดังกลาวเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของทรัพยสินใยแกวนําแสงจากการประเมินมูลคาทรัพยสินโดย
ผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งโดยหลักเปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) 

งบดุล 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
(หนวย:ลานบาท)  2559  2560  2561  2562 
รวมสินทรัพย  58,101.7 59,683.4 59,846.1 60,479.5 
รวมหนี้สิน  1,359.1 928.0 941.5 911.0 
สินทรัพยสุทธ ิ  56,742.6 58,755.4 58,904.7 59,568.5 
 

สินทรัพยรวม 
สินทรัพยรวมของกองทุนรวมโดยหลักประกอบดวย เงินลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง เงินลงทุนในหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม และเงิน
ฝากธนาคาร ทั้งนี้ สินทรัพยรวมของกองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ 30 มิถุนายน 2562 เทากับ 58,101.7 ลานบาท 
59,683.4 ลานบาท 59,846.1 ลานบาท และ 60,479.5 ลานบาท ตามลําดับ  
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมในป 2560 จากป 2559 โดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาเงินลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงตาม
มูลคายุติธรรมจาํนวน 1,705.0 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินโดยผูประเมินราคาอิสระ และการเพิ่มขึ้นของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยและการลดลงของเงินฝากธนาคาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการบริการจัดการสภาพคลองของกองทุน 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมในป 2561 จากป 2560 โดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนในหลักทรัพยและเงินฝากธนาคารรวมจํานวน 
517.2 ลานบาท อยางไรก็ดี การเพิ่มขึ้นดังกลาวถูกหักกลบบางสวนจากการลดลงของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพยสินใยแกวนําแสง
จํานวน 356.0 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินโดยผูประเมินราคาอิสระ 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562  จากป 2561 โดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนํา
แสง ตามมูลคายุติธรรมจํานวน 500.0 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินโดยผูประเมินราคาอิสระ  
หนี้สินรวม 
หนี้สินรวมของกองทุนรวม ประกอบดวย เจาหนี้และคาใชจายคางจาย และรายไดคาเชารับลวงหนาจํานวน 816.5 ลานบาท จาก TTTBB ท้ังนี้ 
หนี้สินรวมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ 30 มิถุนายน 2562 เทากับ 1,359.1 ลานบาท 928.0 ลานบาท 941.5 ลาน
บาท และ 911.0 ลานบาท ตามลําดับ  
การลดลงของหนี้สินรวมในป 2560 จากป 2559 เปนผลมาจากการลดลงของเจาหนี้และคาใชจายคางจาย โดยหลักเปนผลมาจากการลดลงของ
เจาหนี้การซื้อหลักทรัพย 
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การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในป 2561 จากป 2560 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้และคาใชจายคางจาย โดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้น
ของคาใชจายสิทธิแหงทาง 

การลดลงของหนี้สินรวม ณ 30 มิถุนายน 2562 จากป 2561 เปนผลมาจากการลดลงของเจาหนี้และคาใชจายคางจาย โดยหลักเปนผลมาจากการ
ลดลงของคาใชจายสิทธิแหงทาง 

สินทรัพยสุทธิ 
สินทรัพยสุทธิของกองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ 30 มิถุนายน 2562 เทากับ 56,742.6 ลานบาท 58,755.4 ลานบาท 
58,904.7 ลานบาท และ 59,568.5 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยสุทธิในแตละปโดยหลกัเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
มูลคาเงินลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง ซึ่งเปนผลจากการประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินโดยผูประเมินราคาอิสระ การจายเงินปนผล 
และการจายคืนมูลคาหนวยลงทุนจากการลดทุน 

(ท้ังนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนเพิ่มเติมในสวนที่ 4 “ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน” ใน
หนังสือชี้ชวน) 

 

ประมาณการรายไดและคาใชจายของกองทุนไมเกิน 1 รอบปบัญชี  
บริษัทจดัการไดจดัเตรียมขอมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณสมมติสําหรับงวด 1 เดือนต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 
31 ธันวาคม 2562 และสําหรับงวด 12 เดือนตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ
กองทุน ไดแก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามมาตรฐานงานท่ีใหความเชื่อมั่น ซึ่งอางอิงสมมติฐานที่เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบกําไร
ขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณสมมติ โดยจะไมมีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง ถึงแมวานโยบายบัญชีที่กองทุนใชสําหรับการรายงานทางการเงินของกองทุนกําหนดใหแสดงมูลคาเงินลงทุนดวย
มูลคายุติธรรมทุกวันส้ินงวดรายงาน แตดวยลักษณะของสมมติฐานท่ีเก่ียวกับเงินลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการเชื่อวาไมมีเกณฑใดท่ีเหมาะสมใน
การวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนสําหรับงวดในอนาคต อนึ่ง ภายในชวงเวลาประมาณการดังกลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีท่ี
เก่ียวของกับกองทุนซึ่งอาจสงผลตอการเสดงขอมูลบางรายการตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามประมาณการและตาม
สถานการณสมมติ 
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ประมาณการรายไดและคาใชจายของกองทุนไมเกิน 1 รอบปบัญชี   
        (หนวย: ลานบาท) 
  กําไรขาดทุนตามประมาณการ  กําไรขาดทุนตามสถานการณสมมติ(3) 
  ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงที่มีอยูเดิม  ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงทั้งหมด 
    หลังการลงทุนเพ่ิมเติม 
  สําหรับงวด 1 เดือน  สําหรับงวด 12 เดือน  สําหรับงวด 1 เดือน  สําหรับงวด 12 เดือน 
  ตั้งแตวันท่ี  ตั้งแตวันท่ี  ตั้งแตวันท่ี  ตั้งแตวันท่ี 
  1 ธันวาคม 2562 ถึง  1 มกราคม 2563 ถึง  1 ธนัวาคม 2562 ถึง  1 มกราคม 2563 ถึง 
  วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 
 วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 
 วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 
 วันที่ 31 ธนัวาคม 

2563 
รายไดจากการลงทุน         
รายไดคาเชา  489.7  5,935.4  839.3  10,172.9 
รายไดดอกเบี้ย  3.7  44.4  3.7  42.1 
รวมรายได  493.4  5,979.8  843.0  10,215.0 
คาใชจาย         
คาใชจายในการดําเนินงาน  30.8  400.0  51.9  658.0 
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน  4.9  59.3  6.8  82.0 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  0.9  10.7  1.2  14.8 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน  0.4  5.0  0.4  5.0 
คาธรรมเนียมวิชาชีพ  0.8  9.5  1.5  15.9 
คาใชจายอ่ืน(1)  3.0  37.0  0.9  11.2 
ดอกเบี้ยจาย  -  -  98.0  1,151.7 
รวมคาใชจาย  40.8  521.5  160.7  1,938.4 
รายไดจากการลงทุนสุทธิกอนการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
เงนิลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกว
นําแสง(2) 

 452.6  5,458.3  682.3  8,276.6 

         
ประมาณการจํานวนเงนิสวนแบง
รายไดจากการลงทุนสุทธิหลังการ
ปรบัปรุง 

 452.6  5,458.3  548.9  8,009.7 

อัตราการปนสวนแบงกําไร  100.0%  100.0%  100.0%  100.0% 
ประมาณการจํานวนสวนแบงกําไรท่ี
จายจากกําไรสะสม 

 -  -  -  300.0 

รวม  452.6  5,458.3  548.9  8,309.7 
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หมายเหตุ: 
(1) คาใชจายอ่ืน ประกอบดวย สํารองคาใชจายเบ็ดเตล็ดและคาใชจายในการบริหารอ่ืน คาธรรมเนียมรายปของตลาดหลักทรัพย และคาซอมแซมความ

เสียหาย  
(2) ไมมีการปรับปรุงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง ถึงแมวานโยบายบัญชีท่ีกองทุนใช

สําหรับการรายงานทางการเงินของกองทุน คือการแสดงมูลคาเงินลงทุนดวยมูลคายุติธรรมทุกวันส้ินงวดรายงานโดยปรับปรุงรายการผานงบกําไร
ขาดทุน แตดวยลักษณะของสมมติฐานท่ีเก่ียวกับเงนิลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการเช่ือวาไมมีเกณฑใดท่ีเหมาะสมในการวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
สําหรับงวดในอนาคตเพื่อการจัดทําขอมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณสมมติน้ี 

(3) สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชาจะมีระยะเวลา 3 ป โดยกองทุนมีสิทธิตออายุสัญญาประกันรายไดคาเชาไดอีกครั้งละ 3 ป
จนถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2569 สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองเดิม และจนถึงวันท่ี 29 มกราคม 2575 (ซ่ึงเปนวันเดียวกับวันส้ินสุดอายุ
ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทท่ีสามของ TTTBB) สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองสวนเพิ่ม อยางไรก็ดี เพื่อเปน
ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูถือหนวยลงทุนในกรณีท่ี TTTBB เชาเพียงทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงหลักเทานั้นจะทําใหรายไดคาเชา และประมาณการ
จํานวนเงินปนสวนแบงกําไรสําหรับผูถือหนวยลงทุนสําหรับงวด 1 เดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลดลงเปน 582.4 ลานบาท และ 292.0 ลาน
บาท ตามลําดับ และรายไดคาเชาและประมาณการจํานวนเงินปนสวนแบงกําไรสําหรับผูถือหนวยลงทุนสําหรับงวด 12 เดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ลดลงเปน 7,058.7 ลานบาท และ 5,195.5 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวยของกองทุน (Cash 
distribution per unit) ในป 2563 เทากับ 0.6494 บาทตอหนวย (บนสมมติฐานวากองทุนออกและเสนอขายหนวยลงทุนใหมในจํานวน 2,500,000,000 
หนวย) 

นอกจากนี้ ตารางดานลางแสดงขอมูลรายไดคาเชา และคาบริหารดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง
หลักและทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองท่ีมีอยูเดิมและหลังการลงทุนเพ่ิมเติม 

        (หนวย: ลานบาท) 
  กําไรขาดทุนตามประมาณการ  กําไรขาดทุนตามสถานการณสมมติ 
    ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงทั้งหมด 
  ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงที่มีอยูเดิม  หลังการลงทุนเพ่ิมเติม 
  สําหรับงวด 1 เดือน  สําหรับงวด 12 เดือน  สําหรับงวด 1 เดือน  สําหรับงวด 12 เดือน 
  ตั้งแตวันท่ี  ตั้งแตวันท่ี  ตั้งแตวันท่ี  ตั้งแตวันท่ี 
  1 ธันวาคม 2562 ถึง  1 มกราคม 2563 ถึง  1 ธนัวาคม 2562 ถึง  1 มกราคม 2563 ถึง 
  วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 
 วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 
 วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 
 วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 
รายไดคาเชา         
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงหลัก           339.8               4,118.4   582.4   7,058.7  
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง           149.9               1,817.0   257.0   3,114.2  

รวม  489.7  5,935.4  839.4  10,172.9 
         
คาใชจายในการดําเนินงาน         
คาบริหารดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง 

        

ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงหลัก  14.7  181.9  25.2  311.7 
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง  3.7  45.4  6.3  77.9 

คาสิทธิแหงทาง  10.7  128.4  18.3  220.1 
คาใชจายในการยายสายลงใตดินและ
คาเชาทอรอยสายใตดิน 

 1.2  37.8  1.2  37.8 

คาประกันภัย  0.5  6.5  0.9  10.5 
รวม  30.8  400.0  51.9  658.0  
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อยางไรก็ดี ขอมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณสมมตินี้จัดทําขึ้นโดยมีขอสมมติฐานที่สําคัญ ซึ่งบริษัทจัดการมีความเห็นวาขอ
สมมติฐานดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ณ วันท่ีที่ไดจัดทํารายงาน อยางไรก็ตาม ผูลงทุนควรพิจารณาขอสมมติฐานดังกลาว
ตลอดจนขอมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณสมมติ โดยใชวิจารณญาณของตนเองอยางถี่ถวนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานใน
อนาคตของกองทุน 

ท้ังนี้ ประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวยของกองทุน (Cash distribution per unit) ภายหลังการลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพ่ิม 
และประมาณการอัตราผลตอบแทนในป 2563 ภายหลังการลงทุนทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพ่ิม ท่ีราคาเสนอขายหนวยลงทุนเทากับ 
9.00 บาทตอหนวย มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวยของกองทุน  1.0387 บาทตอหนวย(1) (บนสมมติฐานวากองทุนออกและเสนอขายหนวย
ลงทุนใหมในจํานวน 2,500,000,000 หนวย) 

ประมาณการอัตราผลตอบแทนในป 2563 รอยละ 11.54(2)  อัตราผลตอบแทนรวมหักรายไดคาเชาตามสัญญาแกไข
เพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชาคิดเปน
รอยละ 7.22(2) 
อัตราผลตอบแทนของรายไดคาเชาตามสัญญาแกไข
เพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชาคิดเปน
รอยละ 4.33(1)(2) 

หมายเหตุ: 
(1)  สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชาจะมีระยะเวลา 3 ป โดยกองทุนมีสิทธิตออายุสัญญาประกันรายไดคาเชาไดอีกครั้งละ 3 ปจนถึง

วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2569 สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองเดิม และจนถึงวันท่ี 29 มกราคม 2575 (ซึ่งเปนวันเดียวกับวันส้ินสุดอายุของ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB) สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองสวนเพิ่ม อยางไรก็ดีตั้งแตวันเริ่มตนสัญญา
ประกันรายไดคาเชาในวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 กองทุนไดตออายุสัญญาประกันรายไดคาเชามาโดยตลอด  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนท่ี 
2 “การดําเนินกิจการของกองทุน”  หัวขอ 5.1.2 ในหนังสือชี้ชวน อยางไรก็ดี เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูถือหนวยลงทุนในกรณีท่ี TTTBB เชาเพียง
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงหลักเทานั้นจะทําใหประมาณการจํานวนเงินปนสวนแบงกําไรสําหรับผูถือหนวยลงทุนสําหรับงวด 12 เดือนส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ลดลงเปน 5,195.5 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวยของกองทุน (Cash distribution per unit) ในป 2563 
เทากับ 0.6494 บาทตอหนวย และประมาณการอัตราผลตอบแทนที่รอยละ 7.22 (บนสมมติฐานวากองทุนออกและเสนอขายหนวยลงทุนใหมในจํานวน 
2,500,000,000 หนวย) 

(2) คํานวณโดยอางอิงจากราคาเสนอขายท่ี 9.00 บาทตอหนวย 

(ท้ังนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนท่ี 3.5 “การจัดทําประมาณการผลตอบแทนของกองทุนรวม” ในหนังสือชี้ชวน) 
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเส่ียงของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน   

 
(ท้ังนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนท่ี 2 “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวขอ 1.4 “แผนภาพความเส่ียงของกองทุน” ในหนังสือช้ีชวน) 

สรุปปจจัยความเส่ียง  
ผูลงทุนควรพิจารณาอยางรอบคอบถึงความเส่ียงและขอพิจารณาในการลงทุนที่จะไดกลาวตอไป รวมทั้งปจจัยอ่ืนๆ ท่ีระบุไวในเอกสารแบบนี้และหนงัสือช้ีชวน
ฉบบัเต็มกอนตัดสินใจลงทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนท่ี 2 “การดําเนินกิจการของกองทุน” หัวขอ 5 “ปจจัยความเส่ียงของกองทนุท่ีเก่ียวของ
กับการลงทุน” ในหนังสือช้ีชวน 

1. ความเส่ียงเก่ียวกับกองทุนหรือโครงสรางของกองทุน 

1.1  กองทุนจะมีแหลงรายไดหลัก ซึ่งไดแกคาเชาโครงขายตามเอกสารธุรกรรมท่ีกองทุนทํากับ TTTBB ดังนั้น รายไดหลักของกองทุนจึงข้ึนอยูกับผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงนิของ TTTBB เปนสําคัญ 

 กองทุนมีแหลงรายไดหลักจากคาเชาท่ีจะไดรับจาก TTTBB ตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาเชาหลักและสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ี
สัญญาประกันรายไดคาเชา ดังน้ัน การดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนจึงอาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญ หาก มีปจจัยใดๆ ท่ีสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของ TTTBB ซึ่งสงผลตอความสามารถในการชําระคาเชา
ของ TTTBB 

 ท้ังน้ี ภายหลังวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2569 กองทุนอาจมีความเส่ียงท่ีจะไมมีรายไดจากการใหเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมจํานวนรอยละ 20 ของ
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมทั้งหมด และภายหลังวันท่ี 29 มกราคม 2575 กองทุนอาจมีความเส่ียงท่ีจะไมมีรายไดจากใหเชาทรัพยสินเสนใยแกวนํา
แสงเดิมท้ังหมดและทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มท้ังหมด เวนแตจะมีผูเชารายอ่ืนมาเชาทรัพยสินดังกลาวจากกองทุน หรือ TTTBB ตกลงที่จะ
เชาใชทรัพยสินดังกลาวตอไป นอกจากนี้ อางอิงตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระ ราคาประเมินของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมและทรัพยสิน
เสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มตามราคาประเมินของทรัพยสินในชวงระยะเวลาที่ไดมีการเชา และ/หรือการประกันรายไดคาเชาตามสัญญาท่ีเก่ียวของ 
สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
บริษัท อเมรกิัน แอพเพรซัล 

(ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท ซี.ที.ไอ.แอพเพรซัล จํากัด 

ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดมิ(1) (3) 
ราคาประเมินในชวงระยะเวลาของสัญญาเชาหลักและ
สัญญาประกันรายไดคาเชา 

28,995 ลานบาท - 

ราคาประเมินภายหลังจากส้ินสุดสัญญาเชาหลักและ
สัญญาประกันรายไดคาเชา 28,784 ลานบาท - 

ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพ่ิม(2) (3) 
ราคาประเมินในชวงระยะเวลาของสัญญาแกไขเพิ่มเติม
และแทนท่ีสัญญาเชาหลัก และสัญญาแกไขเพิ่มเติม
และแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชา 

33,005 ลานบาท 32,443 ลานบาท 

ราคาประเมินภายหลังจากส้ินสุดสัญญาแกไขเพิ่มเติม
และแทนท่ีสัญญาเชาหลัก และสัญญาแกไขเพิ่มเติม
และแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชา 

11,719 ลานบาท 13,552 ลานบาท 
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หมายเหตุ: 
1. รายงานการประเมินราคาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมโดยบริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงได

มีสมมติฐานวา TTTBB ไดเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมตามสัญญาเชาหลักและสัญญารับประกันรายไดจนถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2569 
เทาน้ัน ซึ่งประเมินมูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนั้น มูลคาราคาประเมินสําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมยังไมรวมมูลคา
สวนเพิ่มจากการตอสัญญาเชาหลักไปจนถึงวันท่ี 29 มกราคม 2575  

2. โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวของกับสมมติฐานในการประเมินมูลคาสําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มในสวนที่ 2 “การ
ดําเนินกิจการของกองทุน”  หัวขอ 2.3 การประเมินราคาทรัพยสิน ในหนังสือช้ีชวน 

3. ราคาประเมินทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงดังกลาวยังไมไดรวมถึงคาใชจายในการรื้อถอนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตในกรณี
ท่ีกองทุนจะตองรื้อถอนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงออก (ในกรณีท่ีกองทุนมีความจําเปนตองรื้อถอนทรัพยสินเสนใยแกวเดิมจํานวน 980,500 คอร
กิโลเมตร และทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิมจํานวนไมเกิน 700,000 คอรกิโลเมตร รวมท้ังหมดจํานวนไมเกิน 1,680,500 คอรกิโลเมตร ไม
วาดวยสาเหตุใดก็ตาม ประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงท้ังหมดดังกลาว อางอิงจากอัตราคาบริการการรื้อถอนใน
ปจจุบัน คิดเปนมูลคาระหวางประมาณ 352.4 ลานบาท (การรื้อถอนซึ่งจะทําใหไมสามารถนําเสนใยแกวนําแสงมาใชประโยชนไดอีก) ถึง 1,340.0 
ลานบาท (การรื้อถอนซึ่งจะทําใหสามารถนําเสนใยแกวนําแสงมาใชประโยชนตอได) ท้ังนี้ อัตราคาบริการดังกลาวข้ึนอยูกับการเจรจาระหวาง
คูสัญญา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 “การดําเนินกิจการของกองทุน” หัวขอ 5.1.22 ความเส่ียงหลังจากท่ีสัญญาแกไขเพิ่มเติม
และแทนท่ีสัญญาเชาหลักเลิกกันหรือส้ินสุดลง กองทุนอาจไมสามารถท่ีจะอาศัย “สิทธิแหงทาง” (right of way) ของ TTTBB หรือสัญญาเชาหรือ
สัญญาบริการของ TTTBB ท่ีมีอยูกับบุคคลภายนอกได ในหนังสือชี้ชวน 

1.2 กองทุนอาจใหบุคคลภายนอกเปนผูเชาใชทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง หรือในกรณีท่ี TTTBB และ/หรือกองทุนประสงคจะไมตอสัญญาแกไข
เพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาเชาหลัก และ/หรือสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชา กองทุนอาจตองหาบุคคลภายนอกเปนผูเชาใช
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนหลักและทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง และในทั้ง 2 กรณีนี้กองทุนจะมีความเส่ียงทางดานเครดิตและการปฏิบัติ
ตามสัญญาของบุคคลภายนอกดังกลาว รวมถึงจะมีความเส่ียงเร่ืองของการตองไดรับใบอนุญาตของกองทุน 

 หาก (1) กองทุนเลือกท่ีจะใชสิทธิไมตอสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชากับ TTTBB หรือ (2) TTTBB และ/หรือ กองทุน
ประสงคจะไมตอสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาเชาหลักเมื่อส้ินสุดสัญญา (ไมวาจะเน่ืองจากกรณีท่ีเขาเงื่อนไขการตออายุสัญญาออกไปอีก 10 
ป แตกองทุนเลือกจะไมตออายุ หรือไมเขาเง่ือนไขการตออายุสัญญาออกไปอีก 10 ป หรือ TTTBB และกองทุนไมสามารถเจรจาตกลงกันได) และ/หรือ 
สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชาเมื่อส้ินสุดสัญญา กองทุนอาจมีความเส่ียงจากความไมแนนอนในการไดรับชําระคาเชาจากผู
เชารายอ่ืนซึ่งเปนบุคคลภายนอก และมีความเส่ียงในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถหาผูเชารายอ่ืนซ่ึงเปนบุคคลภายนอกได รวมถึงความเส่ียงที่กองทุนอาจ
จําเปนตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หากการใหเชาทรัพยสินเสนใยแกวสวนรองดังกลาวนั้นไดรับการพิจารณาวาเปนการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

1.3 สิทธิของกองทุนในการตออายุสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาเชาหลักออกไปอีก 10 ปภายหลังจากสัญญาดังกลาวส้ินสุดลง จะข้ึนอยูกับเงื่อนไข
บางประการท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุน 

 เงื่อนไขในการตออายุสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาเชาหลักจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของ TTTBB และการท่ี TTTBB ไดรับการตออายุ
ใบอนุญาตที่เก่ียวของจากหนวยงานท่ีเก่ียวของลวนแลวแตเปนเงื่อนไขท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุน กองทุนจึงไมสามารถรับรองไดวา
เงื่อนไขดังกลาวจะสําเร็จหรือไม 

1.4 TTTBB อาจไมสามารถสรางกระแสเงนิสดไดเพียงพอท่ีจะชําระคาเชาตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาเชาหลักและสัญญาแกไขเพิ่มเติมและ
แทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชา ซึ่งเปนเหตุผิดสัญญาตามสัญญาดังกลาว 

1.5 ในกรณีท่ี TTTBB ผิดสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาเชาหลักและ/หรือสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชา กองทุนจะมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาเชาหลักและสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชา รวมท้ังมีสิทธิไดรับเบี้ยปรับ 
เขาครอบครองทรัพยสิน และ/หรือใชสิทธิอ่ืนๆ ที่มีตามกฎหมาย 

1.6 อคิวเมนทตกเปนจําเลยในคดีฟองแบบกลุม ซึ่งโจทกยื่นฟองขอใหศาลบังคับใหอคิวเมนทดําเนินการโอนขายหุนสามัญใน TTTBB 

1.7 TTTBB ตกอยูภายใตคําพิพากษาใหชําระหนี้แกทีทีแอนดทีฐานผิดสัญญา    
1.8 ความเส่ียงในการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนตามปกติในอุตสาหกรรมการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และการเพิ่มสูงขึ้นของตนทุนการใหบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง รายจายเงินลงทุน และคาใชจายอ่ืนๆ อันเก่ียวของกับธุรกิจของ TTTBB อาจกระทบตอความสามารถของ TTTBB ในการชําระ
คาเชาใหแกกองทุน ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน รวมถึงความสามารถของ
กองทุนในการจายเงนิปนผลและเงนิจากการลดทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 

 



 ส่ิงท่ีสงมาดวย 8 
 

14 

1.9 สมมติฐานสําหรับ “กําไรตามประมาณการและตามสถานการณสมมติของกองทุน” มีความไมแนนอนโดยสภาพ และข้ึนอยูกับความเส่ียงและความไม
แนนอนที่สําคัญทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎระเบียบ และการแขงขัน ท่ีอาจทําใหผลการดําเนินงานท่ีแทจริงแตกตางจากท่ีประมาณการไวอยางมี
นัยสําคัญ 

1.10 รายงานการประเมินราคาทรัพยสิน (Asset Appraisal Reports) และรายงานอางอิงอ่ืนๆ ไมใชความเห็นเก่ียวกับมูลคาเชิงพาณิชยของกองทุน และไมใช
ความเห็น (ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย) เก่ียวกับราคาซื้อขายหนวยลงทุนในอนาคต หรือฐานะการเงินของกองทุนเมื่อมีการจดทะเบียนหนวย
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย และการประเมินราคาที่อยูในรายงานดังกลาวมิไดบงช้ีถึงมูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสินของกองทุน 

1.11 มูลคาของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มซึ่งไดรับการประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระไมเปนเครื่องบงช้ีและรับประกันราคาซ้ือขายท้ังในปจจุบัน
และอนาคต 

1.12 การลดลงของมูลคายุติธรรมของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงจะสงผลกระทบในทางลบตอบัญชีกําไรขาดทุนของกองทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(NAV) และความสามารถของกองทุนในการจายเงนิปนผลและเงนิจากการลดทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน   

1.13 บริษัทจัดการอาจตกลงแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา สละสิทธิ หรือใหความยินยอมโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุน 

1.14 กองทุนสามารถกอหน้ีได และอาจมีความเส่ียงในการชําระหนี้เงินกูหรือการกูยืมเงินเพื่อชําระหน้ีเงินกูในอนาคต และอาจไมสามารถหาเงินกูไดใน
อนาคตบนเงื่อนไขที่ยอมรับได หรืออาจไมสามารถหาไดเลย รวมถึงอาจมีความเส่ียงท่ีจะถูกบังคับหลักประกันหากไมสามารถชําระหนี้ได 

1.15 หนี้คาเชาตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาเชาหลักและสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชาเปนหนี้ท่ีไมมีประกัน 
ดังน้ัน กองทุนอาจไมไดรับชําระหน้ีเต็มจํานวนในกรณีที่ TTTBB หรือผูเชารายอ่ืน (หากมี) ผิดสัญญา  

1.16 สิทธขิองกองทุนและผูถือหนวยลงทุนในการเรียกรองตอบริษัทจดัการและผูดูแลผลประโยชนมีอยูอยางจํากัด  
1.17 สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาขอตกลงดําเนินการจะมีขอกําหนดซ่ึงจํากัดการดําเนินงานหรือขอจํากัดทางการเงินของTTTBB และ TTTI บาง

ประการ 
1.18 กองทุนไมสามารถรับรองไดวาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงจะไมมีความชํารุดบกพรอง ฝาฝนตอกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือมีความบกพรองอื่นๆ 

อยางมีนัยสําคัญ ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
1.19 การประกันภัยอาจมีไมเพียงพอที่จะครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงไดทั้งหมด 
1.20 การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการรับใบอนุญาตหรือขอกําหนดอ่ืนๆ ในอนาคตซึ่งกําหนดใหกองทุนตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอาจ

สงผลกระทบในทางลบตอกองทุน 
1.21 ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงมีอายุใชงานตามท่ีออกแบบไว อยางไรก็ตาม การใชประโยชนจริงของทรัพยสินดังกลาวอาจมีอายุส้ันกวาอายุใชงานตามท่ี

ออกแบบไวอยางมีนัยสําคัญ 
1.22 หลังจากท่ีสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาเชาหลักเลิกกันหรือส้ินสุดลง กองทุนอาจไมสามารถที่จะอาศัย “สิทธิแหงทาง” (right of way) ของ 

TTTBB หรือสัญญาเชาหรือสัญญาบริการของ TTTBB ท่ีมีอยูกับบุคคลภายนอกได 
1.23 ตามเอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 กองทุนจะเปนผูรับผิดชอบตนทุนการดําเนินงานและตนทุนอ่ืนๆ และการเพิ่มข้ึนของตนทุน

ดังกลาวอยางมีนัยสําคัญอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการจายเงินปนผลและเงินจากการลดทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุน 

1.24 TTTBB มิไดทําสัญญาเชาหรือสัญญาบริการหรือไดรับความยินยอมจากบุคคลภายนอกท้ังหมด ซึ่งจําเปนตอการใชที่ดินหรือทรัพยสินบางอยางซ่ึง
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงพาดหรือติดตั้งอยู 

1.25 กองทุนอาจไมสามารถซื้อทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมภายใตเงื่อนไขท่ียอมรับไดและเหมาะสม หรือกลยุทธการเติบโตและ
แผนการขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไมประสบผลสําเร็จ 

1.26 จาํนวนเงินท่ีคาดวาจะไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งน้ีอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนั้น และกองทุนอาจ
ไมสามารถระดมเงินทุนจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งนี้อยางเพียงพอท่ีจะเปนคาใชจายในการซื้อทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม 

1.27 กองทุนไมสามารถส่ังจายเงนิจากบัญชีธนาคารเพื่อสํารองการชําระคาเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงแตเพียงฝายเดียวได แมจะเปนกรณีที่ TTTBB ผิด
นัดชําระหนี้คาเชาภายใตสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาหลักหรือสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชา 
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2. ความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจของ TTTBB 
2.1 อุตสาหกรรมบรอดแบนดมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และบริษัทฯ อาจไมประสบความสําเร็จในการตอบสนองตอการพัฒนาทาง

เทคโนโลยีดังกลาว ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสามารถของบริษัทฯ ในการเพิ่มฐานลูกคา ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ 
ฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และความสามารถของ TTTBB ในการชําระคาเชาตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลักและสัญญาแกไข
เพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคาเชา 

2.2 ธุรกิจของบริษัทฯ เปนธุรกิจท่ีใชทุนเปนหลัก (capital-intensive business) ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว การท่ีบริษัทฯไมสามารถ
พัฒนาและ/หรือขยายโครงขายบรอดแบนดหรือปรับปรุงโครงขายประเภทอ่ืนได อาจทําใหเกิดผลกระทบในทางลบตอการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ 

2.3 อุตสาหกรรมบรอดแบนดเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการแขงขันสูง และแรงกดดันจากการแขงขันอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจและผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ 

2.4 การยกเลิกการใชบริการ (Churn) อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 
2.5 การขยายธุรกิจอาจทําใหบริษัทฯ ประสบกับความยากลําบากในการเขาถึงทรัพยากรดําเนินการ (operational resource) ท่ีเพียงพอในอนาคต อันจะ

จํากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการขยายตัว หรือรับรูประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการลงทุน 
2.6 อุปกรณโครงขายบรอดแบรนดและโครงขายคูขนานบางสวนท่ีไดมีการเชาน้ัน ผูใหเชาอาจเลิกสัญญาเชาได 
2.7 บริษัทฯ พึ่งพาบุคคลภายนอก ซึ่งเปนผูใหบริการดานอุปกรณ ซอฟทแวร และบริการอ่ืนๆ 
2.8 ความตอเนื่องของการใหบริการของบริษัทฯ ตองอาศัยการทํางานท่ีถูกตองของทรัพยสิน บรอดแบนด (ซ่ึงรวมถึงทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง) และ

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมาก ความผิดพลาดจากการทํางานของทรัพยสินบรอดแบนด (ซึ่งรวมถึงทรัพยสินเสนใยแกวนํา
แสง) และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงิน หรือผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ 

2.9 ความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ อาจไมครอบคลุมความเสียหายท่ีมีนัยสําคัญในทุกกรณีไดอยางเพียงพอ 
2.10 การรั่วไหลของขอมูลลูกคาท่ีสําคัญอาจผิดกฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งทําใหบริษัทฯ ตองเสียคาปรับ เสียช่ือเสียง และสูญเสียลูกคา 
2.11 บริษัทฯ อาจตองรับผิดสําหรับขอมูลท่ีเผยแพรบนโครงขายบรอดแบนด 
2.12 บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการนัดหยุดงาน การเรียกรองคาจางเพ่ิม หรือความขัดแยงใดๆ กับพนักงานของ TTTBB 
2.13 การท่ีบริษัทฯ ไมสามารถรักษาภาพลักษณ ช่ือเสียงและแบรนดของบริษัทฯ อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกองทุน 
2.14 บริษัทฯ มีความเส่ียงเก่ียวกับตนทุนการดําเนินงานท่ีเพิ่มสูงข้ึนและภาวะเงินเฟอ 
2.15 ตนทุนและคาใชจายในการตอสูคดีความอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ

กองทุน 
2.16 ความเปล่ียนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ

ตอสถานะการเงินและการดําเนินงานของธุรกิจของบริษัทฯ 
2.17 ความกดดันของฝายบริการลูกคาและฝายปฏิบัติการทางเทคนิคของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจของบริษัทฯ 
2.18 บริษัทฯ มีการเขาทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีเก่ียวของ 
2.19 สํานักงานคณะกรรมการ กลต. เปดเผยการดําเนินคดีดวยมาตรการลงโทษทางแพงกับอดีตกรรมการและผูบริหารของจัสมิน 1 รายกรณีใชขอมูล

ภายในซื้อหุนของบริษัท จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) 
2.20 บริษัทฯ จําเปนตองอาศัยกรรมการ ผูบริหารอาวุโส และพนักงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบรอดแบนด ซึ่งมีอยูจํานวนไมมากในประเทศไทย 
2.21 ผูสนับสนุนจะเปนผูมีอํานาจควบคุมโดยออมของ TTTBB ซ่ึงจะเปนผูทําหนาที่บริหารดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงของกองทุน 

 

 

 

 

 



 ส่ิงท่ีสงมาดวย 8 
 

16 

3. ความเส่ียงเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายและภาษีอากร 
 3.1 หากบริษัทฯ ไมไดรับหรือไมสามารถตออายุใบอนุญาตหรือไมไดรับการอนุมัติท่ีจําเปนเพื่อใชและ/หรือขยายทรัพยสินบรอดแบนด (ซึ่งรวมถึงทรัพยสิน

เสนใยแกวนําแสง) และธรุกิจของบริษัทฯ การดําเนินงานของบริษัทฯ อาจหยุดชะงักและสงผลกระทบในทางลบตอแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ 
 3.2 TTTBB เปน “ผูมีอํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญ” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2557 และ TTTBB อาจถูกกําหนดใหตอง
ปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแลลวงหนาเพิ่มเติม 

 3.3 การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบหรือนโยบายการบังคับใชกฎหมายในอนาคตอาจสงผลกระทบในทางลบตอกองทุน 
 3.4 คําวินิจฉัยท่ีมีผลในทางลบของหนวยงานดานภาษี หรือการเปล่ียนแปลงอนุสัญญา กฎหมาย กฎหมายภาษี หรือ การตีความอาจสงผลกระทบในทาง

ลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดของบริษัทฯ 
 3.5 อุตสาหกรรมการส่ือสารในประเทศไทยอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ และมีความไมแนนอนเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการ

กํากับดูแลดานกฎระเบียบ 
4. ความเส่ียงเก่ียวกับประเทศไทย 
 4.1 กองทุนมีความเส่ียงโดยท่ัวไปที่เก่ียวของกับการเปนเจาของและ/หรือการบริหารจัดการทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง และความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกเหนือ

การควบคุมของกองทุน 
 4.2 การระบาดของโรคติดตอหรือปญหาทางสาธารณสุขท่ีรายแรงอ่ืนใดท่ีอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลประกอบการ และ

แนวโนมธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกองทุนดวย 
5. ความเส่ียงเก่ียวกับหนวยลงทุน 
 5.1 ราคาซื้อขายหนวยลงทุนอาจผันผวนอยางมาก และผูลงทุนอาจไมสามารถขายหนวยลงทุนไดในราคาเทากับหรือมากกวาราคาเสนอขายหนวยลงทุน 
 5.2 กองทุนอาจตองเลิกกองทุนหากไมสามารถลงทุนไดภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หรือเมื่อเกิดเหตุการณซึ่งทําใหตองเลิกกองทุนตามท่ีกฎหมาย

กําหนด หรือเปนเหตุใหสํานักงานคณะกรรมการ กลต. เพิกถอนการอนุมัติการจัดตั้งกองทุน 
 5.3 จาํนวนเงินท่ีไดรับจากการเลิกกองทุนอาจนอยกวาจํานวนท่ีผูถือหนวยลงทุนลงทุนในการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ 
 5.4 การขายหนวยลงทุนในอนาคต และการมีหนวยลงทุนจํานวนมากท่ีขายได อาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาซ้ือขายของหนวยลงทุนได 
 5.5 ผูสนับสนุนซึ่งอาจมีผลประโยชนท่ีแตกตางไปจากผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืน จะมีอิทธิพลอยางมากเหนือกิจกรรมบางประการของกองทุน 
 5.6 กองทุนอาจไมสามารถจายเงนิปนผลและเงนิจากการลดทุนหรือไมสามารถรักษาระดับการจายเงนิปนผลได 
 5.7 ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการได 
 5.8 บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนไดดวยมติของท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมด หรือโดย 

กลต. เทาน้ัน 
 5.9 ความเส่ียงเก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุน 
 5.10 โครงการจัดการกองทุนมีขอกําหนดเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของบุคคลตางดาวซึ่งอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองและราคาตลาดของ

หนวยลงทุน 
 5.11 สิทธิของผูลงทุนในการจองซ้ือหนวยลงทุนที่เสนอขายอาจมีขอจํากัด 
 5.12 ผูถือหนวยลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาอาจไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับเงินปนผลท่ีไดจากกองทุนเมื่อไดมีการย่ืนเสียภาษี เวนแตจะไดมีการ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดและผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดใหขอมูลสวนบุคคลบางอยาง 
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คาธรรมเนยีมและคาใชจายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุน  
รายการ เพดาน (% ของ NAV) 

คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดที่จายเปนรายป  

- คาธรรมเนียมการจัดการ - อัตราไม เกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลค าท รัพย สินสุทธิ  ท้ังนี้ 
คาธรรมเนียมการจัดการจะไมตํ่ากวา 10,000,000 บาทตอป 

- คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน - อัตราไม เกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลค าท รัพย สินสุทธิ  ท้ังนี้ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนจะไมต่ํากวา 300,000 บาทตอเดือน 

- คาธรรมเนียมอืน่ๆ  - โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนท่ี 2 “การดําเนินการของ
กองทุนรวม” หัวขอ 8 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจาก
กองทุน” ในหนังสือช้ีชวน 

คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดที่จายเปนรายคร้ัง จายตามจริง 

หมายเหตุ:  
คาใชจายบางรายการไมไดคิดเปนรอยละของ NAV ดังน้ัน เพดานคาใชจายนี้จึงเปนเพียงการประมาณเพื่อคํานวณเปนอัตรารอยละของ NAV  
(ท้ังน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 8 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน” ในหนังสือช้ีชวน) 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการจัดต้ังกองทุน  
หลังจากวันจดทะเบียนกองทุนเมื่อปรากฏเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งในกรณีดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน 

(1)  เมื่อจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย เวนแตจะไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. 
(2)  เมื่อมีการจําหนายทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานของกองทุนและบริษัทจัดการนําเงินไปลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จนทําให

กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนตํ่ากวา 2,000 ลานบาทเมื่อคํานวณจากมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุน 

(3)  เมื่อมีการจําหนายทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานของกองทุน และบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการเพื่อใหทรัพยสินกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานที่กองทุนลงทุนมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 1,500 ลานบาท และไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนภายใน 1 ป
นับแตวันที่จําหนายไปซึ่งทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐาน 

(4)  เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. มีคําส่ังเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุน 

(5)  เมื่อครบกําหนดอายุของกองทุน (หากมี) 
(6)  เกิดเหตุการณอ่ืนใดซึ่งบริษัทจัดการจะตองแจงใหผูดูแลผลประโยชน สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ตลาดหลักทรัพย และผูถือหนวยลงทุน

ทราบเปนหนังสือกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ 

(7) กองทุนไมสามารถแตงต้ังบริษัทจัดการรายใหมไดภายใน 90 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงการลาออกจากการปฏิบัติหนาท่ีโดยบริษัทจัดการ 

(8) เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกกองทุน 

(9) เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. มีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แหง พรบ. หลักทรัพย 
ในกรณีของการเลิกกองทุนตามเหตุขอ (5) ขางตน บริษัทจัดการตองแจงใหผูดูแลผลประโยชนสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย และผูถือหนวย
ลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยางนอยหาวันทําการ 
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ขอมูลเบ้ืองตน  
บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
ท่ีอยู : 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
โทรศัพท : 02-674-6488  
URL : https://www.bblam.co.th/     
ผูดูแลผลประโยชน : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ท่ีปรึกษาทางการเงนิ : บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จาํกัด )มหาชน(   
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ผู้ลงทุนสามารถดาวนโ์หลดหนงัสือชี้ชวนฉบับเตม็เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ผา่น QR Code ด้านล่างนี ้
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ค าชี้แจงเพิม่เติมส าหรับตัวแทนรับถือหน่วยลงทุน (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian)  

ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรพัย์ และ บุคคลใด ๆ ที่ถือหน่วยลงทุนของ                                            
กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน แทนบุคคลอื่น 

 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 

เรียน ตัวแทนรับถือหน่วยลงทุน (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ และ บุคคลใด ๆ ที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน 

แทนบุคคลอ่ืน 

เรื่อง ค าชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเอกสารไปยังต่างประเทศ 

เพื่อให้เป็นไปตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัส
มิน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้มีมติอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ในจ านวนไม่
เกิน 2,500,000, 000  หน่วย  ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัท
จัดการกองทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุน”)  ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไดด้ าเนินการจัดส่งเอกสารหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน และเอกสาร
การจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนข้างต้นแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (“RO 

Package”) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่แจ้งที่อยู่การจัดส่งเอกสารในประเทศไทยเท่านั้น ตามที่มีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยของกองทุน ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในวันที่ 
15 ตุลาคม 2562 นั้น  

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุน 
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมรายใด หากการจัดสรรดังกล่าว (ก) อาจส่งผลท าให้กองทุนหรือบริษัทจัดการด าเนินการใด ๆ ที่เป็น
การขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือ (ข) จะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการ
ด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้
กฎหมายไทย หรือท าให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในการจัดสรรตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ส่ง RO Package ไปยังประเทศอื่นใด
ที่อาจส่งผลให้ กองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการ จะต้องมีการด าเนินการเพิ่มเติมตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ หรือเป็นการฝ่า
ฝืนกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่อ้างถึงใน RO Package นั้นมิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และจะไม่ถูกเสนอขายหรือจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกา หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ “บุคคล
อเมริกัน” นอกจากนี้ กองทุนและบริษัทจัดการไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของหลักทรัพย์ที่อ้างถึงใน  RO 

Package นั้นภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือท าการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศ
อื่นใดนอกจากประเทศไทย และหลักทรัพย์ที่อ้างถึงใน RO Package จะถูกเสนอขายตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยเท่านั้น 

ในการนี้ หากท่าน (ก) ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน รวมทั้งเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง ในฐานะที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มถีิ่นที่อยูใ่นประเทศไทย ตามที่มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิจองซื้อ (Record Date) หรือ (ข) มีฐานะเป็นตัวแทน
รับถือหน่วยลงทุน (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ 
เป็นบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแทนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือลูกค้า ขอให้ท่านโปรดรับทราบและด าเนินการ 
ดังนี ้
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1. สืบเนื่องจากข้อจ ากัดเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนดังที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้น 
กองทุนจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอย่าท าการส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ RO 

Package  รวมทั้งเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องเหล่าน้ีอยู่ในการครอบครองของลูกค้าของท่านหรือบุคคลอ่ืนที่มถีิ่นที่อยู่นอก
ประเทศไทย 

2. หากท่านมีข้อซักถามใด ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน โปรดติดต่อ บริษัท หลักทรัพย์
จัดการ กองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด  ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

โทรศัพท์ :  02-674-6488 ต่อ 8 

โทรสาร :  02-679-6880  
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