หามมิใหแจกจายหรือเผยแพรเอกสารนีห้ รือสําเนาของเอกสารนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในประเทศใดๆ ที่
การแจกจายหรือการเผยแพรเอกสารนีห้ รือสําเนาของเอกสารนี้อาจเปนการกระทําที่ผดิ กฎหมายของประเทศนั้นๆ
หรือประเทศอืน่ ใด

หนังสือแจงสิทธิการจองซื้อหนวยลงทุนเพิ่มทุน
และเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุนเพิ่มทุน
เพื่อเสนอขายแกผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุน
(Rights Offering)

ของ

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอนิ เทอรเน็ต จัสมิน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

คําเตือน: ผูลงทุนตองทําความเขาใจคําเตือนที่ระบุไวดานลางนี้กอนดําเนินการตอ คําเตือนที่ระบุไวดานลางนี้มีไวเพื่อ
ประกอบหนังสือแจงสิทธิการจองซื้อหนวยลงทุนเพิ่มทุนและเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุนเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแกผูถือหนวย
ลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนและเอกสารอื่นๆ ที่แนบมาดวยพรอมเอกสารนี้ (เอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน) ผูลงทุน
ควรอานคําเตือนนี้อยางระมัดระวังกอนอาน พิจารณา หรือกระทําการใด ๆ เพื่อใชขอมูลภายใตเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน
ในการพิจารณาเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ผูล งทุนตกลงยินยอมปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ไดระบุไว
ดานลางนี้ (รวมถึงที่จะไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนครั้งคราว) ทุกครั้งที่ไดรับขอมูล อันเนื่องมาจากการพิจารณาดังกลาว โดย
บริษัทจัดการไดดําเนินการจัดสงเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่แจงที่อยูการจัดสงเอกสารใน
ประเทศไทยเทานั้น
ขอหาม:
หามมิใหแจกจายหรือเผยแพรเอกสารฉบับนี้และเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน หรือสําเนาของเอกสารฉบับนี้และ
เอกสารการจองซื้ อหน ว ยลงทุน ไมวา โดยทางตรงหรื อทางอ อมในประเทศใดๆ ที่ การแจกจ ายหรื อการเผยแพร
เอกสารฉบับนี้และเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน หรือสําเนาของเอกสารฉบับนี้หรือเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน
อาจเปน การกระทําที่ผิดกฎหมายของประเทศนั้นๆ หรือประเทศอื่นใด หรือจะเปนผลใหกองทุนหรือบริษัทจัดการ
ตองมีภาระหนาที่ในการดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ตองดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพยภายใตกฎหมายไทย หรือทําใหกองทุนหรือบริษทั จัดการมีภาระเกินสมควร
การแจกจายเอกสารฉบับนี้และเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน หรือสําเนาของเอกสารฉบับนี้และเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน
ในประเทศใดๆ นอกจากประเทศไทยนั้นอยูภายใตขอจํากัดทางกฎหมาย บุคคลใดที่ครอบครองเอกสารฉบับนี้และเอกสารการ
จองซื้อหนวยลงทุนควรตระหนักถึงและศึกษาขอจํากัดทางกฎหมายดังกลาว การไมปฏิบัติตามขอจํากัดทางกฎหมายเหลานั้น
อาจสงผลเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมายหลักทรัพยของประเทศใดๆ ซึ่งกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนในการรับจองซื้อ
หนวยลงทุนเพิ่มทุนนั้นขอสงวนสิทธิไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารการจองซื้อหนวยลงทุนฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการเผยแพรขอมูลเทานั้น และไมถือเปนคําเชิญชวนหรือคํา
เสนอเพื่อใหไดมา ใหซื้อ หรือจองซื้อหลักทรัพยใด ๆ ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย โดยบริษัทจัดการขอแจงใหทาน
ทราบว า การจัดสรร และการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มทุนดังกลาวของกองทุนจะตองเปนไปโดยถูกตองตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ ยวกับวิธีการจัดสรรที่ กองทุนได กําหนดไว รวมถึงจะตองดําเนิ นการใหเป นไปตามกฎหมายและอยูภ ายใตกรอบ
กฎเกณฑ และระเบียบขอบังคับตาง ๆ ทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ ดังนั้น บริษัทจัดการ จึงมีขอสงวนสิทธิ
ตามที่เปดเผยรายละเอียดไวในสารสนเทศของกองทุน วา บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใชดุลพินิจพิจารณาไมจัดสรรหนวยลงทุน
เพิ่มทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมรายใด หากการจัดสรรดังกลาว (ก) อาจสงผลทําใหกองทุนหรือบริษัทจัดการดําเนินการใด ๆ
ที่เ ปน การขั ด ต อ กฎหมายหรื อ ระเบีย บขอ บัง คับ ของตา งประเทศ หรื อ (ข) จะเปน ผลใหก องทุน หรื อ บริ ษั ท จั ด การตอ งมี
ภาระหน าที่ใ นการดําเนิ นการใด ๆ เพิ่ มเติมไปจากที่ตองดําเนิ นการตามกฎระเบี ยบที่เกี่ ยวข องกั บการออกและเสนอขาย
หลั ก ทรั พ ย ภ ายใต ก ฎหมายไทย หรื อ ทํ าให ก องทุ น หรื อ บริ ษัท จั ดการมี ภ าระเกิ น สมควร หรื อ (ค) ไม เ ป น ไปตามวิ ธี ก าร
หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดในการจัดสรรตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ทั้งนี้ หลักทรัพยที่อางถึงในเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุนนั้นมิไดมีการจดทะเบียนและจะไมมีการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพยของสหรัฐฯ และจะไมถูกเสนอขายหรือจําหนายในสหรัฐอเมริกา หรือตอหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชนของ “บุคคล
อเมริกัน” นอกจากนี้ กองทุนและบริษัทจัดการไมมีเจตนาที่จะจดทะเบียนสวนหนึ่งสวนใดของหลักทรัพยที่อางถึงในเอกสาร
การจองซื้อหนวยลงทุนนั้นภายใต พ.ร.บ. หลักทรัพยของสหรัฐฯ หรือทําการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนในสหรัฐอเมริกา
หรื อ ประเทศอื่ นใดนอกจากประเทศไทย และหลั ก ทรั พย ที่ อา งถึ ง ในเอกสารการจองซื้ อหน ว ยลงทุ นจะถู ก เสนอขายตาม
หลักเกณฑของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของของประเทศไทยเทานั้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ห้ า มมิ ใ ห้ แ จกจ่ า ยหรือเผยแพร่เ อกสารนี้ หรือสาเนาของเอกสารนี้ ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรือทางอ้ อมใน
ประเทศใดๆ ที่การแจกจ่ายหรือการเผยแพร่เอกสารนี้หรือสาเนาของเอกสารนี้อาจเป็นการกระทาที่ผิด
กฎหมายของประเทศนั้นๆ หรือประเทศอื่นใด

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต จัสมิน

หนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุน

1
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รายละเอียดการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเพิม่ ทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
ชื่อและสถานที่ตั้งผู้เสนอขาย

: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุน”)
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
www.jas-if.com

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน

จานวนหน่วยที่เสนอขาย

: จานวนไม่เกิน 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

วันที่เริ่มขึ้นเครื่องหมายเพื่อ
กาหนดรายชือ่ ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมสาหรับการจองซื้อหน่วย
ลงทุนใหม่ (XB)

: 11 ตุลาคม 2562

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมสาหรับการจองซื้อหน่วย
ลงทุนใหม่ (Record Date)

: 15 ตุลาคม 2562

ระยะเวลาจองซื้อ

: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่
13 พฤศจิกายน 2562 (เฉพาะวันทาการ)

ตัวแทนในการรับจองซื้อ

: บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (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
สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชี
เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะรวบรวมเอกสารการจอง
ซื้อให้กับตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนต่อไป
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รายละเอียดอื่นๆ

: บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หากการเสนอขายดังกล่าว (ก)
อาจส่งผลทาให้กองทุนหรือบริษัทจัดการดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับของต่ างประเทศ หรือ (ข) จะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมี
ภาระหน้าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือทาให้กองทุน
หรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรร (“ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”)
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ อาจแสดงความจานงที่จะซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่
ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือ
สละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้ก็ได้ โดยภายหลังจากการจัดสรรหน่วย
ลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว กองทุนอาจจะจัดสรร
หน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจานงที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกิน
กว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่า
จะหมด และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ข้างต้นทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่
มีสิทธิได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เป็นจานวนที่มีเศษของหน่วยลงทุนซึ่ง
ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจานวนเต็มหน่วยได้ กองทุนจะจะปัดเศษลงเป็นจานวนเต็ม
หน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นไปตามที่
จะกาหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่และหนังสือชี้ชวน
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วิธีปฏิบัติในการจองซือ้ หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights Offering)
1.

กาหนดระยะเวลาจองซื้อและการชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (เฉพาะวันทาการ)

2.

ตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน (RO Agent)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุน”) ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)(“บัวหลวง”)
เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน (“RO Agent”) ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิแต่ละราย
สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่สานักงานใหญ่ของตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. –
16.00 น.ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (เฉพาะวันทาการ) ตามที่อยู่ด้านล่าง
ชื่อ
ที่อยู่
ติดต่อ
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
คุณสุวาลี ศิลาอ่อน / คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ / คุณเบญจวรรณ ผาสุข / คุณปิยพร แคว้นน้อย
02-231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1133, 1141, 1143 หรือ 1147
02-618-1120

โดยงดรับการจองซื้อทางไปรษณีย์หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ
สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทาง
บริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะรวบรวมเอกสารการจองซื้อให้กับตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนต่อไป
3.

วิธีการจองซื้อและการชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน

3.1.

กรณีจองซื้อในวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้
จองซื้อสามารถชาระ เงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า
(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งจัดส่งโดย
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”)) และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตร
ประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อ และชาระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา
กรณีชาระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ 7 หรือ 8 หรือ 11 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น โดยสั่งจ่ายใน
ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 1” และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้
จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทาการถัดไป
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของ ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน)
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3.2.

กรณีจองซื้อในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จอง
ซื้อสามารถชาระค่าจองซื้อด้วยวิธีต่อไปนี้
3.2.1. การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบชาระเงินผ่าน
ระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลข
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ฯ) และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้
จองซื้อ และชาระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา
หรือ
3.2.2. การโอนเงินผ่านธนาคารระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทาได้
เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่ อซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ที่ได้
ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ (โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี (“IC”)) หรือ
3.2.3. ชาระค่าจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีเปิดเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง
จากัด (มหาชน) (โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี (“IC”))
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของ ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน)
ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ต้องนา
หลักฐานการชาระเงิน Bill Payment สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกหรือ Bank Statement ในนามของผู้จอง
ซื้อเพื่อเป็นข้อมูลรับคืนเงินในกรณีไม่ได้รับการจัดสรร และเอกสารการจองซื้อยื่น ณ สานักงานใหญ่ของตัวแทน
ในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ที่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) และห้ามไม่ให้ผู้ จองซื้อ
หน่วยลงทุนฝากเอกสารการจองซื้อที่ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา

หมายเหตุ:
(1)

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเกินสิทธิ
ผู้จองซื้อจะต้องแสดงความจานงในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อ
หน่วยลงทุนเพิ่มทุนเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ให้
ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องทาการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อ หน่วยลงทุนเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ ทั้งใน
ส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ
โดยหากมีหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจึงจะ
ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิต่อไป (โปรดดูหัวข้อ 5 “เงื่อนไขในการจองซื้อ” ประกอบ)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเกิน
สิทธิให้แก่ผู้ถือหน่วยที่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนฉบับนี้เท่านั้น

(2)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วย ผู้ถือหน่วย
จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยที่ผู้ถือหน่วยได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อ
หน่วยลงทุนเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยเท่านั้น
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4.

เอกสารประกอบการจองซื้อ

4.1.

ใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน
บริษัทจัดการจะทาการจัดส่งใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มี สิทธิ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับใบจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่สานักงานใหญ่ของตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วย
ลงทุนเพิ่มทุน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.jas-if.com

4.2.

ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งจะระบุ
จานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยแต่ละรายมีสิทธิได้รับจัดสรร
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ
1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น

4.3.

หลักฐานการชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

4.4.

ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหน่วยลงทุน ตามข้อ 4.2 และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้
ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหน่วยตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุน ในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 15 ตุลาคม
2562 ผู้ถือหน่วยจะต้องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ง
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง และ
- สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ทั้งนี้ หากมิได้ให้สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการให้
มีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นามผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้าน
ที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
- สาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และ
- สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ทั้งนี้ หากมิได้ให้สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการให้
มีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นามผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
6

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
- สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบคาขอเปิดบัญชีและจองซื้อ
หน่วยลงทุน ซึ่งกรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองสาเนาถูกต้องและประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอานาจกระทาการ สาหรับกรณีที่มีการมอบอานาจให้ผู้อื่นกระทาการแทน พร้อมสาเนาบัตรประชาชนที่
ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอานาจ รับรองสาเนาถูกต้อง อนึ่ง หาก
หนังสือมอบอานาจกระทาการเป็นฉบับสาเนา เอกสารฉบับสาเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้
มอบอานาจด้วย และ
- สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ทั้งนี้ หากมิได้ให้สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการให้
มีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นามผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน
1 ปี พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี) และ
- สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลงนามที่ได้รับรองสาเนาเอกสารข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
- สาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary
Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรอง
ลายมือชื่อของผู้จัดทาหรือผู้ให้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของ
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดาเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันจองซื้อ
หน่วยลงทุน
4.5.

ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องมีหนังสือมอบอานาจให้ Custodian
ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อ จะลงนามโดย Custodian และ
จะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอานาจลงนาม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวยังไม่หมดอายุหรือเอกสาร
ประกอบการแสดงตนของผู้มีอานาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

4.6.

หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอานาจมากระทา
การแทน) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอานาจซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

4.7.

ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สาหรับผู้ที่ประสงค์นา
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
7

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้อง
กรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance (FATCA) (สาหรับผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600
(Issuer Account))” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนาส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้น หรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้ วน บริษัทจัดการ หรือ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้
นอกจากนี้ บริษัทจัดการ และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการกระทาดังกล่าวทาให้หรือ อาจเป็นผลให้เป็นการ
กระทาการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้อง
ดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือทาให้กองทุนหรือบริษัท
จัดการมีภาระเกินสมควร หรือไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรรตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและข้อกาหนดต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนนี้ และหนังสือชี้ชวน และ/หรือ ตามประกาศ คาสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่ กลต. สานักงานคณะกรรมการ กลต. ได้ กาหนด ทั้ง
ที่ได้มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า และให้คารับรองตามที่จะได้กาหนดไว้ในใบคาขอเปิดบัญชีและจองซื้อ
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการและตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน
หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
5.

เงื่อนไขในการจองซื้อ

5.1

กรณีผู้ถือหน่วยจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหน่วยที่แจ้งความประสงค์
จองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนตามสิทธิโดยเศษให้ปัดทิ้ง หรือจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
จะได้รับการจัดสรรหน่วยทั้งจานวนที่จองซื้อ

5.2

กรณีผู้ถือหน่วยจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหน่วยจะต้องแสดงความจานงในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม
ทุนตามสิทธิของตนให้ครบจานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจอง
ใน “ใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน” ให้ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องทาการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อ หน่วยลงทุนเพิ่ม
ทุนครั้งเดียวเต็มจานวนที่ จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่
ได้รับ
ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยเดิมของกองทุน ตามสัดส่วนการถือหน่วย (Rights
Offering) ในรอบแรกแล้ว จะจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกิน
กว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหน่วยเดิมในราคาเดียวกันกับหน่วยที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้
(1)

ในกรณีที่มีหน่วยเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยเดิมของกองทุน ตามสัดส่วนการถือหน่วย (Rights Offering)
ในรอบแรกมีจานวนมากกว่าหรือเท่ากับ หน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหน่วยที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชาระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจานวนที่
แสดงความจานงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
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(2)

ในกรณีที่มี หน่วยเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุน ตามสัดส่วนการถือหน่วย (Rights
Offering) ในรอบแรกมีจานวนน้อยกว่า หน่วยที่ผู้ถือหน่วยเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหน่วยที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือ หน่วยลงทุนเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหน่วยที่เหลือ จะได้เป็นจานวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหน่วยให้ปัดเศษของ
หน่วยนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จานวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยแต่ละราย
จองซื้อและชาระค่าจองซื้อแล้ว
(ข) ในกรณีที่ยังมีหน่วยคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น
โดยนาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจานวนหน่วยลงทุนที่
เหลือจะได้เป็นจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษ
ของหน่วยให้ปัดเศษของหน่วยนั้นทิ้ง โดยจานวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ถือหน่วยแต่ละรายจองซื้อและชาระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหน่วยเหลือจากการจัดสรร

5.3

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ตามสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หากการเสนอขายดังกล่าว (ก) อาจส่งผลทาให้
กองทุนหรือบริษัทจัดการดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือ (ข) จะ
เป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือทาให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกิน
สมควร หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรร

5.4

ผู้ถือหน่วยที่จองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ

5.5

ในกรณีชาระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนด้วยเช็คธนาคาร การชาระเงินค่าจองซื้อ และการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้
ภายในเวลาที่กาหนดเท่านั้น

5.6

หาก (1) ผู้ถือหน่วยที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหน่วย หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด
(มหาชน) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกาหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชาระเงินค่าหน่วยตามที่กาหนด หรือ (2)
ผู้ถือหน่วยที่จองซื้อ กรอกข้ อมู ลในใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุ นไม่ครบถ้วนหรือชั ดเจน บริษั ทจัดการ หรือบริษั ท
หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) มีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหน่วยสละสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนดังกล่าว
โดยบริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
ดังกล่าวต่อไป
อนึ่ง ในการชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ผู้ถือหน่วยควรตรวจสอบวิธีการชาระเงินค่าจองซื้อ และดาเนินการ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนด หากผู้ถือหน่วยมิได้ปฏิบัตติ ามวิธกี ารชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
และดาเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซื้อได้ทันตามกาหนด
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ระยะเวลาจองซื้อ บริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) มีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหน่วยสละสิทธิในการ
จองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ ที่
จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป
5.7

บริษัทจัดการ และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยให้ผู้จองซื้อรายใด
หากการจัดสรรดั งกล่าวท าให้หรือ อาจเป็น ผลให้เป็ นการกระทาการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบั งคับของ
ต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดาเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือทาให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือไม่
เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรรตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

5.8

การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อ
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยที่จองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยหรือผู้ถือหน่วยจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรแต่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุนน้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่ประสงค์จะ
จองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยส่วนที่
ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ภายใน 10 วันทาการนับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้ถือหน่วยระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ดังนี้
5.8.1

การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและรายละเอียดสาเนาบัญชี
เงินฝากธนาคารหน้าแรกหรือ Bank Statement ภายใน 7 วันทาการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.8.2

กรณีไม่ได้แนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามวิธีการข้อ 5.8.1
หรือข้อ 5.8.3 การคืนเงิน ค่าจองซื้อหน่วย จะดาเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้จอง
ซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของบริษัทจัดการ ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันที่สิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ หรือ

5.8.3

กรณีผู้ จองซื้ อ เป็ นลูกค้ าของบริษั ทหลั กทรัพ ย์ บั วหลวง จากัด (มหาชน) การคืนเงินค่า จองซื้อ หน่ วยจะ
ดาเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชี
ธนาคารในนามของผู้จ องซื้อ ตามข้อมู ล เปิ ดบัญ ชี ที่ใ ห้ไว้กั บบริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ภายใน 5 วันทาการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ
โดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จอง
ซื้อได้ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หน่วยลงทุนเพิ่มทุน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
จัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) แล้วนั้น บริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด
(มหาชน) จะดาเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเป็นเช็ค
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อและส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของบริษัทจัดการ ภายใน 10 วันทาการนับจาก
วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร
(ถ้ามี)
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ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกาหนดเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหน่วยที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรคืน นับจากวันพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มี
การโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หน่วยลงทุนเพิ่มทุน หรือส่งเช็ค
ธนาคารเงินค่าจองซื้อหน่วยคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ หน่วย
ลงทุนเพิ่มทุนของบริษัทจัดการแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการ
จัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการ หรือ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) อีกต่อไป
5.9

วิธีการส่งมอบหน่วยลงทุนเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อ
ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทจัดการ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.9.1

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหน่วยลงทุน แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ บริษัทจัดการ จะดาเนินการนาหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้
กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจานวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหน่วยลงทุนอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผู้
จองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ใน
กรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันที
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทจัดการ ดาเนินการตามข้อ 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 จะดาเนินการนาหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ตามจานวนที่ผู้จอง
ซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้
จองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขาย
หน่วยลงทุนเพิ่มทุน ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหน่วยลงทุนเพิ่ม
ทุนออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยลงทุนเพิ่มทุนตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด ใน
กรณีนี้ ผู้จองซื้อหน่วยจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อ
บ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (สาหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)" (สาหรับผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก
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เลขที่ 600 (Issuer Account)) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนาส่งให้ บริษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จากัด (มหาชน) พร้อมเอกสารจองซื้ออื่น ๆ
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนาส่งแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูล
ไม่ครบถ้วน บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหน่วยลงทุนในนามผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.9.3 ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้
เวลาในการดาเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นาฝากในบัญชีดังกล่าว อาจไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายใน
วันที่หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.9.3

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหน่วยลงทุน โดยให้ออกใบหน่วยลงทุนในนามของผู้จองซื้อ บริษัท
จัดการ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ที่ได้รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหน่วยลงทุน ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หน่วยลงทุนเพิ่ม
ทุนของกองทุน ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหน่วยลงทุน
ตามข้อ 5.9.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
5.10

บริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชาระ
เงินค่าหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อ หน่วยลงทุนเพิ่มทุน ตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อ
หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของบริษัทจัดการ ดังกล่าว

6.

ข้อมูลสาคัญอื่นๆ

6.1.

ชื่อผู้จองซื้อ และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหน่วยลงทุนเข้าบัญชีได้และผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ทันทีในวันแรกของ
การซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ดาเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

6.2.

โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะนาหน่วยลงทุนเข้าบัญชีซื้อหลักทรัพย์
ของตนเองให้ถูกต้อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะถูกส่งไปที่
อื่น ซึ่งบริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้าใน
การติดตามหน่วยลงทุน

6.3.

หากบริษัทจัดการ ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื้อหน่วยคืนให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่กาหนด อันเป็นเหตุอื่นใดซึ่ง
เกินกว่าวิสัยที่บริษัทจัดการ หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) จะดาเนินการได้ บริษัทจัดการ และบริษัท
หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อค่าดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงิน
ค่าจองซื้อหน่วยที่จะต้องชาระคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยบริษัทจัดการ เท่านั้น
ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5 “เงื่อนไขในการจองซื้อ”
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6.4.

หากจานวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยระบุในใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการ ได้รับชาระ
บริษัทจัดการ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่ได้รับจากการจอง
ซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลัก

6.5.

สาหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหน่วยลงทุนเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้
จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance
(FATCA) (สาหรับผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” (สิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อนาส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ
บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็นใบหน่วยลงทุนในนามของผู้จองซื้อ

6.6.

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (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 บัวหลวง จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
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ใบจองซื้อเลขที่ ...................................................................

ใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุน”)
วันที่จองซื้อ

การเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยลงทุนละ 9.8516 บาท ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนละ 9.00 บาท ในอัตราส่วน 2.2 หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทุนเพิ่มทุน
วันที่  7 พฤศจิกายน 2562  8 พฤศจิกายน 2562  11 พฤศจิกายน 2562  12 พฤศจิกายน 2562  13 พฤศจิกายน 2562
ข้อมูลผู้จองซื้อหน่วยลงทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด(“บริษัทจัดการฯ”) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) ซึ่งเป็นตัวแทนของกองทุน
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล …...............................................................................................................................................................................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน …………….…….……………………………….………… หรือ  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ …………….…….………………………………………
ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights Offering) (Record Date) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ......................................... สัญชาติ .................................. เลขประจาตัวผู้เสียภาษี …............................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้าพเจ้ามีหน่วยลงทุนเดิมตามรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights Offering) (Record Date) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 มี
ความประสงค์ขอจองซื้อหน่วยลงทุนและขอให้จัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน ดังนี้

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชัดเจน)

จานวนหน่วยลงทุน
ที่จองซื้อ (หน่วย)

จานวนเงินที่ชาระ (บาท)

จานวนเงินที่ชาระ (ตัวอักษร)

 จองซื้อตามสิทธิทั้งจานวน
 จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ
 จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)
รวม
ผู้จองซื้อต้องยื่นใบจองซื้อนี้พร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานชาระเงินค่าจองซื้อ หน่วยลงทุน (สาเนา Bill Payment) ณ ที่ทาการของบัวหลวงตามที่แจ้งและกาหนดไว้ เท่านั้น โดยชาระค่าจองซื้อผ่านระบบ
Bill Payment ที่ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์มที่กาหนด  เงินโอน ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment หรือ
 ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment เลขที่เช็ค ………………………..………....………..........................
ลงวันที่ ........... พฤศจิกายน 2562 ธนาคาร ……………..…..................………….............. สาขา ……………..….............………….............. (กรณีที่ชาระเป็น ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล สั่งจ่ายในนาม
"บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 1" ลงวันที่ไม่เกิน 11 พฤศจิกายน 2562 จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทาการ)
****การชาระด้วย ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล ต้องผ่านระบบ Bill Payment ที่เคาน์เตอร์ธนาคารแล้วเท่านั้น*****
**ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนจะได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)**
สาหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายกับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน (“IC”) เพื่อชาระเงินโดยวิธีดังต่อไปนี้
 ชาระโดยโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (ATS) ...........................................  ชาระโดยหักเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ ................................................ และยื่นเอกสารการจองซื้อให้ครบถ้วนตามที่กาหนด
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทจัดการ ดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)
 ให้ฝากใบหน่วยลงทุน ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ใ นชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อ ผู้ฝาก” และด าเนินการให้ บริษัท.......................................................... สมาชิก ผู้ฝาก
เลขที่ .........................น าหน่ ว ยลงทุ น เข้ า ฝากไว้ กั บ บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด (“TSD”) เพื่ อ เข้ า บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ชื่ อ ..................................................................
เลขที่................................................ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ มิฉะนั้นจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุนในชื่อของผู้จองซื้อแทน)
 ให้ฝากใบหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหน่วยลงทุนเข้าฝากไว้กับ TSD โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กาหนด) กรณีเลือกรับหน่วยลงทุนเข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อ
บ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ(สาหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อนาส่งให้แก่ TSD ทั้งนี้ในกรณีไม่จัดทาเอกสารตามที่ TSD
กาหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทจัดการฯขอสงวนสิทธิไม่นาฝากหน่วยลงทุนเข้าบัญชี 600 (Issuer Account) โดย จะดาเนินการออกเป็นใบหน่วยลงทุนแทน และจะจัดส่งใบ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น
 ให้ออกใบหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้รับการจัด สรรนั้นไว้ในชื่อ ของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหน่วยลงทุนให้ข้าพเจ้าตามชื่อ ที่อ ยู่ที่ระบุไว้ ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบีย น โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัท จัด การฯ
ดาเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดทาใบหน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิและส่งมอบใบหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิดการจองซื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะใบหน่วยลงทุนเท่านั้น) (บริษัทจัดการฯจะ
ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทาการแรกของการซื้อขายหน่วยลงทุน)
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนหรือได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ครบตามจานวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) (กรณีไม่
ระบุ ถือว่าให้ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค)
 นาเงินฝากเข้าบัญชีในชื่อของข้าพเจ้าผ่านบัญชีธนาคาร.............................สาขา........................................เลขที่....................................................ประเภทกระแสรายวันออมทรัพย์ (พร้อมแนบสาเนาหน้าแรกของ
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ Bank Statement และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)(กรณีไม่แนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ Bank Statement จะจ่ายเป็นเช็ค)
 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้น
 กรณีผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับบัวหลวง สามารถขอรับคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการโอนเงิน เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ให้ข้อมูลไว้
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อ หน่วยลงทุนเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อ หน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสาร
ประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชาระค่าจองซื้อ หรือหากเช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลสรุปการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือข้อสนเทศและวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย
การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยง และผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือข้อสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหน่วยลงทุน
ลงชื่อ ................................................................................... ผู้จองซื้อ
(.........................................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุน”) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)
วันที่จองซื้อ วันที่  7 พฤศจิกายน 2562  8 พฤศจิกายน 2562  11 พฤศจิกายน 2562  12 พฤศจิกายน 2562  13 พฤศจิกายน 2562
ใบจองซื้อเลขที่ ...................................................
บริษัทจัดการ หรือบัวหลวง ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ......................................................................................... เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน จานวน ............................................. หน่วย ในราคาหน่วยละ 9.00 บาท
รวมเป็นเงิน ................................................................ บาท โดยชาระเป็น  เงินโอน ผ่านระบบ Bill Payment โดยใช้แบบฟอร์มใบชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment หรือ  ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล ผ่านระบบ
Bill Payment โดยใช้แบบฟอร์มใบชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment เลขที่เช็ค ………………. ลงวันที่..............พฤศจิกายน 2562 ธนาคาร ………..………........…………. สาขา ……..……..………........………….
สาหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายกับบัวหลวง ชาระโดยโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (ATS) ................................  ชาระโดยหักเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ ...................................
โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ดาเนินการ:
 ให้ฝากใบหน่วยลงทุนในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก ........................................................ บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที่ ..................................
 ออกหน่วยลงทุนในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบหน่วยลงทุนในนามผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิดการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน (เฉพาะใบหน่วยลงทุนเท่านั้น)
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจ/ Authorized Officer ...................................................................
หมายเหตุ: ห้ามไม่ให้ผู้จองซื้อฝากเอกสารการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ชื่อบริษัท
Company Name

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
257
924

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์เนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB BROKER
236
242

301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคี้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
CUSTODIAN
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY
SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

243
245

329
330
334
336
337
339
340
343

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทิสโก้ จากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

425

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

JASIF
สำหรับผูชำระเงิน / Client’s copy

สวนที่ 1

Bill Payment Form

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

� ฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ ต จัสมิน (JASIF)
กองทุนรวมโครงสร้างพืน

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

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................
ชื�อผู้ถือหน่ วยลงทุน Name
......................................................................................................................
Ref 1

Service Code : BLSRO
BR.NO. 0101 / COMP CODE. 00842

เช็ค : โปรดสั�งจ่ายในนาม "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด(มหาชน) เพือ� การจองซือ� หลักทรัพย์ 1"
Cheque : please made payable to "Bualuang Securities Public Company Limited for Securities Subscriptions 1”

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No.

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

เช็คลงวันที่/Date

ชื่อธนาคาร/Bank Name

ชื่อสาขา/Branch

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

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

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

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

จำนวนเงิน
Amount

Ref 2
เลขบัตรประชาชนหรือเลขที�หนังสือเดินทาง/
ID or Passport Number

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

กรุณานํ าส่งหลักฐานการชําระเงินฉบับนี � พร้อมเอกสารการจองซือ� ฯ ยื�นต่อ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
Please send this Bill Payment Form and Subscription Documents to Bualuang Securities PCL.
ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................

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

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

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

สำหรับธนาคาร / Bank’s copy

สวนที่ 2

Bill Payment Form
สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคารโปรดทํารายการทันที

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

� ฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ ต จัสมิน (JASIF)
กองทุนรวมโครงสร้างพืน

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

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................
ชื�อผู้ถือหน่ วยลงทุน Name

......................................................................................................................
Ref 1

Service Code : BLSRO
BR.NO. 0101 / COMP CODE. 00842

เช็ค : โปรดสั�งจ่ายในนาม "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด(มหาชน) เพือ� การจองซือ� หลักทรัพย์ 1"
Cheque : please made payable to "Bualuang Securities Public Company Limited for Securities Subscriptions 1”

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No.

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

เช็คลงวันที่/Date

ชื่อธนาคาร/Bank Name

ชื่อสาขา/Branch

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

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

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

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

จำนวนเงิน
Amount

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................
โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

บาท
Baht

Ref 2
เลขบัตรประชาชนหรือเลขที�หนังสือเดินทาง/
ID or Passport Number

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

----- ตัวอยาง -----

สำหรับผูชำระเงิน / Client’s copy

สวนที่ 1

Bill Payment Form

� ฐานบรอด์แบนด์อินเทอร์เน็ ต จัสมิน (JASIF)
กองทุนรวมโครงสร้างพืน

ชัน
� 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที� 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
23rd Fl.,191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500
ฝ่ ายปฎิบัตกิ าร/ Operations Dept.(02) 618-1140-1143,1133
แฟกซ์ /Fax : (02) 618-1120

สีลม
12/11/2019
วันที�/Date ............................สาขาผู้รบั ฝาก/Branch........................................
ชื�อผู้ถือหน่ วยลงทุน Name

นายตัวอยาง เพิ่มทุน
......................................................................................................................
Ref 1

Service Code: BLSRO

BR.NO. 0101 / COMP CODE. 00842

1 0 0 1 5 0 9 7 9 9

เช็ค : โปรดสั�งจ่ายในนาม "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด(มหาชน) เพื�อการจองซือ� หลักทรัพย์ 1"
Cheque : Please made payable to "Bualuang Securities Public Company Limited for Securities Subscriptions 1”

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

เช็คลงวันที่/Date

ชื่อธนาคาร/Bank Name

ชื่อสาขา/Branch

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

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

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

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

จำนวนเงิน
Amount

9,000.00

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

บาท
Baht

เก้าพันบาทถ้วน

เลขทะเบียนผูถือหุน / Registration No.
Ref 2

3 1 0 1 5 0 0 0 4 4 4 6 6
เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง/
ID orPassport Number

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

กรุณานํ าส่งหลักฐานการชําระเงินฉบับนี �พร้อมเอกสารการจองซือ� ฯ ยื�นต่อ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
Please send this Bill Payment Form and Subscription Documents to Bualuang Securities PCL.

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

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

โปรดชําระเงินและนําสงแบบฟอรมพรอมนี �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

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

ใบรับรองการจองซือ้ หุน
SUBSCRIPTION CERTIFICATE
บริษัท
Company

วันที่ 18/10/2019

� ฐานบรอด์แบนด์อินเทอร์เน็ ต จัสมิน (JASIF)
กองทุนรวมโครงสร้างพืน

Date
ฝากสงวันที่ 18/10/2019

เรียน

1001509799

TO :

นายตัวอยาง เพิ่มทุน
191 สีลมคอมเพล็กซ บางรัก กทม.
90250
No.80
RT520687410TH
(กรุณาแนบใบรับรองการจองซื้อหุนนี้พรอมกับใบจองซื้อหุน)

PLEASE SUBMIT WITH YOUR SUBSCRIPTION FORM

เลขทะเบียนผูถือหุน
Registration No.
1001509799

ทานถือหุนเดิมอยู
NUMBER OF SHARED HELD
สามัญ
บุริมสิทธิ
รวม

2,200

ทานมีสิทธิจองซื้อหุนใหมได
YOUR SUBSCRIPTION RIGHT
[ 2.2 : 1 @ 9.00]

1,000

2,200

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

จำนวนเงินคาหุนที่ออกใหม
AMOUNT (BAHT)

1,128,000

9,000.00
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แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล)
เฉพาะผูป้ ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
วันที.่ ................………….…….…..
ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ .................................................................................................
สำหรับบุคคลธรรมดำ

1. เกิดในสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือมีสญ
ั ชาติท่ี 2 เป็ นอเมริกนั
3. มีถนิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นบุคคลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดยวิ ธีอืน่ แทน

สำหรับนิ ติบุคคล
1. เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA
หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท

3. เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ รี ายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของรายได้รวม

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
PFFI, RDCFFI
 ใช่*  ไม่ใช่

หรือมีทรัพย์สนิ ทีก่ ่อให้เกิดรายได้ดงั กล่าวตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด
* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นนิ ติ บคุ คลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA
TSD ขอสงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดย
วิ ธีอืน่ แทน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กอ่ ให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ ขึน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นทีม่ อี านาจตาม
กฎหมายหรือมีขอ้ ตกลงกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
ลงชือ่ .............................................................................. ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ …..............................................
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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.)
2. I am a U.S. citizen or I have the second nationality as the U.S.
3. I have permanent residence in U.S.A.

Yes*
Yes*
Yes*

No
No
No

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.

For Juristic person
1. Registered in U.S.A.

Yes *

2. Is a financial institution under FATCA

Yes *

If "Yes", please enter GIIN No. ... and specify type
3

Is an entity with investment income / indirect income of 50% or more of total income,
or having income-generating properties gaining 50% or more of total assets
in the latest accounting period.

Yes *

No
No
PFFI RDCFFI
No

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.
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. …………………………………………………
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แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบียนจัดตัง*
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตังขึนตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึนตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

U.S. Person / Non6U.S.
Entity

ในกรณีทีจัดตังขึนตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W69 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตังขึนในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนันการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิน)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed6Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed6Compliant FFI และได้ แนบ W68BEN6E ซึงแสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์นนั

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึงปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซือขาย หรื อ โอนย้ ายนี
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non6Profit Organization
(NPO)

หน้ า 1 ของ 2
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แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมิใช่สถาบันการเงินซึงมิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตังขึนในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีกลุม่ ต่อไปนี และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีกลุ่มต่อไปนี
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบีย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
รายได้ จากสัญญาซือขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมิใช่สถาบันการเงินซึงมีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตังขึนในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีกลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีกลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี
ชื$อ

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
หน้ า 2 ของ 2
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หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุน”)

อำกร
แสตมป์
30 บำท

วันที_่ ______________________________________
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิ ติ บุ ค คล ________________________________________________
 บัตรประจาตัวประชาชน
หรือ  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง
 เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ___________________________________ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหน่วยที่ปรากฏ ณ วันกาหนด
รายชื่อผู้ ถือหน่วยที่มีสิ ทธิได้รับการจัดสรรตามสั ดส่ วนการถือ หน่วย (Rights Offering) (Record Date) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _______________________________ สัญชาติ ________________________________
ข้าพเจ้ามีหน่วยลงทุนเดิมตามรายชื่อผู้ถือหน่วยที่ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการ
ถือหน่วย (Rights Offering) (Record Date) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 จานวน ______________________หน่วย มีสิทธิในการจองซื้อ
หน่วยลงทุนเพิ่มทุนจานวน _____________________________หน่วย มีความประสงค์ขอขอมอบอานาจให้
 นาย  นาง  นางสาว __________________________________ สั ญ ชาติ ______________อายุ ________________ปี
 บัตรประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ เลขที่_____________________________
หมู่ บ้ า น/อาคาร__________________________________ซอย________________________ถนน__________________________
ตาบล/แขวง_________________________อาเภอ/เขต_______________________จังหวัด________________________________
รหัสไปรษณีย์__________________________(“ผู้รับมอบอานาจ”) เป็นผู้รับมอบอานาจที่แท้จริงและโดยชอบด้วยกฎหมาย ของข้าพเจ้า
โดยให้มีอานาจในการจองซื้อ หน่วยลงทุน เพิ่มทุนของกองทุน จานวน__________________หน่วย รวมถึงมีอานาจในการลงนามแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน ชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน ยื่นเอกสารประกอบการ
จองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน และดาเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน แทนข้าพเจ้าผู้มอบ
อานาจได้จนเสร็จการ
ทั้งนี้ กิจการใดที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปภายใต้การมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจฉบับนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทาด้วยตนเองทุกประการ และบรรดาการกระทาใดๆ ที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาลงไป ภายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามความ
ในหนังสือมอบอานาจฉบับนี้แล้ว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทาลงไปด้วยตนเอง และให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าทั้งสิ้น
ลงชื่อ_________________________ผู้มอบอานาจ
(
)
ลงชื่อ_________________________ผู้รับมอบอานาจ
(
)
ลงชื่อ_________________________พยาน
(
)
ลงชื่อ_________________________พยาน
(
)
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ขอมูลสรุปการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มทุน
ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของหนังสือชีช้ วน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของกองทุน
หากผูลงทุนตองศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มสามารถขอไดจากตัวแทนในการรับจองซื้อหนว ย
ลงทุนเพิ่ มทุน และบริษัทจัดการหรืออาจศึกษาขอมูลไดจากหนั งสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการยื่น ตอสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. ไดที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
ขอมูลสรุปการเสนอขายหนวยลงทุน
ชื่อกองทุน : กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน (กองทุน)
ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที่ 7-8 และ 11-13 พฤศจิกายน 2562
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ชื่อผูดูแลผลประโยชน : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงคการระดมทุน
เพื่ อ ระดมเงิ น ทุ น โดยการจั ด สรรหน ว ยลงทุ น ใหม ทั้ ง หมดจํ า นวนไม เ กิ น
2,500,000,000 หน วย ใหแกผูถือหนวยลงทุ นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุน ณ วันที่ 15 ตุลาคม
2562 ซึ่งคือวันกําหนดรายชื่อผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับสิทธิในการจองซื้อหนวย
ลงทุน (Record Date) อนึ่ง บริษัทจัดการมีสิทธิใชดุลยพินิจที่จะไมเสนอขาย
หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนรายใด ๆ หากการเสนอขายดังกลาว (ก) อาจ
สงผลทําใหกองทุนหรือบริษัทจัดการดําเนินการใด ๆ ที่เปนการกระทําการที่ขัดตอ
กฎหมายหรือ ระเบีย บข อบังคั บของตางประเทศ หรือ (ข) จะเปนผลให บริษั ท
จัดการตองดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ตองดําเนินการตามกฎและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยภายใตกฎหมายไทย หรือทําให
กองทุ น หรื อ บริ ษั ท จัด การมี ภ าระเกิ น สมควร หรื อ (ค) ไม เป น ไปตามวิธี การ
หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดในการจัดสรร
ทั้งนี้ กองทุนจะนําเงินที่ไดจากการจัดสรรหนวยลงทุนใหมไปลงทุนโดยการซื้อ
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานประเภททรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 ในจํานวนไมเกิน 700,000 คอรกิโลเมตร โดยราคาซื้อขายทรัพยสินสวนเพิ่ม
อยูที่ ร าคาไม เกิน 38,000,000,000 บาท (ไม รวมภาษี มู ล ค าเพิ่มและค าใช จา ย
ต า ง ๆ เพื่ อ ให ได ม าซึ่ ง ทรั พ ย สิ น ส ว นเพิ่ ม (1) ) ทั้ ง นี้ หากกองทุ น จะลงทุ น ซื้ อ
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มนอยกวา 700,000 คอรกิโลเมตร ราคาซื้อขาย
ทรัพยสินก็จะลดลงตามสัดสวนของจํานวนเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มที่ลดลง
หมายเหตุ: (1) คาใชจายตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินสวนเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
วิชาชีพตาง ๆ คาใชจายในการจัดพิมพหนังสือชี้ชวน และคาใชจายทางการตลาด เปน
ตน จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเปนผูรับผิดชอบตามกรอบที่ไดตกลงกัน

แหลง เงิ นทุ น สํา หรับ การซื้ อทรัพย สินกิจ การโครงสร างพื้ นฐานประเภท
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเพิ่มเติมครั้งที่ 1
1.
การระดมเงิ น ทุ น โดยการจั ด สรรหน ว ยลงทุ น ใหม จํ า นวนไม เ กิ น
22,500,000,000 บาท
2. การกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวนไมเกิน 15,500,000,000 บาท
หมายเหตุ: กองทุนจะกูยืมเงินอีกจํานวนไมเกิน 2,660,000,000 บาท สําหรับการชําระ
ภาษีมูลคาเพิ่มตอกรมสรรพากร จากการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวน
เพิ่ม
1

ขอมูลการเสนอขาย
จํานวนทีเ่ สนอขาย : ไมเกิน 2,500,000,000 หนวย
มูลคาที่ตราไว : 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 ธัน วาคม 2563) : รอยละ11.54(1) (ซึ่ง
แบงเปนอัตราผลตอบแทนรวมหักรายไดคาเชาตามสัญญา
แกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคา เชาจํานวน
รอยละ 7.22 และอัตราผลตอบแทนของรายไดคาเชาตาม
สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชา
คิดเปนรอยละ 4.33(2))

หมายเหตุ: (1) คํานวณโดยอางอิงจากราคาเสนอขายที่ 9.00
บาทตอหนวย (2) สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกัน
รายได ค า เช า จะมี ร ะยะเวลา 3 ป โดยกองทุ น มี สิ ท ธิ ต ออายุ
สัญ ญาประกั น รายไดค า เช า ได อี กครั้ง ละ 3 ป จ นถึ ง วัน ที่ 22
กุม ภาพัน ธ 2569 สําหรับทรัพ ยสินเสน ใยแกวนําแสงสวนรอง
เดิม และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 (ซึ่งเปนวันเดียวกับวั น
สิ้นสุดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท
ที่สามของ TTTBB) สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง
สวนเพิ่ม อยางไรก็ดีตั้งแตวันเริ่มตนสัญญาประกันรายไดคาเชา
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 กองทุนไดตออายุสัญญาประกั น
รายไดคาเชามาโดยตลอด

หากบริ ษั ท จั ด การ และตั ว แทนในการรั บ จองซื้ อ หน ว ย
ลงทุนเพิ่มทุนเห็นสมควร บริษัทจัดการ และตัวแทนในการ
รั บ จองซื้ อ หน ว ยลงทุ น เพิ่ ม ทุ น ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื้อ และการจัดสรรหนวย
ลงทุ น รวมถึ งราคาเสนอขาย สั ด ส ว น หรื อ จํ า นวนการ
จัด สรรตามที่ระบุไวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อ ใหการ
เสนอขายประสบความสําเร็จ
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นโยบายการลงทุน  กรรมสิทธิ์  สัญญาแบงรายไดหรือสิทธิการเชา
กองทุนมีนโยบายการลงทุนและจัดหาผลประโยชนจาก (1) ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิม จํานวน 980,500 คอรกิโลเมตร ซึ่งกองทุนไดรับโอนมา
จาก TTTBB ตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินเดิม และ (2) ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม โดยเมื่อกองทุนไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนแกไข
เพิ่มเติมเงินทุนแลว กองทุนจะเขาทําสัญญาซื้อขายทรัพยสินสวนเพิ่มกับ TTTBB ซึ่ง TTTBB จะโอนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มจํานวนไม
เกิน 700,000 คอรกิโลเมตร ทั้งนี้ กองทุนจะจัดหาผลประโยชน จากทั้งทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิม และทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม
โดยการเขาทํา (ก) สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลัก ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 29 มกราคม 2575 (ระยะเวลาการเชาประมาณ 12 ป 2
เดือน) เพื่อนําทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมจํานวนรอยละ 80 ของจํานวนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมทั้งหมด คิดเปนจํานวน 784,400 คอร
กิโลเมตร และ ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มจํานวนรอยละ 80 ของจํานวนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มทั้งหมด คิดเปนจํานวนไมเกิน
560,000 คอรกิโ ลเมตร ออกให TTTBB เชา และ (ข) สัญ ญาแกไ ขเพิ่ม เติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชากับ TTTBB โดยสัญญามี
ระยะเวลา 3 ป และกองทุนมีสิทธิในการตออายุสัญญาออกไปไดอีกตามที่กําหนดในสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญารับประกันรายไดคาเชา
สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเดิมจํานวนรอยละ 20 ของจํานวนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมทั้งหมด คิดเปนจํานวน 196,100 คอร
กิโลเมตร และทรัพ ยสินเสน ใยแกวนําแสงสว นเพิ่ม รอ ยละ 20 ของจํานวนทรัพยสิน เสน ใยแกวนําแสงสว นเพิ่มทั้งหมด คิดเปน จํานวนไมเกิน
140,000 คอรกิโลเมตร โดยกองทุนไดรับการประกันรายไดในรูปของคาเชาตลอดระยะเวลาของสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกัน
รายไดคาเชาในระหวางที่ยังไมมีผูใดสนใจเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงดังกลาว

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน
ภายหลังจากที่กองทุนรับโอนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม จาก TTTBB แลว กองทุนจะจัดหาประโยชนจากทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวน
เพิ่มดังกลาวโดยการเขาทําสัญญา 2 ฉบับกับ TTTBB ณ วันที่ทําการซื้อขายทรัพยสินสวนเพิ่มเสร็จสิ้น เพื่อให TTTBB เชาทรัพยสินตอไป ดังนี้
1. สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลัก ซึ่งมีระยะเวลาการเชาประมาณ 12 ป 2 เดือน (สิ้นสุด ในวันที่ 29 มกราคม 2575) สําหรับการ
เชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมจํานวนรอยละ 80 ของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมทั้งหมดที่ขายและสงมอบใหแกกองทุนตามสัญญาซือ้
ขายทรัพยสินเดิม และทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มจํานวนรอยละ 80 ของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มทั้งหมดที่ขายและสง
มอบให แ ก กองทุ น ตามสัญญาซื้อ ขายทรั พ ยสิ น สวนเพิ่ ม ในอัต ราค าเชา เริ่ม ตน ที่ 433.21 บาท ต อ คอรกิโ ลเมตรตอ เดือ น (ไม รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) (ภายใตสมมติฐานวาการเขาลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มจะแลวเสร็จ ภายในป 2562) นอกจากนี้ กองทุนมี
สิทธิในการตออายุสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลัก (สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงหลักเดิมและทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง
หลักสวนเพิ่ม) ออกไปอีก 10 ป นับจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลัก (กลาวคือวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.
2575) หาก TTTBB มีรายไดจากการใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ต (FTTX และ xDSL) ในป 2573 ไมต่ํากวา 40,000,000,000 บาท และ
TTTBB ไดรับ การตออายุใ บอนุ ญาตที่เกี่ย วของ รวมถึงความเห็นชอบตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับ การตออายุสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาเชาหลัก โดยอัตราคาเชา ณ วันที่ตอสัญญาเชาหลักออกไปอีก 10 ปขางตนจะเทากับ 433.21 บาทตอคอรกิโลเมตรตอเดือน (ไมรวม
ภาษีมูล คาเพิ่ม) ซึ่งเทากับอัตราคาเชาภายใตสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลักในป 2562 โดยจะมีการปรับขึ้น อัตราคาเชา
ดังกลาวขางตน ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ทั้งนี้
ไมเกินรอยละ 3 ตอป แตไมต่ํากวารอยละ 0 ตอป
2. สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชา โดยจัดทําขึ้นเพื่อใหกองทุนในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง
เดิม และทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม สามารถนําทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมจํานวนรอยละ 20 ของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง
เดิมทั้งหมดที่ TTTBB ขายและสงมอบใหแกกองทุนตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินเดิม และทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มจํานวนรอยละ
20 ของทรัพ ยสินเสน ใยแกวนําแสงสวนเพิ่มทั้งหมดที่ก องทุนไดรับ มอบตามสัญญาซื้อขายทรัพ ยสินสวนเพิ่มออกใหผูอื่นเชาใชได ไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันของ กสทช.
สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชาจะมีระยะเวลา 3 ป โดยกองทุนมีสิทธิตออายุสัญญาประกันรายไดคาเชาไดอีกครั้ง
ละ 3 ปจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2569 สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิม และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 (ซึ่งเปนวันเดียวกับวันสิ้นสุด
อายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB) สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม โดยอัตราคาเชา
ดังกลาวขางตน จะมีการปรับขึ้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกป ตามอัตราการเปลี่ย นแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ที่ประกาศโดย
กระทรวงพาณิชย ทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 3 ตอป แตไมต่ํากวารอยละ 0 ตอป
นอกจากนี้ หากพิจารณาระยะเวลาการเชาตามสัญญาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก(1) ภายหลังจากกองทุนเขาลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม
เทากับประมาณ 11.1 ป (ในกรณีที่ไมไดมีการตออายุสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลักออกไปอีก 10 ป) และประมาณ 18.0 ป (ใน
กรณีที่มีการตออายุสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลักออกไปอีก 10 ป)
หมายเหตุ:

(1)

คํานวณจากประมาณการรายไดคาเชาสําหรับป 2563 ซึ่งอางอิงจากรายงานและขอมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณสมมติ
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โครงสรางของการบริหารจัดการกองทุน

หมายเหตุ: (1) สัดสวนขึ้นอยูกับผลการจองซื้อของผูถือหนวยลงทุน เดิมในการเสนอขายสําหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกทั้งนี้ จัสมิน มีความประสงคจะจองซื้อ
หนวยลงทุนตามสิทธิที่ไดรับจัดสรร อยางไรก็ดี ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรายอื่นมีความประสงคจะจองซื้อนอยกวาสิทธิที่ไดรับจัดสรร และ/
หรือสละสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนใหมตามสิทธิที่ไดรับจัดสรร จัสมินมีความประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินกวาสิทธิที่ไดรับจัดสรร โดย
จํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่จัสมินถือภายหลังการจัดสรรหนวยลงทุนใหมที่ออกในครั้งนี้ จะไมเกินกวารอยละ 33 ของหนวยลงทุนทั้งหมด
ของกองทุน
(2) ณ วัน ที่ข องเอกสารฉบับ นี้ TTTBB (ในฐานะผูเ ชาและผู บ ริห ารดูแลและบํารุ งรัก ษาทรัพ ยสิน เสน ใยแกวนํ าแสงจากกองทุน ) เปน ผูรั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ 3ก/49/001 และมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการบํารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพยสิน
เสน ใยแกว นํ าแสงเดิม และทรัพ ย สิน เส น ใยแกว นํ าแสงส วนเพิ่ม ใหเ ป น ไปตามสั ญญาแก ไ ขเพิ่ ม เติม และแทนที่สั ญญาบริ ห ารดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพ ยสิน และกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและตามหลัก เกณฑที่ กสทช. กําหนด ทั้งนี้ โปรดพิจ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 9.3.3.3 “ใบอนุญาตที่เกี่ยวของ” ในหนังสือชี้ชวน
(3) ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ TTTI (ในฐานะผูรับบริการโครงขายจาก TTTBB) เปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
เลขที่ 1/59/017 และมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด
ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 9.3.3.3 “ใบอนุญาตที่เกี่ยวของ” ในหนังสือชี้ชวน
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การรับประกันรายไดของทรัพยสนิ กิจการโครงสรางพืน้ ฐาน
ในระหวางที่ยังไมมีผูใดสนใจเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองเดิมและทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองสวนเพิ่มดังกลาว TTTBB ตกลง
เชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองเดิมและทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองสวนเพิ่มดังกลาวตามขอตกลงของสัญญาแกไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชาซึ่งมีระยะเวลา 3 ป โดยกองทุนมีสิทธิตออายุสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชาไดอีก
ครั้งละ 3 ป จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2569 สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองเดิม และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 (ซึ่งเปนวันเดียวกับ
วันสิ้นสุดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB) สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองสวนเพิ่ม เพื่อเปนการ
ประกันรายไดใหแกกองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชา ในอัตราคาเชาเริ่มตนที่ 764.48 บาท
ตอคอรกิโลเมตรตอเดือน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) (ภายใตสมมติฐานวาการเขาลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มจะแลวเสร็จภายในป
2562) และจะมีการปรับขึ้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกป ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย
ทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 3 ตอป แตไมต่ํากวารอยละ 0 ตอป
ทั้งนี้ หากพิจารณาจากรายไดจากการใหเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงหลัก และรายไดจากการใหเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองคิดเปน
รอยละ 69.4 และรอยละ 30.6 ของรายไดจากการใหเชารวม (ซึ่งเปนสัดสวนเดียวกันสําหรับทุกงวดบัญชี) ตามลําดับ (โดยพิจารณาจากรายไดจาก
การใหเชาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 2561 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 และรายไดจากคา
เชาตามสถานการณสมมติสําหรับงวด 1 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสําหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
นอกจากนี้ ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองเดิมของกองทุนมีผูเชารายอื่นเชาอยูโดยคิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 3.1 ลานบาท 1.6 ลาน
บาท 0.7 ลานบาท และ 0.4 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562 ตามลําดับ ซึ่งปจจุบันอัตราคาเชาเสนใยแกวนําแสงเทากับประมาณ 800 – 1,200 บาทตอคอรกิโลเมตรตอเดือน อยางไรก็ดี เนื่องจาก
ผลรวมคาเชาทรัพยสินที่ TTTBB ไดรับจริงจากผูเชารายอื่น ดังกลาวนอยกวาผลรวมของคาเชาทรัพยสินที่ TTTBB จะตองชําระใหแกกองทุนตาม
สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชากองทุนจึงไมไดรับคาเชาสวนเพิ่มจาก TTTBB ซึ่งมาจากรายไดจากการใหเชาสําหรับผู
เชารายอื่นดังกลาว โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 3.4.2 (2) (ค) “สรุปสาระสําคัญของสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาใหบริการจัดหาผู
เชาทรัพยสิน” ในหนังสือชี้ชวน
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ทรัพยสนิ กิจการโครงสรางพื้นฐานที่กองทุนจะเขาลงทุนในครั้งนี้
ทรัพยสิน
ทรัพยสนิ กิจการโครงสรางพื้นฐานประเภททรัพยสิน
เสนใยแกวนําแสงจํานวนไมเกิน
700,000 คอรกิโลเมตร

มูลคาที่กองทุน
จะเขาลงทุน
ไมเกิน 38,000
ลานบาท6

 กรรมสิทธิ์

 สัญญาแบงรายไดหรือสิทธิการเชา

ราคาประเมินตามโครงสรางของกองทุน1
บริษทั อเมริกนั แอพเพรซัล
(ประเทศไทย) จํากัด2

บริษทั ซี.ไอ.ที.
แอพเพรซัล จํากัด3

44,700.0 ลานบาท4

45,995.0 ลานบาท5

หมายเหตุ:
1. ผูป ระเมินราคาอิสระทั้งสองรายประเมินราคาทรัพยสิน ตามวิธีรายได (Income Approach) ตามโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุน โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 3.1.2.2 “การลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม” ในหนังสือชี้ชวน
2. รายงานการประเมินราคาทรัพยสินโดยบริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 วันที่ประเมินมูลคา คือ 1 ธันวาคม
2562 โดยระยะเวลาประมาณการเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2576
3. รายงานการประเมินราคาทรัพยสินโดยบริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จํากัด ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 วันที่ประเมินมูลคา คือ 1 ธันวาคม 2562 โดย
ระยะเวลาประมาณการเริ่มตนตั้งแตวันที่ 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) จํากัด มีความเห็นวาวิธีรายไดเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินจากมุมมองของกองทุน
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
ความเห็นวาวิธีรายไดเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินเนื่องจากเปนทรัพยสินที่ใชเพื่อการลงทุนที่มีศักยภาพการใช
ประโยชนและความสามารถในการสรางรายได
6. คาใชจายตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสว นเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียมวิชาชีพ ตาง ๆ คาใช จายในการจัดพิมพหนังสือชี้ชวน และ
คาใชจายทางการตลาด เปนตน จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเปนผูรับผิดชอบตามกรอบที่ไดตกลงกัน

ความสมเหตุสมผลของราคาในการเขาลงทุน
บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเห็น วา มูล คาลงทุน ในทรัพยสิน เสน ใยแกวนําแสงสวนเพิ่มจํานวนไมเกิน 38.000.0 ลานบาทเปน มูลคา
สมเหตุสมผล เนื่องจากมูลคาสุดทายที่กองทุนจะเขาลงทุนมีมูลคาต่ํากวาราคาประเมินทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานที่ต่ําที่สุดของผูประเมิน
ราคาอิสระ 2 รายขางตน ซึ่งราคาประเมินมูลคาอางอิงตามวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับโครงสรางการลงทุนของกองทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนํา
แสงสวนเพิ่มคือ ใชวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ซึ่งพิจารณากระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายในอนาคตจาก
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม ซึ่งจะสะทอนมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม นอกจากนี้ สมมติฐานสําหรับการประเมิน
มูลคาทรัพยสินของผูประเมินราคาอิสระทั้ง 2 รายมีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ การเขาลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มยังทําให
เงื่อนไขทางการคาบางประการสําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมดีขึ้น อีกทั้ง บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาถึงศักยภาพ
ในการสรางผลตอบแทนใหกับกองทุนและผูถือหนวยลงทุน และปจจัยสําคัญตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุน
(ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินตอสมมติฐานในการประเมินคาของผูประเมินในสวนที่ 2.3
“การประเมินราคาทรัพยสิน” ในหนังสือชี้ชวน)
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ขอมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของธุรกิจที่ผานมา
งบกําไรขาดทุน

(หนวย:ลานบาท)
รายไดจากการลงทุน
รายไดจากการใหเชา
รายไดดอกเบี้ย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน
คาธรรมเนียมผูด ูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายในการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสทุ ธิจากการดําเนินงาน

2559

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2561

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2561
2562

5,441.9
26.0
0.5
5,468.4

5,776.3
26.9
5,803.2

5,814.4
31.5
0.1
5,846.0

2,907.2
13.9
2,921.1

2,938.4
21.7
2,960.1

56.6
10.2
5.0
6.6
218.6
5.7
21.0
323.7
5,144.7

58.5
10.5
5.0
5.2
255.8
25.1
360.1
5,443.1

59.1
10.7
5.0
6.9
274.7
34.5
390.9
5,455.1

29.3
5.3
2.5
2.6
131.8
22.0
193.5
2,727.6

29.5
5.3
2.5
4.1
144.7
24.9
211.0
2,749.1

310.0
310.0
5,454.7

1,705.0
1,705.0
7,148.1

(355.8)
(355.8)
5,099.3

43.9
43.9
2,771.5

499.7
499.7
3,248.8

ตารางดานลางแสดงขอมูลรายไดจากการใหเชา และคาบริหารดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงแบงตามทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง
หลักและทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย:ลานบาท)
รายไดจากการใหเชา
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงหลัก
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง
รวม
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาบริหารดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงหลัก
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง
คาสิทธิแหงทาง
คาประกันภัย
รวม

2559

2560

2561

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2561
2562

3,776.0
1,665.9
5,441.9

4,008.0
1,768.3
5,776.3

4,034.5
1,779.9
5,814.4

2,017.2
890.0
2,907.2

2,038.9
899.5
2,938.4

152.5
38.1
22.7
5.3
218.6

166.4
41.6
42.3
5.5
255.8

171.4
42.9
55.0
5.4
274.7

85.7
21.4
22.0
2.7
131.8

88.3
22.1
31.3
3.0
144.7
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รายไดรวมของกองทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 2561 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 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 การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการใหเชาในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่
30 มิถุนายน 2561 นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของรายไดดอกเบี้ยขึ้นอยูกับจํานวนเงินลงทุนและเงินฝาก และอัตราผลตอบแทนที่กองทุนไดรับ
คาใชจายรวมของกองทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562
เทากับ 323.7 ลานบาท 360.1 ลานบาท 390.9 ลานบาท 193.5 ลานบาท และ 211.0 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของคาใชจายรวมในป 2560
เทียบกับป 2559 และป 2561 เทียบกับป 2560 โดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคาสิทธิแหงทาง คาบริหารดูแลและบํารุงทรัพยสินใยแกวนํา
แสงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราคาบริการตามสัญญา และคาซอมแซมทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสําหรับสวนที่นอกเหนือจากการทําประกันภัย
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 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
(หนวย:ลานบาท)
รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
58,101.7
1,359.1
56,742.6

2560
59,683.4
928.0
58,755.4

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561
59,846.1
941.5
58,904.7

2562
60,479.5
911.0
59,568.5

สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวมของกองทุนรวมโดยหลักประกอบดวย เงินลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง เงินลงทุนในหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม และเงิน
ฝากธนาคาร ทั้งนี้ สินทรัพยรวมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 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
มูลคายุติธรรมจํานวน 1,705.0 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินโดยผูประเมินราคาอิสระ และการเพิ่มขึ้นของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยและการลดลงของเงินฝากธนาคาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการบริการจัดการสภาพคลองของกองทุน
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมในป 2561 จากป 2560 โดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของเงินลงทุนในหลักทรัพยและเงินฝากธนาคารรวมจํานวน
517.2 ล านบาท อยางไรก็ดี การเพิ่มขึ้นดังกลาวถูกหัก กลบบางสวนจากการลดลงของมูล คายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพ ยสินใยแกวนําแสง
จํานวน 356.0 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินโดยผูประเมินราคาอิสระ
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จากป 2561 โดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนํา
แสง ตามมูลคายุติธรรมจํานวน 500.0 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินโดยผูประเมินราคาอิสระ

หนี้สินรวม
หนี้สินรวมของกองทุนรวม ประกอบดวย เจาหนี้และคาใชจายคางจาย และรายไดคาเชารับลวงหนาจํานวน 816.5 ลานบาท จาก TTTBB ทั้งนี้
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 วันที่ 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 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยสุทธิในแตละปโดยหลักเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
มูลคาเงินลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง ซึ่งเปนผลจากการประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินโดยผูประเมินราคาอิสระ การจายเงินปนผล
และการจายคืนมูลคาหนวยลงทุนจากการลดทุน
(ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนเพิ่มเติมในสวนที่ 4 “ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ” ใน
หนังสือชี้ชวน)

ประมาณการรายไดและคาใชจายของกองทุนไมเกิน 1 รอบปบัญชี
บริษัทจัดการไดจดั เตรียมขอมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณสมมติสําหรับงวด 1 เดือนตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2562 และสําหรับงวด 12 เดือนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ
กองทุน ไดแก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามมาตรฐานงานที่ใหความเชื่อมั่น ซึ่งอางอิงสมมติฐานที่เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบกําไร
ขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณสมมติ โดยจะไมมีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ย นแปลงในมูล คายุติธรรมของเงินลงทุนใน
ทรัพยสิน เสนใยแกวนําแสง ถึงแมวานโยบายบัญชีที่กองทุนใชสําหรับการรายงานทางการเงินของกองทุนกําหนดใหแสดงมูลคาเงินลงทุนดวย
มูลคายุติธรรมทุกวันสิ้นงวดรายงาน แตดวยลักษณะของสมมติฐานที่เกี่ยวกับเงินลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการเชื่อวาไมมีเกณฑใดที่เหมาะสมใน
การวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนสําหรับงวดในอนาคต อนึ่ง ภายในชวงเวลาประมาณการดังกลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวของกับกองทุนซึ่งอาจสงผลตอการเสดงขอมูลบางรายการตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบกําไรขาดทุนตามประมาณการและตาม
สถานการณสมมติ
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ประมาณการรายไดและคาใชจายของกองทุนไมเกิน 1 รอบปบัญชี
กําไรขาดทุนตามประมาณการ
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงที่มอี ยูเดิม

รายไดจากการลงทุน
รายไดคาเชา
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน
คาธรรมเนียมผูด ูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาใชจายอื่น(1)
ดอกเบี้ยจาย
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิกอนการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกว
นําแสง(2)
ประมาณการจํานวนเงินสวนแบง
รายไดจากการลงทุนสุทธิหลังการ
ปรับปรุง
อัตราการปนสวนแบงกําไร
ประมาณการจํานวนสวนแบงกําไรที่
จายจากกําไรสะสม
รวม

(หนวย: ลานบาท)
กําไรขาดทุนตามสถานการณสมมติ(3)
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงทั้งหมด
หลังการลงทุนเพิ่มเติม
สําหรับงวด 1 เดือน
สําหรับงวด 12 เดือน
ตั้งแตวันที่
ตั้งแตวันที่
1 ธันวาคม 2562 ถึง
1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563

สําหรับงวด 1 เดือน
ตั้งแตวันที่
1 ธันวาคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

สําหรับงวด 12 เดือน
ตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

489.7
3.7
493.4

5,935.4
44.4
5,979.8

839.3
3.7
843.0

10,172.9
42.1
10,215.0

30.8
4.9
0.9
0.4
0.8
3.0
40.8
452.6

400.0
59.3
10.7
5.0
9.5
37.0
521.5
5,458.3

51.9
6.8
1.2
0.4
1.5
0.9
98.0
160.7
682.3

658.0
82.0
14.8
5.0
15.9
11.2
1,151.7
1,938.4
8,276.6

452.6

5,458.3

548.9

8,009.7

100.0%
-

100.0%
-

100.0%
-

100.0%
300.0

452.6

5,458.3

548.9

8,309.7
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หมายเหตุ:
(1) คาใชจายอื่น ประกอบดวย สํารองคาใชจายเบ็ดเตล็ดและคาใชจายในการบริหารอื่น คาธรรมเนียมรายปของตลาดหลักทรัพย และคาซอมแซมความ
เสียหาย
(2) ไมมีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง ถึงแมวานโยบายบัญชีที่กองทุน ใช
สําหรับ การรายงานทางการเงิน ของกองทุน คือการแสดงมูลคาเงินลงทุนดวยมูลคายุติธรรมทุกวันสิ้น งวดรายงานโดยปรับปรุงรายการผานงบกําไร
ขาดทุน แตดวยลักษณะของสมมติฐานที่เกี่ยวกับเงินลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการเชื่อวาไมมีเกณฑใดที่เหมาะสมในการวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
สําหรับงวดในอนาคตเพื่อการจัดทําขอมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณสมมตินี้
(3) สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชาจะมีระยะเวลา 3 ป โดยกองทุนมีสิทธิตออายุสัญญาประกันรายไดคาเชาไดอีกครั้งละ 3 ป
จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2569 สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองเดิม และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 (ซึ่งเปนวันเดียวกับวันสิ้นสุดอายุ
ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB) สําหรับทรัพ ยสิน เสนใยแกวนําแสงสวนรองสวนเพิ่ม อยางไรก็ดี เพื่อเปน
ขอมูลเพิ่ม เติมสําหรับ ผูถือหนวยลงทุนในกรณีที่ TTTBB เชาเพียงทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงหลักเทานั้นจะทําใหรายไดคาเชา และประมาณการ
จํานวนเงินปนสวนแบงกําไรสําหรับผูถือหนวยลงทุนสําหรับงวด 1 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงเปน 582.4 ลานบาท และ 292.0 ลาน
บาท ตามลําดับ และรายไดคาเชาและประมาณการจํานวนเงินปนสวนแบงกําไรสําหรับผูถือหนวยลงทุนสําหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 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
หลักและทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองที่มีอยูเดิมและหลังการลงทุนเพิ่มเติม
กําไรขาดทุนตามประมาณการ
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงที่มอี ยูเดิม
สําหรับงวด 1 เดือน
สําหรับงวด 12 เดือน
ตั้งแตวันที่
ตั้งแตวันที่
1 ธันวาคม 2562 ถึง
1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
รายไดคาเชา
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงหลัก
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง
รวม
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาบริหารดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงหลัก
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง
คาสิทธิแหงทาง
คาใชจายในการยายสายลงใตดินและ
คาเชาทอรอยสายใตดนิ
คาประกันภัย
รวม

(หนวย: ลานบาท)
กําไรขาดทุนตามสถานการณสมมติ
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงทั้งหมด
หลังการลงทุนเพิ่มเติม
สําหรับงวด 1 เดือน
สําหรับงวด 12 เดือน
ตั้งแตวันที่
ตั้งแตวันที่
1 ธันวาคม 2562 ถึง
1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563

339.8
149.9
489.7

4,118.4
1,817.0
5,935.4

582.4
257.0
839.4

7,058.7
3,114.2
10,172.9

14.7
3.7
10.7
1.2

181.9
45.4
128.4
37.8

25.2
6.3
18.3
1.2

311.7
77.9
220.1
37.8

0.5
30.8

6.5
400.0

0.9
51.9

10.5
658.0
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อยางไรก็ดี ขอมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณสมมตินี้จัดทําขึ้นโดยมีขอสมมติฐานที่สําคัญ ซึ่งบริษัทจัดการมีความเห็นวาขอ
สมมติฐานดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ณ วัน ที่ที่ไดจัดทํารายงาน อยางไรก็ตาม ผูลงทุนควรพิจารณาขอสมมติฐานดังกลา ว
ตลอดจนขอมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณสมมติ โดยใชวิจารณญาณของตนเองอยางถี่ถวนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานใน
อนาคตของกองทุน
ทั้งนี้ ประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวยของกองทุน (Cash distribution per unit) ภายหลังการลงทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม
และประมาณการอัตราผลตอบแทนในป 2563 ภายหลังการลงทุนทุนในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม ที่ราคาเสนอขายหนวยลงทุนเทากับ
9.00 บาทตอหนวย มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวยของกองทุน

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

ประมาณการอัตราผลตอบแทนในป 2563

รอยละ 11.54(2)

อัตราผลตอบแทนรวมหักรายไดคาเชาตามสัญญาแกไข
เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชาคิดเปน
รอยละ 7.22(2)
อัต ราผลตอบแทนของรายไดค า เช า ตามสั ญ ญาแกไ ข
เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชาคิดเปน
รอยละ 4.33(1)(2)

หมายเหตุ:
(1) สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชาจะมีระยะเวลา 3 ป โดยกองทุนมีสิทธิตออายุสัญญาประกันรายไดคาเชาไดอีกครั้งละ 3 ปจนถึง
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2569 สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองเดิม และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 (ซึ่งเปนวันเดียวกับวันสิ้นสุดอายุของ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB) สําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรองสวนเพิ่ม อยางไรก็ดีตั้งแตวันเริ่มตนสัญญา
ประกันรายไดคาเชาในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 กองทุนไดตออายุสัญญาประกันรายไดคาเชามาโดยตลอด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่
2 “การดําเนินกิจการของกองทุน” หัวขอ 5.1.2 ในหนังสือชี้ชวน อยางไรก็ดี เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูถือหนวยลงทุนในกรณีที่ TTTBB เชาเพียง
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงหลักเทานั้นจะทําใหประมาณการจํานวนเงินปนสวนแบงกําไรสําหรับผูถือหนวยลงทุนสําหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 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) คํานวณโดยอางอิงจากราคาเสนอขายที่ 9.00 บาทตอหนวย
(ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 3.5 “การจัดทําประมาณการผลตอบแทนของกองทุนรวม” ในหนังสือชี้ชวน)
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสีย่ งของกองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐาน

(ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 “การดําเนินกิจการของกองทุนรวม” หัวขอ 1.4 “แผนภาพความเสี่ยงของกองทุน” ในหนังสือชี้ชวน)

สรุปปจจัยความเสี่ยง
ผูลงทุนควรพิจารณาอยางรอบคอบถึงความเสี่ยงและขอพิจารณาในการลงทุนที่จะไดกลาวตอไป รวมทั้งปจจัยอื่นๆ ที่ระบุไวในเอกสารแบบนี้และหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็มกอนตัดสินใจลงทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 “การดําเนินกิจการของกองทุน” หัวขอ 5 “ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนที่เกี่ยวของ
กับการลงทุน” ในหนังสือชี้ชวน
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนหรือโครงสรางของกองทุน
1.1 กองทุนจะมีแหลงรายไดหลัก ซึ่งไดแกคาเชาโครงขายตามเอกสารธุรกรรมที่กองทุนทํากับ TTTBB ดังนั้น รายไดหลักของกองทุนจึงขึ้นอยูกับผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของ TTTBB เปนสําคัญ

กองทุนมีแหลงรายไดหลักจากคาเชาที่จะไดรับจาก TTTBB ตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลักและสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาประกัน รายไดคาเชา ดังนั้ น การดําเนิน ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุร กิจของกองทุนจึงอาจไดรั บผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญ หาก มีปจจัยใดๆ ที่สงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของ TTTBB ซึ่งสงผลตอความสามารถในการชําระคาเชา
ของ TTTBB
ทั้งนี้ ภายหลังวันที่ 22 กุมภาพันธ 2569 กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะไมมีรายไดจากการใหเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมจํานวนรอยละ 20 ของ
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมทั้งหมด และภายหลังวันที่ 29 มกราคม 2575 กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะไมมีรายไดจากใหเชาทรัพยสินเสนใยแกวนํา
แสงเดิมทั้งหมดและทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มทั้งหมด เวนแตจะมีผูเชารายอื่นมาเชาทรัพยสินดังกลาวจากกองทุน หรือ TTTBB ตกลงที่จะ
เชาใชทรัพยสินดังกลาวตอไป นอกจากนี้ อางอิงตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระ ราคาประเมินของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมและทรัพยสิน
เสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ มตามราคาประเมินของทรัพยสินในชวงระยะเวลาที่ไดมีการเชา และ/หรือการประกันรายไดคาเชาตามสัญญาที่เกี่ยวของ
สามารถสรุปไดดังนี้
บริษทั อเมริกัน แอพเพรซัล
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษทั ซี.ที.ไอ.แอพเพรซัล จํากัด

ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิม(1) (3)
ราคาประเมินในชวงระยะเวลาของสัญญาเชาหลักและ
สัญญาประกันรายไดคาเชา

28,995 ลานบาท

-

ราคาประเมินภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเชาหลักและ
สัญญาประกันรายไดคาเชา

28,784 ลานบาท

-

ราคาประเมินในชวงระยะเวลาของสัญญาแกไขเพิ่มเติม
และแทนที่สัญญาเชาหลัก และสัญญาแกไขเพิ่มเติม
และแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชา

33,005 ลานบาท

32,443 ลานบาท

ราคาประเมินภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาแกไขเพิ่มเติม
และแทนที่สัญญาเชาหลัก และสัญญาแกไขเพิ่มเติม
และแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชา

11,719 ลานบาท

13,552 ลานบาท

ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม(2) (3)
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หมายเหตุ:
1. รายงานการประเมินราคาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมโดยบริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได
มีสมมติฐานวา TTTBB ไดเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมตามสัญญาเชาหลักและสัญญารับประกันรายไดจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2569
เทานั้น ซึ่งประเมินมูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนั้น มูลคาราคาประเมินสําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงเดิมยังไมรวมมูลคา
สวนเพิ่มจากการตอสัญญาเชาหลักไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575
2. โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับสมมติฐานในการประเมินมูลคาสําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มในสวนที่ 2 “การ
ดําเนินกิจการของกองทุน” หัวขอ 2.3 การประเมินราคาทรัพยสิน ในหนังสือชี้ชวน
3. ราคาประเมินทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงดังกลาวยังไมไดรวมถึงคาใชจายในการรื้อถอนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในกรณี
ที่กองทุนจะตองรื้อถอนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงออก (ในกรณีที่กองทุนมีความจําเปนตองรื้อถอนทรัพยสินเสนใยแกวเดิมจํานวน 980,500 คอร
กิโลเมตร และทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิมจํานวนไมเกิน 700,000 คอรกิโลเมตร รวมทั้งหมดจํานวนไมเกิน 1,680,500 คอรกิโลเมตร ไม
วาดวยสาเหตุใดก็ตาม ประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงทั้งหมดดังกลาว อางอิงจากอัตราคาบริการการรื้อถอนใน
ปจจุบัน คิดเปนมูลคาระหวางประมาณ 352.4 ลานบาท (การรื้อถอนซึ่งจะทําใหไมสามารถนําเสนใยแกวนําแสงมาใชประโยชนไดอีก) ถึง 1,340.0
ลานบาท (การรื้อถอนซึ่งจะทําใหสามารถนําเสนใยแกวนําแสงมาใชประโยชนตอได) ทั้งนี้ อัตราคาบริการดังกลาวขึ้นอยูกับการเจรจาระหวาง
คูสัญญา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 “การดําเนินกิจการของกองทุน” หัวขอ 5.1.22 ความเสี่ยงหลังจากที่สัญญาแกไขเพิ่มเติม
และแทนที่สัญญาเชาหลักเลิกกันหรือสิ้นสุดลง กองทุนอาจไมสามารถที่จะอาศัย “สิทธิแหงทาง” (right of way) ของ TTTBB หรือสัญญาเชาหรือ
สัญญาบริการของ TTTBB ที่มีอยูกับบุคคลภายนอกได ในหนังสือชี้ชวน
1.2 กองทุนอาจใหบุคคลภายนอกเปนผูเชาใชทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง หรือในกรณีที่ TTTBB และ/หรือกองทุนประสงคจะไมตอสัญญาแกไ ข

เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลัก และ/หรือสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชา กองทุนอาจตองหาบุคคลภายนอกเปนผูเชาใช
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนหลักและทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง และในทั้ง 2 กรณีนี้กองทุนจะมีความเสี่ยงทางดานเครดิตและการปฏิบัติ
ตามสัญญาของบุคคลภายนอกดังกลาว รวมถึงจะมีความเสี่ยงเรื่องของการตองไดรับใบอนุญาตของกองทุน
หาก (1) กองทุนเลือกที่จะใชสิทธิไมตอสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชากับ TTTBB หรือ (2) TTTBB และ/หรือ กองทุน
ประสงคจะไมตอสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลักเมื่อสิ้นสุดสัญญา (ไมวาจะเนื่องจากกรณีที่เขาเงื่อนไขการตออายุสัญญาออกไปอีก 10
ป แตกองทุนเลือกจะไมตออายุ หรือไมเขาเงื่อนไขการตออายุสัญญาออกไปอีก 10 ป หรือ TTTBB และกองทุนไมสามารถเจรจาตกลงกันได) และ/หรือ
สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชาเมื่อสิ้นสุดสัญญา กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากความไมแนนอนในการไดรับชําระคาเชาจากผู
เชารายอื่นซึ่งเปนบุคคลภายนอก และมีความเสี่ยงในกรณีที่กองทุนไมสามารถหาผูเชารายอื่นซึ่งเปนบุคคลภายนอกได รวมถึงความเสี่ยงที่กองทุนอาจ
จําเปนตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หากการใหเชาทรัพยสินเสนใยแกวสวนรองดังกลาวนั้นไดรับการพิจารณาวาเปนการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.3 สิทธิของกองทุนในการตออายุสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลักออกไปอีก 10 ปภายหลังจากสัญญาดังกลาวสิ้นสุดลง จะขึ้นอยูกับเงื่อนไข
บางประการที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุน
เงื่อนไขในการตออายุสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลักจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของ TTTBB และการที่ TTTBB ไดรับการตออายุ
ใบอนุญาตที่เกี่ยวของจากหนวยงานที่เกี่ยวของลวนแลวแตเปนเงื่อนไขที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุน กองทุนจึงไมสามารถรั บรองไดวา
เงื่อนไขดังกลาวจะสําเร็จหรือไม
1.4 TTTBB อาจไมสามารถสรางกระแสเงินสดไดเพียงพอที่จะชําระคาเชาตามสัญญาแกไขเพิ่ม เติม และแทนที่สัญญาเชาหลักและสัญญาแกไขเพิ่มเติมและ

แทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชา ซึ่งเปนเหตุผิดสัญญาตามสัญญาดังกลาว
1.5 ในกรณีที่ TTTBB ผิดสัญญาแกไขเพิ่ม เติมและแทนที่สัญญาเชาหลักและ/หรือสัญญาแกไขเพิ่ม เติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชา กองทุนจะมี

สิทธิบอกเลิกสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลักและสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชา รวมทั้งมีสิทธิไดรับเบี้ยปรับ
เขาครอบครองทรัพยสิน และ/หรือใชสิทธิอื่นๆ ที่มีตามกฎหมาย

1.6 อคิวเมนทตกเปนจําเลยในคดีฟองแบบกลุม ซึ่งโจทกยื่นฟองขอใหศาลบังคับใหอคิวเมนทดําเนินการโอนขายหุนสามัญใน TTTBB
1.7 TTTBB ตกอยูภายใตคําพิพากษาใหชําระหนี้แกทีทีแอนดทีฐานผิดสัญญา
1.8 ความเสี่ยงในการดําเนินงานที่เกิด ขึ้ นตามปกติใ นอุต สาหกรรมการใหบ ริ การอินเทอรเน็ ตความเร็ วสูง และการเพิ่ม สูงขึ้นของต นทุนการใหบ ริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง รายจายเงินลงทุน และคาใชจายอื่นๆ อันเกี่ยวของกับธุรกิจของ TTTBB อาจกระทบตอความสามารถของ TTTBB ในการชําระ

คาเชาใหแกกองทุน ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน รวมถึงความสามารถของ
กองทุนในการจายเงินปนผลและเงินจากการลดทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
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1.9 สมมติฐานสําหรับ “กําไรตามประมาณการและตามสถานการณสมมติของกองทุน” มีความไมแนนอนโดยสภาพ และขึ้นอยูกับความเสี่ยงและความไม

แนนอนที่สําคัญทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎระเบียบ และการแขงขัน ที่อาจทําใหผลการดําเนินงานที่แทจริงแตกตางจากที่ประมาณการไวอยางมี
นัยสําคัญ
1.10 รายงานการประเมินราคาทรัพยสิน (Asset Appraisal Reports) และรายงานอางอิงอื่นๆ ไมใชความเห็นเกี่ยวกับมูลคาเชิงพาณิชยของกองทุน และไมใช
ความเห็น (ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย) เกี่ยวกับราคาซื้อขายหนวยลงทุนในอนาคต หรือฐานะการเงินของกองทุนเมื่อมีการจดทะเบียนหนวย
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย และการประเมินราคาที่อยูในรายงานดังกลาวมิไดบงชี้ถึงมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินของกองทุน
1.11 มูลคาของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มซึ่งไดรับการประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระไมเปนเครื่องบงชี้และรับ ประกันราคาซื้อขายทั้งในปจจุบัน

และอนาคต

1.12 การลดลงของมูลคายุติธรรมของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงจะสงผลกระทบในทางลบตอบัญชีกําไรขาดทุนของกองทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
(NAV) และความสามารถของกองทุนในการจายเงินปนผลและเงินจากการลดทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
1.13 บริษัทจัดการอาจตกลงแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สละสิทธิ หรือใหความยินยอมโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุน
1.14 กองทุนสามารถกอหนี้ได และอาจมีความเสี่ยงในการชําระหนี้ เงินกูหรือการกูยืมเงินเพื่อชําระหนี้เงิน กู ในอนาคต และอาจไมสามารถหาเงินกูไดใ น

อนาคตบนเงื่อนไขที่ยอมรับได หรืออาจไมสามารถหาไดเลย รวมถึงอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกบังคับหลักประกันหากไมสามารถชําระหนี้ได

1.15 หนี้คาเชาตามสัญ ญาแกไขเพิ่ม เติม และแทนที่สัญญาเชาหลักและสั ญญาแกไขเพิ่มเติม และแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชาเปนหนี้ที่ไมมีประกัน
ดังนั้น กองทุนอาจไมไดรับชําระหนี้เต็มจํานวนในกรณีที่ TTTBB หรือผูเชารายอื่น (หากมี) ผิดสัญญา

1.16 สิทธิของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนในการเรียกรองตอบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนมีอยูอยางจํากัด
1.17 สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาขอตกลงดําเนินการจะมีขอกําหนดซึ่งจํากัดการดําเนินงานหรือขอจํากัดทางการเงินของTTTBB และ TTTI บาง
ประการ
1.18 กองทุนไมสามารถรับรองไดวาทรัพยสิน เสนใยแกวนําแสงจะไมมีความชํารุดบกพรอง ฝาฝนตอกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือมีความบกพรองอื่นๆ
อยางมีนัยสําคัญ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
1.19 การประกันภัยอาจมีไมเพียงพอที่จะครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงไดทั้งหมด
1.20 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับใบอนุญาตหรือขอกําหนดอื่นๆ ในอนาคตซึ่งกําหนดใหกองทุนตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอาจ
สงผลกระทบในทางลบตอกองทุน
1.21 ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงมีอายุใชงานตามที่ออกแบบไว อยางไรก็ตาม การใชประโยชนจริงของทรัพยสินดังกลาวอาจมีอายุสั้นกวาอายุใชงานตามที่
ออกแบบไวอยางมีนัยสําคัญ
1.22 หลังจากที่สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลักเลิกกันหรือสิ้นสุดลง กองทุนอาจไมสามารถที่จะอาศัย “สิทธิแหงทาง” (right of way) ของ
TTTBB หรือสัญญาเชาหรือสัญญาบริการของ TTTBB ที่มีอยูกับบุคคลภายนอกได
1.23 ตามเอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 กองทุนจะเปนผูรับผิดชอบตนทุนการดําเนินงานและตนทุนอื่นๆ และการเพิ่มขึ้นของตนทุน
ดังกลาวอยางมีนัยสําคัญอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการจายเงินปนผลและเงินจากการลดทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุน
1.24 TTTBB มิไดทําสัญญาเชาหรือสัญญาบริการหรือไดรั บความยินยอมจากบุคคลภายนอกทั้งหมด ซึ่งจําเปนตอการใชท่ีดินหรือทรัพยสินบางอยางซึ่ง
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงพาดหรือติดตั้งอยู
1.25 กองทุนอาจไมสามารถซื้อทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมภายใตเงื่อนไขที่ยอมรับไดแ ละเหมาะสม หรือกลยุทธการเติบโตและ
แผนการขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไมประสบผลสําเร็จ
1.26 จํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งนี้อาจไดรับผลกระทบจากสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนั้น และกองทุนอาจ
ไมสามารถระดมเงินทุนจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งนี้อยางเพียงพอที่จะเปนคาใชจายในการซื้อทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม
1.27 กองทุนไมสามารถสั่งจายเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อสํารองการชําระคาเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงแตเพียงฝายเดียวได แมจะเปนกรณีที่ TTTBB ผิด
นัดชําระหนี้คาเชาภายใตสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาหลักหรือสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกั นรายไดคาเชา
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2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของ TTTBB
2.1 อุตสาหกรรมบรอดแบนดมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ร วดเร็ว และบริ ษัทฯ อาจไมประสบความสําเร็จในการตอบสนองตอการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีดังกลาว ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสามารถของบริษัทฯ ในการเพิ่มฐานลูกคา ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถของ TTTBB ในการชําระคาเชาตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลักและสัญญาแกไข
เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชา
2.2 ธุรกิจของบริษัทฯ เปนธุรกิจที่ใชทุนเปนหลัก (capital-intensive business) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว การที่บริษัทฯไมสามารถ
พัฒนาและ/หรือขยายโครงขายบรอดแบนดหรือปรับปรุงโครงขายประเภทอื่นได อาจทําใหเกิดผลกระทบในทางลบตอการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ
2.3 อุตสาหกรรมบรอดแบนดเปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง และแรงกดดันจากการแขงขันอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจและผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ
2.4 การยกเลิกการใชบริการ (Churn) อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
2.5 การขยายธุรกิจอาจทําใหบริษัทฯ ประสบกับความยากลําบากในการเขาถึงทรัพยากรดําเนินการ (operational resource) ที่เพียงพอในอนาคต อันจะ
จํากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการขยายตัว หรือรับรูประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน
2.6 อุปกรณโครงขายบรอดแบรนดและโครงขายคูขนานบางสวนที่ไดมีการเชานั้น ผูใหเชาอาจเลิกสัญญาเชาได
2.7 บริษัทฯ พึ่งพาบุคคลภายนอก ซึ่งเปนผูใหบริการดานอุปกรณ ซอฟทแวร และบริการอื่นๆ
2.8 ความตอเนื่องของการใหบริการของบริษัทฯ ตองอาศัยการทํางานที่ถูกตองของทรัพยสิน บรอดแบนด (ซึ่งรวมถึงทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง) และ
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมาก ความผิดพลาดจากการทํางานของทรัพยสินบรอดแบนด (ซึ่งรวมถึงทรัพยสินเสนใยแกวนํา
แสง) และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงิน หรือผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ
2.9 ความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ อาจไมครอบคลุมความเสียหายที่มีนัยสําคัญในทุกกรณีไดอยางเพียงพอ
2.10 การรั่วไหลของขอมูลลูกคาที่สําคัญอาจผิดกฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งทําใหบริษัทฯ ตองเสียคาปรับ เสียชื่อเสียง และสูญเสียลูกคา
2.11 บริษัทฯ อาจตองรับผิดสําหรับขอมูลที่เผยแพรบนโครงขายบรอดแบนด
2.12 บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการนัดหยุดงาน การเรียกรองคาจางเพิ่ม หรือความขัดแยงใดๆ กับพนักงานของ TTTBB
2.13 การที่บริษัทฯ ไมสามารถรักษาภาพลักษณ ชื่อเสียงและแบรนดของบริษัทฯ อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกองทุน
2.14 บริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับตนทุนการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นและภาวะเงินเฟอ
2.15 ตนทุนและคาใชจายในการตอสูคดีความอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
กองทุน
2.16 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ตอสถานะการเงินและการดําเนินงานของธุรกิจของบริษัทฯ
2.17 ความกดดันของฝายบริการลูกคาและฝายปฏิบัติการทางเทคนิคของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจของบริษัทฯ
2.18 บริษัทฯ มีการเขาทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของ
2.19 สํานักงานคณะกรรมการ กลต. เปดเผยการดําเนินคดีดวยมาตรการลงโทษทางแพงกับอดีตกรรมการและผูบริหารของจัสมิน 1 รายกรณีใชขอมูล
ภายในซื้อหุนของบริษัท จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
2.20 บริษัทฯ จําเปนตองอาศัยกรรมการ ผูบริหารอาวุโส และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบรอดแบนด ซึ่งมีอยูจํานวนไมมากในประเทศไทย
2.21 ผูสนับสนุนจะเปนผูมีอํานาจควบคุมโดยออมของ TTTBB ซึ่งจะเปนผูทําหนาที่บริหารดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงของกองทุน
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3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและภาษีอากร
3.1 หากบริษัทฯ ไมไดรับหรือไมสามารถตออายุใบอนุญาตหรือไมไดรับการอนุมัติที่จําเปนเพื่อใชและ/หรือขยายทรัพยสินบรอดแบนด (ซึ่งรวมถึงทรัพยสิน
เสนใยแกวนําแสง) และธุรกิจของบริษัทฯ การดําเนินงานของบริษัทฯ อาจหยุดชะงักและสงผลกระทบในทางลบตอแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ
3.2 TTTBB เปน “ผูมีอํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญ” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2557 และ TTTBB อาจถูกกําหนดใหตอง
ปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแลลวงหนาเพิ่มเติม
3.3 การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบหรือนโยบายการบังคับใชกฎหมายในอนาคตอาจสงผลกระทบในทางลบตอกองทุน
3.4 คําวินิจฉัยที่มีผลในทางลบของหนวยงานดานภาษี หรือการเปลี่ยนแปลงอนุสัญญา กฎหมาย กฎหมายภาษี หรือ การตีความอาจสงผลกระทบในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ
3.5 อุตสาหกรรมการสื่อสารในประเทศไทยอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และมีความไมแนนอนเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการ
กํากับดูแลดานกฎระเบียบ
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศไทย
4.1 กองทุนมีความเสี่ยงโดยทั่วไปที่เกี่ยวของกับการเปนเจาของและ/หรือการบริหารจัดการทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง และความเสี่ยงอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของกองทุน
4.2 การระบาดของโรคติดตอหรือปญหาทางสาธารณสุขที่รายแรงอื่นใดที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลประกอบการ และ
แนวโนมธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกองทุนดวย
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหนวยลงทุน
5.1 ราคาซื้อขายหนวยลงทุนอาจผันผวนอยางมาก และผูลงทุนอาจไมสามารถขายหนวยลงทุนไดในราคาเทากับหรือมากกวาราคาเสนอขายหนวยลงทุน
5.2 กองทุนอาจตองเลิกกองทุนหากไมสามารถลงทุนไดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือเมื่อเกิดเหตุการณซึ่งทําใหตองเลิกกองทุนตามที่กฎหมาย
กําหนด หรือเปนเหตุใหสํานักงานคณะกรรมการ กลต. เพิกถอนการอนุมัติการจัดตั้งกองทุน
5.3 จํานวนเงินที่ไดรับจากการเลิกกองทุนอาจนอยกวาจํานวนที่ผูถือหนวยลงทุนลงทุนในการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้
5.4 การขายหนวยลงทุนในอนาคต และการมีหนวยลงทุนจํานวนมากที่ขายได อาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาซื้อขายของหนวยลงทุนได
5.5 ผูสนับสนุนซึ่งอาจมีผลประโยชนที่แตกตางไปจากผูถือหนวยลงทุนรายอื่น จะมีอิทธิพลอยางมากเหนือกิจกรรมบางประการของกองทุน
5.6 กองทุนอาจไมสามารถจายเงินปนผลและเงินจากการลดทุนหรือไมสามารถรักษาระดับการจายเงินปนผลได
5.7 ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการได
5.8 บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนไดดวยมติของที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด หรือโดย
กลต. เทานั้น
5.9 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทุน
5.10 โครงการจัดการกองทุนมีขอกําหนดเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของบุคคลตางดาวซึ่งอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองและราคาตลาดของ
หนวยลงทุน
5.11 สิทธิของผูลงทุนในการจองซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายอาจมีขอจํากัด
5.12 ผูถือหนวยลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาอาจไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับเงินปนผลที่ไดจากกองทุนเมื่อไดมีการยื่นเสียภาษี เวนแตจะไดมีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดและผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดใหขอมูลสวนบุคคลบางอยาง

16

สิ่งที่สงมาดวย 8

คาธรรมเนียมและคาใชจายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
รายการ
คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่จายเปนรายป
- คาธรรมเนียมการจัดการ

เพดาน (% ของ NAV)
- อั ต ราไม เ กิ น ร อ ยละ 0. 10 ต อ ป ข องมู ล ค า ทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ ทั้ ง นี้
คาธรรมเนียมการจัดการจะไมต่ํากวา 10,000,000 บาทตอป

- คาธรรมเนียมผูดแู ลผลประโยชน

- อั ต ราไม เ กิ น ร อ ยละ 0. 10 ต อ ป ข องมู ล ค า ทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ ทั้ ง นี้
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนจะไมต่ํากวา 300,000 บาทตอเดือน

- คาธรรมเนียมอืน่ ๆ

- โปรดพิจารณารายละเอีย ดเพิ่ม เติม ในสวนที่ 2 “การดําเนินการของ
กองทุนรวม ” หัวขอ 8 “คา ธรรมเนีย มและคาใชจายที่เรีย กเก็บจาก
กองทุน” ในหนังสือชี้ชวน

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่จายเปนรายครั้ง

จายตามจริง

หมายเหตุ:
คาใชจายบางรายการไมไดคิดเปนรอยละของ NAV ดังนั้น เพดานคาใชจายนี้จึงเปนเพียงการประมาณเพื่อคํานวณเปนอัตรารอยละของ NAV
(ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 8 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน” ในหนังสือชี้ชวน)

เงื่อนไขการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน
หลังจากวันจดทะเบียนกองทุนเมื่อปรากฏเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งในกรณีดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

เมื่อจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย เวนแตจะไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
เมื่อมีการจําหนายทรัพยสิน กิจการโครงสรางพื้นฐานของกองทุน และบริษัทจัดการนําเงินไปลดเงินทุนจดทะเบีย นของกองทุน จนทําให
กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนต่ํากวา 2,000 ลานบาทเมื่อคํานวณจากมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน
เมื่อมีการจําหนายทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานของกองทุน และบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการเพื่อใหทรัพยสินกิจการโครงสราง
พื้นฐานที่กองทุนลงทุนมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 1,500 ลานบาท และไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนภายใน 1 ป
นับแตวันที่จําหนายไปซึ่งทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐาน
เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. มีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุน
เมื่อครบกําหนดอายุของกองทุน (หากมี)
เกิดเหตุการณอื่นใดซึ่งบริษัทจัดการจะตองแจงใหผูดูแลผลประโยชน สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ตลาดหลักทรัพย และผูถือหนวยลงทุน
ทราบเปนหนังสือกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ
กองทุนไมสามารถแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมไดภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงการลาออกจากการปฏิบัติหนาที่โดยบริษัทจัดการ

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกกองทุน
(9) เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต. มีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แหง พรบ. หลักทรัพย
ในกรณีของการเลิกกองทุนตามเหตุขอ (5) ขางตน บริษัทจัดการตองแจงใหผูดูแลผลประโยชนสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย และผูถือหนวย
ลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยางนอยหาวันทําการ
(8)
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ขอมูลเบื้องตน
บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ที่อยู : 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)
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
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ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ผา่ น QR Code ด้านล่างนี้
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คาชี้แจงเพิม่ เติมสาหรับตัวแทนรับถือหน่วยลงทุน (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian)
ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ บุคคลใด ๆ ที่ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน แทนบุคคลอื่น
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
เรียน

ตัวแทนรับถือหน่วยลงทุน (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ และ บุคคลใด ๆ ที่ถือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
แทนบุคคลอื่น

เรื่อง

คาชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเอกสารไปยังต่างประเทศ

เพื่อให้เป็นไปตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัส
มิน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้มีมติอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ในจานวนไม่
เกิน 2,500,000, 000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัท
จัดการกองทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุน”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ได้ดาเนินการจัดส่งเอกสารหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน และเอกสาร
การจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนข้างต้นแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (“RO
Package”) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่แจ้งที่อยู่การจัดส่งเอกสารในประเทศไทยเท่านั้น ตามที่มีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยของกองทุน ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในวันที่
15 ตุลาคม 2562 นั้น
บริษัทจัดการขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมรายใด หากการจัดสรรดังกล่าว (ก) อาจส่งผลทาให้กองทุนหรือบริษัทจัดการดาเนินการใด ๆ ที่เป็น
การขั ดต่ อ กฎหมายหรื อ ระเบี ย บข้ อ บั ง คับ ของต่ า งประเทศ หรื อ (ข) จะเป็น ผลให้ บ ริ ษั ทจั ด การต้ อ งมี ภ าระหน้ า ที่ใ นการ
ดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลัก ทรัพย์ภายใต้
กฎหมายไทย หรือทาให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
กาหนดในการจัดสรรตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ส่ง RO Package ไปยังประเทศอื่นใด
ที่อาจส่งผลให้ กองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการ จะต้องมีการดาเนินการเพิ่มเติมตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ หรือเป็นการฝ่า
ฝืนกฎหมายของประเทศนั้น ๆ
ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่อ้างถึงใน RO Package นั้นมิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และจะไม่ถูกเสนอขายหรือจาหน่ายในสหรัฐอเมริกา หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ “บุคคล
อเมริกัน” นอกจากนี้ กองทุนและบริษัทจัดการไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของหลักทรัพย์ที่อ้างถึงใน RO
Package นั้นภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือทาการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศ
อื่นใดนอกจากประเทศไทย และหลักทรัพย์ที่อ้างถึงใน RO Package จะถูกเสนอขายตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยเท่านั้น
ในการนี้ หากท่าน (ก) ได้รับ หนังสือแจ้งสิทธิในการจองซื้อ หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน รวมทั้งเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง ในฐานะที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มถี ิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย ตามที่มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิจองซื้อ (Record Date) หรือ (ข) มีฐานะเป็นตัวแทน
รับถือหน่วยลงทุน (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ
เป็นบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแทนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือลูกค้า ขอให้ท่านโปรดรับทราบและดาเนินการ
ดังนี้
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1.

สืบเนื่องจากข้อจากัดเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนดังที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้น
กองทุนจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอย่าทาการส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทาการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ RO
Package รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเหล่านี้อยู่ในการครอบครองของลูกค้าของท่านหรือบุคคลอื่นที่มถี ิ่นที่อยู่นอก
ประเทศไทย

2.

หากท่านมีข้อซักถามใด ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน โปรดติดต่อ บริษัท หลักทรัพย์
จัดการ กองทุนรวม บัวหลวง จากัด ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
โทรศัพท์ : 02-674-6488 ต่อ 8
โทรสาร : 02-679-6880
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