
 

  

 

ที 734/2563      วนัที 30 เมษายน 2563 

 

เรือง  รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ประจําปี 2563  

สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุ แทนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจาํปี 2563 

 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF)  

 

เอกสารแนบ 1. หลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามและสอบถามขอ้มูลเพิมเติมทีเกียวขอ้งกบัรายงานขอ้มูลของกองทุนรวม

โครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF) ประจาํปี 2563 แทนการจัดประชุม

สามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2563 และเอกสารประกอบทีเกียวขอ้ง 

2. รายละเอียดการดาวนโ์หลดรายงานขอ้มลูและรายงานประจาํปี 2562 

ตามทีบริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจดัการของกองทุนรวม

โครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF) (“กองทุนรวม”) ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบว่าบริษัทจัดการได้

เห็นควรใหมี้การจดัส่งรายงานขอ้มลูและเอกสารประกอบทีเกียวขอ้ง (ในรูปแบบ QR Code) ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบในเรือง

ทีเกียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาํปี 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาํปี 2563        

ของกองทนุรวมทางไปรษณียต์อบรบั ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีรายชือปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใน

วนัที 14 เมษายน 2563 ซงึเป็นวนักาํหนดสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนทีจะไดร้บัการจดัส่งรายงานขอ้มูลแทนการจดัประชุมสามญั  

ผูถื้อหน่วยลงทุนประจาํปี 2563 ของกองทุนรวม (Record date) อนัเนืองมาจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 

2019 หรือโรคโควิด 19 ซึงส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมทีมีการรวมตัวกันของบุคคลจาํนวนมาก ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที ทน. 23/2563 เรอืง การดาํเนินการเกียวกบัการจดัประชมุสามญัประจาํปีทีจดัขึนในปี พ.ศ. 2563 

ของผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐาน เนืองจากสถานการณก์ารระบาดของโรค

ติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) ลงวนัที 20 มีนาคม 2563 ซงึมีผลบงัคบัใช้

ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ไดร้ะบวุ่า ในกรณีการประชุมสามญัประจาํปีทีจดัขนึในปี พ.ศ. 2563 ของผูถื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมใดเป็นการประชุมเพือรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบเท่านัน โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจดาํเนินการดว้ยวิธีการอืนแทนการจัดประชุมสามัญประจาํปี เพือรายงานใหผู้้ถือหน่วยลงทุนรบัทราบขอ้มูล

ตามทีกาํหนด ทงันี รายละเอียดเป็นไปตามขอ้มูลทีบรษิัทจัดการเผยแพรผ่่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย เมือวนัที 30 มีนาคม 2563 เรือง การจดัส่งรายงานขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ือหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต จสัมนิ (JASIF) ประจาํปี 2563 นนั 

ในการนี บริษัทจดัการจึงขอนาํส่งรายงานขอ้มูลของกองทุนรวม ประจาํปี 2563 สาํหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุน แทนการจัด

ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาํปี 2563 (“รายงานข้อมูลฯ”) และเอกสารทีเกียวข้อง เพือรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

รบัทราบตามรายละเอียดดงัต่อไปนี  

 



 

  

 

เรืองท ี1  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรืองทีสํ า คัญ และแนวทางการจัดการกอง ทุนรวม 

ในอนาคต 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

การจดัการกองทุนรวมในเรืองทีสาํคญัสาํหรบัปี 2562 และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี  

1.1  การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญั 

วันท ี การเปลียนแปลงและพัฒนาการทสีาํคัญ 

วนัที 13-17 พฤศจิกายน 2562 เสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจาํนวน 2,500.00 ล้านหน่วย  

หน่วยละ 9.00 บาท 

วนัที 19 พฤศจิกายน 2562 จดทะเบียนเพิมเงินทุนของโครงการครงัที 1 ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) จาํนวน 22,500.00 ล้านบาท รวมเป็นเงินทุน

จดทะเบียน ของโครงการทงัสิน 76,683.80 ลา้นบาท 

วนัที 20 พฤศจิกายน 2562 เขา้ลงทนุในทรพัยส์ินเสน้ใยแกว้นาํแสงส่วนเพิม โดยไดร้บัมอบทรพัยส์ินเสน้ใยแกว้นาํแสง

ส่วนเพมิจาํนวน 700,000 คอรก์ิโลเมตร จาก บรษัิท ทริปเปิลที บรอดแบนด ์ จาํกดั (มหาชน) 

(“TTTBB”) ครบถว้น 

 

1.2 แนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 

(ก) การรกัษาความสมัพนัธท์ีดีกับ TTTBB และกลุ่มบริษัทจสัมิน ซงึเป็นผูเ้ช่าหลกัของกองทุนรวม พรอ้มกบัการหาผูเ้ช่ารายอืน

สาํหรบัทรพัยส์ินเสน้ใยแกว้นาํแสงส่วนรอง 

(ข) การขยายขนาดกองทนุรวมจากการลงทนุเพมิในทรพัยส์ินโครงสรา้งพืนฐานโทรคมนาคม  

(ค) การบริหารเงินทุนและความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ เพือทาํใหก้องทุนรวมมีการเจริญเติบโตในระยะยาว และสามารถ

จดัสรรผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนไดเ้หมาะสมและต่อเนือง 

ความเห็นของบรษัิทจัดการ  

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบรายละเอียดเกียวกับการจัดการกองทุนรวมในเรืองทีสาํคญัรวมถึง

แนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคต ทงันี เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง สาํนกังาน ก.ล.ต. ซงึกาํหนดใหบ้ริษัทจัดการ

ตอ้งรายงานเรืองการจดัการกองทุนรวมดงักล่าวใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุรบัทราบ  

 



 

  

 

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์  

ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบรายละเอียดเกียวกับการจัดการกองทุนรวมในเรืองทีสาํคัญ

รวมถึงแนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคต ทังนี เพือใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. ซึงกาํหนดใหบ้ริษัท

จดัการตอ้งรายงานเรืองการจดัการกองทุนรวมดงักล่าวใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบ  

 

เรืองท ี2 รับทราบฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม ประจาํปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

บริษัทจัดการไดส้รุปผลการดาํเนินงาน รอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวันที 1 มกราคม 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562 

รายละเอียดเป็นไปตามทีปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 (ส่วนที 4 ขอ้ 14.2)   ทีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ในรูปแบบ

แผ่นบนัทกึขอ้มลู  

ทงันี งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุน สินสุด ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 ของกองทุนรวม ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐาน

การบญัชีและผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต กล่าวคือ บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เรียบรอ้ยแลว้ 

รายละเอียดเป็นไปตามทีปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 (เอกสารแนบ) ทีไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในรูปแบบแผ่นบนัทึก

ขอ้มลู โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัต่อไปนี  

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 

(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท) 

งบดุล    

 สินทรพัยร์วม                    106,065.34  59,846.14 

 หนีสินรวม                      19,059.11  941.47 

 สินทรพัยส์ทุธิ                      87,006.23  58,904.67 

 สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท)                          10.8757  10.7099 

งบกําไรขาดทุน    

 รายไดร้วม                         6,399.07  5,845.96 

 ค่าใชจ้่ายรวม                            582.34  390.87 

 รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ                         5,816.73  5,455.09 

 การเพิมขนึในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน                      10,716.56  5,099.29 

งบกระแสเงนิสด    

 เงนิสดสทุธิจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน                    (35,205.93) 4,982.10 

 เงนิสดสทุธิจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ                      35,288.66  (4,950.00) 

 เงนิฝากธนาคารเพมิขึนสทุธิ                                82.73  32.10 

 เงนิฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด                                36.79  4.69 

 เงนิฝากธนาคาร ณ วนัปลายงวด                              119.52  36.79 



 

  

 

ความเห็นของบรษัิทจัดการ 

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม งบแสดงฐานะทางการเงิน และ 

งบกาํไรขาดทุน สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 เพือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนรับทราบผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมประจาํปี 

2562 ทีผ่านมา และเพอืใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ซงึกาํหนดใหบ้รษัิทจดัการตอ้งรายงานฐานะการเงิน และ 

ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีทีผ่านมาใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ 

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์

ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม งบแสดงฐานะทางการเงิน 

และงบกาํไรขาดทุน สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เพือใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมประจาํปี 

2562 ทีผ่านมา และเพือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ซงึกาํหนดใหบ้รษัิทจดัการตอ้งรายงานฐานะการเงิน และ

ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีทีผ่านมาใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ  

เรืองท ี3  รับทราบการจ่ายเงนิปันผล สาํหรับปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า ตามทีปรากฏในหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน 

บรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF) กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างนอ้ย 2 ครงัต่อปี  

ในกรณีทีกองทนุรวมมกีาํไรสะสมเพียงพอ โดยมีรายละเอยีดดงันี 

1. การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เมือรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของ 

กาํไรสทุธิทีปรบัปรุงแลว้ ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสินรอบบญัชีทีมีการจา่ยเงนิปันผล ทงันีภายใตก้ฎหมายหลกัทรพัย ์

2. ในกรณีทีกองทนุรวมมกีาํไรสะสม บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได ้ 

3. ในกรณีทีกองทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากกาํไรสุทธิที

ปรบัปรุงแลว้ตาม 1. และ/หรือ จากกาํไรสะสมตาม 2. 

ทังนี สาํหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันที 1 มกราคม 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562 กองทุนรวมประกาศจ่ายเงินปันผล 

จาํนวน 4 ครงั เป็นจาํนวนทงัสิน 0.90 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

ครังท ี งวดผลการดาํเนินงาน อตัราเงนิปันผล

(บาท/หน่วย) 
จาํนวนเงนิรวม(บาท) วันทจี่ายเงนิปันผล 

1 ไตรมาส 1 ปี 2562 0.24 1,320,000,000 7 มิถนุายน 2562 

 ไตรมาส 2 ปี 2562 0.23 1,265,000,000 4 กนัยายน 2562 

3 ไตรมาส 3 ปี 2562 0.23 1,265,000,000 2 ธนัวาคม 2562 

4 ไตรมาส 4 ปี 2562 0.20 1,600,000,000 4 มีนาคม 2563 

รวม 0.90 5,450,000,000 
 



 

  

 

 

ความเห็นของบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเกียวกบัการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน สาํหรบัปี 

2562 ซงึบรษิัทจดัการเห็นว่าการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีปรากฏในหนงัสือชีชวนชวนเสนอ

ขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF) 

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์  

ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบรายละเอียดเกียวกับการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

สาํหรบัปี 2562 ซงึผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นวา่การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีปรากฏในหนงัสือ

ชีชวนชวนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต จสัมนิ (JASIF) 

 

เรืองท ี4  รับทราบการแต่งตังผู้สอบบัญชี และค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชี สาํหรับปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

บริษัทจัดการไดท้าํการแต่งตงัผูส้อบบญัชีจาก บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของกองทุนรวมและ

กาํหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี สาํหรบัปี 2563 ซงึมีรายละเอยีดดงัต่อไปนี 

4.1 การแต่งตงัผูส้อบบญัชี  

บรษัิทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่า บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด ซงึเป็นผูส้อบบญัชีทีไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์อง

สาํนักงาน ก.ล.ต. มีคุณสมบตัิ และความสามารถทีเหมาะสม โดยพิจารณาจากหลักเกณฑค์ุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบญัชี  

ประสิทธิภาพในการทาํงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีทีไม่มีส่วนไดส้่วนเสีย หรือมีผลประโยชนข์ัดกันในการทาํหน้าที 

สอบบญัชีของกองทนุรวม จงึไดพ้ิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีดงัมีรายชือต่อไปนี 

 

1 นายวชัรนิทร ์  ภสัรพงษก์ลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที 6660 

2 นางชลรส   สนัติอศัวราภรณ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที 4523 

3 นายศภุชยั   ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที 3930 

หมายเหต:ุ ทงัน ีบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (โดยนางชลรส สนัติอศัวราภรณ์) เป็นผูส้อบบัญชีใหก้บักองทนุรวมเป็นระยะเวลา 3 ปี (ตงัแต่ปี 

2560) 

 

4.2 การกาํหนดค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทีเสนอมานนัมคีวามเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี บรษัิทจดัการจงึไดพ้ิจารณากาํหนดค่าใชจ่้ายใน

การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม สาํหรับปี 2563 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทางและ

ค่าใชจ้่ายอนืๆ) ซงึมีรายละเอียดดงันี 

 



 

  

 

รายการ  ปี 2562 ปี 2563 % การเปลียนแปลง 

ค่าสอบบญัชี  

(Audit Fee) 

1,200,000 บาท 1,600,000 บาท 33.33% 

ค่าบรกิารอนืๆ 

(Non-Audit Fee) 

1,536 บาท ยงัไม่มกีารเบกิจ่าย N.A. 

รวม  1,201,536 บาท 1,600,000 บาท 33.16% 

 

ความเห็นของบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบการแต่งตงัผูส้อบบญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาตของกองทุนรวม และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี สาํหรบัปี 2563 ตามทีบริษัทจดัการไดเ้สนอข้างตน้ ซงึบริษัท

จดัการเห็นว่าผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีทีไดร้บัความเห็นชอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยได้

ปฏิบตัิหนา้ทีอย่างเหมาะสม ไม่มีความสัมพันธห์รือส่วนไดเ้สียกับกองทุนรวม มีความเป็นอิสระต่อการทาํหนา้ที และเห็นว่า

ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีดงักล่าวเป็นไปตามอตัราตลาดทีผูส้อบบญัชีใชใ้นการดาํเนินการสอบบญัชีใหก้บับคุคลทวัไปรายอนื ๆ 

ความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์

ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด ตามทีบริษัทจัดการไดเ้สนอขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชีที

ไดร้บัความเห็นชอบและเป็นไปตามหลักเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ทีอย่างเหมาะสม ไม่มีความสมัพนัธห์รือ

ส่วนไดเ้สียกบักองทนุรวม และมีความเป็นอสิระต่อการทาํหนา้ที  

ทงันี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาํถามและสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีเกียวขอ้งกับรายงานข้อมูลฯ และเอกสารประกอบที

เกียวขอ้ง ซงึรวมถึงรายงานประจาํปี 2562 ของกองทุนรวม ตงัแต่วนัที 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2563 ภายใน

เวลา 15.00 น. โดยท่านสามารถส่งคาํถามไดที้ช่องทางดงัต่อไปนี 

1. ผ่านทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์(E-Mail) มาที jasif_agm@bblam.co.th หรือ 

2. ผ่านทางจดหมายจ่าหนา้ถงึ ฝ่าย Real Estate and Infrastructure Investment (สอบถามขอ้มลูเพิมเติมฯ) 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมิน 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั 

เลขที 175 อาคารสาธรซตีิทาวเวอร ์ชนั 21 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

 

 



 

  

 

โดยหลักเกณฑ์การส่งคาํถามและสอบถามขอ้มูลเพิมเติมทีเกียวขอ้งกับกองทุนรวมและรายงานข้อมูลฯและเอกสารประกอบที

เกียวขอ้ง มีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ส่วนต่อทา้ยจากรายงานขอ้มูลฉบบันี  และบริษัทจดัการจะดาํเนินการจัดทาํ

สรุปประเด็นสาํคัญในลักษณะคาํถามและคาํตอบเพือใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบและเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึเว็บไซตข์องกองทนุรวม www.jas-if.com ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีบรษัิทจดัการปิดรบัคาํถาม

และขอ้สอบถามเพิมเติมนัน หากท่านมีขอ้สงสัย หรือ คาํถามเกียวกับการส่งคาํถาม สามารถสอบถามไดที้ บริษัทหลักทรพัย์

จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั โทร 02-674-6400 ต่อ 554 ในวนัและเวลาทาํการ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

( นายพรชลิต   พลอยกระจ่าง ) 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 



 

                                                                    
   

 

เอกสารแนบ 1 

หลักเกณฑก์ารส่งคาํถามและสอบถามข้อมูลเพิมเตมิทเีกียวข้องกับ 

รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพนืฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF)  

ประจาํปี 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุนประจาํปี 2563 และเอกสารประกอบทเีกียวข้อง  

 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีสิทธิส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีเกียวข้องกับรายงานข้อมูล

ของกองทนุรวม ประจาํปี 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุประจาํปี 2563 (“รายงานข้อมูลฯ”) 

และเอกสารประกอบทเีกียวข้อง     

- เ ป็ นผู้ถื อห น่วยล งทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง พืนฐ าน บรอด แบนด์อิน เทอร์เน็ต  จัสมิน  ( JASIF)  

(“กองทุนรวม”) ทีมีรายชือปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในวนัที 14 เมษายน 2563 ซึง

เป็นวนักาํหนดรายชือผูถ้ือหน่วยลงทนุทีมีสิทธิในการไดร้บัรายงานขอ้มลูของกองทุนรวม ประจาํปี 2563 แทนการ

จดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจาํปี 2563 ของกองทนุรวม (Record Date)     

2. เนือหาของคาํถามและการสอบถามข้อมูลเพิมเตมิ 

- ตอ้งเกียวขอ้งกบัขอ้มลูทีระบไุวใ้นรายงานขอ้มลูฯ ซงึมีหวัขอ้หลกั ดงันี 

เรอืงที 1  รบัทราบการจัดการกองทนุรวมในเรืองทีสาํคญั และแนวทางการจดัการกองทุนรวมใน

อนาคต 

เรอืงที 2  รบัทราบฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม ประจาํปี 2562 

เรอืงที 3  รบัทราบการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2562 

เรอืงที 4  รบัทราบการแต่งตงัผูส้อบบญัชี และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ประจาํปี 2563 

- เป็นขอ้มลูอืนทีมีความสาํคญัเกียวกบั รายงานประจาํปี 2562 และขอ้มลูอนืๆ ของกองทนุรวม 

3. ขันตอนการพจิารณา 

- ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีมีคณุสมบตัิตามขอ้ 1. สามารถนาํส่งคาํถามและสอบถามขอ้มลูเพิมเติมทีเกียวขอ้งกบัรายงาน

ขอ้มูลฯ หรือเอกสารประกอบทีเกียวข้องโดยใช้ “แบบการส่งคําถามและสอบถามข้อมูลเพิมเติม” ตาม

เอกสารแนบทา้ยนี โดยผ่านช่องทางการส่งคาํถาม ดงันี 

1. ทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์(E-mail) มาที jasif_agm@bblam.co.th หรือ 

2. ผ่านทางจดหมายจ่าหนา้ถงึ ฝ่าย Real Estate and Infrastructure Investment (สอบถามขอ้มลูเพิมเติมฯ) 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมิน 

บรษัิทหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั 

เลขที 175 อาคารสาธรซติีทาวเวอร ์ชนั 21 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

- ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ นามสกลุ สญัชาติ เลขบตัรประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติ

บุคคล (แลว้แต่กรณี) ทีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล (ถา้มี) พรอ้มทงัจาํนวนหน่วยลงทุนทีถือในกองทนุรวม ใหค้รบถว้น 

- ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งจัดส่งแบบการส่งคาํถามและสอบถามขอ้มูลเพิมเติมดังกล่าวมายังบริษัทจัดการ ภายใน

ระหว่างวันท ี1 พฤษภาคม 2563 ถงึวันท ี31 พฤษภาคม 2563 ภายในเวลา 15.00 น. 



 

                                                                    
   

 

- บริษัทจัดการจะพิจารณากลันกรองคาํถามในเบืองตน้ และจะดาํเนินการจัดทาํสรุปประเด็นสาํคัญในลักษณะ

คาํถามและคาํตอบเพือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซตข์องกองทนุรวม www.jas-if.com ภายใน 14 วันนบัแต่วนัทีบรษัิทจดัการปิดรบัขอ้ซกัถาม

นนั ทงันี ในกรณีทีเป็นคาํถามและการสอบถามขอ้มลูเพมิเติมทีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2. หรือเป็นคาํถาม

และการสอบถามขอ้มูลเพิมเติมทีไม่ได้ส่งมายังบริษัทจัดการ ภายในวัน และเวลาทีกาํหนดตามข้อ 3. ข้างต้น 

บรษัิทจดัการจะถือวา่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดใ้ชส้ิทธิในการส่งคาํถามและสอบถามขอ้มลูเพิมเติม    



 

แบบการส่งคาํถามและสอบถามข้อมูลเพิมเตมิทเีกียวขอ้งกับ 

รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพนืฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF)  

ประจาํปี 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุนประจาํปี 2563 และเอกสารประกอบทีเกียวข้อง 

    วนัที................................... 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................สญัชาติ...............................  

บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุคล เลขที...................................................อยู่บา้นเลขที....................... 

.............................................................................................................................................................................. 

โทรศัพท์. . . .. .. . .. .. . .. . ... .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. .. . .. . ...E-mail...................................................................เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของกองทุนรวมโค รงสร้างพืน ฐานบรอ ดแบน ด์อิน เท อร์เน็ต  จัสมิน  ( JASIF) โ ด ย ถือหน่วยลงทุนจํานวน ทังสิน

รวม......................................หน่วย 

ขอส่งคาํถามและสอบถามขอ้มลูเพิมเติม โดยมีรายละเอียดดงันี (โปรดระบวุ่าเป็นคาํถามทีเกียวขอ้งกบัเรืองใดในรายงานขอ้มูล 

หรือ ระบชืุอเอกสารประกอบ เชน่ รายงานประจาํปี 2562 ในกรณีทีเป็นคาํถามทีเกียวกบัเอกสารประกอบ) 

 

. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

ลงชือ...............................................................ผูถ้ือหน่วยลงทุน 

                                                     (                                                    ) 
 

 

 

 

 



 

                                                                    
   

 

เอกสารแนบ 2 / Attachment 2 

เรียนท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

โดยทีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ไดส้่งผลกระทบต่อการจัดประชุมทีมีการรวมตัวกันของ

บุคคลจาํนวนมาก เพือความปลอดภัยของผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐานบรอดแบนด ์อินเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF) (“กองทุนรวมฯ”) ในครงันี มีเพียงวาระรายงาน

เพือใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ โดยไม่มีการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

ในฐานะบริษัทจดัการของกองทุนรวมฯ ไดพ้ิจารณาแลว้จึงเห็นสมควรใหม้ีการจดัส่งรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน

รบัทราบในเรืองทีเกียวขอ้งแทนการจัดประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ประจาํปี 2563 (“รายงาน

ขอ้มลูฯ”) ตามทีประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทน.23/2563 กาํหนด  

โดยท่านสามารถดาวนโ์หลดรายงานขอ้มลูฯดงักลา่ว (รวมถึง 

รายงานประจาํปี 2562 ของกองทนุรวมฯ) จาก QR Code หรอื 

เขา้ไปดูไดใ้นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ 

เว็บไซตข์องกองทนุรวมฯ ที https://www.jas-if.com/th/home 

                                                                                                       รายงานขอ้มลูฯ             รายงานประจาํปี 2562 

Dear Unitholders 

In the wake of the rapid spread of the COVID-19 which affects the public gatherings, for the safety 

of the Unitholders and due to the fact that the agendas of this Annual General Meeting of the Unitholders of 

Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund (JASIF) (the “Fund”) contain the agendas to be 

acknowledged only by the Unitholders, without any requirement to receive resolution from such Unitholders, 

therefore, BBL Asset Management Company Limited as the Management Company of the Fund has 

deemed appropriate to deliver the report on the relevant matters to the Unitholders in lieu of convening the 

Annual General Meeting of the Unitholders of the Fund for the year 2020 (the “Report”) in accordance 

with the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorNor. 23/2563.  

You can download such Report (including 2019 

Annual Report of the Fund) from the QR Code or   

find out in the digital platform of the SET and 

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

 

                                                                                                         The Report                 2019 Annual Report 

 

  


