กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด
และข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ซึ่งผูบ้ ริ หารกองทุนเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 8 สิ งหาคม 2560

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานบรอดแบนด์ อนิ เทอร์ เน็ต จัสมิน
งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 55,000 ล้านบาท)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 1,677 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 1,686 ล้านบาท))
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 5,500,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8516 บาท
(31 ธันวาคม 2559: มูลค่าหน่วยละ 9.8753 บาท)
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
สินทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (พันหน่วย)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายวินยั หิ รัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)

2

57,578,000

55,951,000

13
3

1,678,717
17,585
74
7,628
59,282,004

1,687,119
458,577
98
4,965
58,101,759

81,969
816,510
898,479
58,383,525

542,607
816,510
1,359,117
56,742,642

54,183,800
54,183,800
4,199,725
58,383,525
10.6151
5,500,000

54,314,150
54,314,150
2,428,492
56,742,642
10.3168
5,500,000

4, 9

4

5

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานบรอดแบนด์ อนิ เทอร์ เน็ต จัสมิน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
30 มิถุนายน 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ร้อยละของ
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าเงินลงทุน
(พันบาท)
(พันบาท)
(ร้อยละ)

ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสง (หมายเหตุ 2)
รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน

55,000,000
55,000,000

ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพ ย์
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพ ย์
รวมเงินลงทุน

CB17112A
CB17223B
CB17309B
CB17316A
CB17316B
CB17323A
CB17704A
CB17720B
CB17810A
CB17810B
CB17914A
CB17914B
CB17928A

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
(นายวินยั หิ รัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

วันครบกําหนด

อัตราผลตอบแทน/
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

12 มกราคม 2560
23 กุมภาพันธ์ 2560
9 มีนาคม 2560
16 มีนาคม 2560
16 มีนาคม 2560
23 มีนาคม 2560
4 กรกฎาคม 2560
20 กรกฎาคม 2560
10 สิ งหาคม 2560
10 สิ งหาคม 2560
14 กันยายน 2560
14 กันยายน 2560
28 กันยายน 2560

1.4950
1.4850
1.5100
1.5150
1.5150-1.5175
1.4600
1.2550
1.3675
1.3900
1.3900
1.3000-1.3450
1.3100
1.3250-1.3400

มูลค่าที่ตราไว้
(พันบาท)
32,000
400,000
22,000
348,000
705,000
95,000
80,000
1,682,000
56,682,000

57,578,000
57,578,000
มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
31,997
399,715
21,967
347,471
703,077
94,745
79,745
1,678,717
59,256,717
-

97.17

97.17
ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)
0.05
0.67
0.04
0.59
1.19
0.16
0.13

2.83
100.00

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)
ราคาทุน
(พันบาท)
55,000,000
55,000,000
มูลค่าที่ตราไว้
(พันบาท)
32,000
310,000
40,000
130,000
730,000
450,000
1,692,000
56,692,000

มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
55,951,000
55,951,000
มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
31,986
309,333
39,889
129,602
727,762
448,547
1,687,119
57,638,119
-

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)
97.07

97.07
ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)
0.06
0.54
0.07
0.22
1.26
0.78
-

2.93
100.00

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานบรอดแบนด์ อนิ เทอร์ เน็ต จัสมิน
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
หมายเหตุ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากการให้เช่า
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนสุ ทธิจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายวินยั หิ รัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

2560

(หน่วย: พันบาท)
2559

2, 9

1,444,082
6,869
1,450,951

1,342,110
5,740
495
1,348,345

7, 9
7
7

14,659
2,638
1,246
1,336
62,657
6,040
88,576
1,362,375

14,038
2,527
1,243
1,050
50,069
6,641
75,568
1,272,777

(417,981)
-417,981
944,394

1
(159)
-158
1,272,619

8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานบรอดแบนด์ อนิ เทอร์ เน็ต จัสมิน
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
หมายเหตุ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากการให้เช่า
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายวินยั หิ รัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

2560

(หน่วย: พันบาท)
2559

2, 9

2,888,164
13,963
2,902,127

2,651,145
13,599
495
2,665,239

7, 9
7
7

28,885
5,199
2,479
2,655
122,669
11,012
172,899
2,729,228

28,151
5,067
2,486
3,227
97,711
5,696
10,408
152,746
2,512,493

1,627,005
1,627,005
4,356,233

1
(100)
-99
2,512,394

8
2, 9

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานบรอดแบนด์ อนิ เทอร์ เน็ต จัสมิน
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์ สุทธิ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
หมายเหตุ
การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างงวด
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างงวด
การจ่ ายคืนมูลค่าหน่ วยลงทุนจากการลดทุนในระหว่ างงวด
การแบ่ งปันกําไรให้ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนในระหว่ างงวด
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของสินทรัพย์ สุทธิในระหว่ างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ งวด
สินทรัพย์ สุทธิปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายวินยั หิ รัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

4
6

2560
2,729,228
1,627,005
4,356,233
(130,350)
(2,585,000)
1,640,883
56,742,642
58,383,525
-

(หน่วย: พันบาท)
2559
2,512,493
1
(100)
2,512,394
(460,900)
(2,420,000)
(368,506)
56,868,842
56,500,336

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานบรอดแบนด์ อนิ เทอร์ เน็ต จัสมิน
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงาน
ให้เป็ นเงินสดสุ ทธิ จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
การซื้ อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับลดลง
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนลดลง
สิ นทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
ส่ วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตดั จําหน่าย
รายการกําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
การแบ่งปั นกําไรให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารลดลงสุ ทธิ
เงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินฝากธนาคารปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายวินยั หิ รัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

(หน่วย: พันบาท)
2559

4,356,233

2,512,394

(5,393,091)
5,414,988
21,897
24
(2,663)
(460,638)
(13,490)
(1,627,005)
2,274,358

(4,307,596)
4,594,967
287,371
1,389
3,850,000
(3,569)
(9,708)
(8,696)
(1)
100
5,696
6,634,976

(130,350)
(2,585,000)
(2,715,350)
(440,992)
458,577
17,585
-

(8,017)
(3,850,000)
(460,900)
(2,420,000)
(6,738,917)
(103,941)
143,984
40,043

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานบรอดแบนด์ อนิ เทอร์ เน็ต จัสมิน
ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด
บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน
หัก: การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
หัก: การแบ่งปั นกําไรให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด

4
6

อัตราส่ วนการเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์ สุทธิจากการดําเนินงานต่ อ
มูลค่ าสิ นทรัพ ย์ สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่ างงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่ วนทางการเงินและข้ อมูลประกอบเพิม่ เติมที่สําคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)
อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการซื้ อขายเงินลงทุน
ระหว่างงวดต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2559

10.3168
-

10.3397
-

0.4962
0.2958
0.7920
(0.0237)
(0.4700)
10.6151
-

0.4568
(0.0000)
0.4568
(0.0838)
(0.4400)

(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
(วันจดทะเบียนตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
10.0000
0.3156
0.0000
0.3156
-

10.2727

(0.1100)
10.2056

7.50

4.45

3.12

58,383,525

56,500,336

56,130,794

0.30

0.27

0.25

4.99

4.73

3.36

0.53
58,112,447

0.38
56,406,034

97.51
55,650,657

* การซื้ อขายเงินลงทุนไม่นบั รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงิน และการซื้ อขายเงินลงทุน ต้องเป็ นรายการซื้ อหรื อขายเงินลงทุนอย่างแท้จริ ง
ซึ่ งไม่รวมถึงการซื้ อโดยมีสัญญาขายคืน หรื อการขายโดยมีสัญญาซื้ อคืน และคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยูใ่ นระหว่างงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายวินยั หิ รัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานบรอดแบนด์ อนิ เทอร์ เน็ต จัสมิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยกองทุนฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯได้
แสดงรายการในงบดุ ล งบประกอบรายละเอี ยดเงิ น ลงทุ น งบกําไรขาดทุ น งบแสดงการเปลี่ ย นแปลง
สิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญแบบเต็มรู ปแบบ เช่นเดียวกับรู ปแบบที่จะใช้
นําเสนอในงบการเงิ น ประจําปี ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที่ กาํ หนดในมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 106 เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่กองทุนฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.2 นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด กองทุนฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2559) รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ฉบับ ใหม่ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สําหรั บ
งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2560 มาถื อ ปฏิ บ ัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและ
การให้ แ นวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี กับ ผูใ้ ช้ม าตรฐาน การนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ าว
มาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

เงินลงทุนในทรัพ ย์ สินเส้ นใยแก้วนําแสง
เมื่ อวัน ที่ 10 กุ มภาพัน ธ์ 2558 กองทุ น ฯได้เข้าทําสั ญ ญาซื้ อ ขายทรั พ ย์สิ น เส้ น ใยแก้ว นําแสงกับ บริ ษ ัท
ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) (“ทริ ปเปิ ลที” ) เป็ นจํานวนเงิน 55,000 ล้านบาท ภายใต้สัญญา
ทริ ปเปิ ลทีตอ้ งส่ งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงทั้งหมดประมาณ 980,000 คอร์ กิโลเมตร โดยทริ ปเปิ ลที
จะส่ งมอบเส้นใยแก้วนําแสงในวันเข้าทําสัญญาเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 800,000 คอร์ กิโลเมตร (คิดเป็ นมูลค่า
45,527 ล้านบาท) และจะทยอยส่ งมอบเส้นใยแก้วนําแสงในอนาคตอีกประมาณ 180,000 คอร์กิโลเมตร (คิดเป็ น
มูลค่า 9,473 ล้านบาท) ภายใน 2 ปี
ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 ทริ ป เปิ ลที ไ ด้นําส่ งทรั พ ย์สิ น เส้ น ใยแก้ว นําแสงให้ แ ก่ ก องทุ น ฯครบถ้ว น
ตามสัญญาแล้วเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 980,500 คอร์กิโลเมตร
นอกจากนี้ กองทุนฯได้เข้าทําสัญญากับทริ ปเปิ ลทีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสง
ซึ่ งได้แก่ สัญญาเช่ าหลัก สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า สัญญาบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สิน สัญญา
ให้บริ การจัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์สิน และสัญญากูย้ ืมเงิน โดยมีรายละเอียดโดยสรุ ปในสาระสําคัญตามที่เปิ ดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเมื่อวันที่
27 มิ ถุน ายน 2560 กองทุ น ฯได้ข อแจ้งต่ อสัญ ญาประกัน รายได้ค่าเช่ าและสั ญ ญาให้บ ริ การจัด หาผูเ้ ช่ า
ทรัพย์สินกับทริ ปเปิ ลทีเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดสัญญาของทั้งสองสัญญา โดยสัญญาดังกล่าว
เริ่ มในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กองทุนฯได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระสอบทานการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของเงิ น ลงทุ น ในทรั พ ย์สิ น เส้ น ใยแก้ว นํา แสงโดยวิ ธี ร ายได้ (Income Approach) ซึ่ งกองทุ น ฯได้ป รั บ
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงเป็ นมูลค่ายุติธรรมใหม่เป็ นมูลค่า 57,578 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2559: 55,951 ล้านบาท) และรับรู ้กาํ ไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 1,627
ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

3.

เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร/ประเภทบัญชี

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
รวม

เงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
(หน่วย: ล้านบาท)
(ร้อยละต่อปี )
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2560
2559
2560
(ตรวจสอบแล้ว)
18
18

459
459

0.62

0.62

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

ทุนจดทะเบียน
รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้

ยอดต้นงวด
การลดมูลค่าหน่วยลงทุน
ยอดปลายงวด

จํานวนหน่วย
(หน่วย: ล้านหน่วย)
2560
2559
5,500
5,500
5,500
5,500

มูลค่าต่อหน่วย
(หน่วย: บาท)
2560
2559
9.8753 10.0000
(0.0237) (0.0838)
9.8516 9.9162

จํานวนเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
2560
2559
54,314 55,000
(130)
(461)
54,184 54,539

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 กองทุนฯได้ประกาศลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยลงทุนละ
0.0237 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 130.4 ล้านบาท (2559: อัตราหน่วยลงทุนละ 0.0838 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน
460.9 ล้านบาท) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่ วยจดทะเบียน เพื่อเป็ นการลดสภาพคล่องส่ วนเกิน
เนื่องจากกองทุนฯมีเงินสดส่ วนเกินเนื่ องมาจากค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจํานวน 816.5 ล้านบาท ที่กองทุนฯได้รับ
จากทริ ปเปิ ลทีตามสัญญาเช่ าหลัก โดยการดําเนิ นการดังกล่าวสอดคล้องกับหนังสื อชี้ ชวนของกองทุนฯ
ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าวเป็ นค่าเช่าสามเดือนสุ ดท้ายตามสัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 การคืน
เงินลงทุนดังกล่าวจะทําให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่นาํ มาคืนนี้ เป็ น
เงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ซึ่ งในอนาคตกองทุนฯจะไม่ได้รับเงินค่าเช่าจํานวนดังกล่าวอีก นอกจากนี้ ในกรณี ที่
เกิดเหตุสุดวิสยั และกองทุนฯไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงให้ทริ ปเปิ ลทีเช่าและสัญญาเช่าหลักถูกยกเลิก
ก่ อนกําหนด กองทุ น ฯจะต้องคื น เงิ น ค่าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้าให้แก่ ทริ ปเปิ ลที (ไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน)
ในกรณี ที่ทริ ปเปิ ลทีได้ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว
5.

กําไรสะสม

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิสะสม
กําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
หัก: การแบ่งปันกําไรให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสะสม
กําไรสะสมต้นงวด
บวก: รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
หัก: การแบ่งปั นกําไรให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ในระหว่างงวด (หมายเหตุ 6)
กําไรสะสมปลายงวด

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
9,232
4,088
951
641
(7,755)
(2,860)
2,428
1,869
2,730
2,512
1,627
(2,585)
4,200

(2,420)
1,961
3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

การแบ่ งปันกําไรให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

7.

วันที่ประกาศจ่าย

สําหรับรอบระยะเวลา

อัตราหน่วยละ
(บาท)
0.23
0.24

รวม
(ล้านบาท)
1,265
1,320

14 กุมภาพันธ์ 2560
8 พฤษภาคม 2560

1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

รวมเงินปันผลสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

0.47

2,585

2 กุมภาพันธ์ 2559
1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
29 เมษายน 2559
1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
รวมเงินปันผลสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

0.22
0.22
0.44

1,210
1,210
2,420

ค่ าใช้ จ่ายกองทุน
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
มี รายละเอี ยดตามที่ กล่ าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 ในงบการเงิ น สําหรั บปี สิ้ น สุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม 2559

8.

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสง (หมายเหตุ 9)
ค่าสิ ทธิแห่งทาง (หมายเหตุ 9)
ค่าประกันภัย
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
52
47
9
1
2
2
63
50

ค่าบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสง (หมายเหตุ 9)
ค่าสิ ทธิแห่งทาง (หมายเหตุ 9)
ค่าประกันภัย
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
104
93
16
2
3
3
123
98

4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กองทุนฯมีกบั บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมกองทุนฯ หรื อถูกควบคุมโดย
กองทุนฯไม่วา่ จะเป็ นโดยตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนฯมีดงั นี้
ชื่อกิจการ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วยลงทุนใน
(“จัสมิน”)
กองทุนฯ ร้อยละ 33.33
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยของจัสมิน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด บริ ษทั จัดการกองทุน
ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่ อ นไขทางการค้าและเกณฑ์ต ามสั ญ ญาระหว่างกองทุ น ฯและบริ ษ ัท เหล่ านั้น ซึ่ งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
รายได้ค่าเช่า
ค่าบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสง
ค่าสิ ทธิแห่งทาง
ค่าซ่อมแซมความเสี ยหาย

นโยบายการกําหนดราคา

2559
15

14

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 7

1,444
52
9
4

1,342
47
1
5

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 2
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 2
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
(หน่วย: ล้านบาท)

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
รายได้ค่าเช่า
ค่าบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสง
ค่าสิ ทธิแห่งทาง
ค่าซ่อมแซมความเสี ยหาย
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายการกําหนดราคา

2559
29

28

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 7

2,888
104
16
7
-

2,651
93
2
7
6

ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 2
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 2
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 2

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
30 มิถุนายน 2560
บริษัทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เจ้าหนี้จากค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
เจ้าหนี้จากการบริ หารดูแลและบํารุ งรักษาทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสง
เจ้าหนี้จากค่าสิ ทธิแห่งทางค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากค่าซ่อมแซมความเสี ยหาย
เจ้าหนี้จากรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)

5

5

19
22
2
817

18
34
2
817

10. ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนฯได้ซ้ื อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยไม่รวมเงินลงทุน
ในเงินฝากธนาคารมีจาํ นวนเงินรวม 10,808 ล้านบาท โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 18.60 ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ถวั เฉลี่ ยระหว่างงวด (30 มิ ถุนายน 2559: เป็ นจํานวนรวม 7,263 ล้านบาท โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ
12.88 ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด)
11. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กองทุนฯดําเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ การให้เช่าทรัพย์สินเส้นใย
แก้ว นําแสงที่ ได้ลงทุ นไปและดําเนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิ ศาสตร์ เดี ยว คื อ ประเทศไทย กองทุ นฯประเมิ นผล
การปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ่ งวัดมู ลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กําไร
จากการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดําเนิ นงานและ
เขตภูมิศาสตร์แล้ว
12. ภาระผูกพัน
กองทุนฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยมต่างๆตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 และข้อ 12 ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
13. การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กองทุนฯมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 จํานวน
1,679 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 1,687 ล้านบาท)
14. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั จัดการฯเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2560
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