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ท่ี RC 11/65 
 

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565  

 

เร่ือง การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีเก่ียวของ และกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2565  

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สิ่งท่ีสงมาดวย สารสนเทศรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยเก่ียวกับการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีเก่ียวของ    

 

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 

4/2565 เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2565 ซึ่งไดอนุมัติในเร่ืองสําคัญ ดังนี้  

1. เห็นชอบใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจําหนายเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัทยอยและกิจการท่ี

เก่ียวของของบริษัทฯ กลาวคือ บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) (“TTTBB”))  และกองทุนรวมโครงสราง

พ้ืนฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน ("JASIF”) ใหแก บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด (“AWN”) ซึ่งเปนบริษัท

ยอยในกลุมบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (“ADVANC”)  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.1 ธุรกรรมจําหนายหุนสามัญของ TTTBB รวมจํานวน 7,529,234,885 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.87 ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของ TTTBB ซึ่งถือโดยบริษัท อคิวเมนท จํากัด ("ACU”)  (ACU เปน

บริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100) คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 19,500 ลานบาท  ท้ังนี้ ณ ปจจุบัน 

TTTBB มีบริษัทยอยอีกสองบริษัทคือ บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด (“TTTI”) ซึ่ง TTTBB ถือหุน

รอยละ 99.99 และ บริษัท อิน คลาวด จํากัด  (“INC”) ซึ่ง TTTBB ถือหุนรอยละ 99.99  นอกจากนี้  

คูสัญญาตกลงใหดําเนินการปรับโครงสรางเพ่ือให TTTBB TTTI และ INC เขาถือหุนใน บริษัท ทรี บีบี จํากัด 

(“3BB”) รวมรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของ 3BB กอนวันท่ีสัญญาซื้อขายหุน

และหนวยลงทุนเสร็จสมบูรณ  (“ธุรกรรมจําหนายหุน”) 

1.2 ธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุนใน JASIF จํานวน 1,520,000,000 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.00 ของ

จํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดของ JASIF ซึ่งถือโดยบริษัทฯ  ในราคาหนวยละ 8.50 บาท คิดเปนมูลคารวม 

12,920  ลานบาท ในกรณีท่ี JASIF ประกาศจายเงินปนผลในระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2566 ถึงวันท่ีสัญญา

ซื้อขายหุนและหนวยลงทุนเสร็จสมบูรณ และ AWN หรือผูรับโอนหนวยลงทุนไมมีสิทธิในการไดรับเงินปนผล

ดังกลาว มูลคาเงินปนผลดังกลาวจะถูกนํามาหักออกจากราคาซื้อหนวยลงทุน(“ธุรกรรมจําหนายหนวย

ลงทุน”)  

 

อนึ่ง ธุรกรรมจําหนายหุนและธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุนรวมมูลคาท้ังสิ้น 32,420  ลานบาท  

  

 ภายหลังการทําธุรกรรมดังกลาวแลว TTTBB, TTTI,  INC, 3BB (เรียกรวมวา “กลุม TTTBB”) และ JASIF จะสิ้น

สภาพจากการเปนบริษัทยอยและกิจการท่ีเก่ียวของของบริษัทฯ  

 

 การเขาทําธุรกรรมจําหนายหุนและธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุนเขาขายเปนการทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมา

หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการ
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ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ

รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย”) โดยสําหรับธุรกรรมการขายหุน มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ เกณฑมูลคา

สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิเทากับรอยละ 110.03 คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และสําหรับธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุน มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน เทากับ

รอยละ 13.58  โดยบริษัทฯ ไมมีรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ท้ังนี้ รายการดังกลาวไมเขา

ขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ  

 

  นอกจากนี้ ธุรกรรมจําหนายหุนและธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุนยังเขาขายเปนการขายหรือโอนกิจการบางสวนท่ี

สําคัญใหแกบุคคลอ่ืน ท่ีจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ตามมาตรา 107(2) (ก) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม)   

 

 ท้ังนี้ เนื่องจากการทํารายการดังกลาวเขาขายเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ประเภทที่ 1 กลาวคือ มีขนาด

รายการสูงกวารอยละ 50  บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ดังนี้  

 (1)  เปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)  

 (2)  จัดใหมีการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติการเขาทํารายการ  โดยบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติ

จากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย และ  

 (3)  แตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เพ่ือใหความเห็นตอผูถือหุนของบริษัทฯ เก่ียวกับความสมเหตุสมผล ประโยชนและ

ความเส่ียงของการเขาทํารายการดังกลาว ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ รวมท้ัง จัดสงความเห็นดังกลาวใหแกผู

ถือหุนของบริษัทฯ พรอมหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน  ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง บริษัท 

ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด  ใหเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพ่ือใหความเห็นแกผูถือหุนของบริษัทฯ  

 

 ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติมอบอํานาจใหกรรมการบริหาร  

หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการบริหาร มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ท่ีเก่ียวของและจําเปนทุก

ประการท่ีเก่ียวกับธุรกรรมจําหนายหุนและธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุนขางตน  

 

 กลุม TTTBB เปนกลุมบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในดานการใหบริการวงจรเชื่อมตอความเร็วสูง

สําหรับใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Hi speed Internet) หรือ บรอดแบนดอินเทอรเน็ต (Broadband Internet) รวมถึงการ

ใหบริการโครงขายดิจิตอลและบริการโทรศัพทพ้ืนฐาน บริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) การพัฒนา 

จําหนาย หรือใหบริการซอฟตแวรท่ัวไป และซอฟตแวรสนับสนุนการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  และมี 3BB เปนเจาของ 

domain name ในขณะท่ี JASIF เปนกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานซึ่งเปนเจาของเสนใยแกวนําแสงซึ่งให TTTBB เชาใชทรัพยสิน

ดังกลาวเพ่ือการดําเนินธุรกิจ  ดังนั้น การทํารายการธุรกรรมจําหนายหุนและธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุนขางตนจะสงผลใหกลุม

บริษัทฯ ยุติการดําเนินธุรกิจขางตนท้ังหมด โดยบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนจากการทํารายการเปนเงินสด อยางไรก็ตาม แมวา

ทรัพยสินของบรษัิทฯ สวนหนึ่งจะอยูในรูปของเงินสด บริษัทฯ เห็นวาบริษัทฯ ยังคงมีการประกอบธุรกิจผานบริษัทยอยอ่ืนๆ อาทิ 

การใหบริการ content ผานทางบริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งมี platform และสามารถเขาถึง content ได ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย 

ตลอดจนธุรกิจงานจัดหาออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมของกลุมบริษัทบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด 

(มหาชน) ดังนั้น บริษัทฯ จึง ไมไดเขาขายมีสินทรัพยท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดในรูปของเงินสด (Cash Company) แตอยางใด   
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 บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมวาปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการอยูระหวางการศึกษาขอมูลเพ่ือพิจารณา

แนวทางการดําเนินธุรกิจและการลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคตของบริษัทฯ ภายหลังการเขาทําธุรกรรมจําหนายหุนและธุรกรรมจําหนาย

หนวยลงทุนขางตนสามารถดําเนินการเปนผลสําเร็จ โดยเงินท่ีไดจากการธุรกรรมการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในคร้ังนี้ จะจัด

ออกเปน 3 สวน (1) เงินท่ีตองสํารองเพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นเปนเวลา 3 ปนับแตวันท่ีการซื้อขายเสร็จ

สมบูรณ (escrow); คาใชจายท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมและภาษี (2) ชําระหนี้สินบางสวนท่ีเปนเจาหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทยอย

อ่ืนๆ และ (3) เงินท่ีจะจัดสรรเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียน และ หรือ การลงทุนท่ีเหมาะสมเปนประมาณ 2,000 ลานบาท โดยเงิน

สวนท่ีเหลือคือประมาณ 19,320 ลานบาท หากจะนําไปใชเพ่ือการลงทุนใดๆ บริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามประกาศรายการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพย  

  

 รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับธุรกรรมจําหนายหุนและธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุน  ปรากฏตามสารสนเทศรายการ

จําหนายไปซึ่งสนิทรัพยเก่ียวกับการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีเก่ียวของ สิ่งท่ีสงมาดวย     

2. มีมติกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น. ซึ่งเปนการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-EGM) เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

วาระท่ี 1 

 

วาระท่ี 2 

พิจารณาอนุมัติการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีเก่ียวของและการมอบอํานาจการ

ดําเนินการ 

เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

ท้ังนี้ คณะกรรมการไดมอบหมายให คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มี

อํานาจภายใตขอจํากัดของกฎหมายในการแกไข เพ่ิมเติม และ/หรือกําหนด วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม สําหรับการประชุม

วิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2565 ตามความจําเปนและสมควร  

 

3. มีมติใหกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2565 (Record 

Date) ในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอํานาจภายใตขอจํากัดของกฎหมายในการพิจารณาแกไขกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพ่ือ

การประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2565 (Record Date) ตามความจําเปนและสมควร 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

_________________________________ 

(นายสมบุญ พัชรโสภาคย) 

กรรมการ 
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สารสนเทศรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยเกีย่วกับการจําหนายเงินลงทนุในบริษัทยอยและกิจการทีเ่กี่ยวของ  
 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 4/2565 เม่ือวันที่ 3 
กรกฎาคม 2565 ไดมีมติเห็นชอบใหจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดบริษัทยอยและกิจการที่เก่ียวของของบริษัทฯ กลาวคือ บริษัท ทริปเปล
ที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) (“TTTBB”))  และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน ("JASIF”) ใหแก 
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด (“AWN”) ซึ่งเปนบริษัทยอยในกลุมบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
(“ADVANC”)  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ธุรกรรมจําหนายหุนสามัญของ TTTBB รวมจํานวน 7,529,234,885 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.87 ของจํานวน
หุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของ TTTBB ซึ่งถือโดยบริษัท อคิวเมนท จํากัด ("ACU”)  (ACU เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ 
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100) คิดเปนมูลคาทั้งส้ิน 19,500 ลานบาท  ทั้งนี้ ณ ปจจุบัน TTTBB มีบริษัทยอยอีกสอง
บริษัทคือ บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด (“TTTI”) ซึ่ง TTTBB ถือหุนรอยละ 99.99 และ บริษัท อิน คลาวด 
จํากัด  (“INC”) ซึ่ง TTTBB ถือหุนรอยละ 99.99 นอกจากน้ี  คูสัญญาตกลงใหดําเนินการปรับโครงสรางเพื่อให 
TTTBB TTTI และ INC เขาถือหุนใน บริษัท ทรี บีบี จํากัด (“3BB”) รวมรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
แลวทั้งหมดของ 3BB กอนวันที่สัญญาซ้ือขายหุนและหนวยลงทุนเสร็จสมบูรณ (“ธุรกรรมจําหนายหุน”)   

2. ธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุนใน JASIF จํานวน 1,520,000,000 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.00 ของจํานวนหนวย
ลงทุนทั้งหมดของ JASIF ซ่ึงถือโดยบริษัทฯ  ในราคาหนวยละ 8.50 บาท คิดเปนมูลคารวม 12,920  ลานบาท ใน
กรณีที่ JASIF ประกาศจายเงินปนผลในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่สัญญาซ้ือขายหุนและหนวยลงทุน
เสร็จสมบูรณ และ AWN หรือผูรับโอนหนวยลงทุนไมมีสิทธิในการไดรับเงินปนผลดังกลาว มูลคาเงินปนผลดังกลาว
จะถูกนํามาหักออกจากราคาซ้ือหนวยลงทุน  (“ธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุน”) 

 
 อนึ่ง ธุรกรรมจําหนายหุนและธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุนรวมมูลคาทั้งส้ิน 32,420  ลานบาท  
 
 ภายหลังการทําธุรกรรมดังกลาวแลว TTTBB, TTTI,  INC, 3BB (เรียกรวมวา “กลุม TTTBB”) และ JASIF จะส้ินสภาพจาก
การเปนบริษัทยอยและกิจการที่เก่ียวของของบริษทัฯ 
 

การเขาทําธุรกรรมจําหนายหุนและธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุนเขาขายเปนการทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือ
จําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย”) โดยสําหรับธุรกรรมการขายหุน มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิเทากับรอยละ 110.03 คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
และสําหรับธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุน มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน เทากับรอยละ 13.58 โดยบริษัท
ฯ ไมมีรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 6 เดือนที่ผานมา ทั้งนี้ รายการดังกลาวไมเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยง
กันของบริษัทฯ  
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  นอกจากน้ี ธุรกรรมจําหนายหุนและธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุนยังเขาขายเปนการขายหรือโอนกิจการบางสวนที่
สําคัญใหแกบุคคลอื่น ที่จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามมาตรา 107(2) (ก) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)   

 

 ทั้งนี้ เนื่องจากการทํารายการดังกลาวเขาขายเปนรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ประเภทที่ 1 กลาวคือ มีขนาด
รายการสูงกวารอยละ 50  บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ดังนี้  
 (1)  เปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)  
 (2)  จัดใหมีการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเขาทํารายการ  โดยบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และ  
 (3)  แตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อใหความเห็นตอผูถือหุนของบริษัทฯ เก่ียวกับความสมเหตุสมผล ประโยชนและความ
เส่ียงของการเขาทํารายการดังกลาว ความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ รวมทั้ง จัดสงความเห็นดังกลาวใหแกผูถือ
หุนของบริษัทฯ พรอมหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติแตงต้ัง บริษัท ดิสคัฟเวอร 
แมเนจเมนท จํากัด  ใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อใหความเห็นแกผูถือหุนของบริษัทฯ  
 
 ในการนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียดของการเขาทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ดังนี้ 
 

(1) วันเดือนปที่เกิดรายการ 
 
 บริษัทฯ และ ACU ในฐานะผูจะขายไดเขาทําบันทึกขอตกลงกับ AWN ในฐานะผูจะซ้ือ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 
เก่ียวกับธุรกรรมจําหนายหุนและธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุนขางตน ภายใตเงื่อนไขวา ผูจะซื้อจะตองปฏิบัติตามประกาศที่เก่ียวของ
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) รวมถึงเงื่อนไขบังคับกอนอื่น ๆ 
อาทิเชน (1) ไมมีการเปล่ียนแปลง เหตุการณ หรือสภาวการณใด ๆ ภายหลังจากวันที่เขาทําบันทึกขอตกลง ซึ่งอาจจะกอใหเกิด
หรือกอใหเกิดผลกระทบในแงลบอยางมีนัยสําคัญตอ ธุรกิจ เงื่อนไข (ทางการเงินหรืออยางอื่น) ผลการดําเนินงาน การดําเนินงาน 
ทรัพยสิน (รวมถึงอสังหาริมทรัพยและใบอนุญาต) หรือความรับผิดของ กลุม TTTBB หรือ JASIF (ตามแตกรณี) และ (2) ไมมีการ
บัญญัติหรือบังคับใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ ประกาศใด ๆ ภายหลังจากวันที่ลงนามในบันทึกขอตกลงท่ีหามมิให
คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงกระทําการใด ๆ เพื่อใหสัญญาสําเร็จ หรือที่จะสงผลใหการปฏิบัติตามสัญญาของคูสัญญาเปนการฝาฝน
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  และ/หรือ คําส่ังจากหนวยงานของรัฐ โดยคูสัญญาจะลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน TTTBB 
และหนวยลงทุนใน JASIF (”สัญญาซื้อขายหุนและหนวยลงทุน”)  
 

ภายหลังจากการเขาทําสัญญาซ้ือขายหุนและหนวยลงทุนและเม่ือเงื่อนไขบังคับกอนตามสัญญาซ้ือขายหุนและหนวย
ลงทุนทั้งหมดสําเร็จครบถวน หรือไดรับการผอนผันจากคูสัญญาฝายที่เก่ียวของ (“เงื่อนไขบังคับกอนเสร็จสมบูรณ”) คูสัญญา
จึงจะดําเนินการซ้ือขายหุนและหนวยลงทุนตามที่กําหนดในสัญญาซ้ือขายหุนและหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาธุรกรรมซ้ือหุน
และซ้ือหนวยลงทุนจะแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1/2566 (“วันที่สัญญาซื้อขายหุนและหนวยลงทุนเสร็จสมบูรณ”) 

สัญญาซ้ือขายหุนและหนวยลงทุนที่จะเขาทํามีรายละเอียด เงื่อนไข รวมถึงเงื่อนไขบังคับกอนที่สําคัญ ซึ่งคูสัญญาตกลงที่
จะเร่ิมดําเนินการตามเงื่อนไขบังคับกอนของสัญญาซ้ือขายหุนและหนวยลงทุนนับแตวันที่ลงนามในบันทึกขอตกลง ดังตอไปนี้  
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(ก) ผูซื้อไดรับอนุญาตจาก กสทช. ภายใต ประกาศที่เก่ียวของเพื่อเขาทําธุรกรรมซ้ือหุนและซ้ือหนวยลงทุน 

(ข) บริษัทฯ และ ACU ในฐานะผูขายดําเนินการใหที่ประชุมผูถือหุนของผูขาย มีมติอนุมัติการขายหุนของ TTTBB 
และหนวยลงทุนของ JASIF ใหแก AWN ในฐานะผูซื้อ (ตามแตกรณี) 

(ค) ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของ JASIF มีมติอนุมัติการแกไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในสัญญาตาง ๆ ระหวาง JASIF 
JAS TTTBB และ TTTI (ตามแตกรณี) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการแกไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาท่ี
สําคัญดังตอไปนี้   

(1) การยกเลิกและแกไขสัญญา ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การยกเลิกและแกไขสัญญา ท่ีสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

(1.1) การยกเลิก (ก) สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชา (Amended and 
Restated Rental Assurance Agreement) และ (ข) สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา
ใหบริการจัดหาผูเชาทรัพยสิน (Amended and Restated Marketing Services 
Agreement) และ  

(1.2) การแกไขสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลัก (Amended and Restated Main 
Lease Agreement) โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ คือ (ก) การขยายอายุของสัญญาแกไข
เพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาเชาหลักจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2580 และ กําหนดอัตราคาเชา
ต้ังแตวันที่ 30 มกราคม 2575 จนถึง 31 ธันวาคม 2575 จะเทากับ 402.37 บาทตอคอร
กิโลเมตรตอเดือน ทั้งนี้ อัตราคาเชาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2576 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2580 จะมีการปรับขึ้นอัตราคาเชาดังกลาวขางตน ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปตามอัตรา
การเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ลาสุดที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ทั้งนี้ ไม
เกินรอยละ 3 ตอป แตไมตํ่ากวารอยละ 0 ตอป และ (ข) การยกเลิกสิทธิของ JASIF ในการตอ
อายุสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลัก (Amended and Restated Main 
Lease Agreement) 

(2) การโอนสิทธิและหนาท่ีของ JAS ภายใตสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาขอตกลงดําเนินการ 
(Amended and Restated Undertaking Agreement) ใหแกผูซื้อ และการแกไขรายละเอียดบาง
ประการในสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาขอตกลงดําเนินการ (Amended and Restated 
Undertaking Agreement) เชน การแกไขและยกเลิกการถูกจํากัดมิใหดําเนินการบางประการ และการ
แกไขและยกเลิกเงื่อนไขการดํารงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ เปนตน 

(2.1.1)  

(ง) ผูถือหุนรายใหญของผูขาย (กลาวคือ นายพิชญ โพธารามิก) เขาทําหนังสือตกลงดําเนินการ (Letter of 
Undertaking) วาจะไมประกอบธุรกิจที่แขงขันกับ TTTBB TTTI และ INC 
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(จ) TTTBB และ TTTI ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร ภายใตสัญญาทางการเงินตาง ๆ จากธนาคารท่ี
เก่ียวของเพื่อเขาทําธุรกรรมจําหนายหุนและธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุน 

(ฉ) บริษัทฯ ดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนของ บริษัท ทรี บีบี จํากัด (“3BB”) โดยให TTTBB TTTI และ INC 
เขาถือหุนใน 3BB รวมรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของ 3BB กอนวันที่สัญญาซ้ือขาย
หุนและหนวยลงทุนเสร็จสมบูรณ 

(ช) ไมมีการเปล่ียนแปลง เหตุการณ หรือสภาวการณใด ๆ ภายหลังจากวันที่ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุนและหนวย
ลงทุน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดหรือกอใหเกิดผลกระทบในแงลบอยางมีนัยสําคัญตอ ธุรกิจ เงื่อนไข (ทางการเงินหรือ
อยางอื่น) ผลการดําเนินงาน การดําเนินงาน ทรัพยสิน (รวมถึงอสังหาริมทรัพยและใบอนุญาต) หรือความรับผิด
ของ กลุม TTTBB หรือ JASIF (ตามแตกรณี) 

(ซ) ไมมีการบัญญัติหรือบังคับใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ ประกาศใด ๆ ภายหลังจากวันที่ลงนามใน
สัญญาซ้ือขายหุนและหนวยลงทุนที่หามมิใหคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งกระทําการใด ๆ เพื่อใหสัญญาสําเร็จ หรือ
ที่จะสงผลใหการปฏิบัติตามสัญญาของคูสัญญาเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  และ/หรือ 
คําส่ังจากหนวยงานของรัฐ 

ทั้งนี้ รายละเอียดการชําระราคาและเงื่อนไขการชําระราคาปรากฏตามขอ 5. 

(2) คูสัญญาที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัทฯ 

ผูจะซื้อ : บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด (AWN) และ/หรือ บุคคลที่ AWN กําหนด 
ผูจะขาย : 1) ACU  ในฐานะผูจะขายหุน TTTBB 

2) บริษัทฯ ในฐานะผูจะขายหนวยลงทุน JASIF 
ความสัมพันธ : ผูจะซ้ือและผูจะขายไมไดเก่ียวของหรือมีความสัมพันธใดๆ ตอกัน ดังนั้น ผูจะซ้ือจึงไมเขาขาย

เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 
 

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดรายการ 
 
3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

คูสัญญาไดเขาทําบันทึกขอตกลงเพ่ือกําหนดกรอบการทํารายการ โดยภายหลังจากเง่ือนไขบังคับกอนในบันทึก
ขอตกลงสําเร็จครบถวน คูสัญญาจะเขาทําสัญญาซื้อขายหุนและหนวยลงทุนเพ่ือเขาทําธุรกรรมจําหนายหุนและ
ธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุนกันตอไป โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญตามที่สรุปไวในขอ 1 ของสารสนเทศฉบับนี้  

 

ในการโอนหุนตามธุรกรรมจําหนายหุน AWN จะเขาซ้ือหุนของ TTTBB จาก ACU ทั้งนี้ ACU ในฐานะผูขาย จะตอง

ดําเนินการใหผูถือหุนรายอื่นๆ ของ TTTBB ขายหุนของ TTTBB ใหกับ AWN    ดังนี้  

ชื่อผูขาย จํานวนหุนท่ีขาย 
(หุน) 

คิดเปนสัดสวน
รอยละ 

1) ACU 7,529,234,885 99.87
2) นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล 1,250 0.00 



 

8/32 
 

ชื่อผูขาย จํานวนหุนท่ีขาย 
(หุน) 

คิดเปนสัดสวน
รอยละ 

3) นางนิตย วิเสสพันธุ 1,250 0.00 

4) นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ 1,250 0.00 

5) นายสมบุญ พัชรโสภาคย 1,250 0.00 

6) นางสาวสมโภชน สุขเจริญ 1,250 0.00 
7) นางสาวอนัญญา บัวเผื่อน 1,250 0.00 

รวม 7,529,242,385 99.87 
 
นอกจากนี้ ACU จะดําเนินการใหผูถือหุนรายอื่นของ TTTI ขายหุนของ TTTI จํานวน 700 หุนใหแก AWN    และ
ดําเนินการใหผูถือหุนรายอื่นของ INC ขายหุนของ INC จํานวน 3 หุน ใหแก AWN   
 

 AWN จะเขาซ้ือหนวยลงทุนของ JASIF จากบริษัทฯ จํานวน 1,520,000,000 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.00 ของ
จํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของ JASIF   

3.2  การคํานวณขนาดรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 
 
การเขาทํารายการดังกลาวเขาขายเปนรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ตามประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง
สินทรัพย  โดยสําหรับธุรกรรมการขายหุน มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิเทากับรอยละ 
110.03 คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และสําหรับ
ธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุน มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน เทากับรอยละ 13.58  โดยบริษัทฯ 
ไมมีรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 6 เดือนที่ผานมา  

 

 
การคํานวณขนาดรายการดังกลาวอางอิงจากงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ของบริษัทฯ 
งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เกณฑที่ใชในการคํานวณ สูตรการคํานวณ
1. เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA ของเงินลงทุนในบริษัท x สัดสวนที่ไดมาหรือจําหนายไป) x 100 

NTA ของบริษัทจดทะเบียน 
2. เกณฑกําไรสุทธิ (กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท x สัดสวนที่ซื้อหรือ

ขาย) x 100 
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 

3. เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน มูลคารายการที่จายหรือไดรับ* x 100 
สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน 

4. เกณฑเปรียบเทียบมูลคาของ
หลักทรัพยที่บริษัทออกให 

จํานวนหุน ทุนที่บริษัทออกเพื่อชําระคาสินทรัพย x 100 
จํานวนหุนที่ชําระแลวของบริษัท 
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(1) ธุรกรรมจําหนายหุน 

เกณฑที่ใชในการคํานวณ ธุรกรรมการขายหุน 
1. เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 99.87% x 4,656 ลานบาท / 4,226 ลานบาท 

= รอยละ 110.03 
2. เกณฑกําไรสุทธิ ไมใชในการคํานวณ* 

3. เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน 100% x 19,500 ลานบาท / 95,151 ลานบาท 

= รอยละ 20.50 
4. เกณฑเปรียบเทียบมูลคาของหลักทรัพยที่บริษัท

ออกให 
ไมใชในการคํานวณ 

*กําไรสุทธิบนงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ TTTBB สําหรับ 4 ไตรมาสลาสุดเทากับ  -1,103 ลานบาท และ -1,829 ลานบาท ตามลําดับ 

(2) ธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุน 

เกณฑที่ใชในการคํานวณ ธุรกรรมการขายหนวยลงทุน 
1. เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ไมใชในการคํานวณ 

2. เกณฑกําไรสุทธิ ไมใชในการคํานวณ 

3. เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน 100% x 12,920 ลานบาท / 95,151 ลานบาท 

= รอยละ 13.58 
4. เกณฑเปรียบเทียบมูลคาของหลักทรัพยที่บริษัท

ออกให 
ไมใชในการคํานวณ 

 

การทํารายการดังกลาวเขาขายเปนรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ประเภทท่ี 1 กลาวคือ มีขนาดรายการสูงกวารอยละ 50  
บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยตามท่ีไดกลาวไวแลวในตอนตน 

 
(4) รายละเอียดของสินทรัพยที่จําหนายไป 
 

4.1 ประเภทและจํานวนสินทรัพยที่จําหนาย 

ธุรกรรมจําหนายหุน  
หุนสามัญของ TTTBB มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวมจํานวน 7,529,234,885 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.87 
ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของ TTTBB ซึ่งถือ ACU   
 
นอกจากนี้ ในการโอนขายหุน TTTBB ตามธุรกรรมจําหนายหุนจะสงผลใหกลุมบริษัท TTTBB ทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย 
TTTI, ICN และ 3BB โอนออกไปจากกลุมของบริษัทฯ พรอมกัน   



 

ธุรกรร
หนวย
JASIF

 

4.2 ขอมู

4.2.

ชื่อบ

เลขท

ทุนจ
11 เ

ทุนช
11 เม

ที่ต้ัง

 
รมจําหนายหนว
ยลงทุนของ JAS
F ซึ่งถือโดยบริษ

มลูทั่วไป 

1 ขอมูลทั่ว

บริษัท 

ทะเบียนนิติบุค

จดทะเบียน (ณ
เมษายน 2565)

ชําระแลว (ณ วั
มษายน 2565) 

งสํานักงานใหญ

วยลงทุน  
SIF จํานวน 1
ษัทฯ     

แผนภา

ัวไปของ TTTB

คล 

 วันที่  
) 

วนัท่ี  

ญ 

,520,000,000 

าพโครงสรางก

BB  

: บริษัท ท

: 010755

: 9,250,0

: 7,539,2

: เลขท่ี 2

 

หนวย คิดเปน

 
กลุมบริษัทแล

 

ทริปเปลที บรอ

50000149  

000,000 บาท

242,315 บาท

00 หมูที่ 4 ถนน

นสัดสวนรอยละ

ะกิจการท่ีจําห

ดแบนด จํากัด 

นแจงวัฒนะ ตํา

ะ 19.00 ของจํา

หนายไป 

(มหาชน) 

าบลปากเกร็ด อ

านวนหนวยลงท

อําเภอปากเกร็
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ทุนทั้งหมดของ

 

รจ 

2 

ง 
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จังหวัดนนทบุรี 11120 

เว็บไซต : https://fiber.3bb.co.th  

TTTBB มีบริษัทยอย คือ TTTI และ INC และจะไดมาซ่ึงบริษัทยอย 3BB ตามเงื่อนไขบังคับกอนตามสัญญาซื้อขายหุน

และหนวยลงทุน โดย TTTBB ถือหุนอยูใน (1) TTTI รอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน TTTI ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง จาก กสทช. โดยมีธุรกิจหลักคือ การเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) ซึ่ง
เนนการใหบริการอินเทอรเน็ตและ Solution แกลูกคาองคกร นอกจากนี้ TTTBB รวมมือกับ บริษัท ทรี บีบี ทีวี จํากัด ในการใหบริการ
อินเทอรเน็ตทีวี (Internet TV) แกลูกคาผูใชบริการอินเทอรเน็ต (2) INC รอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน INC โดยมีธุรกิจหลักคือ 
การพัฒนา จําหนายหรือใหบริการซอฟตแวรประเภทตางๆ และระบบซอฟตแวรสนับสนุนการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และ 
(3) 3BB รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน 3BB โดยมีธุรกิจหลักคือ ใหบริการ Domain Name www.3bb.co.th แก TTTBB  

(ก) TTTBB 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
TTTBB ประกอบธุรกิจหลัก คือ การใหบริการส่ือสารดานเสียง ขอมูลบรอดแบนดอินเทอรเน็ต (Broadband 
Internet) โดยเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใตเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
สามที่ออกใหโดย กสทช. โดยอาจแบงบริการไดเปน 2 ประเภท ไดแก บริการดานขอมูลและบริการดานเสียง 
ดังนี้ 
1) บริการดานขอมูล 

1.1) บริการวงจรเชื่อมตอความเร็วสูง  

TTTBB เปนผูใหบริการวงจรเชื่อมตอความเร็วสูง สําหรับใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Hi speed 
Internet) หรือ บรอดแบนดอินเทอรเน็ต (Broadband Internet) โดย TTTBB เลือกใชเทคโนโลยี FTTx 
เปนหลักในการใหบริการ โดยเทคโนโลยี FTTx บนโครงขายของบริษัทผานสายเคเบ้ิลใยแกวนําแสง
สามารถใหบริการรับ-สงขอมูลไดความเร็วสูงถึง 10 Gbps ซึ่งเปนคุณสมบัติที่เหนือกวาการใหบริการ
ผานโครงขายโทรศัพทเคล่ือนที่ หรือโครงขายไรสายอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อรองรับความตองการของผูใชบริการ
ที่ตองการความเร็วที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
ปจจุบัน TTTBB รวมกับ TTTI ใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตภายใตชื่อทางการคาวา 3BB ซึ่ง
ปจจุบันใหบริการความเร็วสูงถึง 1,000 Mbps หรือ 1 Gbps 
1.2) ใหบริการโครงขายดิจิตอล 

TTTBB เปนผูใหบริการโครงขายดิจิตอล ซึ่งเปนบริการวงจรเชาแบบดิจิตอลความเร็วสูง เพื่อเช่ือมโยง
ระบบ ส่ือสารขอมูลตามความตองการของผูใชบริการทั้งบริการส่ือสารขอมูลภายในองคกรและ
เช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต โดยผูใชบริการสามารถเช่ือมโยงการส่ือสารขอมูลระหวางจุดตอจุด (point-to-
point) หรือจุดตอหลายจุด (point-to-multipoint) โดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (Internet 
Protocol หรือ IP) พรอมดวยบริการ โครงขายเสมือนเฉพาะกลุม Virtual Private Network (VPN) ซึ่ง
ใหความปลอดภัยและสามารถควบคุมคุณภาพของวงจรส่ือสารไดเปนอยางดี เหมาะกับธุรกิจหรือ
องคกรที่มีสาขาเปนจํานวนมาก เชน ธนาคาร สถาบันการเงิน ฯลฯ  
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ดวยเทคโนโลยีของโครงขายท่ีทันสมัย และพ้ืนที่ใหบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ TTTBB สามารถ
ใหบริการวงจรเชาแบบดิจิตอลความเร็วสูงไดโดยมีความเร็วสูงถึง 100 Gbps ทําใหสามารถรองรับ
ความตองการของ ผูใชบริการท่ีเปนผูใหบริการส่ือสารขอมูลและโทรคมนาคม ที่มีความตองการเชาใช
โครงขายดิจิตอล นอกเหนือจากผูใชบริการที่เปนองคกรธุรกิจทั่วไป 
  

2) บริการดานเสียง 

2.1) บริการโทรศัพทพื้นฐาน 
TTTBB เปนผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐานดวยเทคโนโลยีที่ใชสัญญาณอินเทอรเน็ตในรูปแบบของ Digital 
Signal เปนส่ือในการนําพาสัญญาณเสียงโทรศัพทกับขอมูลไปในเวลาเดียวกัน ผานชุมสายระบบ 
Next Genearation Network (NGN) ซึ่งเปนชุมสายที่ใชระบบอินเทอรเน็ตโปรโตคอล หรือ IP ทั้งหมด 
การนําระบบน้ีมาใชจะทําใหผูใชบริการโทรศัพทสามารถไดรับบริการท่ีมีคุณภาพในระดับใกลเคียงกับ
ระบบโทรศัพทพื้นฐานแบบเดิมสามารถใหบริการเสริมตางๆ เชน การแสดงเลขหมาย การจัดประชุม
สามสายโทรศัพทวิดีโอ และเสียงเพลงรอสาย เปนตน  
TTTBB มุงเนนการใหบริการโทรศัพทพื้นฐานแกผูใชบริการกลุมลูกคาธุรกิจที่มีความตองการที่
ปรับเปล่ียน ตลอดเวลา โดยสามารถใหบริการเลขหมายควบคูกับโซลูชั่นตูสาขาโทรศัพทระบบไอพี IP 
PBX ทําใหสามารถรวมระบบไอทีและระบบโทรศัพทของผูใชบริการ ชวยลดคาใชจายและเงินลงทุน
ของผูใชบริการไดเปนอยางมาก 

คณะกรรมการบริษัท  

รายชื่อคณะกรรมการ TTTBB (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตําแหนง 

1. นาย สุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการ 

2. นางสาว จงรัก โรจนวิภาต กรรมการ 

3. นาย วสุ ประสานเนตร กรรมการ 

4. นาย อนุพงษ โพธารามิก กรรมการ 

5. นาย สมบุญ พัชรโสภาคย กรรมการ 

6. นาย ยอดชาย อัศวธงชัย กรรมการ 

7. นาย กิตติพงษ วัฒนกุลเจริญ กรรมการ 

ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทําธุรกรรมซื้อหุนและซื้อหนวยลงทุนแลวเสร็จ บริษัทฯ และ/หรือ ผูซื้อจะดําเนินการเปล่ียนแปลง
กรรมการทั้งหมดของ TTTBB  

ผูถือหุน 
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รายชื่อผูถือหุน TTTBB ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน (ณ วันที่ 22 เมษายน 2565) 

ผูถือหุน จํานวนหุน (หุน) รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด

1. ACU 7,529,234,885 99.87 

2. บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 9,999,930 0.13 

3. นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล 1,250 0.00 

4. นางนิตย วิเสสพันธุ 1,250 0.00 

5. นางช่ืนกมล ตรีสุทธาชีพ 1,250 0.00 

6. นายสมบุญ พัชรโสภาคย 1,250 0.00 

7. นางสาว สมโภชน สุขเจริญ 1,250 0.00 

8. นางสาว อนัญญา บัวเผ่ือน 1,250 0.00 

รวม 7,539,242,315 100 

ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทําธุรกรรมซื้อหุนและซื้อหนวยลงทุนแลวเสร็จ รายชื่อผูถือหุนของ TTTBB จะมีดังตอไปนี้ 

ผูถือหุนรายใหญ จํานวนหุน (หุน) รอยละของจํานวนหุน
ทั้งหมด 

1. ผูซื้อ และ/หรือ บุคคลที่ผูซื้อกําหนด 7,529,242,385 99.87 

2. บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 9,999,930 0.13 

รวม 7,539,242,315 100.00

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงนิ  

งบแสดงฐานะทางการเงินของ TTTBB มีรายละเอียด ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2564 

ณ วันที่  
31 มีนาคม 

2565 
สินทรัพย  
สินทรัพยหมุนเวียน  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 22,191.2 522.4 975.7 1,043.1
เงินลงทุนชั่วคราว 1,000.4 - - -
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญของกลุมบริษัท 3,695.8 4,047.0 2,255.0 2,256.0
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,078.8 1,157.8 1,066.5 967.5
รวมสินทรัพยหมุนเวียน  27,966.2 5,727.1 4,297.2 4,266.6 
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(หนวย: ลานบาท) 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2564 

ณ วันที่  
31 มีนาคม 

2565 
สินทรัพยไมหมุนเวียน  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 36,464.2 34,059.4 31,913.7 31,583.6
สินทรัพยสิทธิการใช - 55,434.1 50,285.6 49,622.2
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,924.3 904.7 1,124.1 1,190.3
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 38,388.5 90,398.1 83,323.4 82,396.0 
รวมสินทรัพย 66,354.7 96,125.3 87,620.6 86,662.6 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน  
หนี้สินหมุนเวียน  
เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 1,604.1 1,768.5 2,604.4 387.5
สวนของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 

3,485.6 3,282.5 2,368.1 2,773.3

สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 

337.3 4,051.4 4,258.0 4,266.2

สวนของสํารองการประกันรายไดคาเชาที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป 

3,084.9 3,099.2 3,134.7 3,145.7

ภาษีเงินไดคางจาย 5,796.3 33.3 13.8 11.4
เงินปนผลคางจายแกบริษัทใหญ 12,816.7 - - -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,185.1 1,040.2 842.3 1,263.5
รวมหนี้สินหมุนเวียน 28,309.9 13,275.1 13,221.3 11,847.5 
หนี้สินไมหมุนเวียน  
หนี้สินตามสัญญาเชาสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 

639.3 52,160.8 48,067.0 47,628.7

สํารองการประกันรายไดคาเชาสุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป  

23,277.2 20,555.4 17,224.6 16,512.8

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 630.8 672.1 708.4 709.6
สํารองคาขออนุญาตพาดสายเสนใยแกวนําแสง 792.0 791.9 791.9 790.7
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 1,181.6 1,288.6 2,290.5 4,011.3
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 26,520.9 75,468.8 69,082.4 69,653.0 
รวมหนี้สิน 54,830.8 88,743.9 82,303.7 81,500.6 
สวนของผูถือหุน  
ทุนเรือนหุน 
ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ 9,250,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 
บาท  

9,250.0 9,250.0 9,250.0 
9,250.0
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(หนวย: ลานบาท) 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2564 

ณ วันที่  
31 มีนาคม 

2565 
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

หุนสามัญ 7,539,242,315 หุน มูลคาหุนละ 1 
บาท 

7,539.2 7,539.2 7,539.2 
7,539.2

กําไรสะสม 
จัดสรรแลว 
สํารองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 659.9 659.9 659.9 659.9
สํารองตามกฎหมาย - บริษัทยอย 11.0 11.0 11.0 11.0
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน) 3,313.8 (828.7) (2,893.2) (3,048.1)
รวมสวนของผูถือหุน 11,524.0 7,381.4 5,316.9 5,162.0 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 66,354.7 96,125.3 87,620.6 86,662.6 
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สรุปงบกําไรขาดทุน  

งบกําไรขาดทุนของ TTTBB มีรายละเอียด ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) ป 2562 ป 2563 ป 2564 
31 มีนาคม 

2565 

รายได  

รายไดจากการใหบริการ 18,407.9 17,679.8 18,167.3  4,629.2 

รายไดจากการขายสินคา 26.9 15.1 52.1  29.6 

กําไรจากการขายทรัพยสินเขากองทุน 17,182.5 - - - 

รายไดคาบริหารดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสินเสนใยแกวนํา
แสง 

263.5 389.6 401.3  103.4 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 247.6 - - 23.3 

รายไดจากการโอนกลับภาระหนี้สิน - - 608.5  - 

อื่นๆ 75.1 42.4 34.7  5.0 

รวมรายได 36,203.5 18,126.9 19,264.0  4,790.4 

คาใชจาย  

ตนทุนการใหบริการ 12,265.9 12,671.3 12,338.7  2,875.8 

ตนทุนขาย 20.3 18.3 48.7  12.5 

คาใชจายในการขายและบริการ 1,253.2 1,249.2 1,024.2  226.9 

คาใชจายในการบริหาร 3,743.4 4,137.8 3,886.4  908.4 

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ 230.7 280.1 282.9  69.9 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน - 22.8 101.7  - 

รวมคาใชจาย 17,513.5 18,379.5 17,682.6  4,093.6 

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 18,690.0 (252.6) 1,581.4  696.8 

รายไดทางการเงิน 26.1 73.3 134.6  28.3 

ตนทุนทางการเงิน 255.4 3,872.5 3,614.8 (884.4) 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 18,460.7 (4,051.8) (1,898.8) (159.3) 

ภาษีเงินได 8,955.9 74.0 165.7 4.4 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 9,504.8 (4,125.8) (2,064.5) (154.9) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (118.3) (16.8) - -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 9,386.5 (4,142.6) (2,064.5) (154.9) 
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(ข) TTTI 

TTTI มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 100 ลานบาท 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
TTTI มีธุรกิจหลักคือ การเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) ซึ่งเนนการใหบริการ
อินเทอรเน็ตและแอพพลิเคช่ันตาง ๆ ตามรายละเอียดในใบอนุญาต โดย TTTI สามารถใหบริการอินเทอรเน็ต
แบบท่ีหนึ่งประเภทไมมีโครงขายโทรคมนาคมเปนของตนเอง สามารถใหบริการอินเทอรเน็ตในประเภทบริการ 
อินเทอรเน็ตแบบ Leased Line และบริการอื่น ๆ เชน Web Hosting, Mail Hosting, Backup Server และ
สามารถใหบริการอินเทอรเน็ตแกลูกคาประเภทองคกร โดยสามารถใหบริการไดในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัท  

รายชื่อคณะกรรมการ TTTI (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตําแหนง 

1. นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการ 

2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย กรรมการ 

3. นายยอดชาย อัศวธงชัย กรรมการ 

4. นายกิตติพงษ วัฒนกุลเจริญ กรรมการ 

ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทําธุรกรรมซื้อหุนและซื้อหนวยลงทุนแลวเสร็จ บริษัทฯ และ/หรือ ผูซื้อจะดําเนินการเปล่ียนแปลง
กรรมการทั้งหมดของ TTTI  

ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุน TTTI ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน (ณ วันที่ 22 เมษายน 2565) 

ผูถือหุน จํานวนหุน (หุน) รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด
1. บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) 9,999,300 99.99 
2. นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล 100 0.00 

3. นางนิตย วิเสสพันธุ 100 0.00 
4. นางช่ืนกมล ตรีสุทธาชีพ 200 0.00 
5. นายสมบุญ พัชรโสภาคย 100 0.00 
6. นางสาวสมโภชน สุขเจริญ 100 0.00 
7. นายฉัตรไชย อาณาวรรณ 100 0.00 

รวม 10,000,000 100.0 
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ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทําธุรกรรมซื้อหุนและซื้อหนวยลงทุนแลวเสร็จ รายชื่อผูถือหุนของ TTTI จะมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

ผูถือหุนรายใหญ จํานวนหุน (หุน) รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด 

1. TTTBB 9,999,300 99.99 

2. ผูซื้อ และ/หรือ บุคคลที่ผูซื้อกําหนด 700 0.00 

รวม 10,000,000 100.0

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงินของ TTTI มีรายละเอียด ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2562 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2563 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2564 

ณ วันที่  
31 มีนาคม 

2565 

สินทรัพย     

สินทรัพยหมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 326.3  143.7  220.0  267.0 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 766.5  705.6  219.7  198.9 

ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ 147.0  54.2  37.8  26.9 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 14.2 17.2 83.5 76.5 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,254.0 920.7 561.0  569.4 

สินทรัพยไมหมุนเวียน     

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 2,931.2 2,972.5 138.4  127.7 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 106.3 134.4 8.3  7.9 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 85.8 87.6 55.9 53.0 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,123.2 3,194.6 202.6  188.6 

รวมสินทรัพย 4,377.2 4,115.3 763.6  758.0 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน     

หนี้สินหมุนเวียน     

เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 165.4 227.9 7.6  - 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 2,363.0 2,506.2 581.6  594.5 

รายไดรับลวงหนาจากลูกคา 512.9 598.0 0.0  - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 92.3 107.0 33.2 30.7 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,133.6 3,439.1 622.4  625.1 
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(หนวย: ลานบาท) ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2562 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2563 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2564 

ณ วันที่  
31 มีนาคม 

2565 

หนี้สินไมหมุนเวียน     

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ จากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป 

16.6 55.2 31.6  28.6 

เงินมัดจํารับจากลูกคา 456.6 394.6 -  - 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 473.2 449.7 31.6  28.6 

รวมหนี้สิน 3,606.8 3,888.8 654.0  653.8 

สวนของผูถือหุน     

ทุนเรือนหุน     

ทุนจดทะเบียน     

หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 100.0 100.0 100.0  100.0 

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว     

หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 100.0 100.0 100.0  100.0 

กําไรสะสม     

จัดสรรแลว     

สํารองตามกฎหมาย 10.0 10.0 10.0  10.0 

ยังไมไดจัดสรร 660.4 116.5 (0.4) (5.8) 

รวมสวนของผูถือหุน 770.4 226.5 109.6  104.2 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 4,377.2 4,115.3 763.6  758.0 

งบกําไรขาดทุน 

งบกําไรขาดทุนของ TTTI มีรายละเอียด ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) ป 2562 ป 2563 ป 2564 
31 มีนาคม 

2565 

รายได  

รายไดจากการใหบริการ 17,060.6 17,318.6 10,242.7  111.9 

รายไดจากการขายสินคา 23.4 5.2 0.5  - 

ดอกเบี้ยรับ 2.0 1.3 0.5  0.04 

รายไดอื่น 15.0 23.1 17.7  4.1 

รวมรายได 17,101.1 17,348.2 10,261.4  116.0 
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(หนวย: ลานบาท) ป 2562 ป 2563 ป 2564 
31 มีนาคม 

2565 

คาใชจาย  

ตนทุนการใหบริการ 14,666.1 14,911.3 8,936.7  113.0 

ตนทุนขาย 16.8 1.8 0.2  - 

คาใชจายในการขายและบริการ 1,155.1 1,190.6 587.3  0.4 

คาใชจายในการบริหาร 618.0 618.5 416.5  9.3 

หนี้สงสัยจะสูญและหน้ีสูญ (กลับรายการ) 230.2 279.5 155.7  (2.3) 

รวมคาใชจาย 16,686.2 17,001.7 10,096.5  120.4 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 414.8 346.5 164.9  (4.4) 

คาใชจายทางการเงิน 3.3 22.4 10.9 (0.5) 

กําไรกอนภาษีเงินได 411.6 324.0 154.0  (4.9) 

ภาษีเงินได 84.4 67.9 170.9 (0.5) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 327.2 256.1 (16.9) (5.4) 

(ค) INC 

INC มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 10 ลานบาท 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
INC เปนบริษัทยอยที่จัดต้ังขึ้นเพื่อเปนผูพัฒนา จําหนาย หรือใหบริการซอฟตแวรทั่วไป และซอฟตแวรสนับสนุน
การใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ซึ่งจะชวยสงเสริมและสรางมูลคาเพิ่มใหแกธุรกิจหลักของ TTTBB และ 
TTTI และยังสามารถนําซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นจําหนายแกผูใหบริการประเภทอื่น ๆ ไดอีกดวย 
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ  
INC พัฒนา และจําหนาย หรือใหบริการซอฟตแวรตามที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนมุงเนนการพัฒนาซอฟตแวร
ที่สนับสนุนการใหบริการเสริมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ปจจุบัน INC มีผลิตภัณฑ
หลัก เชน 3BB Member Application InCloud Storage Program  
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คณะกรรมการบริษัท  

รายชื่อคณะกรรมการ INC (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตําแหนง 

1. นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการ 

2. นางนิตย วิเสสพันธุ กรรมการ 

3. นายสมบุญ พัชรโสภาคย กรรมการ 

4. นายธีรศักด์ิ จีรอัศวพงศ กรรมการ 

ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทําธุรกรรมซื้อหุนและซื้อหนวยลงทุนแลวเสร็จ บริษัทฯ และ/หรือ ผูซื้อจะดําเนินการเปล่ียนแปลง
กรรมการทั้งหมดของ INC  

ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุน INC ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน (ณ วันที่ 22 เมษายน 2565) 

ผูถือหุน จํานวนหุน (หุน) รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด

1. บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด 
(มหาชน) 

99,997 99.99 

2. นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล 1 0.00 

3. นางนิตย วิเสสพันธุ 1 0.00 

4. นายธีรศักด์ิ จีรอัศวพงศ 1 0.00 

รวม 100,000 100.00 

ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทําธุรกรรมซื้อหุนและซื้อหนวยลงทุนแลวเสร็จ รายชื่อผูถือหุนของ INC จะมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผูถือหุนรายใหญ จํานวนหุน (หุน) รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด 

1. TTTBB 99,997 99.99 

2. ผูซื้อ และ/หรือ บุคคลที่ผูซื้อกําหนด 3 0.00 

รวม 100,000 100.0

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงินของ INC มีรายละเอียด ดังนี้ 
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(หนวย: ลานบาท) 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2564 
ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2565 
สินทรัพย  
สินทรัพยหมุนเวียน  
ลูกหนี้การคา-กิจการที่เก่ียวของกัน 1,274.4 - - 25.5
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5.7 22.1 4.7 2.4
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,280.2 22.1 4.7  27.9 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1.2 0.7 0.7  0.7 
รวมสินทรัพย 1,281.4 22.7 5.4  28.6 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน  
หนี้สินหมุนเวียน  
เจาหน้ีอื่นและภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ 86.5 1.5 2.6  7.4
รวมหนี้สินหมุนเวียน 86.5 1.5 2.6  15.0 
หนี้สินไมหมุนเวียน  
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 11.4 5.8 6.1  0.0
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 11.4 5.8 6.1  0.0 
รวมหนี้สิน 97.9 7.3 8.8  15.0 
สวนของผูถือหุน  
ทุนเรือนหุน 
ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 10.0 10.0 10.0  10.0
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 10.0 10.0 10.0  10.0
กําไรสะสม 
สํารองตามกฎหมาย 1.0 1.0 1.0  1.0
ยังไมไดจัดสรร 1,172.5 4.4 (14.4) (14.4)
รวมสวนของผูถือหุน 1,183.5 15.4 (3.4) 13.6 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,281.4 22.7 5.4  28.6 

สรุปงบกําไรขาดทุน  

งบกําไรขาดทุนของ INC มีรายละเอียด ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) ป 2562 ป 2563  ป 2564 
31 มีนาคม 

2565 

รายไดจากการใหบริการ 664.0 159.5 5.0  12.0 

ดอกเบี้ยรับ 0.0 0.1 0.0  0.0 

รายไดอื่น - - 0.5  16.9 
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(หนวย: ลานบาท) ป 2562 ป 2563  ป 2564 
31 มีนาคม 

2565 

รวมรายได 664.0 159.6 5.5  28.9 

คาใชจาย  

ตนทุนการใหบริการ 41.1 7.9 2.1  7.9 

คาใชจายในการบริการ 0.0 0.0 0.0  0.0 

คาใชจายในการบริหาร 17.6 19.8 22.2  4.1 

รวมคาใชจาย 58.7 27.7 24.3  12.0 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 605.3 131.9 (18.8) 17.0 

(ง) 3BB 

3BB มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 52 ลานบาท 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
3BB ใหบริการ Domain Name www.3bb.co.th แก TTTBB ดังนั้น คูสัญญาจึงตกลงกันใหมีการปรับโครงสราง
เพื่อโอนหุนของ 3BB ซึ่งถือโดยบริษัทฯ ไปยังกลุมบริษัท TTTBB เพื่อใหเปนสวนหนึ่งของการทํารายการในคร้ังนี้ 

 

คณะกรรมการบริษัท  

รายชื่อคณะกรรมการ 3BB (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตําแหนง 

1. นายสมบุญ พัชรโสภาคย กรรมการ 

2. นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการ 

3. นายธีรศักด์ิ จีรอัศวพงศ กรรมการ 

ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทําธุรกรรมซื้อหุนและซื้อหนวยลงทุนแลวเสร็จ บริษัทฯ และ/หรือ ผูซื้อจะดําเนินการเปล่ียนแปลง
กรรมการทั้งหมดของ 3BB  
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ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุน 3BB ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน (ณ วันที่ 20 เมษายน 2565)  

ผูถือหุน จํานวนหุน (หุน) รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด

1. JAS 5,199,993 99.99 

2. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท 1 0.00 

3. นายสมบุญ พัชรโสภาคย 1 0.00 

4. นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล 1 0.00 

5. นายธีรศักด์ิ จีรอัศวพงศ 2 0.00 

6. นายพิสิฐ ตันติโรจนกิจการ 1 0.00 

7. ACU 1 0.00 

รวม 5,200,000 100.0 

ทั้งนี้ กอนวันที่เขาทําธุรกรรมซื้อหุนและซื้อหนวยลงทุนแลวเสร็จ รายชื่อผูถือหุนของ 3BB จะมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผูถือหุนรายใหญ จํานวนหุน (หุน) รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด 

1. TTTBB 5,199,998 99.99 

2. TTTI 1 0.00 

3. INC 1 0.00 

รวม 5,200,000 100.0

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงินของ 3BB มีรายละเอียด ดังนี้  

(หนวย: ลานบาท) ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2562 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2563 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2564 

ณ วันที่  
31 มีนาคม

2565 
รวมสินทรัพย 0.0 0.1 0.1 0.09 
รวมหนี้สิน 0.1 0.1 0.1 0.1 

 
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 52.0 52.0 52.0 52.0
ขาดทุนสะสม (52.1) (52.0) (52.0) (52.0)
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 0.0 0.1 0.1 0.1 
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งบกําไรขาดทุน 

งบกําไรขาดทุนของ 3BB มีรายละเอียด ดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2562 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2563 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2564 

ณ วันที่  
31 มีนาคม

2565 
รวมรายได 0.1 0.1 0.1 0.0 
รวมคาใชจาย 0.1 0.1 0.1 0.25 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 0.0 0.0 0.0 (0.02) 

4.2.2 ขอมูลทั่วไปของ JASIF  

ชื่อบริษัท : กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน 

บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

ผูดูแลผลประโยชน : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะการจัดหา
ผลประโยชน 

: ให TTTBB เชาใชทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง ตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลัก และ
สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชา 

รายไดตอป : รายไดคาเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 
10,143.78 ลานบาท 

ขอมูลสําคัญอื่นๆ :  2562 2563 2564 

อัตราคาเชาตามสัญญาเชา
หลัก (บาท/คอรกิโลเมตร/
เดือน) 

433.21 436.29 436.29 

อัตราคาเชาตามสัญญา
ประกันรายได คาเชา 
(บาท/คอรกิโลเมตร/เดือน) 

764.48 769.91 769.91 

อัตราคาดูแลและ
บํารุงรักษา (บาท/คอร
กิโลเมตร/ป) 

225.10 231.85 238.81 

ราคาประเมินลาสุด : 99,400,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565; รายงานประเมินลงวันที่ 28 เมษายน 2565) โดย
บริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซัล จํากัด เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income 
Approach) ผูประเมินหลักคือ นางสาว ธัชชฎา ศุภกรพิชาญ 

ภาพรวมสัญญาเชาของ
กองทุน  
 

: JASIF มีผูเชาหลักรายเดียว TTTBB ซึ่งทําธุรกิจโทรคมนาคม 
สัดสวนของทรัพยสินแบงตามปที่ส้ินสุดสัญญา 
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สัญญา ปส้ินสุด
สัญญา 

สัดสวนของทรัพยสินที่สัญญา
ส้ินสุด  

เปรียบเทียบกับทรัพยสิน
ทั้งหมด (%) 

ทรัพยสินตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ี
สัญญาประกันรายไดคาเชาของทรัพยสินที่เขา
ลงทุนคร้ังแรก 

2569 11.67% 

ทรัพยสินตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนท่ี
สัญญาเชาหลักของทรัพยสินทั้งหมดและสัญญา
แกไขเพิ่มเติมและแทนท่ีสัญญาประกันรายไดคา
เชาของทรัพยสินที่เขาลงทุนในการเพิ่มทุนคร้ังแรก 

2575 88.33% 

ประเภทธุรกิจ : JASIF เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงจํานวน 1,680,500 คอรกิโลเมตร ซึ่ง JASIF 

ซื้อจาก TTTBB โดย TTTBB เปนผูเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงของ JASIF ตามสัญญาแกไขเพิ่มเติม

และแทนที่สัญญาเชาหลัก และสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายไดคาเชา  

ทุนชําระแลว  
(ณ วันที่  
31 มีนาคม 2565) 

: 76,683.80 ลานบาท 

เว็บไซต : http://www.jas-if.com  

ผูถือหนวยลงทุนรายใหญ 

รายชื่อผูถือหนวยลงทุนรายใหญ (ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565) 

ผูถือหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน (หนวย) รอยละของจํานวนหนวยลงทนุ
ทั้งหมด 

1. JAS  1,520,000,000 19.00 

2. THE BANK OF NEW YORK MELLON 287,999,999 3.60 

3. บริษัทหลักทรัพย  แลนด  แอนด  เฮาส 
จํากัด (มหาชน) 

225,632,000 2.82 

4. บริษัท  แอล  เอช  ไฟแนนซ เ ชียล  กรุป 
จํากัด (มหาชน) 

217,788,500 2.72 

5. บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 

200,435,327 2.51 

6. ธนาคาร  แลนด  แอนด  เฮ าส  จํ า กัด 172,663,600 2.16 
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ผูถือหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน (หนวย) รอยละของจํานวนหนวยลงทนุ
ทั้งหมด 

(มหาชน) 

7. NORTRUST NOMINEES LIMITED-
NT0 SEC LENDING THAILAND CL 
AC 

131,388,478 1.64 

8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) 
NOMINEES LIMITED 

127,813,843 1.60 

9. ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 126,785,890 1.58 

10. STATE STREET EUROPE LIMITED 101,847,225 1.27 

รวม 3,112,354,862 38.9 

ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทําธุรกรรมซื้อหุนและซื้อหนวยลงทุนแลวเสร็จ รายช่ือผูถือหนวยลงทุนรายใหญของ JASIF จะมี
รายละเอียดดังตอไปนี้  

ผูถือหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน 
(หนวย) 

รอยละของจํานวน
หนวยลงทุนทั้งหมด 

1. ผูซื้อ และ/หรือ บุคคลที่ผูซื้อกําหนด 1,520,000,000 19.00 

2. THE BANK OF NEW YORK MELLON 287,999,999 3.60 

3. บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 225,632,000 2.82 

4. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) 217,788,500 2.72

5. บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 200,435,327 2.51

6. ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 172,663,600 2.16

7. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING 
THAILAND CL AC 

131,388,478 1.64

8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 127,813,843 1.60

9. ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 126,785,890 1.58

10. STATE STREET EUROPE LIMITED 101,847,225 1.27

รวม 3,112,354,862 38.9

สรุปฐานะทางการเงิน  

ฐานะทางการเงินของ JASIF มีรายละเอียด ดังนี้ 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

(หนวย: ลานบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2565 

สินทรัพย     

เงินลงทุนที่แสดงดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรหรือ

ขาดทุน 

3,071.62 3,263.44 4,177.87 4,183.19 

เงินลงทุนในทรัพยสินเสนใย

แกวนําแสงตามมูลคา

ยุติธรรม 

100,200.00 100,700.00 100,000.00 99,400.00 

เงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด 
119.52 774.11 202.43 84.26 

ลูกหนี้จากดอกเบ้ียคางรับ 0.03 0.07 0.03 0.00 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน 2,660.00 - - - 

สินทรัพยอื่น 14.17 14.88 16.41 15.56 

รวมสินทรัพย 106,065.34 104,752.50 104,396.76 103,683.42

หนี้สิน     

คาใชจายคางจาย 215.72 247.32 246.76 177.76 

เงินกูยืมระยะยาวจาก

ธนาคาร 
18,026.88 15,101.75 14,317.05 14,058.29 

รายไดคาเชารับลวงหนา 816.51 816.51 816.51 816.51 

รวมหนี้สิน 19,059.11 16,165.58 15,380.33 15,052.56 

สินทรัพยสุทธิ 87,006.23 88,586.92 89,016.43 88,630.86 

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวย

ลงทุน 
76,683.80 76,683.80 76,683.80 76,683.80 

กําไรสะสม 10,322.43 11,903.12 12,332.63 11,947.06 

สินทรัพยสุทธิ 87,006.23 88,586.92 89,016.43 88,630.86 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 
(บาท) 

10.8757 11.0733 11.1270 11.0788 

จํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายแลว ทั้งหมด ณ วัน
ส้ินงวด (ลานหนวย) 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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(หนวย: ลานบาท) 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 

31 มีนาคม 

2562 2563 2564 2564 2565 

รายได      

รายไดคาเชา 6,354.51 10,143.78 10,143.78 2,535.95 2,567.15 

รายไดดอกเบี้ย 44.55 27.05 17.46 4.21 5.13 

รายไดอื่น 0.00 0.74 0.33 - 0.00 

รวมรายได 6,399.07 10,171.57 10,161.58 2,540.15 2,572.38 

คาใชจาย      

คาธรรมเนียมการจัดการ 62.71 87.98 88.76 21.92 22.06 

คาธรรมเนียมผูดูแล

ผลประโยชน 
11.29 15.84 15.98 3.95 3.97 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5.00 4.00 4.00 1.11 0.99 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 9.17 15.75 13.07 1.12 3.05 

คาใชจายในการดําเนินงาน 315.91 489.34 503.03 131.55 135.07 

ตนทุนทางการเงิน 129.23 948.19 797.31 200.54 190.11 

คาใชจายภาษีจากการ

ลงทุน 
0.17 0.17 0.13 0.04 0.07 

คาใชจายอื่น 48.87 10.09 9.32 2.46 2.64 

รวมคาใชจาย 582.34 1,571.35 1,431.59 362.76 357.95 

กําไรจากการลงทุนสุทธิ 5,816.73 8,600.22 8,729.98 2,177.39 2,214.44 

รายการกําไรสุทธิจากเงิน
ลงทุน 

     

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

0.00 0.03 0.00 0.00 - 

รายการกําไร (ขาดทุน) จาก 
การเปล่ียนแปลงในมูลคา

4,899.83 500.44 (700.47) (400.39) (600.01) 
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(หนวย: ลานบาท) 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 

31 มีนาคม 

2562 2563 2564 2564 2565 

ยุติธรรมของเงินลงทุน 
รวมรายการกําไร 
(ขาดทุน) สุทธิ จากเงิน
ลงทุน 

4,899.83 500.47 (700.47) (400.38) (600.01) 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย
สุทธิ จากการดําเนินงาน 

10,716.56 9,100.69 8,029.51 1,777.01 1,614.43 

 

(5) มูลคารวมของส่ิงตอบแทน เกณฑที่ใชกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทน และการชําระเงิน  
 

5.1 ธุรกรรมจําหนายหุน 
 
 คิดเปนมูลคาทั้งส้ิน 19,500 ลานบาท  ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับกอนเสร็จสมบูรณ ผูซื้อตกลงท่ีจะชําระมูลคาส่ิง

ตอบแทนเปนเงินสดโดยชําระใหแก ACU บาท โดยจะชําระเปนเงินสดในวันทําการซ้ือขายหุน เปนจํานวนเงิน 
18,600  ลานบาท และผูซื้อจะนําเงินจํานวนเงิน 900 ลานบาท ฝากเขาบัญชี ESCROW เพื่อเปนการประกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นเปนเวลา 3 ปนับแตวันที่การซ้ือขายเสร็จสมบูรณ ทั้งนี้ หากไมมีความเสียหายเกิดขึ้นใน
ชวงเวลา 3 ปดังกลาว ACU จะไดรับเงินคืนปละ 1 ใน 3 ของจํานวนเงนิที่ฝากไว 

 
 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทนอางอิงอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเส่ือม

ราคาและคาตัดจําหนาย (EV/ Normalised EBITDA) ประกอบกับการเจรจาตอรองระหวางคูสัญญา 
 
5.2 ธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุน 
 
 คิดเปนมูลคาทั้งส้ิน 12,920 ลานบาท  ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับกอนเสร็จสมบูรณ ผูซื้อจะชําระเงินสดใหแก JAS 

ในวันที่ทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ตามจํานวนดังกลาว ในกรณีที่ JASIF ประกาศจายเงินปนผลในระหวางวันที่ 1 
มกราคม 2566 ถึงวันที่สัญญาซื้อขายหุนและหนวยลงทุนเสร็จสมบูรณ และผูซื้อไมมีสิทธิในการไดรับเงินปนผล
ดังกลาว มูลคาเงินปนผลดังกลาวจะถูกนํามาหักออกจากราคาซ้ือหนวยลงทุน 

   
  เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทนสําหรับธุรกรรมขายหนวยลงทุนของ JASIF คือ อัตราเงินปนผล ที่คาดวา

จะไดรับจากการเขาลงทุนดังกลาว ประกอบกับการเจรจาตอรองระหวางคูสัญญา 
 

(6) มูลคาของสินทรัพยที่จําหนายไป 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 สวนของผูถือหุนบนงบการเงินรวมของ TTTBB เทากับ 5,162 ลานบาท เงินลงทุนของ ACU ใน 
TTTBB เทากับ  7,529 ลานบาท  
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มูลคาหนวยลงทุนตามราคาตลาดเทากับ 9.67 บาทตอหนวย ซึ่งคํานวณจากราคาเฉล่ียของราคาตลาดในชวง 7 วันที่ผานมา 
(วันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565) ทั้งนี้ เงินลงทุนของบริษัทฯ ในหนวยลงทุนตามบัญชี 14,570 ลานบาท ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือ หนวยละ 9.59 บาท ตนทุนดังกลาวเปนตนทุนทางบัญชี ไมไดนําเงินปนผลตอหุนที่ไดรับมาต้ังแต
ต้ังกองทุนมาหักออกจากตนทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลตอหนวยอยูที่ไดรับมาตลอดตั้งแตป 2015 เปนตนมา  
 

(7) ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัท 
การขายสรางผลกําไรและทําใหมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรงมีภาระหนี้ลดลงตลอดจนสามารถนําเงินสวนที่เหลือไปชําระ
หนี้และสามารถสรางโอกาสใหบริษัทฯ ไดเตรียมไวเพื่อหาธุรกิจใหม  

 

(8) แผนการใชเงินที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพย 
เปนไปตามที่ระบุในขอ (10) ของสารสนเทศฉบับนี้  
 

(9) เงื่อนไขในการเขาทํารายการ  
เปนไปตามเงื่อนไขบังคับกอนของบันทึกขอตกลงและสัญญาซ้ือขายหุนและหนวยลงทุนตามที่ระบุรายละเอียดไวในขอ (1) 
ของสารสนเทศฉบับนี้  

 

(10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเขาทํารายการ 
การเจรจาในการทําธุรกรรมในคร้ังนี้มีการกําหนดเงื่อนไขวาธุรกรรมจําหนายหุนและธุรกรรมจําหนายหนวยลงทุนจะตอง

เกิดขึ้นดวยกันทั้งสองธุรกรรม ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ มีกําไรจากการทําธุรกรรมและเปนผลใหบริษัทฯ และมีสถานะทาง

การเงินที่แข็งแรงอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม ธุรกรรมจําหนายหุนถือเปนการขายสินทรัพยในการดําเนินธุรกิจหลักของ

บริษัทฯ (Core Business) โดยการจําหนายหุน TTTBB มีเงื่อนไขที่จะตองจําหนายหนวยลงทุนของ JASIF ตามธุรกรรม

จําหนายหนวยลงทุนไปพรอมกันดวย    ทั้งนี้ หลังจากที่ธุรกรรมขางตนเสร็จส้ินลง  จะสงผลใหกลุมบริษัทฯ ยุติการดําเนิน

ธุรกิจขางตนทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนจากการทํารายการเปนเงินสด อยางไรก็ตาม แมวาทรัพยสินของ

บริษัทฯ สวนหน่ึงจะอยูในรูปของเงินสด บริษัทฯ เห็นวาบริษัทฯ ยังคงมีการประกอบธุรกิจผานบริษัทยอยอื่นๆ อาทิ การ

ใหบริการ content ผานทางบริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งมี platform และสามารถเขาถึง content ได ธุรกิจใหเชา

อสังหาริมทรัพย ตลอดจนธุรกิจงานจัดหาออกแบบและวางระบบส่ือสารและโทรคมนาคมของกลุมบริษัทบริษัท จัสมิน 

เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ดังนั้น บริษัทฯ จึง ไมไดเขาขายมีสินทรัพยทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด 

(Cash Company) แตอยางใด 

ณ ปจจุบัน ธุรกิจของ TTTB เองยังคงเติบโตจากปที่ผานๆมา แตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาถึงแนวโนมการดําเนิน

ธุรกิจในอนาคตแลวเห็นวาผลจากการเจรจาในการทํารายการในคร้ังนี้มีความนาสนใจ บริษัทฯ จึงไมควรท่ีจะเพิกเฉยใน

การเจรจาในการทําธุรกรรมเนื่องจากมูลคารายการตามขอเสนอจากผูจะซ้ือมีนัยสําคัญตอผูถือหุนของบริษัทฯ แมวา ณ 

ปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางการพิจารณาธุรกิจใหมก็ตาม ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาใหจัด

ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาการขจําหนายหุนใน TTTBB ที่ ACU ถืออยู และจําหนายหนวยลงทุนที่บริษัทฯ 

ถืออยูไปพรอมๆ กัน โดยเงินที่ไดจากการธุรกรรมการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยในครั้งนี้ จะจัดออกเปน 3 สวน (1) เงินที่

ตองสํารองเพื่อเปนการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเปนเวลา 3 ปนับแตวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ (escrow); 
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คาใชจายที่เก่ียวของกับธุรกรรมและภาษี (2) ชําระหน้ีสินบางสวนท่ีเปนเจาหน้ีของบริษัทฯ และบริษัทยอยอื่นๆ และ (3) 

เงินที่จะจัดสรรเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียน และ หรือ การลงทุนที่เหมาะสมเปนประมาณ 2,000 ลานบาท โดยเงินสวนที่

เหลือคือประมาณ 19,320 ลานบาท หากจะนําไปใชเพื่อการลงทุนใดๆ บริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามประกาศรายการไดมา

หรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย  

สรุปเงินที่ไดรบัจากธุรกรรมการขายและประมาณการการใชเงินที่ไดรับ ลานบาท 

เงินที่ไดรับจากการขาย 32,420 
(1) หัก เงินที่ตองสํารองเพ่ือเปนการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเปนเวลา 3 ปนับแตวันที่

การซื้อขายเสร็จสมบูรณ (escrow); คาใชจายที่เก่ียวของกับธุรกรรมและภาษ ี
(3,500) 

(2) หัก ชําระหนี้สินบางสวนที่เปนเจาหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทยอยอื่นๆ (7,600) 
เงินทีไ่ดรับหลักหักเงนิที่ตองจัดไวตามขางตน 21,320 

(3) หัก เงินที่จะจัดสรรเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน และ หรือ การลงทุนที่เหมาะสม (2,000) 
ประมาณการเงินสวนที่เหลือ 19,320 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาทําการจายเงินปนผล หลังธุรกรรมการขายเสร็จส้ิน 

  
(11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทที่แตกตางจากความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทตามขอ (13)  
 คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความเห็นที่แตกตางจากความเห็นคณะกรรมการบริษัทตามที่ปรากฎขอ (10)  

 
 


