
 

 

ที่  AIS-CP 014/2565 

   4 กรกฎาคม 2565 

เร่ือง  การเข้าซือ้หุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) และซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมิน 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิ่งทีส่่งมาด้วย สารสนเทศรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบว่าที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมตัิให ้บริษัท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากัด (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 และ/หรือ บคุคลที่ AWN ก าหนด (รวมเรียกว่า “ผู้ซือ้”) ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1) เขา้ซือ้หุน้ในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จ ากัด (มหาชน) (“TTTBB”) จ านวน 7,529,242,385 หุน้ คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 99.87 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ TTTBB จากบริษัท อคิวเมนท ์จ ากัด (“ACU”) 
ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) (“JAS”) ซึ่งรวมถึงการไดม้าซึ่งบรษิัทยอ่ย
ของ TTTBB อีกสองบรษิัท คือ บรษิัท ทรปิเปิลที อินเทอรเ์น็ต จ ากดั และบรษิัท อิน คลาวด ์จ ากดั และการไดม้า
ซึ่ง บรษิัท ทรี บีบี จ ากดั ตามเงื่อนไขบงัคบัก่อน คิดเป็นมลูค่ารวม 19,500 ลา้นบาท  

2) เขา้ซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมิน (“JASIF”) จาก JAS จ านวน 
1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 19.00 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของ JASIF ในราคาหน่วย
ละ 8.5 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 12,920 ลา้นบาท  

ทัง้นี ้รวมเรียกทั้งสองธุรกรรมว่า ”ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน”  มีมูลค่ารวม 32,420 ลา้นบาท 

 โดย AWN ไดล้งนามใน บันทึกขอ้ตกลงกับ ACU และ JAS ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เพื่อซือ้ขายหุน้ TTTBB 
และหน่วยลงทุนใน JASIF (Undertaking Agreement) (“บนัทึกขอ้ตกลง”) โดยมีเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ส  าคญั คือ ที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ของผูข้ายไดอ้นุมตัิการขายหุน้ TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ตามเงื่อนไขที่ตกลงกนั, ที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ
ของ JASIF อนุมตัิการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ,  และบรรลเุงื่อนไขบงัคบัก่อนอื่น ๆ ภายใต้
บนัทึกขอ้ตกลงส าเร็จครบถว้น ทั้งนี้ AWN จะท าการขออนุญาตในการเข้าท าธุรกรรมจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนจึงจะลงนามในสัญญาซือ้ขายหุน้
และหน่วยลงทุน โดยบรษิัทฯ คาดว่าธุรกรรมซือ้หุน้และซือ้หน่วยลงทนุจะเสรจ็สมบรูณภ์ายในไตรมาส 1 ของปี 2566  

การลงทุนในครั้งนี ้ จะท าให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดี  
ครอบคลุมพืน้ที่กว้างขึน้ ส่งเสริมการลงทุนไปยังพืน้ที่ใหม่เพื่อให้คนไทยสามารถไดร้ับบริการอินเทอรเ์น็ตอย่างทั่วถึง 
โดยเฉพาะในพืน้ท่ีต่างจงัหวดัและรอบนอกตวัเมือง รวมถึงเป็นไปตามเป้าหมายกลยทุธข์องบรษิัทฯ เพื่อขยายการเติบโต
ในธุรกิจอินเทอรเ์น็ตบา้น และพฒันาโครงข่ายไฟเบอรใ์นประเทศไทยโดยรวมใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทอนความ
ซ า้ซอ้นของการลากสายไฟเบอรโ์ดยไม่จ าเป็นซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมแลว้การลงทุนนีจ้ะส่งเสริมการ



 

สรา้งมลูค่าเพิ่มของธุรกิจและประโยชนท์ี่ยั่งยืนต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้งทัง้ลกูคา้ สงัคมและผูถื้อหุน้ในระยะยาว นอกจากนี ้การที่
บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและไดเ้ขา้มาเป็นผูส้นบัสนุนหลกัและผูเ้ช่าของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน  จะ
ส่งเสริมใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัผลตอบแทนที่มั่นคงขึน้ รวมถึงจะมีการปรบัเงื่อนไขใหเ้กิดความยั่งยืนในระยะยาว พรอ้ม
ทัง้เปิดโอกาสใหแ้ก่กองทนุในการลงทนุทรพัยสิ์นโทรคมนาคมของบรษิัทฯ เพิ่มเติมในอนาคต 

ทัง้นี ้ดว้ยบรษิัทฯ ยงัมีความสามารถในการกูย้ืมเพิ่มเติม จึงมีแผนท่ีจะใชเ้งินกูย้ืมส าหรบัธุรกรรมในครัง้นี ้รวมถึง
ยงัคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของก าไรสทุธิ ธุรกรรมซือ้หุน้และซือ้หน่วยลงทุนขา้งตน้ มีมลูค่ารวม 
32,420 ลา้นบาท เป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่มีขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 38.7 ตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตน
สุทธิ ตามงบการเงินรวมของ AIS งวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์สูงสุด และเมื่อรวม
รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีมูลค่าขนาดรายการรวมมากกว่ารอ้ยละ 15 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50 
บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่รายงานสารสนเทศตามรายละเอียดแนบทา้ย และจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัที่
เปิดเผยรายการ ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัธุรกรรมซือ้หุ้นและซือ้หน่วยลงทุน ปรากฏตามสารสนเทศรายการไดม้าซึ่ง
สินทรพัยข์องบรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย) 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

            นายธีร ์สีอมัพรโรจน ์
                                                                                                     หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นการเงิน 
                                                                            บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 



 

สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์อง 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่6/2565 เมื่อวนัที ่
3 กรกฎาคม 2565 ไดม้มีตอินุมตัิใหบ้รษิทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิัทฯ 
ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 และ/หรอื บุคคลที ่AWN ก าหนด (รวมเรยีกว่า “ผู้ซื้อ”) ด าเนินการเขา้ซื้อหุน้และหน่วย
ลงทุนจากบรษิทั อควิเมนท์ จ ากดั ("ACU”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิทั จสัมนิ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
(“JAS”) และ JAS ตามล าดบั (โดย ACU และ JAS รวมกนัเรยีกว่า “ผู้ขาย”) ดงัต่อไปนี้  

(1) หุน้สามญัของบรษิทั ทรปิเปิลท ีบรอดแบนด ์จ ากดั (มหาชน) (“TTTBB”) รวมจ านวน 7,529,242,385 หุน้ คดิ

เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ TTTBB ซึ่งจ านวนหุ้นดงักล่าวรวม

จ านวนหุน้ทีถ่อืโดย ACU และผูถ้อืหุน้อื่นของ TTTBB ทีไ่ม่ใช่ บรษิทั ททีแีอนด์ท ีจ ากดั (มหาชน) (“TT&T”) 

ในการนี้ผู้ขายมหีน้าที่และเป็นผู้รบัผดิชอบในการด าเนินการให้ผูถ้ือหุน้อื่นของ TTTBB ด าเนินการโอนหุน้

ของ TTTBB ใหแ้ก่ผู้ซื้อ และใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นในบรษิทั ทรปิเปิลท ีอนิเทอร์เน็ต จ ากดั (“TTTI”) และบรษิทั 

อิน คลาวด์ จ ากัด (“INC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTTBB ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบรษิทัดงักล่าว ด าเนินการโอนหุน้ใน TTTI และ INC ใหแ้ก่ผู้ซื้อ โดยมรีายละเอยีด

ดงัต่อไปนี้  

(ก) ด าเนินการใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นใน TTTI ซึง่ไม่รวม TTTBB โอนหุน้จ านวน 700 หุน้ ใหแ้ก่ผู้ซื้อ และ  

(ข) ด าเนินการใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นใน INC ซึง่ไม่รวม TTTBB โอนหุน้จ านวน 3 หุน้ ใหแ้ก่ผู้ซื้อ 

โดยผู้ขายจะเป็นผู้ร ับผิดชอบการด าเนินการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการข้างต้นทัง้หมด 

(ธุรกรรมขา้งตน้ทัง้หมดรวมเรยีกว่า “ธรุกรรมซื้อหุ้น”) ซึง่คดิเป็นมลูค่ารวม 19,500 ลา้นบาท และ 

(2) กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์นิเทอร์เน็ต จสัมนิ (“JASIF”) จ านวน 1,520,000,000 หน่วย คดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 19.00 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.50 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 
12,920 ล้านบาท จาก JAS ในกรณีท่ี JASIF ประกาศจ่ายเงนิปันผลหลงัจากวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ถงึวนัที่
สญัญาซื้อขายหุน้และหน่วยลงทุนเสรจ็สมบูรณ์ และผูซ้ื้อไม่มสีทิธใินการไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าว มูลค่าเงนิปัน
ผลดงักล่าวจะถูกน ามาหกัออกจากราคาซื้อหน่วยลงทุน (“ธรุกรรมซื้อหน่วยลงทุน”)  

(รวมเรยีกทัง้สองธุรกรรมว่า ”ธรุกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน”) 

ทัง้นี้ ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท ถือเป็นรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัที่
เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้
ที่แก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศเร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ”) ซึ่งมขีนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 38.7 ตามเกณฑ์มูลค่า
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธซิึง่เป็นเกณฑก์ารค านวณทีใ่หผ้ลลพัธข์นาดรายการสงูสุด โดยเมื่อค านวณรวมกบัขนาดรายการ
ไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ทีเ่กดิขึน้ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา ก่อนวนัทีบ่รษิทัฯ จะเขา้ท ารายการในครัง้นี้ 
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จะมขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 38.7 ตามเกณฑ์มูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธซิึ่งเป็นเกณฑ์การค านวณที่ใหผ้ล
ลพัธ์ขนาดรายการสูงสุด  

เนื่องจากผูข้ายหุน้และผู้ขายหน่วยลงทุนในธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนทุกรายไม่ใช่บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกนัของบรษิทัฯ ดงันัน้ ธุรกรรมดงักล่าวจงึไม่ใช่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิของ
บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

อย่างไรกด็ ีการเขา้ท าธรุกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ ถอืเป็นรายการประเภทที ่2 
ตามประกาศเรื่องไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ กล่าวคอื เป็นรายการทีม่มีลูค่าเท่ากบัหรอืสูงกว่ารอ้ยละ 15.0 แต่ต ่ากว่ารอ้ย
ละ 50.0 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีเ่ปิดเผยสารสนเทศและขอ้มลูเกีย่วกบัรายการประเภทที ่2 ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และจดัส่งหนังสอืแจง้ผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 วนันับแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามที่ประกาศเรื่องไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ ก าหนดรายละเอียดของสารสนเทศและขอ้มูลเกี่ยวกบั
การท ารายการขา้งตน้สามารถสรุปได ้ดงันี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

AWN ได้ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงกบั ผู้ขายในวนัที่ 3 กรกฎาคม 2565 เพื่อซื้อขายหุ้น TTTBB และหน่วย
ลงทุนใน JASIF (Undertaking Agreement) (“บนัทึกข้อตกลง”) ทัง้นี้  ภายหลังจากที่ผู้ซื้อปฏิบัติตามประกาศที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) 
กล่าวคอื ประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิเรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารควบรวมและการถอืหุน้ไขวใ้น
กจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (“ประกาศ กสทช.”) เพื่อเขา้ท าธรุกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนแลว้ และเงือ่นไข
บงัคบัก่อนอื่น ๆ อาทเิช่น (1) ไม่มกีารเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ หรอืสภาวการณ์ใด ๆ ภายหลงัจากวนัที่ลงนามใน
บนัทึกข้อตกลง ซึ่งอาจจะก่อใหเ้กดิหรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบในแง่ลบอย่างมนีัยส าคญัต่อ ธุรกจิ เงื่อนไข (ทางการเงนิ
หรอือย่างอื่น) ผลการด าเนินงาน การด าเนินงาน ทรพัย์สนิ (รวมถงึอสงัหารมิทรพัย์และใบอนุญาต) หรอืความรบัผดิ
ของ TTTBB, TTTI, INC หรอื JASIF (ตามแต่กรณี) และ (2) ไม่มกีารบญัญตัหิรอืบงัคบัใชก้ฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
และ/หรอื ประกาศใด ๆ ภายหลงัจากวนัทีล่งนามในบนัทึกข้อตกลงทีห่า้มมใิหคู้่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าการใด ๆ 
เพื่อให้สญัญาส าเร็จ หรอืที่จะส่งผลให้การปฏิบตัิตามสญัญาของคู่สญัญาเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ  และ/หรอื ค าสัง่จากหน่วยงานของรฐั คู่สญัญาจงึจะลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้ TTTBB และหน่วยลงทุนใน 
JASIF (”สญัญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุน”)  

ภายหลงัจากการเขา้ท าสญัญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนและเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซื้อขาย
หุ้นและหน่วยลงทุนทัง้หมดส าเรจ็ครบถ้วน หรอืไดร้บัการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง (“เงื่อนไขบงัคบั
ก่อนเสรจ็สมบูรณ์”) คู่สญัญาจงึจะด าเนินการซื้อขายหุน้และหน่วยลงทุนตามทีก่ าหนดในสญัญาซื้อขายหุ้นและ
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัฯ คาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566 
(“วนัท่ีสญัญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนเสรจ็สมบูรณ์”) 
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ทัง้นี้ คู่สญัญาตกลงให้สญัญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนที่จะเขา้ท ามรีายละเอียด เงื่อนไข รวมถึงเงื่อนไข
บงัคบัก่อนทีส่ าคญั ซึ่งคู่สญัญาตกลงทีจ่ะเริม่ด าเนินการตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนของสญัญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุน
นับแต่วนัทีล่งนามในบนัทึกข้อตกลง ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ซื้อไดร้บัอนุญาตจาก กสทช. ภายใต้ ประกาศ กสทช. เพื่อเขา้ท าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วย
ลงทุน 

(ข) ผู้ขายด าเนินการใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของผู้ขาย มมีตอินุมตักิารขายหุน้ของ TTTBB และหน่วยลงทุน
ของ JASIF ใหแ้ก่ ผู้ซื้อ (ตามแต่กรณี)  

(ค) ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF มมีติอนุมตัิการยกเลกิและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน
สญัญาต่าง ๆ ระหว่าง JASIF JAS TTTBB และ TTTI (ตามแต่กรณี) ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในสญัญาทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้  

(1) การยกเลกิและแกไ้ขสญัญา ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การยกเลกิและแกไ้ขสญัญา ทีส่ าคญั
ดงัต่อไปนี้ 

(กก) การยกเลกิ (i) สญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิและแทนทีส่ญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า (Amended 
and Restated Rental Assurance Agreement) และ (ii) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สญัญาให้บริการจดัหาผู้เช่าทรพัย์สิน (Amended and Restated Marketing 
Services Agreement) และ 

(ขข) การแก้ไขสญัญาแก้ไขเพิม่เตมิและแทนทีส่ญัญาเช่าหลกั (Amended and Restated 
Main Lease Agreement) โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญั คอื (i) การขยายอายุของสญัญา
แก้ไขเพิม่เติมและแทนที่สญัญาเช่าหลกัจนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2580 และก าหนด
อัตราค่าเช่าตัง้แต่วันที่ 30 มกราคม 2575 จนถึง 31 ธันวาคม 2575 จะเท่ากับ 
402.37 บาทต่อคอรก์โิลเมตรต่อเดอืน ทัง้นี้ อตัราค่าเช่าตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2576 
จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2580 จะมกีารปรบัขึน้อตัราค่าเช่าดงักล่าวขา้งตน้ ทุกวนัที ่1 
มกราคม ของทุกปีตามอตัราการเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาผู้บรโิภค (CPI) ล่าสุด
ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทัง้นี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 0 
ต่อปี และ (ii) การยกเลิกสิทธขิอง JASIF ในการต่ออายุสญัญาแก้ไขเพิม่เติมและ
แทนทีส่ญัญาเช่าหลกั (Amended and Restated Main Lease Agreement) 

(2) การโอนสิทธิและหน้าที่ของ JAS ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลง
ด าเนินการ (Amended and Restated Undertaking Agreement) ให้แก่ผู้ซื้อ และการแก้ไข
รายละเอียดบางประการในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงด าเนินการ 
(Amended and Restated Undertaking Agreement) เช่น การแก้ไขและยกเลกิการถูกจ ากัด
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มใิหด้ าเนินการบางประการ และการแกไ้ขและยกเลกิเงื่อนไขการด ารงอตัราส่วนทางการเงนิที่
ส าคญั เป็นตน้ 

(ง) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขาย (นายพิชญ์ โพธารามิก) เข้าท าหนังสือตกลงด าเนินการ (Letter of 
Undertaking) ว่าจะไม่ประกอบธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบั TTTBB TTTI และ INC 

(จ) TTTBB และ TTTI ได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายใต้สญัญาทางการเงนิต่าง ๆ จาก
ธนาคารทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเขา้ท าธรุกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน 

(ฉ) JAS ด าเนินการปรบัโครงสร้างการถือหุ้นของ บรษิัท ทร ีบบี ีจ ากดั (“3BB”) โดยให้ TTTBB TTTI 
และ INC เขา้ถอืหุน้ใน 3BB รวมรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ 3BB ก่อน
วนัท่ีสญัญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนเสรจ็สมบูรณ์ 

(ช) ไม่มกีารเปลีย่นแปลง เหตุการณ์ หรอืสภาวการณ์ใด ๆ ภายหลงัจากวนัทีล่งนามในสญัญาซื้อขายหุ้น
และหน่วยลงทุน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดหรือก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมนีัยส าคญัต่อ ธุรกิจ 
เงื่อนไข (ทางการเงินหรืออย่างอื่น) ผลการด าเนินงาน การด าเนินงาน ทรัพย์สิน (รวมถึง
อสงัหารมิทรพัยแ์ละใบอนุญาต) หรอืความรบัผดิของ TTTBB, TTTI, INC หรอื JASIF (ตามแต่กรณี) 

(ซ) ไม่มกีารบญัญตัิหรอืบงัคบัใชก้ฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ประกาศใด ๆ ภายหลงัจากวนัที่
ลงนามในสญัญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนที่ห้ามมใิห้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าการใด ๆ 
เพื่อให้สญัญาส าเร็จ หรือที่จะส่งผลให้การปฏิบตัิตามสญัญาของคู่สญัญาเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ  และ/หรอื ค าสัง่จากหน่วยงานของรฐั 

ทัง้นี้ รายละเอยีดการช าระราคาและเงือ่นไขการช าระราคาปรากฏตามขอ้ 5. 

2. ผู้ท่ีเก่ียวขอ้งและความสมัพนัธก์บับริษทัฯ  

ผู้ซื้อ : บรษิัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (AWN) และ/หรอื บุคคลที่ 
AWN ก าหนด 

ผู้ขาย : 1) ผู้ขายหุ้น TTTBB คอื ACU โดย ACU จะต้องด าเนินการให้ ผู้ถือ

หุ้นของ TTTBB (ที่ไม่ใช่ TT&T) ผู้ถือหุ้นของ TTTI และผู้ถือหุ้น

ของ INC ด าเนินการโอนหุ้นที่แต่ละบุคคลถืออยู่ในแต่ละบริษัท 

ให้แก่ผู้ซื้อในวันท่ีสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนเสร็จ

สมบูรณ์ โดยผู้ขายเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนินการดงักล่าว  

2) ผูข้ายหน่วยลงทุน JASIF คอื JAS 
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ทัง้นี้ การซื้อหุ้นและหน่วยลงทุนทุกรายการข้างต้น ถือเป็นรายการ

เดยีวกนัซึง่จะตอ้งเกดิขึน้พรอ้มกนั 

ความสมัพนัธ ์ : ผูข้ายทุกรายมใิช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ธุรกรรมดงักล่าวจงึไม่
เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยง
กนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่
เกีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) แต่อย่างใด 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปและขนาดของรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

ตามสญัญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนที่จะมีการเข้าลงนามภายหลงัจากเงื่อนไขบงัคบัก่อนในบนัทึก

ข้อตกลงส าเรจ็ครบถ้วน ผู้ซื้อจะเขา้ท าธรุกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน ภายหลงัจากทีเ่งื่อนไขบงัคบั

ก่อนเสรจ็สมบูรณ์ โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญั ดงันี้ 

(1) ผู้ซื้อจะเขา้ซื้อหุน้ของ TTTBB จ านวนหุน้รวมทัง้สิน้ 7,529,242,385 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.87 

ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ TTTBB คิดเป็นมูลค่า 19,500 ล้านบาท ซึ่งจ านวนหุ้น

ดงักล่าวเป็นจ านวนหุ้นที่ถือโดย ACU และผู้ถือหุ้นอื่นของ TTTBB ที่ไม่ใช่ TT&T ทัง้นี้ ACU ใน

ฐานะผู้ขาย จะต้องด าเนินการและเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการใหผู้ถ้อืหุน้

อื่นของ TTTBB โอนหุน้ของ TTTBB ใหก้บั ผู้ซื้อ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

ช่ือผู้ขาย จ านวนหุ้นท่ีขาย 
(หุ้น) 

คิดเป็นสดัส่วน 
ร้อยละ 

1) ACU 7,529,234,885 99.87 

2) นายสุพจน์ สญัญพสิทิธิก์ุล 1,250 0.00 

3) นางนิตย ์วเิสสพนัธุ ์ 1,250 0.00 

4) นางชื่นกมล ตรสุีทธาชพี 1,250 0.00 

5) นายสมบุญ พชัรโสภาคย ์ 1,250 0.00 

6) นางสาวสมโภชน์ สุขเจรญิ 1,250 0.00 

7) นางสาวอนัญญา บวัเผื่อน 1,250 0.00 
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ช่ือผู้ขาย จ านวนหุ้นท่ีขาย 
(หุ้น) 

คิดเป็นสดัส่วน 
ร้อยละ 

รวม 7,529,242,385 99.87 

นอกเหนือจากนัน้ ACU จะต้องด าเนินการใหผู้้ถอืหุน้ของ TTTI และ INC ซึ่งไม่รวม TTTBB โอนหุน้
ของ TTTI และ INC ให้แก่ผู้ซื้อ โดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม โดยผู้ขายจะเป็นผู้รบัผิดชอบการ
ด าเนินการและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการทัง้หมด 

(2) ผู้ซื้อจะเขา้ซื้อหน่วยลงทุนของ JASIF จาก JAS จ านวน 1,520,000,000 หน่วย คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
19.00 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของ JASIF คดิเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 12,920 ลา้นบาท 

3.2 ขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการดงักล่าวอ้างองิจากงบการเงนิรวมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565 
ของบรษิทัฯ TTTBB และ JASIF ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัช ีโดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

เกณฑก์ารค านวณ  ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ = รอ้ยละ 38.7  

2. เกณฑก์ าไรสุทธ1ิ = รอ้ยละ 6.3 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน = รอ้ยละ 9.1 

4. เกณฑม์ลูค่าหลกัทรพัยท์ีบ่รษิทัออกให ้ = ไม่สามารถค านวณได ้

ทัง้นี้ การเขา้ท าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนเขา้ขา่ยเป็นการไดม้าซึ่งทรพัย์สนิของบรษิทัจดทะเบยีน
ตามทีก่ าหนดในประกาศเรื่องไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ โดยเมื่อค านวณขนาดรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 38.7 ตามเกณฑ์
มูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธิ ตามงบการเงนิรวมงวดล่าสุดของบรษิทัฯ (ส าหรบังวดสิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565) 
โดยเมื่อค านวณรวมกบัขนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดอืนที่ผ่านมา ก่อน
วนัที่บริษัทฯ จะเข้าท ารายการในครัง้นี้ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 38.7 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยป์ระเภทที ่2 จงึส่งผลใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีป่ฏบิตัติามประกาศเรื่องไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ โดยจดัท ารายงาน และ
เปิดเผยสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และจดัส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 
21 วนันับแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามทีห่ลกัเกณฑก์ าหนด  

 
 

1  TTTBB มขีาดทุนสุทธจิากการด าเนินงานจงึท าใหไ้ม่สามารถค านวณขนาดรายการได้ และเกณฑด์งักล่าว เป็นการค านวณโดยใชก้ าไร
สุทธ ิ4 ไตรมาสล่าสุดของบรษิทัฯ และ JASIF สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 
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4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

4.1 ประเภทและจ านวนสินทรพัยท่ี์ได้มา 

สนิทรพัยท์ีจ่ะไดม้า : (1) หุน้สามญัของ TTTBB รวมถงึหุน้ของ TTTI และ INC ของผู้
ถอืหุน้อื่นทีไ่ม่ใช่ TTTBB โดยทัง้สองบรษิทัเป็นบรษิทัย่อยที ่
TTTBB ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

(2) หน่วยลงทุนของ JASIF 

จ านวนสนิทรพัยท์ีจ่ะไดม้า และ
สดัส่วนของหุน้/หน่วยลงทุนที่
ถอืหลงัการซื้อ 

: 

 

(1) หุ้นของ TTTBB มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากผู้ขาย 
และผูถ้อืหุน้อื่นทีไ่ม่ใช่ TT&T จ านวน 7,529,242,385 หุน้ คดิ
เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของ TTTBB รวมถึงหุ้นของ TTTI จ านวน 700 หุ้น 
และหุน้ของ INC จ านวน 3 หุน้ จากผูถ้อืหุน้อื่นทีไ่ม่ใช่ TTTBB 

(2) หน่วยลงทุนของ JASIF จาก JAS จ านวน 1,520,000,000 
หน่วย คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 19.00 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของ JASIF 

ในการนี้ ACU ในฐานะผู้ขาย มหีน้าที่และเป็นผู้รบัผดิชอบในการด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นอื่นของ TTTBB ที่
ไม่ใช่ TT&T ด าเนินการโอนหุน้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ โดยผู้ขายเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นจากการด าเนินการ
ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นใน  TTTI ซึ่งไม่รวม TTTBB โอนหุ้นจ านวน 700 หุ้น 
ให้แก่ผู้ซื้อ โดยผู้ขายจะเป็นผู้รบัผดิชอบการด าเนินการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการทัง้หมด 
และการด าเนินการใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นใน INC ซึ่งไม่รวม TTTBB โอนหุน้จ านวน 3 หุน้ ใหแ้ก่ผู้ซื้อ โดยผู้ขาย
จะเป็นผูร้บัผดิชอบการด าเนินการและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการทัง้หมด 
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4.2 ข้อมูลทัว่ไป 

4.2.1 ข้อมูลทัว่ไปของ TTTBB  

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ทรปิเปิลท ีบรอดแบนด ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขทะเบยีนนิตบิคุคล : 0107550000149  

ทุนจดทะเบยีน (ณ วนัที ่ 
11 เมษายน 2565) 

: 9,250,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้ (ณ วนัที ่ 
11 เมษายน 2565) 

: 7,539,242,315 บาท 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ : เลขที ่200 หมู่ที ่4 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลปากเกรด็ อ าเภอปากเกรจ็ 
จงัหวดันนทบุร ี11120 

เวบ็ไซต ์ : https://fiber.3bb.co.th  

https://fiber.3bb.co.th/
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TTTBB มบีรษิัทย่อย คอื TTTI และ INC และจะได้มาซึ่งบรษิัทย่อย 3BB ตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามสญัญา
ซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุน โดย TTTBB ถือหุ้นอยู่ใน (1) TTTI ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด
ของ TTTI ไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบทีห่นึ่ง จาก กสทช. โดยมธีุรกจิหลกัคอื การเป็นผูใ้หบ้รกิาร
อินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) ซึ่งเน้นการให้บริการอินเทอร์เน็ตและ Solution แก่ลูกค้าองค์กร 
นอกจากนี้ TTTBB ร่วมมอืกบั 3BB ในการใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตทวี ี(Internet TV) แก่ลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอร์เน็ต (2) 
INC รอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ INC โดยมธีุรกจิหลกัคอื การพฒันา จ าหน่ายหรอืใหบ้รกิาร
ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ และระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการให้บรกิารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  และ (3) 3BB ร้อยละ 
100.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ โดย 3BB ให้บรกิาร Domain Name เว็บไซต์ www.3bb.co.th  

(ก) TTTBB 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

TTTBB ประกอบธุรกิจหลัก คือ การให้บริการสื่อสารด้านเสียง ข้อมูลบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 
(Broadband Internet) โดยเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่ออกให้โดย กสทช. โดยอาจแบ่งบรกิารได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
บรกิารดา้นขอ้มลูและบรกิารดา้นเสยีง ดงันี้ 

1) บรกิารดา้นขอ้มลู 

1.1) บรกิารวงจรเชื่อมต่อความเรว็สงู  

TTTBB เป็นผูใ้หบ้รกิารวงจรเชื่อมต่อความเรว็สูง ส าหรบัใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตความเรว็สงู 
(Hi speed Internet) หรือ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (Broadband Internet) โดย TTTBB 
เลอืกใชเ้ทคโนโลย ีFTTx เป็นหลกัในการใหบ้รกิาร โดยเทคโนโลย ีFTTx บนโครงข่ายของ
บริษัทผ่านสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงสามารถให้บริการรบั-ส่งข้อมูลได้ความเร็วสูงถึง 10 
Gbps ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหนือกว่าการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ
โครงข่ายไร้สายอื่น ๆ ทัง้นี้ เพื่อรองรบัความต้องการของผู้ใชบ้รกิารทีต่้องการความเรว็ที่
สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบนั TTTBB ร่วมกบั TTTI ให้บรกิารบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อทางการคา้ว่า 
3BB ซึง่ปัจจุบนัใหบ้รกิารความเรว็สงูถงึ 1,000 Mbps หรอื 1 Gbps 

1.2) ใหบ้รกิารโครงขา่ยดจิติอล 

TTTBB เป็นผู้ให้บรกิารโครงข่ายดจิติอล ซึ่งเป็นบรกิารวงจรเช่าแบบดจิติอลความเร็วสูง 
เพื่อเชื่อมโยงระบบ สื่อสารขอ้มูลตามความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารทัง้บรกิารสื่อสารขอ้มูล
ภายในองค์กรและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงการสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างจุดต่อจุด (point-to-point) หรือจุดต่อหลายจุด (point-to-multipoint) โดยใช้
เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol หรอื IP) พรอ้มดว้ยบรกิาร โครงขา่ย
เสมือนเฉพาะกลุ่ม Virtual Private Network (VPN) ซึ่งให้ความปลอดภัยและสามารถ
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ควบคุมคุณภาพของวงจรสื่อสารได้เป็นอย่างดี เหมาะกับธุรกิจหรือองค์กรที่มสีาขาเป็น
จ านวนมาก เช่น ธนาคาร สถาบนัการเงนิ ฯลฯ  

ดว้ยเทคโนโลยขีองโครงข่ายทีท่นัสมยั และพืน้ทีใ่หบ้รกิารทีค่รอบคลุมทัว่ประเทศ TTTBB 
สามารถใหบ้รกิารวงจรเช่าแบบดจิติอลความเรว็สงูไดโ้ดยมคีวามเรว็สงูถงึ 100 Gbps ท าให้
สามารถรองรบัความตอ้งการของ ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารสื่อสารขอ้มลูและโทรคมนาคม 
ทีม่คีวามตอ้งการเช่าใชโ้ครงขา่ยดจิติอล นอกเหนือจากผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นองคก์รธุรกจิทัว่ไป  

2) บรกิารดา้นเสยีง 

2.1) บรกิารโทรศพัทพ์ืน้ฐาน 

TTTBB เป็นผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทพ์ืน้ฐานดว้ยเทคโนโลยทีีใ่ชส้ญัญาณอนิเทอรเ์น็ตในรูปแบบ
ของ Digital Signal เป็นสื่อในการน าพาสญัญาณเสยีงโทรศพัท์กบัขอ้มลูไปในเวลาเดยีวกนั 
ผ่านชุมสายระบบ Next Genearation Network (NGN) ซึง่เป็นชุมสายทีใ่ชร้ะบบอนิเทอรเ์นต็
โปรโตคอล หรอื IP ทัง้หมด การน าระบบนี้มาใชจ้ะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารโทรศพัท์สามารถไดร้บั
บรกิารที่มคีุณภาพในระดบัใกล้เคยีงกบัระบบโทรศพัท์พืน้ฐานแบบเดมิสามารถให้บรกิาร
เสรมิต่างๆ เช่น การแสดงเลขหมาย การจดัประชุมสามสายโทรศพัทว์ดิโีอ และเสยีงเพลงรอ
สาย เป็นตน้  

TTTBB มุ่งเน้นการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานแก่ผู้ใช้บริการกลุ่มลูกค้าธุรกิจที่มีความ
ต้องการทีป่รบัเปลี่ยน ตลอดเวลา โดยสามารถใหบ้รกิารเลขหมายควบคู่กบัโซลูชัน่ตู้สาขา
โทรศพัท์ระบบไอพ ีIP PBX ท าใหส้ามารถรวมระบบไอทแีละระบบโทรศพัทข์องผูใ้ชบ้รกิาร 
ช่วยลดค่าใชจ้่ายและเงนิลงทุนของผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ป็นอย่างมาก 

คณะกรรมการบริษทั  

รายชื่อคณะกรรมการ TTTBB (ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565) 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั ต าแหน่ง 

1. นาย สุพจน์ สญัญพสิทิธิก์ุล กรรมการ 

2. นางสาว จงรกั โรจนวภิาต กรรมการ 

3. นาย วสุ ประสานเนตร กรรมการ 

4. นาย อนุพงษ์ โพธารามกิ กรรมการ 

5. นาย สมบุญ พชัรโสภาคย ์ กรรมการ 

6. นาย ยอดชาย อศัวธงชยั กรรมการ 

7. นาย กติตพิงษ์ วฒันกุลเจรญิ กรรมการ 



 

 

 

11 
 
 

ทัง้นี้  ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนแล้วเสร็จ บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ซื้อจะด าเนินการ
เปลีย่นแปลงกรรมการทัง้หมดของ TTTBB  

ผู้ถือหุ้น  

รายชื่อผูถ้อืหุน้ TTTBB ตามบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ (ณ วนัที ่22 เมษายน 2565) 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

1. ACU 7,529,234,885 99.87 

2. TT&T 9,999,930 0.13 

3. นายสุพจน์ สญัญพสิทิธิก์ุล 1,250 0.00 

4. นางนิตย ์วเิสสพนัธุ ์ 1,250 0.00 

5. นางชื่นกมล ตรสุีทธาชพี 1,250 0.00 

6. นายสมบุญ พชัรโสภาคย ์ 1,250 0.00 

7. นางสาว สมโภชน์ สุขเจรญิ 1,250 0.00 

8. นางสาว อนัญญา บวัเผื่อน 1,250 0.00 

รวม 7,539,242,315 100 

ทัง้นี้ ภายหลงัการเขา้ท าธรุกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนแลว้เสรจ็ รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ TTTBB จะมดีงัต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

1. ผู้ซื้อ และ/หรือ บุคคลที่ผู้ซื้อก าหนด (รวมเป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า 14 ราย) 

7,529,242,385 99.87 

2. TT&T 9,999,930 0.13 

รวม 7,539,242,315 100.00 

สรปุงบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงนิของ TTTBB มรีายละเอยีด ดงันี้ 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2562 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2564 

ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม  

2565 
สินทรพัย ์     
สินทรพัยห์มุนเวยีน     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 22,191.2 522.4 975.7 1,043.1 
เงนิลงทุนชัว่คราว 1,000.4 - - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัใหญ่ของกลุ่มบรษิทั 3,695.8 4,047.0 2,255.0 2,256.0 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 1,078.8 1,157.8 1,066.5 967.5 
รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน  27,966.2 5,727.1 4,297.2 4,266.6 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 36,464.2 34,059.4 31,913.7 31,583.6 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 55,434.1 50,285.6 49,622.2 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 1,924.3 904.7 1,124.1 1,190.2 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 38,388.5 90,398.1 83,323.4 82,396.0 
รวมสินทรพัย ์ 66,354.7 96,125.3 87,620.6 86,662.6 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หน้ีสินหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 1,604.1 1,768.5 2,604.4 387.5 
ส่วนของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

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

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

337.3 4,051.4 4,258.0 4,266.2 

ส่วนของส ารองการประกนัรายไดค้่าเช่าทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

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

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 5,796.3 33.3 13.8 11.4 
เงนิปันผลคา้งจ่ายแก่บรษิทัใหญ่ 12,816.7 - - - 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 1,185.1 1,040.2 842.3 1,263.4 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 28,309.9 13,275.1 13,221.3 11,847.5 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตามสญัญาเช่าสุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

639.3 52,160.8 48,067.0 47,628.7 

ส ารองการประกนัรายไดค้่าเช่าสุทธจิากส่วนทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  

23,277.2 20,555.4 17,224.6 16,512.7 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 630.8 672.1 708.4 709.6 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2562 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2564 

ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม  

2565 
ส ารองค่าขออนุญาตพาดสายเสน้ใยแกว้น าแสง 792.0 791.9 791.9 790.7 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 1,181.6 1,288.6 2,290.5 4,011.3 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 26,520.9 75,468.8 69,082.4 69,653.0 
รวมหน้ีสิน 54,830.8 88,743.9 82,303.7 81,500.6 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ทุนเรอืนหุน้     
ทุนจดทะเบยีน     

หุน้สามญั 9,250,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  9,250.0 9,250.0 9,250.0 9,250.0 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้     

หุน้สามญั 7,539,242,315 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 7,539.2 7,539.2 7,539.2 7,539.2 
ก าไรสะสม     
จดัสรรแลว้     
ส ารองตามกฎหมาย - บรษิทัฯ 659.9 659.9 659.9 659.9 
ส ารองตามกฎหมาย - บรษิทัย่อย 11.0 11.0 11.0 11.0 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทุน) 3,313.8 (828.7) (2,893.2) (3,084.1) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,524.0 7,381.4 5,316.9 5,162.0 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 66,354.7 96,125.3 87,620.6 86,662.6 

 
สรปุงบก าไรขาดทุน  

งบก าไรขาดทุนของ TTTBB มรีายละเอยีด ดงันี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ส าหรบัปี 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 

2562 2563 2564 2564 2565 

รายได ้      

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 18,407.9  17,679.8  18,167.3  4,455.6 4,629.2 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 26.9  15.1  52.1  1.7 29.6 

ก าไรจากการขายทรพัยส์นิเขา้กองทุน 17,182.5  - - - - 

รายไดค้่าบรหิารดแูลและบ ารุงรกัษา
ทรพัยส์นิเสน้ใยแกว้น าแสง 

263.5  389.6  401.3  100.3 103.4 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
ส าหรบัปี 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 

2562 2563 2564 2564 2565 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 247.6  - - - 23.3 

รายไดจ้ากการโอนกลบัภาระหนี้สนิ - - 608.5  - - 

อื่นๆ 75.1  42.4  34.7  7.5 5.0 

รวมรายได ้ 36,203.5  18,126.9  19,264.0  4,565.0 4,790.4 

ค่าใช้จ่าย      

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 12,265.9  12,671.3  12,338.7  2,654.5 2,875.8 

ตน้ทุนขาย 20.3  18.3  48.7  9.0 12.5 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิาร 1,253.2  1,249.2  1,024.2  300.0 226.9 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 3,743.4  4,137.8  3,886.4  1,006.4 908.4 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
และหนี้สญู 

230.7  280.1  282.9  74.3 69.9 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น - 22.8  101.7  32.8 - 

รวมค่าใช้จ่าย 17,513.5  18,379.5  17,682.6  4,076.7 4,093.6 

ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน 18,690.0  (252.6) 1,581.4  488.3 696.8 

รายไดท้างการเงนิ 26.1  73.3  134.6  45.0 28.3 

ตน้ทุนทางการเงนิ 255.4 3,872.5 3,614.8 (913.3) (884.4) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ 18,460.7  (4,051.8) (1,898.8) 380.0 (159.3) 

ภาษเีงนิได ้ 8,955.9 74.0 165.7 (10.3) 4.4 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 9,504.8  (4,125.8) (2,064.5) (390.3) (154.9) 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น (118.3) (16.8) - - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบั
ปี 

9,386.5 (4,142.6) (2,064.5) (390.3) (154.9) 

 
(ข) TTTI 

TTTI มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 100 ลา้นบาท 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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TTTI มธีุรกจิหลกัคอื การเป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรอื ISP) ซึ่งเน้น
การใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตและแอพพลเิคชัน่ต่าง ๆ ตามรายละเอยีดในใบอนุญาต โดย TTTI สามารถ
ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบทีห่นึ่งประเภทไมม่โีครงขา่ยโทรคมนาคมเป็นของตนเอง สามารถใหบ้รกิาร
อนิเทอร์เน็ตในประเภทบรกิาร อนิเทอร์เน็ตแบบ Leased Line และบรกิารอื่น ๆ เช่น Web Hosting, 
Mail Hosting, Backup Server และสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าประเภทองค์กร โดย
สามารถใหบ้รกิารไดใ้นพืน้ทีต่่าง ๆ ทัว่ประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษทั  

รายชื่อคณะกรรมการ TTTI (ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565) 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั ต าแหน่ง 

1. นายสุพจน์ สญัญพสิทิธิก์ุล กรรมการ 

2. นายสมบุญ พชัรโสภาคย ์ กรรมการ 

3. นายยอดชาย อศัวธงชยั กรรมการ 

4. นายกติตพิงษ์ วฒันกุลเจรญิ กรรมการ 

ทัง้นี้  ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนแล้วเสร็จ บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ซื้อจะด าเนินการ
เปลีย่นแปลงกรรมการทัง้หมดของ TTTI  
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ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ TTTI ตามบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ (ณ วนัที ่22 เมษายน 2565) 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

1. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 
(มหาชน) 

9,999,300 99.99 

2. นายสุพจน์ สญัญพสิทิธิก์ุล 100 0.00 

3. นางนิตย ์วเิสสพนัธุ ์ 100 0.00 

4. นางชื่นกมล ตรสุีทธาชพี 200 0.00 

5. นายสมบุญ พชัรโสภาคย ์ 100 0.00 

6. นางสาวสมโภชน์ สุขเจรญิ 100 0.00 

7. นายฉตัรไชย อาณาวรรณ 100 0.00 

รวม 10,000,000 100.0 

ทัง้นี้ ภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนแล้วเสร็จ รายชื่อผู้ถือหุ้นของ TTTI จะมรีายละเอียด
ดงัต่อไปนี้  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

1. TTTBB 9,999,300 99.99 

2. ผู้ซื้อ และ/หรอื บุคคลทีผู่ซ้ื้อก าหนด (รวม
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ราย) 

700 0.00 

รวม 10,000,000 100.0 

สรปุงบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงนิของ TTTI มรีายละเอยีด ดงันี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2562 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2564 

สินทรพัย ์    
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(หน่วย: ล้านบาท) ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2562 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2564 

สินทรพัยห์มุนเวยีน    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 326.3  143.7  220.0  

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 766.5  705.6  219.7  

ภาษซีื้อยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 147.0  54.2  37.8  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 14.2 17.2 83.5 

รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน 1,254.0  920.7  561.0  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    

ส่วนปรบัปรุงสนิทรพัยเ์ช่าและอปุกรณ์ 2,931.2  2,972.5  138.4  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 106.3  134.4  8.3  

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 85.8 87.6 55.9 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 3,123.2  3,194.6  202.6  

รวมสินทรพัย ์ 4,377.2  4,115.3  763.6  

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หน้ีสินหมุนเวียน    

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 165.4  227.9  7.6  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 2,363.0  2,506.2  581.6  

รายไดร้บัล่วงหน้าจากลูกคา้ 512.9  598.0  0.0  

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 92.3 107.0 33.2 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,133.6  3,439.1  622.4  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน    

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ-สุทธ ิจากส่วนทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

16.6  55.2  31.6  

เงนิมดัจ ารบัจากลูกคา้ 456.6  394.6  -  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 473.2  449.7  31.6  

รวมหน้ีสิน 3,606.8  3,888.8  654.0  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น    
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(หน่วย: ล้านบาท) ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2562 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2564 

ทุนเรอืนหุน้    

ทุนจดทะเบยีน    

หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 100.0  100.0  100.0  

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้    

หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 100.0  100.0  100.0  

ก าไรสะสม    

จดัสรรแลว้    

ส ารองตามกฎหมาย 10.0  10.0  10.0  

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 660.4  116.5  (0.4) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 770.4  226.5  109.6  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,377.2  4,115.3  763.6  

งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุนของ TTTI มรีายละเอยีด ดงันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รายได ้    

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 17,060.6  17,318.6  10,242.7  

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 23.4  5.2  0.5  

ดอกเบีย้รบั 2.0  1.3  0.5  

รายไดอ้ื่น 15.0  23.1  17.7  

รวมรายได ้ 17,101.1  17,348.2  10,261.4  

ค่าใช้จ่าย    

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 14,666.1  14,911.3  8,936.7  

ตน้ทุนขาย 16.8  1.8  0.2  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิาร 1,155.1  1,190.6  587.3  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 618.0  618.5  416.5  

หนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญู 230.2  279.5  155.7  
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(หน่วย: ลา้นบาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมค่าใช้จ่าย 16,686.2  17,001.7  10,096.5  

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 414.8  346.5  164.9  

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 3.3 22.4 10.9 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 411.6  324.0  154.0  

ภาษเีงนิได ้ 84.4 67.9 170.9 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบัปี 327.2  256.1  (16.9) 

 

(ค) INC 

INC มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 10 ลา้นบาท 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

INC เป็นบริษัทย่อยที่จ ัดตัง้ขึ้นเพื่อเป็นผู้พัฒนา จ าหน่าย หรือให้บริการซอฟต์แวร์ทัว่ไป และ
ซอฟตแ์วรส์นับสนุนการใหบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตความเรว็สงู ซึง่จะช่วยส่งเสรมิและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่
ธุรกิจหลกัของ TTTBB และ TTTI และยงัสามารถน าซอฟต์แวร์ที่พฒันาขึ้นจ าหน่ายแก่ผู้ให้บริการ
ประเภทอื่น ๆ ไดอ้กีดว้ย 

ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร และการพฒันานวตักรรมธุรกจิ  

INC พฒันา และจ าหน่าย หรอืใหบ้รกิารซอฟตแ์วรต์ามทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนมุง่เน้นการพฒันา
ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการให้บริการเสรมิเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบับรกิารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ปัจจุบนั INC มผีลติภณัฑห์ลกั เช่น 3BB Member Application และ InCloud Storage Program 

คณะกรรมการบริษทั  

รายชื่อคณะกรรมการ INC (ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565) 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั ต าแหน่ง 

1. นายสุพจน์ สญัญพสิทิธิก์ุล กรรมการ 

2. นางนิตย ์วเิสสพนัธุ ์ กรรมการ 

3. นายสมบุญ พชัรโสภาคย ์ กรรมการ 

4. นายธรีศกัดิ ์จรีอศัวพงศ ์ กรรมการ 

ทัง้นี้  ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนแล้วเสร็จ บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ซื้อจะด าเนินการ
เปลีย่นแปลงกรรมการทัง้หมดของ INC   
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ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ INC ตามบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ (ณ วนัที ่22 เมษายน 2565) 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

1. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 
(มหาชน) 

99,997 99.99 

2. นายสุพจน์ สญัญพสิทิธิก์ุล 1 0.00 

3. นางนิตย ์วเิสสพนัธุ ์ 1 0.00 

4. นายธรีศกัดิ ์จรีอศัวพงศ์ 1 0.00 

รวม 100,000 100.00 

ทัง้นี้ ภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนแล้วเสร็จ รายชื่อผู้ถือหุ้นของ INC จะมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

1. TTTBB 99,997 99.99 

2. ผู้ซื้อ และ/หรอื บุคคลทีผู่ซ้ื้อก าหนด (รวม
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ราย) 

3 0.00 

รวม 100,000 100.0 

สรปุงบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงนิของ INC มรีายละเอยีด ดงันี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 
สินทรพัย ์    

สินทรพัยห์มุนเวยีน    

ลูกหนี้การคา้-กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,274.4  - - 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 5.7 22.1 4.7 
รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน 1,280.2  22.1  4.7  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1.2  0.7  0.7  
รวมสินทรพัย ์ 1,281.4  22.7  5.4  
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(หน่วย: ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หน้ีสินหมุนเวียน    

เจา้หนี้อื่นและภาษขีายยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 86.5  1.5  2.6  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 86.5  1.5  2.6  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน    

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 11.4  5.8  6.1  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 11.4  5.8  6.1  
รวมหน้ีสิน 97.9  7.3  8.8  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น    

ทุนเรอืนหุน้    

ทุนจดทะเบยีน    

หุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 10.0  10.0  10.0  
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้    

หุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 10.0  10.0  10.0  
ก าไรสะสม    

ส ารองตามกฎหมาย 1.0  1.0  1.0  
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,172.5  4.4  (14.4) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,183.5  15.4  (3.4) 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,281.4  22.7  5.4  

สรปุงบก าไรขาดทุน  

งบก าไรขาดทุนของ INC มรีายละเอยีด ดงันี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 664.0  159.5  5.0  

ดอกเบีย้รบั 0.0  0.1  0.0  

รายไดอ้ื่น - -  0.5  

รวมรายได ้ 664.0  159.6  5.5  

ค่าใช้จ่าย    

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 41.1  7.9  2.1  

ค่าใชจ้่ายในการบรกิาร 0.0  0.0  0.0  
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(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 17.6  19.8  22.2  

รวมค่าใช้จ่าย 58.7  27.7  24.3  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบัปี 605.3  131.9  (18.8) 

(ง) 3BB 

3BB มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 52 ลา้นบาท 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

3BB เป็นผู้ให้บรกิาร Domain Name www.3bb.co.th. เว็บไซต์ แก่ TTTBB 

คณะกรรมการบริษทั  

รายชื่อคณะกรรมการ 3BB (ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565) 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั ต าแหน่ง 

1. นายสมบุญ พชัรโสภาคย ์ กรรมการ 

2. นายสุพจน์ สญัญพสิทิธิก์ุล กรรมการ 

3. นายธรีศกัดิ ์จรีอศัวพงศ ์ กรรมการ 

ทัง้นี้  ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนแล้วเสร็จ บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ซื้อจะด าเนินการ
เปลีย่นแปลงกรรมการทัง้หมดของ 3BB  

ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ 3BB ตามบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ (ณ วนัที ่20 เมษายน 2565)  

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

1. JAS 5,199,993 99.99 

2. นายทรงฤทธิ ์กุสุมรสนานันท ์ 1 0.00 

3. นายสมบุญ พชัรโสภาคย ์ 1 0.00 

4. นายสุพจน์ สญัญพสิทิธิก์ุล 1 0.00 

5. นายธรีศกัดิ ์จรีอศัวพงศ์ 2 0.00 

6. นายพสิฐิ ตนัตโิรจนกจิการ 1 0.00 
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ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

7. ACU 1 0.00 

รวม 5,200,000 100.0 

ทัง้นี้ ก่อนวันที่เข้าท าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนแล้วเสร็จ รายชื่อผู้ถือหุ้นของ 3BB จะมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

1. TTTBB 5,199,998 99.99 

2. TTTI 1 0.00 

3. INC 1 0.00 

รวม 5,200,000 100.0 

สรปุงบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงนิของ 3BB มรีายละเอยีด ดงันี้  

(หน่วย: ล้านบาท) ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2562 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2564 
รวมสินทรพัย ์ 0.0 0.1 0.1 
รวมหน้ีสิน 0.1 0.1 0.1 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 52.0 52.0 52.0 
ขาดทุนสะสม (52.1) (52.0) (52.0) 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 0.0 0.1 0.1 
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งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุนของ 3BB มรีายละเอยีด ดงันี้  

 (หน่วย: ล้านบาท) ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2562 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2564 
รวมรายได ้ 0.1 0.1 0.1 
รวมค่าใช้จ่าย 0.1 0.1 0.1 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบัปี 0.0 0.0 0.0 

4.2.2 ข้อมูลทัว่ไปของ JASIF  

ชื่อบรษิทั : กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์นิเทอร์เน็ต จสัมนิ 

บรษิทัจดัการ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการจดัหา
ผลประโยชน์ 

: ให้ TTTBB เช่าใช้ทรพัย์สนิเส้นใยแก้วน าแสง ตามสญัญาแก้ไขเพิม่เติมและแทนที่สญัญา
เช่าหลกั และสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิและแทนทีส่ญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า 

รายไดต้่อปี : รายไดค้่าเช่าทรพัย์สนิเสน้ใยแก้วน าแสงตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 
2564 เท่ากบั 10,143.78 ลา้นบาท 

ขอ้มลูส าคญัอื่นๆ :  2562 2563 2564 

อตัราค่าเช่าตามสญัญา

แกไ้ขเพิม่เตมิและแทนที่

สญัญาเช่าหลกั (บาท/คอร์

กโิลเมตร/เดอืน) 

433.21 436.29 436.29 

อตัราค่าเช่าตามสญัญา

แกไ้ขเพิม่เตมิและแทนที่

สญัญาประกนัรายได ้ค่า

เช่า (บาท/คอรก์โิลเมตร/

เดอืน) 

764.48 769.91 769.91 
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อตัราค่าดแูลและ

บ ารุงรกัษา (บาท/คอร์

กโิลเมตร/ปี) 

225.10 231.85 238.81 

 
ราคาประเมนิล่าสุด : 99,400,000,000 บาท (ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565; รายงานประเมินลงวนัที่ 28 เมษายน 

2565) โดยบรษิทั ซ.ีไอ.ท ีแอพเพรซลั จ ากดั เพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ ดว้ยวธิีพจิารณา
จากรายได ้(Income Approach) ผูป้ระเมนิหลกัคอื นางสาว ธชัชฎา ศุภกรพชิาญ 

ภาพรวมสญัญาเช่า
ของกองทุน  
 

: JASIF มผีู้เช่าหลกัรายเดยีว คอื TTTBB ซึ่งประกอบธุรกิจหลกั คอื การให้บรกิารสื่อสาร
ดา้นเสยีง ขอ้มลูบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต (Broadband Internet) 

สดัส่วนของทรพัยส์นิแบ่งตามปีทีส่ิน้สุดสญัญา 

สญัญา ปี

ส้ินสุด

สญัญา 

สดัส่วนของทรพัยสิ์นท่ี

สญัญาส้ินสุด  

เปรียบเทียบกบัทรพัยสิ์น

ทัง้หมด (%) 

ทรัพย์สินที่เข้าลงทุนครัง้แรกตามสัญญา

แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกัน

รายไดค้่าเช่า 

2569 11.67% 

ทรพัย์สินทัง้หมดตามสญัญาแก้ไขเพิ่มเติม

และแทนที่สัญญาเช่าหลักและทรัพย์สินที่

ลงทุนเพิ่มเติมจากการเพิม่ทุนครัง้แรกตาม

สัญญาแก้ไขเพิ่ม เติมและแทนที่สัญญา

ประกนัรายไดค้่าเช่า 

2575 88.33% 

 
ประเภทธุรกจิ : JASIF เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิเสน้ใยแกว้น าแสงจ านวน 1,680,500 คอรก์โิลเมตร 

ซึง่ JASIF ซื้อจาก TTTBB โดยที ่JASIF ให ้TTTBB เช่าทรพัยส์นิเสน้ใยแกว้น าแสงดงักลา่ว

ตามสญัญาแก้ไขเพิม่เติมและแทนที่สญัญาเช่าหลกั และสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่

สญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า  

ทุนช าระแลว้  
(ณ วนัที ่ 
31 มนีาคม 2565) 

: 76,683.80 ลา้นบาท 
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เวบ็ไซต ์ : http://www.jas-if.com  

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

รายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ณ วนัที ่24 พฤษภาคม 2565) 

ผู้ถือหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) ร้อยละของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมด 

1. JAS  1,520,000,000 19.00 

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

3. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

225,632,000 2.82 

4. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

217,788,500 2.72 

5. บริษัท อลิอันซ์  อยุธยา ประกันชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) 

200,435,327 2.51 

6. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 
(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 จ ากดั (มหาชน) 126,785,890 1.58 

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

รวม 3,112,354,862 38.9 

ทัง้นี้ ภายหลงัการเขา้ท าธรุกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนแลว้เสรจ็ รายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ของ JASIF จะมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
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ผู้ถือหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน 
(หน่วย) 

ร้อยละของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมด 

1. ผู้ซื้อ และ/หรอื บุคคลทีผู่ซ้ื้อก าหนด 1,520,000,000 19.00 

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

3. บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

225,632,000 2.82 

4. บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

217,788,500 2.72 

5. บรษิทั อลอินัซ์ อยุธยา ประกนัชวีติ จ ากดั 
(มหาชน) 

200,435,327 2.51 

6. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (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 จ ากดั (มหาชน) 126,785,890 1.58 

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

รวม 3,112,354,862 38.9 

สรปุฐานะทางการเงิน  

ฐานะทางการเงนิของ JASIF มรีายละเอยีด ดงันี้ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2564 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 

2565 

สินทรพัย ์     

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอื
ขาดทุน 

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

เงนิลงทุนในทรพัยส์นิเสน้ใย
แกว้น าแสงตามมลูค่า
ยุตธิรรม 

100,200.00 100,700.00 100,000.00 99,400.00 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2564 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 

2565 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสด 

119.52 774.11 202.43 84.26 

ลูกหนี้จากดอกเบีย้คา้งรบั 0.03 0.07 0.03 0.00 
ภาษมีลูค่าเพิม่รอขอคนื 2,660.00 - - - 
สนิทรพัยอ์ืน่ 14.17 14.88 16.41 15.56 
รวมสินทรพัย ์ 106,065.34 104,752.50 104,396.76 103,683.42 

หน้ีสิน     

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 215.72 247.32 246.76 177.76 
เงนิกูย้มืระยะยาวจาก
ธนาคาร 

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

รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า 816.51 816.51 816.51 816.51 

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

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

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุน 

76,683.80 76,683.80 76,683.80 76,683.80 

ก าไรสะสม 10,322.43 11,903.12 12,332.63 11,947.06 
     
สินทรพัยสุ์ทธิ 87,006.23 88,586.92 89,016.43 88,630.86 

จ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายแลว้ ทัง้หมด ณ วนั
สิน้งวด (ลา้นหน่วย) 

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

สนิทรพัยส์ุทธติอ่หน่วย 
(บาท) 

10.8757 11.0733 11.1270 11.0788 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม 

2562 2563 2564 2564 2565 

รายได้      

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

รายไดด้อกเบีย้ 44.55 27.05 17.46 4.21 5.13 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม 

2562 2563 2564 2564 2565 

รายไดอ้ื่น 0.00 0.74 0.33 - 0.00 

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

ค่าใช้จ่าย      

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 62.71 87.98 88.76 21.92 22.06 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ 

11.29 15.84 15.98 3.95 3.97 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 5.00 4.00 4.00 1.11 0.99 

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 9.17 15.75 13.07 1.12 3.05 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 315.91 489.34 503.03 131.55 135.07 

ตน้ทุนทางการเงนิ 129.23 948.19 797.31 200.54 190.11 

ค่าใชจ้่ายภาษจีากการลงทุน 0.17 0.17 0.13 0.04 0.07 

ค่าใชจ้่ายอื่น 48.87 10.09 9.32 2.46 2.64 

รวมค่าใช้จ่าย 582.34 1,571.35 1,431.59 362.76 357.95 

ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 5,816.73 8,600.22 8,729.98 2,177.39 2,214.44 

รายการก าไรสุทธิจากเงิน
ลงทุน 

     

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
ทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 

0.00 0.03 0.00 0.00 - 

รายการก าไร (ขาดทุน) จาก 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่า
ยุตธิรรมของเงนิลงทุน 

4,899.83 500.44 (700.47) (400.39) (600.01) 

รวมรายการก าไร 
(ขาดทุน) สุทธิ จากเงิน
ลงทุน 

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

การเพ่ิมข้ึนในสินทรพัย์
สุทธิ จากการด าเนินงาน 

10,716.56 9,100.69 8,029.51 1,777.01 1,614.43 
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5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  

มลูค่าสิง่ตอบแทนตามสญัญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุน คดิเป็นมลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนธรุกรรมซื้อหุ้น
และซื้อหน่วยลงทุนทัง้สิน้ 32,420 ล้านบาท ในกรณีท่ี JASIF ประกาศจ่ายเงนิปันผลภายหลงัวนัที ่31 ธนัวาคม 2565
ถงึวนัทีส่ญัญาซื้อขายหุน้และหน่วยลงทุนเสรจ็สมบูรณ์ และผู้ซื้อไม่มสีทิธใินการไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าว มลูค่าเงนิปันผล
ดงักล่าวจะถูกน ามาหกัออกจากราคาซื้อหน่วยลงทุน 

5.1 การช าระเงินและเง่ือนไขของการช าระเงิน 

5.1.1 หุ้นของ TTTBB 

ภายหลงัจากที่เงื่อนไขบงัคบัก่อนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ซื้อตกลงที่จะช าระมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดเป็น
จ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 32,420 ล้านบาท โดยช าระใหแ้ก่ ACU ในวนัทีท่ าการซื้อขายหุน้จ านวน 31,520 ล้านบาท และผู้
ซื้อจะน าเงนิจ านวน 900 ลา้นบาท ฝากเขา้บญัช ีESCROW เพื่อเป็นการประกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้เป็นเวลา 3 
ปีนับแต่วนัทีก่ารซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ ทัง้นี้ หากไม่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้ในช่วงเวลา 3 ปีดงักล่าว ACU จะไดร้บัเงนิ
คนืปีละ 1 ใน 3 ของจ านวนเงนิทีฝ่ากไว ้ 

ในการนี้ ACU ในฐานะผู้ขาย มีหน้าที่และเป็นผู้ร ับผิดชอบในการด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นอื่นของ TTTBB 
นอกเหนือจาก TT&T ด าเนินการโอนหุน้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ โดยผู้ขายเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้จากการด าเนินการ
ดงักล่าว ซึ่งรวมถงึการ ด าเนินการใหผู้ถ้ือหุน้รายอื่นใน TTTI ซึ่งไม่รวม TTTBB โอนหุ้นจ านวน 700 หุ้น ให้แก่ผูซ้ื้อ 
โดยผูข้ายจะเป็นผูร้บัผดิชอบการด าเนินการและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการทัง้หมด และการด าเนินการใหผู้้
ถอืหุน้รายอื่นใน INC ซึ่งไม่รวม TTTBB โอนหุน้จ านวน 3 หุน้ ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ โดยผูข้ายจะเป็นผูร้บัผดิชอบการด าเนินการ
และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการทัง้หมด 

5.1.2 หน่วยลงทุนของ JASIF 

ภายหลงัจากเง่ือนไขบงัคบัก่อนเสรจ็สมบูรณ์ ผู้ซื้อจะช าระเงนิสดใหแ้ก่ JAS ในวนัทีท่ าการซื้อขายหน่วย
ลงทุน จ านวน 12,920 ลา้นบาท  

6. มูลค่าสินทรพัยท่ี์ไดม้า  

มูลค่าของหุ้นของ TTTBB ที่บรษิัทฯ จะได้รบัจากธุรกรรมซื้อหุ้น มมีูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท และมูลค่า
หน่วยลงทุนของ JASIF ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัจากธรุกรรมซื้อหน่วยลงทุน มมีลูค่ารวม 12,920 ลา้นบาท ซึง่รวมธรุกรรม
ซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนมมีูลค่ารวมทัง้สิน้ 32,420 ล้านบาท ทัง้นี้ ผู้ซื้อไดร้บัโอนหุน้ของ TTTI และ INC โดยไม่มี
ค่าตอบแทนเพิม่เตมิ และผู้ขายจะเป็นผูร้บัผดิชอบการด าเนินการและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการทัง้หมด 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

เกณฑ์ทีใ่ชใ้นการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนจะเป็นไปตามการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สญัญา นอกจากนี้ บรษิทัฯ 
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ไดพ้จิารณาจากวธิกีารประเมนิมูลค่ากจิการต่าง ๆ ตามหลกัสากลทีเ่ป็นทีย่อมรบัทัว่ไป โดยเกณฑ์ทีใ่ชใ้นการก าหนด
มูลค่าสิง่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมซื้อหุ้น คอื วธิกีารคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow หรอื DCF) และวธิี
เปรยีบเทยีบอตัราส่วนตลาดโดยอา้งองิอตัราส่วนมูลค่ากจิการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าเสื่อมราคาและค่า
ตัดจ าหน่าย (EV/EBITDA) และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรบัธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนของ 
JASIF คอื ก าหนดราคาซื้อโดยมส่ีวนลด (Discount) จากราคาตลาด ทัง้นี้ ราคาซื้อมส่ีวนลด (Discount) เท่ากบัรอ้ยละ 
10.5 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคาปิดของ JASIF เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2565 ซึง่เท่ากบั 9.5 บาทต่อหน่วยลงทุน 

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากผลของการท ารายการ  

ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนเป็นการลงทุนในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและกองทุนโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีถ่อืกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิเสน้ใยแก้วน าแสง ซึ่งบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากธุรกรรม
ซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. การลงทุนในครัง้นี้ เป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธข์องบรษิทัฯ เพื่อขยายการเตบิโตในธุรกจิอนิเทอร์เน็ต
บา้น และพฒันาโครงขา่ยไฟเบอรใ์นประเทศไทยโดยรวมใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

2. สามารถลดทอนความซ ้าซ้อนของการลากสายไฟเบอร์โดยไม่จ าเป็นซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม  

3. เป็นการสรา้งมลูค่าเพิม่ของธุรกจิและกระแสเงนิสดทีม่ ัน่คงในระยะยาวใหก้บับรษิทัฯ  

4. สนับสนุนการขยายธุรกจิบรอดแบนดข์องบรษิทัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสามารถใหบ้รกิารลูกคา้
ไดร้วดเรว็ในวงกวา้งมากขึน้และมคีุณภาพการบรกิารทีด่ ี

5. เป็นโอกาสในการน าเสนอผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย และสามารถใหบ้รกิารทีด่ยีิง่ขึน้เพื่อตอบสนองการ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารอย่างครบครนั 

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้  

บรษิทัฯ จะใชแ้หล่งเงนิทุนจากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ และเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ
ส าหรบัธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนั บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการเจรจาขอวงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนั
การเงนิ  

10. เง่ือนไขการเข้าท ารายการ  

เงื่อนไขในการเข้าท าสญัญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตจาก กสทช. ตาม
ประกาศ กสทช. และความส าเรจ็ของเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามบนัทึกข้อตกลง และเงื่อนไขในการเขา้ท าธุรกรรมซื้อ
หุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะขึน้กบัความส าเรจ็ของเงือ่นไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนทีจ่ะเขา้
ลงนาม ตามรายละเอยีดปรากฏในขอ้ 1. 
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11. การเข้าท ารายการโดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงของบริษทั ถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10.00 ของจ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทัฯ 

- ไม่ม-ี 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2565 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 2565 มคีวามเหน็ว่าการเขา้

ท าธรุกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน มคีวามสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ การเขา้ท าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน จะเป็นการส่งเสรมิบรษิทัฯ ในการด าเนินการตาม

เป้าหมายกลยุทธ์ของบรษิทัฯ เพื่อขยายการเตบิโตในธุรกจิอนิเทอร์เน็ตบ้าน และพฒันาโครงข่ายไฟเบอร์ในประเทศ

ไทยโดยรวมใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถลดทอนความซ ้าซอ้นของการลากสายไฟเบอรโ์ดยไม่จ าเป็นซึง่ช่วย

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ของธุรกิจและกระแสเงนิสดที่มัน่คงในระยะยาวให้กบับรษิัทฯ  

สนับสนุนการขยายธุรกจิบรอดแบนด์ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสามารถใหบ้รกิารลูกคา้ไดร้วดเรว็ในวง

กวา้งมากขึน้และมคีุณภาพการบรกิารทีด่ี เป็นโอกาสในการน าเสนอผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย และสามารถใหบ้รกิารทีด่ี

ยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองการความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างครบครนั  ดงันัน้ การลงทุนใน TTTBB และ JASIF จะ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 8. 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาซื้อหุ้นและหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นราคาที่
เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคายุตธิรรมและเป็นราคาทีไ่ม่สูงกว่าราคาตลาดของ JASIF และมคีวามสมเหตุสมผล อกีทัง้ 
ยงัมกีลไกการช าระราคาทีก่นัเงนิบางส่วนและทยอยจ่ายตามระยะเวลา เพื่อเป็นหลกัประกนัความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึน้ 
ตามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 5.1  

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการอิสระและ/หรือ กรรมการบริษทัท่ี
แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัในข้อ 12. 

-ไม่ม-ี 

14. ข้อมูลท่ีส าคญัอ่ืน ๆ 

-ไม่ม-ี 


