
การจดัประชมุผูถ้อืหนว่ยลงทนุก่อนการประชมุจรงิ
(Pre-EGM)

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์นต็ จสัมนิ
(JASIF)

วันศุกร์ที ่7 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
เป็นการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์
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วัตถุประสงค์

เป็นการประชุมเพือ่ซักซ้อมความเข้าใจ โดยยังไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ 
ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทีมี่สิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครัง้ที ่1 / 
2565   ตามวันก าหนดรายชือ่ (Record Date) วันที ่19 สิงหาคม 2565 เท่านัน้

2



วาระการประชุม

: พิจารณาอนุมัติให้ JAS ด าเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการ
ขายหุ้นสามัญใน TTTBB ให้แก่ AWN และ/หรือบุคคลที่ AWN ก าหนด
พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการในสัญญา
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ยกเลิกสัญญาบาง
ฉบับทีเ่กีย่วข้อง การเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที ่TTTBB ตกลงช าระให้กองทุนรวม 
และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จ าเป็นเพื่อให้กองทุนรวม
ด าเนินการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในวาระนี้ได้ ซึ่งรวมถึงการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้กองทุนรวมสามารถคืนเงินลงทุนใน
จ านวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที ่TTTBB ตกลงช าระให้กองทุนรวม

วาระที ่1
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วาระการประชุม

: พิจารณาอนุมัติให้ JAS ด าเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการ
ขายหุ้นสามัญใน TTTBB ให้แก่ AWN และ/หรือบุคคลที่ AWN ก าหนด
ตลอดจนผ่อนผัน และ/หรือแก้ไข รายละเอียดบางประการทีเ่กีย่วข้องกับการ
เปลีย่นตัวผู้สนับสนุนจาก JAS เป็น AWN และ/หรือบุคคลที ่AWN ก าหนด 
รวมถงึการแก้ไขข้อห้ามในการแข่งขันกับกองทุนรวมและเรื่องอืน่ ๆ ภายใต้
สัญญาข้อตกลงด าเนินการ และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่
จ าเป็นเพือ่ให้สอดคล้องกับมติของทีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน

วาระที ่1.1
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วาระการประชุม

: พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการที่
เกีย่วข้องกับการเช่าและค่าเช่าเส้นใยแก้วน าแสง (OFCs) และยกเลิกสัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน และการเพิ่ม
ค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงช าระให้กองทุนรวม และแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวมตามที่จ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้กองทุน
รวมสามารถคืนเงินลงทุนในจ านวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที ่TTTBB ตกลง
ช าระให้กองทุนรวม

วาระที ่1.2
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วาระการประชุม

: พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือแก้ไข รายละเอียดบางประการที่
เกี่ยวข้องกับสัญญาข้อตกลงด าเนินการ และยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร 
และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามทีจ่ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติ
ของทีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน

วาระที ่1.3
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วาระที ่2 : เรื่องอืน่ๆ (ถ้ามี)
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ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะพิจารณาลงมติในวาระที่ 1.2 ถึง 1.3 ก็ต่อเมื่อที่
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมตอินุมัตใินวาระที ่1.1 เท่านัน้ 
โดยผลการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในวาระที่ 1.2 ถึง 1.3 จะไม่ถือเป็น
เงือ่นไขซึ่งกันและกัน และ ไม่ถือเป็นเงือ่นไขของวาระที ่1.1 กล่าวคือ หากทีป่ระชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีมติอนุมัติในวาระที่ 1.1 แล้ว ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะลงมติอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติวาระที ่1.2 หรือ 1.3 อย่างไรกไ็ด้

ตัวอย่าง
(1)   ตัวอย่างที ่1: ไม่อนุมัติวาระที ่1.1
หากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 1.1 ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
ต้องพิจารณาลงมติในวาระที ่1.2 ถงึ 1.3

หลักเกณฑ์และเงือ่นไข 



8

(2) ตัวอย่างที ่2 : อนุมัติเพียงแค่บางวาระ
หากทีป่ระชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติ
- อนุมัตวิาระที ่1.1 แต่ไม่อนุมัตวิาระที ่1.2 และ 1.3 หรือ 
- อนุมัตวิาระที ่1.1 และ 1.2 แต่ไม่อนุมัตวิาระที ่1.3 หรือ 
- อนุมัตวิาระที ่1.1 และ 1.3 แต่ไม่อนุมัตวิาระที ่1.2  
บริษัทจัดการก็สามารถด าเนินการเข้าท าธุรกรรมกับ AWN และ/หรือ
บุคคลที ่AWN ก าหนดได้ตามมติทีป่ระชุมในวาระทีอ่นุมัติได้  หาก AWN
และ/หรือบุคคลที ่AWN ก าหนดตัดสินใจเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขายหุ้น
และหน่วยลงทุนกับ JAS และเข้าท าธุรกรรมทีเ่กีย่วข้องกับกองทุนรวม

หลักเกณฑ์และเงือ่นไข (ต่อ)
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กองทุนรวมจะเข้าท ารายการตามทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาใน
วาระนีเ้มือ่
(ก) กองทุนรวมได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในวาระที่
เกีย่วข้อง และบริษัทจัดการได้เจรจาตกลงในรายละเอียดของสัญญาต่าง ๆ กับคู่สัญญาทุก
ฝ่ายทีเ่กีย่วข้องซึง่สอดคล้องกับมติของทีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน 
(ข) กองทุนรวมได้รับการอนุมัติหรือผ่อนผันจากธนาคารกรุงเทพภายใต้สัญญาสินเชื่อเพื่อ
วัตถุประสงค์ของธุรกรรมนีเ้ป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว และ 
(ค) ธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นและหน่วยลงทุนระหว่าง JAS และ AWN และ/หรือ บุคคลที่
AWN ก าหนด เสร็จสมบูรณ์ 

ทัง้นี ้หากเงือ่นไขข้อใดข้อหน่ึงไม่ส าเร็จ กองทุนรวมจะไม่เข้าท ารายการตามทีเ่สนอให้ที่
ประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนพิจารณาแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์และเงือ่นไข (ต่อ)
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วาระที ่1
พิจารณาอนุมัตใิห้ JAS ด าเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้น
สามัญใน TTTBB ให้แก่ AWN และ/หรือบุคคลที ่AWN ก าหนด พิจารณาอนุมัติ

ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการในสัญญาจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ยกเลิกสัญญาบางฉบับทีเ่กีย่วข้อง การเพิ่มค่าเช่า
ล่วงหน้าที ่TTTBB ตกลงช าระให้กองทุนรวม และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
ตามทีจ่ าเป็นเพือ่ให้กองทนุรวมด าเนินการตามมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนในวาระนีไ้ด้ 
ซึง่รวมถงึการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพือ่ให้กองทุนรวมสามารถคืนเงนิ

ลงทุนในจ านวนไม่เกนิค่าเช่าล่วงหน้าที ่TTTBB ตกลงช าระให้กองทุนรวม
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ข้อเสนอของ JAS/ AWN

(ก) ยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าและสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน 
(ข) แก้ไขสัญญาเช่าหลัก โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญ ดังนี้

(1) การขยายอายุสัญญาเช่าหลักจากวันที่ 29 มกราคม 2575 จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2580 และก าหนดอัตราค่าเช่าตัง้แต่วันที่ 30 มกราคม 2575 จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2575 จะเท่ากับ 402.37 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน ทัง้นี้ อัตราค่าเช่า
ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2576 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2580 จะมีการปรับขึน้อัตราค่าเช่า
ดังกล่าวทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลีย่นแปลงของดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดทีป่ระกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทัง้นี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่
ต ่ากว่าร้อยละ 0 ต่อปี

(2) ยกเลิกสิทธิของกองทุนรวมในการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก

1. การยกเลิกและแก้ไขสัญญา และการเพ่ิมค่าเช่าล่วงหน้า ดังนี้
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ข้อเสนอของ JAS / AWN

(3) TTTBB ตกลงจะช าระค่าเช่าล่วงหน้าให้กองทุนรวมจ านวน  3,000 ล้านบาท โดยจะช าระค่าเช่า
ล่วงหน้าดังกล่าวจ านวน 1,000 ล้านบาท จ านวน 3 งวด ดัง้นี ้(1) ณ วันทีก่ารแก้ไขสัญญาเช่าหลักตาม
ข้อเสนอในครัง้นีมี้ผลบังคับ (“วัน Effective”) (2) วันครบรอบปีที ่1 นับจากวัน Effective และ (3) วันครบรอบ
ปีที ่2 นับจากวัน Effective ทัง้นี ้ค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าวเป็นการจ่ายส าหรับการเช่าเดือนมกราคมของแต่ละ
ปีในระหว่างปี 2573 ถึงปี 2574 เป็นจ านวน 300 ล้านบาทต่อเดือน และ การเช่าเดือนมกราคมของแต่ละปีใน
ระหว่างปี 2575 ถึงปี 2580 เป็นจ านวน 400 ล้านบาทต่อเดือน (“ค่าเช่าล่วงหน้า”) ทัง้นี ้ในกรณีทีจ่ านวนเงนิ
ค่าเช่าทีก่องทุนรวมมีสิทธิได้รับในเดือนมกราคมของแต่ละปีดังกล่าวมีจ านวนสูงกว่าค่าเช่าล่วงหน้าที ่
TTTBB ได้ช าระล่วงหน้าตามทีร่ะบุข้างต้น TTTBB จะช าระค่าเช่าในส่วนทีข่าดดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเมือ่
ถึงวันก าหนดช าระเงนิค่าเช่าของเดอืนมกราคมของแต่ละปีดังกล่าว ตามวิธีการทีร่ะบุในสัญญาเช่าหลัก
ทัง้นี ้การเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที ่TTTBB ตกลงช าระให้กองทุนรวมข้างต้น อยู่ภายใต้เงือ่นไขว่า (กก) ทีป่ระชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติรายละเอียดตามข้อ (1) ถึงข้อ (3) นี ้และ (ขข) ธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นและหน่วย
ลงทุนระหว่าง JAS และ AWN และ/หรือบุคคลที ่AWN ก าหนด เสร็จสมบรูณ์

1. การยกเลิกและแก้ไขสัญญาและการเพ่ิมค่าเช่ารับล่วงหน้า (ต่อ)
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2. การโอนสิทธิและหน้าทีข่อง JAS ภายใต้สัญญาข้อตกลงด าเนินการให้แก่ AWN  และ/หรือ บุคคลที่ AWN 
ก าหนด และแก้ไขรายละเอียดบางประการในสัญญาข้อตกลงด าเนินการทีส่ าคัญดังต่อไปนี้

2.1 การแก้ไขและยกเลิกสิทธิของกองทุนรวม ในการยกเลิกสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าถ้าต้อง
มีการโอนหุ้นของ TTTBB ให้กับผู้ถอืหุ้นของบริษัท ททีแีอนทท์ี จ ากัด (มหาชน) ตามค าส่ังศาล

2.2 การแก้ไขและยกเลิกการถกูจ ากัดมิให้ด าเนินการบางประการ เช่น

(ก) การแก้ไขและยกเลิกการจ ากัดการท าธุรกจิ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้อยู่ที่ TTTBB และ TTTI เท่านัน้ และ

(ข) การแก้ไขและยกเลิกเงือ่นไขการไม่แข่งขันกัน (Non-Competition) เป็นต้น

2.3 การแก้ไขและยกเลิกเงือ่นไขการด ารงอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญและเงือ่นไขเกีย่วกับบัญชีเพือ่ส ารองการ
ช าระค่าเช่าทรัพยส์ินเส้นใยแก้วน าแสง

2.4 การแก้ไขและยกเลิกเงือ่นไขการห้ามจ่ายเงนิปันผลของ TTTBB ถ้าอัตราส่วนทางการเงนิไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด

2.5 การแก้ไขและยกเลิกเงือ่นไขทีเ่กีย่วข้องกับ Financial Indebtedness – Borrowings etc. และ Financial
Indebtedness – Loans

อย่างไรกด็ี ข้อตกลงจะไม่โอนหน่วยลงทุนทีอั่นจะส่งผลให้สัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้สนับสนุนต ่า
กว่าทีก่ าหนดในข้อตกลงด าเนินการ (Lock-up Undertaking) จะยังคงด ารงอยู่ต่อไป

ข้อเสนอของ JAS / AWN (ต่อ)
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วาระที ่1.1
พิจารณาอนุมัตใิห้ JAS ด าเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้น
สามัญใน TTTBB ให้แก่ AWN และ/หรือบุคคลที ่AWN ก าหนด ตลอดจนผ่อนผัน

และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กีย่วข้องกับการเปลีย่นตัวผู้สนับสนุนจาก
JAS เป็น AWN และ/หรือบุคคลที ่AWN ก าหนด รวมถึงการแก้ไขข้อห้ามในการ
แข่งขันกับกองทุนรวมและเรือ่งอืน่ๆภายใต้สัญญาข้อตกลงด าเนินการ และแก้ไข

โครงการจัดการกองทุนรวมตามทีจ่ าเป็นเพือ่ให้สอดคล้องกับมตขิอง
ทีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน
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ภาพโครงสร้างเปรียบเทียบก่อนและหลังธุรกรรม

ธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้นสามัญใน TTTBB และธุรกรรมการจ าหน่ายหน่วยลงทุน JASIF ของ JAS จะส่งผลท าให้กองทุนรวมมีการ
เปล่ียนตัวผู้สนับสนุนของกองทุนรวม จาก JAS เป็น AWN และ/หรือบุคคลที ่AWN ก าหนด โดยผู้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมยังคง
เป็น TTTBB เช่นเดิม

*ปัจจุบัน JAS ถอืหุ้นใน 3BB โดยตรงจ านวน
ร้อยละ 99.99 อย่างไรก็ด ีอ้างถงึหน่ึงใน
เงือ่นไขบังคับก่อนของการซือ้ขายหุ้นและ
หน่วยลงทุน ได้ก าหนดให้ JAS ด าเนินการ
ปรับโครงสร้างเพื่อให้ TTTBB TTTI และ INC
เข้าถอืหุ้นใน 3BB ดังกล่าวก่อนวันทีสั่ญญาซือ้
ขายหุ้นและหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์

**หรือเป็นบุคคลที ่AWN ก าหนด

วาระที ่1.1 : ประเดน็เรือ่ง การให้ความยนิยอมกับ JAS ในการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญใน TTTBB ให้แก่ AWN และ/หรือ

บุคคลที ่AWN ก าหนด และการแก้ไข และการโอนสิทธิและหน้าทีข่อง JAS ภายใต้สัญญาข้อตกลงด าเนินการให้แก่ AWNและ/หรือบุคคลที ่AWN ก าหนด 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ความเหน็ของบริษัทจัดการ

1. ณ ปัจจุบัน ข้อห้ามการแข่งขันนี้มีผลบังคับใช้กับ  
TTTBB  TTTI และ JAS ซึง่เป็นผู้สนับสนุนกองทุน และ
JAS มีการด าเนินธุรกิจร่วมลงทุนผ่านบริษัทในเครือ 
(Investment as a Holding Company ) แต่เพียงอย่าง
เดียว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
โทรคมนาคม และ สารสนเทศในระบบต่างๆ   ซึ่ง
แตกต่างกับ AWN ทีท่ าธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
มาตัง้แต่ปี 2558 ณ ปัจจุบันก่อนเข้าท ารายการ AWN
ด าเนินธุรกิจบรอดแบนด์ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขัน
กับธุรกิจของ TTTBB และ TTTI รวมทัง้ AWN ได้ใช้
เส้นใยแก้วน าแสงที่มีอยู่ในปัจจุบันในการสนับสนุน
ธุรกิจบรอดแบนด์และธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีอยู่
เดิม  โดยการใช้โปรโมช่ันผูกกันระหว่างบริการ
อินเทอร์เน็ตบ้านและบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Fixed-
Mobile Convergence : FMC)

1. ADVANC เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่
ถือหุ้นใน AWNในสัดส่วนร้อยละ 99.99  เป็นผู้ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อันดับ 1 และ AWN ท าธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การตัดสินใจเข้าซือ้ธุรกิจคู่แข่ง 
จึงเป็นกลยุทธ์การตลาดอย่างหน่ีงที่ AWN ต้องการเพิ่ม
ส่วนแบ่งการตลาด รวมถึงช่องทางการขาย และ ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายในฐานลูกค้าที่มีอยู่แล้วของคู่แข่งได้
อย่างรวดเร็ว  ประกอบกับ AWN มีความจ าเป็นทีจ่ะต้องมี
ท รัพย์ สิ น เ ส้น ใยแ ก้ วน า แสง เพื่ อ ส นับส นุน ธุ ร กิ จ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ซึ่ง
เป็นธุรกิจในปัจจุบันของ AWN ทาง AWN จึงขอให้แก้ไข
ข้อจ ากัดเรื่องการไม่แข่งขันโดย จะให้ใช้บังคับได้เฉพาะ 
TTTBB และ TTTI เท่านั้น แต่จะไม่รวมผู้สนับสนุน และ 
บริษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุน

วาระที ่1.1 : ประเดน็เร่ือง ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กี่ยวข้องกับข้อห้าม
ในการแข่งขันกับกองทุนรวม และเร่ืองอืน่ๆภายใต้สัญญาข้อตกลงด าเนินการ
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ความเหน็ของบริษัทจัดการ

2.  ณ ปัจจุบัน ข้อห้ามการแข่งขัน ก าหนดไว้ว่า ในกรณี
ทีก่องทุนแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขยายระยะเวลาหรือต่อ
อายุสัญญาเช่าหลักแก่ TTTBB ภายหลังจากวันส้ินสุด
สัญญาเช่าหลัก (29 มกราคม 2575) โดยกองทุนแจ้งแก่
TTTBB ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 36 เดือนก่อนวันสิ้นสุด
สัญญาเช่าหลัก  ถ้ากองทุน และ TTTBB ไม่สามารถ
บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการขยายสัญญาภายใน 12 
เดือนนับจากวันเร่ิมเจรจาต่อรองในเร่ืองดังกล่าว 
TTTBB สามารถสร้าง พัฒนา ติดตัง้ หรือวางสายเส้นใย
แก้วน าแสง หรือ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ้นฐาน
ประเภทโทรคมนาคมอื่นๆได้โดยไม่ถือว่าผิดข้อห้ามใน
การแข่งขันกับกองทุน

2. ในกรณีที ่TTTBB ไม่มีความประสงค์ทีจ่ะต่อสัญญา
เช่าต่อไปอีกนับจากวันส้ินสุดสัญญาเช่าหลัก  TTTBB 
สามารถสร้าง พัฒนา ติดตัง้ หรือวางสายเส้นใยแก้ว
น าแสงทับซ้อนเส้นทางของกองทุนได้   ภายใน
ระยะเวลา 18-24 เดือน ด้วยวงเงินประมาณ 12,000
ลบ.  
อน่ึง การขอยกเลิกเงื่อนไขข้อห้ามการแข่งขันนี ้ อาจ
ส่งผลให้กองทุนเสียโอกาสที่ AWN จะพิจารณาต่อ
สัญญาเช่าหลักเมือ่ส้ินสุด ปี 2580  แต่อย่างไรกต็าม
การจัดระเบียบปรับปรุงทัศนียภาพเมืองตามโครงการ
จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า และ โครงการน า
สายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน  อาจจะเป็นอุปสรรค
ส าคัญของผู้ที่จะวางสายเส้นใยแก้วน าแสงใหม่  อีก
ทัง้ ทรัพย์สินของกองทุนมีจุดเด่นที่วางกระจายและ
อยู่ลึกเข้าไปตามชุมชน หมู่บ้าน  ท าให้ทรัพยส์ิน  (ต่อ)29/1/2572 29/1/2573 29/1/2575

เริ่มเจรจา วนัสิน้สดุสญัญา

วาระที ่1.1 : ประเดน็เร่ือง ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กี่ยวข้องกับข้อห้าม
ในการแข่งขันกับกองทุนรวม และเร่ืองอืน่ๆภายใต้สัญญาข้อตกลงด าเนินการ
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ความเหน็ของบริษัทจัดการ (ต่อ)

2.  ณ ปัจจุบัน ข้อห้ามการแข่งขัน ก าหนดไว้ว่า  ในกรณี
ที่กองทุนแจ้งความประสงค์ที่จะขยายระยะเวลาหรือต่อ
อายุสัญญาเช่าหลักแก่ TTTBB ภายหลังจากวันส้ินสุด
สัญญาเช่าหลัก (29 มกราคม 2575) โดยกองทุนแจ้งแก่
TTTBB ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 36 เดือนก่อนวันส้ินสุด
สัญญา ถ้า  กองทุน  และ TTTBB ไ ม่สามารถบรรลุ
ข้อตกลงเกี่ยวกับการขยายสัญญาภายใน 12 เดือนนับ
จากวันเร่ิมเจรจาต่อรองในเร่ืองดังกล่าว TTTBB สามารถ
สร้าง พัฒนา ติดตัง้ หรือวางสายเส้นใยแก้วน าแสง หรือ 
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโทรคมนาคม
อืน่ๆได้โดยไม่ถอืว่าผิดข้อห้ามในการแข่งขันกับกองทุน

ของกองทุนมีโอกาสที่ AWN หรือผู้ประกอบการราย
อื่นๆ อาจพิจารณาต่อสัญญาเช่าหลังปี 2580 เพื่อใช้
สนับสนุนการบริการ 5 G ด้วยเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ ณ 
ช่วงเวลานัน้
(  ก า ร แ ข่ ง ขั น ก า ร เ ป็ น ผู้ น า ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร 
โทรศัพท์มือถือระบบ 5 G ทัง้ในแง่ความเร็ว และ การ
ให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย รวมทัง้แผนของ
รัฐบาลในการสร้างเมืองอัจฉริยะ และแอพพลิเคช่ัน 
Internet of Things ให้ทั่วทัง้ประเทศ  จ าเป็นต้องใช้
โครง ข่ายอินเทอร์ เ น็ตความเ ร็ว สูง  เพื่อใ ห้การ
ด าเนินการประสบความส าเร็จ  จงึท าให้กองทุนมีความ
ได้เปรียบ และเป็นโอกาสที่ดีของกองทุนในการที่จะ
ให้บริการโครงข่ายหลัก (Backbone) ที่ มีอยู่ อย่าง
กว้างขวางครอบคลุมทั่วประเทศในพืน้ทีช่นบททีม่ีการ
สร้างโครงข่ายไว้แล้ว )

29/1/2572 29/1/2573 29/1/2575

เริ่มเจรจา วนัสิน้สดุสญัญา

วาระที ่1.1 : ประเดน็เร่ือง ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กี่ยวข้องกับข้อห้าม
ในการแข่งขันกับกองทุนรวม และเร่ืองอืน่ๆภายใต้สัญญาข้อตกลงด าเนินการ
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3. ในกรณีที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ ACU (ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที ่JAS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ต้องโอนหุ้นที่ถือ
อยู่ใน TTTBBให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งส่งผลให้ผู้สนับสนุนถือหุ้นใน TTTBB และ 
TTTI(โดยทางอ้อม) ต ่ากว่าร้อยละ 76 ของหุ้นทั้งหมดใน 
TTTBB และ TTTI หากเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาปัจจัย
ต่าง ๆ ตามทีสั่ญญาก าหนด ซึ่งรวมถึงความสามารถของผู้
ถือหุ้นรายใหม่และทีมบริหารรายใหม่ (ผู้ถือหุ้นของบริษัท
TT&T )) นโยบายและแผนธุรกิจของผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ และ
ฐานะการเงินและการด าเนินงานของผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่แล้ว
เหน็ว่า TTTBB หรือ TTTI มีแนวโน้มจะไม่สามารถช าระค่า
เช่าภายใต้สัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า 
บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
พิจารณายกเลิกสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้
ค่าเช่าได้และเรียกค่าเสียหายภายใต้เอกสารธุรกรรมได้

3. คดีความเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีทีแอนด์ท ี
จ ากัด (มหาชน) เป็นเร่ืองเฉพาะตัวของ ACU (ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่ JAS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ใน
ฐานะผู้สนับสนุนรายเดิมโดยไม่เกีย่วข้องกับ AWN แต่
อย่างใด  ที่ป รึกษากฎหมายของกองทุนรวมให้
ค าแนะน าว่า ถ้าหากในอนาคตมีค าพิพากษาให้ ACU 
ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้ นของบริษัท ทีทีแอนด์ท ี
จ ากัด ค าพิพากษาดังกล่าว โดยปกติแล้วจะมีผลต่อ 
ACU เท่านั้นโดยโอกาสทีค่วามรับผิดจะตกมายัง AWN 
นั้นมีโอกาสค่อนข้างน้อย ดังนั้น AWN จึงขอเสนอให้
แก้ไขสัญญาข้อตกลงด าเนินการที่เกี่ยวกับข้อสัญญา
ข้างต้น

วาระที ่1.1 : ประเดน็เร่ือง ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กี่ยวข้องกับข้อห้าม
ในการแข่งขันกับกองทุนรวม และเร่ืองอืน่ๆภายใต้สัญญาข้อตกลงด าเนินการ
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43.0%

46.9%

51.6% 57.2%
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วาระที ่1.1 : ประเดน็เร่ือง ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กี่ยวข้องกับข้อห้าม
ในการแข่งขันกับกองทุนรวม และเร่ืองอืน่ๆภายใต้สัญญาข้อตกลงด าเนินการ

ภาพรวมธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

19.3% 16.5%
8.9% 5.5% 0.7%

20.6%
42.1% 51.7% 58.2%

95.0%
2.1%

1.6% 1.8% 1.5%

0.2%

58.0%

39.8% 37.6% 34.9%

4.0%

2560 2561 2562 2563 3Q 2564

Cable Fibre Others xdsl

อัตราการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต

11.50

58.0%

10.119.198.21

Fixed Broadband Subscribers (million)

สัดส่วนการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแยกตามประเภทของการเช่ือมต่อ

Source: NBTC Thailand

Penetration

12.75

ประเทศไทยยังมีอัตราการเข้าถึงบริการ
อินเทอร์เน็ตต ่าเมือ่เปรียบเทยีบกับ ประเทศ
อืน่ๆในภมิูภาคเอเชีย

สัดส่วนของการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ทีใ่ช้เทคโนโลยี FTTx มีอัตราการเพิ่มสูงขึน้ 
ในขณะที ่xDSL มีอัตราลดลง 

Source: MPA Report
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วาระที ่1.1 : ประเดน็เร่ือง ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กี่ยวข้องกับข้อห้าม
ในการแข่งขันกับกองทุนรวม และเร่ืองอืน่ๆภายใต้สัญญาข้อตกลงด าเนินการ

สัดส่วนค่าบริการอินเทอร์เน็ตต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหวั

0.5%

2.9%

3.8%
3.5%

5.2%

Singapore Thailand Vietnam Malaysia Indonesia Philippines

รายได้รับเฉลี่ยต่อหมายเลขของบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 
ในประเทศไทย

Note:

(1) Number of broadband subscribers at the end of relevant period as a percentage of total households in Thailand

(2) ARPU is average rate per user per month

7.6%

58.0%

ราคา ค่ าบ ริการ อิน เทอ ร์ เ น็ตความเร็ ว สู ง ต่อ
ผู้ใช้บริการต่อเดือนของประเทศไทย มีสัดส่วนร้อย
ละ 2.9 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว 
แสดงให้ เห็นว่าค่าบริการอินเทอร์ เ น็ตมีราคา
ค่าบริการทีค่รัวเรือนโดยเฉลี่ยสามารถจ่ายได้

ราคา ค่ าบ ริการ อิน เทอ ร์ เ น็ตความเร็ ว สู ง ต่อ
ผู้ ใ ช้บริการต่อเดือน  หรือ รายได้ รับเฉลี่ยต่อ
หมายเลข (Average Revenue Per Usage : APRU)  -
ของทัง้อุตสาหกรรม ลดลงอย่างต่อเน่ือง

646 633 
615 

588 

531 
508 

 400

 500

 600

 700

2559 2560 2561 2562 2563 2564

TH
B/

mo
nth

ARPU (Broadband)

ทีม่า : MPA Report

ทีม่า : NBTC
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วาระที ่1.1 : ประเดน็เร่ือง ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กี่ยวข้องกับข้อห้าม
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ผลการด าเนินงานของ TTTBB 

Source: TTTBB

รายได้จากธุรกจิอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ของ TTTBB 

ผลการด าเนินงานของ TTTBB ขาดทุนสุทธิ อย่างต่อเน่ือง
ติดต่อกันมาตัง้แต่ ปี 2563-ปัจจุบัน
โดยในปี 2562 มีก าไรจากการขายทรัพย์สินเข้ากองฯจ านวน 
10,441 ล้านบาท(สุทธิจากภาษี) ซึ่งหากไม่นับรวมรายการพิเศษ
ดังกล่าว TTTBB จะมีผลขาดทุนสุทธิ (936) ล้านบาท

รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ของ 
TTTBB มี อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) นับตัง้แต่ 
ปี 2559 –ปัจจุบัน เท่ากับ   4.23%

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ของ TTTBB 

9,505 

(4,126)

(2,064)

 (5,000)

 (3,000)

 (1,000)

 1,000

 3,000

 5,000

 7,000

 9,000

2562 2563 2564

13,572 
15,143 

16,009 16,369 16,567 16,692 

 -

 7,500

 15,000

 22,500

2559 2560 2561 2562 2563 2564
Source: TTTBB
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วาระที ่1.1 : ประเดน็เร่ือง ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กี่ยวข้องกับข้อห้าม
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ผลการด าเนินงานของ TTTBB(ต่อ)

646 652
643
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595

635

574
533

476
455

615
577

558

533
524

669

634 620

486

440

400

500
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700

2560 2561 2562 2563 3Q 2564

3BB AIS TRUE NT

ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
(เฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่)

Source:NBTC

Unit : THB per Month

18% 17% 17% 16% 18% 20%
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34% 33% 32% 31% 30% 28%
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25%
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NT TRUE 3BB AIS

ส่วนแบ่งการตลาดของ TTTBB 
ลดลงอย่างต่อเน่ือง ส่วนทางกับของ AIS
(เ ม่ือหักกลุ่ มลูกค้าที่มีหน้ีค้างออก ส่วนแบ่ง
การตลาดของ TTTBB จะน้อยกว่านี)้

รายได้รับเฉลี่ยต่อหมายเลข (ARPU)ของธุรกิจ 
บรอดแบนด์ อินเทอร์เ น็ตทั้ง อุตสาหกรรม
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง 

Source:NBTC Source:NBTC

รายได้รับเฉล่ียต่อหมายเลขของธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
(เฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่)
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ผลการด าเนินงานของ TTTBB(ต่อ)

เปรียบเทยีบต้นทุนการด าเนินงานต่อรายลูกค้า  กับ  รายได้รับเฉลี่ยต่อหมายเลข ของ TTTBB

Source: TTTBB Financial Statement

• TTTBB มีต้นทุนการด าเนินงานต่อรายสูงกว่ารายได้
รับเฉลี่ยต่อหมายเลข และต้นทุนส่วนใหญ่มาจากค่า
เช่าทีต้่องจ่ายให้กองทุน

• การท าโปรโมช่ันผูกกันระหว่างบริการอินเทอร์เน็ต
บ้านและบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Fixed-Mobile
Convergence : FMC) ของผู้ประกอบการทีมี่ 2 ธุรกิจ 
ส่งผลท าให้รายได้รับเฉลี่ยต่อหมายเลขของทั้ง
อุตสาหกรรมลดลง  รวมทั้งรายได้ รับเฉลี่ยต่อ
หมายเลขของ TTTBB ด้วย 

249
377 352

428
292

244

643 620 598

0

200

400

600

800

2562 2563 2564

ARPU เปรียบเทยีบกับต้นทุนการด าเนินงาน

JASIF Cost Operating Cost ARPU

677 669
596
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วาระที ่1.1 สรุปความเหน็ของบริษัทจัดการ (ต่อ)

• TTTBB  ก าลังเผชิญกับปัญหาการแข่งขันอย่างรุนแรง ของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีธุรกิจทั้งบริการอินเทอร์เน็ต
บ้าน และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยการท าโปรโมช่ันผูกกันระหว่างอินเทอร์เน็ตบ้านและบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ด้วยข้อเสนอค่าบริการทีต่ ่า  ส่งผลให้รายได้รับเฉลี่ยต่อหมายเลขทัง้อุตสหกรรมปรับลดลงมาอย่างต่อเน่ือง

• TTTBB ประสบกับปัญหาต้นทุนในการด าเนินงาน /ราย  สูงกว่ารายรับ /ราย อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก TTTBB มีภาระ
ค่าเช่าทรัพย์สินทีต้่องจ่ายให้กองทุน ซ่ึงเป็นอัตราค่าเช่าทีค่่อนข้างสูง (ปี 2565 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่กองทุนได้รับ เท่ากับ 
509.20 บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน เปรียบเทียบกับ อัตราค่าเช่า OFC ที่ DIF ได้รับในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่าที ่
350 บาท/คอร์กโิลเมตร/เดอืน)

• ในปี 2564 TTTBB มีการออกหุ้นกู้ระยะยาว  และ กู้เงินจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีความเป็นไปได้ว่า เพือ่น ามาจ่ายค่าเช่า
ให้กองทุน 

• การขยายอายุสัญญาเช่าไปถึงปี 2580 จะท าให้กองทุนมีรายได้จากค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ยาวนานขึ้นท าให้กองทุนมี
ความมั่นคงของรายได้เพิม่ขึ้น และเป็นการช่วยเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับความ
แน่นอนในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
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วาระที ่1.1 สรุปความเหน็ของบริษัทจัดการ (ต่อ)

• ณ ปัจจบุนั ธุรกจิของ TTTBB เองยงัคงสามารถด าเนินการได้จากปีที่ผ่าน ๆ มา และยงัจ่ายค่าเช่าให้กองทุนรวม อีกทัง้
ยงัคงด ารงอัตราส่วนทางการเงินตามทีก่ าหนดไว้ได้ แต่ในสภาวะการณ์การแข่งขนัทีรุ่นแรง อาจส่งผลให้ TTTBB อาจ
มีความเส่ียงในการช าระค่าเช่าให้กองทุนรวมในอนาคตเพิม่มากขึน้ บริษทัจัดการได้พจิารณาถงึแนวโน้มการด าเนิน
ธุรกจิในอนาคตแล้วเห็นว่าข้อเสนอในคร้ังน้ีมีความน่าสนใจ บริษทัจัดการจึงไม่ควรทีจ่ะเพกิเฉยในการเจรจาในการท า
ธุรกรรมเน่ืองจากข้อเสนอจากผู้จะซ้ือมีนัยส าคญัต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน

• ดงัน้ัน หาก AWN เข้ามาเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหม่ของ TTTBB จะส่งผลดต่ีอความเช่ือมั่น ภายใต้การบริหารงานของ 
AWN ทีเ่ป็นบริษทัทีมี่ผลก าไรต่อเน่ืองสม ่าเสมอ และด้วยช่ือเสียงในธุรกจิโทรคมนาคมที ่ADVANC เป็นผู้ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ีม่ีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดบั 1 ของประเทศไทย อีกทัง้สถานะทางการเงิน และพนัธมิตรที ่
AWN มีอยู่จะท าให้กองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน มั่นใจในการด าเนินงานของ TTTBB มากขึน้กว่าปัจจบุนั และ
หาก AWN และ/หรือบุคคลที ่AWN ก าหนด ได้เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่แทน JAS น่าจะส่งดต่ีอความสามารถในการ
ช าระค่าเช่าทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมในระยะยาว
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วาระที ่1.1 สรุปความเหน็ของบริษัทจัดการ  

ปัจจัยบวก(+) ปัจจัยลบ (-)

1. AIS มีสถานะทางการเงนิทีดี่กว่า JAS ทัง้ในส่วนของก าไรสุทธิจาก
การด าเนินงานและกระแสเงินสด

1. กองทุนเสียสิทธ์ิในข้อห้ามแข่งขัน

2. กองทุนจะมีกระแสเงินสดทัง้หมด และ DPU เพ่ิมขึน้จากการขยาย
อายุสัญญาเช่าออกไปอีก 6 ปี จากข้อเสนอของ AIS

2. การยกเลิกข้อก าหนดทางการเงิน ส่งผลให้ TTTBB มี
โอกาสก่อหนีเ้พ่ิมขึน้

3. กองทุนจะมีต้นทุนทางการเงินต ่าลงจากการมีผู้สนับสนุนใหม่ที่มี
ฐานะทางการเงินทีแ่ขง็แกร่งขึน้ (ดอกเบีย้เงินกู้จะได้รับการปรับ เป็น
MLR-0.5% จากเดิมได้รับที ่MLR)

3.      สูญเสียรายได้ค่าเช่าจากการยกเลิกสัญญาประกัน
รายได้ค่าเช่า

4. กองทุนมีโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินโทรคมนาคมอื่นๆ
เพ่ิมเติมในอนาคต (อาทิ เช่น OFCs  หรือ เสาโทรคมนาคม, data 
center)

5. กองทุนจะมีความแน่นอนในการได้รับค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า

6. ค่าเช่ารับล่วงหน้า 3,000 ล้านบาท จะเพ่ิม DPU ในปี 2566 - 2568
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วาระที่ 1.2
พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กีย่วข้องกับการเช่าและค่าเช่าเส้นใย
แก้วน าแสง (OFCs) และยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน 
และการเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที ่TTTBB ตกลงช าระให้กองทุนรวม และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
ตามทีจ่ าเป็นเพือ่ให้สอดคล้องกับมติของทีป่ระชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่รวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวมเพือ่ให้กองทุนรวมสามารถคืนเงนิลงทุนในจ านวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที ่TTTBB ตกลง

ช าระให้กองทุนรวม

29
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1. สัญญาเช่าหลัก* : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสงร้อยละ 80 อยู่ภายใต้สัญญาเช่าหลัก ประกอบด้วย ทรัพย์สินเส้นใย
แก้วน าแสงเดิม จ านวน 784,400 คอร์กิโลเมตร และ  ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสงส่วนเพิ่ม จ านวน 560,000 คอร์
กิโลเมตร   ส้ินสุดอายุสัญญาเช่า  29 มกราคม 2575 และ กองทุนมีสิทธิในการต่อสัญญา 10 ปี **

2. สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า*:ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสงร้อยละ 20 อยู่ภายใต้สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า 
ประกอบด้วย ทรัพยสิ์นเส้นใยแก้วน าแสงเดิม จ านวน 196,100 คอร์กิโลเมตร ส้ินสุดอายุสัญญาเช่า  22 กุมภาพันธ์ 
2569 และ  ทรัพยสิ์นเส้นใยแก้วน าแสงส่วนเพิ่ม จ านวน 140,000 คอร์กิโลเมตร  ส้ินสุดอายุ  29 มกราคม 2575

* อตัราคา่เช่าเพิ่มขึน้ตามอตัราการเปลีย่นแปลงของดชันรีาคาผูบ้ริโภค (CPI) ทีป่ระกาศโดยกระทรวงพาณิชยข์องปีก่อนหนา้ แตไ่ม่เกินรอ้ยละ 3 ตอ่ปี และไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 0 ตอ่ปี
** กองทุน มีสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าหลักของ ทรัพย์สินเสน้ใยแก้วน าแสงเดิมและ ทรัพย์สินเสน้ใยแก้วน าแสงส่วนเพิ่ม ไปอีก 10 ปีจากวันสิ้นสุดสัญญาเช่าหลัก 
(ซ่ึงคือวนัที ่29 มกราคม 2575) เมื่อรายไดจ้ากการใหบ้ริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ของ TTTBB ส าหรบัปี 2573 ไม่ต ่ากว่า 40,000 ลา้นบาท และ TTTTBB 
ไดร้บัการต่ออายุใบอนุญาติที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงความเห็นชอบต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรบัการต่ออายุสญัญาเช่าหลกั โดยอตัราค่าเช่า ณ วนัที่ต่อสญัญาเช่าหลกัไปอีก 10 ปีขา้งตน้จะ
เท่ากบั 433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซ่ึงเท่ากบัอตัราค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าหลกัในปี 2562 โดยจะมีการปรบัขึน้อตัราค่าเช่าดงักล่าวขา้งตน้ ทุก
วนัที ่1 มกราคม ของทกุปีตามอตัราการเปลีย่นแปลงของดชันรีาคาผูบ้ริโภค (CPI) ทีป่ระกาศโดยกระทรวงพาณิชย ์ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 3 ตอ่ปี แตไ่ม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 0 ตอ่ปี

วาระที ่1.2 ประเดน็เร่ือง การแก้ไข และปรับอัตราค่าเช่า สัญญาเช่าหลัก และ ยกเลิกสิทธิของกองทุนในการต่อสัญญาเช่าหลัก
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(ก) ยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน 
(ข) แก้ไขสัญญาเช่าหลัก โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญ ดังนี้
1. ขยายอายุสัญญาเช่าหลัก จาก วันที่29 มกราคม 2575   จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2580   และก าหนดอัตราค่าเช่า ตัง้แต่วันที ่

30 มกราคม 2575 ถึงวันที ่31 ธันวาคม  2575 จะเท่ากับ 402.37 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน  ทัง้นี ้อัตราค่าเช่าตัง้แต่วันที ่
1 มกราคม 2576 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2580 จะมีการปรับขึน้อัตราค่าเช่าดังกล่าวทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตรา
การเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดทีป่ระกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 0 ต่อปี

2. ยกเลิกสิทธิของกองทุนรวมในการต่อสัญญาเช่าหลัก
3. TTTBB ตกลงจะช าระตกลงจะช าระค่าเช่าล่วงหน้าให้กองทุนรวมเพ่ิมอีกจ านวน 3,000 ล้านบาท ซึ่ง TTTBB จะช าระค่าเช่า

ล่วงหน้าดังกล่าวจ านวน 1,000 ล้านบาท จ านวน 3 งวด ดัง้นี ้(1) ณ วันที่การแก้ไขสัญญาเช่าหลักตามข้อเสนอในครั้งนีมี้ผล
บังคับ (“วัน Effective”) (2) วันครบรอบปีที ่1 นับจากวัน Effective และ (3) วันครบรอบปีที ่2 นับจากวัน Effective

วาระที ่1.2 ประเดน็เร่ือง การแก้ไข และปรับอัตราค่าเช่า สัญญาเช่าหลัก และ ยกเลิกสิทธิของกองทุนในการต่อสัญญาเช่าหลัก

ตัง้แต่ 30/1/2575-31/12/2575 อัตราค่าเช่าเท่ากับ 
402.37 บาท/คอร์กม./เดือน
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ทัง้นี ้ค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าวเป็นการจ่ายส าหรับการเช่าเดือนมกราคมของแต่ละปีในระหว่างปี 2573 ถึงปี 2574 
เป็นจ านวน 300 ล้านบาทต่อเดือน และ การเช่าเดือนมกราคมของแต่ละปีในระหว่างปี 2575 ถึงปี 2580 เป็นจ านวน 
400 ล้านบาทต่อเดือน (“ค่าเช่าล่วงหน้า”)  ทั้งนี้ ในกรณีที่จ านวนเงินค่าเช่าที่กองทุนรวมมีสิทธิได้รับในเดือน
มกราคมของแต่ละปีดังกล่าวมีจ านวนสูงกว่าค่าเช่าล่วงหน้าที ่TTTBB ได้ช าระล่วงหน้าตามทีร่ะบุข้างต้น TTTBB จะ
ช าระค่าเช่าในส่วนทีข่าดดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเมือ่ถึงวันก าหนดช าระเงินค่าเช่าของเดือนมกราคมของแต่ละปี
ดังกล่าว ตามวิธีการทีร่ะบุในสัญญาเช่าหลัก.
ทัง้นี ้การเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที ่TTTBB ตกลงช าระให้กองทุนรวมข้างต้น อยู่ภายใต้เงือ่นไขว่า (กก) ทีป่ระชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีมติอนุมัติรายละเอียดตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 นี ้และ (ขข) ธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นและหน่วยลงทุนระหว่าง 
JAS และ AWN และ/หรือบุคคลที ่AWN ก าหนด เสร็จสมบูรณ์

วาระที ่1.2 ประเดน็เร่ือง การแก้ไข และปรับอัตราค่าเช่า สัญญาเช่าหลัก และ ยกเลิกสิทธิของกองทุนในการต่อสัญญาเช่าหลัก
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วาระที ่1.2 ประเดน็เร่ือง ค่าเช่ารับล่วงหน้าในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกนับจากวัน Effective 

กองทุน JASIF 

TTTBB ช าระค่าเช่ารับล่วงหน้า
งวดที1่

1,000 ลบ.
งวดที2่

1,000 ลบ.

งวดที ่3
1,000 ลบ.

ผู้ถอืหน่วยลงทุน

ปีที1่
1,000 ลบ.

ปีที2่
1,000 ลบ.

ปีที3่
1,000 ลบ.

วันทีก่ารแก้ไขสัญญามีผลบังคับใช้ วันครบรอบ
ปีที ่1

วันครบรอบ
ปีที ่2

การจ่ายล่วงหน้าส าหรับการ
เช่าเดือน มกราคม ของปี

ปี จ านวนเงิน (ลบ.) 
ต่อเดือน

2573 300

2574 300

2575 400

2576 400

2577 400

2578 400

2579 400

2580 400

บริษัทจัดการมีแผนที่จะลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อคืนเงิน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก(โดยคืนทุนในทุกไตรมาส)
นับจากวันที่แก้ไขสัญญามีผลบังคับใช้ (วัน effective) จ านวนไม่เกินปี
ละ 1,000 ล้านบาท 
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วาระที ่1.2 ประเดน็เร่ือง การแก้ไข และปรับอัตราค่าเช่า สัญญาเช่าหลัก และ ยกเลิกสิทธิของกองทุนในการต่อสัญญาเช่าหลัก

กระแสเงนิสดรับจากรายได้ค่าเช่า(ระยะเวลาตามสัญญาเช่า) เปรียบเทยีบระหว่างเงือ่นไขปัจจุบันและเงือ่นไขที่ AWN เสนอ

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F

รายไดต้ามเง่ือนไขสญัญาเช่าปัจจบุนั รายไดต้ามเง่ือนไข AWN

2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F Total

รายไดต้ามเง่ือนไข
สญัญาเชา่ปัจจบุนั

10,440 10,614 10,792 9,304 9,163 9,316 9,471 9,630 9,246 504 - - - - - 88,479 

รายไดต้ามเง่ือนไข AWN 8,244 8,365 8,488 7,613 7,740 7,870 8,001 7,835 7,971 6,241 6,200 6,310 6,422 6,536 5,835 109,670 

ผลตา่ง (จ  านวน) (2,196) (2,249) (2,304) (1,691) (1,422) (1,446) (1,470) (1,795) (1,275) 5,737 6,200 6,310 6,422 6,536 5,835 21,191

ผลตา่ง (รอ้ยละ) (21%) (21%) (21%) (18%) (16%) (16%) (16%) (19%) (14%) 1,139% - - - - - 24%

หนว่ย:ลา้นบาท

Source:IFA
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วาระที ่1.2 ประเดน็เร่ือง การแก้ไข และปรับอัตราค่าเช่า สัญญาเช่าหลัก และ ยกเลิกสิทธิของกองทุนในการต่อสัญญาเช่าหลัก

DPU (ระยะเวลาตามสัญญาเช่า) เปรียบเทยีบระหว่างเงือ่นไขปัจจุบัน และ เงือ่นไขที ่AWN เสนอ

2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F Total

DPU ตามเง่ือนไข
สญัญาเชา่ปัจจบุนั

0.91 0.93 0.94 0.76 0.73 0.74 0.74 0.76 0.98 0.05 7.54

DPU ตามเง่ือนไข AWN 0.79 0.80 0.81 0.66 0.66 0.53 0.53 0.52 0.52 0.28 0.61 0.62 0.63 0.64 0.55 9.15

ผลตา่ง (จ  านวน) (0.12) (0.13) (0.13) (0.10) (0.08) (0.21) (0.21) (0.24) (0.46) 0.23 0.61 0.62 0.63 0.64 0.55 1.61

ผลตา่ง (รอ้ยละ) (13%) (14%) (14%) (14%) (11%) (28%) (29%) (32%) (57%) 480% - - - - - 21%

หนว่ย:บาท

0.91 0.93 0.94 

0.76 0.73 0.74 0.74 0.76 

0.98 

0.05 

0.54 0.55 0.55 0.56 0.57 0.53 0.53 0.52 0.52 

0.28 

0.61 0.62 0.63 0.64 
0.55 

0.13 0.13 0.13 

0.12 0.12 0.13 

0.10 0.09 

 -

 0.20

 0.40

 0.60

 0.80

 1.00

 1.20

2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F

DPU เง่ือนไขเดิม DPU ตามเง่ือนไข AWN DPU คา่เช่าจ่ายลว่งหนา้ DPU ปรบัโครงสรา้งเงินกู้

Source:IFA 
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วาระที ่1.2 ประเดน็เร่ือง การผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กีย่วข้องกับการเช่าและ
ค่าเช่าเส้นใยแก้วน าแสง (OFCs)

ความน่าจะเป็นของการใช้สิทธิของกองทุนรวมในการต่ออายุสัญญาเช่าหลักภายหลังจากปี 2575

รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของ 
TTTBB ในปี 2562 – 2564 นั้นยังคงต ่ากว่า 20,000 
ล้านบาทต่อปี และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยระหว่าง
ปี 2562 –2564 อยู่ที่ร้อยละ 0.98 ต่อปี ซึ่งหาก 
TTTBB จะมี ร า ย ไ ด้ จ าก ธุ รกิ จบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตถึง 40,000 ล้านบาทในปี 2573 นั้น
จะต้องมีอัตราการเติบโตของรายได้ไม่ต ่ากว่าร้อย
ละ 10.20 ต่อปี จนถึงปี 2573 ซึ่งในอดีต 3 ปี
ย้อนหลัง TTTBB มีอัตราการเติบโตสูงสุดอยู่ที่
ร้อยละ 2.25

ณ ปัจจุบัน ความน่าจะเป็นน้อยมากที ่TTTBB จะมีรายได้จากธุรกิจบรอดแบนด ์ 
อินเทอร์เน็ตถึง 40,000 ล้านบาทในปี 2573 

16,369 16,567 16,692 

8.46%
9.21%
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รายได้จากธุรกิจอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์ของ TTTBB 
และ อัตราเตบิโตเฉล่ียสะสม ณ ปี 2562

รายไดจ้ากธุรกิจอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนด์

อตัราเติบโตเฉลี่ยสะสม  ถึงปี 73 เพ่ือใหถ้ึง 40,000ลา้นบาท
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ความเหน็ของบริษัทจัดการ (ต่อ)

การยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า 
1. สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ถูกท าขึน้เพื่อให้กองทุน
ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสง
ส่วนรองออกให้ผู้อื่นเช่าใช้ได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช. โดยในระหว่างทียั่งไม่มี
ผู้อื่นสนใจเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสงส่วนรอง
ดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และช าระค่าเช่าใช้ทรัพยส์ิน
เส้นใยแก้วน าแสงส่วนรองดังกล่าวตามข้อตกลงของ
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า เพื่อเป็นการประกันรายได้
ให้แก่กองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันรายได้
ค่าเช่า 

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การที่ AWN ขอยกเลิก
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่านั้น เน่ืองจากอัตราค่าเช่า
ของผู้เช่ารายย่อย (Retail Rate) เท่ากับ 779.38 บาท/
คอร์กิโลเมตร/เดือน ที่สูงกว่าอัตราค่าเช่าของผู้เช่า
เหมา (Whole sale Rate) ที่เท่ากับ  441.66 บาท/คอร์ 
กิโลเมตร/เดือน  และเมื่อน ามาคิดเป็นอัตราค่าเช่า
เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่กองทุนรวมได้รับ เท่ากับ 509.20 
บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน ก็ยังมีอัตราสูงกว่าอัตราค่า
เช่าของกองทุนรวมโครงสร้างพื ้นฐานโทรคมนาคม 
ดิจิทัล (DIF)ได้รับในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่าที ่
350 บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน ประกอบกับอัตราการใช้
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสง (Utilization rate) ของ 
TTTBB อยู่ที่ร้อยละ 80 จากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ 
AWN  ขอยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า

วาระที ่1.2 ประเดน็เรือ่ง การยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และ สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ความเหน็ของบริษัทจัดการ (ต่อ)

2. การยกเลิกท าให้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการน า
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสงส่วนรองลงใต้ดิน และค่าเช่า
ท่อร้อยสายใต้ดิน โดยปัจจุบัน สัญญาระบุว่า
(1) TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวส าหรับ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสงเดิมที่เป็นทรัพย์สินเส้นใย
แก้วน าแสงส่วนรอง (ซึ่งกองทุนได้เข้าลงทุน ณ ตอน
จัดตั้งกองทุน) ในส่วนที่มากกว่า 20% ของมูลค่าที่ได้
ประมาณการไว้ในประมาณการทางการเงินทีไ่ด้ตกลงกัน
ไว้ระหว่างคู่สัญญาในขณะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครัง้แรกเมือ่ปี 2558 และ 
(2)  TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวส าหรับ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสงส่วนเพิ่มที่เป็นทรัพย์สินเส้น
ใยแก้วน าแสงส่วนรอง (ซึ่งกองทุนได้เข้าลงทุน ณ ตอน
เพิ่มทุนในปี 2562) ทั้งจ านวนจนถึงวันส้ินสุดสัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่า

2.ขอยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ส่งผลให้
กองทุน ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสงลงใต้ดิน (Relocation 
expenses)และค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน (Sub-duct 
Rental) ซึง่คาดว่าจะเพิ่มขึน้ประมาณ  70.24 ล้านบาท 
ส าหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสงส่วนรอง โดย
ข้อเทจ็จริงนับตัง้แต่ จัดตัง้กองทุนรวมจนถึง ไตรมาส 
2 ปี 2565 กองทุนรวมยังไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน้ 
และกองทุนรวมได้ มีการส ารองเงินสดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนีไ้ว้บางส่วนแล้ว
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ความเหน็ของบริษัทจัดการ (ต่อ)

การยกเลิกสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพยสิ์น
เน่ืองจากกองทุนไม่สามารถให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากส านักงาน กสทช. 
ดังนั้น กองทุนจ าเป็นจะต้องว่าจ้างผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
จากส านักงาน กสทช. เป็นผู้จัดหาผู้เช่าทรัพย์สินให้แก่
กองทุน ดังนั้น สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินจึง
ได้ท าขึน้เพือ่ว่าจ้างให้ TTTBB น าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน า
แสงส่วนรองออกให้ผู้อื่นเช่าใช้ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน โดยมีอัตราค่าจ้างตามอัตราทีก่ าหนด
---------------------------------------------------------------------------
*  ค่าเช่าส่วนเพ่ิม หมายถงึ หมายถงึ ส่วนต่างระหว่าง 
(ก ผลรวมของค่าเช่าทรัพย์สินที่ TTTBB ได้รับจริงจากผู้ เช่ารายใด ๆ (ซึ่งรวมถึงจ านวนเงินอื่นใดที่ผู้ เช่า
ทรัพย์สินรายอื่นจะต้องช าระภายใต้สัญญาเช่าด้วย) ส าหรับการเช่าทรัพย์สินในสัดส่วนของทรัพย์สินเส้นใย
แก้วน าแสงส่วนรองตลอดระยะเวลา ที่ TTTBBเป็นผู้ ให้บริการจัดหาผู้ เช่าตามสัญญาให้บริการจัดหาผู้ เช่า
ทรัพยสิ์น และ
(ข) ผลรวมของค่าเช่าทรัพย์สินที ่TTTBB จะต้องช าระให้แก่กองทุนรวมตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าตลอด
ระยะเวลา ที ่TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพยสิ์นเส้นใยแก้วน าแสงส่วนรอง (หากม)ี

นับตัง้แต่จัดตัง้กองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน ทรัพย์สินเส้น
ใยแก้วน าแสงส่วนรองของกองทุนรวมมีผู้เช่ารายอื่น
เช่าอยู่โดยคิดเป็นมูลค่ารวมทัง้ส้ิน

ซึ่งปัจจุบันอัตราค่าเช่าเส้นใยแก้วน าแสงส าหรับผู้เช่า
รายอื่นดังกล่าวมีจ านวนเท่ากับประมาณ 800 -1,200 
บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน ส่งผลให้ไม่มีค่าเช่าส่วน
เพิ่มแต่อย่างใด กล่าวคือ มีผู้เช่ารายอื่น ๆ ที่เช่าใช้
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสงส่วนรองของกองทุนรวม
เป็นจ านวนน้อยราย และ จ านวนคอร์กิโลเมตรทีเ่ช่าใช้
น้อยมากจนไม่เกิดค่าเช่าส่วนเพิ่ม* ที่ TTTBBจะมา
แบ่งกับกองทุนรวมในอัตราทีก่ล่าวมาข้างต้น 

ปี 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(ลบ.) 3.1 1.6 0.7 0.9 3.18 1.25

วาระที ่1.2 ประเดน็เรือ่ง การยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และ สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
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วาระที ่1.2 ความเหน็ของบริษัทจัดการ

• บริษทัจัดการจึงเห็นควรให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนพจิารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการ
ทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่าและค่าเช่าเส้นใยแก้วน าแสง (OFCs) และยกเลิกสัญญาประกนัรายได้ค่าเช่า และสัญญาให้บริการ
จัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน และการเพิม่ค่าเช่าล่วงหน้าที ่TTTBB ตกลงช าระให้กองทุนรวม และแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามทีจ่ าเป็นเพือ่ให้สอดคล้องกบัมติของทีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน ซ่ึงรวมถงึการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวมเพือ่ให้กองทุนรวมสามารถคนืเงินลงทุนในจ านวนไม่เกนิค่าเช่าล่วงหน้าที ่TTTBB ตกลงช าระให้กองทุน
รวม

• ทัง้น้ี เพือ่ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้รับข้อมูลทีม่ีความน่าเช่ือถอืและครบถ้วนเพยีงพอต่อการตัดสินใจ บริษทัจัดการจึงได้
ด าเนินการจัดให้มีทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ เพือ่ให้ความเห็นเกีย่วกบัธุรกรรมน้ี ซ่ึงบริษทัจัดการเห็นว่าความเห็น
ของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระย่อมมีความน่าเช่ือถอืเป็นทีย่อมรับได้ ดงัน้ัน ผู้ถอืหน่วยลงทุนควรให้ความส าคญักบั
ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ รวมทัง้ พจิารณาข้อมูลอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้องและน่าเช่ือถอืประกอบการตัดสินใจ

• ทัง้น้ี การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติหรือไม่อนุมัติการท าธุรกรรมดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้ถอืหน่วย
ลงทุนแต่ละรายเป็นส าคญั ผู้ถอืหน่วยลงทุนควรท าการศึกษาข้อมูลทัง้หมดทีป่รากฎในรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเอกสารทัง้หมดทีส่่งมาพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี และใช้ดุลยพนิิจตัดสินใจ
เพือ่ลงมติอย่างรอบคอบ
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วาระที่ 1.3
พิจารณาอนุมัติ ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กีย่วข้อง
กับสัญญาข้อตกลงด าเนินการ และยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร และแก้ไข

โครงการจัดการกองทุนรวมตามทีจ่ าเป็นเพือ่ให้สอดคล้องกับมตขิองทีป่ระชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุน
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เงือ่นไขในปัจจุบันของสัญญาข้อตกลงด าเนินการ ประเดน็ส าคัญ

1. TTTBB และ TTTI ถูกจ ากัดมิให้ก่อหนีท้างการเงิน รวมทัง้
ถูกจ ากัดมิให้กู้ยืมเงินหรือกระท าการใด ๆ ให้ตนมีฐานะเป็น
เ จ้าหนี้  ซึ่ งรวมถึงการค ้ าประกันหรือยอมรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย หรือก่อหนี้เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่
เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในสัญญาข้อตกลงด าเนินการ เช่น 
หนีท้างการเงินทัง้หมดของ TTTBB และ TTTI มีมูลค่ารวมไม่
เกิน 12,000 ล้านบาท หรือ หนี้ทางการเงินที่เกิดขึน้เป็นหนี้
ด้อยสิทธิต่อกองทุนรวม หรือ เป็นหนีร้ะหว่าง TTTBB และ 
TTTI หรือ เป็นหนีท้างการเงินทีไ่ด้รับอนุญาตจากกองทุนให้
ก่อได้ หรือ เป็นหนีท้างการเงนิทีก่่อขึน้ภายใต้เอกสารธุรกรรม

ข้อเสนอ AWN เสนอให้ยกเลิกเงือ่นไขนี้
ข้อเทจ็จริง ตามงบการเงนิของ TTTBB ณ ไตรมาส 2/2565 
หนีท้างการเงินทัง้หมดของ TTTBB และ TTTI มีมูลค่ารวม
เท่ากับ 7,482.65 ล้านบาท ซึง่ยังต ่ากว่ามูลค่า 12,000 ล้าน
บาทอยู่พอสมควร 
ปัจจัยบวกต่อกองทุนรวม การไม่จ ากัดการก่อหนี้ การค ้า
ประกันหรือการให้กู้ ท าให้ TTTBB สามารถก่อหนีไ้ด้มาก
ขึน้ ซึ่งหากธุรกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จ เช่น การ
ก่อหนีเ้พื่อขยายธุรกิจ ก็จะท าให้ฐานะการเงินของ TTTBB 
มีความแข็ งแก ร่ งและ ม่ันคงมากยิ่ ง ขึ ้น  ซึ่ งจะ เพิ่ ม
ความสามารถในการช าระค่าเช่าให้กองทุนรวม
ปัจจัยลบต่อกองทุนรวม การไม่จ ากัดการก่อหนี้ การค ้า
ประกันหรือการให้กู้ ท าให้ TTTBB สามารถก่อหนีไ้ด้มาก
ขึน้ ซึ่งหากการก่อหนี้ดังกล่าวไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่
เพิ่มขึน้ อาจจะท าให้ฐานะการเงินของ TTTBB ลดลงและมี
ผลต่อการช าระค่าเช่าให้กองทุนรวมได้

วาระที ่1.3  อนุมัติ ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กี่ยวข้องกับสัญญา
ข้อตกลงด าเนินการ และยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร 
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เงือ่นไขในปัจจุบันของสัญญาข้อตกลงด าเนินการ ประเดน็ส าคัญ

2. TTTBB จะต้องคงไว้ซึง่อัตราส่วนทางการเงนิดังต่อไปนี้
(1) อัตราส่วนหนีสิ้นหมุนเวียนต่อทนุไม่เกิน 1 เท่า
(2) อัตราส่วนหนีสิ้นต่อทนุไม่เกิน 2 เท่า และ
(3) อัตราส่วนของก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี 
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย และค่าเช่าเส้นใยแก้วน าแสง 12 
เดือนย้อนหลัง (“LTM EBITDAR”) ต่อประมาณการค่าเช่า 12 
เดือนถัดไป (“NTM Rental Expenses”) ไม่ต ่ากว่า 1.25 เท่า 
(“อัตราส่วนขั้นต ่า”) หากอัตราส่วน LTM EBITDAR ต่อ NTM 
Rental Expenses ลดลงต ่ากว่าอัตราส่วนขัน้ต ่าเมื่อส้ินสุดไตร
มาสใดก็ตาม TTTBB จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีส ารองการช าระ
ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสง (Rental Service Reserve
Account) เพือ่ท าให้อัตราส่วน LTM EBITDAR ต่อ NTM Rental 
Expenses ไม่ต ่ากว่าอัตราส่วนขัน้ต ่า 
ทัง้นี ้ตามค านิยามและรายละเอียดวิธีการค านวณทีก่ าหนดไว้
ในสัญญาข้อตกลงด าเนินการ

ข้อเสนอ AWN เสนอให้ยกเลิกเงือ่นไขนี้
ข้อเท็จจริง นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมมาจนถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 TTTBB สามารถรักษาอัตราส่วน หนีสิ้น
หมุนเวียน ต่อทนุ ไม่เกิน 1 เท่า และ อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน
ไม่เกิน 2 เท่า และ ทีผ่่านมา TTTBB เคยน าเงินสดมาวางไว้
ในบัญชีส ารองการช าระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสง 
(Rental Service Reserve Account) ประมาณ 226 ล้านบาท
เท่านั้น ซึ่งระยะเวลาของการน าเงินสดมาวางไว้ในบัญชี
ดังกล่าวประมาณ 10 เดือน
โดย ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565
อัตราส่วนหนีสิ้นหมุนเวียนต่อทนุ เท่ากับ 0.79 เท่า 
อัตราหนีสิ้นต่อทนุ เท่ากับ 1.10 เท่า และ
อัตราส่วนของก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี 
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย และค่าเช่าเส้นใยแก้วน าแสง 
12 เดือนย้อนหลัง (“LTM EBITDAR”) ต่อประมาณการค่าเช่า 
12 เดือนถัดไป (“NTM Rental Expenses”) เท่ากับ 1.54 เท่า

วาระที ่1.3  อนุมัติ ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กีย่วข้องกับ
สัญญาข้อตกลงด าเนินการ และยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร 
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เงือ่นไขในปัจจุบันของสัญญาข้อตกลงด าเนินการ ประเดน็ส าคัญ

2. TTTBB จะต้องคงไว้ซึง่อัตราส่วนทางการเงนิดังต่อไปนี้
(1) อัตราส่วนหนีสิ้นหมุนเวียนต่อทุนไม่เกิน 1 เท่า
(2) อัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า และ
(3) อัตราส่วนของก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี 
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย และค่าเช่าเส้นใยแก้วน าแสง 12 
เดือนย้อนหลัง (“LTM EBITDAR”) ต่อประมาณการค่าเช่า 12
เดือนถัดไป (“NTM Rental Expenses”) ไม่ต ่ากว่า 1.25 เท่า 
(“อัตราส่วนขัน้ต ่า”) หากอัตราส่วน LTM EBITDAR ต่อ NTM 
Rental Expenses ลดลงต ่ากว่าอัตราส่วนขัน้ต ่าเมือ่ส้ินสุดไตร
มาสใดก็ตาม TTTBB จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีส ารองการช าระ
ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสง (Rental Service Reserve 
Account) เพือ่ท าให้อัตราส่วน LTM EBITDAR ต่อ NTM Rental 
Expenses ไม่ต ่ากว่าอัตราส่วนขัน้ต ่า 
ทัง้นี ้ตามค านิยามและรายละเอียดวิธีการค านวณทีก่ าหนดไว้
ในสัญญาข้อตกลงด าเนินการ

ปัจจัยบวกต่อกองทุนรวม การไม่ต้องรักษาอัตราส่วน
ทางการเงินในเรื่องหนีสิ้น ท าให้ TTTBB สามารถก่อหนีไ้ด้
มากขึน้ ซึง่หากการก่อหนีดั้งกล่าวประสบความส าเร็จ เช่น 
การก่อหนี้เพื่อขยายธุรกิจ ก็จะท าให้ฐานะการเงินของ 
TTTBB มีความแข็งแกร่งและม่ันคงมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะเพิ่ม
ความสามารถในการช าระค่าเช่าให้กองทุนรวม
ปัจจัยลบต่อกองทุนรวม การไม่ต้องรักษาอัตราส่วน
ทางการเงินในเรื่องหนีสิ้น ท าให้ TTTBB สามารถก่อหนีไ้ด้
มากขึน้ ซึ่งหากการก่อหนีดั้งกล่าวไม่ได้สร้างผลตอบแทน
ที่เพิ่มขึน้อาจท าให้ฐานะการเงินของ TTTBB แย่ลงและ
ส่งผลต่อการช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมได้

วาระที ่1.3  อนุมัติ ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กีย่วข้องกับ
สัญญาข้อตกลงด าเนินการ และยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร 
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เงือ่นไขในปัจจุบันของสัญญาข้อตกลงด าเนินการ ประเดน็ส าคัญ

3. TTTBB ถูกจ ากัดมิให้จ่ายเงินปันผล ในกรณีทีอั่ตราส่วน
ทางการเงิน ไม่เป็นไปตามที่ก าหนก (เว้นแต่จะเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ภายใต้สัญญาข้อตกลงด าเนินการ ซึ่ง
รวมถึงการที ่TTTBB สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์อัตราส่วนทาง
การเงิน ( financial covenant)ที่ก าหนด และไม่มีเหตุผิดนัด
เกิดขึน้ )

อัตราส่วนทางเงินที่ก าหนด :  อัตราส่วน Disbursement 
restrictions ไม่ต ่ากว่า 0.8 (หลังจากเพิ่มทุนในปี 2562 เป็น
ระยะเวลา 4 ปี) ไม่ต ่ากว่า 1.0 เท่า (เป็นระยะเวลา 4 ปีต่อมา) 
และไม่ต ่ากว่า 1.2 เท่าจนส้ินสุดสัญญา 

ข้อเสนอ AWN เสนอให้ยกเลิกเงือ่นไขนี้
ข้อเท็จจริง นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมมาจนถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 TTTBB สามารถรักษาอัตราส่วนนี้ไว้ได้
ตามที่ก าหนด โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อัตราส่วน
ดังกล่าวเท่ากับ 0.97 เท่า
ปัจจัยลบ การยกเลิกเงื่อนไขการห้ามจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวมีโอกาสที่จะท าให้ TTTBB น าก าไรจากการ
ด าเนินงานมาจ่ายในรูปเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของ TTTBB 
ซึ่งอาจท าให้ TTTBB เสียโอกาสในการน าเงินดังกล่าวไป
ต่อยอดการขยายธุรกิจ

วาระที ่1.3  อนุมัติ ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กีย่วข้องกับ
สัญญาข้อตกลงด าเนินการ และยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร 



47

เงือ่นไขในปัจจุบันของสัญญาข้อตกลงด าเนินการ ข้อเสนอแก้ไขเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในสัญญา*

4.ผู้สนับสนุนต้องรักษาสัดส่วนการถือหุ้นและอ านาจควบคุม 
(ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ใน TTTBB และ TTTI ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 76 ของจ านวนหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วของ TTTBB 
และ TTTI ตามล าดับ

4. ผู้สนับสนุนต้องรักษาสัดส่วนการถือหุ้นและอ านาจ
ควบคุม (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ใน TTTBB และ TTTI
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.87 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วของ TTTBB และ TTTI ตามล าดับ

วาระที ่1.3  อนุมัติ ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กีย่วข้องกับ
สัญญาข้อตกลงด าเนินการ และยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร 

* หมายเหตุ : การแก้ไขนีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของ ธนาคารกรุงเทพ ส าหรับการขยายระยะเวลาในการช าระหนีแ้ละการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้

2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575

รวม 
(2566-2575)

การช าระคืนเงนิต้น  (ลบ.)
เงือ่นไขปัจจุบัน 1,150 1,300 1,450 1,550 1,700 1,900 2,100 2,200 - - 13,350

เงือ่นไขใหม่ 50 200 250 600 750 2,000 2,200 2,200 2,400 2,700 13,350

อัตราดอกเบีย้
เงือ่นไขปัจจุบัน MLR MLR MLR MLR MLR MLR MLR MLR

เงือ่นไขใหม่ MLR –
0.5%

MLR –
0.5%

MLR –
0.5%

MLR –
0.5%

MLR –
0.5%

MLR –
0.5%

MLR –
0.5%

MLR –
0.5%

MLR –
0.5%

MLR –
0.5%

ตารางขยายระยะเวลาช าระหนี ้และ ปรับลดอัตราดอกเบีย้ของสัญญาสินเช่ือ

หมายเหตุ: ธนาคารกรุงเทพคิดค่าธรรมเนียมในการขยายระยะเวลาช าระหนี ้(extension fee) เป็นจ านวน ร้อยละ 0.5 บนภาระหนีค้งเหลือ ณ วันที ่30 ธันวาคม 2565 
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วาระที ่1.3  อนุมัติ ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการทีเ่กีย่วข้องกับ
สัญญาข้อตกลงด าเนินการ และยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร 

เงือ่นไขในปัจจุบันของสัญญาบัญชีธนาคาร ข้อเสนอแก้ไขเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในสัญญา

1. TTTBB ตกลงทีจ่ะเปิดและด ารงบัญชีธนาคารเพื่อส ารอง
การช าระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสง (Rental Service 
Reserve Account) กับธนาคารกรุงเทพเพือ่ให้อัตราส่วน LTM 
EBITDAR ต่อ NTM Rental Expenses เป็นไปตามสัญญา
ข้อตกลงด าเนินการ

1.  ขอยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคารทั้งฉบับ เพื่อใ ห้
สอดคล้องกับการแก้ไขสัญญาข้อตกลงด าเนินการโดย
การยกเลิกการด ารงอัตราส่วนของ LTM EBITDAR ต่อ 
NTM Rental Expenses ให้ไม่ต ่ากว่า 1.25 เท่า
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• ทั้งน้ี เพือ่ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้รับข้อมูลทีมี่ความน่าเช่ือถอืและครบถ้วนเพยีงพอต่อการตัดสินใจ บริษทัจัดการจึงได้
ด าเนินการจัดให้มีทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ เพือ่ให้ความเห็นเกีย่วกบัธุรกรรมน้ี ซ่ึงบริษทัจัดการเห็นว่าความเห็น
ของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระย่อมมีความน่าเช่ือถอืเป็นทีย่อมรับได้ ดงัน้ัน ผู้ถอืหน่วยลงทุนควรให้ความส าคญักบั
ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ รวมทัง้ พจิารณาข้อมูลอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้องและน่าเช่ือถอืประกอบการตัดสินใจ

• ทัง้น้ี การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติหรือไม่อนุมัติการท าธุรกรรมดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้ถอืหน่วยแต่ละ
รายเป็นส าคญั ผู้ถอืหน่วยลงทุนควรท าการศึกษาข้อมูลทัง้หมดทีป่รากฎในรายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงิน
อิสระ และเอกสารทัง้หมดทีส่่งมาพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี และใช้ดุลยพนิิจตัดสินใจเพือ่ลงมติอย่าง
รอบคอบ



วาระที่ 2
พิจารณาเรื่องอืน่ๆ (ถ้ามี)

51



ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ทีม่าร่วมประชุมในวันนี ้
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