วันที่ 27 มีนาคม 2561
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1) สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
2) แผ่นบันทึกข้ อมูลรายงานประจําปี 2560 พร้ อมงบการเงินประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3) ประวัติยอ่ ของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่
4) ข้ อกําหนดและข้ อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
6) ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
7) แผนที่แสดงที่ตงอาคารจั
ั้
สมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล (สถานที่จดั ประชุม)
ด้ วยคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ มีการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรี ยม ชัน้ 3
จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึง่ บริษัทได้ จดั ทํา
รายงานการประชุม ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด รวมทัง้ ได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ ว โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏ
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ได้ จดั ให้ มีขึ ้นในวันที่ 25
ธันวาคม 2560 ไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ดังกล่าว
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

รั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตามสิง่ ที่สง่ มา
ด้ วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี
2560
การลงมติ วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2) ได้ ผา่ นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ผ่านการพิจารณาสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าว
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่ องการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผล
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 43
กําหนดให้ บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปั นผลนัน้
จะต้ องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ดังนี ้
1 ไม่จดั สรรเงินกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้ จดั สรรทุนสํารองตาม
กฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด และข้ อบังคับบริษัทแล้ ว ทําให้ ณ ปั จจุบนั บริษัทมีทนุ สํารองตามกฎหมายรวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้นจํานวน 70,645,730 บาท
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2 งดการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี
หมุนเวียน

2560

เพื่อนํากําไรสะสมไว้ เป็ นเงินทุน

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 และ ปี 2559

1. กําไร(ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (บาท)
1.1 กําไรสะสมยังไม่จดั สรร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (บาท)
2. จํานวนหุ้น (หุ้น)
3. เงินปั นผลประจําปี (บาท/หุ้น)
4. เงินปั นผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
5. เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล
7. วันที่จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

การลงมติ

วาระที่ 5

ปี 2560
(ปี ที่เสนอ)
-20,159,604

-54,964,151

-

115,413,679

706,457,300
งดจ่าย
-

706,457,300
งดจ่าย
0.10
70,645,730
ร้ อยละ 61.21 ของกําไรสะสมยังไม่
จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

-

ปี 2559

วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เสียงลงคะแนน

และออก

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ ตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 36 (5)
กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีเป็ นประจําทุกปี ในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรื อ
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรื อ นางสาวสุพรรณี
ตริ ยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท มีคา่ ตอบแทนเป็ นเงินจํานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท โดยไม่รวม
ค่าใช้ จ่ายอื่น
สําหรับปี บัญชี 2561 นี ้ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้ ว มีความเห็นว่าควรแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ดังนี ้
รายนาม
เลขที่ใบอนุญาต
จํานวนปี ที่ลงนามรับรอง
งบการเงินของบริษัท
1 นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์
4523
2 ปี (2559-2560) หรื อ
2 นายศุภชัย
ปั ญญาวัฒโน
3930
2 ปี (2557-2558) หรื อ
3 นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ
5874
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โดยในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน
ทําหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ทังนี
การตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้ รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็ นอย่างดี ทุกท่านไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริ ษัทยังสังกัด
สํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน พร้ อมกันนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็ นเงินจํานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน
1,290,000 บาท (หนึง่ ล้ านสองแสนเก้ าหมื่นบาทถ้ วน) โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ซึง่ เท่ากับค่าตอบแทนที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560
สําหรับค่าบริ การอื่นๆ ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริษัท ไม่มีการรับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบ
บัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรที่จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2561
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
กรรมการสําหรั บปี 2561

และกําหนดค่ าตอบแทน

6.1 อนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ
ออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยให้ กรรมการที่
อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ า
มารับตําแหน่งอีกได้
ปั จจุบนั บริษัท มีกรรมการทังสิ
้ ้น 7 อัตรา ในปี 2561 นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1 ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2 พลตรี (หญิง) สุนนั ทา สิริสมั พันธ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3 นางนงลักษณ์
พงษ์ ศรี หดุลชัย กรรมการ
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ความเห็นคณะกรรมการ
เนื่องจาก กระบวนการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ ผา่ นคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจาก บริษัทยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวม
กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ ได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่างๆ ความเหมาะสม
ด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงการปฎิบตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริษัทที่ผา่ นมา ของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในครัง้ นี ้แล้ ว เห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน
้ นกรรมการของบริษัทและดํารง
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิเลือกตังเป็
ตําแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ สําหรับกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อเลือกตังกลั
้ บเข้ าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหนึง่ นัน้ เป็ นกรรมการอิสระที่สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง (ประวัติโดยย่อของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
6.2 อนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
ในปี
2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง และค่าบําเหน็จของ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทเป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท
(สี่ล้านบาทถ้ วน)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ของบริ ษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การ
ขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกําไรของบริษัท รวมทังภาระหน้
้
าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทแล้ ว เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนตาม
ตําแหน่ง และค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สําหรับปี 2561 เป็ น
จํานวนเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้ วน) ซึง่ เท่ากับค่าตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 ที่ผา่ นมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนต่ อเดือน (บาท)
ปี 2560
ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
40,000
40,000
20,000
20,000
30,000
30,000
30,000
30,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
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ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ค่าบําเหน็จของกรรมการ
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ค่ าตอบแทนต่ อเดือน (บาท)
ปี 2560
ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครั ง้ (บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000
มี

มี

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนตามตําแหน่ง และค่า
บําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
(สําหรับขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้ จาก
รายงานประจําปี 2560 หัวข้ อการจัดการ และหัวข้ อการกํากับดูแลกิจการ ตามลําดับ)
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวน
คะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
มาตรา 90 และ ข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 22)
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2544) กําหนดไว้ วา่ “ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทังหมด
้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ ”
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรบรรจุวาระนี ้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ ในการประชุมครัง้ นี ้
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อนึง่ บริษัทกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (วัน Record Date) ในวัน
อังคารที่ 13 มีนาคม 2561
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกัน ในกรณีที่
ท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตัง้
บุคคลอื่นมาเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะที่แนบมา ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้ อมแนบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ น
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม และนํามามอบให้ ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ น
้ คสั โตเดียน
(Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้ หนังสือ
ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
มอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั้
ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึง่ แบบใดก็ได้ สําหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนันจะใช้
้
หนังสือ
มอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่านัน้ และเพื่อความสะดวก บริษัทขอแนะนําให้ ใช้ หนังสือ
มอบฉันทะตามแบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ ที่สว่ นงานธุรการเลขานุการบริษัท หรื อ
Download แบบฟอร์ มจาก website ของบริษัทได้ ที่ www.jts.co.th โดยท่านอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นหรื อกรรมการ
อิสระของบริษัทตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้
1 นายรักษ์ อุณโภคา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2 ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
3 พลตรี (หญิง)สุนนั ทา สิริสมั พันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทเสนอ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

(นายปลื ้มใจ สินอากร)
กรรมการ

(นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย)
กรรมการ

ส่วนงานธุรการเลขานุการบริ ษัท ฝ่ ายบริ หารสํานักงาน
โทรศัพท์ 0 2100 8232
โทรสาร 0 2962 2523
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(สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรี ยม ชัน้ 3 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1 นายปลื ้มใจ
สินอากร
2 ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน
3 นางนิตย์
วิเสสพันธุ์
4 นางนงลักษณ์
พงษ์ ศรี หดุลชัย
5 นายดุสติ
ศรี สง่าโอฬาร
กรรมการที่ลาประชุม
1 นายรักษ์
อุณหโภคา

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการบริษัท
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

2 พลตรี (หญิง) สุนนั ทา สิริสมั พันธ์

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1 นางสาวแสงดาว
เดชาดวงสกุล

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1 นายอรรณพ
2 นางวีระนุช

แสงวณิช
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริ ษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จํากัด
ธรรมาวรานุคปุ ต์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จํากัด
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เริ่มการประชุม
นางสาว วาสิตา โชติพฤกษ์ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริหารสํานักงาน บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) ทําหน้ าที่
ผู้ดําเนินการประชุม กล่าวแนะนํากรรมการ ผู้บริ หาร และผู้เข้ าร่ วมประชุม พร้ อมทังแจ้
้ งวิธีการประชุม และการออกเสียง
ลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุป ให้ ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานที่ประชุมจะดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการ
้ หรื อไม่
ประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระพิจารณานันๆ
ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรื อเห็นด้ วยตามมติที่นําเสนอ สําหรับผู้ถือหุ้นที่
ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ สง่ บัตรลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ซึง่ จะรับบัตร
ลงคะแนนดังกล่าวมาทําการประมวลผล
โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงออกจากคะแนนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สําหรับการมอบฉันทะตามหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข หรื อ แบบ ค ที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วนัน้ บริษัทฯ ได้ บนั ทึก
ข้ อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระในระบบคอมพิวเตอร์ แล้ ว ในระหว่างการ
ลงทะเบียน และจะใช้ นบั เป็ นมติที่ประชุม โดยจะนํามาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนัน้ จึง
จะแจ้ งผลการ
ออกเสียงลงคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบ
กรณีที่จะมีผลทําให้ การลงคะแนนเสียงเป็ นโมฆะ หรื อเรี ยกว่าบัตรเสีย ซึง่ ไม่นํามานับคะแนนเสียงมี 5 กรณีดงั นี ้
1. กรณีบตั รลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. กรณีผ้ ลู งคะแนนไม่ทําเครื่ องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
3. กรณีที่ผ้ ลู งคะแนนทําเครื่ องหมายใดๆ ที่ไม่สามารถสื่อความได้ วา่ ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง
4. กรณีบตั รลงคะแนนทําเครื่ องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้ นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็ นคัสโตเดียน
ที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็ น เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง มากน้ อยเพียงใด
ในแต่ละความเห็นก็ได้
5. กรณีบตั รลงคะแนนชํารุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ วา่ ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
การออกเสียงลงคะแนนให้ ถือ 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จะเป็ นไปตามเกณฑ์การ
ลงมติของแต่ละวาระที่แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัทฯ
จากนัน้ นายปลื ้มใจ สินอากร ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมจํานวน 82 ราย จากจํานวน
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทังหมด
้
1,993 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 4.1144 ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
นับจํานวนหุ้นได้ 598,846,905
้
706,457,300 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 84.7676 ของจํานวนหุ้นที่
หุ้น จากจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วและมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
จําหน่ายแล้ วและมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 103 และ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 33 จากนัน้ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนด
ไว้ ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี ้
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พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
28 เมษายน 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ นายดุสติ ศรี สง่าโอฬาร กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
กรรมการผู้จดั การ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
28 เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 598,849,005 หุ้น (ขณะ
ดําเนินการประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ ไม่มี
บัตรเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ
จํานวนหุ้น
โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้ วย
598,845,205
99.9994
ไม่เห็นด้ วย
3,800
0.0006
งดออกเสียง
0
N/A

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัตกิ ารให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเข้ าข่ ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสว่ นได้ เสีย และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระ
นี ้ จากนันได้
้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้ดําเนินการประชุม
กรรมการผู้จดั การ มอบหมายให้ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ให้ รายละเอียดต่อที่ประชุม
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ลักษณะและรายละเอียดของรายการ ปรากฏอยู่
ในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่ องการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน
อันเนื่องมาจากการเข้ าทําธุรกรรมกับบริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ข้ อมูลสําคัญ
สรุปได้ ดงั นี ้
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ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยง
ผู้ให้ ก้ ู
: บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“JTS”/ “บริ ษัทฯ”)
ผู้ก้ ู

: บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“JAS”)

จํานวนเงิน : 340 ล้ านบาท
ระยะเวลา : 6 เดือน และสามารถต่ออายุได้ อีก 6 เดือน รวมเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
อัตราดอกเบีย้ : อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากเฉลี่ย 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”)
และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารกสิกรไทย”) ณ วันที่ 7
พฤศจิกายน 2560 บวกด้ วย 1.00% เท่ากับอัตราดอกเบี ้ย 2.08% ต่อปี โดยกําหนด
ชําระดอกเบี ้ยทุก 3 เดือน
หลักประกันเงินกู้ : ไม่มี
วัตถุประสงค์

: เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ JAS

การเข้ าทําสัญญา : JAS จะเป็ นผู้ออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินให้ แก่บริษัทฯ เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการ
กู้ยืมเงิน
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
JTS เป็ นบริษัทที่ถือหุ้นโดย JAS และบริษัทในกลุม่ JAS รวมกันเท่ากับร้ อยละ 50.91 ของทุน
จดทะเบียนชําระแล้ วทังหมด
้
JTS มีกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับ JAS จํานวน 3 ท่าน คือ นายปลื ้มใจ
สินอากร ประธานกรรมการบริ ษัท นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย กรรมการ และนางนิตย์ วิเสสพันธุ์
กรรมการ
การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจึงเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การคํานวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คิดเป็ น ร้ อยละ 36.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุทธิ และมากกว่ามูลค่า 100 ล้ านบาท ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้ าที่ ต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับ
การทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการ
ดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จึงมีมติอนุมตั ิให้ นําเสนอ
เรื่ องการพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ต่อที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
แหล่ งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ ในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินในครัง้ นี ้ มาจากเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทฯ ซึง่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีเงินสด
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จํานวน 77.20 ล้ านบาท มีเงินลงทุนชัว่ คราว จํานวน 335.09 ล้ านบาท ภายหลังจากการให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินจํานวน 340 ล้ านบาท บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจํานวน 72.29 ล้ านบาท
เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ มีเงินสดจํานวน 85.06 ล้ านบาท
เงินลงทุนชัว่ คราวจํานวน 335.23 ล้ านบาท ภายหลังจากการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินจํานวน
340 ล้ านบาท บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจํานวน 80.29 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ยังไม่ได้ พิจารณาถึงผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ฯในช่วงเวลาดังกล่าว ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯ ยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนหรื อสภาพคล่องคงเหลือ
เพียงพอในบริษัทฯ
ดังนัน้ การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ในครัง้ นี ้ จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ
ความเหมาะสมในการกําหนดดอกเบีย้
บริษัทฯ สามารถคิดดอกเบี ้ยจากการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่ มีแนวทางในการคิดดอกเบี ้ย 3
กรณี คือ
(1) คํานวณดอกเบี ้ยจากนโยบายการให้ เงินกู้ยืมระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้ องกันของบริ ษัทฯ คือ อ้ างอิง
ตามอัตราเงินฝากประจําเฉลี่ย 1 ปี ของสถาบันการเงินใหญ่ 3 แห่ง ได้ แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย บวก ร้ อยละ 0.50 วิธีนี ้จะได้ อตั ราดอกเบี ้ยเท่ากับร้ อยละ 1.58 ต่อ
ปี
(2) คํานวณดอกเบี ้ยจากค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนที่บริษัทฯ ได้ ลงทุนไว้ โดยปั จจุบนั มีทงการฝากเงิ
ั้
น
แบบไม่มีกําหนดเวลา การฝากประจํา 3 เดือน และ 6 เดือน กับ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
(มหาชน) วิธีนี ้ จะได้ อตั ราดอกเบี ้ยเท่ากับร้ อยละ 1.41 ต่อปี
(3) คํานวณดอกเบี ้ยโดยอ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากเงินลงทุนของบริษัทฯ ในช่วง 3 ไตรมาส
ย้ อนหลัง วิธีนี ้ จะได้ อตั ราดอกเบี ้ยเท่ากับ ระหว่างร้ อยละ 1.33 – 1.36 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยที่เหมาะสม
การกําหนดอัตราดอกเบี ้ยโดยอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3
แห่ง บวก ร้ อยละ 0.50 ต่อปี ซึง่ จะเท่ากับร้ อยละ 1.08 บวกด้ วย 0.50 เท่ากับร้ อยละ 1.58 ต่อปี
แต่เนื่องจากการทํารายการในครัง้ นี ้มีขนาดรายการที่มีนยั สําคัญ และต้ องขอมติอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ทําให้ มีรายการค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้น จึงมีข้อตกลงในการคิดดอกเบี ้ยเพิ่มเติมอีกร้ อยละ 0.5 ต่อปี
เป็ นร้ อยละ 2.08 ต่อปี ซึง่ จะทําให้ ผลตอบแทนสุทธิภายหลังการหักค่าใช้ จ่ายแล้ ว สูงกว่าผลตอบแทน
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จากการลงทุนของบริษัทฯ ในปั จจุบนั หรื อผลตอบแทนจากการให้ ก้ เู งินตามนโยบายของบริษัทในกลุม่
JAS ในกรณีที่มีการกู้เงิน 12 เดือน ดังนัน้ การกําหนดอัตราดอกเบี ้ย จึงมีความเหมาะสม
ข้ อดีและข้ อด้ อยของการที่บริษัทฯ ให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ JAS
การทํารายการ
ข้ อดี
- บริษัทฯ ได้ รับผลตอบแทนสุทธิจากการให้ ก้ เู งินสูงกว่าค่าเสียโอกาสจากการฝากไว้ กบั สถาบัน
การเงิน ในกรณีที่ก้ ู 12 เดือน
- ช่วยเสริ มสภาพคล่องให้ กบั บริษัทในกลุม่ เดียวกัน
ข้ อด้ อย
- บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับชําระเงินคืนจาก JAS ซึง่ มีความเสี่ยงน้ อยมาก
- บริษัทฯ อาจได้ รับผลตอบแทนน้ อยกว่าปกติถ้ากู้เงินเพียง 6 เดือน
การไม่ ทาํ รายการ
ข้ อดี
บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องคงเหลือจํานวน 340 ล้ านบาท ซึง่ ต้ องฝากไว้ กบั สถาบันการเงิน ในอัตรา
ผลตอบแทนที่ตํ่ากว่าการให้ ก้ ู เนื่องจากยังไม่มีโครงการลงทุนที่ต้องใช้ เงินจํานวนมากใน 1 ปี
ข้ อด้ อย
JAS จะต้ องพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
นโยบายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินของกลุม่ บริษัท

ซึง่ ไม่เป็ นไปตาม

ข้ อดีและข้ อด้ อยของการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การทํารายการ
ข้ อดี
บริษัทที่มีสภาพคล่องส่วนเกินจะได้ ดอกเบี ้ยสูงกว่าดอกเบี ้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน และบริ ษัทที่
ต้ องการใช้ เงินจะมีต้นทุนทางการเงินที่ตํ่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยในตลาด นอกจากนี ้ ยังมีความคล่องตัวใน
การเจรจาประสานงานได้ ดีกว่าการทํารายการกับบุคคลภายนอก
ข้ อด้ อย
มีภาระในการเปิ ดเผยข้ อมูลและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ รวมถึงค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น และยังต้ องจัดให้ มี
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นต่อการเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้
ถ้ าเป็ นการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก ไม่จําเป็ นต้ องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการทํารายการ
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จากเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ น บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
(“IFA”) มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรพิจารณาอนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินของ
บริษัทฯ แก่ JAS ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เมื่อผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินได้ แจ้ งรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ต่อที่ประชุมแล้ ว
กรรมการผู้จดั การได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผ้ ถู ือหุ้นตังประเด็
้
นซักถาม
และแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี ้
1. นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคําถามดังนี ้
“เหตุใด JAS ซึง่ มีเงินสดอยูถ่ งึ 1,800 ล้ านบาท ตามข้ อมูลในงบการเงิน จึงต้ องขอกู้ยืมเงินจาก JTS
ซึง่ ยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่กว่า 200 ล้ านบาท JTS ควรนําเงินสดที่มีอยูไ่ ปดําเนินงานเพื่อสร้ างผลกําไร
หรื อนําไปลงทุนประเภทอื่น เช่น นําไปซื ้อพันธบัตร เพื่อลดขาดทุนสะสมที่มีอยู่ แทนการปล่อยกู้ ซึง่ ได้
ดอกเบี ้ยเพียงร้ อยละ 2.08 เท่านัน”
้
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินตอบว่า
:
“การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินในครัง้ นี ้
ทางคณะกรรมการได้ พิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ
โดยภายหลังการให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแล้ ว ทางบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีกระแสเงินสดคงเหลือประมาณ 80 ล้ าน
บาท ทังนี
้ ้ยังไม่รวมกระแสเงินสดจากผลการดําเนินงานตังแต่
้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เป็ นต้ นไป ที่จะเข้ า
มาอีก ซึง่ เงินจํานวนดังกล่าวเพียงพอต่อการลงทุนในปี 2561 และไม่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยที่ได้ รับยังเป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่สงู กว่าค่าเสียโอกาสจาการฝากเงินไว้ กบั สถาบัน
การเงิน และเป็ นไปตามนโยบายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินของกลุม่ บริ ษัท
กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการได้ พิจารณาแบ่งแยกสภาพคล่องออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 เงินสดที่
ใช้ เพื่อการลงทุนในธุรกิจคลาวด์ และเพื่อการดําเนินงาน ในปี 2561 และส่วนที่ 2 เงินสดคงเหลือซึง่
ฝากไว้ กบั สถาบันการเงิน
ซึง่ ได้ อตั ราผลตอบแทนที่ตํ่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยที่ได้ รับจากการให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินในครัง้ นี ้
ดังนันเงิ
้ นสดคงเหลือส่วนที่ 2 ซึง่ เป็ นสภาพคล่องส่วนเกินจะได้
ผลตอบแทนที่สงู กว่าถ้ ามีการอนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ แก่ JAS”
2. นายวิชา โชคพงษ์ พนั ธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคําถามดังนี ้
“ตามข้ อมูลทางบัญชี
JTS มีขาดทุนสะสมจํานวน 245 ล้ านบาท แต่ก็มีเงินสดมาก บริษัทฯ
จะดําเนินการอย่างไรเพื่อให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นเป็ นบวก ลดขาดทุนสะสม และผู้ถือหุ้นได้ รับเงินปั นผล”
:
“รายการขาดทุนสะสมจํานวน 245 ล้ านบาท
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินตอบว่า
ที่ผ้ ถู ือหุ้นกล่าวถึงนัน้ เป็ นผลจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกสํารองหนี ้สงสัยจะสูญของ บริ ษัท
ทีที แอนด์ ที จํากัด (มหาชน) ซึง่ ถูกศาลล้ มละลายสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เสร็จเด็ดขาด ซึง่ เป็ นผลขาดทุนทาง
บัญชี มิใช่การผลขาดทุนจากการดําเนินงาน และการจะทําให้ ขาดทุนสะสมลดลงนัน้ บริษัทฯ
จะต้ องมีผลประกอบการเป็ นกําไร”
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นางวีรนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์ ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวเสริมว่า การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินเป็ น
นโยบายของกลุม่ บริษัท ซึง่ ต้ องมองเป็ น 2 ด้ าน คือกรณีที่บริษัทย่อยให้ ความช่วยเหลือแก่บริษัทแม่
อย่างเช่นกรณีที่เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในครัง้ นี ้ และ กรณีที่บริษัทย่อยอาจขอความช่วยเหลือ
ทางการเงินจากบริษัทแม่ในอนาคต
3. นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย แสดงความเห็น ดังนี ้
“การสอบถามเกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินของบริ ษัทฯ เป็ นสิทธิอนั ชอบธรรมของผู้ถือหุ้น
ซึง่ บริษัทมหาชนพึงเปิ ดเผยโดยละเอียดตามเกณฑ์ของธรรมาภิบาล เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น”
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อมีคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้แล้ ว กรรมการผู้จดั การจึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิ และได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับการลงมติในระเบียบวาระนี ้ต้ องได้ รับ
อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
้ ้ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และไม่มีสทิ ธิออกเสียงใน
ลงคะแนน โดยไม่นบั รวมผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ทังนี
วาระนี ้ ได้ แก่
1 บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) จํานวนหุ้น 231,714,400 หุ้น
จํานวนหุ้น 64,027,700 หุ้น
2 บริษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด
3 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
จํานวนหุ้น 63,918,000 หุ้น
4 นายปลื ้มใจ สินอากร
จํานวนหุ้น
50,000 หุ้น
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด (มหาชน) ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 239,570,620 หุ้น
มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้
(ขณะดําเนินการประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม)
จํานวน 4 ราย ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
มติ
จํานวนหุ้น
ซึ่งมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้ วย
239,353,721
99.9095
ไม่เห็นด้ วย
14,899
0.0062
งดออกเสียง
202,000
0.0843
ผู้ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
359,710,100
-
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พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกําหนดไว้ ในการประชุมครัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น
นอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้
ไม่มีเรื่ องอื่นใดเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน และ
กล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.10 นาฬิกา

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม
(นายปลื ้มใจ สินอากร)

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย)
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(สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2)

แผ่นบันทึกข้ อมูลรายงานประจําปี 2560
พร้ อมงบการเงินประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จัดส่งให้ พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
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(สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 3)
ข้ อมูลเบื้องต้ นของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
I. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
กระบวนการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ ผา่ นคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่างๆ ความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงผลการปฎิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทที่ผา่ นมา และเป็ นบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิตอ่ ไป
II. นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึงกรรมการที่มิได้ เป็ นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้ มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับการบริหารงานประจํา และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัท โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
1)
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทังนี
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
2)
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่
น้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
ผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้
มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริการหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม
คํ ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระ
้ ยี่สบิ ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่
หนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
จํานวนใดจะตํ่ากว่า
ทังนี
้ ้การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 3)
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับ
ค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
บริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อ ไม่เป็ นหุ้นส่วนที่
มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกิน
ร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น
ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้ างต้ นเท่ากับข้ อกําหนดขันตํ
้ ่าของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ไทย

หมายเหตุ :

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

1)

ผู้มีอํานาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรื อบุคคลอื่นซึง่ โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการ
จัดการ หรื อการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ ไม่วา่ อิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็ นผู้ถือหุ้น
หรื อได้ รับมอบอํานาจตามสัญญา หรื อการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้ าลักษณะข้ อใดข้ อหนึง่
ดังนี ้ (ก) การถือหุ้นเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตัง/ถอดถอนกรรมการได้
้
(ค) การมี
พฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกําหนดนโยบายได้ (ง) การมีพฤติการณ์/ความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
เยี่ยงผู้บริ หาร

2)

ส่วนราชการ
แผ่นดิน

หมายถึง

หน่วยราชการที่เป็ นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารราชการ
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III. ประวัตยิ ่ อของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ว่ าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
76 ปี
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ได้ แก่
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005
- หลักสูตร คณะกรรมการตรวจสอบ MFR, MIR และ MIA
: 2553-ปั จจุบนั
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ประวัติการทํางาน
บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2547-ปั จจุบนั
บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เจ้ าพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2544-ปั จจุบนั
บริ ษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา บริ ษัท กรุงไทยแทรกเตอร์ จํากัด
2543-2560
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ ธุรกิจส่วนตัว
2514-ปั จจุบนั
: JTS
-ไม่มีการถือหุ้นในบริ ษัท
ณ 26 มีนาคม 2561
ESOP Warrant -ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/
: 1 บริ ษัท ได้ แก่
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท โรงแรมรอยัลออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
: 1 บริ ษัท
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
: -ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ
: 14 ปี
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการครัง้ แรก
: 19 กุมภาพันธ์ 2547
: 7/7
จํานวนครัง้ ในการเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
- ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
(จํานวนครัง้ การประชุมทังหมด/จํ
้
านวนครัง้ ที่เข้ าร่วม)
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 6/6
: 2/2
- ประชุมคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
การมี/ไม่มีสว่ นได้ เสียในลักษณะต่อไปนี ้กับบริ ษัท/บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผู้บริ หารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/บริษัทย่อย/หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
2. ไม่เป็ น กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มนี ยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
4. เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) โดยเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แต่ไม่ได้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท

1 ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:
:
:
:
:
:
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2 ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประวัติการทํางาน

พลตรี (หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
68 ปี
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: -ไม่มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
: 2557-ปั จจุบนั
บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
2550
เลขานุการ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
: -ไม่มี:
:
:
:

การถือหุ้นในบริ ษัท
ณ 26 มีนาคม 2561
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/
: -ไม่มีผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการครัง้ แรก
จํานวนครัง้ ในการเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
(จํานวนครัง้ การประชุมทังหมด/จํ
้
านวนครัง้ ที่เข้ าร่วม)

: -ไม่มี: -ไม่มี-

: 4 ปี
: 8 พฤษภาคม 2557
: 7/5
- ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 6/5
การมี/ไม่มีสว่ นได้ เสียในลักษณะต่อไปนี ้กับบริ ษัท/บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผู้บริ หารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/บริษัทย่อย/หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
2. ไม่เป็ น กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มนี ยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
4. ไม่เป็ น ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
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3. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

ความเชี่ยวชาญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:
:

ประวัติการทํางาน

:

นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย
กรรมการ
63 ปี
ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาโท สาขาการจัดการสิง่ แวดล้ อม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริ ญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบริ หารจัดการองค์กร
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147/2011
กรรมการ
2553-ปั จจุบนั
บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท คลาวด์ คอมพิวติ ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
ผู้จดั การทัว่ ไป
บริ ษัท อคิวเมนท์ จํากัด
กรรมการ
2552-ปั จจุบนั
บริ ษัท ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
2550-ปั จจุบนั
บริ ษัท ทริปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จํากัด
-ไม่มีJTS
ESOP Warrant -ไม่มี-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริ ษัท
:
ณ 26 มีนาคม 2561
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/
:
ผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หาร
ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หาร
ในกิจการอื่นทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการครัง้ แรก
จํานวนครัง้ ในการเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
(จํานวนครัง้ การประชุมทังหมด/จํ
้
านวนครัง้ ที่เข้ าร่วม)

: 4 บริ ษัท (บริ ษัทย่อย และ บริ ษัทร่วม)
: -ไม่มี: 8 ปี
: 27 กรกฎาคม 2553
- ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท : 7/7
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ข้ อกําหนด และข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
I เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ องข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้
เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบ
ธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรื อ
หลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสญ
ั ชาติไทย
(ก) บัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อใบอนุญาตขับขี่)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2. นิตบิ ุคคล
2.1 นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะพร้ อมบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะ พร้ อมบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสําเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทําขึ ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือ
ชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
II วิธีการมอบฉันทะ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้ แก่
- แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
- แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้ หนังสือ
มอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั้
ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึง่ แบบใดก็ได้ สําหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนันจะใช้
้
หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ
แบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่านัน้
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3. บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้ อมหนังสือนัดประชุมนี ้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรื อแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ ที่สว่ นงานธุรการเลขานุการบริ ษัท โทรศัพท์ 0 2100 8232 หรื อ download จากเว็บไซต์
ของบริ ษัทฯ ที่ www.jts.co.th
4. ถ้ าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือ
หุ้นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชื่อผู้รับ
้ ้เพื่อความสะดวก กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็
มอบฉันทะได้ 3 ราย ทังนี
สามารถเข้ าประชุมแทนได้ แต่ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิเข้ าประชุมได้ เพียงรายเดียว
รายชื่อกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ที่ผ้ ถู ือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ
1. นายรักษ์
อุณหโภคา
อายุ 79 ปี ตําแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ เลขที่ 6 ซอยพระรามเก้ า41 (ซอย12 เสรี 2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
2. ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ
สูทกวาทิน
อายุ 76 ปี ตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
ที่อยู่ เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
3. พลตรี (หญิง) สุนนั ทา สิริสมั พันธ์
อายุ 68 ปี ตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ เลขที่ 38 ซอยประดิพทั ธ์ 10 ถนนประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
5. กรุณากรอกข้ อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะให้ ครบถ้ วนและปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้ นการมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระ) เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้ าร่ วม
ประชุม
6. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจํานวนหุ้นที่ถือมากกว่าจํานวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
III การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 9.00
ิ
นาฬกา ของวันที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้ นไป
เมื่อผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้ าประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสําหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการ
ลงคะแนนเสียงดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง จะได้ รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
2. ผู้รับมอบฉันทะ
2.1 กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้ รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สําหรับการ
พิจารณาลงคะแนนเสียง
2.2 กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรื อแบบ ค.) เรี ยบร้ อยแล้ ว
ผู้รับมอบฉันทะรายนันจะไม่
้
ได้ รับแจกบัตรลงคะแนน ทังนี
้ ้เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ ได้ นําคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ใน
หนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้ อมูลรอไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ในขณะรับลงทะเบียนผู้เข้ าประชุม และจะนําการออกเสียง
ลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น
(สําหรับผู้รับมอบฉันทะที่
ต้ องการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะไว้ ตรวจสอบ
สามารถขอบัตรลงคะแนนได้ ที่
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้ อีก)
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IV. การออกเสียงลงคะแนน
1. ในการพิจารณาวาระต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามในที่ประชุม ว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในวาระนันๆ
้
หรื อไม่ ถ้ ามี ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นท่านนันยกมื
้
อขึ ้น จะมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที่ถืออยู่ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงให้ ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามมติที่นําเสนอ
2. ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นนัน้
ออกนอกห้ องประชุมชัว่ คราวก็ได้
3. การออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 16 ดังนี ้
ข้ อ 16. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
V

ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้ อ 31.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทํา
หนังสือ ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน
นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว

ข้ อ 32.

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมตั ิ
หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทังนี
้ ้สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท
กําหนดก็ได้

ข้ อ 33.

หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในวรรคหนึง่
หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และใน
กรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ อง
ครบองค์ประชุม
ข้ อ 34.

ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้ อ 35.

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถือว่าหนึง่ (1) หุ้นมีหนึง่ (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ
ในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2)
ให้ กรณีดงั ต่อไปนี ้ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข)
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค)
การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท
หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อ ข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ)
การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ)
การเลิกบริ ษัท
(ช)
การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
ทังนี
้ ้หุ้นที่บริ ษัทถืออยู่นนบริ
ั ้ ษัทไม่มีสทิ ธิออกเสียง

ข้ อ 36.

กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจําปี ผ้ ถู ือหุ้นพึงกระทํามีดงั นี ้
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2)
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3)
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปั นผล
(4)
พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5)
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6)
กิจการอื่นๆ
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ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2561
ผู้ถือหุ้น
บมจ. จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์

มาด้ วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ ะลงทะเบียน

โต๊ ะลงทะเบียน

แสดงบัตรประจําตัว

แสดงสําเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบฉันทะ
และบัตรประจําตัวของผู้รับมอบฉันทะ
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม

กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรื อแบบ
ค. ที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุความประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระอย่าง
ชัดเจนแล้ วจะไม่ได้ รับบัตร

ประธานเปิ ดประชุม
ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ
กรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
ในวาระใดๆ ให้ ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่
ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง และสรุปผล
การลงคะแนน
ประธานหรื อเลขานุการบริ ษัทกล่าวสรุป
ผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

** กรุ ณาส่ งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนเจ้ าหน้ าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิน้ การประชุม **
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
(ดู หรื อ download ได้ ที่แบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะ หน้ าเวปไซต์ของบริ ษัท)
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ
ตําแหน่ง

นายรั กษ์ อุณหโภคา
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
อายุ
79 ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด
29 เมษายน 2482
ที่อยู่
เลขที่ 6 ซอยพระรามเก้ า 41 (ซอย12 เสรี 2) แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี University College London, U.K
- ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การมี/ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครัง้ นี ้
ไม่มี
ประวัตกิ ารทํางาน
ปี
2557-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท
บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
สมาคมอัสสัมชัญ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ
ตําแหน่ง

ว่ าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
อายุ
76 ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด
28 เมษายน 2485
ที่อยู่
เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การมี/ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครัง้ นี ้
มีในวาระที่ 6 เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
ประวัตกิ ารทํางาน
ปี
ตําแหน่ง
2553-ปั จจุบนั
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2547-ปั จจุบนั
-กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2544-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2543-2560
ที่ปรึกษา
2514-ปั จจุบนั
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ

บริ ษัท
บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เจ้ าพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงไทยแทรกเตอร์ จํากัด
ธุรกิจส่วนตัว
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(สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 6)
ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ
ตําแหน่ง
อายุ
วัน/เดือน/ปี เกิด
ที่อยู่

พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
68 ปี
6 พฤษภาคม 2493
เลขที่ 38 ซอยประดิพทั ธ์ 10 ถนนประดิพทั ธ์
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การมี/ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครัง้ นี ้ มีในวาระที่ 6 เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ

ประวัตกิ ารทํางาน
ปี
ตําแหน่ง
2557-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2550
เลขานุการ

บริ ษัท
บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
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โทร. 0 2100 8232
รถประจําทางที่ผา่ นอาคาร ได้ แก่สาย 51, 52, 356, 150, ปอ.150, ปอ 166, ปอ 35
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