วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1) สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
2) ข้ อกําหนดและข้ อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
4) ข้ อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
5) แผนที่แสดงที่ตงอาคารจั
ั้
สมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล (สถานที่จดั ประชุม)
6) สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้ องกับการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลที่
เกี่ยวโยงกัน อันเนื่องมาจากการเข้ าทําธุรกรรมกับบริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
7) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
ด้ วย คณะกรรมการ บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุม ครัง้ ที่ 1/2562
ได้ มีมติให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 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 บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
27 เมษายน 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึง่ บริษัทได้ จดั ทํา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทัง้ ได้ มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว โดยมี
สําเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึง่ ได้ จดั ให้ มีขึ ้นในวันที่ 27
เมษายน 2561 ไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ดังกล่าว
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
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บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 2

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562

พิจารณาอนุมัตกิ ารให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเข้ าข่ ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการให้ ก้ ยู ืมเงินในวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาท
ถ้ วน) โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็ นเงินกู้ยืมพร้ อมดอกเบี ้ยจํานวน 312,480,000 บาท
(สามร้ อยสิบสองล้ านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้ วน) มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุ
ได้ อีก 12 เดือน รวมเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“JAS”) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นบริ ษัททางตรงร้ อยละ 32.80 และถือหุ้น
ทางอ้ อมโดยผ่านบริษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด (ถือหุ้นบริ ษัทร้ อยละ 9.06) และบริ ษัท ที.เจ.
้
พี.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (ถือหุ้นบริ ษัทร้ อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทังทางตรงและ
ทางอ้ อมในบริ ษัทเท่ากับร้ อยละ 50.91 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
(“รายการให้ ก้ ูยืมเงิน”)
รายการให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
เนื่องจากเป็ นการเข้ าทํา
รายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 5 กล่าวคือ เป็ น
รายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 32.26
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ณ วันที่
30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้ าร้ อยหกสิบแปดล้ านหกแสนห้ าหมื่นหกพันสาม
บาท)) โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัท
เข้ าทํารายการให้ ก้ ยู ืมเงินในวงเงิน 27,500,000 บาท โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.08 ต่อปี มี
ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้ อีก 12 เดือน รวมเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 24
เดือน แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“JAS”) ซึง่
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
รายการให้ ก้ ยู ืมเงิน รวมดอกเบี ้ย มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ
ร้ อยละ 2.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้ าร้ อยหกสิบแปดล้ านหกแสนห้ าหมื่นหกพันสาม
บาท))
ดังนัน้ รายการให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่าว เมื่อรวมกับรายการให้ ก้ ยู ืมล่าสุด ทําให้ มีขนาดของรายการรวม
สูงสุดเท่ากับร้ อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้ าร้ อยหกสิบแปดล้ านหกแสนห้ า
หมื่นหกพันสามบาท))

หน้ า 2/ 32

บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562

โปรดพิจารณารายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้ องกับการให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน
อันเนื่องมาจากการเข้ าทําธุรกรรมกับบริษัท
จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สิง่ ที่สง่
มาด้ วย 7
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณา (ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย) ถึงเหตุผลและประโยชน์สงู สุดแล้ ว
มีมติเห็นว่าการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
โดยตรงต่อบริษัท นอกจากนี ้ อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมในครัง้ นี ้สูงกว่าอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่บริษัทจะ
ได้ รับจากการฝากเงินไว้ กบั สถาบันการเงินในปั จจุบนั
จึงมีมติเห็นชอบการให้ ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ JAS ในวงเงินจํานวน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีอตั ราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 2.08 ต่อปี และให้ นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัทเพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน หรื อรายการให้ ก้ ยู ืมเงินแก่ JAS ดังกล่าว โดยบริษัทตกลง
จัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (กล่าวคือ บริ ษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จํากัด ) เพื่อให้ ความเห็นต่อ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของรายการให้ ก้ ยู ืมเงิน และความ
เป็ นธรรมและเงื่อนไขของรายการให้ ก้ ยู ืมเงิน
การลงมติ วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
หุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ ได้ แก่
1
2
3
4

วาระที่ 3

ผู้ถอื หุ้นที่มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้
บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
นายปลื ้มใจ สินอากร

จํานวนหุ้น (หุ้น)
231,714,400
64,027,700
63,918,000
50,000

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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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562

อนึง่ บริษัทกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 (วัน Record Date) ใน
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
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 3 (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้ อมแนบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้
ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม และนํามามอบให้ ที่ประชุมก่อนเริ่ มการประชุม ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้ หนังสือมอบฉันทะ
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
ได้ ทงแบบ
ั้
ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึง่ แบบใดก็ได้ สําหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนันจะใช้
้
หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ
แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่านัน้ และเพื่อความสะดวก บริษัทขอแนะนําให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข.
ซึง่ เป็ นแบบที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้ หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ ที่สว่ นงานธุรการเลขานุการบริษัท หรื อ Download แบบฟอร์ ม
จาก website ของบริษัทได้ ที่ www.jts.co.th โดยท่านอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นหรื อกรรมการตรวจสอบของบริษัทตาม
รายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้
1 นายรักษ์ อุณหโภคา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2 ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน กรรมการตรวจสอบ
3 พลตรี (หญิง) สุนนั ทา สิริสมั พันธ์ กรรมการตรวจสอบ
(โปรดดูรายละเอียดของข้ อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4)

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)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นาฬกิ า 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
2 นายรักษ์

สินอากร
อุณหโภคา

3
4
5
6
7

สูทกวาทิน
สิริสมั พันธ์
วิเสสพันธุ์
พงษ์ ศรี หดุลชัย
ศรี สง่าโอฬาร

ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ
พลตรี (หญิง) สุนนั ทา
นางนิตย์
นางนงลักษณ์
นายดุสติ

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการบริษัท
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ สัดส่วนของกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมทังหมดคิ
้
ดเป็ นร้ อยละ 100
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1 นางสาวแสงดาว
เดชาดวงสกุล

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1 นายวัชรินทร์
2 นายวสุ

ผู้สอบบัญชี บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงาน นายวสุ ประสานเนตร ทนายความ

ภัสรพงษ์ กลุ
ประสานเนตร
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

เริ่มการประชุม
นางสาว วาสิตา โชติพฤกษ์ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริหารสํานักงาน บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
้ งวิธีการประชุม และการ
ทําหน้ าที่ผ้ ดู ําเนินการประชุม กล่าวแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้ าร่วมประชุม พร้ อมทังแจ้
ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุป ให้ ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานที่ประชุมจะ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการ
พิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระ
พิจารณานันๆ
้ หรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรื อเห็นด้ วยตามมติที่นําเสนอ
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ สง่ บัตรลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ
ซึง่ จะรับบัตรลงคะแนนดังกล่าวมาทําการประมวลผล
โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงออกจาก
คะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สําหรับการมอบฉันทะ
ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรื อ แบบ ค ที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วนัน้ บริษัท
ฯ ได้ บนั ทึกข้ อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระในระบบคอมพิวเตอร์ แล้ ว ใน
ระหว่างการลงทะเบียน และจะใช้ นบั เป็ นมติที่ประชุม โดยจะนํามาประมวลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนัน้
จึงจะแจ้ งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ 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
้
หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้ อบังคับของ
การออกเสียงลงคะแนนให้ ถือ 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง การออกเสียงเลือกตังกรรมการใช้
บริษัทฯ ข้ อที่ 16 สําหรับการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 7 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดมาตรา 105
ั้
สามารถขอให้
วรรค 2 กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ การออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียง จะเป็ นไปตามเกณฑ์การลงมติของแต่ละวาระที่แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ
จากนัน้ นายปลื ้มใจ สินอากร ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

ประธานฯ แถลงว่ามีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมรวม 38 ราย จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
2,014 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ 1.8868 ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
โดยแบ่งเป็ นมาด้ วยตนเอง 10 ราย และรับมอบฉันทะ 28 ราย นับ
้
706,457,300 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
จํานวนหุ้นได้ 598,951,503 หุ้น จากจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วและมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
ละ 84.7824 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วและมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด มาตรา 103 และ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 33
จากนัน้ ประธานฯ
นัดประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

จึงกล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว้ ในหนังสือ

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ นายดุสติ ศรี สง่าโอฬาร กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
กรรมการผู้จดั การ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 598,951,503 หุ้น ไม่มีผ้ ทู ี่
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
มติ
จํานวนหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้ วย
598,951,503
100
ไม่เห็นด้ วย
0
0
งดออกเสียง
0
N/A

วาระที่ 2

รั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
กรรมการผู้จดั การ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่
ในรายงานประจําปี 2560 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) ที่บริษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาผลการดําเนินงานดังกล่าวแล้ ว เห็นว่า
ถูกต้ องและเพียงพอ จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ทังนี
้ ้ กรรมการผู้จดั การได้
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มอบหมายให้ นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ได้
เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี 2560 หัวข้ อ “การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)” โดย
มีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี ้
รายได้
ปี 2560 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจํานวน 99.52 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึง่ มีรายได้
รวมอยูท่ ี่ 142.06 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 42.54 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 29.95 รายได้ รวมดังกล่าว
ประกอบด้ วย
-

รายได้ จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคมจํานวน 12.27
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.33

-

รายได้ จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 65.43 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 65.75

-

รายได้ อื่นๆ จํานวน 19.36 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 19.45

-

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 2.46 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.47

ผลการดําเนินงาน
ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 10.09 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 ที่มีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 23.35 ล้ านบาท กําไรลดลง 13.26 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 56.79 เมื่อบวกกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 2.46 ล้ านบาท และหักหนี ้สงสัยจะสูญ
จํานวน 0.03 ล้ านบาท เป็ นผลให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิจํานวน 12.52 ล้ านบาท กําไร
เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จํานวน 69.96 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 121.80
ฐานะการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในปี 2560 สรุปได้ ดงั นี ้
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 1,240.06 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 ซึง่ อยูท่ ี่ 1,288.20 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 48.14 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.74 ประกอบด้ วย
-

สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจํานวน 40.96 ล้ านบาท เกิดจาก
-

เงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว ลดลงจํานวน 305.87 ล้ านบาท

-

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นๆ ลดลงจํานวน 61.90 ล้ านบาท

-

มูลค่างานที่แล้ วเสร็จแต่ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระ และสินค้ าคงเหลือ ลดลงจํานวน 7.74 ล้ าน
บาท
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-

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เพิ่มขึ ้นจํานวน 340 ล้ านบาท เป็ นการให้ ก้ ยู ืม
ระยะสันแก่
้ บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ตามการได้ รับอนุมตั ิจากมติ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง 5.45 ล้ านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง เกิดจาก
-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ลดลงจํานวน 1.78 ล้ านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 5.40 ล้ านบาท เนื่องจากเงินฝากที่มีภาระคํ ้าประกันลดลง
4.78 ล้ านบาท และเงินมัดจําลดลง 0.64 ล้ านบาท

หนี ้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี ้สินรวมจํานวน 289.30 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 ซึง่ อยูท่ ี่ 350.67 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 61.37 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
-

หนี ้สินหมุนเวียนลดลงจํานวน 62.17 ล้ านบาท

-

หนี ้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 0.80 ล้ านบาท เกิดจากการสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นจํานวน 950.76 ล้ านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2559 ซึง่ อยูท่ ี่ 937.53 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 13.23 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.41
เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของกําไรสุทธิของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย
เมื่อผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
จบลง กรรมการผู้จดั การได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อมีคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่รายงาน (วาระนี ้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อ
ทราบ)
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
กรรมการผู้จดั การ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่
ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจําปี 2560 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2) ของหนังสือเชิญประชุม
ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ผ่านการพิจารณาสอบทาน
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ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และผ่านการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัทแล้ ว จึงขอนําเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เมื่อกรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ต่อที่ประชุมแล้ ว ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อมีคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ กรรมการผู้จดั การจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น (ขณะ
ดําเนินการประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม)
ไม่มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้
ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ
จํานวนหุ้น
โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้ วย
598,951,507
100
ไม่เห็นด้ วย
0
0
งดออกเสียง
0
N/A
วาระที่ 4

พิจารณาเรื่ องการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560

และการจ่ ายเงินปั นผล

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
กรรมการผู้จดั การ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116
และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 43 กําหนดให้ บริษัทฯ ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุน
สํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่า
ทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปั นผลนันจะต้
้ องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
เงินกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี
2560 ดังนี ้
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

1 ไม่จดั สรรเงินกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ จดั สรรทุนสํารองตาม
กฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับบริษัทแล้ ว ทําให้ ณ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีทนุ สํารองตามกฎหมาย
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 70,645,730 บาท
2 งดการจ่ายเงินปั นผล จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 เพื่อนํากําไรสะสมไว้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
เมื่อกรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ต่อที่ประชุมแล้ ว ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถาม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อมีคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้เพิ่มเติมแล้ ว กรรมการผู้จดั การจึง
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิไม่จดั สรรเงินกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และ งดการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น ไม่มีผ้ ทู ี่
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
มติ
จํานวนหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้ วย
598,951,507
100
ไม่เห็นด้ วย
0
0
งดออกเสียง
0
N/A
วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
กรรมการผู้จดั การแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 (5) ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นประจําทุกปี
และโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561
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บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
1 นางชลรส
2 นายศุภชัย
3 นางสาวกรองแก้ ว

สันติอศั วราภรณ์
ปั ญญาวัฒโน
ลิมป์กิตติกลุ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874

หรื อ
หรื อ

โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัทฯ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทําหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้
อนึง่ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ เป็ นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 25592560 รวม 2 ปี และนายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน เคยเป็ นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ในปี 2557-2558 รวม 2 ปี โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา สําหรับนางสาวกรองแก้ ว
ลิมป์กิตติกลุ ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ น เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้ รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็ นอย่างดี ทุกท่านไม่มี
ความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย หรื อผู้บริหาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าว ยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้ วย จากผลงานที่ผา่ นมาแสดงให้ เห็นว่า สํานักงานแห่งนี ้
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เป็ นอย่างดี มีความละเอียดถี่ถ้วน ซื่อตรง เป็ นที่เชื่อถือ
และไว้ วางใจได้
พร้ อมกันนี ้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิกําหนด
ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็ นเงินจํานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท (หนึง่
ล้ านสองแสนเก้ าหมื่นบาทถ้ วน) โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ซึง่ เท่ากับค่าตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560
สําหรับค่าบริ การอื่นๆ ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบ
บัญชีสงั กัด บุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด
เมื่อกรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ต่อที่ประชุมแล้ ว จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อมีคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ กรรมการผู้จดั การจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อ
ข้ างต้ น เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปี บัญชี 2561 และอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ
้ ้นไม่เกิน 1,290,000 บาท (หนึง่ ล้ านสองแสนเก้ าหมื่นบาท
บัญชีประจําปี 2561 เป็ นเงินจํานวนรวมทังสิ
ถ้ วน) ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมี
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น ไม่มีผ้ ทู ี่
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้

มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

จํานวนหุ้น
598,951,507
0
0

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
100
0
N/A

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
กรรมการสําหรั บปี 2561
6.1 อนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล

และกําหนดค่ าตอบแทน

จากนัน้ ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน พลตรี (หญิง) สุนนั ทา สิริสมั พันธ์ และนางนงลักษณ์
้
พงษ์ ศรี หดุลชัย ได้ สมัครใจออกจากที่ประชุมเพื่อความเป็ นอิสระในการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
กรรมการผู้จดั การแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยให้ กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึง่
พ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการทังสิ
้ ้น 7
อัตรา สําหรับในปี 2561 นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 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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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ไม่ได้ ผา่ นคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ไม่
รวมกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ ได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่างๆ ความ
เหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบตั ิงานในฐานะ
กรรมการบริษัทที่ผา่ นมา ของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในครัง้ นี ้แล้ ว เห็นว่ากรรมการทัง้
้ น
3 ท่านมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังเป็
กรรมการของบริ ษัทฯ และดํารงตําแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ สําหรับกรรมการอิสระที่ได้ รับการ
เสนอชื่อเลือกตังกลั
้ บเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ นัน้
เป็ นกรรมการอิสระที่สามารถให้ ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทฯ ได้ จดั ส่งข้ อมูลประวัติของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ครบกําหนดออกตามวาระในปี 2561 และได้ รับ
การเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อม
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 16 คือ 1
สําหรับการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดเลื
ั้
อกตังบุ
้ คคลเดียว หรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
เมื่อกรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ต่อที่ประชุมแล้ ว ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
นางสาวนัชชา เทียมพิทกั ษ์ อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มี
คําถามดังนี ้ :
1) “เนื่องจากกรรมการอิสระท่านหนึง่ ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ หนึง่ ในการ
ประชุมครัง้ นี ้ ดํารงตําแหน่งมาเป็ นเวลา 14 ปี ซึง่ ตามหลักธรรมาภิบาล กรรมการอิสระไม่ควรดํารง
ตําแหน่งเกิน 9 ปี จึงขอให้ คณะกรรมการชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการได้ เคยหารื อเรื่ อง
กรรมการอิสระที่ปฏิบตั ิหน้ าที่เกิน 9 ปี หรื อไม่ เพื่อที่จะคงไว้ เพื่อความเป็ นอิสระ”
2) “ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ
หรื อไม่”
ประธานฯ ตอบว่า : “คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าวเป็ นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ อีกทังยั
้ งมีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่
บริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งต่อไปได้ ”
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรื อมีคําถามอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้
้
และได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตังกรรมการ
เลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน พร้ อมกัน ทังที
้ ่ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าเป็ นกรรมการ
ของบริษัทฯ และดํารงตําแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เท่ากับ 598,983,407 หุ้น (ขณะ
ดําเนินการประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม)
ไม่มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้
ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
รายชื่อกรรมการ/ตําแหน่ง
1. พลตรี (หญิง)สุนนั ทา สิริสมั พันธ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นางนงลักษณ์
พงษ์ ศรี หดุลชัย
กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ
สูทกวาทิน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้ วย
จํานวนหุ้น
%
598,983,407
100

ไม่เห็นด้ วย
จํานวนหุ้น
%
0 0.0000

งดออกเสียง
จํานวนหุ้น %
0 N/A

598,983,407

100

0

0.0000

0

N/A

598,983,307

100

100

0.0000

0

N/A

ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน พลตรี (หญิง) สุนนั ทา สิริสมั พันธ์ และนางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย
กลับเข้ าที่ประชุม
6.2 อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
กรรมการผู้จดั การแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนตาม
ตําแหน่ง และค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็ นเงินรวม
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้ วน)
สําหรับปี 2561 นี ้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ รวมทัง้
ภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริ ษัทฯ แล้ ว
เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง และค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ สําหรับปี 2561 เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้ วน) ซึง่ เท่ากับ
ค่าตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 ที่ผา่ นมา
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คณะกรรมการบริษัท
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนตาม
ตําแหน่ง และค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําปี 2561 เป็ นจํานวน
เงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้ วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนตามที่เสนอไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุม
สําหรับการพิจารณาวาระนี ้ มติของที่ประชุมจะต้ องผ่านการอนุมตั ิของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้น
้ ้น 50,000 หุ้น ขอใช้ สทิ ธิงดออก
ของบริษัทฯ และมีสว่ นได้ เสียเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ นับจํานวนหุ้นได้ รวมทังสิ
เสียงในการพิจารณาวาระนี ้
เมื่อกรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ต่อที่ประชุมแล้ ว จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อมีคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ กรรมการผู้จดั การจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง
และค่าบําเหน็จสําหรับ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ สําหรับปี 2561 เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน
้
4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้ วน) ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนคะแนนเสียงทังหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมในวาระนี ้เท่ากับ 598,983,407 หุ้น ไม่มีผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงใน
วาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย มติที่ประชุมเป็ นดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวนหุ้น
598,933,407
0
50,000

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม โดยไม่ นับรวมบัตรเสีย
99.9917
0
0.0083
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พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ อง
อื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกําหนดไว้ ในการประชุมครัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่
กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้
ไม่มีเรื่ องอื่นใดเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน และ
กล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 10.48 นาฬิกา

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม
(นายปลื ้มใจ สินอากร)

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย)

หน้ าที่ 17 / 32

(สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2)

ข้ อกําหนด และข้ อบังคับบริษัท 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
ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควรกําหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรื อ
หลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
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 ษัทได้ 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 ษัทที่ www.jts.co.th
4. ถ้ าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือ
หุ้นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เป็ นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชื่อ
้ ้เพื่อความสะดวก กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่น
ผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทังนี
ก็สามารถเข้ าประชุมแทนได้ แต่ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิเข้ าประชุมได้ เพียงรายเดียว
รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ที่ผ้ ถู ือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ
1. นายรักษ์
อุณหโภคา
อายุ 79 ปี ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ เลขที่ 6 ซอยพระรามเก้ า41 (ซอย12 เสรี 2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
2. ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ
สูทกวาทิน
อายุ 76 ปี ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
3. พลตรี (หญิง) สุนนั ทา สิริสมั พันธ์
อายุ 68 ปี ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
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 แก่กรรมการตรวจสอบ) เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้ าร่ วม
ประชุม
6. บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจํานวนหุ้นที่ถือมากกว่าจํานวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
III การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 9.00
นาฬิกา ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
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 ษัท 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 ษัท โดยท่านไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้ อีก)
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IV. การออกเสียงลงคะแนน
1. ในการพิจารณาวาระต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามในที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในวาระนันๆ
้
หรื อไม่ ถ้ ามี ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นท่านนันยกมื
้
อขึ ้น จะมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท 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 ษัท 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 องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทังนี
้ ้สถานที่ ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุม จะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
กําหนดก็ได้
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(สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2)
ข้ อ 33.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน หรื อไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุม
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 คับว่า
จะต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 34.

ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิ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
้
และมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
(2)
ให้ กรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
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
ั ้ ษัทไม่มีสทิ ธิออกเสียง
ทังนี
้ ้หุ้นที่บริ ษัทถืออยู่นนบริ

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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(สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2)
ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2562
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
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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(สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 3)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
(ดู หรื อ download ได้ ที่แบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะ หน้ าเวปไซต์ของบริ ษัท)
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(สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 4)
ข้ อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ 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 EGM 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 EGM ครัง้ นี ้
ไม่มี
ประวัตกิ ารทํางาน
ปี
ตําแหน่ง
2553-ปั จจุบนั
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2547-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2547-2561
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2544-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2514-2561
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)
ธุรกิจส่วนตัว
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(สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 4)
ข้ อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ 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 EGM ครัง้ นี ้
ไม่มี
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 356
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สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน:
การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
อันเนื่องมาจากการเข้ าทําธุรกรรมกับบริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการให้
กู้ยืมเงินในวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็ นเงินกู้ยืม
พร้ อมดอกเบี ้ยจํานวน 312,480,000 บาท มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้ อีก 12 เดือน
รวมเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
(มหาชน) (“JAS”) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นบริษัททางตรงร้ อยละ 32.80 และถือหุ้นทางอ้ อมโดยผ่านบริ ษัท เอเซียส รี เยนแนล
เซอร์ วิส จํากัด (ถือหุ้นบริษัทร้ อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (ถือหุ้นบริษัทร้ อยละ 9.05) รวม
สัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทังทางตรงและทางอ้
้
อมในบริษัทเท่ากับร้ อยละ 50.91 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (“รายการให้ ก้ ูยืมเงิน”)
รายการให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่าว เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็ นการเข้ าทํารายการกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 5 กล่าวคือ เป็ นรายการให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงินตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการ
สูงสุดเท่ากับร้ อยละ 32.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้ าร้ อยหกสิบแปดล้ านหกแสนห้ าหมื่นหกพันสามบาท) โดย
คํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทเข้ า
ทํารายการให้ ก้ ยู ืมเงินในวงเงิน 27,500,000 บาท โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็ นเงินกู้ยืมพร้ อม
ดอกเบี ้ย จํานวน 28,644,000 บาท มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้ อีก 12 เดือน รวมเป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
(“JAS”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 2.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่
30 กันยายน 2561 โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่ ขนาด
รายการดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท อันเข้ าข่ายที่บริษัทต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทก่อนเข้ าทํารายการและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนัน้ รายการให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่าว เมื่อรวมกับรายการให้ ก้ ยู ืมล่าสุด ทําให้ มีขนาดของรายการสูงสุดรวม
เท่ากับร้ อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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เนื่องจากขนาดรายการมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัท ดังนัน้
บริษัท จึงมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1)
เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้ ก้ ยู ืมเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(2)
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิรายการให้ ก้ ยู ืมเงิน โดยบริ ษัทจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียเป็ นฐานในการนับ
คะแนน1
(3)
แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้ ก้ ยู ืมเงิน รวมทังจั
้ ดส่งความเห็น
ดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และผู้ถือ หุ้น ของบริ ษั ท ในการนี ้ บริ ษั ท ได้ มีมติแ ต่ง ตัง้ บริ ษั ท ออพท์ เ อเชี ย แคปิ ตอล จํ า กัด เป็ น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
ทังนี
้ ้ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้ ก้ ยู ืมเงิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัท ซึ่งจะจัดขึ ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทเข้ าทํารายการ

2.

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ให้ ก้ ู: บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ก้ ู:
บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (JAS)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างกัน: JAS เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท โดยถือหุ้นทางตรงร้ อยละ 32.80 และ
ทางอ้ อมโดยผ่านบริ ษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด (ถือหุ้นบริ ษัท
ร้ อยละ 9.06) และบริ ษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (ถือหุ้นบริ ษัทร้ อยละ
9.05) รวมสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ มเท่ า กับ
ร้ อยละ 50.91 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท

3.

1

ลักษณะทั่วไปของรายการ
บริ ษัทตกลงให้ JAS กู้ยืมเงินในวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีอตั ราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็ นเงินกู้ยืมพร้ อมดอกเบี ้ยจํานวน 312,480,000 บาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ซึ่งมีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้ อีก 12 เดือน รวมเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 24
เดือน โดยมีเงื่อนไขว่าให้ JAS ชําระดอกเบี ้ยให้ แก่บริษัทเป็ นรายไตรมาส

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียในกรณีนี ้ คือ JAS บริษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (ซึง่ บริ ษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด และบริษัท
ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เป็ นบริษัทย่อยของ JAS) รวมถึงนายปลื ้มใจ สินอากร
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อัตราดอกเบี ้ยซึง่ บริ ษัทตกลงเรี ยกเก็บจาก JAS จะเป็ นอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจําถัวเฉลี่ย 12 เดือนของ
สถาบันการเงินใหญ่ 3 ราย (กล่าวคือ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกรุ งไทย และธนาคารกสิกรไทย) ณ วันที่
คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงิ น หรื อรายการให้ ก้ ูยืมเงินนี ้ ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 1.08 ต่อปี บวกเพิ่มร้ อยละ 1 ซึ่งสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี ย้ ซึ่ง บริ ษั ท อาจได้ รั บ จากการฝากเงิ น จํ า นวนดัง กล่า วไว้ กับ สถาบัน การเงิ น สํ า หรั บ ระยะเวลาที่
้ ้ เมื่อการให้ ก้ เู งินครบกําหนดชําระ 12 เดือน และ JAS ประสงค์จะกู้เงินต่ออีก 12 เดือน
ใกล้ เคียงกัน ทังนี
บริ ษัทจะมีการปรับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจําให้ เป็ นอัตราล่าสุด ตามที่แต่ละธนาคารประกาศ ณ เวลา
ขณะนัน้
4.

มูลค่ ารวมและเกณฑ์ ท่ ีใช้ กาํ หนดมูลค่ ารวมของรายการ
รายการให้ ก้ ูยืมเงินรวมดอกเบี ้ย มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 32.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิของบริ ษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003
บาท (เก้ าร้ อยหกสิบแปดล้ านหกแสนห้ าหมื่นหกพันสามบาท)) โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบ
ทานของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัท
เข้ าทํารายการให้ ก้ ยู ืมเงินในวงเงิน 27,500,000 บาท รายการให้ ก้ ยู ืมเงินรวมดอกเบี ้ย มีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้ อยละ 2.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ดังนัน้ รายการให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่าว เมื่อรวมกับรายการให้ ก้ ยู ืมล่าสุด ทําให้ มีขนาดของรายการสูงสุดรวม
เท่ากับร้ อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้ าร้ อยหกสิบแปดล้ านหกแสนห้ าหมื่นหกพันสาม
บาท))

5.

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่าวเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ซึง่
ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมรวมกันเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.91 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท โดยมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และลักษณะของส่วนได้ เสียดังนี ้
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รายชื่อ

1.

2.

3.

4.

ลักษณะส่ วนได้ เสีย

จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท
(ข้ อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561)
บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท
231,714,400 หุ้น
จํากัด (มหาชน)
(คิดเป็ นร้ อยละ 32.80 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริษัท)
บ ริ ษั ท เ อ เ ซี ย ส รี เ ย น แ น ล
64,027,700 หุ้น
เซอร์ วิส จํากัด1
(คิดเป็ นร้ อยละ 9.06 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นของบริษัท และ
บริษัท)
เป็ นบริษัทย่อยของ
63,918,000 หุ้น
บริ ษั ท ที . เจ.พี . เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง
JAS
2
(คิดเป็ นร้ อยละ 9.05 ของจํานวนหุ้นที่
จํากัด
ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริษัท)
นายปลื ้มใจ สินอากร
กรรมการของ JAS
50,000 หุ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริษัท)

หมายเหตุ: 1. บริ ษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด (“ARS”) เป็ นบริ ษัทย่อยของ JAS โดย JAS ถือหุ้นทางอ้ อม
ดังนี ้ ARS ถือหุ้นโดย บริ ษัท เอเซียส (ประเทศไทย) จํากัด (“ACT”) ร้ อยละ 98.04 และ ACT ถือหุ้น
โดย บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล โอเวอร์ ซีส์ จํากัด (“JIOC”) ร้ อยละ 58.84 และ JAS ถือหุ้นใน
JIOC ร้ อยละ 39.82
2. บริ ษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (“TJP”) เป็ นบริ ษัทย่อยของ JAS โดย JAS ถือหุ้นร้ อยละ 80 และ
บริ ษัท อคิวเมนท์ จํากัด (“ACU”) (บริ ษัทย่อยของ JAS) ถือหุ้นร้ อยละ 20

JAS บริ ษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด และบริ ษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด รวมถึงนายปลื ้มใจ
สินอากร เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย และไม่มีสิทธิ ออกเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน หรื อรายการให้ ก้ ยู ืมเงินแก่ JAS
6.

แหล่ งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
้
นฝากและเงินลงทุนชัว่ คราวที่บริ ษัทฝากไว้ กบั
แหล่งเงินทุนที่บริ ษัทได้ นํามาให้ ก้ ยู ืมแก่ JAS นันมาจากเงิ
สถาบันการเงิน ซึ่งภายหลังจากที่บริ ษัทได้ ให้ ก้ ยู ืมเงินแก่ JAS ดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอในการทําธุรกิจ
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7.

การเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เพื่อมีมติอนุมตั ิให้
นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน (หรื อรายการให้ ก้ ยู ืมเงิน)
แก่ JAS
นัน้ มี กรรมการบริ ษั ท จํ า นวน 3 ท่า น คื อ นายปลื ม้ ใจ สิน อากร ประธานกรรมการบริ ษั ท
นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย กรรมการ และนางนิตย์ วิเสสพันธุ์ กรรมการ เป็ นกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย
(รวมเรี ยกว่า “กรรมการที่มีส่วนได้ เสีย”) ดังนัน้ กรรมการที่มีส่วนได้ เสียดังกล่าว จึงไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว

8.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย) ถึงเหตุผลและประโยชน์ สูงสุดแล้ ว
มีมติเห็นว่าการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์โดยตรง
ต่อบริษัท นอกจากนี ้ อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมในครัง้ นี ้สูงกว่าอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่บริ ษัทจะได้ รับจากการ
ฝากเงินไว้ กบั สถาบันการเงินในปั จจุบนั จึงมีมติเห็นชอบการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ในวงเงิน
จํานวน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.08 ต่อปี และให้ นําเสนอ
ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัทเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงิน หรื อรายการให้ ก้ ูยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าว โดยบริ ษัทตกลงจัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
(กล่าวคื อ บริ ษั ท ออพท์ เอเชี ย แคปิ ตอล จํ า กัด ) เพื่อให้ ความเห็นต่อ ผู้ถือ หุ้นของบริ ษั ทเกี่ ยวกับความ
สมเหตุสมผล และประโยชน์ของรายการให้ ก้ ยู ืมเงิน และความเป็ นธรรมและเงื่อนไขของรายการให้ ก้ ยู ืมเงิน

9.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการของบริษัทที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 8.
ไม่มี
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
(จะนําเสนอผ่านระบบ SetPortal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวปไซต์ของบริ ษัท
ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562)
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