ที่ JTS/CS-039/2559
8 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย

แจงไดรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย (แบบ 247-4) (ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สําเนาคําเสนอซื้อหลักทรัพย (แบบ 247-4) (ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม
ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนําสงสําเนาการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมใน
คําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท (แบบ 247-4) จากนายพิชญ โพธารามิก (“ผูทําคําเสนอซื้อ”) ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สินอากร)
ประธานกรรมการ

คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ JTS
แบบ 247-4 – แก้ไขเพิม่ เติม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

เรือ่ ง

การแก้ไขเพิม่ เติมข้อความในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

เรียน

เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั บริษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

อ้างถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559
และคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั จัสมิน อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน) ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมลงวันที่
2 พฤศจิกายน 2559
ตามที่ นายพิชญ์ โพธารามิก ในฐานะผูท้ าคาเสนอซื้อ (“ผู้ทาคาเสนอซื้อ”) และธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ในฐานะผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซื้อ (“ผู้จดั เตรียมคาเสนอซื้อ”) ได้ยน่ื คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
(แบบ 2474) ของบริษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน) ("JTS” หรือ “กิจการ") ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ทีผ่ ่านมา และได้มกี ารแก้ไขแบบ 247-4 ต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมือ่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นัน้
ผูท้ าคาเสนอซือ้ และผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซื้อขอแก้ไขเพิม่ เติมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียด
ตามเอกสารทีส่ ่งมาพร้อมกันนี้
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เอกสารแก้ไขเพิ่ มเติ มคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริ ษทั จัสมิ น เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: ข้อความทีเ่ พิม่ เติมปรากฏเป็ นตัวอักษรทีข่ ดี เส้นใต้และข้อความทีต่ ดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรทีถ่ ูกขีดออก

1. เพิ่ มเติ มในส่วนที่ 1 หน้ าที่ 6 ข้อ 12 แหล่งเงิ นทุนที่ ใช้ในการเสนอซื้อ
ข้อความเดิ ม
“แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ของกิจการในครัง้ นี้มาจากวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“ผู้ให้สินเชื่อ”) วงเงินไม่เกิน 1,060,000,000 บาท สาหรับการซื้อหลักทรัพย์
ทัง้ หมดของกิจการ โดยการให้การสนับสนุ นทางการเงินดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขทีผ่ ู้ทาคา
เสนอซื้อได้ตกลงไว้กบั ผูใ้ ห้สนิ เชือ่ ภายใต้สญ
ั ญาให้การสนับสนุ นด้านการเงินฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2559
ตามทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติมเมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2559 ทัง้ นี้ ข้อตกลงและเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ได้แก่ ผูท้ าคา
เสนอซื้อ ตกลงไม่จาหน่ ายหุน้ ของกิจการ ให้แก่บุคคลใดๆ เว้น แต่ ผู้ทาคาเสนอซื้อ จะน าเงินที่ได้จากการ
จาหน่ายหุน้ ของกิจการดังกล่าวทัง้ จานวนไปชาระหนี้ให้แก่ผใู้ ห้สนิ เชือ่
นอกจากนี้ ผูท้ าคาเสนอซื้อตกลงนาหุน้ ของกิจการทัง้ หมดที่ผู้ทาคาเสนอซื้อจะได้มาภายหลังจากการทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ให้แก่ผใู้ ห้สนิ เชื่อ ซึง่ หลักประกันการชาระหนี้ดงั กล่าว
จะได้รบั การปลดเปลื้องเมื่อผู้ทาคาเสนอซื้อได้ชาระหนี้ใ ห้แก่ผู้ให้สนิ เชื่อครบถ้วนแล้วภายใต้สญ
ั ญาการให้
สินเชื่อ”
ข้อความใหม่
“แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ของกิจการในครัง้ นี้มาจากวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“ผู้ให้สินเชื่อ”) วงเงินไม่เกิน 1,060,000,000 บาท สาหรับการซื้อหลักทรัพย์
ทัง้ หมดของกิจการ โดยการให้การสนับสนุ นทางการเงินดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขทีผ่ ู้ทาคา
เสนอซื้อได้ตกลงไว้กบั ผูใ้ ห้สนิ เชือ่ ภายใต้สญ
ั ญาให้การสนับสนุ นด้านการเงินฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2559
ตามทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติมเมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2559 ทัง้ นี้ ข้อตกลงและเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ได้แก่ ผูท้ าคา
เสนอซื้อ ตกลงไม่จาหน่ ายหุน้ ของกิจการให้แก่ บุค คลใด ๆ เว้น แต่ ผู้ทาคาเสนอซื้อ จะน าเงินที่ได้จากการ
จาหน่ายหุน้ ของกิจการดังกล่าวทัง้ จานวนไปชาระหนี้ให้แก่ผใู้ ห้สนิ เชือ่
นอกจากนี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อตกลงนาหุน้ ของกิจการทัง้ หมดที่ผู้ทาคาเสนอซื้อจะได้มาภายหลังจากการทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ให้แก่ผใู้ ห้สนิ เชื่อ ซึง่ หลักประกันการชาระหนี้ดงั กล่าว
จะได้รบั การปลดเปลื้องเมื่อผู้ทาคาเสนอซื้อได้ชาระหนี้ใ ห้แก่ผู้ให้สนิ เชื่อครบถ้วนแล้วภายใต้สญ
ั ญาการให้
สินเชื่อ
เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ทีผ่ ่านมา กิจการได้ประกาศจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจากกาไรสะสมให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ นเวลาก่อนสิน้ สุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครัง้ นี้ โดย
ผูท้ าคาเสนอซื้อได้ให้ความยินยอมแก่กจิ การในการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าว เนื่องจากกิจการเห็นว่ามีเงินสด
และสภาพคล่ องเพีย งพอในการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายปนั ผลดังกล่าวเป็ น จานวนที่ไ ม่
กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และมิได้กระทบต่อแผนการดาเนินธุรกิจของกิจการของผู้ทาคาเสนอซื้อ
ภายหลังจากการทาคาเสนอซื้อสิ้นสุดลง และการทีก่ จิ การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวโดยได้รบั ความยินยอมจาก
ผูท้ าคาเสนอซือ้ ในการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ไม่ถอื เป็ นเหตุผดิ นัด หรือเหตุผดิ สัญญาภายใต้สญ
ั ญาการให้สนิ เชื่อ
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ระหว่างผูท้ าคาเสนอซื้อและผู้ให้สนิ เชื่อดังกล่าวข้างต้น ดังนัน้ เหตุการณ์ดงั กล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่ง
เงินทุนทีผ่ ทู้ าคาเสนอซื้ออาจใช้ในการทาคาเสนอซื้อหุน้ สามัญของกิจการในครัง้ นี้”
2. เพิ่ มเติ มในส่วนที่ 2 หน้ าที่ 10-12 ข้อ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทาคาเสนอซื้อกับกิ จการ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือกรรมการของกิ จการ
4.4 ความสัมพันธ์อื่นๆ หากผู้ทาคาเสนอซื้อมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นๆ กับกิ จการ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือกรรมการของกิ จการ
ข้อความเดิ ม
“…รายการขายสินค้า บริการและให้บริการอื่นๆ ทีก่ จิ การ และ บริษทั ย่อยของกิจการ ให้แก่ JAS และบริษทั ในกลุ่ม
JAS ณ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ 6 เดือนแรกของปีสน้ิ สุด ณ 30 มิถุนายน 2559
บุคคลที่เกี่ยวโยง

ลักษณะความสัมพันธ์

1. รายการระหว่างกันของ
กิจการและกลุ่ม JAS ได้แก่
JAS และบริษทั ในกลุ่ม JAS
ดังนี้
1.) บริษทั อคิวเมนท์ จากัด
(“ACU”)
2.) บริษทั ทริปเปิ ลที
บรอดแบนด์ จากัด
(มหาชน) (“TTTBB”)
3.) บริษทั จัสเทล เน็ท
เวิรค์ จากัด (“JasTel”)
4) บริษทั ทริปเปิ ลที
อินเทอร์เน็ต จากัด
(“TTTI”)
2. รายการระหว่างกันของ
บริษทั ย่อยของกิจการ
ได้แก่ บริษทั คลาวด์ คอมพิ
วติ้ง โซลูชนส์
ั ่ จากัด (“ซีซี
เอส” หรือ ”CCS”) และกลุ่ม
JAS อันได้แก่ JAS และ
บริษทั ในกลุ่ม JAS

1) JAS เป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของ
กิจการร้อยละ
32.80
2) มีกรรมการร่วมกัน
กับ JAS ได้แก่
1. นายปลื้มใจ สิน
อากร

ลักษณะรายการระหว่างกัน








1) กิจการเป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ของ CCS
ร้อยละ 97.87
2) มีกรรมการร่วมกับ
กิจการ ได้แก่
1. นายปลื้มใจ สิน
อากร
2. นางนงลักษณ์พงษ์
ศรีหดุลชัย
3. นางนิตย์ วิเสสพันธุ์













กิจการให้เช่าเครือ่ งโทรศัพท์สาธารณะ
ให้กบั ACU
กิจการขาย ติดตัง้ และให้บริการ
บารุงรักษาโทรศัพท์สาธารณะในโครงการ
บริการ โทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ ง
และบริการเพื่อสังคม หรือ Universal
Service Obligation (“USO”) ให้กบั
TTTBB
กิจการขาย ติดตัง้ และให้บริการ
บารุงรักษาโทรศัพท์สาธารณะในโครงการ
บริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและ
บริการเพื่อสังคม (USO) ให้กบั JasTel
กิจการขายอุปกรณ์ให้ TTTI
CCS ให้บริการ Infrastructure-as-aService ให้กบั JAS
CCS ให้บริการ Infrastructure-as-aService ให้กบั ACU
CCS ขายอุปกรณ์ และพัฒนาระบบ
Broadband Customer System (BCS)
และให้บริการ Infrastructure-as-aService ให้กบั TTTBB
CCS ให้บริการบารุงรักษาระบบ Radius
และให้บริการ Infrastructure-as-aService ให้กบั TTTI
CCS ให้บริการ Infrastructure-as-aService ให้กบั บริษทั จัสมินอินเตอร์เนต
จากัด (“Ji-NET”)
CCS ให้บริการ Infrastructure-as-aService ให้กบั บริษทั พรีเมียมแอสเซท
3
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ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

จานวนเงิ น
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค.58

จานวนเงิ น
(ล้านบาท)
ณ 30 มิ .ย.59

จากัด (“PA”)

รายการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ รวมทัง้ ค่าเช่าและค่าบริการอืน่ ๆ ทีก่ จิ การและบริษทั ย่อยของกิจการ ได้รบั จากกลุ่ม
JAS (JAS และบริษทั ในกลุ่ม JAS) ณ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ 6 เดือนแรกของปีสน้ิ สุด ณ 30 มิถุนายน 2559
บุคคลที่เกี่ยวโยง
1. รายการระหว่างกันของ
กิจการและกลุ่ม JAS ได้แก่
JAS และบริษทั ในกลุ่ม
JAS ดังนี้
1.) PA
2.) TTTBB
3.) TTTI
4.) JasTel
5.) ACU

ลักษณะความสัมพันธ์
1) JAS เป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของ
กิจการ ร้อยละ
32.80
2) มีกรรมการร่วมกัน
กับ JASได้แก่
1. นายปลื้มใจ สิน
อากร

ลักษณะรายการระหว่างกัน












2. รายการระหว่างกันของ
1) กิจการเป็ นผูถ้ อื หุน้
บริษทั ย่อยของกิจการ
ใหญ่ของ CCS
ได้แก่ บริษทั คลาวด์
ร้อยละ 97.87
คอมพิวติ้ง โซลูชนส์
ั ่ จากัด 2) มีกรรมการร่วมกับ
(“ซีซเี อส” หรือ ”CCS”) และ
กิจการ ได้แก่
กลุ่ม JAS อันได้แก่ JAS
1. นายปลื้มใจ สิน
และบริษทั ในกลุ่ม JAS
อากร
2. นางนงลักษณ์
พงษ์ศรีหดุลชัย
3. นางนิตย์ วิเสส
พันธุ์












JAS ได้ทาสัญญาให้เช่าและบริการพื้นที่
สานักงาน รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
PA ได้ทาสัญญาให้บริการรักษาความ
ปลอดภัย รักษาความสะอาด และบริการ
สาธารณูปโภค
TTTBB ได้ทาสัญญาให้บริการระบบ
โทรศัพท์ และบริการบารุงรักษาระบบ
โทรทัศน์วงจรปิ ด
TTTI ได้ทาสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง
ACU เป็ นผูใ้ ห้บริการดาเนินพิธกี าร
ศุลกากรในการนาเข้าสินค้า
JasTel ให้บริการซ่อม Link DWDM
JAS ได้ทาสัญญาให้เช่าและบริการพื้นที่
สานักงาน รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
PA ได้ทาสัญญาให้บริการรักษาความ
ปลอดภัย รักษาความสะอาด และบริการ
สาธารณูปโภค
TTTBB ได้ทาสัญญาให้บริการระบบ Call
center
TTTI ได้ทาสัญญาให้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
JasTel ได้ทาสัญญาให้บริการเช่าพืน้ ที่
ติดตัง้ เซิรฟ์ เวอร์ และวงจรเช่า
Ji-NET ได้ทาสัญญาให้บริการ SMS
Gateway

จานวนเงิ น
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 58
3.72

จานวนเงิ น
(ล้านบาท)
ณ 30 มิ .ย. 59
1.49

2.21

0.98

4.57

1.33

1.06

0.35

0.01

-

0.02
2.09

1.05

1.50

0.69

0.83

-

1.05

0.45

0.87

0.44

0.01

-

ข้อความใหม่
“…รายการขายสินค้า บริการและให้บริการอืน่ ๆ ทีก่ จิ การ และ บริษทั ย่อยของกิจการ ให้แก่ JAS และบริษทั ในกลุ่ม
JAS ณ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ 6 เดือนแรกของปีสน้ิ สุด ณ 30 มิถุนายน 2559
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บุคคลที่เกี่ยวโยง

ลักษณะความสัมพันธ์

1. รายการระหว่างกันของ
1) JAS เป็ นผูถ้ ือหุน้
กิจการและกลุ่ม JAS ได้แก่
รายใหญ่ของ
JAS และบริษทั ในกลุ่ม JAS
กิจการร้อยละ
ดังนี้
32.80
1.) บริษทั อคิวเมนท์ จากัด 2) มีกรรมการร่วมกัน
(“ACU”)
กับ JAS ได้แก่
2.) บริษทั ทริปเปิ ลที
1. นายปลื้มใจ สิน
บรอดแบนด์ จากัด
อากร
(มหาชน) (“TTTBB”)
3.) บริษทั จัสเทล เน็ท
เวิรค์ จากัด (“JasTel”)
4) บริษทั ทริปเปิ ลที
อินเทอร์เน็ต จากัด
(“TTTI”)
2. รายการระหว่างกันของ
1) กิจการเป็ นผูถ้ อื หุน้
บริษทั ย่อยของกิจการ
ใหญ่ของ CCS
ได้แก่ บริษทั คลาวด์ คอมพิ
ร้อยละ 97.87
วติ้ง โซลูชนส์
ั ่ จากัด (“ซีซี
2) มีกรรมการร่วมกับ
เอส” หรือ ”CCS”) และกลุ่ม
กิจการ ได้แก่
JAS อันได้แก่ JAS และ
1. นายปลื้มใจ สิน
บริษทั ในกลุ่ม JAS
อากร
2. นางนงลักษณ์
พงษ์ศรีหดุลชัย
3. นางนิตย์ วิเสส
พันธุ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน




















กิจการให้เช่าเครือ่ งโทรศัพท์สาธารณะ
ให้กบั ACU
กิจการขาย ติดตัง้ และให้บริการ
บารุงรักษาโทรศัพท์สาธารณะในโครงการ
บริการ โทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ ง
และบริการเพื่อสังคม หรือ Universal
Service Obligation (“USO”) ให้กบั
TTTBB
กิจการขาย ติดตัง้ และให้บริการ
บารุงรักษาโทรศัพท์สาธารณะในโครงการ
บริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ งและ
บริการเพื่อสังคม (USO) ให้กบั JasTel
กิจการขายอุปกรณ์ให้ TTTI
มูลค่ารวมทัง้ สิ้ น
CCS ให้บริการ Infrastructure-as-aService ให้กบั JAS
CCS ให้บริการ Infrastructure-as-aService ให้กบั ACU
CCS ขายอุปกรณ์ และพัฒนาระบบ
Broadband Customer System (BCS)
และให้บริการ Infrastructure-as-aService ให้กบั TTTBB
CCS ให้บริการบารุงรักษาระบบ Radius
และให้บริการ Infrastructure-as-aService ให้กบั TTTI
CCS ให้บริการ Infrastructure-as-aService ให้กบั บริษทั จัสมินอินเตอร์เนต
จากัด (“Ji-NET”)
CCS ให้บริการ Infrastructure-as-aService ให้กบั บริษทั พรีเมียมแอสเซท
จากัด (“PA”)
มูลค่ารวมทัง้ สิ้ น

จานวนเงิ น
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค.58
0.02

จานวนเงิ น
(ล้านบาท)
ณ 30 มิ .ย.59
0.01

1.81

2.03

0.41

0.10

0.00

0.07

2.24
0.70

2.21
0.52

3.07

0.04

32.03

15.95

2.42

2.76

0.50

0.64

0.07

0.10

38.79

20.01

ทีม่ า: รายงานประจาปี 2558 ของกิจการ

รายการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ รวมทัง้ ค่าเช่าและค่าบริการอืน่ ๆ ทีก่ จิ การและบริษทั ย่อยของกิจการ ได้รบั จากกลุ่ม
JAS (JAS และบริษทั ในกลุ่ม JAS) ณ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ 6 เดือนแรกของปีสน้ิ สุด ณ 30 มิถุนายน
25591/
บุคคลที่เกี่ยวโยง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน
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จานวนเงิ น
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 58

จานวนเงิ น
(ล้านบาท)
ณ 30 มิ .ย. 59

คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ JTS
แบบ 247-4 – แก้ไขเพิม่ เติม

บุคคลที่เกี่ยวโยง
1. รายการระหว่างกันของ
กิจการและกลุ่ม JAS ได้แก่
JAS และบริษทั ในกลุ่ม
JAS ดังนี้
1.) PA
2.) TTTBB
3.) TTTI
4.) JasTel
5.) ACU

ลักษณะความสัมพันธ์
3) JAS เป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของ
กิจการ ร้อยละ
32.80
4) มีกรรมการร่วมกัน
กับ JASได้แก่
1. นายปลื้มใจ สิน
อากร

ลักษณะรายการระหว่างกัน












2. รายการระหว่างกันของ
3) กิจการเป็ นผูถ้ อื หุน้
บริษทั ย่อยของกิจการ
ใหญ่ของ CCS
ได้แก่ บริษทั คลาวด์
ร้อยละ 97.87
คอมพิวติ้ง โซลูชนส์
ั ่ จากัด 4) มีกรรมการร่วมกับ
(“ซีซเี อส” หรือ ”CCS”) และ
กิจการ ได้แก่
กลุ่ม JAS อันได้แก่ JAS
1. นายปลื้มใจ สิน
และบริษทั ในกลุ่ม JAS
อากร
2. นางนงลักษณ์
พงษ์ศรีหดุลชัย
3. นางนิตย์ วิเสส
พันธุ์













JAS ได้ทาสัญญาให้เช่าและบริการพื้นที่
สานักงาน รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
PA ได้ทาสัญญาให้บริการรักษาความ
ปลอดภัย รักษาความสะอาด และบริการ
สาธารณูปโภค
TTTBB ได้ทาสัญญาให้บริการระบบ
โทรศัพท์ และบริการบารุงรักษาระบบ
โทรทัศน์วงจรปิ ด
TTTI ได้ทาสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง
ACU เป็ นผูใ้ ห้บริการดาเนินพิธกี าร
ศุลกากรในการนาเข้าสินค้า
JasTel ให้บริการซ่อม Link DWDM
มูลค่ารวมทัง้ สิ้ น
JAS ได้ทาสัญญาให้เช่าและบริการพื้นที่
สานักงาน รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
PA ได้ทาสัญญาให้บริการรักษาความ
ปลอดภัย รักษาความสะอาด และบริการ
สาธารณูปโภค
TTTBB ได้ทาสัญญาให้บริการระบบ Call
center
TTTI ได้ทาสัญญาให้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
JasTel ได้ทาสัญญาให้บริการเช่าพืน้ ที่
ติดตัง้ เซิรฟ์ เวอร์ และวงจรเช่า
Ji-NET ได้ทาสัญญาให้บริการ SMS
Gateway
มูลค่ารวมทัง้ สิ้ น

จานวนเงิ น
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 58
3.72

จานวนเงิ น
(ล้านบาท)
ณ 30 มิ .ย. 59
1.49

2.21

0.98

4.57

1.33

1.06

0.35

0.01

-

0.02
11.59
2.09

4.15
1.05

1.50

0.69

0.83

-

1.05

0.45

0.87

0.44

0.01

-

6.35

2.63

ทีม่ า: รายงานประจาปี 2558 ของกิจการ
หมายเหตุ: รายการระหว่างกันภายหลัง 6 เดือนแรกของปี สน้ิ สุด ณ 30 มิถุนายน 2559 ตามที่ JTS ได้ให้เงินทดรองแก่ JAS ในครึ่งแรกของปี 2559 นัน้ JTS ได้รบั
เงินคืนจาก JAS ในเดือนกันยายน 2559 แล้ว ...”

3. เพิ่ มเติ มในส่วนที่ 2 หน้ าที่ 13 ข้อ 5 ข้อมูลอื่นที่ เกี่ยวข้องต่อการตัดสิ นใจของผู้ถือหลักทรัพย์
5.2 แหล่งเงิ นทุนที่ ผ้ทู าคาเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิ จการ
ข้อความเดิ ม
“ในกรณีท่ผี ู้ถือหุน้ ทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทงั ้ หมดตามคาเสนอซื้อครัง้ นี้มูลค่าของการเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการตามคาเสนอซื้อจะเท่ากับ 1,059,685,950 บาท
แหล่ งเงินทุ นที่ใ ช้ในการทาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ ของกิจการในครัง้ นี้ มาจากวงเงิน สินเ ชื่อจากธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“ผู้ให้สินเชื่อ”) วงเงินไม่เกิน 1,060,000,000 บาท สาหรับการซื้อหลักทรัพย์
6
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ทัง้ หมดของกิจการ โดยการให้การสนับสนุ นทางการเงินดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขทีผ่ ู้ทาคา
เสนอซื้อได้ตกลงไว้กบั ผูใ้ ห้สนิ เชือ่ ภายใต้สญ
ั ญาให้การสนับสนุ นด้านการเงินฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2559
ตามทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติมเมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2559 ทัง้ นี้ ข้อตกลงและเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ได้แก่ ผูท้ าคา
เสนอซื้อ ตกลงไม่จาหน่ ายหุน้ ของกิจการ ให้แก่บุคคลใดๆ เว้น แต่ ผู้ทาคาเสนอซื้อ จะน าเงินที่ได้จากการ
จาหน่ายหุน้ ของกิจการดังกล่าวทัง้ จานวนไปชาระหนี้ให้แก่ผใู้ ห้สนิ เชือ่
นอกจากนี้ ผูท้ าคาเสนอซื้อตกลงนาหุน้ ของกิจการทัง้ หมดที่ผู้ทาคาเสนอซื้อจะได้มาภายหลังจากการทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ให้แก่ผใู้ ห้สนิ เชื่อ ซึง่ หลักประกันการชาระหนี้ ดงั กล่าว
จะได้รบั การปลดเปลื้องเมื่อผู้ทาคาเสนอซื้อได้ชาระหนี้ใ ห้แก่ผู้ให้สนิ เชื่อครบถ้วนแล้วภายใต้สญ
ั ญาการให้
สินเชื่อ”
ข้อความใหม่
“ในกรณีท่ผี ู้ถือหุน้ ทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทงั ้ หมดตามคาเสนอซื้อครัง้ นี้มูลค่าของการเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการตามคาเสนอซื้อจะเท่ากับ 1,059,685,950 บาท
แหล่ งเงินทุ นที่ใ ช้ในการทาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ ของกิจการในครัง้ นี้ มาจากวงเงิน สินเชื่อจากธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“ผู้ให้สินเชื่อ”) วงเงินไม่เกิน 1,060,000,000 บาท สาหรับการซื้อหลักทรัพย์
ทัง้ หมดของกิจการ โดยการให้การสนับสนุ นทางการเงินดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขทีผ่ ู้ทาคา
เสนอซื้อได้ตกลงไว้กบั ผูใ้ ห้สนิ เชือ่ ภายใต้สญ
ั ญาให้การสนับสนุ นด้านการเงินฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2559
ตามทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติมเมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2559 ทัง้ นี้ ข้อตกลงและเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ได้แก่ ผูท้ าคา
เสนอซื้อ ตกลงไม่จาหน่ ายหุน้ ของกิจการให้แก่ บุค คลใด ๆ เว้น แต่ ผู้ทาคาเสนอซื้อ จะน าเงินที่ได้จากการ
จาหน่ายหุน้ ของกิจการดังกล่าวทัง้ จานวนไปชาระหนี้ให้แก่ผใู้ ห้สนิ เชือ่
นอกจากนี้ ผูท้ าคาเสนอซื้อตกลงนาหุน้ ของกิจการทัง้ หมดที่ผู้ทาคาเสนอซื้อจะได้ มาภายหลังจากการทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ให้แก่ผใู้ ห้สนิ เชื่อ ซึง่ หลักประกันการชาระหนี้ดงั กล่าว
จะได้รบั การปลดเปลื้องเมื่อผู้ทาคาเสนอซื้อได้ชาระหนี้ใ ห้แก่ผู้ให้สนิ เชื่อครบถ้วนแล้วภายใต้สญ
ั ญาการให้
สินเชื่อ
เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ทีผ่ ่านมา กิจการได้ประกาศจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจากกาไรสะสมให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ นเวลาก่อนสิน้ สุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครัง้ นี้ โดย
ผูท้ าคาเสนอซื้อได้ให้ความยินยอมแก่กจิ การในการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าว เนื่องจากกิจการเห็นว่ามีเงินสด
และสภาพคล่ องเพีย งพอในการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายปนั ผลดังกล่าวเป็ น จานวนที่ไ ม่
กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และมิได้กระทบต่อแผนการดาเนินธุรกิจของกิจการของผู้ทาคาเสนอซื้อ
ภายหลังจากการทาคาเสนอซื้อสิ้นสุดลง และการทีก่ จิ การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวโดยได้รบั ความยินยอมจาก
ผูท้ าคาเสนอซือ้ ในการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ไม่ถอื เป็ นเหตุผดิ นัด หรือเหตุผดิ สัญญาภายใต้สญ
ั ญาการให้สนิ เชื่อ
ระหว่างผูท้ าคาเสนอซื้อและผู้ให้สนิ เชื่อดังกล่าวข้างต้น ดังนัน้ เหตุการณ์ดงั กล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่ง
เงินทุนทีผ่ ทู้ าคาเสนอซื้ออาจใช้ในการทาคาเสนอซื้อหุน้ สามัญของกิจการในครัง้ นี้”

4. เพิ่ มเติ มในส่วนที่ 3 หน้ าที่ 21 ข้อ 2 แผนการดาเนิ นการภายหลังการเข้าครอบงากิ จการ
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2.2 นโยบายและแผนการบริ หารกิ จการ
ข้อความเดิ ม
“…ทัง้ นี้ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ ผูท้ าคาเสนอจะดารงไว้ซ่งึ
โครงสร้างองค์กร นโยบายการบริหารการจัดการองค์กร รวมถึงนโยบายการว่าจ้างบุคลากรดังเช่นในปจั จุบนั
ทัง้ นี้ ผูท้ าคาเสนอซื้ออาจมีแผนในการดาเนินงาน อาทิเช่น
1. การปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางการเงินโดยจะเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของกิจการ
2. แผนทีจ่ ะจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักของกิจการหรือของบริษทั ย่อยทีส่ าคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่ง
ในกรณีน้ี ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะพิจารณาโครงสร้างการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีเ่ หมาะสมเพื่อประโยชน์ของ
กิจการและบริษทั ย่อยทีส่ าคัญของกิจการต่อไป และ
3. ในด้านกลยุทธ์เชิงธุรกิจ ผูท้ าคาเสนอซื้อ ประสงค์ท่จี ะให้กจิ การ และบริษัทย่อยทีส่ าคัญของกิจการ
ดาเนินการตามแผนการของกิจการเดิมทีเ่ คยประกาศไว้ก่อนหน้า กล่าวคือ จะดาเนินธุรกิจคลาวด์
คอมพิวติ้งทัง้ การให้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ทัง้ นี้ แผนการดาเนินงานตามข้อ 1-3 ข้างต้นอาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นโยบาย กฎเกณฑ์ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องของภาครัฐ และ
อืน่ ๆ เป็นต้น…”
ข้อความใหม่
“…ทัง้ นี้ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ ผูท้ าคาเสนอจะดารงไว้ซ่งึ
โครงสร้างองค์กร นโยบายการบริหารการจัดการองค์กร รวมถึงนโยบายการว่าจ้างบุคลากรดังเช่นในปจั จุบนั
ทัง้ นี้ ผูท้ าคาเสนอซื้ออาจมีแผนในการดาเนินงาน อาทิเช่น
1. การปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางการเงิน อาทิเช่น บริษทั อาจกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นการ
ลดต้นทุนในการดาเนินธุรกิจของกิจการในกรณีทจ่ี าเป็ น เป็ นต้น ทัง้ นี้ การปรับเปลีย่ นโครงสร้างทาง
การเงินดังกล่าวจะเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของกิจการ
2. แผนทีจ่ ะจาหน่ าย ตลอดจนดาเนินการอืน่ ใดกับทรัพย์สนิ หลักของกิจการหรือของบริษทั ย่อยทีส่ าคัญ
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เช่น การพิจารณาตัง้ สารองด้อยค่าสินทรัพย์ (Asset Impairment) การตัด
รายการบัญชีสนิ ทรัพย์ (Asset Write-off) หรือการ จาหน่ าย โอนสินทรัพย์ เป็ นต้น ซึง่ ในกรณีน้ี ผูท้ า
คาเสนอซื้อจะพิจารณาโครงสร้างการจาหน่ ายทรัพ ย์สนิ ที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ข องกิจการและ
บริษทั ย่อยทีส่ าคัญของกิจการต่อไป และ
3. ในด้านกลยุทธ์เชิงธุรกิจ ผูท้ าคาเสนอซื้อ ประสงค์ท่จี ะให้กจิ การ และบริษัทย่อยทีส่ าคัญของกิจการ
ดาเนินการตามแผนการของกิจการเดิมทีเ่ คยประกาศไว้ก่อนหน้า กล่าวคือ จะดาเนินธุรกิจคลาวด์
คอมพิวติ้งทัง้ การให้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ทัง้ นี้ แผนการดาเนินงานตามข้อ 1-3 ข้างต้นอาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นโยบาย กฎเกณฑ์ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องของภาครัฐ และ
อืน่ ๆ เป็นต้น…”
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5. เพิ่ มเติ มในส่วนที่ 3 หน้ าที่ 21 ข้อ 2 แผนการดาเนิ นการภายหลังการเข้าครอบงากิ จการ
2.3 นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล
ข้อความเดิ ม
“ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาทาคาเสนอซื้อ ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มแี ผนจะเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลโดยจะยังคงนโยบายให้กจิ การจ่ายเงินปนั ผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี นอกจากนี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจดาเนินการให้กจิ การ
จ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสะสมของกิจการ โดยพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงินของกิจการและแผนการ
ลงทุนของกิจการและ/หรือบริษทั ย่อย เพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขันและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ั ยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วย ทัง้ นี้ ในการจ่ายเงินปนผลของกิ
ั
และคานึงถึงปจจั
จการ ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายเงินปนั ผล
จากกาไรสุทธิจากการด าเนินงานของกิจการ หรือการจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสะสมของกิจการนัน้ ผู้ทาคา
เสนอซื้ออาจเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลจาก
ั
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของกิจการหรือเงินปนผลจากก
าไรสะสม (แล้วแต่กรณี)”
ข้อความใหม่
“ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาทาคาเสนอซื้อ ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มแี ผนจะเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลโดยจะยังคงนโยบายให้กจิ การจ่ายเงินปนั ผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี นอกจากนี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจดาเนินการให้กจิ การ
จ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสะสมของกิจการ โดยพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงินของกิจการและแผนการ
ลงทุนของกิจการและ/หรือบริษทั ย่อย เพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขันและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
และคานึงถึงปจั จัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วย ทัง้ นี้ ในการจ่ายเงินปนั ผลของกิจการ ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายเงินปนั
ผลจากกาไรสุทธิจากการดาเนินงานของกิจการ หรือการจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสะสมของกิจการนัน้ ผูท้ าคา
เสนอซื้ออาจเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลจาก
ั
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของกิจการหรือเงินปนผลจากก
าไรสะสม (แล้วแต่กรณี)
เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ทีผ่ ่านมา กิจการได้ประกาศจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจากกาไรสะสมให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ นเวลาก่อนสิน้ สุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครัง้ นี้ โดย
ผูท้ าคาเสนอซื้อได้ให้ความยินยอมแก่กจิ การในการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าว เนื่องจากกิจการเห็นว่ามีเงินสด
และสภาพคล่ องเพีย งพอในการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายปนั ผลดังกล่าวเป็ น จานวนที่ไ ม่
กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และมิได้กระทบต่อแผนการดาเนินธุรกิจของกิจการของผู้ทาคาเสนอซื้อ
ภายหลังจากการทาคาเสนอซื้อสิ้นสุดลง ดังนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื้อจึงไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะปรับลดราคาเสนอ
ซื้อ หรือยกเลิกคาเสนอซื้อเนื่องจากเหตุดงั กล่าวแต่อย่างใด”
6. เพิ่ มเติ มในส่วนที่ 4 หน้ าที่ 33 ข้อ 7 การกาหนดราคาเสนอซื้อ
7.1.2. รายละเอียดและสมมติ ฐานการคานวณต้นทุนการได้มาซึ่ งหุ้นของกิ จการ
7.2.1.1. สมมติฐานประมาณการของ JAS
ข้อความเดิ ม
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“…Kd = ประมาณการอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ทีป่ ระมาณร้อยละ 6.25 อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ตามงบการเงิน
บริษทั
D/E = อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามราคาตลาดที่ 0.24…”
ข้อความใหม่
“…Kd = ประมาณการอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ทีป่ ระมาณร้อยละ 6.25 อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ตามงบการเงิน
บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25589
D/E = อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามราคาตลาดที่ 0.24 เท่า โดยอ้างอิงหนี้สนิ ทีม่ ี
ดอกเบีย้ ตามงบการเงินของ JAS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามราคาตลาด ณ
วันที่ 23 กันยายน 2559…”

ข้อความเดิ ม
“…9. มูลค่าขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นสุดระยะเวลาลงทุน (Terminal Value) คานวณจากกระแสเงินสด ณ ปีท่ี
ธุรกิจถึงจุดอิม่ ตัว (Mature) ซึ่งในกรณีน้ีใช้กระแสเงินสด ณ ปีท่ี 6 (ปี 2559 = ปีท่ี 0) โดยมีสมมติฐานว่า
เนื่องจากการแข่งขันทีอ่ าจรุนแรงขึน้ ในอนาคต และ ตลาดบรอดแบนด์มคี วามอิม่ ตัวมากขึ้น JAS จะยังคง
สามารถสร้างการเติบโตของกระแสเงินสดของกิจการ (FCFF) ได้อย่างต่อเนื่อง (going concern) จากธุรกิจบ
รอดแบนด์ได้ในช่วงปีท่ี 1-5 (2559-2564) โดยหลังจากนัน้ JAS จะสามารถสร้างกระแสเงินสดของกิจการได้ปี
ละ 6,863 ล้านบาท บนหลักการของความระมัดระวัง (Conservative Basis) คิดลดด้วยส่วนต่างของ WACC
และ อัตราการเติบโตของกระแสเงินสด ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุน (Terminal Growth) ดังนี้
กระแสเงินสด ณ ปีทธ่ี ุรกิจถึงจุดอิม่ ตัว = 6,863 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากกระแสเงินสดปี 2565
WACC = ร้อยละ 13.70 ต่อปี
อัตราการเติบของกระแสเงินสด ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุน = ร้อยละ 0
ด้วยสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปประมาณการมูลค่าปจั จุบนั ของ JAS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ได้ดงั นี้
รายการ
/1
ั
รวมมูลค่าปจจุบนั ของกระแสเงินสด
มูลค่าปจั จุบนั ของมูลค่าขายหลักทรัพย์ ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุน/2
บวก กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/3
หัก ภาระหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ /3
บวก มูลค่าเงินลงทุนใน JASIF (ร้อยละ 33.33 ของหน่วยลงทุนทัง้ หมด)/4
ั บนั ของ JAS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประมาณการมูลค่าปจจุ

หน่ วย : ล้านบาท
15,279
26,364
3,090
9,874
18,832
53,689

/1 ประมาณการโดยการคิดลดกระแสเงินสดของกิจการของ JAS ในปี 2560-2564 คิดลดด้วย WACC ร้อยละ 13.70 เพื่อให้ได้มูลค่ารวม
ของกระแสเงินสดของกิจการของ JAS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
/2 ประมาณการโดยการคิดลด มูลค่าขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นสุดระยะเวลาลงทุนทีส่ ้นิ ปี 2564 (Terminal Value) ด้วย WACC ร้อยละ 13.70
เพื่อให้ได้มลู ค่าขายหลักทรัพย์ ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2559
/3 ประมาณมาณกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและภาระหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ณ 31 ธันวาคม 2559
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/4 ร้อยละ 33.33 บนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ตามงบการเงินล่าสุด 30 มิถุนายน 2559…"

ข้อความใหม่
“…9. มูลค่าขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นสุดระยะเวลาลงทุน (Terminal Value) คานวณจากกระแสเงินสด ณ ปีท่ี
ธุรกิจถึงจุดอิม่ ตัว (Mature) ซึ่งในกรณีน้ีใช้กระแสเงินสด ณ ปีท่ี 6 (สิ้นปี 2559 = ปีท่ี 0) โดยมีสมมติฐานว่า
เนื่องจากการแข่งขันทีอ่ าจรุนแรงขึน้ ในอนาคต และ ตลาดบรอดแบนด์มคี วามอิม่ ตัวมากขึ้น JAS จะยังคง
สามารถสร้างการเติบโตของกระแสเงินสดของกิจการ (FCFF) ได้อย่างต่อเนื่อง (going concern) จากธุรกิจบ
รอดแบนด์ได้ในช่วงปีท่ี 1-5 (2559-2564) โดยหลังจากนัน้ JAS จะสามารถสร้างกระแสเงินสดของกิจการได้ปี
ละ 6,863 ล้านบาท บนหลักการของความระมัดระวัง (Conservative Basis) คิดลดด้วยส่วนต่างของ WACC
และ อัตราการเติบโตของกระแสเงินสด ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุน (Terminal Growth) ดังนี้
กระแสเงินสด ณ ปีทธ่ี ุรกิจถึงจุดอิม่ ตัว = 6,863 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากกระแสเงินสดปี 2565
WACC = ร้อยละ 13.70 ต่อปี
อัตราการเติบของกระแสเงินสด ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุน = ร้อยละ 0
ด้วยสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปประมาณการมูลค่าปจั จุบนั ของ JAS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ได้ดงั นี้
รายการ
/1
ั
รวมมูลค่าปจจุบนั ของกระแสเงินสด
มูลค่าปจั จุบนั ของมูลค่าขายหลักทรัพย์ ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุน/2
บวก กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/3,5
หัก ภาระหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ /3
บวก มูลค่าเงินลงทุนใน JASIF (ร้อยละ 33.33 ของหน่วยลงทุนทัง้ หมด)/4
ั บนั ของ JAS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประมาณการมูลค่าปจจุ

หน่ วย : ล้านบาท
15,279
26,364
3,090
9,874
18,832
53,689

/1 ประมาณการโดยการคิดลดกระแสเงินสดของกิจการของ JAS ในปี 2560-2564 คิดลดด้วย WACC ร้อยละ 13.70 เพื่อให้ได้มูลค่ารวม
ของกระแสเงินสดของกิจการของ JAS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
/2 ประมาณการโดยการคิดลด มูลค่าขายหลักทรัพย์ ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุนทีส่ ้นิ ปี 2564 (Terminal Value) ด้วย WACC ร้อยละ 13.70
เพื่อให้ได้มลู ค่าขายหลักทรัพย์ ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2559
/3 ประมาณมาณกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและภาระหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ณ 31 ธันวาคม 2559
/4 ร้อยละ 33.33 บนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ตามงบการเงินล่าสุด 30 มิถุนายน 2559
/5 คานวณตัง้ ต้นจากรายการกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่ากระแสเงินสดบวกกับเงินลงทุนชัวคราว
่
– เงินฝากธนาคาร ตามงบการเงิน
ณ 30 มิถุนายน 2559 จานวน 962 ล้านบาท บวกกับประมาณการกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่ากระแสเงินสดทีค่ าดว่า JAS จะทาได้
ในงวดครึง่ ปี หลังของปี 2559 อีกจานวน 2,128 ล้านบาท …"

7. เพิ่ มเติ มในส่วนที่ 4 หน้ าที่ 33 ข้อ 7 การกาหนดราคาเสนอซื้อ
7.1.2. รายละเอียดและสมมติ ฐานการคานวณต้นทุนการได้มาซึ่ งหุ้นของกิ จการ
7.2.1.2. สมมติฐานประมาณการของ JTS
ข้อความเดิ ม
“…โดยสมมติฐานทีส่ าคัญมีดงั นี้
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- รายได้จากการเช่าใช้ฮาร์ดแวร์และบริการโครงสร้างพืน้ ฐานคลาวด์ระดับพืน้ ฐานเริม่ ต้นที่ 3,500 บาท
ต่อเดือน ต่อ 1 Virtual Machine โดยมีอายุสญ
ั ญาเช่าเฉลีย่ 1-3 ปี และมีการต่อสัญญาทุกปี
- อัตราการเช่าใช้ Virtual Machine อยู่ท่ี 70-80% ของจานวนอัตราการใช้งานทัง้ หมด…”
ข้อความใหม่
“…โดยสมมติฐานทีส่ าคัญมีดงั นี้
- รายได้จากการเช่าใช้ฮาร์ดแวร์และบริการโครงสร้างพืน้ ฐานคลาวด์ระดับพืน้ ฐานเริม่ ต้นที่ 3,500 บาท
ต่อเดือน ต่อ 1 Virtual Machine (VM) โดยมีอายุสญ
ั ญาเช่าเฉลีย่ 1-3 ปี และมีการต่อสัญญาทุกปี
ซึง่ การกาหนดอัตราการให้บริการเช่าใช้ฮาร์ดแวร์และบริการโครงสร้างพืน้ ฐานคลาวด์ระดับพืน้ ฐาน
เฉลีย่ เริม่ ต้นดังกล่าวตลอดการประมาณการ เป็ นอัตราการเสนอการให้บริการจริงแก่ลูกค้าตามการ
ดาเนินการในอดีตทีผ่ ่านมา ซึง่ บริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็ นอัตราทีส่ ามารถแข่งขันได้ในการเสนอ
การให้บริการต่อลูกค้าเมือ่ เทียบเคียงกับอัตราการเสนอบริการของคู่แข่ง
- อัตราการเช่าใช้ Virtual Machine (Utilization rate) อยู่ท่ี 70-80% ของจานวนอัตราการใช้งาน
ทัง้ หมด ซึง่ มีอตั ราการเติบโตมี VM เพือ่ บริการเริม่ ต้นที่ 2,250 หน่ วย ในปี 2560 โดยมีอตั ราการเช่า
VM (Utilization rate) เริม่ ต้นทีร่ อ้ ยละ 70 และทยอยเพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี จนกระทั ่งเป็ น 11,250 หน่ วย
และมีอตั ราการเช่าเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 80 ในปี 2564 ซึง่ สอดคล้องกับแผนการลงทุนในแต่ละปี…”
ข้อความเดิ ม
”...Kd = ประมาณการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทีป่ ระมาณร้อยละ 6.25 อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยตามงบการเงิน
บริษทั
D/E = อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามราคาตลาดที่ 0.11…”
ข้อความใหม่
”...Kd = ประมาณการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทีป่ ระมาณร้อยละ 6.25 อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยตามงบการเงิน
บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
D/E = อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามราคาตลาดที่ 0.11 เท่า โดยอ้างอิงหนี้สนิ ที่
มีดอกเบี้ยตามงบการเงินของบริษทั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามราคา
ตลาด ณ วันที่ 23 กันยายน 2559…”
ข้อความเดิ ม
9. ”...มูลค่าขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นสุดระยะเวลาลงทุน (Terminal Value) คานวณจากกระแสเงินสด ณ ปีทธ่ี ุรกิจ
ถึงจุดอิม่ ตัว (Mature) ซึ่งในกรณีน้ีใช้กระแสเงินสด ณ ปีท่ี 6 (ปี 2559 = ปีท่ี 0) โดยมีสมมติฐานว่าเนื่องจาก
สภาวะการแข่งขันที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคต และตลาดธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งมีความอิม่ ตัวมากขึ้น JTS
ยังคงสามารถสร้างการเติบโตของกระแสเงินสดของกิจการ (FCFF) ได้อย่างต่อเนื่อง (going concern) จาก
ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งได้ในช่วงปีท่ี 1-5 (2559-2564) โดยหลังจากนัน้ JTS จะสามารถสร้างกระแสเงินสด
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ของกิจการได้ปีละ 101 ล้านบาทบนหลักการของความระมัดระวัง (Conservative Basis) คิดลดด้วยส่วนต่าง
ของ WACC และ อัตราการเติบโตของกระแสเงินสด ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุน (Terminal Growth) ดังนี้
กระแสเงินสด ณ ปีทธ่ี ุรกิจถึงจุดอิม่ ตัว = 101 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากกระแสเงินสดปี 2565
WACC = ร้อยละ 13.18 ต่อปี
อัตราการเติบของกระแสเงินสด ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุน = ร้อยละ 0
ด้ว ยสมมติฐ านดัง กล่ า วข้า งต้ น สามารถสรุ ปประมาณการมูล ค่ า ป จั จุบ ัน ของ JTS ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 ได้ดงั นี้
รายการ
/1
ั
รวมมูลค่าปจจุบนั ของกระแสเงินสด
มูลค่าปจั จุบนั ของมูลค่าขายหลักทรัพย์ ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุน/2
บวก กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/3
หัก ภาระหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ /3
ั บนั ของ JTS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประมาณการมูลค่าปจจุ

หน่ วย : ล้านบาท
98
415
335
110
738

/1 ประมาณการ โดยการคิดลดกระแสเงินสดของกิจการของปี 2560-2564 คิดลดด้วย WACC ร้อยละ 13.18 เพื่อให้ได้
มูลค่ารวมของกระแสเงินสดของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
/2 ประมาณการโดยการคิดลด มูลค่าขายหลักทรัพย์ ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุนทีส่ น้ิ ปี 2564 (Terminal Value) ด้วย
WACC ร้อยละ 13.18 เพื่อให้ได้มลู ค่าขายหลักทรัพย์ ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2559
/3 ประมาณการกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ ภาระหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559…”

ข้อความใหม่
10. ”...มูลค่าขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นสุดระยะเวลาลงทุน (Terminal Value) คานวณจากกระแสเงินสด ณ ปีทธ่ี ุรกิจ
ถึงจุดอิม่ ตัว (Mature) ซึ่งในกรณีน้ีใช้กระแสเงินสด ณ ปีท่ี 6 (สิ้นปี 2559 = ปี ท่ี 0) โดยมีสมมติฐานว่า
เนื่องจากสภาวะการแข่งขันทีอ่ าจรุนแรงขึน้ ในอนาคต และตลาดธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งมีความอิม่ ตัวมากขึน้
JTS ยังคงสามารถสร้างการเติบโตของกระแสเงินสดของกิจการ (FCFF) ได้อย่างต่อเนื่อง (going concern)
จากธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งได้ในช่วงปีท่ี 1-5 (2559-2564) โดยหลังจากนัน้ JTS จะสามารถสร้างกระแสเงิน
สดของกิจการได้ปีละ 101 ล้านบาทบนหลักการของความระมัดระวัง (Conservative Basis) คิดลดด้วยส่วน
ต่างของ WACC และ อัตราการเติบโตของกระแสเงินสด ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุน (Terminal Growth) ดังนี้
กระแสเงินสด ณ ปีทธ่ี ุรกิจถึงจุดอิม่ ตัว = 101 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากกระแสเงินสดปี 2565
WACC = ร้อยละ 13.18 ต่อปี
อัตราการเติบของกระแสเงินสด ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุน = ร้อยละ 0
ด้ว ยสมมติฐ านดัง กล่ า วข้า งต้ น สามารถสรุ ปประมาณการมูล ค่ า ป จั จุบ ัน ของ JTS ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 ได้ดงั นี้
รายการ
/1
ั
รวมมูลค่าปจจุบนั ของกระแสเงินสด
มูลค่าปจั จุบนั ของมูลค่าขายหลักทรัพย์ ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุน/2
บวก กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/3, /4
หัก ภาระหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ /3
ั บนั ของ JTS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประมาณการมูลค่าปจจุ
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หน่ วย : ล้านบาท
98
415
335
110
738

คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ JTS
แบบ 247-4 – แก้ไขเพิม่ เติม
/1 ประมาณการ โดยการคิดลดกระแสเงินสดของกิจการของปี 2560-2564 คิดลดด้วย WACC ร้อยละ 13.18 เพื่อให้ได้
มูลค่ารวมของกระแสเงินสดของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
/2 ประมาณการโดยการคิดลด มูลค่าขายหลักทรัพย์ ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุนทีส่ น้ิ ปี 2564 (Terminal Value) ด้วย
WACC ร้อยละ 13.18 เพื่อให้ได้มลู ค่าขายหลักทรัพย์ ณ สิน้ สุดระยะเวลาลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2559
/3 ประมาณการกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ ภาระหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
/4 คานวณตัง้ ต้นจากรายการกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่ากระแสเงินสดบวกกับเงินลงทุนชัวคราว
่
– เงินฝาก
ธนาคาร ตามงบการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2559 จานวน 148 ล้านบาท บวกกับรายการเงินสดที่ JTS ได้รบั ชาระคืน
จากบริษทั ในกลุ่มจัสมิน ในเดือนกันยายน 2559 จานวน 530 ล้านบาท และหักรายการเจ้าหนี้การค้าจานวน 147 ล้าน
บาท ซึง่ JTS คาดว่าจะทาการจ่ายในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ประกอบกับประมาณการกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่า
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานทีค่ าดว่า JTS จะทาได้สุทธิจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหา
เงินอีกประมาณ 196 ล้านบาท…”
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