ที่ JTS/CS-041/2559
9 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย

ขอนําสงรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซื้อหลักทรัพย (แบบ 250-2)
ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) โดยนายพิชญ โพธารามิก (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สําเนารายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซื้อหลักทรัพย (แบบ 250-2) (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนําสงสําเนารายงานความเห็นของกิจการ
เกี่ ย วกั บ คํ า เสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย (แบบ 250-2) ของบริ ษั ท โดยนายพิ ช ญ โพธารามิ ก ฉบั บ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 ซึ่ ง มี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สินอากร)
ประธานกรรมการ
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน) ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เรื่ อง

การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อความในความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของ บริ ษัท จัสมิน
เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

เรี ยน

เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

อ้ างถึง ความเห็นของกิ จการเกี่ยวกับคาเสนอซื ้อหลักทรั พย์ (แบบ 250-2) ของบริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด
(มหาชน) ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 และฉบับแก้ ไขครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
1. แก้ ไขหน้ าที่ 14 ข้ อ 3.4 ความสัมพันธ์ อ่ นื ๆ หากผู้ทาคาเสนอซือ้ มีความสัมพันธ์ ในลักษณะอื่นๆ กับกิจการ
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ หัวข้ อ 3) รายการระหว่ างกัน
ข้ อความเดิม
(3) รายการระหว่างกัน
(ก) รายการระหว่างกันของผู้ถือทาคาเสนอซื ้อกับกิจการ
ในปี 2558 และระยะเวลา 6 เดือนแรกสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีการทา
รายการซื ้อขายสินค้ าหรื อบริ การโดยตรงกับกิจการ
(ข) รายการระหว่างกันของบุคคลที่เกี่ยวโยงของผู้ทาคาเสนอซื ้อ กับกิจการ (และบริ ษั ทย่อยของกิจการ)
ในการพิจารณารายการระหว่างกันตามข้ อ 3.4 นี ้ บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ทาคาเสนอซื ้อ ได้ แก่
- JAS และกลุม่ JAS (ได้ แก่ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมของ JAS)
- บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (โมโน) และกลุม่ โมโน (ได้ แก่ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมของ
โมโน)
อนึ่ง ผู้ทาคาเสนอซื ้อดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการ กรรมการ และเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (โดย
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 71.35 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
้
ของโมโน
ทังนี
้ ้ ในปี 2558 และระยะเวลา 6 เดือนแรกสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีรายการระหว่างกันของกลุ่ม JAS
(JAS และบริ ษัทในกลุม่ JAS) กับกิจการ (และบริ ษัทย่อยของกิจการ) มีรายละเอียด ดังนี ้

1

รายการขายสินค้ า บริ การและให้ บริ การอื่นๆ ที่กิจการและบริ ษัทย่อยของกิจการ ให้ แก่ JAS และบริ ษัทในกลุ่ม JAS ณ 31
ธันวาคม 2558 และ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
บุคคลที่เกี่ยวโยง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

1. รายการระหว่า งกัน ของ 1) JAS เป็ นผู้ ถื อ หุ้ น กิ จการและ กลุ่ ม JAS ร า ย ใ ห ญ่ ข อ ง
ได้ แก่ JAS และบริ ษัทใน กิ จ ก า ร ร้ อ ย ล ะ กลุม่ JAS ดังนี ้
32.80
1) บริ ษั ท อคิ ว เมนท์ 2) มีกรรมการร่วมกัน
จากัด (ACU)
กับ JAS ได้ แก่ นาย
2) บริ ษั ท ทริ ปเปิ ลที ปลื ้มใจ สินอากร
บ ร อ ด แ บ น ด์ จั ด
(มหาชน) (TTTBB)
3) บริ ษัท จัสเทล เน็ท
เวิร์ค จากัด
(JasTel)
4) บริ ษั ท ทริ ปเปิ ลที
อิ น เตอร์ เ น็ ต จ ากัด
(TTTI)

-

2. รายการระหว่า งกัน ของ 1) กิจการเป็ นผู้ถือ
บริ ษั ท ย่ อ ยของกิ จ การ
หุ้นใหญ่ของ
ได้ แก่ บริ ษั ท คลาวด์
CCS ร้ อยละ
ค อ ม พิ ว ติ ง้ โซ ลู ชั่ น ส์
97.87
จ ากั ด (CCS) และกลุ่ม 2) มีกรรมการร่วมกับ
JAS อัน ได้ แ ก่ JAS และ
กลุม่ JASได้ แก่
บริ ษัทในกลุม่ JAS
1.นายปลื ้มใจ สิน อากร
2. นางนงลักษณ์
พงษ์ ศรี หดุลชัย

จานวนเงิน
จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 30 มิ.ย. 59
กิจการให้ เช่าเครื่ องโทรศัพท์
0.02
0.01
สาธารณะให้ กบั ACU
กิ จ ก า ร ข า ย ติ ด ตั ง้ แ ละ
1.81
2.03
ใ ห้ บ ริ ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า
โทรศัพท์สาธารณะโครงการ
บริ การโทรคมนาคมพื ้นฐาน
โดยทั่ ว ถึ ง และบริ การเพื่ อ
สั ง ค ม ห รื อ Universal
Service Obligation (USO)
ให้ กบั TTTBB
กิ จ ก า ร ข า ย ติ ด ตั ง้ แ ละ
0.41
0.10
ใ ห้ บ ริ ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า
โ ท ร ศั พ ท์ ส า ธ า ร ณ ะ ใ น
โครงการบริ การโทรคมนาคม
พื ้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การ
เ พื่ อ สั ง ค ม ( USO) ใ ห้ กั บ
JasTel
กิจการขายอุปกรณ์ให้ TTTI
0.00
0.07
CCS ให้ บริ การ
0.70
0.52
Infrastructure-as-aService ให้ กบั JAS
CCS ให้ บริ การ
3.07
0.04
Infrastructure-as-aService ให้ กบั ACU
CCS ข า ย อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
32.03
15.95
พั ฒ นาระบบ Broadband
Customer System (BCS)
แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร
2

บุคคลที่เกี่ยวโยง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

3. นางนิตย์ วิเสส
พันธุ์

Infrastructure-as-aService ให้ กบั TTTBB
- CCS ให้ บริ ก ารบ ารุ ง รั ก ษา
ระบบ Radius และให้ บริ การ
Infrastructure-as-aService ให้ กบั TTTI
- CCS ใ ห้ บ ริ ก า ร
Infrastructure-as-aService ให้ กบั บริ ษัท จัสมิน
อินเตอร์ เนต จากัด (Ji-Net)
- CCS ใ ห้ บ ริ ก า ร
Infrastructure-as-aService ให้ กั บ บริ ษั ท พรี
เมียมแอสเซท จากัด (PA)

จานวนเงิน
จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 30 มิ.ย. 59

2.42

2.76

0.50

0.64

0.07

0.10

รายการซื ้อสินค้ าและอุปกรณ์ รวมทังค่
้ าเช่า และค่าบริ การอื่นๆ ที่กิจการและบริ ษัทย่อยของกิจการ ได้ รับจากกลุม่ JAS (JAS
และบริ ษัทในกลุม่ JAS) ณ 31 ธันวาคม 2558 และช่วง 6 เดือนของปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
บุคคลที่เกี่ยวโยง

1. รายการระหว่ า งกัน
ของกิ จการและกลุ่ม
JAS ได้ แ ก่ JAS และ
บริ ษั ท ในกลุ่ ม JAS
ดังนี ้
1) ACU
2) TTTBB
3) JasTel
4) TTTI

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 58
1) JAS เป็ นผู้ถือหุ้น
- JAS ได้ ท าสัญ ญาให้ เ ช่ า และ
3.72
รายใหญ่ของ
บริ ก ารพื น้ ที่ ส านัก งาน รวมทัง้
กิจการ ร้ อยละ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ
32.80
- PA ได้ ท าสั ญ ญาให้ บริ การ
2.21
2) มีกรรมการร่วมกัน รั ก ษาความปลอดภั ย รั ก ษา
กับ JAS ได้ แก่ นาย ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ะ บ ริ ก า ร
ปลื ้มใจ สินอากร
สาธารณูปโภค
- TTTBB ได้ ทาสัญญาให้ บริ การ
4.57
ระบบโทรศั พ ท์ และบริ กา ร

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
ณ 30 มิ.ย. 59
1.49

0.98

1.33

3

บุคคลที่เกี่ยวโยง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

2. รายการระหว่ า งกัน 1) กิจการเป็ นผู้ถือ
ของบริ ษั ทย่ อ ย ข อ ง
หุ้นใหญ่ของ
กิ จ การ ได้ แก่ บริ ษั ท
CCS ร้ อยละ
ค ล า ว ด์ ค อ ม พิ ว ติ ง้
97.87
โซลูชั่นส์ จากัด (CCS) 2) มีกรรมการร่วมกับ
และกลุม่ JAS อันได้ แก่
กลุม่ JAS ได้ แก่
JAS และบริ ษัทในกลุม่
1.นายปลื ้มใจ สิน
JAS
อากร
2. นางนงลักษณ์
พงษ์ ศรี หดุลชัย
3. นางนิตย์ วิเสส
พันธุ์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

บ ารุ ง รั ก ษาระบบโทรทัศน์ วงจร
ปิ ด
- TTTI ได้ ท าสัญ ญาให้ บริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง
- ACU เป็ นผู้ให้ บริ การดาเนินพิธี
การศุลากากรในการนาเข้ าสินค้ า
- JasTel ให้ บริ การซ่ อ ม Link
DWDM
- JAS ได้ ท าสัญ ญาให้ เ ช่ า และ
บริ ก ารพื น้ ที่ ส านัก งาน รวมทัง้
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ
- PA ได้ ท าสั ญ ญาให้ บริ การ
รั ก ษาความปลอดภั ย รั ก ษา
ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ะ บ ริ ก า ร
สาธารณูปโภค
- TTTBB ได้ ทาสัญญาให้ บริ การ
ระบบ Call center
- TTTI ได้ ท าสัญ ญาให้ บริ ก าร
ระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง
- JasTel ได้ ทาสัญญาให้ บริ การ
เช่ า พื น้ ที่ ติ ด ตัง้ เซิ ร์ ฟ เวอร์ และ
วงจรเช่า
- Ji-Net ได้ ทาสัญญาให้ บริ การ
SMS Gateway

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 58

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
ณ 30 มิ.ย. 59

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

-

ในปี 2558 และระยะเวลา 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 รายการระหว่างกันของโมโน และกลุม่ โมโน กับ
กิจการ (และบริ ษัทย่อยของกิจการ) มีรายละเอียด ดังนี ้
- ไม่มีรายการที่มีนยั สาคัญ -

4

ทังนี
้ ้ รายการระหว่างกันของกลุม่ JAS โมโนและกลุม่ โมโน กับกิจการและบริ ษัทย่อยของกิจการ ในปี 2558 และ
ระยะเวลา 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ตามที่ระบุข้างต้ น เป็ นรายการธุรกิจตามการประกอบธุรกิจตามปกติที่มกี าร
กาหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) โดยที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของกิจการแล้ ว
ข้ อความใหม่
(3) รายการระหว่างกัน
(ก) รายการระหว่างกันของผู้ถือทาคาเสนอซื ้อกับกิจการ
ในปี 2558 และระยะเวลา 6 เดือนแรกสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีการทา
รายการซื ้อขายสินค้ าหรื อบริ การโดยตรงกับกิจการ
(ข) รายการระหว่างกันของบุคคลที่เกี่ยวโยงของผู้ทาคาเสนอซื ้อ กับกิจการ (และบริ ษัทย่อยของกิจการ)
ในการพิจารณารายการระหว่างกันตามข้ อ 3.4 นี ้ บุคคลเกี่ยวโยงของผู้ทาคาเสนอซื ้อ ได้ แก่
- JAS และกลุม่ JAS (ได้ แก่ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมของ JAS)
- บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (โมโน) และกลุม่ โมโน (ได้ แก่ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมของ
โมโน)
อนึ่ง ผู้ทาคาเสนอซื ้อดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการ กรรมการ และเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (โดย
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 71.35 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
้
ของโมโน
ทังนี
้ ้ ในปี 2558 และระยะเวลา 6 เดือนแรกสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีรายการระหว่างกันของกลุ่ม JAS
(JAS และบริ ษัทในกลุม่ JAS) กับกิจการ (และบริ ษัทย่อยของกิจการ) มีรายละเอียด ดังนี ้
รายการขายสินค้ า บริ การและให้ บริ การอื่นๆ ที่กิจการและบริ ษัทย่อยของกิจการ ให้ แก่ JAS และบริ ษัทในกลุ่ม JAS ณ 31
ธันวาคม 2558 และ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
บุคคลที่เกี่ยวโยง

1. รายการระหว่า งกัน ของ
กิ จการและ กลุ่ ม JAS
ได้ แก่ JAS และบริ ษัทใน
กลุม่ JAS ดังนี ้
1) บริ ษั ท อคิ ว เมนท์
จากัด (ACU)

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จานวนเงิน
จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 30 มิ.ย. 59
1) JAS เป็ นผู้ ถื อ หุ้ น - กิจการให้ เช่าเครื่ องโทรศัพท์
0.02
0.01
ร า ย ใ ห ญ่ ข อ ง สาธารณะให้ กบั ACU
กิ จ ก า ร ร้ อ ย ล ะ - กิ จ ก า ร ข า ย ติ ด ตั ง้ แ ละ
1.81
2.03
32.80
ใ ห้ บ ริ ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า
2) มีกรรมการร่วมกัน
โทรศัพท์สาธารณะโครงการ
กับ JAS ได้ แก่ นาย บริ การโทรคมนาคมพื ้นฐาน
ปลื ้มใจ สินอากร
โดยทั่ ว ถึ ง และบริ การเพื่ อ
5
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2) บริ ษั ท ทริ ปเปิ ลที
บ ร อ ด แ บ น ด์ จั ด
(มหาชน) (TTTBB)
3) บริ ษัท จัสเทล เน็ท
เวิร์ค จากัด
(JasTel)
4) บริ ษั ท ทริ ปเปิ ลที
อิ น เตอร์ เ น็ ต จ ากัด
(TTTI)

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

-

2. รายการระหว่า งกัน ของ 1) กิจการเป็ นผู้ถือ บริ ษั ท ย่ อ ยของกิ จ การ
หุ้นใหญ่ของ
ได้ แก่ บริ ษั ท คลาวด์
CCS ร้ อยละ
ค อ ม พิ ว ติ ง้ โซ ลู ชั่ น ส์
97.87
จ ากั ด (CCS) และกลุ่ม 2) มีกรรมการร่วมกับ
JAS อัน ได้ แ ก่ JAS และ
กลุม่ JASได้ แก่
บริ ษัทในกลุม่ JAS
1.นายปลื ้มใจ สิน อากร
2. นางนงลักษณ์
พงษ์ ศรี หดุลชัย
3. นางนิตย์ วิเสส
พันธุ์
-

-

สั ง ค ม ห รื อ Universal
Service Obligation (USO)
ให้ กบั TTTBB
กิ จ ก า ร ข า ย ติ ด ตั ง้ แ ละ
ใ ห้ บ ริ ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า
โ ท ร ศั พ ท์ ส า ธ า ร ณ ะ ใ น
โครงการบริ การโทรคมนาคม
พื ้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การ
เ พื่ อ สั ง ค ม ( USO) ใ ห้ กั บ
JasTel
กิจการขายอุปกรณ์ให้ TTTI
มูลค่ ารวมทัง้ สิน้
CCS ให้ บริ การ
Infrastructure-as-aService ให้ กบั JAS
CCS ให้ บริ การ
Infrastructure-as-aService ให้ กบั ACU
CCS ข า ย อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
พั ฒ นาระบบ Broadband
Customer System (BCS)
แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร
Infrastructure-as-aService ให้ กบั TTTBB
CCS ให้ บริ ก ารบ ารุ ง รั ก ษา
ระบบ Radius และให้ บริ การ
Infrastructure-as-aService ให้ กบั TTTI
CCS ใ ห้ บ ริ ก า ร
Infrastructure-as-a-

จานวนเงิน
จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 30 มิ.ย. 59

0.41

0.10

0.00
2.24
0.70

0.07
2.21
0.52

3.07

0.04

32.03

15.95

2.42

2.76

0.50

0.64
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ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

Service ให้ กบั บริ ษัท จัสมิน
อินเตอร์ เนต จากัด (Ji-Net)
- CCS ใ ห้ บ ริ ก า ร
Infrastructure-as-aService ให้ กั บ บริ ษั ท พรี
เมียมแอสเซท จากัด (PA)
มูลค่ ารวมทัง้ สิน้

จานวนเงิน
จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 30 มิ.ย. 59

0.07

0.10

38.79

20.01

รายการซื ้อสินค้ าและอุปกรณ์ รวมทังค่
้ าเช่า และค่าบริ การอื่นๆ ที่กิจการและบริ ษัทย่อยของกิจการ ได้ รับจากกลุม่ JAS (JAS
และบริ ษัทในกลุม่ JAS) ณ 31 ธันวาคม 2558 และช่วง 6 เดือนของปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
บุคคลที่เกี่ยวโยง

1. รายการระหว่ า งกัน
ของกิ จการและกลุ่ม
JAS ได้ แ ก่ JAS และ
บริ ษั ท ในกลุ่ ม JAS
ดังนี ้
1) ACU
2) TTTBB
3) JasTel
4) TTTI

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 58
1)JAS เป็ นผู้ถือหุ้น
- JAS ได้ ท าสัญ ญาให้ เ ช่ า และ
3.72
รายใหญ่ของ
บริ ก ารพื น้ ที่ ส านัก งาน รวมทัง้
กิจการ ร้ อยละ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ
32.80
- PA ได้ ท าสั ญ ญาให้ บริ การ
2.21
2) มีกรรมการร่วมกัน รั ก ษาความปลอดภั ย รั ก ษา
กับ JAS ได้ แก่ นาย ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ะ บ ริ ก า ร
ปลื ้มใจ สินอากร
สาธารณูปโภค
- TTTBB ได้ ทาสัญญาให้ บริ การ
4.57
ระบบโทรศั พ ท์ และบริ กา ร
บ ารุ ง รั ก ษาระบบโทรทัศน์ วงจร
ปิ ด
- TTTI ได้ ท าสัญ ญาให้ บริ ก าร
1.06
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง
- ACU เป็ นผู้ให้ บริ การดาเนินพิธี
0.01
การศุลากากรในการนาเข้ าสินค้ า
- JasTel ให้ บริ การซ่ อ ม Link
0.02
DWDM

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
ณ 30 มิ.ย. 59
1.49

0.98

1.33

0.35
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ลักษณะ
ความสัมพันธ์

2. รายการระหว่ า งกัน 1) กิจการเป็ นผู้ถือ
ของบริ ษั ทย่ อ ย ข อ ง
หุ้นใหญ่ของ
กิ จ การ ได้ แก่ บริ ษั ท
CCS ร้ อยละ
ค ล า ว ด์ ค อ ม พิ ว ติ ง้
97.87
โซลูชั่นส์ จากัด (CCS) 2) มีกรรมการร่วมกับ
และกลุม่ JAS อันได้ แก่
กลุม่ JAS ได้ แก่
JAS และบริ ษัทในกลุม่
1.นายปลื ้มใจ สิน
JAS
อากร
2. นางนงลักษณ์
พงษ์ ศรี หดุลชัย
3. นางนิตย์ วิเสส
พันธุ์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 58
มูลค่ ารวมทัง้ สิน้
11.59
- JAS ได้ ท าสัญ ญาให้ เ ช่ า และ
2.09
บริ ก ารพื น้ ที่ ส านัก งาน รวมทัง้
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ
- PA ได้ ท าสั ญ ญาให้ บริ การ
1.50
รั ก ษาความปลอดภั ย รั ก ษา
ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ะ บ ริ ก า ร
สาธารณูปโภค
- TTTBB ได้ ทาสัญญาให้ บริ การ
0.83
ระบบ Call center
- TTTI ได้ ท าสัญ ญาให้ บริ ก าร
1.05
ระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง
- JasTel ได้ ทาสัญญาให้ บริ การ
0.87
เช่ า พื น้ ที่ ติ ด ตัง้ เซิ ร์ ฟ เวอร์ และ
วงจรเช่า
- Ji-Net ได้ ทาสัญญาให้ บ ริ การ
0.01
SMS Gateway
6.35
มูลค่ ารวมทัง้ สิน้

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
ณ 30 มิ.ย. 59
4.15
1.05

0.69

0.45
0.44

2.63

ในปี 2558 และระยะเวลา 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 รายการระหว่างกันของโมโน และกลุม่ โมโน กับ
กิจการ (และบริ ษัทย่อยของกิจการ) มีรายละเอียด ดังนี ้
- ไม่มีรายการที่มีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ รายการระหว่างกันของกลุม่ JAS โมโนและกลุม่ โมโน กับกิจการและบริ ษัทย่อยของกิจการ ในปี 2558 และ
ระยะเวลา 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ตามที่ระบุข้างต้ น เป็ นรายการธุรกิจตามการประกอบธุรกิจตามปกติ ที่มกี าร
กาหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) โดยที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของกิจการแล้ ว
1. แก้ ไขหน้ าที่ 20 ข้ อ 4.3.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ
ข้ อความเดิม
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หากผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ มาซึง่ หุ้นของกิจการภายหลังจากการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้เกินกว่าร้ อยละ 50 ของ
สิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะมีฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการ
ดาเนินงานของกิจการ ในการนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนหรื อนโยบายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจหลักของ
กิจการ และบริ ษัทย่อยที่สาคัญของกิจการ
ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะดารงไว้ ซงึ่ โครงสร้ างองค์กร
นโยบายการบริ หารการจัดการองค์กร รวมถึงนโยบายการว่าจ้ างบุคลากรดังเช่นในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ผู้ทาคาเสนอซื ้อาจมีแผนในการ
ดาเนินงาน อาทิเช่น
1. การปรับเปลีย่ นโครงสร้ างทางการเงินโดยจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกิจการ
2. แผนที่จะจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักของกิจการหรื อของบริ ษัทย่อยที่สาคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึง่ ในกรณีนี ้ ผู้ทาคา
เสนอซื ้อจะพิจารณาโครงสร้ างการจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของกิจการและบริ ษัทย่อยที่สาคัญของ
กิจการต่อไป และ
3. ในด้ านกลยุทธ์เชิงธุรกิจ ผู้ทาคาเสนอซื ้อประสงค์ที่จะให้ กิจการ และบริ ษัทย่อยที่สาคัญของกิจการดาเนินการตาม
แผนการของกิจการเดิมที่เคยประกาศไว้ ก่อนหน้ า กล่าวคือ จะดาเนินธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ ้ง ทังการให้
้
เช่าใช้
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ทังนี
้ ้ แผนการดาเนินงานตามข้ อ 1-3 ข้ างต้ น อาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการ
แข่งขัน การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี นโยบาย กฎเกณฑ์ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องของภาครัฐ และอื่นๆ เป็ นต้ น ซึง่ จากการ
ดาเนินงานตามข้ อ 1-3 ข้ างต้ น จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน ทังนี
้ ้ กิจการได้ มีการวางแผนเตรี ยมการในด้ านเงินลงทุนสาหรับดาเนินธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้งทังการให้
้
เช่ าฮาร์ ดแวร์
และซอฟแวร์ ไว้ แล้ วตามที่ระบุในรายงานประจาปี 2558 ของกิจการ ซึง่ ได้ ระบุแผนการดาเนินธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง
สาหรับ แหล่งที่มาของเงินทุนอาจมาจากระแสเงินสดภายในของกิจการ และ/หรื อ เงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยการ
พิจารณาแหล่งเงินทุนจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกิจการ ซึง่ ในอนาคตหากผู้ทาคาเสนอซื ้อและกิจการมีการทารายการระหว่าง
กัน กิจการก็จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังข้
้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ และข้ อกาหนด
ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการะหว่างกันของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า กิจการจะไม่ได้ รับผลกระทบจากนโยบาย แผนการบริ หาร เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่
มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ โดยจะยังคงดาเนินธุ รกิจเดิมต่อไป และมีแผนงานที่จะเน้ นขยายการ
ลงทุนในธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ ้ง ตามแผนเดิมที่เคยประกาศไว้ ก่อนหน้ า นอกจากนี ้ในเรื่ องของโครงสร้ างการจัดการ นโยบาย
ว่าจ้ างบุคลากร จะยังคงไว้ ดงั เช่นในปั จจุบนั ทาให้ การบริ หารงานของกิจการยังสามารถดาเนินการได้ อย่างต่อเนื่องตามปกติ
ซึง่ ถือได้ วา่ มีความเหมาะสมของนโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
ข้ อความใหม่
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หากผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ มาซึง่ หุ้นของกิจการภายหลังจากการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้เกินกว่าร้ อยละ 50 ของ
สิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะมีฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการ
ดาเนินงานของกิจการ ในการนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนหรื อนโยบายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจหลักของ
กิจการ และบริ ษัทย่อยที่สาคัญของกิจการ
ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะดารงไว้ ซงึ่ โครงสร้ างองค์กร
นโยบายการบริ หารการจัดการองค์กร รวมถึงนโยบายการว่าจ้ างบุคลากรดังเช่นในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ผู้ทาคาเสนอซื ้อาจมีแผนในการ
ดาเนินงาน อาทิเช่น
1. การปรับเปลีย่ นโครงสร้ างทางการเงิน อาทิ บริ ษัทอาจกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็ นการลดต้ นทุนในการดาเนิน
ธุรกิจของกิจการในกรณีที่จาเป็ น เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ การปรับเปลีย่ นโครงสร้ างทางการเงินดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
กิจการ
2. แผนที่จะจาหน่าย ตลอดจนดาเนินการอื่นใดกับทรัพย์สนิ หลักของกิจการหรื อของบริ ษัทย่อยที่สาคัญในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว เช่น การพิจารณาตังส
้ ารองด้ อยค่าสินทรัพย์ (Asset Impairment) การตัดรายการบัญชีสนิ ทรัพย์ (Asset
Write-off) หรื อการจาหน่าย โอนสินทรัพย์ เป็ นต้ น ซึง่ ในกรณีนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะพิจารณาโครงสร้ างการจาหน่าย
ทรัพย์สนิ ที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของกิจการและบริ ษัทย่อยที่สาคัญของกิจการต่อไป และ
3. ในด้ านกลยุทธ์เชิงธุรกิจ ผู้ทาคาเสนอซื ้อประสงค์ที่จะให้ กิจการ และบริ ษัทย่อยที่สาคัญของกิจการดาเนินการตาม
แผนการของกิจการเดิมที่เคยประกาศไว้ ก่อนหน้ า กล่าวคือ จะดาเนินธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ ้ง ทังการให้
้
เช่าใช้
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ทังนี
้ ้ แผนการดาเนินงานตามข้ อ 1-3 ข้ างต้ น อาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการ
แข่งขัน การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี นโยบาย กฎเกณฑ์ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องของภาครัฐ และอื่นๆ เป็ นต้ น ซึง่ จากการ
ดาเนินงานตามข้ อ 1-3 ข้ างต้ น จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน ทังนี
้ ้ กิจการได้ มีการวางแผนเตรี ยมการในด้ านเงินลงทุนสาหรับดาเนินธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้งทังการให้
้
เช่าฮาร์ ดแวร์
และซอฟแวร์ ไว้ แล้ วตามที่ระบุในรายงานประจาปี 2558 ของกิจการ ซึง่ ได้ ระบุแผนการดาเนินธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง
สาหรับ แหล่งที่มาของเงินทุนอาจมาจากระแสเงินสดภายในของกิจการ และ/หรื อ เงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยการ
พิจารณาแหล่งเงินทุนจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกิจการ ซึง่ ในอนาคตหากผู้ทาคาเสนอซื ้อและกิจการมีการทารายการระหว่าง
กัน กิจการก็จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังข้
้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ และข้ อกาหนด
ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการะหว่างกันของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า กิจการจะไม่ได้ รับผลกระทบจากนโยบาย แผนการบริ หาร เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่
มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ โดยจะยังคงดาเนินธุรกิจเดิมต่อไป และมีแผนงานที่จะเน้ นขยายการ
ลงทุนในธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ ้ง ตามแผนเดิมที่เคยประกาศไว้ ก่อนหน้ า นอกจากนี ้ในเรื่ องของโครงสร้ างการจัดการ นโยบาย
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ว่าจ้ างบุคลากร จะยังคงไว้ ดงั เช่นในปั จจุบนั ทาให้ การบริ หารงานของกิจการยังสามารถดาเนินการได้ อย่างต่อเนื่องตามปกติ
ซึง่ ถือได้ วา่ มีความเหมาะสมของนโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
2. แก้ ไขหน้ าที่ 21 หัวข้ อ 4.3.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อความเดิม
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาทาคาเสนอซือ้ ผู้ทาคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนจะเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยจะยังคงนโยบายให้ กิจการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี นอกจากนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจดาเนินการให้ กิจการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมของ
กิจการ โดยพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงินของกิจการและแผนการลงทุนของกิจการและ/หรื อบริ ษัทย่อย เพื่อขยายขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ทัง้ นี ้ ในการจ่ายเงินปั นผลของกิจการ ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ จากการ
ด าเนิ น งานของกิ จ การ หรื อ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากก าไรสะสมของกิ จ การนัน้ ผู้ท าค าเสนอซื อ้ อาจเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการและ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของกิจการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิจากการดาเนินงานของกิจการหรื อเงินปั นผล
จากกาไรสะสม (แล้ วแต่กรณี)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของผู้ทาคาเสนอซื ้อนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนการที่
จะเปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในปั จจุบนั ของกิจการ ซึง่ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ นอกจากนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจดาเนินการให้ กิจการจ่ายเงิน
ปั นผลจากกาไรสะสมของกิจการ ซึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงินและแผนการ
ลงทุน รวมถึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ จึงถือได้ วา่ มีความเหมาะสมทังในเรื
้ ่ องของหลักการพิจารณาและอัตราจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าว
ข้ อความใหม่
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาทาคาเสนอซือ้ ผู้ทาคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนจะเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยจะยังคงนโยบายให้ กิจการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี นอกจากนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจดาเนินการให้ กิจการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมของ
กิจการ โดยพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงินของกิจการและแผนการลงทุนของกิจการและ/หรื อบริ ษัทย่อย เพื่อขยายขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ทัง้ นี ้ ในการจ่ายเงินปั นผลของกิจการ ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ จากการ
ด าเนิ น งานของกิ จ การ หรื อ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากก าไรสะสมของกิ จ การนัน้ ผู้ท าค าเสนอซื อ้ อาจเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการและ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของกิจการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิจากการดาเนินงานของกิจการหรื อเงินปั นผล
จากกาไรสะสม (แล้ วแต่กรณี)
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา กิจการได้ ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นเวลาก่อนสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการในครัง้ นี ้ โดยผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ ให้
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ความยินยอมแก่กิจการในการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว เนื่องจากกิจการเห็นว่ามีเงินสดและสภาพคล่องเพียงพอในการจ่ายเงิน
ปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยการจ่ายปั นผลดังกล่าวเป็ นจานวนที่ไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และมิได้ กระทบต่อแผนการ
ดาเนินธุรกิจของกิจการของผู้ทาคาเสนอซื ้อภายหลังจากการทาคาเสนอซื ้อสิ ้นสุดลง การที่กิจการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวโดย
ได้ รับความยินยอมจากผู้ทาคาเสนอซื ้อในการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดหรื อเหตุผิดสัญญาภายใต้ สัญญาการให้
สินเชื่อระหว่างผู้ทาคาเสนอซ้ อและผู้ให้ สินเชื่อดังกล่าวข้ างต้ น ดังนัน้ เหตุการณ์ดงั กล่าวจึงไม่สง่ ผลกระทบต่อแหล่งเงินทุนที่
ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจใช้ ในการทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญของกิจการในครัง้ นี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของผู้ทาคาเสนอซื ้อนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนการที่
จะเปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในปั จจุบนั ของกิจการ ซึง่ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ นอกจากนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจดาเนินการให้ กิจการจ่ายเงิน
ปั นผลจากกาไรสะสมของกิจการ ซึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงินและแผนการ
ลงทุน รวมถึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ จึงถือได้ วา่ มีความเหมาะสมทังในเรื
้ ่ องของหลักการพิจารณาและอัตราจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าว
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2559 ได้ มีมตินมุ ตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลของบริ ษัทจากกาไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น จานวน 706,457,300 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น จานวน 70,654,730 บาท โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าว (วัน
Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิ กายน 2559 และให้ รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ทางสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ขอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ชี ้แจงผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับที่มา และเหตุผลของการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว และ
ความเห็นของคณะกรรมการในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทังผลกระทบด้
้
านกฎหมาย หรื อด้ านอื่นๆ ที่
อาจเกิดขึ ้นต่อบริ ษัท และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ทางคณะกรรมการบริ ษัท ชี ้แจงข้ อมูลเรื่ องการจ่ายเงินปั นผล ดังต่อไปนี ้
1. ที่มาและเหตุผลของการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในช่วงเวลาที่บริ ษัทอยูใ่ นระหว่างถูกคาเสนอซื ้อและให้ ชีแ้ จง
ถึงความเหมาะสมของการจ่ายเงินปั นผลโดยที่บริ ษัทยังมีผลการดาเนินงานขาดทุน
เนื่องจากบริ ษัทมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานสาหรับงวด 3 เดือน ที่ผ่านมาสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
จานวน 17.425 ล้ านบาท ทาให้ มีกาไรสะสมซึง่ ยังไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 115.413 ล้ านบาท
และมีเงินสดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 551.935 ล้ านบาท ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ มีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ และคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่
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ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจากกาไรสะสมของบริ ษัทในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 70,654,730
บาท
อนึ่ง การดาเนินการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมของบริ ษัทสามารถทาได้ ตามข้ อกาหนดของหลักเกณฑ์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่ องการกระทาการหรื องดเว้ น
กระทาการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิ จการลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 เนื่องจาก
ผู้ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทได้ ให้ ความยินยอมในการดาเนินการดังกล่าวแล้ ว
2. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการกระทาตามข้ อ 1 ว่าเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
อย่างไร รวมทังความเห็
้
นถึงผลกระทบด้ านกฎหมายหรื อด้ านอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ ้นต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ความเพียงพอของสภาพคล่องของบริ ษัทภายหลังจากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลด้ วย
การจ่ายเงินปั นผลจานวน 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 70,654,730 บาท นัน้ ไม่มีผลกระทบต่อสภาพ
คล่องทางการเงินของบริ ษัท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทมีเงินสดอยู่จานวน 551.935 ล้ านบาท และไม่มี
ผลกระทบต่อแผนการดาเนินงานทางธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแต่อย่างใด
บริ ษัทฯ เห็นว่า การจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นนัน้ เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการที่สามารถทาได้ ตราบเท่าที่
การดาเนินการดังกล่าวไม่ขดั ต่อหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ในกรณีนี ้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่
(ก) มาตรา 115 พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดว่า
“การจ่ายเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่นนอกจากเงิ นกาไรจะกระทามิได้ ในกรณี ที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
..........
เมื่อข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ทาได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ น
ครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ เงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที่ประชุม
ผุ้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”
ซึ่งในกรณีนี ้การจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท เป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสม ไม่ได้ มีการ
จ่ายเงินปั นผลในระหว่างที่บริ ษัทมีขาดทุนสะสมแต่อย่างใด ดังนัน้ การจ่ายเงินปั นผลจึงเป็ นเรื่ องที่สามารถ
ดาเนินการได้ โดยไม่ขดั ต่อมาตรา 115 ดังกล่าว
(ข) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2557 เรื่ องการกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการในประการ
ที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ซึ่งในเรื่ องนี ้ บริ ษัท
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ทาคาเสนอซื ้อก่อนการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ดังนัน้ การจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลจากกาไรสะสมของบริ ษัทจึงเป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของประกาศดังกล่าว
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อนึง่ การจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นนัน้ เป็ นสิทธิที่คณะกรรมการบริ ษัทสามารถพิจารณาดาเนินการได้ โดย
คานึงถึงสภาพคล่องส่วนเกินของบริ ษัท ความจาเป็ นในการใช้ เงินลงทุนของบริ ษัทเป็ นสาคัญ และการ
จ่ายเงินปั นผลนันก็
้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
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