วันที่ 26 มีนาคม 2556
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1) สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
2) แผนบันทึกขอมูลรายงานประจําป 2555 พรอมงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
3) ประวัตยิ อของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
4) ขอกําหนดและขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
5) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
6) ขอมูลของกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ
7) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
ดวยคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 ขึ้นในวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม (Auditorium) ชั้น 3 อาคารจัสมิน
อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 มีรายงานตามสําเนา
รายงานการประชุม ที่สงมาดวย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควร รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555
ขอเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 ปรากฏในรายงานประจําป 2555 ตามสิ่งที่สงมา
ดวย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาสมควรแจงใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
การลงมติ วาระนี้ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ขอเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2) ไดผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชี แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เรียบรอยแลว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบแลว
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควร อนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 ดังกลาว
การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2555
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ ขอบังคับของบริษัท ขอ 43
กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจายเงินปนผลนั้น
จะตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ การจายเงิน
ปนผลประจําป 2555 ดังนี้
1 บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2555 จํานวน 34,470,819.41 บาท ใหจัดสรรกําไรจํานวน
1,723,540.97 บาท คิดเปนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2555 ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนทั้งสิ้น 64,909,799.73
บาท
2 บริษัทเห็นสมควรใหจายเงินปนผลประจําป 2555 จากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรใหแกผูถือหุน
ในอัตราหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 บริษัทไดจายเงินปนผล
ระหวางกาล (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555)
ไปแลว ในอัตราหุนละ 0.05 บาท (หาสตางค) สําหรับหุนสามัญจํานวน 706,457,300 หุน เปนเงิน
ทั้งสิ้น 35,322,865.00 บาท ดังนั้นบริษัทจะจายเงินปนผลในสวนที่เหลือใหแกผูถือหุนอีกในอัตรา
หุนละ 0.05 บาท (หาสตางค) สําหรับหุนสามัญจํานวน 706,457,300 หุน เปนเงินทั้งสิ้น
35,322,865.00 บาท รวมจายเงินปนผลประจําป 2555 เปนเงินทั้งสิ้น 70,645,730.00 บาท
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในสวนที่เหลือ ในวันที่ 20 มีนาคม 2556
(Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 มีกําหนดจายเงิน
ปนผลดังกลาวในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ซึ่งผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิต
ภาษีคืนไดในอัตรารอยละ 30
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556

ขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลประจําป 2555 กับ ป 2554
ป 2555 (ปที่เสนอ)
1. กําไรสุทธิ (บาท)
34,470,819.41
2. จํานวนหุน (หุน)
706,457,300
3. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน)
0.10
4. รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท)
70,645,730.00
*หมายเหตุ
5. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)

ป 2554
30,114,155.95
706,457,300
งดจาย
งดจาย
-

หมายเหตุ ไมสามารถคํานวณสัดสวนการจายเงินปนผลประจําป 2555 กับกําไรสุทธิในป 2555 ได เนื่องจากเปนการปนผลจาก
กําไรสะสม

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควร อนุมัติการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย และ อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2555 ดังกลาว
การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และ กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2556
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 36 (5)
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีเปนประจําทุกป ในปที่แลวที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติ
ใหแตงตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นายณรงค พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3459 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท มีคาตอบแทน
เปนเงินจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,240,000.00 บาท สําหรับปบัญชี 2556 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลว มีความเห็นวาควรแตงตั้ง
เลขที่ใบอนุญาต
จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท
รายนาม
1 นายกฤษดา
เลิศวนา
4958
1 ป (2555) หรือ
2 นายณรงค
พันตาวงษ
3315
หรือ
3 นางสาวทิพวัลย
นานานุวัฒน
3459
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุน
รายใหญหรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และผูสอบบัญชีของบริษัทและผูสอบบัญชีบริษัท
ยอยของบริษัทสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2556 เปน
เงินจํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 1,240,000.00 บาท (หนึ่งลานสองแสนสี่หมื่นบาทถวน) เพิ่มขึ้นจากปกอน
เปนเงินจํานวน 50,000 บาท หรือรอยละ 4.20 ทั้งนี้เนื่องจากราคาตลาดของผูสอบบัญชีปรับสูงขึ้น
มีรายละเอียดดังนี้
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาสอบบัญชี
คาบริการอื่น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
ป 2556 (ปที่เสนอ)
1,240,000.00
ไมมี

ป 2555
1,190,000.00
ไมมี

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเพื่อ อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดคาตอบแทนสําหรับป 2556 ดังกลาว
การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ องออกตามวาระ และ กําหนดคาตอบแทน
กรรมการสําหรับป 2556
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามขอบังคับของบริษัทขอ 17 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ
ออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น โดยใหกรรมการที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง สําหรับในป 2556 กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระมี 3 ทาน ไดแก
1 นายปลื้มใจ
สินอากร
กรรมการ
2 นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
3 นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย
ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก
บริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณา
คุณสมบัติในดานตางๆ ความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
รวมถึงผลการปฎิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผานมา คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการทั้ง 3 ทาน
ที่ตองออกตามวาระพิจารณาแลวเห็นวากรรมการทั้ง 3 ทาน มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรไดรับ
เลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทและดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง
มีประวัติโดยยอของ
กรรมการทั้ง 3 ทาน ตามสิ่งที่สงมาดวย 3)
สําหรับคาตอบแทนกรรมการของป 2556 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ รวมถึงเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแลว เห็นสมควรกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับป 2556 เปนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 4,000,000.00 บาท เทากับ
ป 2555 และมีคาตอบแทนกรรมการรายตําแหนงเทากับที่ไดรับในป 2555 มีรายละเอียดดังนี้
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร

คาตอบแทน
ป 2556 (ปที่เสนอ)
ป 2555
40,000 บาท/เดือน
40,000 บาท/เดือน
20,000 บาท/เดือน
20,000 บาท/เดือน
30,000 บาท/เดือน
30,000 บาท/เดือน
30,000 บาท/เดือน
30,000 บาท/เดือน
10,000 บาท/เดือน
10,000 บาท/เดือน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

10,000 บาท/เดือน
5,000 บาท/เดือน

10,000 บาท/เดือน
5,000 บาท/เดือน

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

10,000 บาท/เดือน
5,000 บาท/เดือน

10,000 บาท/เดือน
5,000 บาท/เดือน

ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

คาเบี้ยประชุม
5,000 บาท/ครั้ง

กรรมการกําหนดคาตอบแทน

คาเบี้ยประชุม
5,000 บาท/ครั้ง

คาเบี้ยประชุม
5,000 บาท/ครั้ง
คาเบี้ยประชุม
5,000 บาท/ครั้ง

มี

มี

ตําแหนง

คาบําเหน็จของกรรมการ

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 มีมติอนุมัติจายคาบําเหน็จใหแกกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ทานๆ ละ 100,000 บาท รวมเปนเงิน 300,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา เลือกตั้งกรรมการ 3 ทาน
กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทและดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2556 เปนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 4,000,000.00 บาท
การลงมติ - การเลือกตั้งกรรมการ จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม (พรบ.
บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 และ ขอบังคับของบริษัท ขอ 22)
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ความเห็นคณะกรรมการ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรค 2 บัญญัติวา “ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได” จึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหแกผูถือ
หุนที่ประสงคจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกําหนดไวในการ
ประชุมครั้งนี้
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จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน
ทานผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเองขอใหนํา บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือใบอนุญาตขับขี่ มาแสดงดวย สําหรับทานผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหผูอื่น
ที่เห็นสมควรเขารวมประชุมและใชสิทธิแทนได โดยใหผูรับมอบฉันทะนําหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกรายละเอียดและลง
ลายมือชื่อผูมอบฉันทะเรียบรอยแลว พรอมดวยหลักฐานตามที่กําหนด มายื่นตอบริษัท ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม
กอนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ทานผูถือหุนสามารถเลือกใชแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได
สําหรับทานผูถือหุนที่เปนนักลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุนของทาน จะใชแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได ซึ่งทานผูถือหุน
สามารถติดตอขอรับไดที่สวนงานธุรการเลขานุการบริษัท หรือ download จาก website ของบริษัทไดที่ www.jts.co.th
อยางไรก็ดีบริษัทขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่สงมาดวย 5) ซึ่งเปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่ทา น
ผูถือหุนสามารถใชสิทธิของทานไดตามประสงคอยางชัดแจง นอกจากนี้ทานผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปน
ผูรับมอบฉันทะเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทานก็ได โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 4) และ 6)
โดยขอใหทานผูถือหุนโปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ
พรอมแนบหลักฐาน
ตามที่กําหนด สงคืนบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เพื่อที่บริษัทจะไดดําเนินการตอไป

ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสั่งคณะกรรมการ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สินอากร)
กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล)
กรรมการ

สวนงานธุรการเลขานุการบริษัท
โทรศัพท 02 1008232
โทรสาร 02 5023363
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บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ออดิทอเรียม (Auditorium) ชั้น 3 อาคารจัสมิน
อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
กรรมการเขารวมประชุม
1 ศาสตราจารยกิตติคุณอาภรณ เกงพล
2
3
4
5
6
7

นายอรรณพ
นายมณฑล
นายปลื้มใจ
นายเกรียงศักดิ์
นางนงลักษณ
นางนิตย

ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1 นายอนุชิต
2 นางบุษกร

สูทกวาทิน
สุดประเสริฐ
สินอากร
เฉลิมติระกูล
พงษศรีหดุลชัย
วิเสสพันธุ

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ

จุฑมาตยางกูร
จงศักดิ์สวัสดิ์

รองกรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีของบริษัท และ นายธรรณพ ชาญเชี่ยว จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด
ยัง จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม
นายสิทธิพร ธัญญะรัตนะ จากบริษัท ฮันตัน แอนด วิลเลี่ยมส (ไทยแลนด) จํากัด

หนาที่ 7 / 38

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555

บริษัทไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงวา เมื่อจะมีการออกเสียง
ลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมตางๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุน ไมเห็นดวยหรือ
งดออกเสียง ในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม ถาไมมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนมีมติเห็นดวย
สําหรับผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง พนักงานของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง
มาทําการประมวลผล โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ตาม
เงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแตละวาระ สําหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบที่กําหนด
รายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) หรือ แบบ ค (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ที่ผูมอบฉันทะไดระบุความประสงคใน
การออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะแลวนั้น บริษัทไดบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามนั้นไวในระบบ
คอมพิวเตอรแลวในตอนลงทะเบียนและจะใชนับเปนมติที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนใหถือ 1 หุน มี 1 เสียง
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จะเปนไปตามเกณฑการลงมติของแตละวาระที่แจงไวในหนังสือ
เชิญประชุม ซึ่งเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท
และเนื่องจากยังไมมีการพิจารณาแตงตั้ง ประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการ ของบริษัท แทนทานที่ลาออก
ทําใหการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ ยังไมมีผูที่จะทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม นางสาวปทมรัตน
โสภณาวัน
ผูรับมอบฉันทะจาก นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผูถือหุน ขออนุญาตที่ประชุมปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท
ขอ 34 ที่วา “ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอยู
ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธานในที่
ประชุมดังกลาว” โดยเสนอตอที่ประชุมใหพิจารณาเลือก นายปลื้มใจ สินอากร ซึ่งเปนกรรมการและเปนผูถือหุนคน
หนึ่งดวย ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือก นายปลื้มใจ
สินอากร เปนประธานที่ประชุม เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
เริ่มการประชุม
นายปลื้มใจ สินอากร ทําหนาที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
เขารวมประชุม 78 ราย จากจํานวนผูถือหุนของบริษัททั้งหมด 3,510 ราย มีจํานวนหุนของผูถือหุนซึ่งมาประชุมนับ
รวมกันได 358,313,100 หุน จากจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 706,457,300 หุน คิดเปนรอยละ 50.72
ครบเปนองคประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 103 และ ขอบังคับของบริษัท ขอ 33
จึงขอเปดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
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พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2554 ใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว และเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยจะถือคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเปนมติของที่ประชุม ไมมีผูที่
ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
ระหวางการประชุมวาระนี้ มีผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่ม ทําใหมีจํานวนหุนของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมนับรวมกันได 358,899,100 หุน
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติรับรอง รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
358,899,100 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
ไมเห็นดวย
- เสียง
คิดเปนรอยละ งดออกเสียง
- เสียง
คิดเปนรอยละ รวมคะแนนเสียง
358,899,100 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554
ประธานฯ มอบหมายให นายเกรียงศักดิ์
รายละเอียดตอที่ประชุม

เฉลิมติระกูล

กรรมการผูจัดการ

เปนผูแถลง

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล กรรมการผูจัดการ แถลงตอที่ประชุมวา สําหรับผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในรอบปที่ผานมานั้น ในสวนธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม
บริษัทไดดําเนินงานโครงการกับลูกคารายเดิมและลูกคารายใหมอยางตอเนื่อง เชน โครงการ
จางเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทํางานอัตโนมัติ กับ การรถไฟแหงประเทศไทย
งานซื้อขายชุดสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล กับ สํานักงาน กสทช.
หรือ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ โครงการระบบรักษาความปลอดภัย หรือ CCTV กับ ธนาคารออมสิน เปนตน
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สําหรับธุรกิจบริการโทรคมนาคม บริษัทไดเตรียมตัวเปนผูใหบริการในธุรกิจ Mobile Virtual
Network Operator หรือที่เรียกกันยอๆ วา MVNO โดยบริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบที่ 1 ประเภทขายตอบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มิไดมีโครงขายเปนของตนเอง
จาก กสทช. แลว
และไดขยายงานดานธุรกิจบริการโทรคมนาคม โดยเริ่มใหบริการ Hosted Contact Center ในชื่อ
การใหบริการวา EasyConnect เปนบริการใหเชาใชบริการระบบ Call Center ผานเครือขาย
บรอดแบนดอินเทอรเน็ต ซึ่งกลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก ธุรกิจ SME หรือ องคกรที่ตองการมี Call
Center เพื่อสงเสริมยอดขาย สนับสนุนงานขายและงานบริการหลังการขาย จะมีทางเลือกโดย
เชาใชระบบนี้แทนการลงทุนทําระบบเอง ซึ่งตองลงทุนสูงและมีความยุงยากในการบํารุงรักษา
นอกจากนี้บริษัทยอยไดเพิ่มการดําเนินธุรกิจ คลาวด คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ไดแก การ
ใหบริการ software-as-a-service คือ ใหบริการเชาใช Software Applications ตางๆ ผาน
เครือขายบรอดแบนดอินเทอรเน็ต และ การใหบริการ infrastructure-as-a-service คือ ใหบริการ
เชาใชโครงสรางพื้นฐานคลาวด ผานเครือขายบรอดแบนดอินเทอรเน็ต ซึ่งจะเปนเทคโนโลยี
ทางเลือกใหแกกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่ตองการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเลือกเชาใชระบบแทนการลงทุนทําระบบเอง
ทั้งนี้ ทานผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดผลการดําเนินงานไดในรายงานประจําป 2554 ที่จัดสงให
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
สําหรับรายละเอียดดานการเงิน นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
เปนผูรายงานโดยสรุปตอที่ประชุม ดังนี้
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการในป 2554 จํานวน 1,320 ลานบาท มีรายได
รวม 1,423 ลานบาท มีกําไรขั้นตน 257 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 19.47 ของรายไดจากการขาย
และบริการ มีกําไรจากการดําเนินงาน 57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.28 ของรายไดรวม และมีผล
ขาดทุนสุทธิ 68 ลานบาท
ดานฐานะทางการเงิน สรุปไดดังนี้ ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 4,291 ลาน
บาท มีหนี้สินรวม 2,822 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนรวม 1,469 ลานบาท
โดยรายไดจากการขายและบริการ จํานวน 1,320 ลานบาท ประกอบดวย รายไดจากการซื้อ-ขาย
ของธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม จํานวน 1,190 ลานบาท
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ธุรกิจบริการโทรคมนาคม จํานวน 60 ลานบาท และธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบ
คอมพิวเตอร จํานวน 70 ลานบาท
ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) เทากับ 0.10 บาท ตอหุน มีมูลคา
หุนตามบัญชีหุนละ 2.08 บาท จากจํานวนหุนสามัญจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งสิ้นจํานวน
706,457,300 หุน
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญมีดังนี้ อัตราสวนสภาพคลอง 1.58 เทา อัตราสวนหนี้สินตอสวนของ
ผูถือหุน 1.92 เทา อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม -1.32% และอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
-4.39%
ไมมีขอซักถาม ประธานฯ จึงแจงใหที่ประชุมทราบวา การรายงานผลการดําเนินงานเปนการ
รายงานเพื่อรับทราบ ไมมีการลงมติ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ประธานฯ มอบหมายให นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูแถลง
รายละเอียดตอที่ประชุม
นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน แถลงตอที่ประชุมวา งบดุลและ
บัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ไดผานการตรวจสอบและ
รับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทเรียบรอยแลว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ
บริษัทไดใหความเห็นชอบโดยลําดับแลว มีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน ในรายงานประจําป
2554 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม และเชิญใหผูถือหุนซักถามขอสงสัยหรือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไมมีขอซักถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา เพื่อลงมติอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยจะถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเปนมติของที่ประชุม ไมมีผูที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
ระหวางการประชุมวาระนี้ มีผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่ม ทําใหมีจํานวนหุนของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมนับรวมกันได 360,925,100 หุน
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มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออก
เสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
360,925,100 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
ไมเห็นดวย
- เสียง
คิดเปนรอยละ งดออกเสียง
- เสียง
คิดเปนรอยละ รวมคะแนนเสียง
360,925,100 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
วาระที่ 4

พิจารณาการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2554
ประธานฯ มอบหมายให นายเกรียงศักดิ์
รายละเอียดตอที่ประชุม

เฉลิมติระกูล

กรรมการผูจัดการ

เปนผูแถลง

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล แถลงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
และ ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 43 กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สําหรับในปบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2554 จํานวน 30,114,155.95 บาท
และไมมียอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จึงตองจัดสรรกําไรสุทธิจํานวนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป 2554 ซึ่งคิดเปนจํานวนเทากับ 1,505,707.80 บาท ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ทําให
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนทั้งสิ้น 63,186,258.76 บาท
ในสวนของการจายเงินปนผลนั้น บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ
40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยที่การจายเงินปนผล
นั้นจะตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ จากผลการดําเนินงานของ
บริษัทในป 2554 ถึงแมวาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจะมีกําไรสุทธิ แตเมื่อพิจารณา
งบการเงินรวมแลวปรากฎวาบริษัทและบริษัทยอยขาดทุนสุทธิ 67.51 ลานบาท คณะกรรมการจึง
มีมติเห็นสมควรใหงดการจายเงินปนผลประจําป 2554 เพื่อนํากําไรสะสมไวเปนเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อรักษาสภาพคลองและรองรับการดําเนินงานของบริษัท
จึงขอเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา เพื่ออนุมัติการจัดสรรกําไร และ การงดจายเงิน
ปนผลประจําป 2554 ดังกลาว
ประธานฯ เชิญผูถือหุนซักถามขอสงสัยหรือรายละเอียดเพิ่มเติม
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นายสุธีร สหัสสะรังษี ผูถือหุน ถามวาบริษัทจะขาดทุนอีกนานเทาไร และจะมีโอกาสดําเนิน
ธุรกิจใหกลับมามีกําไรไดหรือไม อยางไร
นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล กรรมการผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในป 2554 บริษัทที่ทํา
ธุรกิจโครงการโทรคมนาคมมีชวงที่เปนสูญญากาศคลายๆ กัน เนื่องจากหนวยงานที่กํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมอยูในระหวางการปรับเปลี่ยนและจัดองคกรใหม กฎ ระเบียบตางๆ ยังไม
ชัดเจน ประกอบกับมีการเลือกตั้งใหมกลางป 2554 ซึ่งสงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาล
ทําใหกอนและหลังการเลือกตั้งเกิดภาวะสูญญากาศในหนวยงานเจาของโครงการตางๆ ซึ่งเปน
ลูกคาหลัก ตางชะลอและเลื่อนโครงการตางๆ ออกไป และเหตุการณน้ําทวมใหญในชวงไตรมาส
สุดทายของปที่สงผลใหเกือบทุกกิจการไดรับผลกระทบในการดําเนินธุรกิจ แตจะอยางไรก็ตาม
บริษัทและผูบริหารของบริษทั ยังคงมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจ เพื่อใหไดผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในป
ตอๆ ไป
คุณสุธีร สหัสสะรังษี ผูถือหุน มีขอสังเกตเพิ่มเติมวาจากงบการเงินของบริษัท จะเห็นไดวาบริษัท
เริ่มมีผลการดําเนินงานไมคอยดีมาตั้งแต ป 2553 แตบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัทเอไอที ซึ่งดําเนินธุรกิจดานโทรคมนาคมเชนกัน ยังมีผลการดําเนินงาน
ที่ดีอยางตอเนื่อง
นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล ชี้แจงเพิ่มเติมวา ไมสามารถเปรียบเทียบกันไดทีเดียวนัก เพราะ
บริษัทเอไอที ประกอบธุรกิจหลายอยาง ซึ่งบางอยางบริษัทไมไดทํา อยางไรก็ตามบริษัทได
พยายามมุงเนนการทําธุรกิจไปสูภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพางานโครงการจากภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจ และที่สําคัญคือการพัฒนาธุรกิจใหมๆ ดานการใหบริการตางๆ ที่จะสามารถทํา
รายไดตอเนื่องใหกับบริษัทได นอกเหนือจากรายไดจากธุรกิจโครงการ
ไมมีขอซักถามอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา เพื่อลงมติอนุมัติ การจัดสรรกําไรเปน
ทุนสํารองตามกฎหมาย และ การงดจายเงินปนผลประจําป 2554 โดยจะถือคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเปนมติของที่ประชุม ไมมีผูที่ไมมีสิทธิออกเสียง
ในวาระนี้
ระหวางการประชุมวาระนี้ มีผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่ม ทําใหมีจํานวนหุนของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมนับรวมกันได 360,930,104 หุน
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มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรจํานวน 1,505,707.80 บาท ไวเปน
ทุนสํารองตามกฎหมาย และ อนุมัติใหงดจายเงินปนผลประจําป 2554 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
360,762,604 เสียง
คิดเปนรอยละ 99.9536
ไมเห็นดวย
167,500 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.0464
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเปนรอยละ
รวมคะแนนเสียง
360,930,104 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
วาระที่ 5

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2555
ประธานฯ มอบหมายให ศาสตราจารยกิตติคุณอาภรณ
ตรวจสอบ เปนผูแถลงรายละเอียดตอที่ประชุม

เกงพล

ประธานคณะกรรมการ

ศาสตราจารยกิตติคุณอาภรณ เกงพล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงรายละเอียดตอ
ที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 36 (5) กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีเปนประจําทุกป ในปที่แลว
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหแตงตั้ง นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท
แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท มีคาตอบแทนเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 1,135,000 บาท
และตามขอกําหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป ผูสอบบัญชีของ
บริษัท คือ นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แหงบริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดเปนผูสอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต
ป 2550-2554 รวม 5 ป ครบวาระที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีตามขอกําหนดดังกลาว
คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีความเห็นวา ผลงาน
เทาที่ผานมา แสดงใหเห็นวาผูสอบบัญชีของสํานักงานแหงนี้ ไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชี
ของบริษัทไดเปนอยางดี มีความละเอียดถี่ถวน ซื่อตรง เปนที่เชื่อถือและไววางใจได จึงสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเพื่ออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท
แอนด ยัง จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2555 โดยกําหนดให
ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัท
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รายนามผูสอบบัญชี
เลขที่ใบอนุญาต
1 นายกฤษดา
เลิศวนา
4958
2 นายณรงค
พันตาวงษ
3315
3 นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน
3459

จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท
หรือ
หรือ
-

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และผูสอบบัญชีของบริษัทและ
ผูสอบบัญชีบริษัทยอยของบริษัทสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประจําป 2555 เปนเงินจํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 1,190,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนเปนเงิน
จํานวน 55,000 บาท หรือรอยละ 4.84 ทั้งนี้เนื่องจากราคาตลาดของผูสอบบัญชีปรับสูงขึ้น
มีรายละเอียดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ดังนี้
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ป 2555
ป 2554
1,190,000.00
คาสอบบัญชี
1,135,000.00
ไมมี
คาบริการอื่น
ไมมี
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา เพื่อลงมติอนุมัติแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี และ กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2555 ดังกลาว โดยจะถือคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเปนมติของที่ประชุม ไมมีผูที่ไมมีสิทธิ
ออกเสียงในวาระนี้
ระหวางการประชุมวาระนี้ มีผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่ม ทําใหมีจํานวนหุนของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมนับรวมกันได 361,020,106 หุน
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4958 หรือ นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาวทิพวัลย
นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับปบัญชี 2555 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป
2555 เปนเงินจํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 1,190,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน)
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออก
เสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
361,020,106 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
ไมเห็นดวย
- เสียง
คิดเปนรอยละ งดออกเสียง
- เสียง
คิดเปนรอยละ รวมคะแนนเสียง
361,020,106 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ องออกตามวาระ และ กําหนดคาตอบแทน
กรรมการสําหรับป 2555
ประธานฯ มอบหมายให นายเกรียงศักดิ์
รายละเอียดตอที่ประชุม

เฉลิมติระกูล

กรรมการผูจัดการ

เปนผูแถลง

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล แถลงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดวา
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง สําหรับในป 2555 มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 3 ทาน ไดแก
1 นายอาภรณ
เกงพล
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2 นายอรรณพ
สูทกวาทิน
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3 นางนิตย
วิเสสพันธุ
กรรมการ
ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา
อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได
เนื่องจากบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
รวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ แลว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขามาเปนกรรมการของบริษัทและดํารง
ตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยเห็นวากรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มีความรูความสามารถ อันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท สมควรที่จะไดรับเลือกตั้งให
เปนกรรมการของบริษัทตอไป
และเพื่อความเปนอิสระในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรรมการที่ตองออกตามวาระ ไดสมัคร
ใจออกจากที่ประชุมในระหวางที่ที่ประชุมดําเนินการออกเสียงลงคะแนน
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการ
และขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสงบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ทาน พรอมกัน
ทั้งที่ เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนเปนมติของที่ประชุม ไมมีผูที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
ระหวางการประชุมวาระนี้ มีผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่ม ทําใหมีจํานวนหุนของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมนับรวมกันได 361,297,106 หุน
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มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้ง นายอาภรณ เกงพล นายอรรณพ สูทกวาทิน
และ นางนิตย วิเสสพันธุ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาเปนกรรมการของ
บริษัทและดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย งดออกเสียง
นายอาภรณ เกงพล
361,297,106 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
นายอรรณพ สูทกวาทิน
361,297,106 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
นางนิตย วิเสสพันธุ
361,282,106 เสียง
15,000
คิดเปนรอยละ 100
ประธานฯ เชิญกรรมการที่ไดรับการเลือกตั้งกลับเขามาใหมทั้ง 3 ทาน กลับเขาที่ประชุม จากนั้น
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา คาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2555 นี้ คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา เพื่ออนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ
สําหรับป 2555 เปนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 4,000,000.00 บาท (เทากับป 2554) มีรายละเอียด
คาตอบแทนกรรมการรายตําแหนงตอเดือน ดังนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
คาบําเหน็จของกรรมการ

คาตอบแทนตอเดือน (บาท)
ป 2555 (ปที่เสนอ)
ป 2554
40,000
40,000
20,000
20,000
30,000
30,000
30,000
30,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
10,000
10,000
5,000
5,000
คาเบี้ยประชุมครั้งละ คาเบี้ยประชุมครั้งละ
5,000
5,000
คาเบี้ยประชุมครั้งละ คาเบี้ยประชุมครั้งละ
5,000
5,000
มี
มี
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ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา การลงมติสําหรับการพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และกรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทและลงทะเบียนเขาประชุม
นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น 50,000 หุน ของดออกเสียงในวาระนี้
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2555 เปนเงิน
รวมทั้งสิ้นไมเกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ลานบาท) ดวยคะแนนเสียงรอยละ 99.98 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
คิดเปนรอยละ 99.9820
เห็นดวย
361,232,106 เสียง
ไมเห็นดวย
- เสียง
คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
65,000 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.0180
รวมคะแนนเสียง
361,297,106 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล กรรมการผูจัดการ เปนผูแถลงรายละเอียด
ตอที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล แถลงตอที่ประชุมวา บริษัทไดดําเนินการจัดสรรและเสนอขายหุน
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP เสร็จสิ้นแลวเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
2554 ซึ่งปรากฏวากรรมการและพนักงานที่ไดรับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญ หรือ ESOP
Shares จํานวน 5 ลานหุน ไดใชสิทธิ์และชําระคาหุนครบเต็มจํานวน แตในสวนของ ESOP
Warrants นั้น มีผูที่ไดรับการจัดสรรฯ ใชสิทธิ์และชําระคาหุนจํานวนทั้งสิ้น 1,457,300 หุน
รวมจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับการชําระคาหุนในโครงการ ESOP ทั้งสิ้นจํานวน 6,457,300
หุน คงเหลือหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ที่ไมไดจัดสรรและที่ไมมีผูใชสิทธิ์รวม
19,792,700 หุน
จึงขอเสนอใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยยกเลิกหุนสามัญ จํานวน 19,792,700 หุน ที่จด
ทะเบียนไวแลว ซึ่งจะทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทคงเหลือเพียงทุนจดทะเบียนที่ชําระเงินแลว
จํานวน 706,457,300 หุน (เจ็ดรอยหกลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันสามรอยหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท
คิดเปนทุนจดทะเบียนชําระแลว 706,457,300 บาท (เจ็ดรอยหกลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันสาม
รอยบาท) ทั้งนี้มีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม
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ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา เพื่อลงมติอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทดังกลาว โดยจะถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเปนมติของที่ประชุม ไมมีผูที่ไมมี
สิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 726,250,000
บาท เปน 706,457,300 บาท ดวยคะแนนเสียงรอยละ 99.99 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
361,294,406 เสียง
คิดเปนรอยละ 99.9993
ไมเห็นดวย
2,700 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.0007
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเปนรอยละ
รวมคะแนนเสียง
361,297,106 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล กรรมการผูจัดการ เปนผูแถลงรายละเอียด
ตอที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล แถลงรายละเอียดตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทในวาระที่ 7 บริษัทตองดําเนินการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เรื่องทุน
จดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนดังกลาว โดยตองแกไขรายละเอียดของทุน
จดทะเบียนในหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เปนดังนี้
ทุนจดทะเบียนจํานวน
706,457,300 บาท
(เจ็ดรอยหกลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาท)
แบงออกเปน
706,457,300 หุน
(เจ็ดรอยหกลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันสามรอยหุน)
มูลคาหุนละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
706,457,300 หุน
(เจ็ดรอยหกลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันสามรอยหุน)
หุนบุริมสิทธิ
ไมมี
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ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา เพื่อลงมติอนุมัติแกไข
หนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ดังกลาว โดยจะถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเปนมติของที่ประชุม ไมมีผูที่ไมมี
สิทธิออกเสียงในวาระนี้
ระหวางการประชุมวาระนี้ มีผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่ม ทําใหมีจํานวนหุนของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมนับรวมกันได 361,299,106 หุน
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
361,299,106 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
ไมเห็นดวย
- เสียง
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ งดออกเสียง
- เสียง
รวมคะแนนเสียง
361,299,106 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
และ ใหบริษัททําการจดทะเบียนแกไขและดําเนินการตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล กรรมการผูจัดการ เปนผูแถลงรายละเอียด
ตอที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล แถลงรายละเอียดตอที่ประชุมวา ดวยบริษัทจะทํากิจการเกี่ยวกับ
มิเตอรไฟฟา ซึ่งจําเปนตองมีวัตถุที่ประสงคดังกลาวในวัตถุประสงคของบริษัทดวย จึงขอเพิ่ม
วัตถุประสงคของบริษัทอีก 1 ขอ ดังนี้
(81) ประกอบกิจการคามิเตอรไฟฟา รับจางออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ บํารุงรักษา ระบบ
การอานเครื่องวัดหนวยไฟฟา ระบบการอานเครื่องวัดหนวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ ระบบการ
อานเครื่องวัดหนวยไฟฟาแบบอื่นๆ รวมทั้งระบบสื่อสาร อุปกรณ สวนประกอบ อะไหล
สําหรับระบบการอานเครื่องวัดหนวยไฟฟาดังกลาว
ตลอดจนใหบริการบริหารจัดการ
ระบบและการจัดเก็บคาใชไฟฟา
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ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงคตามที่จดทะเบียนไวแลว 80 ขอ เมื่อเพิ่มวัตถุประสงคขอนี้อีก 1 ขอ
วัตถุประสงคของบริษัท ตามขอ 3 ในหนังสือบริคณหสนธิ จะมีจํานวน 81 ขอ
นายสุธีร สหัสสะรังษี ผูถือหุน ถามวา การที่บริษัทตองการเพิ่มวัตถุประสงคในขอนี้นั้น ธุรกิจนี้จะ
มีขนาดใหญมากนอยแคไหน จะใหผลตอบแทนอยางไร และอยูในขั้นตอนใด หลังจากจบวาระ
การประชุมแลวขอใหบริษัทชวยอธิบายลักษณะธุรกิจของบริษัทใหกับผูถือหุนทราบดวย
นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา ตามที่ไดชี้แจงกอนหนานี้แลววา
บริษัทกําลังขยายฐานธุรกิจสูตลาดใหม ธุรกิจเกี่ยวกับการไฟฟาเปนหนึ่งในนั้น ทั้งการไฟฟาสวน
ภูมิภาค การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาฝายผลิต ปจจุบันมีแนวโนมวาการไฟฟาจะนํา
เทคโนโลยีที่เปนระบบอัตโนมัติที่เรียกวา Smart Grid มาใชในระบบการจายไฟ ซึ่งการอานคา
มิเตอรและการคิดคาไฟจะทําโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของ Smart
Grid คือ การสื่อสารสงผานขอมูลผานระบบสื่อสารอยางเชน Fiber Optic จึงเปนโครงการใหญ
ระยะเวลาโครงการหลายป มีงบประมาณหลักหมื่นลานบาท
จากนั้น นายอนุชิต จุฑมาตยางกูร รองกรรมการผูจัดการ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ทั้งการไฟฟา
นครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนมิเตอรไฟฟาทั้งหมดใหเปนระบบใหม
เพื่อลดตนทุนในการดําเนินการ
และเพื่อทําใหการบริหารจัดการไฟฟามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แผนการดําเนินงานแบงออกเปนเฟสๆ ระยะเวลาโครงการประมาณ 10 ป มูลคาโครงการมากกวา
หมื่นลานบาท บริษัทไดเริ่มศึกษาธุรกิจนี้ และเตรียมหาผูผลิต ผูขาย และคูคา ที่จะรวมมือกันเขา
รวมในโครงการนี้แลว คาดวาภายในกลางป 2555 นี้จะมีขอสรุปที่ชัดเจน จึงตองขอเพิ่ม
วัตถุประสงคเพื่อรองรับการทําธุรกิจนี้
นางสาวอภิญญาณ มหารุงเรืองรัตน ผูรับมอบฉันทะจากนายจิระพันธุ รักษาพล ผูถือหุน ถามวา
บริษัทมีโอกาสเพียงใดกับโครงการนี้
นายอนุชิต จุฑมาตยางกูร ตอบคําถามวา สําหรับโครงการลักษณะนี้คาดวามีผูที่จะสามารถเขา
รวมได 4 ราย บริษัทเปนหนึ่งในนั้นและมีโอกาสคอนขางมากพอสมควร
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ อีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา เพื่อลงมติอนุมัติ
เพิ่มวัตถุประสงคของบริษัทดังกลาว โดยจะถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเปนมติของที่ประชุม ไมมีผูที่
ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
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มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัท ตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีการออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
361,299,106 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
ไมเห็นดวย
- เสียง
คิดเปนรอยละ งดออกเสียง
- เสียง
คิดเปนรอยละ รวมคะแนนเสียง
361,299,106 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
และใหบริษัทดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค และ แกไขเพิ่มเติมจํานวนวัตถุประสงคของ
บริษัทใน ขอ 3 ของหนังสือบริคณหสนธิ จากเดิม 80 ขอ เปน 81 ขอ
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อเปดโอกาสใหแกผูถือหุน ที่ประสงคจะเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกําหนดไวในการประชุมครั้งนี้ ผูถือหุนซึ่งมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมก็ได
ไมมีเรื่องอื่นใดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอที่ประชุมปดวาระการประชุมนี้
จากนั้นไดมีการถาม-ตอบขอสงสัยบางประการ สรุปไดดังนี้
นายสุธีร สหัสสะรังษี ผูถือหุน ขอใหบริษัทอธิบายลักษณะธุรกิจของบริษัท คูแขง และอนาคต
ของบริษัท
นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล กรรมการผูจัดการ ไดอธิบายถึงธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัท
ยอยวาแบงเปน 3 ธุรกิจ คือ
1. ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งสวนใหญเปนงานประมูล
โครงการดานโทรคมนาคม บริษัทมีบุคลากรที่มีความชํานาญและมีประสบการณในธุรกิจนี้
คอนขางมาก นอกจากนี้บริษัทเปนตัวแทนขายอุปกรณเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบดาน
โทรคมนาคม ซึ่งมีลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ธุรกิจบริการโทรคมนาคม ซึ่งเปนธุรกิจที่บริษัทไดเริ่มมุงเนนอยางจริงจัง ที่ผานมาไดดําเนิน
โครงการการใหบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) และอีก
ธุรกิจหนึ่งที่บริษัทเตรียมจะดําเนินงาน คือ MVNO นอกเหนือจาก Hosted Contact Center
ที่เริ่มการใหบริการแลว คาดวาจะสามารถสรางรายไดอยางตอเนื่องได
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3. ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร ดําเนินงานโดย บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง
โซลูชั่นส จํากัด (“ซีซีเอส”) ซึ่งเปนบริษัทยอย เดิมมีลักษณะการทําธุรกิจงานประมูลโครงการ
เปนหลัก แตตอมาไดขยายธุรกิจไปสูภาคเอกชนมากขึ้น โดยมีผลิตภัณฑใหมที่คาดวานาจะ
สรางรายไดไดอยางตอเนื่อง ไดแก ธุรกิจคลาวดคอมพิวติ้ง ซึ่งเปนการนําความพรอม
ทางดานฮารดแวรและซอฟตแวรของระบบคอมพิวเตอร
มาบริการใหลูกคาเชาใชผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง แบงการใหบริการออกเปน 2 ประเภท คือ
3.1 การใหบริการโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure-as-a Service) เปนการใหบริการเชา
ใช Hardware Resource เชน CPU, Memory, Storage เปนตน
3.2 การใหบริการซอฟตแวร
(Software-as-a-Service)
เปนการใหบริการเชาใช
Application Software
นายอนุชิต จุฑมาตยางกูร ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา
1. ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม ยังคงเปนธุรกิจหลักของบริษัท
แตเนื่องจากเหตุการณหลายอยางในปที่ผานมาตามที่บริษัทไดชี้แจงไปแลว
ทําใหลูกคา
ชะลอการลงทุนและเลื่อนงานโครงการตางๆ ออกไป สําหรับในป 2555 นี้ บริษัทคาดวาจะ
สามารถดําเนินงานตามแผนการตลาดที่วางไวได เพราะบริษัทยังมีศักยภาพเพียงพอ และจะ
ขยายฐานลูกคาไปในกลุมอื่นๆ ตอไป
2. ธุรกิจบริการโทรคมนาคม ในปลายปที่ผา นมาบริษัทไดเปดตัวการใหบริการ EasyConnect
และในปนี้ธุรกิจใหมที่กําลังเตรียมตัวไดแก MVNO ซึ่งอยูระหวางการนําเสนอตอทีโอทีในการ
ขอเปนผูทําตลาดในเครือขาย 3G และหากปลายปนี้ กสทช. เปดประมูล 3G บริษัทก็พรอม
จะเขารวม
3. ธุรกิจคลาวดคอมพิวติ้ง กําลังพัฒนา services ใหมๆ ใหกับลูกคาเพิ่มเติม พรอมทั้งขยาย
ฐานลูกคาดวย
คุณสุธีร สหัสสะรังษี ผูถือหุน ขอทราบตัวเลขรายไดแตละธุรกิจ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกันจะมีขีดความสามารถเทาไร และรายไดจะเติบโตอยางไร
นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล ไดชี้แจงวา บริษัทไมสามารถใหขอมูลเปนตัวเลขได เพราะธุรกิจ
งานประมูลขึ้นอยูกับงบประมาณโครงการของลูกคา และถึงแมบริษัทจะเล็งโครงการใดไว แตก็
ไมไดหมายความวาบริษัทจะไดโครงการนั้นๆ อยางแนนอน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ตลอดเวลา ซึ่งมีผลตอการเดินหนาของโครงการทั้งสิ้น บริษัททําไดแตเพียงเตรียมตัวเองใหพรอม
ตลอดเวลา เพื่อการเขาแขงขันในตลาดในทุกกลุมลูกคา

หนาที่ 23 / 38

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555

ไมมีขอซักถามอีก ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่กรุณาสละเวลา
มารวมประชุม ทําใหการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
สําเร็จลุลวงดวยดี และขอปดการประชุมเมื่อเวลา 12.15 น. มีผูถือหุนของบริษัทและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
รวม 99 ราย จากจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 3,510 ราย นับจํานวนหุนได 361,299,106 หุน จากจํานวนหุนที่จําหนาย
แลวทั้งหมด 706,457,300 หุน คิดเปนรอยละ 51.14 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายปลื้มใจ สินอากร)

ลงชื่อ

(นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล)

กรรมการ

หนาที่ 24 / 38

(สิ่งที่สงมาดวย 2)

แผนบันทึกขอมูลรายงานประจําป 2555
พรอมงบการเงินประจําปสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
จัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุม
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(สิ่งที่สงมาดวย 3)
ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษทั
กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไมมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ ความ
เหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงผลการปฎิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทที่ผานมา และเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อ
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป

ประวัติยอของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม

1. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
อายุ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:
:
:
:
:

นายปลื้มใจ สินอากร

กรรมการบริษัท
80 ป
MMP จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
ประวัติการทํางาน
: 2547-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส
จำกัด (มหาชน)
2537-ปจจุบัน
กรรมการบริษัท ทีทแี อนดที จํากัด (มหาชน)
2525-ปจจุบัน
กรรมการและที่ปรึกษากลุมบริษทั จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
การถือหุนในบริษัท
: JTS
50,000 หุน คิดเปน 0.007% ของทุนชําระแลวทั้งหมด
ณ 22 มีนาคม 2556
ESOP Warrant
-ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
: 2 บริษัท ไดแก
- กรรมการ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
: 5 บริษัท (บริษัทยอย และ บริษัทรวม)
ในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
: -ไมม-ี
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
: 8 ป
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการครั้งแรก
19 กุมภาพันธ 2547
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรอบปที่ผานมา
: 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง
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(สิ่งที่สงมาดวย 3)
ประวัติยอของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม

ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประวัติการทํางาน

:

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
กรรมการบริษัท
60 ป
ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟา University of Notre Dame
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟา University of Notre Dame
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา Auckland University
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 146/2011
2553-ปจจุบัน
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
2550-ปจจุบัน
ที่ปรึกษากลุม บริษทั จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
JTS
-ไมมีESOP Warrant
-ไมมี- ไมมี-

การถือหุนในบริษัท
:
ณ 22 มีนาคม 2556
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
:
ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
จํานวนปที่ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการครั้งแรก
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรอบปที่ผานมา

: 1 บริษัท (บริษทั ยอย)
: -ไมม-ี
: 2 ป
27 กรกฎาคม 2553
: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง
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(สิ่งที่สงมาดวย 3)
ประวัติยอของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม

3. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประวัติการทํางาน

:

นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย
กรรมการ
57 ป
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรีครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุน 147/2011
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
กรรมการ
2553-ปจจุบัน
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จำกัด (มหาชน)
2553-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด
2553-ปจจุบัน
ผูจัดการทั่วไป บริษัท อคิวเมนท จํากัด
2552-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
2550-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด
JTS
-ไมมีESOP Warrant
-ไมม-ี
-ไมม-ี

การถือหุนในบริษัท
:
ณ 22 มีนาคม 2556
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
:
ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการครั้งแรก
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรอบปที่ผานมา

: 4 บริษัท (บริษัทยอย และ บริษัทรวม)
: -ไมม-ี
: 2 ป
27 กรกฎาคม 2553
: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง
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(สิ่งที่สงมาดวย 4)
ขอกําหนด และขอบังคับบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
I เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่องขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเปนการสรางความเชื่อมั่นให
เกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบ
ธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแ ทน
ของผูถือหุนที่มีสทิ ธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือ
หลักฐานแสดงความเปน ผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะ พรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการรับรองลายมือ
ชื่อโดยโนตารีพับบลิค
II วิธีการมอบฉันทะ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ไดแก
- แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน
- แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ ําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทีใ่ ชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับ
2. ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะใชหนังสือ
มอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะ
แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น
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(สิ่งที่สงมาดวย 4)
3. บริษัทฯ ไดจัดสงเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพรอมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผูถือหุนทานใดประสงคจะใชหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดตอขอรับไดที่สวนงานธุรการเลขานุการบริษัท โทรศัพท 02-100-8232 หรือ download จากเว็บไซต
ของบริษัทฯ ที่ www.jts.co.th
4. ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือ
หุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูออกเสียงลงคะแนนแทนได โดยสามารถระบุชื่อผูรับ
มอบฉันทะได 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผูรับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได ผูรับมอบฉันทะรายอื่นก็
สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขาประชุมไดเพียงรายเดียว
รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะ
1. นายอาภรณ
เกงพล
อายุ 84 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู เลขที่ 70/466 หมู 7 ตําบล ทาทราย อําเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
11000
2. วาที่รอยตรีอรรณพ
สูทกวาทิน
อายุ 71 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอลฟ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3. นายมณฑล
สุดประเสริฐ
อายุ 53 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู เลขที่ 346 ซอย 16 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
5. กรุณากรอกขอมูลตางๆ ในแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะใหครบถวนและปดอากรแสตมป 20 บาท พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ (ยกเวนการมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระ) เพื่อประโยชนและสิทธิของทานในการเขารวม
ประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจํานวนหุนที่ถือมากกวาจํานวนหุนที่แสดงในสมุดทะเบียนผูถือหุน
III การลงทะเบียนเขารวมประชุม
ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมไดตั้งแตเวลา 13.00
นาฬิกา ของวันที่ 26 เมษายน 2556 เปนตนไป
เมื่อผูถือหุนหรือผูรบั มอบฉันทะลงนามเขาประชุมเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะแจกบัตรลงคะแนนสําหรับแตละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการ
ลงคะแนนเสียงดังนี้
1. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง จะไดรับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
2. ผูรับมอบฉันทะ
2.1 กรณีที่ผูถือหุนไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงไว ผูรับมอบฉันทะจะไดรับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สําหรับการ
พิจารณาลงคะแนนเสียง
2.2 กรณีที่ผูถือหุนไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบรอยแลว
ผูรับมอบฉันทะรายนั้นจะไมไดรับแจกบัตรลงคะแนน ทั้งนี้เนื่องจากเจาหนาที่บริษัทฯ ไดนําคะแนนเสียงที่ผูถือหุนระบุไวใน
หนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกขอมูลรอไวเรียบรอยแลว ในขณะรับลงทะเบียนผูเขาประชุม และจะนําการออกเสียง
ลงคะแนนดังกลาวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผูถือหุนรายอื่น
(สําหรับผูรับมอบฉันทะที่
ตองการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผูมอบฉันทะไวตรวจสอบ
สามารถขอบัตรลงคะแนนไดที่
เจาหนาที่ของบริษัทฯ โดยทานไมสามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมไดอีก)
IV. การออกเสียงลงคะแนน
1. ในการพิจารณาวาระตางๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามในที่ประชุม วามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ
หรือไม ถามี ขอใหผูถือหุนทานนั้นยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่
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ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงของผูถือหุนตามจํานวนหุนที่ถืออยูออกจากคะแนนเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ถาไมมีผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงใหถือวาที่ประชุมผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ
2. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนนั้น
ออกนอกหองประชุมชั่วคราวก็ได
3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใชหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 ดังนี้
ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แต
จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
V

ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน

ขอ 31.

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปน
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนจํานวนไมนอยกวา
ยี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทํา
หนังสือ ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียก
ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึง่ (1) เดือน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุนดังกลาว

ขอ 32.

ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียน
ทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ทั้งนี้ใหลงโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอย
กวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน
ทั้งนี้สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท
กําหนดก็ได

ขอ 33.

หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ

ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน หรือไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุม
ไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ใหการ
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ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใน
กรณีนี้ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบงั คับวาจะตอง
ครบองคประชุม
ขอ 34.

ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธานในที่ประชุมดังกลาว

ขอ 35.

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนใหถือวาหนึง่ (1) หุนมีหนึ่ง (1) เสียง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษ
ในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่
ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1)
ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2)
ใหกรณีดังตอไปนี้ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท
(ค)
การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท
หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน
(ง)
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือ ขอบังคับของบริษัท
(จ)
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ)
การเลิกบริษัท
(ช)
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ทั้งนี้หุนที่บริษัทถืออยูนั้นบริษัทไมมีสทิ ธิออกเสียง

ขอ 36.

กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนพึงกระทํามีดังนี้
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผา นมา
(2)
พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3)
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผล
(4)
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
(5)
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
(6)
กิจการอื่นๆ
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ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2556
ผูถือหุน
บมจ จัสมิน เทเลคอม ซิส
มาดวยตนเอง

ผูรับมอบฉันทะ

โตะลงทะเบียน

โตะลงทะเบียน

แสดงบัตรประจําตัว

แสดงสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ
และบัตรประจําตัวของผรับมอบฉันทะ

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เขาหองประชุม

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ
กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข.
หรือแบบ ค. ที่ผูถือหุนระบุความ
ประสงคในการออกเสียง
ลงคะแนนแตละวาระอยาง

ประธานเปดประชุม
ประธานเสนอวาระการ
ประชม
กรณีที่มีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียง
เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง และ
ป
ประธานหรือเลขานุการบริษัทกลาว
สรป
** กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมือ่ เสร็จสิ้นการประชุม **
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
(ดู หรือ download ไดที่แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ)
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ขอมูลของกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ

ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
วัน/เดือน/ปเกิด
ที่อยู
วุฒิการศึกษา

นายอาภรณ เกงพล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
84 ป
1 กุมภาพันธ 2472
70/466 หมู 7 ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
- M.S. in E.E. (Texas)
- ว.ศ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
ไมมี
ประวัติการทํางาน
ป
ตําแหนง
2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
2553-ปจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
2553-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัย
2553-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
2549-ปจจุบัน ที่ปรึกษา
2545-2549
อนุกรรมการ
2540-2545
กรรมการและอนุกรรรมการ
2520-2533
2496-2533

ผูอํานวยการสถานีวิทยุจุฬาฯ
อาจารยและศาสตราจารยวิศวกรรมไฟฟา

บริษัท
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(ก.ว.) กระทรวงมหาดไทย
ฝายวิชาการ สํานักอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
วัน/เดือน/ปเกิด
ที่อยู

วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
71 ป
28 เมษายน 2485
เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอลฟ ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
ไมมี
ประวัติการทํางาน
ป
ตําแหนง
2553-ปจจุบัน กรรมการกําหนดคาตอบแทน
2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2546-ก.พ.
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
2553
ตรวจสอบ
2546-ปจจุบัน กรรมการ
2544-ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2543-ปจจุบัน ที่ปรึกษา
2541
รักษาการกรรมการผูจัดการ
2540
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะห
2536-2540
กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ
2514-ปจจุบัน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ

บริษัท
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจาพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เรนท-อะ-วี จํากัด
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยแทรกเตอร จํากัด
บริษัทเงินทุน บางกอกเอเชียน จํากัด
บริษัท บางกอกมอเตอรเวอคส จํากัด
บริษัทเงินทุน บางกอกเอเชียน จํากัด / บริษัทเงินทุน
ธุรกิจสวนตัว
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ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
วัน/เดือน/ปเกิด
ที่อยู

นายมณฑล สุดประเสริฐ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
53 ป
11 กรกฎาคม 2503
346 ซอย 16 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วุฒิการศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไมมี
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
ประวัติการทํางาน
ป
2547-ปจจุบัน
ต.ค.2555-ปจจุบัน
ต.ค.2555-ปจจุบัน
2553-2555
2552-2553
2548-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน
2544-2546
2543
2541-2543
2538-2541
2535-2537
2530-2535
2528-2529
2528

ตําแหนง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผัง
เมือง
วิศวกรวิชาชีพ 9 วช.
เลขานุการกรม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
วิศวกรวิชาชีพ 8
วิศวกรวิชาชีพ 7
วิศวกรโยธา 7
วิศวกรโยธา 6
วิศวกรโยธา 5
วิศวกรโยธา 4
วิศวกรโยธา 3
วิศวกรโยธา 3

บริษัท
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
การรถไฟขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
สํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
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โทร. 02-100-8232
รถประจําทางที่ผานอาคาร ไดแกสาย 51, 52, 356, 150, ปอ.150, ปอ 166, ปอ 356
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