วันที่ 28 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1) สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
2) แผนบันทึกขอมูลรายงานประจําป 2558 พรอมงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
3) ประวัตยิ อของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
4) ขอกําหนดและขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
5) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
6) ขอมูลของกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ
7) แผนที่แสดงที่ตั้งอาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล (สถานที่จัดประชุม)
ดวยคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหมีการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
29 เมษายน 2558
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทไดจัดทํา
รายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด รวมทั้ง ไดมีการเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุม
ตามสิ่งที่สงมาดวย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2558
การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558
ขอเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 ปรากฏในรายงานประจําป 2558 ตามสิ่งที่สงมา
ดวย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป
2558
การลงมติ วาระนี้ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ขอเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2) ไดผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชี แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ผานการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผานการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบรอยแลว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 ดังกลาว
การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานประจําป 2558
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 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ การ
จายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานประจําป 2558 ดังนี้
1 ไมจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษทั มีผลขาดทุนสุทธิประจําป 2558
ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนทั้งสิ้น 65,185,713.70
บาท
2 เห็นสมควรใหงดการจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานประจําป 2558 เพื่อนํากําไรสะสมไว
เปนเงินทุนหมุนเวียน
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ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลประจําป 2558 และ ป 2557
ป 2558(ปที่เสนอ)
ป 2557
1. กําไรสุทธิ (บาท)
-300,022,363
-42,024,338
2. จํานวนหุน (หุน)
706,457,300
706,457,300
3. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน)
งดจาย
งดจาย
4. รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท)
งดจาย
งดจาย
5. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติไมจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย และ งดการจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานประจําป 2558
การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 36 (5)
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีเปนประจําทุกป ในป 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
มีมติอนุมัติแตงตั้ง นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวสุพรรณี
ตริยานันทกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท มีคาตอบแทนเปนเงินจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,290,000.00 บาท โดยไมรวม
คาใชจายอื่น
สําหรับปบัญชี 2559 นี้ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได
พิจารณาแลว มีความเห็นวาควรแตงตั้ง
เลขที่ใบอนุญาต
จํานวนปที่ลงนามรับรอง
รายนาม
งบการเงินของบริษัท
1 นายศุภชัย
ปญญาวัฒโน
3930
2 ป (2557-2558)หรือ
2 นางชลรส
สันติอัศวราภรณ
4523
หรือ
3 นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
4498
ผูสอบบัญชี แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน
เปนผูที่มีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแหง และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ
เปนอยางดี ทุกทานไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตองบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัท และผูสอบบัญชีบริษัทยอยของบริษัท ยัง
สังกัดสํานักงาน สอบบัญชีเดียวกัน พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญ
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ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559 เปนเงินจํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน
1,290,000.00 บาท (หนึ่งลานสองแสนเกาหมื่นบาทถวน) โดยไมรวมคาใชจายอื่น ซึ่งเทากับ
คาตอบแทนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในป 2558
สําหรับคาบริการอื่นๆ ในรอบปที่ผานมา บริษัท ไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี สําหรับป 2559
การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ องออกตามวาระ
และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสําหรับป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามขอบังคับของบริษัทขอ 17 กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ
ออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น โดยใหกรรมการที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับ
ตําแหนงอีกได ปจจุบัน บริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 7 อัตรา ในป 2558 นี้กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระมี 3 ทาน ไดแก
1
2
3

วาที่รอยตรีอรรณพ
นางนงลักษณ
นางนิตย

สูทกวาทิน
พงษศรีหดุลชัย
วิเสสพันธุ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจาก บริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวม
กรรมการทั้ง 3 ทาน ที่ตองออกตามวาระ ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ ความเหมาะสม
ดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงการปฎิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทที่ผานมา ของกรรมการทั้ง 3 ทาน ที่ตองออกตามวาระในครั้งนี้แลวเห็นวา กรรมการทั้ง 3 ทาน มี
คุณสมบัติเหมาะสม สมควรไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทและดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีก
วาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยยอของกรรมการทั้ง 3 ทาน ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3)
สําหรับคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2559 นั้น คณะกรรมการบริษัท ไดเห็นชอบดวยความเห็นของ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษัท โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมประการตางๆ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท
รวมทั้งไดเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแลว จึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทน
ตามตําแหนง และคาบําเหน็จสําหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัท
สําหรับป 2559 เปนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ลานบาทถวน) เทากับป 2558 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
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ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบ ริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
คาบําเหน็จของกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559

คาตอบแทนตอเดือน (บาท)
ป 2558
ป 2559 (ปที่เสนอ)
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
คาเบี้ยประชุมตอครั้ง (บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000
มี

มี

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ดังรายนาม
ขางตน กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทและดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควร
กําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง และคาบําเหน็จสําหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ
ชุดตางๆ เปนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ลานบาทถวน)
การลงมติ - การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม (พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 และ ขอบังคับของบริษัท ขอ 22)
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดไววา “ผูถือหุนซึ่ง
มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกได”
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปดโอกาสใหแกผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวในการประชุมครั้งนี้
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559

อนึ่ง บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 (วัน Record Date) ในวัน
อังคารที่ 29 มีนาคม 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน ในกรณีที่
ทานผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณาถือบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง สวนผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงตั้ง
บุคคลอื่นมาเขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 (ติดอากรแสตมป 20 บาท) พรอมแนบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน
หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม และนํามามอบใหที่ประชุมกอนเริ่มการประชุม ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้ง
แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ
ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข.
ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว สวนผูถือหุนทานใดประสงคจะใชหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ทานสามารถติดตอขอรับไดที่สวนงานธุรการเลขานุการบริษัท หรือ Download แบบฟอรมจาก
website ของบริษัทไดที่ www.jts.co.th โดยทานอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบ
ฉันทะ เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนทานก็ได

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สินอากร)
กรรมการ

(นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย)
กรรมการ

สวนงานธุรการเลขานุการบริษัท ฝายบริหารสํานักงาน
โทรศัพท 0 2100 8232
โทรสาร 0 2962 2523

หนา 6/ 33

(สิ่งที่สงมาดวย 1)

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการที่เขารวมประชุม
1 นายรักษ

อุณหโภคา

2
3
4
5
6
7

สูทกวาทิน
สิริสัมพันธ
สินอากร
เฉลิมติระกูล
วิเสสพันธุ
พงษศรีหดุลชัย

นายอรรณพ
พลตรี(หญิง) สุนันทา
นายปลื้มใจ
นายเกรียงศักดิ์
นางนิตย
นางนงลักษณ

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการบริษัท

ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1 นางสาวแสงดาว
เดชาดวงสกุล

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

ผูเขารวมประชุม
1 นายศุภชัย
2 นายวสุ

ผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงาน นายวสุ ประสานเนตร ทนายความ

ปญญาวัฒโน
ประสานเนตร
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เริ่มการประชุม
นางสาว วาสิตา โชติพฤกษ เจาหนาที่ฝายบริหารสํานักงาน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ผูรับ
มอบฉันทะจาก นายวิชัย ตันจริยภรณ ทําหนาที่ผูดําเนินการประชุม กลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม พรอมทั้งแจงวิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมตางๆ โดยสรุปใหที่
ประชุมทราบ กลาวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมตางๆ ประธานที่ประชุมจะ
สอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม ถาไมมีผูถือหุนไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนมีมติเห็นชอบ หรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ สําหรับผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองด
ออกเสียง ขอใหสงบัตรลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใหแกพนักงานของบริษัท ซึ่งจะรับบัตรลงคะแนน
ดังกลาวมาทําการประมวลผล โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ตาม
เงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแตละวาระ สําหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ แบบ ค ที่ผูมอบ
ฉันทะไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวแลวนั้น บริษัทไดบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูถือ
หุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระไวในระบบคอมพิวเตอรแลวในระหวางการลงทะเบียน และจะใชนับเปนมติที่
ประชุม การออกเสียงลงคะแนนใหถือ 1 หุน เปน 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จะเปนไป
ตามเกณฑการลงมติของแตละวาระที่แจงไวในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท
เนื่องจาก ยังไมมีการพิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการ ของบริษัท แทนทานที่ลาออก
ทําใหการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ ยังไมมีผูทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม ผูดําเนินการประชุมซึ่งเปนผูรับมอบฉันทะ
จาก นายวิชัย ตันจริยภรณ ผูถือหุน จึงไดขออนุญาตที่ประชุมปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท ขอ 34 ซึ่งกําหนดไววา
“ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมี แตไมอยูในที่
ประชุมหรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธานในที่ประชุม
ดังกลาว” โดยเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือก นายปลื้มใจ สินอากร ซึ่งเปนกรรมการและเปนผูถือหุนทานหนึ่ง
ของบริษัท ใหทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
ที่ประชุมมีมติเลือก นายปลื้มใจ สินอากร เปนประธานที่ประชุม เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2558
นายปลื้มใจ สินอากร ทําหนาที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุน เขารวมประชุมจํานวน 97 ราย จากจํานวนผูถือหุนของบริษัททั้งหมด 3,750 ราย มีจํานวนหุนของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมนับรวมกันได 364,033,759 หุน จากจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 706,457,300 หุน คิดเปน
รอยละ 51.5295 ครบเปนองคประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 103 และ ขอบังคับของบริษัท
ขอ 33
จากนั้น ประธานฯ จึงกลาวเปดการประชุมเพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไวในหนังสือ
นัดประชุม ดังตอไปนี้
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บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2557
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2557 ใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จํานวนหุนของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เทากับ 364,103,759 หุน
(ขณะดําเนินการประชุมมีผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่ม) ไมมีผูที่ไมมีสิทธิออกเสียงใน
วาระนี้ มติที่ประชุมเปนดังนี้
รอยละของจํานวนหุนทัง้ หมดของผูถือหุน
มติ
จํานวนหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
364,103,759
100
ไมเห็นดวย
0
0
งดออกเสียง
0
N/A

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 ปรากฏอยูใน
รายงานประจําป 2557 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2) ที่บริษัทไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาผลการดําเนินงานดังกลาวแลว เห็นวา
ถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ได
มอบหมายให นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปผล
การดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 ใหผูถือหุนทราบ
นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน กลาวรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 ตอที่ประชุม ดังนี้
ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอยในป 2557 มีดังนี้
‐ รายไดจากการขายและบริการ จํานวน 109.55 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่งมีรายได
จากการขายและบริการอยูที่ 311.20 ลานบาท
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558

‐ รายไดรวม จํานวน 127.61 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่งมีรายไดรวมอยูที่ 348.82 ลาน
บาท
‐ ตนทุนขายและบริการ และคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 180.11 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับป 2556 ซึ่งมีตนทุนขายและบริการ และคาใชจายในการขายและบริหารอยูที่
301.98 ลานบาท
‐ กําไรขั้นตน จํานวน 54.95 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่งมีกําไรขั้นตนอยูที่ 139.73 ลาน
บาท
‐ ขาดทุนสุทธิ จํานวน 133.92 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่งมีกําไรสุทธิอยูที่ 12.01 ลาน
บาท
‐ สินทรัพยรวม จํานวน 1,750.42 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่งมีสินทรัพยรวมอยูที่
1,991.19 ลานบาท
‐ หนี้สินรวม จํานวน 644.68 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่งมีหนี้สินรวมอยูที่ 751.70 ลาน
บาท
‐ สวนของผูถือหุน จํานวน 1,105.74 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่งมีสวนของผูถือหุนอยูที่
1,239.49 ลานบาท
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทยอยในป 2557 มีดังนี้
‐ รายไดจากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม จํานวน 38.35 ลานบาท
เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่งมีรายไดจากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม
อยูที่ 196.20 ลานบาท
‐ รายไดจากธุรกิจบริการโทรคมนาคม จํานวน 9.19 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่งมี
รายไดจากธุรกิจบริการโทรคมนาคมอยูที่ 44.17 ลานบาท
‐ รายไดจากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร จํานวน 62.01 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับป 2556 ซึ่งมีรายไดจากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอรอยูที่ 70.83
ลานบาท
‐ รวมรายไดจากการขายและบริการทั้งสิ้น จํานวน 109.55 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่ง
มีรายไดจากการขายและบริการรวมอยูที่ 311.20 ลานบาท
‐ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 23.03 ลานบาท
‐ รายไดอื่น จํานวน 18.05 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่งมีรายไดอื่นอยูที่ 14.59 ลานบาท
‐ รายไดรวมทั้งสิ้น จํานวน 127.61 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่งมีรายไดรวมอยูที่
348.82 ลานบาท
ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดผลการดําเนินงานไดในรายงานประจําป 2557 ที่บริษัทได
จัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุม
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558

เมื่อผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน กลาวรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557
จบลง ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือมีคําถามที่เกี่ยวของกับวาระนี้ ประธานฯ จึงสรุปวาที่ประชุม
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 ตามที่รายงาน (วาระนี้ไมมีการลงมติ
เนื่องจากเปนวาระเพื่อทราบ)
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผูดําเนินการประชุมแจงวา งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจําป 2557 ตามสิ่งที่สงมาดวย
2) ของหนังสือเชิญประชุม ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด
ผานการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และผานการอนุมัติของ
คณะกรรมการบริษัทแลว จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เมื่อผูดําเนินการประชุมไดแจงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับวาระนี้ตอที่ประชุมแลว ประธานฯ ไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือมีคําถามที่เกี่ยวของกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติอนุมัติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จํานวนหุนของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เทากับ 364,104,759 หุน
(ขณะดําเนินการประชุมมีผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่ม) ไมมีผูที่ไมมีสิทธิออกเสียงใน
วาระนี้ มติที่ประชุมเปนดังนี้
รอยละของจํานวนหุนทัง้ หมดของผูถือหุน
มติ
จํานวนหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
364,104,759
100
ไมเห็นดวย
0
0
งดออกเสียง
0
N/A
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บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 4

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558

พิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
จากผลการดําเนินงานประจําป 2557

และการจายเงินปนผล

ผูดําเนินการประชุมแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 116 และ ขอบังคับของบริษัท ขอ 43 กําหนดให บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวน
หนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัท
มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติ
บุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยที่การจายเงินปนผลนั้นจะตองไมมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ การจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานประจําป 2557 ดังนี้
1 บริษัทไมจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
ประจําป 2557 ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน
ทั้งสิ้น 65,185,713.70 บาท
2 บริษัทเห็นสมควรใหงดการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2557 เพื่อนํากําไร
สะสมไวเปนเงินทุนหมุนเวียน
สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของป 2556 และ 2557 นั้น
บริษัท ไดแจงใหผูถือหุนทราบแลวในหนังสือเชิญประชุม
เมื่อผูดําเนินการประชุมไดแจงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับวาระนี้ตอที่ประชุมแลว ประธานฯ ไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผูถือหุนตั้งประเด็นซักถามดังตอไปนี้
‐ นางนงเยาว ชมภูศรี ผูถือหุนรายยอย มีคําถามดังนี้
“ในป 2556 และ ป 2557 ที่ผานมา บริษัท งดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน จึงอยากทราบวา
บริษัทมีแนวโนมจะจายเงินปนผลในป 2558 หรือไม”
ประธานฯ มอบหมายใหผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินเปนผูตอบคําถามดังกลาว
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินตอบวา
:
“บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินไดนิติ
บุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นในชวงระยะเวลา 2 ป ที่ผานมา จึงไมสามารถจายเงิน
ปนผลไดตามนโยบายขางตน สําหรับในป 2558 นั้น คณะกรรมการจะดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อ
ผูถือหุน”
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เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นและคําถามอื่นใดที่เกี่ยวของกับวาระนี้แลว ประธานฯ จึงขอให
ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติไมจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ งดการ
จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2557 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จํานวนหุนของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เทากับ 364,134,859 หุน
(ขณะดําเนินการประชุมมีผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่ม) ไมมีผูที่ไมมีสิทธิออกเสียงใน
วาระนี้ มติที่ประชุมเปนดังนี้
รอยละของจํานวนหุนทัง้ หมดของผูถือหุน
มติ
จํานวนหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
364,132,059
99.9992
ไมเห็นดวย
2,800
0.0008
งดออกเสียง
0
N/A
วาระที่ 5

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2558
ประธานฯ มอบหมายให นายรักษ อุณหโภคา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ตอที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจงวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 36 (5) ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนประจําทุกป และโดยการ
เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอให
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้ง
เลขที่ใบอนุญาต
จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท
รายนาม
1 นายศุภชัย
ปญญาวัฒโน
3930
1 ป (2557) หรือ
2 นางชลรส
สันติอัศวราภรณ 4523
หรือ
3 นางสาวสุพรรณี
ตริยานันทกุล
4498
ผูสอบบัญชีแหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2558 โดย
กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัท
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ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัท และผูสอบบัญชี
บริษัทยอยของบริษัท ยังสังกัดสํานักงาน สอบบัญชีเดียวกัน
พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนด
คาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2558 เปนเงินจํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 1,290,000.00
บาท (หนึ่งลานสองแสนเกาหมื่นบาทถวน) ซึ่งเทากับคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนในป 2557
สําหรับคาบริการอื่นๆ ในรอบปที่ผานมา บริษัท ไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่
ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัด
เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดแจงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับวาระนี้ตอที่ประชุมแลว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือมีคําถามที่เกี่ยวของกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติอนุมัติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตาม
รายชื่อขางตน เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับปบัญชี 2558 และอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชีประจําป 2558 เปนเงินจํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 1,290,000.00 บาท (หนึ่งลาน
สองแสนเกาหมื่นบาทถวน) ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จํานวนหุนของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เทากับ 364,163,165 หุน
(ขณะดําเนินการประชุมมีผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่ม) ไมมีผูที่ไมมีสิทธิออกเสียงใน
วาระนี้ มติที่ประชุมเปนดังนี้
รอยละของจํานวนหุนทัง้ หมดของผูถือหุน
มติ
จํานวนหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
364,163,165
100
ไมเห็นดวย
0
0
งดออกเสียง
0
N/A
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ องออกตามวาระ และ กําหนดคาตอบแทน
กรรมการสําหรับป 2558
เนื่องจาก ประธานฯ เปนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้ จึงไดมอบหมายให
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และดําเนินการประชุมในวาระ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประธานฯ ไดมอบหมายใหผูดําเนินการประชุมแจงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับวาระนี้ตอที่ประชุม
ซึ่งผูดําเนินการประชุมแจงวา ขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการใน
ขณะนั้น โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง สําหรับในป 2558 มี
กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 3 ทาน ไดแก
1 นายปลื้มใจ
สินอากร
กรรมการ
2 นายเกรียงศักดิ์
เฉลิมติระกูล
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3 พลตรี (หญิง) สุนนั ทา สิริสัมพันธ
อนึ่ง เนื่องจาก บริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวม
กรรมการทั้ง 3 ทาน ที่ตองออกตามวาระ ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ ของกรรมการ
ทั้ง 3 ทาน และเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่
ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาเปนกรรมการของบริษัท และดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีก
วาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตลอดจนมีความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อันเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ของบริษัท
สําหรับขอมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อใหกลับ
เขาดํารงตําแหนงใหมนั้น บริษัท ไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สง
มาดวย 3) ของหนังสือเชิญประชุม
และเพื่อความเปนอิสระในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3
ทาน สมัครใจออกจากที่ประชุมในระหวางที่ ที่ประชุมดําเนินการออกเสียงลงคะแนน
เมื่อผูดําเนินการประชุมไดแจงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับวาระนี้ตอที่ประชุมแลว ประธานฯ ไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือมีคําถามที่เกี่ยวของกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลง
มติเลือกตั้งกรรมการ และไดขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสงบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ทั้ง 3 ทาน พรอมกัน ทั้งที่ เห็นดวย ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 ทาน
กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทและดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้
จํานวนหุนของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เทากับ 364,237,665 หุน
(ขณะดําเนินการประชุมมีผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่ม) ไมมีผูท่ไี มมีสิทธิออกเสียงใน
วาระนี้ มติที่ประชุมเปนดังนี้
รายชื่อกรรมการ/ตําแหนง
1. นายเกรียงศักดิ์
เฉลิมติระกูล
กรรมการ
2. พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายปลื้มใจ
สินอากร
กรรมการ

เห็นดวย
จํานวนหุน
%
364,217,665 99.9945

ไมเห็นดวย
จํานวนหุน
%
20,000 0.0055

งดออกเสียง
จํานวนหุน %
10,000 N/A

364,213,865

99.9935

23,800

0.0065

10,000

N/A

364,167,865

99.9808

69,800

0.0192

10,000

N/A

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล พลตรี (หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ และนายปลื้มใจ สินอากร กลับ
เขาที่ประชุม
ประธานฯ มอบหมายใหผูดําเนินการประชุมแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกําหนด
คาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุม ซึ่งผูดําเนินการประชุมแจงวา คณะกรรมการบริษัท ไดเห็นชอบ
ตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนสําหรับ
กรรมการของบริษัท โดยคํานึงถึงความเหมาะสมประการตางๆ รวมทั้ง การเปรียบเทียบอางอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท
แลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท สําหรับป 2558 เปนเงินรวมทั้งสิ้นไม
เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ลานบาทถวน) ซึ่งเทากับจํานวนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใน
ป 2557 พรอมทั้งไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการรายตําแหนงในจํานวนเทากับที่กรรมการไดรับ
ในป 2557 และขอเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้
บริษัทไดนําเสนอรายละเอียดคาตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษัทไวในหนังสือเชิญ
ประชุมแลว
ผูดําเนินการประชุมแจงวา ในการพิจารณาวาระนี้ มติของที่ประชุมจะตองผานการอนุมัติของที่
ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ
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ผูถือหุนที่มาประชุม และกรรมการซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทและลงทะเบียนเขาประชุมนับจํานวน
หุนไดรวมทั้งสิ้น 50,000 หุน ของดออกเสียงในวาระนี้
เมื่อผูดําเนินการประชุมไดแจงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับวาระนี้ตอที่ประชุมแลว ประธานฯ ไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือมีคําถามที่เกี่ยวของกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติอนุมัติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2558 เปนเงินรวมทั้งสิ้น
ไมเกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ลานบาทถวน) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน
คะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จํานวนหุนของผูถือหุนซึ่งมาประชุมในวาระนี้เทากับ 364,257,665 หุน (ขณะดําเนินการประชุมมี
ผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่ม) ไมมีผูที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเปนดังนี้
รอยละของจํานวนหุนทัง้ หมดของผูถือหุน
มติ
จํานวนหุน
ซึ่งมาประชุม
เห็นดวย
364,140,665
99.9679
ไมเห็นดวย
67,000
0.0184
งดออกเสียง
50,000
0.0137

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา
เพื่อเปดโอกาสใหแกผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกําหนดไวในการประชุมครั้งนี้ ผูถือหุนซึ่งมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมก็ได
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ไมมีเรื่องอื่นใดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน
และกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ
(นายปลื้มใจ สินอากร)

ผูบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย)
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(สิ่งที่สงมาดวย 2)

แผนบันทึกขอมูลรายงานประจําป 2558
พรอมงบการเงินประจําปสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุม
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(สิ่งที่สงมาดวย 3)
ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
I. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไมมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ ความเหมาะสมดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงผลการปฎิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผานมา และเปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป
II. นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึงกรรมการที่มิไดเปนกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไมไดมี
สวนเกี่ยวของกับการบริหารงานประจํา และไมเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท1) ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว
ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการ2) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่
นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอาํ นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผู
มีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือให
เชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม
ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระ
หนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแต
ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
จํานวนใดจะต่ํากวา
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระ
หนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(สิ่งที่สงมาดวย 3)
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถอื หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ
กับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือ ไมเปนหุนสวนที่
มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
รอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
แขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
นิยามกรรมการอิสระดังกลาวขางตนเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ไทย

หมายเหตุ :

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

1)

ผูมีอํานาจควบคุม หมายถึง ผูถือหุนหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการ
จัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ไมวาอิทธิพลดังกลาวจะสืบเนื่องจากการเปนผูถือหุน
หรือไดรับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งคือบุคคลที่เขาลักษณะขอใดขอหนึ่ง
ดังนี้ (ก) การถือหุนเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณควบคุมการแตงตั้ง/ถอดถอนกรรมการได (ค) การมี
พฤติการณควบคุมผูรับผิดชอบการกําหนดนโยบายได (ง) การมีพฤติการณ/ความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
เยี่ยงผูบริหาร

2)

สวนราชการ
แผนดิน

หมายถึง

หนวยราชการที่เปนราชการสวนกลางตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
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III. ประวัติยอของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม

วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
74 ป
ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดแก
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- หลักสูตร คณะกรรมการตรวจสอบ MFR, MIR และ MIA
ประวัตกิ ารทํางาน
: 2553-ปจจุบัน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เจาพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2546-2553
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
2546-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท เรนท-อะ-วี จํากัด
2544-ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2543-ปจจุบัน
ที่ปรึกษา บริษัท กรุงไทยแทรกเตอร จํากัด
การถือหุนในบริษัท
: JTS
-ไมม-ี
ณ 25 มีนาคม 2559
ESOP Warrant
-ไมม-ี
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
: 1 บริษัท ไดแก
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด
ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
: 3 บริษัท
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง
: -ไมม-ี
ทางผลประโยชนตอบริษัท
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
: 11 ป
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการครั้งแรก
: 19 กุมภาพันธ 2547
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท
: 7/7
(จํานวนครั้งการประชุมทั้งหมด/จํานวนครั้งที่เขารวม)
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4
การมี/ไมมีสวนไดเสียในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
1. ไมเปน ญาติสนิทกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท/บริษัทยอย/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
2. ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
3. ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
4. เปน ผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) โดยเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต แตไมไดเปนผูสอบบัญชีของบริษัท

1 ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
อายุ
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:
:
:
:
:
:
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2. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

ความเชี่ยวชาญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:
:

ประวัติการทํางาน

:

นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย
กรรมการ
60 ป
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรีครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการองคกร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุน 147/2011
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
กรรมการ
2553-ปจจุบัน
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด
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 25 มีนาคม 2559
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
:
ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการครั้งแรก
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
(จํานวนครั้งการประชุมทั้งหมด/จํานวนครั้งที่เขารวม)

: 4 บริษทั (บริษัทยอย และ บริษัทรวม)
: -ไมม-ี
: 5 ป
: 27 กรกฎาคม 2553
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท

: 7/7
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นางนิตย วิเสสพันธุ
กรรมการ
55 ป
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ความเชี่ยวชาญ
: การบริหารจัดการธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: -ไมม-ี
ประวัติการทํางาน
: 2553-ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด
2537-ปจจุบัน
ผูอํานวยการฝายการเงิน
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
2536-2537
ผูอํานวยการฝายบริหาร
บานฉางกรุป
2530-2536
ผูชวยผูจัดการฝายสิทธิบัตร
สํานักงานกฎหมาย ติลลิกี แอนด กิบบินส
2525-2530
อาจารย
โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ
การถือหุนในบริษัท
: JTS
-ไมม-ี
ณ 25 มีนาคม 2559
ESOP Warrant -ไมม-ี
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/
: 1 บริษัท ไดแก - ผูอํานวยการฝายการเงิน
ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
: 1 บริษัท (บริษัทยอย)
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง
: -ไมม-ี
ทางผลประโยชนตอบริษัท
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
: 5 ป
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการครั้งแรก
: 27 กรกฎาคม 2553
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
(จํานวนครั้งการประชุมทั้งหมด/จํานวนครั้งที่เขารวม)

3 ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
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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
หลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแ ทนของผูถือหุนทีม่ ีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทฯ 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)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
2. ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะใชหนังสือ
มอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะ
แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น
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3. บริษัทฯ ไดจัดสงเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพรอมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผูถือหุนทานใดประสงคจะใชหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดตอขอรับไดที่สวนงานธุรการเลขานุการบริษัท โทรศัพท 0 2100 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. นายรักษ
อุณหโภคา
อายุ 77 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ที่อยู เลขที่ 6 ซอยพระรามเกา41 (ซอย12 เสรี2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
2. วาที่รอยตรีอรรณพ
สูทกวาทิน
อายุ 74 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนด
คาตอบแทน
ที่อยู เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอลฟ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3. พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ
อายุ 66 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู เลขที่ 38 ซอยประดิพัทธ 10 ถนนประดิพัทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
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 28 เมษายน 2559 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)
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IV. การออกเสียงลงคะแนน
1. ในการพิจารณาวาระตางๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามในที่ประชุม วามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ
หรือไม ถามี ขอใหผูถือหุนทานนั้นยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่
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

ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถอื หุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน หรือไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
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ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุม
ไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ใหการ
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 2559
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2559
ผูถือหุน
บมจ. จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส

มาดวยตนเอง

ผูรับมอบฉันทะ

โตะลงทะเบียน

โตะลงทะเบียน

แสดงบัตรประจําตัว

แสดงสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ
และบัตรประจําตัวของผูรับมอบฉันทะ
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เขาหองประชุม

กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรือแบบ
ค. ที่ผูถือหุนระบุความประสงคในการ
ออกเสียงลงคะแนนแตละวาระอยาง
ชัดเจนแลวจะไมไดรับบัตร

ประธานเปดประชุม
ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ
กรณีที่มีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ใหยกมือและสงบัตรลงคะแนน
เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง และสรุปผล
การลงคะแนน
ประธานหรือเลขานุการบริษัทกลาวสรุป
ผลการลงคะแนนตอที่ประชุม

** กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม **
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
(ดู หรือ download ไดที่แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ หนาเวปไซดของบริษัท)
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ขอมูลของกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ

ชื่อ
ตําแหนง

นายรักษ อุณหโภคา
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
อายุ
77 ป
วัน/เดือน/ปเกิด
29 เมษายน 2482
ที่อยู
เลขที่ 6 ซอยพระรามเกา 41 (ซอย12 เสรี2) แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี University College London, U.K
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
ไมมี
ประวัติการทํางาน
ป
2557-ปจจุบัน
2558-ปจจุบัน
2556-ปจจุบัน
2545-ปจจุบัน
2545-2552
2545-2546
2544-2545
2543-2551
2542-2545
2535-2558
2531-2542
2527-2530
2521-2526
2513-2520

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน
ที่ปรึกษา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รองประธาน
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการการแขงขันทางการคา
กรรมการ
ที่ปรึกษา
หัวหนาทีมที่ปรึกษาธุรกิจ SME
คณะกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการฝายปฏิบัติการ
ผูจัดการอาวุโสดานเทคนิค

บริษัท
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
สมาคมอัสสัมชัญ
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
กระทรวงพาณิชย
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด
บริษัท บริติช-ไทย ชินเทติค เท็กสไทล จํากัด
กระทรวงอุตสาหกรรม
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
บริษัท รูเบีย อินดัสเทรียส จํากัด
เบทาโกร กรุป
บริษัท จอหนสันแอนจอหนสัน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ลีเวอร บราเทอร (ประเทศไทย) จํากัด
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ขอมูลของกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ
ชื่อ
ตําแหนง

วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
อายุ
74 ป
วัน/เดือน/ปเกิด
28 เมษายน 2485
ที่อยู
เลขที่ 101 ซอยพหลโยธินกอลฟ
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
มีในวาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประวัติการทํางาน
ป
ตําแหนง
2553-ปจจุบัน กรรมการกําหนดคาตอบแทน
2547-ปจจุบัน -กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2546-2553
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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

ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
วัน/เดือน/ปเกิด
ที่อยู

พลตรี(หญิง) สุนนั ทา สิริสัมพันธ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
66 ป
6 พฤษภาคม 2493
เลขที่ 38 ซอยประดิพัทธ 10 ถนนประดิพัทธ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
ไมมี

ประวัติการทํางาน
ป
ตําแหนง
2557-ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2550
เลขานุการ

บริษัท
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5
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โทร. 0 2100 8232
รถประจําทางที่ผานอาคาร ไดแกสาย 51, 52, 356, 150, ปอ.150, ปอ 166, ปอ 356
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