ที่ JTS/CS-001/2562
9 มกราคม 2562
แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และกําหนดวันประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัท
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้ วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้ องกับการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลที่เกี่ยว
โยงกัน
เรื่ อง

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โดยที่ประชุมได้ พิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องสําคัญ ดังนี ้
1.

เห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

2561

2.

อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการให้ ก้ ยู ืมเงินในวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้ อย
ล้ านบาทถ้ วน) โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็ นเงินกู้ยืมพร้ อมดอกเบี ้ยจํานวน 312,480,000
บาท มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้ อีก 12 เดือน รวมเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 24
เดือน แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“JAS”) ซึง่ เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท (JAS เป็ นผู้ถือหุ้นบริษัททางตรงร้ อยละ 32.80 และถือหุ้นทางอ้ อมโดยผ่าน
บริษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด (ถือหุ้นบริษัทร้ อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
อมในบริษัทเท่ากับร้ อยละ
(ถือหุ้นบริ ษัทร้ อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทังทางตรงและทางอ้
้
50.91 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท) (“รายการให้ ก้ ูยืมเงิน”)
รายการให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็ นการเข้ าทํารายการกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 5 กล่าวคือ เป็ นรายการให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการเปิ ดเผย
ข้ อมูล และการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรี ยกว่า
“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 32.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ

968,656,003 บาท (เก้ าร้ อยหกสิบแปดล้ านหกแสนห้ าหมื่นหกพันสามบาท)) โดยคํานวณจากงบการเงิน
รวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัท
เข้ าทํารายการให้ ก้ ยู ืมเงินในวงเงิน 27,500,000 บาท โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.08 ต่อปี มีระยะเวลา
การกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้ อีก 12 เดือน รวมเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน แก่บคุ คลที่
เกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“JAS”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท รายการให้ ก้ ยู ืมเงิน รวมดอกเบี ้ย มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 2.96 ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ
968,656,003 บาท (เก้ าร้ อยหกสิบแปดล้ านหกแสนห้ าหมื่นหกพันสามบาท))
ดังนัน้ รายการให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่าว เมื่อรวมกับรายการให้ ก้ ยู ืมล่าสุด ทําให้ มีขนาดของรายการรวมสูงสุด
เท่ากับร้ อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้ าร้ อยหกสิบแปดล้ านหกแสนห้ าหมื่นหกพันสาม
บาท))
เนื่องจากขนาดรายการมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท ดังนัน้
บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้ ก้ ยู ืมเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(2) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมตั ิรายการให้ ก้ ยู ืมเงิน โดยบริ ษัทจะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
เป็ นฐานในการนับคะแนน
(3) แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้ ก้ ยู ืมเงิน รวมทังจั
้ ดส่ง
ความเห็นดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน หรื อรายการให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่าว ปรากฏตาม
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้ องกับการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
3.

อนุมตั ิให้ แต่งตัง้ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จํากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึง่ เป็ นที่ปรึกษา
ทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่ เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

4.

อนุมตั ิกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ออดิทอเรี ยม ชัน้ 3 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
27 เมษายน 2561
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
(มหาชน) ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
โดยให้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันที่ 24 มกราคม
2562 (Record Date) รวมทังมอบหมายให้
้
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้จดั การ และ/หรื อ
บุคคลอื่นใดซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้จดั การ มีอํานาจพิจารณา
อนุมตั ิแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
รวมทังแก้
้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 หาก
บริษัทประสบปั ญหาในการจัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูล ซึง่ ทําให้ การจัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูลดังกล่าว
เพื่อส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จะต้ องทําภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เกิดความล่าช้ า
หรื อเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ มีความจําเป็ นต้ องแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความ
เหมาะสม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรี ยกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 และเอกสารประกอบการ
ั ้ วนั พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้ นไป
ประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.jts.co.th) ได้ ตงแต่
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
(นายปลื ้มใจ สินอากร)
ประธานกรรมการ

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน:
การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิการให้ ก้ ยู ืมเงินใน
วงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็ นเงินกู้ยืมพร้ อมดอกเบี ้ย
จํานวน 312,480,000 บาท มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้ อีก 12 เดือน รวมเป็ นระยะเวลาไม่
เกิน 24 เดือน แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“JAS”) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
บริ ษัททางตรงร้ อยละ 32.80 และถือหุ้นทางอ้ อมโดยผ่านบริ ษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด (ถือหุ้นบริษัทร้ อยละ
9.06) และบริ ษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (ถือหุ้นบริ ษัทร้ อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อมในบริ ษัทเท่ากับร้ อยละ 50.91 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (“รายการให้ ก้ ยู มื
เงิน”)
รายการให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่าว เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็ นการเข้ าทํารายการกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท โดยถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 5 กล่าวคือ เป็ นรายการให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงินตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการ
สูงสุดเท่ากับร้ อยละ 32.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ณ วันที่
30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้ าร้ อยหกสิบแปดล้ านหกแสนห้ าหมื่นหกพันสามบาท) โดยคํานวณจาก
งบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ทั ้งนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าทํา
รายการให้ ก้ ยู ืมเงินในวงเงิน 27,500,000 บาท โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็ นเงินกู้ยืมพร้ อมดอกเบี ้ย
จํานวน 28,644,000 บาท มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้ อีก 12 เดือน รวมเป็ นระยะเวลา
ไม่เกิน 24 เดือน แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“JAS”) โดยมี
ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 2.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดย
คํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่ ขนาดรายการดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ
3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท อันเข้ าข่ายที่บริษัทต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ก่อนเข้ าทํารายการและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนั ้น รายการให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่าว เมื่อรวมกับรายการให้ ก้ ยู ืมล่าสุด ทําให้ มีขนาดของรายการสูงสุดรวมเท่ากับ
ร้ อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1

เนื่องจากขนาดรายการมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัท
จึงมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1)
เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้ ก้ ยู ืมเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(2)
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิรายการให้ ก้ ยู ืมเงิน โดยบริ ษัทจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นฐานในการนับคะแนน1
(3)
แต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ ความเห็นเกี่ ยวกับรายการให้ ก้ ูยืมเงิน รวมทัง้ จัดส่งความเห็น
ดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการนี ้ บริ ษัท ได้ มีมติแต่งตั ้ง บริ ษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จํากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ (IFA)
ทังนี
้ ้ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้ ก้ ยู ืมเงิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัท ซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ
อนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าทํารายการ

2.

คู่กรณีท่เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ให้ ก้ :ู บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ก้ :ู
บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (JAS)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างกัน: JAS เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท โดยถื อหุ้นทางตรงร้ อยละ 32.80 และ
ทางอ้ อมโดยผ่านบริ ษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํ ากัด (ถือหุ้นบริ ษัทร้ อยละ
9.06) และบริ ษัท ที .เจ.พี . เอ็ น จิ เนี ย ริ่ ง จํ ากัด (ถื อ หุ้น บริ ษั ท ร้ อยละ 9.05) รวม
สัด ส่วนการถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมเท่า กับร้ อยละ 50.91 ของ
จํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัท
ลักษณะทั่วไปของรายการ
บริ ษัทตกลงให้ JAS กู้ยืมเงินในวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ
2.08 ต่ อ ปี รวมเป็ นเงิ น กู้ยื ม พร้ อมดอกเบี ย้ จํ า นวน 312,480,000 บาท เพื่ อ ใช้ เ ป็ นเงิ น ทุ น หมุน เวี ย น ซึ่ง มี

3.

1

ผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ยในกรณี น้ ี คือ JAS บริ ษทั เอเซียส รี เยนแนล เซอร์วสิ จํากัด และบริ ษทั ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (ซึ่งบริ ษทั เอเซี ยส รี เยนแนล เซอร์วสิ จํากัด และบริ ษทั ที.เจ.พี.เอ็นจิเนี ยริ่ ง
จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของ JAS) รวมถึงนายปลื้มใจ สิ นอากร

2

ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้ อีก 12 เดือน รวมเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน โดยมี
เงื่อนไขว่าให้ JAS ชําระดอกเบี ้ยให้ แก่บริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
อัตราดอกเบี ้ยซึ่งบริ ษัทตกลงเรี ยกเก็บจาก JAS จะเป็ นอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจําถัวเฉลี่ย 12 เดือนของ
สถาบัน การเงิ น ใหญ่ 3 ราย (กล่าวคื อ ธนาคารกรุ ง เทพ ธนาคารกรุ ง ไทย และธนาคารกสิก รไทย) ณ วัน ที่
คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
หรื อรายการให้ ก้ ยู ืมเงินนี ้ ซึง่ คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 1.08 ต่อปี บวกเพิ่มร้ อยละ 1 ซึง่ สูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยซึ่งบริ ษัท
อาจได้ รับจากการฝากเงินจํานวนดังกล่าวไว้ กบั สถาบันการเงินสําหรับระยะเวลาที่ใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้ เมื่อการให้ ก้ ู
เงินครบกําหนดชําระ 12 เดือน และ JAS ประสงค์จะกู้เงินต่ออีก 12 เดือน บริ ษัทจะมีการปรับอัตราดอกเบี ้ย
เงินฝากประจําให้ เป็ นอัตราล่าสุด ตามที่แต่ละธนาคารประกาศ ณ เวลาขณะนัน้
4.

มูลค่ ารวมและเกณฑ์ ท่ใี ช้ กาํ หนดมูลค่ ารวมของรายการ
รายการให้ ก้ ูยืมเงินรวมดอกเบี ้ย มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 32.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษัท (มูลค่าสินทรั พย์ ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท
(เก้ า ร้ อยหกสิ บ แปดล้ า นหกแสนห้ า หมื่ น หกพัน สามบาท)) โดยคํ า นวณจากงบการเงิ น รวมฉบับ สอบทาน
ของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท
เข้ าทํารายการให้ ก้ ยู ืมเงินในวงเงิน 27,500,000 บาท รายการให้ ก้ ยู ืมเงินรวมดอกเบี ้ย มีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้ อยละ 2.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ดังนัน้ รายการให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่าว เมื่อรวมกับรายการให้ ก้ ยู ืมล่าสุด ทําให้ มีขนาดของรายการสูงสุดรวมเท่ากับ
ร้ อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ณ วันที่
30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้ าร้ อยหกสิบแปดล้ านหกแสนห้ าหมื่นหกพันสามบาท))

5.

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่าวเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ซึ่งถือ
หุ้นทั ้งทางตรงและทางอ้ อมรวมกันเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.91 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และลักษณะของส่วนได้ เสียดังนี ้

3

รายชื่อ

ลักษณะส่ วนได้ เสีย

1.

บริ ษั ท จัส มิ น อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล
จํากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

2.

บริ ษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส
จํากัด1

2

3.

บริ ษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

4.

นายปลื ้มใจ สินอากร

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และ
เป็ นบริ ษัทย่อยของ JAS

กรรมการของ JAS

จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท
(ข้ อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561)
231,714,400 หุ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ 32.80 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัท)
64,027,700 หุ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ 9.06 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัท)
63,918,000 หุ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ 9.05 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัท)
50,000 หุ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัท)

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

JAS บริ ษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด และบริ ษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด รวมถึงนายปลื ้มใจ สินอากร
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้ ก้ ยู ืมเงินแก่ JAS
6.

แหล่ งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
แหล่งเงินทุนที่บริ ษัทได้ นํามาให้ ก้ ยู ืมแก่ JAS นันมาจากเงิ
้
นฝากและเงินลงทุนชัว่ คราวที่บริ ษัทฝากไว้ กบั สถาบัน
การเงิน ซึง่ ภายหลังจากที่บริ ษัทได้ ให้ ก้ ยู ืมเงินแก่ JAS ดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการ
ทําธุรกิจ
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7.

การเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เพื่อมีมติอนุมตั ิให้
นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน (หรื อรายการให้ ก้ ยู ืมเงิน) แก่
JAS นัน้ มีกรรมการบริ ษัทจํานวน 3 ท่าน คือ นายปลื ้มใจ สินอากร ประธานกรรมการบริ ษัท นางนงลักษณ์
พงษ์ ศ รี ห ดุล ชัย กรรมการ และนางนิ ต ย์ วิ เ สสพัน ธุ์ กรรมการ เป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย (รวมเรี ย กว่ า
“กรรมการที่มีส่วนได้ เสีย”) ดังนัน้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียดังกล่าว จึงไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม และไม่ได้ ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว

8.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณา (ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย) ถึงเหตุผลและประโยชน์สงู สุดแล้ ว มีมติเห็น
ว่าการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ โดยตรงต่อบริ ษัท
นอกจากนี ้ อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมในครัง้ นี ้สูงกว่าอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่บริ ษัทจะได้ รับจากการฝากเงินไว้ กบั
สถาบันการเงินในปั จจุบัน จึงมีมติเห็นชอบการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ในวงเงินจํ านวน
300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.08 ต่อปี และให้ นําเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัทเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน หรื อรายการ
ให้ ก้ ยู ืมเงินแก่ JAS ดังกล่าว โดยบริ ษัทตกลงจัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (กล่าวคือ บริ ษัท ออพท์เอเชีย
แคปิ ตอล จํากัด ) เพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของรายการ
ให้ ก้ ยู ืมเงิน และความเป็ นธรรมและเงื่อนไขของรายการให้ ก้ ยู ืมเงิน

9.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการของบริ ษัทที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 8.
ไม่มี
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