ที่ JTS/CS-021/2564
วันที่ 24 สิงหาคม 2564
เรื่ อง

การทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทย่อยและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ การเพิ่มจํานวนกรรมการและ
การแต่งตังกรรมการใหม่
้
เพิ่มเติม การยกเลิกและกําหนดวันประชุมและวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2564 (Record Date) ใหม่

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด

2.

สารสนเทศเกี่ ย วกับ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของบริ ษั ท จัส มิ น เทเลคอม ซิ ส เต็ ม ส์ จํ า กัด
(มหาชน)

อ้ างถึง หนังสือแจ้ งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ JTS/CS-020/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564
บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
7/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ในเรื่ องที่สาํ คัญ ดังนี ้

1.

อนุมตั ิให้ บริ ษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด ("JasTel") ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในธุรกิจ

เหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) ซึง่ เป็ นธุรกิจใหม่ที่ JasTel อยูใ่ นช่วงเริ่ มลงทุนโดยได้ จดั ซื ้อเครื่ องขุดบิตคอยน์ไปแล้ ว
200 เครื่ อง มูลค่า 50.01 ล้ านบาท และอนุมตั ิการจัดซื ้ออุปกรณ์ที่จําเป็ นในการประกอบธุรกิจดังกล่าวเพิ่มเติม ได้ แก่ 1)
เครื่ องขุดบิตคอยน์จํานวน 1,200 เครื่ องและ 2) ระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์อื่น ๆ คิดเป็ นมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 269.35
ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) จํานวนรวมทังสิ
้ ้น 319.36 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ การซื ้ออุปกรณ์เพิ่มเติมของ JasTel ข้ างต้ น ถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตามนัยของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้ มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคํานวณตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ ร้ อยละ 22.26 เมื่อใช้ ฐานในการคํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่

30 มิถนุ ายน 2564 ซึง่ ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แล้ ว และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ฯ ในครัง้ นี ้ จะมีขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนประมาณร้ อยละ 26.40 จึงถือเป็ นรายการประเภท
ที่ 2 ตามประกาศเรื่ องรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ กล่าวคือ ขนาดของรายการมากกว่าร้ อยละ 15 แต่ตํ่ากว่า
ร้ อยละ 50 บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จะต้ อง 1) เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทย่อยดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 2) จัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทย่อย
ดังกล่าวภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนี ้ บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

2.

อนุมัติการขอรั บความช่วยเหลือทางการเงิ นจาก บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํ ากัด (มหาชน)

(“JAS”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ 1 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในการจัดซื ้ออุปกรณ์สําหรับเหมืองขุดบิตคอยน์ตามข้ อ
0

1. ภายในวงเงินไม่เกิน 200 ล้ านบาท (สองร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.25 ต่อปี ดอกเบี ้ยจ่ายจํานวน
7.92 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ การขอรั บความช่วยเหลือทางการเงิ นจาก JAS เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
เนื่องจากเป็ นการเข้ าทํารายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 5 กล่าวคือ เป็ น
รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการ
เปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมี
ขนาดของรายการเท่ากับร้ อยละ 2.08 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของ
บริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เท่ากับ 380,968,050.09 บาท) ซึ่งเกินกว่าร้ อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ ส่งผลให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทก่อนเข้ าทํารายการ
และเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนึ่ง รายละเอียดเพิ่มเติมของการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก JAS ปรากฏตามสารสนเทศ
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

3.

เห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มจํานวนกรรมการและการแต่งตังให้
้ 1)

นายวีรยุทธ โพธารามิก และ 2) นายกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริ ญ ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่ของบริ ษัทฯ เพิ่มเติมเพื่อให้ การบริ หารงานมีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับนโยบาย
ของคณะกรรมการ

4.

ตามที่ บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่ องการกําหนดวัน เวลา และวาระประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2564 รวมทังกํ
้ าหนดวัน

1

JAS เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท โดยรวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทังทางตรงและทางอ้
้
อมในบริ ษัท มีจํานวนเท่ากับร้ อยละ 50.91 ของ
จํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท

กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2564 (Record Date) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
อ้ างถึงนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2564 มีมติอนุมตั ิให้ ยกเลิกวัน เวลาและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 3/2564 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่กําหนดไว้ เดิม ซึ่งจะมีผลเป็ นการยกเลิก Record Date
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ไปด้ วยในตัว เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทมีการเพิ่มวาระการเพิ่มจํานวนกรรมการและการ
แต่งตังกรรมการใหม่
้
และอนุมตั ิให้ กําหนดวันและเวลาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2564 ใหม่ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564
เวลา 14.00 น. โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ พระราชกําหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 3

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ของบริ ษัทฯ

วาระที่ 4

พิจารณาเปลีย่ นชื่อ และตราประทับของบริ ษัทฯ รวมทังแก้
้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับชื่อของบริ ษัทฯ และตราประทับของบริ ษัทฯ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั เิ พิ่มจํานวนกรรมการและแต่งตังกรรมการใหม่
้
เพิ่มเติม

วาระที่ 6

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

5.
อนุมตั ิและกําหนด Record Date ใหม่เพื่อสิทธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2564 ในวันที่
8 กันยายน 2564
อนึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถเรี ยกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2564 และเอกสารประกอบการประชุม
ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (http:www.jts.co.th) ได้ ตงแต่
ั ้ วนั พุธที่ 8 กันยายน 2564
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

(นายดุสติ ศรี สง่าโอฬาร)
กรรมการผู้จดั การ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย : สารสนเทศตามบัญชี 1

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัดตามบัญชี (1)
บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด (“JasTel”) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) ซึง่ เป็ นธุรกิจใหม่ที่ JasTel อยู่ในช่วง
เริ่ มลงทุนโดยได้ จดั ซื ้อเครื่ องขุดบิตคอยน์ไปแล้ ว 200 เครื่ อง มูลค่า 50.01 ล้ านบาท และอนุมตั ิการซื ้ออุปกรณ์ ท่ี
จําเป็ นในการประกอบธุรกิจดังกล่าวเพิ่มเติม ได้ แก่ 1) เครื่ องขุดบิตคอยน์จํานวน 1,200 เครื่ องและ 2) ระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ อื่น ๆ จากผู้ขาย ซึ่งคิดเป็ นมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 269.35 ล้ านบาท โดยมูลค่าการลงทุนใน
ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) จํานวนรวมทังสิ
้ ้น 319.36 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ การซื ้ออุปกรณ์ เพิ่มเติมของ JasTel ข้ างต้ น ถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรั พย์ ตามนัยของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สิน (และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษัทจดทะเบี ยนในการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ องรายการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ”) โดยมี
ขนาดรายการสูงสุดเมื่อคํานวณตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ ร้ อยละ 22.26 เมื่อใช้ ฐานในการ
คํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ซึง่ ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ แล้ ว และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบ
แทนที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในครัง้ นี ้ จะมีขนาดรายการรวมตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนประมาณร้ อยละ 26.40 จึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่ องรายการได้ มา
หรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ กล่าวคือ ขนาดของรายการมากกว่าร้ อยละ 15 แต่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 บริ ษัทฯ จึงมี
หน้ าที่จะต้ อง 1) เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทย่อยดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ 2) จัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้ าทํ ารายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ของบริ ษัทย่อย
ดังกล่าวภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”)
บริ ษัทฯ ในฐานะบริ ษัทใหญ่ของ Jastel จึงขอเปิ ดเผยข้ อมูลรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทย่อย โดย
รายละเอียดของการเข้ าทํารายการสรุ ปได้ ดงั นี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
วันที่ 24 สิงหาคม 2564

2.

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ซือ้

:

บริ ษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด (“JasTel”)

:

ผู้ประกอบการที่ไม่เข้ าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ โดยการจัดซื ้อ
ผ่าน JTS

ความสัมพันธ์ :

บริ ษัทฯ และ JasTel อยู่ระหว่างติดต่อและคัดเลือกผู้ขายที่เป็ นผู้ประกอบการที่
มีความน่าเชื่ อถือและเสนอเงื่ อนไขที่เหมาะสม ทัง้ นี ้ ผู้ขายจะไม่เข้ าข่ายเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ

ผู้ขาย

3.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ และรายละเอียดของรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
3.1

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ลักษณะของรายการ

วันที่ทาํ รายการ

JasTel จะซื ้อ 1) เครื่ องขุดบิตคอยน์ และ 2) ระบบไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ อื่น ๆ เพิ่มเติม สําหรับการประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิต
คอยน์ (Bitcoin Mining)
JasTel คาดว่าจะจัดซื ้อทรัพย์ สินและอุปกรณ์ ดงั กล่าวภายใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

วั ต ถุ ป ระสงค์ การเข้ าทํ า เพื่ อ นํ า อุ ป กรณ์ ม าใช้ ในการประกอบธุ ร กิ จ เหมื อ งขุ ด บิ ต คอยน์
รายการ
(Bitcoin Mining)
มูลค่ าการเข้ าทํารายการ
มูลค่าที่ซื ้อในครัง้ นี ้ 269.35 ล้ านบาท รวมการลงทุนทังหมด
้
319.36
ล้ านบาท

ทังนี
้ ้ การลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) JasTel จะต้ องจัดซื ้ออุปกรณ์ เฉพาะ
ทางจํานวนมากเพื่อให้ มีพลังประมวลผล (Total Hash Rate) สูง และเข้ าร่ วมกับ Mining Pool
เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนของบิตคอยน์จากการขุดอย่างมีนยั สําคัญ โดยทาง JasTel ได้ จดั ซื ้อเครื่ อง
ขุดบิตคอยน์ไปแล้ ว 200 เครื่ อง มูลค่า 1,493,700 ดอลลาร์ สหรัฐ คิดเป็ นประมาณ 50.01 ล้ านบาท
(1 ดอลลาร์ สหรัฐ มีอตั ราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 33.48 บาท ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564) และการขอ
อนุมตั ิการซื ้ออุปกรณ์ ที่จําเป็ นในการประกอบธุรกิจดังกล่าวเพิ่มเติม ได้ แก่ 1) เครื่ องขุดบิตคอยน์
จํานวน 1,200 เครื่ อง มูลค่า 6,892,416 ดอลลาร์ สหรั ฐ คิดเป็ นประมาณ 230.76 ล้ านบาท (1
ดอลลาร์ สหรัฐ มีอตั ราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 33.48 บาท ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564) 2) ระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ อื่น ๆ มูลค่าจํานวน 38.59 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 269.35
ล้ านบาท โดยมูลค่าการลงทุนในธุรกิ จเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) จํานวนรวมทัง้ สิน้
319.36 ล้ านบาท
3.2

ประเภทและขนาดรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
บริ ษัทฯ ใช้ ข้อมูลตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึง่ ผ่านการ
สอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ในการคํานวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

หน่วย: ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หัก หนี ้สินรวม
หัก สินทรัพย์สิทธิการใช้
หัก สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
หัก ค่าความนิยม
หัก ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
มูลค่ าสินทรั พย์ ท่ มี ีตัวตนสุทธิ
กําไรสุทธิ

จํานวนเงิน
1,209.91
(711.60)
(112.63)
(10.50)
5.79
380.97
47.55

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ดังนี ้
เกณฑ์ การคํานวณ
สูตรการคํานวณ
ขนาดรายการ
ขนาดรายการ
1.เกณฑ์มลู ค่า
(NTA ของเงินลงทุนในบริ ษัท) X สัดส่วนที่ ไม่สามารถคํานวนได้
ได้ มาหรื อจําหน่ายไป X 100
_________________________________ เนื่องจากไม่มีการซื ้อหุ้นใน
สินทรัพย์สทุ ธิ (NTA)
NTA ของบริ ษัทจดทะเบียน
กิจการ
(กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของเงิน ไม่สามารถคํานวนได้
2. เกณฑ์กําไรสุทธิจาก
ลงทุนในบริ ษัท) X สัดส่วนที่ซื ้อหรื อขาย X
100
การดําเนินงาน
เนื่องจากไม่มีการซื ้อหุ้นใน
____________________________________
กิจการ
กําไรสุทธิของบริ ษัทจดทะเบียน
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของ

สิ่งตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของ

หลักทรัพย์ที่ออกเพื่อ
ชําระค่าสินทรัพย์

(มูลค่าที่จ่ายหรื อได้ รับ) X 100
_______________________

สินทรัพย์รวมของบริ ษัท

(จํานวนหุ้นทุนที่บริ ษัทออกเพื่อชําระค่า
สินทรัพย์) X 100
_______________________

จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วของบริ ษัท

= 269.35 x 100 / 1,209.91
= 22.26%

ไม่สามารถคํานวณได้
เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพี่อ
ชําระมูลค่าสินทรัพย์

การลงทุนเพิ่มเติมของ JasTel ในครัง้ นี ้มีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคํานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิ่งตอบแทนเท่ากับร้ อยละ 22.26 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ของ
บริ ษั ท ฯ ตามเกณฑ์ มูล ค่า รวมของสิ่ ง ตอบแทน ที่ เ กิ ด ขึ น้ ระหว่ าง 6 เดื อน ก่ อนวัน ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทในครัง้ นี ้ (รายการได้ มาซึง่ เครื่ องขุดบิตคอยน์จํานวน 200 เครื่ อง) จะมีขนาด
รายการรวมตามเกณฑ์ มูล ค่ารวมของสิ่ ง ตอบแทนประมาณร้ อยละ 26.40 ขนาดของรายการ
ดังกล่าวจึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่ องรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
กล่าวคือ ขนาดของรายการมากกว่าร้ อยละ 15 แต่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จะต้ อง 1)
เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวของบริ ษัทย่อยต่อตลาดหลักทรัพย์
ฯ และ 2) จัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการดังกล่าวของบริ ษัทย่อยภายใน 21
วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.

รายละเอียดของสินทรั พย์ และมูลค่ าสินทรั พย์ ท่ ไี ด้ มา
รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ JasTel จะซื ้อมี ดังต่อไปนี ้
1) เครื่ องขุดบิตคอยน์
Bitmain Antminer S19J Pro100T หรื อเทียบเท่า

2) ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ แก่
2.1) ระบบไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเชื่อมต่อเข้ ากับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงหม้ อแปลงไฟฟ้า เพื่อแปลง
ไฟฟ้าแรงสูง ให้ อยู่ในระดับ 220 Volts และต่อเข้ ากับระบบชุดอุปกรณ์ ควบคุมระบบไฟฟ้า เพื่อ
แยกโซนของการทํางาน และควบคุมความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและป้องกันการลัดวงจร
2.2) ระบบระบายอากาศ เพื่อคุมคุมการถ่ายเทของอากาศและระบายความร้ อนของเครื่ องขุดให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3) ระบบโครงข่าย เป็ นโครงข่ายอินเตอร์ เน็ต และโครงข่ายของเครื่ องขุด รวมถึงความปลอดภัยใน
เรื่ องของการเข้ าถึงจากอินเทอร์ เน็ต
2.4) ระบบควบคุมความปลอดภัย ในการเข้ าถึงทางกายภาพ เช่นระบบ Access Control และ
ระบบกล้ องวงจรปิ ด รวมถึงระบบดับเพลิงกรณีเหตุฉกุ เฉิน
5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชําระราคา
5.1 มูลค่าเครื่ องบิตคอยน์ จํานวน 280.77 ล้ านบาท เงื่อนไขของการซื ้อขายมีการมัดจําราคาซื ้อขาย
บางส่วน และชําระค่าซื ้อขายส่วนที่เหลือก่อนการจัดส่งสินค้ าจากผู้ขาย
5.2 มูลค่าระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ จํานวน 38.59 ล้ านบาท เงื่อนไขของการจ่ายจะชําระเมื่อส่งมอบหรื อ
ติดตังแล้
้ วเสร็ จ

6.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสินทรั พย์ ท่ ไี ด้ มา
การกําหนดมูลค่าของสินทรัพย์จะเป็ นไปตามราคาของเครื่ องขุดบิตคอยน์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง

7.

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัท
การเข้ าซื ้อสินทรัพย์ในครัง้ นี ้จะทําให้ JasTel มีอปุ กรณ์ ที่จําเป็ นในการประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์
(Bitcoin Mining) ซึง่ เป็ นธุรกิจใหม่ที่ JasTel ได้ ศกึ ษาข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนี ้เป็ นอย่างดีมาเป็ นระยะเวลา
หนึง่ แล้ ว และเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็ นการลงทุนในระยะยาว ซึง่ จะสามารถสร้ างรายได้ ใหม่
ให้ แก่ JasTel และบริ ษัทฯ

8.

แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการซือ้ สินทรั พย์
จากเงินทุนของหมุนเวียนของ JasTel และเงินกู้จาก JAS หรื อสถาบันการเงิน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณา
ขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จาก JAS ตามวิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ จ ะพิ จ ารณาดํ า เนิ น การต่อ ไป
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฎในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2)

9.

เงื่อนไขในการทํารายการ
-ไม่มี -

10.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริ ษัท ในการประชุม ครั ง้ ที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่าการเข้ าทํารายการของ JasTel ในครั ง้ นีม้ ีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ สูงสุดต่อ
JasTel และบริ ษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JasTel เนื่องจากการซื ้ออุปกรณ์ เพิ่มเติมในครัง้ นี ้เป็ น
การเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจขุดเหมืองบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) ซึง่ เป็ นธุรกิจใหม่ที่ JasTel เริ่ ม
ลงทุน ซึง่ ธุรกิจดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ JasTel ส่งผลให้ ธุรกิจของ JasTel เติบโต
และสร้ างผลประโยชน์ รวมทังมู
้ ลค่าแก่ JasTel และบริ ษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JasTelในระยะ
ยาว

11.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการบริษัท ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 10.
-ไม่มี -

สิ่งที่ส่งมาด้ วย : สารสนเทศตามบัญชี 2

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
การขอรั บความช่ วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2564 มีมติอนุมตั ิการขอรั บความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
(“JAS”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ 2เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในการจัดซื ้ออุปกรณ์ สําหรับเหมืองขุดบิตคอยน์ภายใน
วงเงินไม่เกิน 200 ล้ านบาท (สองร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้ อยละ 5.25 ต่อปี ดอกเบีย้ จ่ายจํานวน 7.92
ล้ านบาท
1

ทังนี
้ ้ การขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก JAS เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็ น
การเข้ าทํารายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 5 กล่าวคือ เป็ นรายการรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการ
ที่เกี่ ยวโยงกัน (และที่แก้ ไขเพิ่ มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการเปิ ดเผย
ข้ อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึง่ มีขนาดของรายการเท่ากับร้ อยละ 2.08 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
(มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 380,968,050.09 บาท) ซึง่ เกินกว่าร้ อยละ
0.03 แต่ไม่เกิ นร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าสิน ทรั พย์ ที่มีตัวตนสุทธิ ข องบริ ษัทฯ ส่ง ผลให้ ต้องได้ รับอนุมัติจากที่ ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทก่อนเข้ าทํารายการและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทฯ จึงขอเปิ ดเผยรายละเอียดการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2564 ของบริ ษัทฯ ซึง่ จัดขึ ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 มีมติ
อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าทํารายการ บริ ษัทฯ คาดว่าจะเข้ าทําสัญญากู้เงินกับ JAS ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2564

2.

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ให้ ก้ ู : บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (JAS)
ผู้ก้ ู : บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างกัน: JAS เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ โดยถื อหุ้นทางตรงร้ อยละ 32.80 และ
ทางอ้ อมโดยผ่านบริ ษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด (ถือหุ้นบริ ษัทร้ อยละ
9.06) และบริ ษัท ที . เจ.พี . เอ็น จิ เ นี ยริ่ ง จํ ากัด (ถื อหุ้น บริ ษัท ร้ อยละ 9.05) รวม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมเท่ากับร้ อยละ 50.91 ของ

2

JAS เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท โดยรวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทังทางตรงและทางอ้
้
อมในบริ ษัท มีจํานวนเท่ากับร้ อยละ 50.91 ของจํานวน
หุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท

3.

ลักษณะทั่วไปของรายการ

จํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันตาม ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริ ษัทฯ จะรั บความช่วยเหลือทางการเงิ นโดยการกู้ยืมเงินจาก JAS เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในการจัดซือ้ อุปกรณ์
สําหรับขุดเหมืองบิตคอยน์ โดยมีเงื่อนไขดังนี ้

4.

วงเงินกู้

200,000,000 บาท (สองร้ อยล้ านบาทถ้ วน)

ระยะเวลาการกู้ยืม

16 เดือน

ระยะเวลาปลอดการชําระหนีเ้ งินต้ น

7 เดือน

อัตราดอกเบีย้

อัตราดอกเบี ้ย MLR ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึง่
ปั จจุบนั อยู่ที่ร้อยละ 5.25

การชําระดอกเบีย้

ชํ าระดอกเบี ย้ รายเดื อ น นับ ตัง้ แต่ง วดแรกที่ เ บิ ก เงิ น กู้ โดยมี
ดอกเบี ้ยเงินกู้รวมจํานวน 7.92 ล้ านบาท

การชําระคืนเงินต้ น

ชําระคืนเงินต้ นรายเดือน เริ่ มตังแต่
้ งวดที่ 8 – 15 งวดละ 23 ล้ าน
บาท และงวดที่ 16 จํานวน 16 ล้ านบาท

หลักประกันการกู้ยืม

Bitcoin ที่ JasTel ขุดได้ จากเครื่ องขุดบิ ตคอยน์ จํานวน 1,400
เครื่ อง ซึง่ JasTel ยินยอมให้ JTS นําไปเป็ นหลักประกันเงินกู้ให้ แก่
JAS

มูลค่ ารวมและเกณฑ์ ท่ ใี ช้ กาํ หนดมูลค่ ารวมของรายการ
รายการกู้ยืมเงิน มีดอกเบีย้ ที่ต้องชําระทัง้ สิ ้น 7.92 ล้ านบาท มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 2.08 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เท่ากับ 380,968,050.09 บาท โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 ซึง่ ไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ อันเข้ าข่ายที่บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทก่อนเข้ าทํารายการและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการดังกล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มีการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับ JAS หรื อบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกับ JAS ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิการรั บ
ความช่วยเหลือทางการเงินในครัง้ นี ้

5.

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็ นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก JAS ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ซึง่ ถือ
หุ้นทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมรวมกันเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.91 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และลักษณะของส่วนได้ เสียดังนี ้
รายชื่อ

1.

2.

3.

4.

ลักษณะส่ วนได้ เสีย

จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
(ข้ อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม
2564)
บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
231,714,400 หุ้น
จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทฯ
(คิดเป็ นร้ อยละ 32.80 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทฯ)
บ ริ ษั ท เ อ เ ซี ย ส รี เ ย น แ น ล
64,027,700 หุ้น
เซอร์ วิส จํากัด1
(คิดเป็ นร้ อยละ 9.06 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ)
และเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษั ท ที . เจ.พี . เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง
63,918,000 หุ้น
JAS
จํากัด2
(คิดเป็ นร้ อยละ 9.05 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทฯ)
นายปลื ้มใจ สินอากร
กรรมการของ JAS
50,000 หุ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทฯ)

หมายเหตุ: 1. บริ ษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด (“ARS”) เป็ นบริ ษัทย่อยของ JAS โดย JAS ถือหุ้นทางอ้ อมดังนี ้ ARS ถือหุ้นโดย
บริษัท 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. บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“TJP”) เป็ นบริ ษัทย่อยของ JAS โดย JAS ถือหุ้นร้ อยละ 80 และบริ ษัท อคิวเมนท์ จํากัด
(“ACU”) (บริษัทย่อยของ 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 ษัทฯ ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
6.

การเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2564 ของบริ ษัทฯ ซึง่ จัดขึ ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมตั ิ
การขอความช่วยเหลือทางการเงิน (หรื อรายการกู้ยืมเงิน) จาก JAS นัน้ มีกรรมการบริ ษัทฯ จํานวน 3 ท่าน คือ
นายปลืม้ ใจ สินอากร ประธานกรรมการบริ ษัท นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ กรรมการ และนางนิ ตย์ วิเสสพันธุ์

กรรมการ เป็ นกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย (รวมเรี ยกว่า “กรรมการที่มีส่วนได้ เสีย”) ดังนัน้ กรรมการที่มีส่วนได้ เสีย
ดังกล่าว จึงไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว
7.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา (ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย) ถึงเหตุผลและประโยชน์สงู สุดแล้ ว มีมติเห็น
ว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อบริ ษัทฯ ใน
การนําเงินที่ได้ รับการสนับสนุนดังกล่าวไปใช้ ในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้ างผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัทฯ

8.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการของบริ ษัทที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 7.
ไม่มี

