ที่ JTS/CS-037/2559
4 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย

ขอนําสงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) โดยนายพิชญ โพธารามิก (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สําเนารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอคําเสนอซื้อหลักทรัพย
(แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนําสงสําเนารายงานความเห็นของ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท โดยนายพิชญ โพธารามิก ฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

(นายปลื้มใจ สินอากร)
ประธานกรรมการ

OPTASIA
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101h Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 87/2 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand.
Tel 66 2654 2929 Fax 66 2254 8178

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่ อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)
ข้ อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ขีดเส้ นใต้ และข้ อความที่ตดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ถกู ขีดออก

1. เพิ่มเติมข้ อความในหน้ าที่ 3 ของรายงานฯ
ข้ อความเดิม
ณ วันที่ 23 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้ รับแบบประกาศเจตนาในการเข้ าถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ (แบบ 247-3)
ของนายพิชญ์ โพธารามิก (“ผู้ทาคาเสนอซื ้อ”) ซึง่ ประสงค์จะทาคาเสนอซื ้อหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เนื่องจากเมื่อวันที่ 19
กันยายน 2559 ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของบริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) (“JAS”) เพิ่มเติม
จนทาให้ ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
JAS ซึง่ ณ วันที่ 19
กันยายน 2559 JAS เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 32.80 ของหุ้นทีอ่ อกและจาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกิ
้
จการ (นอกจากนี ้ บุคคลตามมาตรา 258 (ตามนิยามที่ระบุไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) ของ JAS ได้ แก่ บริ ษัทเอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จากัด และบริ ษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ก็ถือ
หุ้นใน JTS ด้ วยเช่นกันในสัดส่วนร้ อยละ 9.06 และ 9.05 ตามลาดับ) ดังนันถื
้ อได้ วา่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ เข้ ามามีอานาจ
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญในกิจการ (Chain Principle) ผู้ทาคาเสนอซื ้อจึงมีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
กิจการตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทังที
้ ่ได้ มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม)
ตามแบบ 247-3 และ แบบ 247-4 JAS เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้นของกิจการทังทางตรง
้
และ
ทางอ้ อมตามมาตรา 258 ภายหลังจากการได้ มาเพิ่มเติมซึง่ หลักทรัพย์ JAS ของผู้ทาคาเสนอซื ้อ จึงถือได้ วา่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ได้ มีอานาจควบคุมในกิจการอย่างมีนยั สาคัญ
ดังนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจึงมีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ (Mandatory Tender Offer)
คือ การทาคาเสนอซื ้อหุ้นทังหมดจ
้
านวน 706,457,300 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ ว
ข้ อความใหม่
ณ วันที่ 23 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้ รับแบบประกาศเจตนาในการเข้ าถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ (แบบ 247-3)
ของนายพิชญ์ โพธารามิก (“ผู้ทาคาเสนอซื ้อ”) ซึง่ ประสงค์จะทาคาเสนอซื ้อหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เนื่องจากเมื่อวันที่ 19
กันยายน 2559 ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของบริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) (“JAS”) เพิ่มเติม
จนทาให้ ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
JAS ซึง่ ณ วันที่ 19
กันยายน 2559 JAS เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 32.80 ของหุ้นทีอ่ อกและจาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดและสิ
้
ทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ (นอกจากนี ้ บุคคลตามมาตรา 258 (ตามนิยามที่ระบุไว้ ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) ของ JAS ได้ แก่ บริษัทเอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จากัด และบริ ษัท ที.เจ.พี.

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ ไขเพิ่มเติม)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ก็ถือหุ้นใน JTS ด้ วยเช่นกันในสัดส่วนร้ อยละ 9.06 และ 9.05 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ ตามลาดับ) ดังนันถื
้ อได้ วา่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ เข้ ามามีอานาจควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญในกิจการ (Chain Principle) ผู้ทาคาเสนอซื ้อจึงมีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงา
กิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทังที
้ ่ได้ มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม)
ตามแบบ 247-3 และ แบบ 247-4 JAS เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้นของกิจการทังทางตรง
้
และ
ทางอ้ อมตามมาตรา 258 ภายหลังจากการได้ มาเพิ่มเติมซึง่ หลักทรัพย์ JAS ของผู้ทาคาเสนอซื ้อ จึงถือได้ วา่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ได้ มีอานาจควบคุมในกิจการอย่างมีนยั สาคัญ
ดังนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจึงมีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ (Mandatory Tender Offer)
คือ การทาคาเสนอซื ้อหุ้นทังหมดจ
้
านวน 706,457,300 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการ
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ มาซึง่ หลักทรัพย์ของ JAS เพิ่มเติมจากการซื ้อในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ แก่ (ก) หุ้นสามัญของ JAS เป็ นจานวนรวม 380,000,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 6.40 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
JAS) ในราคาสูงสุดหุ้นละ 7.25 บาท และ (ข)
ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนรวม 464,046,500 หน่วย (คิดเป็ นร้ อยละ 14.12 ของจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ และคิดเป็ นร้ อยละ 8.61 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
JAS) ในราคาสูงสุดหน่วยละ
3.68 บาท”
2. เพิ่มเติมข้ อความในหน้ า 6 หัวข้ อ 2 วิธีปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชี
ข้ อความเดิม
ทรัพย์สนิ ส่วนที่เหลือ คือ เครื่ องตกแต่งติดตังและอุ
้
ปกรณ์สานักงาน ยานพาหนะ ซึง่ เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ ว
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ไม่นา่ จะมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าอย่างมีนยั สาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้น
นอกจากนี ้คดีความที่บริ ษัทฯ
ได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ มีการตังส
้ ารองตามความคืบหน้ าของการ
พิจารณาคดี และไม่มีหนี ้สินอื่นทีอ่ าจจะเกิดขึ ้นที่จะต้ องปรับปรุงเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคานวณมูลค่าตามหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
บวก - รายการส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) จากการประเมินราคาทรัพย์สนิ
หัก - จานวนเงินปั นผล
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิหลังปรับปรุง
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (หุ้น)
บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด

1,009.53
1,009.53
706,457,300
หน้ าที่ 2

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ ไขเพิ่มเติม)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้นภายหลังการปรับปรุ ง (บาท)

1.43

การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) สะท้ อนฐานะทาง
การเงินของกิจการ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 และมูลค่าปรับปรุงรายการเท่านัน้ แต่ไม่ได้ สะท้ อนความสามารถในการทา
กาไรของกิจการในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ แนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม วิธีนี ้เป็ นวิธีที่สามารถสะท้ อนถึงมูลค่าพื ้นฐานในปัจจุบนั ได้ จากการประเมินราคาหุ้นด้ วยวิธีปรับปรุงมูลค่า
หุ้นตามบัญชีจะได้ ราคาหุ้นของกิจการ เท่ากับ 1.43 บาทต่ อหุ้น เท่ากับมูลค่าหุ้นตามบัญชี ซึง่ ต่ากว่าราคาเสนอซื ้อที่ 1.50
บาทต่อหุ้น จานวน 0.07 บาท หรื อต่ากว่าร้ อยละ 4.67 ของราคาเสนอซื ้อ
ข้ อความใหม่
ทรัพย์สนิ ส่วนที่เหลือ คือ เครื่ องตกแต่งติดตังและอุ
้
ปกรณ์สานักงาน ยานพาหนะ ซึง่ เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ ว
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ไม่นา่ จะมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าอย่างมีนยั สาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้น
นอกจากนี ้คดีความที่บริ ษัทฯ
ได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ มีการตังส
้ ารองตามความคืบหน้ าของการ
พิจารณาคดี และไม่มีหนี ้สินอื่นทีอ่ าจจะเกิดขึ ้นที่จะต้ องปรับปรุงเพิ่มเติม
นอกจากนี ้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ มีมติให้ จา่ ยเงินปั นผลจากกาไรสะสม ณ วันที่
30 กันยายน 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายจานวน 70.65 ล้ านบาท โดย
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ซึง่ ผลจากมติคณะกรรมการดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคานวณมูลค่าตามหุ้นตาม
วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีโดยเปรี ยบเทียบ ได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
บวก - รายการส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) จากการประเมินราคาทรัพย์สนิ
หัก - จานวนเงินปั นผล
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิหลังปรับปรุง
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (หุ้น)
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้นภายหลังการปรับปรุ ง (บาท)

กรณีมีการจ่าย
เงินปั นผล

กรณีเดิม
1,009.53

1,009.53

-

-

1,009.53
706,457,300
1.43

(70.65)
938.88
706,457,300
1.33

การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) สะท้ อนฐานะทาง
การเงินของกิจการ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 และมูลค่าปรับปรุงรายการเท่านัน้ แต่ไม่ได้ สะท้ อนความสามารถในการทา
กาไรของกิจการในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ แนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอุตสาหกรรม

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด

หน้ าที่ 3

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ ไขเพิ่มเติม)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม วิธีนี ้เป็ นวิธีที่สามารถสะท้ อนถึงมูลค่าพื ้นฐานในปัจจุบนั ได้ จากการประเมินราคาหุ้นด้ วยวิธีปรับปรุงมูลค่า
หุ้นตามบัญชีจะได้ ราคาหุ้นของกิจการ เท่ากับ 1.43 บาทต่ อหุ้น เท่ากับมูลค่าหุ้นตามบัญชี ซึง่ ต่ากว่าราคาเสนอซื ้อที่ 1.50
บาทต่อหุ้น จานวน 0.07 บาท หรื อต่ากว่าร้ อยละ 4.67 ของราคาเสนอซื ้อ
และถ้ ามีการปรับปรุ งด้ วยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว วิธีปรับปรุ งมูลค่าหุ้นตามบัญชีจะได้ ราคาหุ้นของกิจการ
เท่ากับ 1.33 บาทต่ อหุ้น เท่ากับมูลค่าหุ้นตามบัญชี ซึง่ ต่ากว่าราคาเสนอซื ้อที่ 1.50 บาทต่อหุ้น จานวน 0.17 บาท หรื อต่า
กว่าร้ อยละ 11.33 ของราคาเสนอซื ้อ
3. เพิ่มเติมข้ อความในหน้ า 10 หัวข้ อ 6 วิธีมูลค่ าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
ข้ อความเดิม
การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนี ้ จะพิจารณาถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในอนาคต โดยคานวณหามูลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ (Free Cash Flow: FCF) ด้ วยอัตราส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึง่ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คานวณหาอัตราต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital:
WACC) เพื่อใช้ เป็ นอัตราส่วนลด และคานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของของบริษัทฯ
ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้ า (ปี 2559 - 2564) โดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานว่าธุรกิจของ JTS และบริ ษัทในเครื อจะยังคงดาเนินต่อไป
อย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึ ้น และเป็ นไปภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจ
และสถานการณ์ในปั จจุบนั
ข้ อความใหม่
การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีนี ้ จะพิจารณาถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในอนาคต โดยคานวณหามูลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ (Free Cash Flow: FCF) ด้ วยอัตราส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึง่ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คานวณหาอัตราต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital:
WACC) เพื่อใช้ เป็ นอัตราส่วนลด และคานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของของบริษัทฯ
ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้ า (ปี 2559 - 2564) ซึง่ เป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมและสามารถสะท้ อนถึงผลการดาเนินงานได้ โดย
ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานว่าธุรกิจของ JTS และบริ ษัทในเครื อจะยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึ ้น และเป็ นไปภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปั จจุบนั
จากการสอบถามข้ อมูลกับผู้บริ หาร ตังแต่
้ ปี 2559 บริ ษัทฯมีการปรับแผนทางธุรกิจใหม่โดยมุง่ เน้ นธุรกิจคลาวด์
คอมพิวติ ้งเพื่อมาทดแทนรายได้ จากธุรกิจเดิม คือ รายได้ โครงการจากธุรกิจออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม
และธุรกิจบริ การโทรคมนาคม การปรับแผนธุรกิจใหม่นี ้คาดว่าจะช่วยให้ บริ ษัทฯมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นในระยะ 5 ปี
ข้ างหน้ า รายได้ จากธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง จะเน้ นการให้ บริ การด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเป็ นหลัก (Infrastructure
as a Service: IaaS) โดยมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลัก ได้ แก่ ฐานลูกค้ าเดิมของกลุม่ JAS ซึง่ มุง่ หวังให้ บริ การเสริ มเพิ่มเติม
จากโครงสร้ างพื ้นฐาน และกลุ่มลูกค้ าใหม่คือ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน และโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง ซึ่งถือว่าเป็ นกลุม่ ธุรกิจที่มีความสามารถในการเติบโตค่อนข้ างสูง ดังนัน้ ในการประมาณการรายได้ จากธุรกิจ
คลาวด์คอมพิวติ ้งจะมีการเติบโตอย่างเห็นได้ ชดั ตังแต่
้ ปี 2560 เป็ นต้ นไป
บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด

หน้ าที่ 4

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ ไขเพิ่มเติม)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

4. เพิ่มเติมและแก้ ไขข้ อความในหน้ าที่ 11 หัวข้ อที่ 6.1
ข้ อความเดิม
6.1 รายได้ จากการให้ บริการ
ในอดีต รายได้ หลักของบริษัทมาจากรายได้ โครงการจากธุรกิจออกแบบและวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรและธุรกิจบริ การโทรคมนาคม อย่างไรก็ตามรายได้ จากธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้ มลดลง
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง บริ ษัทฯจึงได้ กาหนดแผนหรื อนโยบายที่จะ
มุง่ เน้ นธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้งมากขึ ้น ซึง่ คาดว่าจะมีโอกาสเติบโตอย่างมากในอนาคต และเป็ นเทคโนโลยีที่จะเข้ ามาช่วย
ให้ ธุรกิจทีต่ ้ องการใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ มีทางเลือกในการเช่าใช้ ระบบ แทนที่จะต้ องลงทุนซื ้อระบบหรื อ
อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ เอง ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กลดภาระค่าใช้ จา่ ยทังการลงทุ
้
นระบบ และ
การดูแลรักษาระบบ รวมถึงได้ อพั เกรดระบบใหม่ๆ ตลอดเวลา นอกจากนี ้การให้ บริ การจะรวมถึงการให้ คาปรึกษา
ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบงาน (Application
Software) และให้ บริการด้ านบารุงรักษาแก่ลกู ค้ าทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ จดั ทา
ประมาณการตามประเภทของธุรกิจดังนี ้
1) รายได้ จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคม ( Telecom Systems Integration) และ
ธุรกิจบริ การโทรคมนาคม ( Telecom Service Business) เป็ นธุรกิจในช่วงที่ผา่ นมาของ JTS ได้ แก่ บริ การ
โครงการออกแบบ จัดหา ติดตังและดู
้
แลให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื ้นฐานโดยทัว่ ถึง ให้ สามารถดาเนินการ
ต่อไปได้ พร้ อมทังบ
้ ารุงรักษา รวมถึงโครงการจัดหาออกแบบและวางระบบ รวมถึงอุปกรณ์ในด้ านการรักษา
ความปลอดภัย เช่น การติดตังระบบกล้
้
องโทรทัศน์วงจรปิ ด ขายอุปกรณ์และบารุงรักษาระบบแจ้ งเหตุเพลิง
ไหม้ คิดเป็ นร้ อยละ 44.90 ในปี 2559 ของรายได้ รวม และกาหนดปี ประมาณการต่อไปมีรายได้ ในส่วนนี ้
ลดลงเป็ นไปตามปริ มาณงานตามสัญญากับลูกค้ า และลดลงจนเหลือร้ อยละ 2.44 ในปี 2562 และไม่มี
รายได้ สว่ นนี ้ตังแต่
้ ปี 2563 เป็ นต้ นไป
2) รายได้ จากธุรกิจจัดหา ออกแบบวางระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบจัดเก็บข้ อมูล และธุรกิจคลาวด์
คอมพิวติ ้ง (Computer Systems Integration, Maintenance and Cloud Computing) แบ่งเป็ น 2 ส่วนหลัก
คือ
(1) รายได้ ในส่วนการให้ บริ การคลาวด์พื ้นฐานและโปรแกรม ในส่วนนี ้มีรายได้ ที่มาจากกลุม่ ลูกค้ าเดิม ซึง่
เป็ นธุรกิจที่ปัจจุบนั อยูใ่ นส่วนของ CCS และส่วนใหญ่ลกู ค้ าประจา มีทงที
ั ้ ่เป็ นลูกค้ าองค์กร และลูกค้ าที่
เป็ นบริ ษัทในเครื อจัสมิน โดยมีอายุสญ
ั ญาเช่าเฉลีย่ 1 – 3 ปี และมีการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องทุกปี
ได้ แก่ การให้ บริการโครงสร้ างพื ้นฐานคลาวด์ เพื่อใช้ ในการจัดเก็บข้ อมูลไม่วา่ จะเป็ นภาพและเสียง การ
ให้ บริ การเรื่ องออกแบบโปรแกรมสาหรับใช้ ในวัตถุประสงค์เฉพาะ พร้ อมทังการดู
้
แลรักษาหลังการขาย
รายได้ สว่ นนี ้คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 48.53 ของรายได้ รวมในปี 2559 โดยคาดว่าจะมีรายได้ คงทีต่ งแต่
ั้
ปี 2560 เป็ นต้ นไป ซึง่ จะคงเหลืองานเฉพาะด้ านปรับปรุงระบบ งานด้ านบารุงรักษาเครื อข่ายและ
โปรแกรมประยุกต์ และเมื่อคิดเป็ นร้ อยละต่อรายได้ รวมจะมีอตั ราที่ลดลง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
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อ้ างอิงรายได้ สว่ นนี ้จากสัญญาในอดีตในการทาประมาณการ โดยรักษารายได้ จากฐานลูกค้ าที่มีอยู่
ตามสัญญาตลอดอายุประมาณการ
(2) รายได้ ในส่วนคลาวด์คอมพิวติ ้ง เป็ นแผนธุรกิจใหม่ของบริ ษัทฯ ที่เห็นช่องทางในการพัฒนาด้ านการ
ให้ บริ การคลาวด์ให้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น เป็ นการขยายต่อยอดความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อ
ขยายฐานธุรกิจและลูกค้ าให้ กว้ างขึ ้นโดยจะเน้ นการให้ บริ การด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเป็ นหลัก
(Infrastructure as a Service: IaaS) เป็ นบริ การให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานทางคอมพิวเตอร์ อย่าง หน่วย
ประมวลผล ระบบจัดเก็บข้ อมูล ระบบเครื อข่าย ในรูปแบบระบบเสมือน (Virtualization) ซึง่ กลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมายหลักได้ แก่ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน และโรงเรียนหรื อสถานศึกษา ซึง่ คิดเป็ นประมาณร้ อย
ละ 48.52 ของรายได้ รวม ในปี 2560 เป็ นปี แรกของการให้ บริ การ และเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 86.61 ของ
รายได้ รวม ในปี 2564
สมมติฐานในการทาประมาณการที่สาคัญมีดงั นี ้
-

-

กาหนดให้ การเช่าวงจรคลาวด์ที่ให้ เช่าแก่ลกู ค้ าแต่ละหน่วยเช่าเรี ยกเป็ น
Virtual
Machine (“VM”) โดยให้ อตั ราเช่าพื ้นฐาน 3,500 บาทต่อ VM ต่อเดือน กาหนดให้ คงที่
ตลอดอายุประมาณการ
กาหนดให้ มี VM เพื่อบริการเริ่ มต้ นที่ 2,250 หน่วยในปี 2560 และทยอยเพิ่มขึ ้นในแต่ละ
ปี เป็ น 9,750 หน่วยในปี 2564 โดยมี อัตราการเช่า VM (Utilization rate) เริ่ มต้ นที่ร้อยละ
53 ในปี 2560 และทยอยเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 71 ในปี 2564

ข้ อความใหม่
6.1 รายได้ จากการให้ บริการ
ในอดีต รายได้ หลักของบริษัทมาจากรายได้ โครงการจากธุรกิจออกแบบและวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรและธุรกิจบริ การโทรคมนาคม อย่างไรก็ตามรายได้ จากธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้ มลดลง
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง บริ ษัทฯจึงได้ กาหนดแผนหรื อนโยบายที่จะ
มุง่ เน้ นธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้งมากขึ ้น ซึง่ เป็ นการให้ เช่าใช้ ระบบทางคอมพิวเตอร์ ผา่ นโครงข่ายของบริ ษัท เช่น ระบบ
ประมวลผลข้ อมูล ระบบการจัดเก็บข้ อมูล และการสนับสนุนโปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์ ผา่ นโครงข่ายเช่นกัน โดยคาดว่าจะมี
โอกาสเติบโตอย่างมากในอนาคต และเป็ นเทคโนโลยีที่จะเข้ ามาช่วยให้ ธุรกิจที่ต้องการใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ มีทางเลือกในการเช่าใช้ ระบบ แทนที่จะต้ องลงทุนซื ้อระบบหรืออุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ เอง ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กลดภาระค่าใช้ จา่ ยทังการลงทุ
้
นระบบ และการดูแลรักษาระบบ รวมถึงได้ อพั เกรดระบบใหม่ๆ
ตลอดเวลา นอกจากนี ้การให้ บริการจะรวมถึงการให้ คาปรึกษา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบงาน (Application Software) และให้ บริ การด้ านบารุงรักษาแก่ลกู ค้ าทังภาครั
้
ฐ
และภาคเอกชน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ จดั ทาประมาณการตามประเภทของธุรกิจดังนี ้
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1) รายได้ จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคม ( Telecom Systems Integration) และ
ธุรกิจบริ การโทรคมนาคม ( Telecom Service Business) เป็ นธุรกิจในช่วงที่ผา่ นมาของ JTS ได้ แก่ บริ การ
โครงการออกแบบ จัดหา ติดตังและดู
้
แลให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื ้นฐานโดยทัว่ ถึง ให้ สามารถดาเนินการ
ต่อไปได้ พร้ อมทังบ
้ ารุงรักษา รวมถึงโครงการจัดหาออกแบบและวางระบบ รวมถึงอุปกรณ์ในด้ านการรักษา
ความปลอดภัย เช่น การติดตังระบบกล้
้
องโทรทัศน์วงจรปิ ด ขายอุปกรณ์และบารุงรักษาระบบแจ้ งเหตุเพลิง
ไหม้ บริ ษัทฯยังมีอายุสญ
ั ญาคงเหลือกับลูกค้ าเพียงรายเดียวต่อเนื่องจนถึงปี 2562 โดยมีมลู ค่ารายได้
เป็ นไปตามสัญญา ซึง่ เมื่อคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ รวมจะเท่ากับร้ อยละ 44.90 ในปี 2559 และรายได้ นี ้จะ
ทยอยลดลงเหลือร้ อยละ 2.44 1.39 ในปี 2562 และไม่มีรายได้ สว่ นนี ้ตังแต่
้ ปี 2563 เป็ นต้ นไป
2) รายได้ จากธุรกิจจัดหา ออกแบบวางระบบโครงข่ายที่เกี่ยวข้ องกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบจัดเก็บข้ อมูล
ไม่วา่ จะเป็ นทางด้ านฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ รวมถึงธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง (Computer Systems
Integration, Maintenance and Cloud Computing) แบ่งเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ
(1) รายได้ ในส่วนการให้ บริ การคลาวด์พื ้นฐานและโปรแกรม ในส่วนนี ้มีรายได้ ที่มาจากกลุม่ ลูกค้ าเดิม ซึ่ง
เป็ นธุรกิจที่ปัจจุบนั อยูใ่ นส่วนของ CCS และส่วนใหญ่ลกู ค้ าประจา มีทงที
ั ้ ่เป็ นลูกค้ าองค์กร และลูกค้ า
ที่เป็ นบริ ษัทในเครื อจัสมิน โดยมีอายุสญ
ั ญาเช่าเฉลี่ย 1 – 3 ปี และมีการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องทุกปี
ได้ แก่ การให้ บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานคลาวด์ เพื่อใช้ ในการจัดเก็บ และฝากข้ อมูลไม่วา่ จะเป็ นภาพและ
เสีย งไว้ กับ ระบบจัด เก็ บ ข้ อ มูลของทางบริ ษั ท การให้ บ ริ ก ารเรื่ อ งออกแบบโปรแกรมสาหรั บ ใช้ ใน
วัตถุประสงค์เฉพาะ พร้ อมทังการดู
้
แลรักษาหลังการขาย รายได้ สว่ นนี ้คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 48.53
ของรายได้ รวมในปี 2559 โดยคาดว่าจะมีรายได้ คงที่ตงแต่
ั ้ ปี 2560 เป็ นต้ นไป ซึง่ จะคงเหลืองานเฉพาะ
ด้ านปรับปรุ งระบบ งานด้ านบารุ งรักษาเครื อข่ายและโปรแกรมประยุกต์ และเมื่อคิดเป็ นร้ อยละต่อ
รายได้ รวมจะมีอตั ราที่ลดลง ที่ปรึ กษาทางการรเงินอิสระจึงอ้ างอิงรายได้ สว่ นนี ้ตามสัญญาในการทา
ประมาณการ โดยรักษารายได้ จากฐานลูกค้ าที่มีอยูต่ ามสัญญาตลอดอายุประมาณการ
(2) รายได้ ในส่วนคลาวด์คอมพิวติ ้ง เป็ นแผนธุรกิจใหม่ของบริ ษัทฯ ที่เห็นช่องทางในการพัฒนาด้ านการ
ให้ บริ การคลาวด์ให้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น เป็ นการขยายต่อยอดความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีคลาวด์ จาก
การรับจัดเก็บข้ อมูลทางอิเล็กโทรนิคเป็ นหลัก และเพื่อขยายฐานธุรกิจและลูกค้ าให้ กว้ างขึ ้นโดยจะเน้ น
การให้ บริ การด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเป็ นหลัก (Infrastructure as a Service: IaaS) เป็ น
บริ การให้ เช่าใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานทางคอมพิวเตอร์ อย่าง หน่วยประมวลผล ระบบจัดเก็บข้ อมูล ระบบ
เครื อข่าย ในรูปแบบระบบเสมือน (Virtualization) โดยลูกค้ าสามารถใช้ บริ การผ่านระบบโครงข่ายทาง
คอมพิวเตอร์ ได้ ทนั ที ซึง่ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลักได้ แก่ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน และโรงเรี ยนหรื อ
สถานศึกษา ซึง่ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 48.52 ของรายได้ รวม ในปี 2560 เป็ นปี แรกของการให้ บริ การ
และเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 86.61 ของรายได้ รวม ในปี 2564
สมมติฐานในการทาประมาณการที่สาคัญมีดงั นี ้
-

กาหนดให้ การเช่าวงจรคลาวด์ที่ให้ เช่าแก่ลกู ค้ าแต่ละหน่วยเช่าเรี ยกเป็ น
Virtual
Machine (“VM”) ซึง่ หมายถึงสเปคของการให้ บริ การ เช่น หน่วยประมวลผล ขนาดของ
แรม พื ้นที่จดั เก็บข้ อมูล จานวนไอพีที่ให้ ลกู ค้ า ระบบปฏิบตั ิการ เป็ นต้ น โดยกาหนดอัตรา
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เช่าพื ้นฐานเท่ากับ 3,500 บาทต่อ VM ต่อเดือน และกาหนดให้ คงที่ตลอดอายุประมาณ
การ การกาหนดอัตราการให้ บริการดังกล่าว บริ ษัทฯเทียบเคียงกับอัตราที่กาหนดโดยคู่
แข่งขัน ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าราคานี ้อยูใ่ นช่วงที่มีความเหมาะสมและ
น่าจะเป็ นระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้
กาหนดให้ มี VM เพื่อบริ การเริ่ มต้ นที่ 2,250 หน่วย (Total Capacity) ในปี 2560 โดยมี
อัตราการเช่า VM (Utilization rate) เริ่ มต้ นที่ร้อยละ 53 และทยอยเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี เป็ น
9,750 หน่วยในปี 2564 ซึง่ จะมีอตั ราการเช่าเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 71 ในปี 2564 โดย
จานวน VM ทีเ่ พิ่มขึ ้นจะสอดคล้ องกับแผนการลงทุน ในแต่ละปี ตามหัวข้ อ 6.4 ค่าใช้ จา่ ย
ลงทุน

5. เพิ่มเติมและแก้ ไขข้ อความในหน้ าที่ 12 หัวข้ อที่ 6.2 ต้ นทุนขายและให้ บริการ
ข้ อความเดิม
ต้ นทุนส่วนใหญ่เป็ นด้ านอุปกรณ์และการให้ บริ การโทรคมนาคม ไม่วา่ จะเป็ นต้ นทุนวงจรเช่า ต้ นทุนจากการเช่าที่
สาหรับวางตู้ Rack Server ต้ นทุนการเชื่อมต่อสัญญาณ ค่าเสือ่ มราคาอุปกรณ์ ค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษาอุปกรณ์ตา่ งๆ
และต้ นทุนโครงการเฉพาะ สรุปประมาณการต้ นทุนขายและบริ การดังนี ้
ต้ นทุนขายและบริ การสามารถแบ่งตามโครงสร้ างรายได้ ดงั ต่อไปนี ้
1) ต้ นทุนของธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคม ( Telecom Systems
Integration) และธุรกิจบริ การโทรคมนาคม ( Telecom Service Business) เป็ นต้ นทุนที่ขึ ้นอยู่
แต่ละโครงการ โดยต้ นทุนแต่ละโครงการไม่เท่ากัน ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของโครงการที่ได้ รับจาก
ลูกค้ า รวมถึงอุปกรณ์และบุคลากรที่ใช้ ในแต่ละงานจึงมีความแตกต่างกัน เช่น งานซ่อม
บารุงรักษาระบบกล้ องวงจรปิ ดกับงานจัดซื ้อจัดจ้ างติดตังระบบวงจรก็
้
มีต้นทุนที่แตกต่างกันไป
ธุรกิจส่วนนี ้ทาต่อเนื่องจนถึงปี 2562 มีอตั ราส่วนต้ นทุนต่อรายได้ ในส่วนเดียวกันเฉลีย่ ประมาณ
ร้ อยละ 65 โดยอ้ างอิงจากข้ อมูลในอดีต จะทยอยลดลงตามรายได้ ที่ลดลง
2) ต้ นทุนของธุรกิจการให้ บริ การคลาวด์พื ้นฐานและงานโปรแกรม ธุรกิจนี ้มีต้นทุนที่แปรผันไปตาม
โครงการเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นงานจาหน่ายโปรแกรมสาเร็ จรูป งานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ งาน
ซ่อมบารุงระบบเครื อข่ายข้ อมูล รวมถึงที่จดั เก็บข้ อมูลบนคลาวด์ (Cloud Storage) โดยต้ นทุน
ส่วนนี ้อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 57.33 ถึง 68.60 ของรายได้ ในส่วนเดียวกัน
3) ต้ นทุนของธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง จากแผนธุรกิจใหม่ของบริ ษัทฯ โดยกาหนดให้ มีสมติฐาน
ดังต่อไปนี ้
- การซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ โดยปกติจะมีระยะเวลารับประกันจากผู้ขายใน 3 ปี แรกและ
บริ ษัทจะเริ่มมีคา่ ใช้ จา่ ยเมื่อหมดระยะเวลาประกันเป็ นต้ นไป กาหนดให้ มคี า่ ใช้ จา่ ยใน
การบารุงรักษาอยูท่ ี่ร้อยละ 10 ของเงินลงทุนด้ านอุปกรณ์ในแต่ละปี

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด

หน้ าที่ 8

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ ไขเพิ่มเติม)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

-

ต้ นทุนด้ านการตลาดและวิจยั พัฒนา รวมถึงค่านายหน้ าในการจัดหาลูกค้ า เป็ นส่วนที่
ช่วยสนับสนุนงานขายและหาลูกค้ ารวมทังงานพั
้
ฒนาการบริ การและเทคโนโลยี รวมถึง
พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนด้ านต่างๆ โดยคิดเป็ นอัตราส่วนเฉลีย่ ประมาณร้ อยละ 20
ของรายได้

-

ค่าเสือ่ มราคา เกิดจากการลงทุนในอุปกรณ์โดยมีอายุการตัดจาหน่าย 5 ปี

ข้ อความใหม่
ต้ นทุนส่วนใหญ่เป็ นด้ านอุปกรณ์และการให้ บริ การโทรคมนาคม ไม่วา่ จะเป็ นต้ นทุนวงจรเช่า ต้ นทุนจากการเช่าที่
สาหรับวางตู้ Rack Server ต้ นทุนการเชื่อมต่อสัญญาณ ค่าเสือ่ มราคาอุปกรณ์ ค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษาอุปกรณ์ตา่ งๆ
และต้ นทุนโครงการเฉพาะ สรุปประมาณการต้ นทุนขายและบริ การดังนี ้
ต้ นทุนขายและบริ การสามารถแบ่งตามโครงสร้ างรายได้ ดงั ต่อไปนี ้
1) ต้ นทุนของธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคม ( Telecom Systems
Integration) และธุรกิจบริ การโทรคมนาคม ( Telecom Service Business) เป็ นต้ นทุนที่ขึ ้นอยู่
แต่ละโครงการ โดยต้ นทุนแต่ละโครงการไม่เท่ากัน ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของโครงการที่ได้ รับจาก
ลูกค้ า รวมถึงอุปกรณ์และบุคลากรที่ใช้ ในแต่ละงานจึงมีความแตกต่างกัน เช่น งานซ่อม
บารุงรักษาระบบกล้ องวงจรปิ ดกับงานจัดซื ้อจัดจ้ างติดตังระบบวงจรก็
้
มีต้นทุนที่แตกต่างกันไป
ธุรกิจส่วนนี ้ทาต่อเนื่องจนถึงปี 2562 มีอตั ราส่วนต้ นทุนต่อรายได้ ในส่วนเดียวกันเฉลีย่ ประมาณ
ร้ อยละ 65 โดยอ้ างอิงจากข้ อมูลในอดีต จะทยอยลดลงตามรายได้ ที่ลดลง สาหรับธุรกิจส่วนนี ้
ในปั จจุบนั บริษัทฯยังมีอายุสญ
ั ญาคงเหลือกับลูกค้ าเพียงรายเดียวต่อเนื่องจนถึงปี 2562 ซึง่
อ้ างอิงจากต้ นทุนในช่วง ม.ค.ถึง มิ.ย.2559 มีอตั ราต้ นทุนอยูท่ ี่ร้อยละ 65 ของรายได้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงกาหนดให้ มอี ตั ราต้ นทุนเท่าเดิมในปี ประมาณการ คือระหว่างปี 2559 2562
2) ต้ นทุนของธุรกิจการให้ บริ การคลาวด์พื ้นฐานด้ านการจัดเก็บข้ อมูลบนคลาวด์และงานโปรแกรม
ธุรกิจนี ้มีต้นทุนที่แปรผันไปตามโครงการเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นงานจาหน่ายโปรแกรมสาเร็ จรูป
งานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ งานซ่อมบารุงระบบเครื อข่ายข้ อมูล รวมถึงที่จดั เก็บข้ อมูลบน
คลาวด์ (Cloud Storage) โดยต้ นทุนส่วนนี ้มีการคานวณต้ นทุนแยกตามโครงการ และมีชว่ ง
ของต้ นทุนตามประมาณการอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 57.33 ถึง 68.60 ของรายได้ ในส่วนเดียวกัน โดย
อ้ างอิงจากต้ นทุนของงานที่เหลืออยู่จริ งและยังคงให้ บริ การต่อเนื่อง และจากข้ อมูลในอดีตช่วงปี
2556 - 2558 มีสดั ส่วนเฉลีย่ อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 41.41 – 49.64 การเปลีย่ นแปลงของต้ นทุนเฉลีย่
ขึ ้นอยูก่ บั ต้ นทุนของโครงการแต่ละประเภทที่มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน
3) ต้ นทุนของธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง จากแผนธุรกิจใหม่ของบริ ษัทฯ โดยกาหนดให้ มีสมติฐาน
ดังต่อไปนี ้
บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ ไขเพิ่มเติม)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

-

การซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ โดยปกติจะมีระยะเวลารับประกันจากผู้ขายใน 3 ปี แรกและ
บริ ษัทจะเริ่มมีคา่ ใช้ จา่ ยเมื่อหมดระยะเวลาประกันเป็ นต้ นไป กาหนดให้ มคี า่ ใช้ จา่ ยใน
การบารุงรักษาอยูท่ ี่ร้อยละ 10 ของเงินลงทุนด้ านอุปกรณ์ในแต่ละปี

-

ต้ นทุนด้ านการตลาดและวิจยั พัฒนา รวมถึงค่านายหน้ าในการจัดหาลูกค้ า เป็ นส่วนที่
ช่วยสนับสนุนงานขายและหาลูกค้ ารวมทังงานพั
้
ฒนาการบริ การและเทคโนโลยี รวมถึง
พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนด้ านต่างๆ โดยคิดเป็ นอัตราส่วนเฉลีย่ ประมาณร้ อยละ 20
ของรายได้

-

ค่าเชื่อมต่อสัญญาณ กาหนดเป็ นอัตราคงที่ตอ่ เดือน และมีอตั ราเพิ่มร้ อยละ 5 ต่อปี
ค่าเช่าตังอุ
้ ปกรณ์ กาหนดเป็ นอัตราคงทีต่ อ่ เดือน และมีอตั ราเพิ่มร้ อยละ 5 ต่อปี
ค่าเสือ่ มราคา เกิดจากการลงทุนในอุปกรณ์โดยมีอายุการตัดจาหน่าย 5 ปี

6. เพิ่มเติมและแก้ ไขข้ อความในหน้ าที่ 13 หัวข้ อที่ 6.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร และ 6.4 ค่ าใช้ จ่าย
ลงทุน
ข้ อความเดิม
6.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยและผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้ จ่ายเดินทาง ค่าใช้ จา่ ยในการติดต่อสือ่ สาร ค่าใช้ จา่ ยสานักงาน ค่าที่
ปรึกษา และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ และเนื่องจากในช่วงปี ที่ผา่ นมา ทางบริ ษัทฯ ได้ มีการปรับนโยบายธุรกิจและลดค่าใช้ จ่ายในส่วน
ที่เกี่ยวกับระบบสือ่ สารโทรคมนาคม แต่ยงั คงธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการขายอุปกรณ์ เครื่ องมือและบารุงรักษาระบบ
กล้ องวงจรปิ ดไว้ ดังนัน้ โครงสร้ างของอัตราการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารจึงมีการเปลีย่ นแปลงและข้ อมูล
ส่วนนี ้ในอดีตจึงไม่เหมาะสม และเพื่อให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างทางธุรกิจที่กาลังเริ่ มดาเนินการโดยจะมีการเพิ่มบุคลากร
เพื่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะของธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้งมากขึ ้น โดยเฉพาะการเป็ นธุรกิจด้ านการให้ บริ การเป็ นส่วนใหญ่
ค่าใช้ จา่ ยส่วนใหญ่จงึ เป็ นค่าใช้ จา่ ยด้ านบุคคลากรคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 80 - 90 ของค่าใช้ จา่ ยในการขายและ
บริ หาร
(หน่วย: ล้ านบาท)
2559F

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
อัตราส่วนต่อรายได้ รวม

2560F

2561F

2562F

2563F

2564F

68.14

53.97

58.67

66.58

72.62

80.85

56.80%

52.78%

41.66%

37.08%

29.28%

24.16%

6.4 ค่ าใช้ จ่ายลงทุน (Capital Expenditure)
บริ ษัทฯมีแผนในการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง แต่ละปี ดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ ไขเพิ่มเติม)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

2560F

เงินลงทุน

2561F

45

2562F

30

2563F

30

2564F

45

45

การลงทุนส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในด้ านอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ทใี่ ห้ บริ การด้ านคลาวด์คอมพิวติ ้ง ในรูปแบบ Virtual
Machine (VM)
ข้ อความใหม่
6.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยและผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้ จ่ายเดินทาง ค่าใช้ จา่ ยในการติดต่อสือ่ สาร ค่าใช้ จา่ ยสานักงาน ค่าที่
ปรึกษา และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ และเนื่องจากในช่วงปี ที่ผา่ นมา ทางบริ ษัทฯ ได้ มีการปรับนโยบายธุรกิจและลดค่าใช้ จ่ายในส่วน
ที่เกี่ยวกับระบบสือ่ สารโทรคมนาคม แต่ยงั คงธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการขายอุปกรณ์ เครื่ องมือและบารุงรักษาระบบ
กล้ องวงจรปิ ดไว้ ดังนัน้ โครงสร้ างของอัตราการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารจึงมีการเปลีย่ นแปลงและข้ อมูล
ส่วนนี ้ในอดีตจึงไม่เหมาะสม และเพื่อให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างทางธุรกิจที่กาลังเริ่ มดาเนินการโดยจะมีการเพิ่มบุคลากร
เพื่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะของธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้งมากขึ ้น โดยเฉพาะการเป็ นธุรกิจด้ านการให้ บริ การเป็ นส่วนใหญ่
บริ ษัทฯคาดว่าจะมีการจ้ างบุคคลากรเพิ่มขึ ้นอีก 30 คนในปี 2559 และทยอยเพิ่มขึ ้นเป็ น 55 คนในปี 2564 โดยมีอตั ราการ
เพิ่มของค่าใช้ จ่ายพนักงานปี ละร้ อยละ 10 เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการดึงพนักงานที่มคี ณ
ุ ภาพมาร่วมงาน ค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่
จึงเป็ นค่าใช้ จ่ายด้ านบุคคลากรคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 80-90 ของค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
(หน่วย: ล้ านบาท)

2559F
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
อัตราส่วนต่อรายได้ รวม

2560F

2561F

2562F

2563F

2564F

68.14

53.97

58.67

66.58

72.62

80.85

56.80%

52.78%

41.66%

37.08%

29.28%

24.16%

6.4 ค่ าใช้ จ่ายลงทุน (Capital Expenditure)
บริ ษัทฯมีแผนในการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง แต่ละปี ดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)

เงินลงทุน

2560F

2561F

2562F

2563F

2564F

45

30

30

45

45

การลงทุนส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในด้ านอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ทใี่ ห้ บริ การด้ านคลาวด์คอมพิวติ ้ง ในรูปแบบ Virtual
Machine (VM) ซึง่ เป็ นไปตามแผนธุรกิจและบริ ษัทฯจะใช้ แหล่งเงินทุนภายในเป็ นหลักเพื่อการลงทุน โดยบริ ษัทฯมีเงินสด
คงเหลือเพียงพอสาหรับการลงทุนตลอดช่วงอายุประมาณการ 5 ปี

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด

หน้ าที่ 11

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ ไขเพิ่มเติม)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

7. เพิ่มเติมและแก้ ไขข้ อความในหน้ าที่ 15 หัวข้ อที่ 6.8
ข้ อความเดิม
จากข้ อมูลจะสามารถคานวณอัตราผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการ (Re) ได้ ร้อยละ 13.79 ต่อปี และ
ต้ นทุนของหนี ้เฉลีย่ (Kd) เท่ากับร้ อยละ 6.25 ต่อปี ดังนัน้ WACC จึงเท่ากับอัตราร้ อยละ 12.82 ในช่วงระยะเวลาการ
ประมาณการ
ดังนัน้ สรุปกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ (Free Cash Flow: FCF) ได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)

2559F

2560F

2561F

2562F

2563F

2564F

กระแสเงินสดของบริ ษัทฯ (FCF)

(254.32)

(44.83)

(7.50)

11.22

32.11

78.49

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

(61.69)

(38.56)

(5.72)

7.58

19.23

366.80

(หน่วย: ล้ านบาท)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

(37.48)

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)

325.13

มูลค่ าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรวม
บวก: เงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
บวก: เงินสดที่ได้ รับชาระคืนจากบริ ษัทในกลุม่ จัสมิน ในเดือนกันยายน 2559 *
หัก: ภาระหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
มูลค่ าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด – สุทธิ
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ ว (หุ้น)
มูลค่ าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (บาทต่ อหุ้น)

287.65
148.35
530.00
(124.28)
881.72
706.46
1.19

* JTS ได้ ให้ เงินทดรองแก่ JAS ในครึ่งแรกปี 2559 และได้ รับเงินคืนในเดือนกันยายน 2559

ข้ อความใหม่
จากข้ อมูลจะสามารถคานวณอัตราผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการ (Re) ได้ ร้อยละ 13.79 ต่อปี และต้ นทุนของหนี ้
เฉลีย่ (Kd) ซึง่ คานวณจากต้ นทุนดอกเบี ้ยเฉลีย่ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 เท่ากับร้ อยละ 6.25 ต่อปี โดยมีสดั ส่วนหนี ้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D:E) เท่ากับ 11% : 89% ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ดังนัน้ WACC จึงเท่ากับอัตราร้ อยละ 12.82
ในช่วงระยะเวลาการประมาณการ

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด

หน้ าที่ 12

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ ไขเพิ่มเติม)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ ทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุ้น โดยปรับ
ค่าของอัตราส่วนลด (Discount Rate) หรื อ WACC ซึง่ จะเป็ นการวิเคราะห์ที่สะท้ อนถึงต้ นทุนของหนี ้สินและต้ นทุนของส่วน
ของผู้ถือหุ้นและส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการในภาพรวม โดยกาหนดอัตราส่วนลดจากเดิมเพิ่มขึ ้นและ
ลดลงประมาณร้ อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อให้ ครอบคลุมถึงอัตราการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้น ซึง่ คาดว่าจะ
เพียงพอต่อการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการ

ดังนัน้ สรุปกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ (Free Cash Flow: FCF) ได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)

2559F

2560F

2561F

2562F

2563F

2564F

กระแสเงินสดของบริษัทฯ (FCF)

(254.32)

(44.83)

(7.50)

11.22

32.11

78.49

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด

(61.69)

(38.56)

(5.72)

7.58

19.23

366.80

(หน่วย: ล้ านบาท)
กรณีเดิม

(37.48)

กรณีมีการ
จ่ ายเงินปั น
ผล
(37.48)

325.13

325.13

บวก: เงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559

287.65
148.35

287.65
148.35

บวก: เงินสดที่ได้ รับชาระคืนจากบริ ษัทในกลุม่ จัสมิน ในเดือนกันยายน 2559 *

530.00

530.00

(124.28)
841.72
706.46
1.19

(124.28)

การคานวณหามูลค่ าหุ้นปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ
(PV of Terminal Value)
มูลค่ าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรวม

หัก: ภาระหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
หัก: เงินปั นผล
มูลค่ าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด – สุทธิ
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ ว (หุ้น)
มูลค่ าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (บาทต่ อหุ้น)

(70.65)
771.06
706.46
1.09

* JTS ได้ ให้ เงินทดรองแก่ JAS ในครึ่งแรกปี 2559 และได้ รับเงินคืนในเดือนกันยายน 2559

ซึง่ ผลกระทบจากการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวตามมติคณะกรรมการ จะทาให้ เงินสดของบริษัทฯลดลง 70.65 ล้ านบาท และ
มูลค่าหุ้นของบริ ษัทฯตามวิธีนี ้จะลดลงเหลือ 1.09 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นราคาที่ตา่ กว่าราคาเสนอซื ้อที่ 1.50 บาทต่อหุ้น

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด

หน้ าที่ 13

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ ไขเพิ่มเติม)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

8. เพิ่มเติมข้ อความในหน้ า 17 หัวข้ อ II. สรุ ปความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ หุ้นสามัญของ JTS
ข้ อความเดิม
ไม่มี
ข้ อความใหม่
นอกจากนี ้ กรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทฯมีมติจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การที่บริ ษัทฯมีการประกาศจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ขณะที่ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาตังแต่
้
ปี 2557 บริ ษัทฯมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) มาโดยตลอด ถึงแม้ วา่ ผลการดาเนินงานล่าสุดคือ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 แสดงกาไรสุทธิเท่ากับ 21.39 ล้ านบาท แต่ผลการดาเนินงานรวมงวด 9 เดือน แสดงผลขาดทุนสุทธิ
เท่ากับ (42.98) ล้ านบาท ดังนัน้ การประเมินราคาหุ้นอีกวิธีหนึง่ คือ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของเงินปั นผล (Dividend Discount
Model Approach) ไม่สามารถสะท้ อนถึงมูลค่ากิจการได้ เนื่องจากในอดีตบริ ษัทฯประสบผลขาดทุนจึงไม่มกี ารจ่ายเงินปั น
ผลและคาดว่าจะมีผลขาดทุนต่อเนื่องถึงปี 2560 การจ่ายเงินปั นผลในอนาคตจึงมีความไม่แน่นอน ดังนันที
้ ่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีการประเมินหุ้นโดยวิธีนี ้ไม่เหมาะสม

9. เพิ่มเติมข้ อความในหน้ า 19 หัวข้ อ แหล่ งที่มาของเงินทุนของผู้ทาคาเสนอซือ้
ข้ อความเดิม
จากแบบคาเสนอซื ้อ 247-4 ผู้ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์จะใช้ แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน คือ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึง่ ยินดีให้ การสนับสนุนด้ านการเงินแก่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อในวงเงินไม่เกิน 1,060 ล้ านบาท (หนึง่ พัน
หกสิบล้ านบาท) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาจากเอกสารและหนังสือยืนยันจากสถาบันการเงิน มีความเห็นว่า
ผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื ้อ
ข้ อความใหม่
จากแบบคาเสนอซื ้อ 247-4 ผู้ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์จะใช้ แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน คือ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) (ผู้ให้ สนิ เชื่อ) ซึง่ ยินดีให้ การสนับสนุนด้ านการเงินแก่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อในวงเงินไม่เกิน 1,060 ล้ าน
บาท (หนึง่ พันหกสิบล้ านบาท) สาหรับการซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ โดยการให้ การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวจะ
อยูภ่ ายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขทีผ่ ้ ทู าคาเสนอซื ้อได้ ตกลงไว้ กบั ผู้ให้ สนิ เชื่อ ภายใต้ สญ
ั ญาให้ การสนับสนุนด้ านการเงินฉบับ
ลงวันที่ 16 กันยายน 2559 ตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ทังนี
้ ้ ข้ อตกลงและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญ
ได้ แก่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อตกลงไม่จาหน่ายหุ้นของกิจการให้ แก่บคุ คลใดๆ เว้ นแต่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะนาเงินที่ได้ จากการ
จาหน่ายหุ้นของกิจการดังกล่าวทังจ
้ านวนไปชาระหนี ้ให้ แก่ผ้ ใู ห้ สนิ เชื่อ นอกจากนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อตกลงนาหุ้นของกิจการ
ทังหมดที
้
่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะได้ มาภายหลังจากการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้เป็ นหลักประกันการชาระหนี ้ให้ แก่ผ้ ใู ห้
สินเชื่อ
ซึง่ หลักประกันการชาระหนี ้ดังกล่าวจะได้ รับการปลดเปลื ้องเมื่อผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ ชาระหนี ้ให้ แก่ผ้ ใู ห้ สนิ เชื่อ
ครบถ้ วนแล้ วภายใต้ สญ
ั ญาการให้ สนิ เชื่อ

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด

หน้ าที่ 14

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ ไขเพิ่มเติม)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาจากเอกสารและหนังสือยืนยันจากสถาบันการเงิน
เสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื ้อ

มีความเห็นว่าผู้ทาคา

10. เพิ่มเติมข้ อความในหน้ า 21 หัวข้ อ 3 ปั จจัยอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้ อความเดิม
ไม่มี
ข้ อความใหม่
6.สิทธิประโยชน์ด้านเงินปั นผล
ตามทีค่ ณะกรรมการบริ ษัทฯได้ มมี ติจา่ ยเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกาหนดวัน Record date คือวันที่
11 พฤศจิกายน 2559 ขณะที่ระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อของบริ ษัทอยูใ่ นช่วงระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2559 นัน้
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นตอบรับคาเสนอซื ้อ โดยขายหุ้นให้ แก่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลของ
บริ ษัทฯ และกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นปฏิเสธคาเสนอซื ้อ ผู้ถือหุ้นจะยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นต่อไปและมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล ตามมติ
คณะกรรมการดังกล่าว
11. เพิ่มเติมข้ อความในหน้ า 22 หัวข้ อ รายการระหว่ างกัน
ข้ อความเดิม
ปั จ จุบัน กิ จ การมี ก ารก าหนดนโยบายและระเบี ย บปฏิ บัติ แ ละขัน้ ตอนการอนุมัติ ร ายการระหว่า งกัน ตาม
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในการทา
รายการระหว่างกันของกิจการกับบริ ษัทย่อย และ/หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในอนาคต หากผู้ทาคาเสนอซื ้อและ
กิจการมีการทารายการระหว่างกัน กิจการก็จะต้ องปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้
ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ และข้ อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการระหว่างกันของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก่อนการทาคาเสนอซื ้อ
รายละเอียดของรายการระหว่างกันระหว่างผู้ทาคาเสนอซื ้อหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ทาคาเสนอซื ้อกับ
กิจการ และ/หรื อบริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับกิจการในช่วงปี ที่ผา่ นมาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และช่วง
6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 มีรายละเอียด ดังนี ้
รายการขายสินค้ า บริ การและให้ บริ การอื่นๆ ที่กิจการและบริ ษัทย่อยของกิจการ ให้ แก่ JAS และกลุม่ JAS ณ 31 ธันวาคม
2558 และ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด
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1. กลุม่ JAS ได้ แก่
1) ACU
2) TTTBB
3) JasTel
4) TTTI

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

1) JAS เป็ นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริ ษัท
ร้ อยละ 32.80
2) มีกรรมการร่วมกัน
กับ JAS ได้ แก่ นาย
ปลื ้มใจ สินอากร

-

2. บริ ษัทย่อยได้ แก่ CCS

1) บริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของ CCS
ร้ อยละ 97.87
2) มีกรรมการร่วมกับ บริ ษัทฯ ได้ แก่
1.นายปลื ้มใจ สิน
อากร
2. นางนงลักษณ์
พงษ์ ศรี หดุลชัย
3. นางนิตย์ วิเสส
พันธุ์

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด

-

จานวนเงิน
จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 30 มิ.ย. 59
บริ ษั ท ให้ เช่ า เครื่ อ งโทรศัพ ท์
0.02
0.01
สาธารณะให้ กบั ACU
บ ริ ษั ท ฯ ข า ย ติ ด ตั ง้ แ ล ะ
1.81
2.03
ให้ บริ การบารุ งรั กษาโทรศัพท์
สาธารณะโครงการบริ การ
โทรคมนาคมพื ้นฐานโดยทัว่ ถึง
และบริ ก ารเพื่ อ สัง คม (USO)
ให้ กบั TTTBB
บ ริ ษั ท ฯ ข า ย ติ ด ตั ง้ แ ล ะ
0.41
0.10
ให้ บริ การบารุ งรั กษาโทรศัพท์
สาธารณะในโครงการบริ การ
โทรคมนาคมพื ้นฐานโดยทัว่ ถึง
และบริ ก ารเพื่ อ สัง คม (USO)
ให้ กบั JasTel
บริ ษัท ขายอุปกรณ์ให้ TTTI
0.00
0.07
บริ ษัทย่อยให้ บริ การ
0.70
0.52
Infrastructure-as-a-Service
ให้ กบั JAS
บริ ษัทย่อยให้ บริ การ
3.07
0.04
Infrastructure-as-a-Service
ให้ กบั ACU
บริ ษัทย่อยขายอุปกรณ์ และ
32.03
15.95
พัฒนาระบบ Broadband
Customer System (BCS)
และให้ บริ การ Infrastructureas-a-Service ใหกับ TTTBB
บริ ษัทย่อยให้ บริ การ
2.42
2.76
บารุงรักษาระบบ Radius และ
ให้ บริ การ Infrastructure-asa-Service ให้ กบั บจก.ทริ ป
เปิ ลที อินเทร์ เน็ต (TTTI)
0.50
0.64
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ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

- บริ ษัทย่อยให้ บริ การ
Infrastructure-as-a-Service
ให้ กบั บจก.จัสมิน อินเตอร์ เนต
(Ji-Net)
- บริ ษัทย่อยให้ บริ การ
Infrastructure-as-a-Service
ให้ กบั บจก. พรี เมียมแอสเซท
(PA)

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

0.07

0.10

รายการซื ้อสินค้ าและอุปกรณ์ รวมทังค่
้ าเช่า และค่าบริ การอื่นๆ ที่กิจการและบริ ษัทย่อยของกิจการ ได้ รับจาก JAS และกลุม่
JAS ณ 31 ธันวาคม 2558 และช่วง 6 เดือนของปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2559
บุคคลที่เกี่ยวโยง

1. กลุม่ JAS ได้ แก่
1) ACU
2) TTTBB
3) JasTel
4) TTTI
5) PA

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

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

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

0.98

1.33

0.35
-
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ลักษณะ
ความสัมพันธ์

2. บริ ษั ทย่ อ ย ได้ แก่ 1)บริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้น
CCS
ใหญ่ของ CCS
ร้ อยละ 97.87
2) มีกรรมการร่วมกับ
บริ ษัทฯ ได้ แก่
1.นายปลื ้มใจ สิน
อากร
2. นางนงลักษณ์
พงษ์ ศรี หดุลชัย
3. นางนิตย์ วิเสส
พันธุ์

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

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

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

0.69

0.45
0.44

-

ในปี 2558 และระยะเวลา 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 รายการระหว่างกันของโมโน และกลุม่ โมโน
กับกิจการ (และบริ ษัทย่อยของกิจการ) มีรายละเอียด ดังนี ้
- ไม่มีรายการที่มีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้รายการธุรกิจของกลุม่ JAS และกลุม่ โมโน กับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ ในปี 2558 และระยะเวลา
6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ตามที่ระบุข้างต้ น เป็ นรายการธุรกิจตามการประกอบธุรกิจตามปกติที่มกี ารกาหนด
และเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) โดยทีเ่ ป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของกิจการแล้ ว
หลังการทาคาเสนอซื ้อ
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ ผู้ทาคาเสนอซื ้อหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญซึ่งประเภทและขนาดของรายการระหว่างกันตามนโยบาย
การทารายการระหว่างกันของกิจการจากที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ทังนี
้ ้ จะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้ แน่ใจว่าการทา
รายการระหว่างกันเป็ นรายการที่มี เงื่อนไขเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction) ทังนี
้ ้
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บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และเพื่อให้ แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ ทาขึ ้นโดยมีหลักเกณฑ์
เช่นเดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก
ข้ อความใหม่
ปั จ จุบัน กิ จ การมี ก ารก าหนดนโยบายและระเบี ย บปฏิ บัติ แ ละขัน้ ตอนการอนุมัติ ร ายการระหว่า งกัน ตาม
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในการทา
รายการระหว่างกันของกิจการกับบริ ษัทย่อย และ/หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในอนาคต หากผู้ทาคาเสนอซื ้อและ
กิจการมีการทารายการระหว่างกัน กิจการก็จะต้ องปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้
ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ และข้ อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการระหว่างกันของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก่อนการทาคาเสนอซื ้อ
รายละเอียดของรายการระหว่างกันระหว่างผู้ทาคาเสนอซื ้อหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ทาคาเสนอซื ้อกับ
กิจการ และ/หรื อบริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับกิจการในช่วงปี ที่ผา่ นมาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และช่วง
6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีรายละเอียด ดังนี ้ ในปี 2558 และระยะเวลา 6 เดือนแรกสิ ้นสุด ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2559 ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีการทารายการซื ้อขายสินค้ าหรื อบริ การโดยตรงกับกิจการ แต่มีรายการระหว่างกันของ
กลุม่ JAS (JAS และบริ ษัทในกลุม่ JAS) กับกิจการ (และบริ ษัทย่อยของกิจการ) มีรายละเอียด ดังนี ้
รายการขายสินค้ า บริ การและให้ บริ การอื่นๆ ที่กิจการและบริ ษัทย่อยของกิจการ ให้ แก่ JAS และบริ ษัทในกลุม่ JAS ณ 31
ธันวาคม 2558 และ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
บุคคลที่เกี่ยวโยง

1. รายการระหว่า งกัน ของ
กิ จการและ กลุ่ ม JAS
ได้ แก่ JAS และบริ ษัทใน
กลุม่ JAS ดังนี ้
1) บริ ษั ท อคิ ว เมนท์
จากัด (ACU)
2) บริ ษั ท ทริ ปเปิ ลที
บ ร อ ด แ บ น ด์ จั ด
(มหาชน) (TTTBB)
3) บริ ษัท จัสเทล เน็ท
เวิร์ค จากัด
(JasTel)
บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จานวนเงิน
จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 30 มิ.ย. 59
1) JAS เป็ นผู้ ถื อ หุ้ น - บ ริ ษั ท กิ จ ก า ร ใ ห้ เ ช่ า
0.02
0.01
รายใหญ่ของบริ ษัท เครื่ อ งโทรศั พ ท์ ส าธารณะ
กิ จ ก า ร ร้ อ ย ล ะ ให้ กบั ACU
32.80
- บริ ษั ท ฯ กิ จ การขาย ติ ด ตัง้
1.81
2.03
2) มีกรรมการร่วมกัน
และให้ บริ การบ ารุ ง รั ก ษา
กับ JAS ได้ แก่ นาย โทรศัพท์สาธารณะโครงการ
ปลื ้มใจ สินอากร
บริ การโทรคมนาคมพื ้นฐาน
โดยทั่ ว ถึ ง และบริ การเพื่ อ
สังคม (USO) หรื อ Universal
Service Obligation (USO)
ให้ กบั TTTBB
0.41
0.10
หน้ าที่ 19
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บุคคลที่เกี่ยวโยง

4) บริ ษั ท ทริ ปเปิ ลที
อิ น เตอร์ เ น็ ต จ ากัด
(TTTI)

2. รายการระหว่า งกัน ของ
บริ ษั ท ย่ อ ยของกิ จ การ
ได้ แก่ บริ ษั ท คลาวด์
ค อ ม พิ ว ติ ง้ โซ ลู ชั่ น ส์
จ ากั ด (CCS) และกลุ่ม
JAS อัน ได้ แ ก่ JAS และ
บริ ษัทในกลุม่ JAS

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

- บริ ษั ท ฯ กิ จ การขาย ติ ด ตัง้
และให้ บริ การบ ารุ ง รั ก ษา
โ ท ร ศั พ ท์ ส า ธ า ร ณ ะ ใ น
โครงการบริ การโทรคมนาคม
พื ้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การ
เ พื่ อ สั ง ค ม ( USO) ใ ห้ กั บ
JasTel
- บริ ษัท กิจการขายอุปกรณ์ให้
TTTI
1) บริ ษัท กิจการ
- บริ ษั ท ย่ อ ย CCS ให้ บ ริ ก าร
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
Infrastructure-as-aของ CCS ร้ อยละ Service ให้ กบั JAS
97.87
- บริ ษั ท ย่ อ ย CCS ให้ บ ริ ก าร
2) มีกรรมการร่วมกับ
Infrastructure-as-aบริ ษัทฯ กลุม่ JAS
Service ให้ กบั ACU
ได้ แก่
- บ ริ ษั ท ย่ อ ย CCS ข า ย
1.นายปลื ้มใจ สิน
อุ ป กรณ์ และพัฒ นาระบบ
อากร
Broadband
Customer
2. นางนงลักษณ์
System (BCS) แ ล ะ
พงษ์ ศรี หดุลชัย
ให้ บริ การ Infrastructure-as3. นางนิตย์ วิเสส
a-Service ให้ กบั TTTBB
พันธุ์
- บริ ษั ท ย่ อ ย CCS ให้ บ ริ ก าร
บ ารุ งรั ก ษาระบบ Radius
แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร
Infrastructure-as-aService ให้ กบั บจก.ทริ ปเปิ ล
ที อินเทร์ เน็ต (TTTI)
- บริ ษั ท ย่ อ ย CCS ให้ บ ริ ก าร
Infrastructure-as-aService ให้ กับ บจก.บริ ษั ท
จั ส มิ น อิ น เตอร์ เ นต จ ากัด
(Ji-Net)

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

0.00

0.07

0.70

0.52

3.07

0.04

32.03

15.95

2.42

2.76

0.50

0.64

0.07

0.10
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ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

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

- บริ ษั ท ย่ อ ย CCS ให้ บ ริ ก าร
Infrastructure-as-aService ให้ กับ บจก. บริ ษัท
พรี เมียมแอสเซท จากัด (PA)
รายการซื ้อสินค้ าและอุปกรณ์ รวมทังค่
้ าเช่า และค่าบริ การอื่นๆ ที่กิจการและบริ ษัทย่อยของกิจการ ได้ รับจาก JAS และ
กลุ่ม JAS (JAS และบริ ษัทในกลุ่ม JAS) ณ 31 ธันวาคม 2558 และช่วง 6 เดือนของปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2559
บุคคลที่เกี่ยวโยง

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 58
1. รายกการระหว่างกัน 1) JAS เป็ นผู้ถือหุ้น
- JAS ได้ ท าสัญ ญาให้ เ ช่ า และ
3.72
ของกิ จการและกลุ่ม รายใหญ่ของบริ ษัท บริ ก ารพื น้ ที่ ส านัก งาน รวมทัง้
JAS ได้ แ ก่ JAS และ กิจการ ร้ อยละ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ
บริ ษั ท ในกลุ่ ม JAS 32.80
- PA ได้ ท าสั ญ ญาให้ บริ การ
2.21
ดังนี ้
2) มีกรรมการร่วมกัน รั ก ษาความปลอดภั ย รั ก ษา
1) ACU
กับ JAS ได้ แก่ นาย ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ะ บ ริ ก า ร
2) TTTBB
ปลื ้มใจ สินอากร
สาธารณูปโภค
3) JasTel
- TTTBB ได้ ทาสัญญาให้ บริ การ
4.57
4) TTTI
ระบบโทรศั พ ท์ และบริ กา ร
5) PA
บ ารุ ง รั ก ษาระบบโทรทัศน์ วงจร
ปิ ด
- TTTI ได้ ท าสัญ ญาให้ บริ ก าร
1.06
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง
- ACU เป็ นผู้ให้ บริ การดาเนินพิธี
0.01
การศุลากากรในการนาเข้ าสินค้ า
- JasTel ให้ บริ การซ่ อ ม Link
0.02
DWDM
2. รายการระหว่ า งกัน 1) บริ ษัท กิจการ
- JAS ได้ ท าสัญ ญาให้ เ ช่ า และ
2.09
ของบริ ษั ทย่ อ ย ข อ ง
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริ ก ารพื น้ ที่ ส านัก งาน รวมทัง้
กิ จ การ ได้ แก่ บริ ษั ท
ของ CCS ร้ อย
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ
ค ล า ว ด์ ค อ ม พิ ว ติ ง้
ละ 97.87
1.50
บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

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

0.98

1.33

0.35
1.05

0.69
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ลักษณะ
ความสัมพันธ์

โซลูชั่นส์ จากัด (CCS) 2) มีกรรมการร่วมกับ
และกลุม่ JAS อันได้ แก่
กลุม่ JASบริ ษัทฯ
JAS และบริ ษัทในกลุม่
ได้ แก่
JAS
1.นายปลื ้มใจ สิน
อากร
2. นางนงลักษณ์
พงษ์ ศรี หดุลชัย
3. นางนิตย์ วิเสส
พันธุ์

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

- PA ได้ ท าสั ญ ญาให้ บริ การ
รั ก ษาความปลอดภั ย รั ก ษา
ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ะ บ ริ ก า ร
สาธารณูปโภค
- TTTBB ได้ ทาสัญญาให้ บริ การ
ระบบ Call center
- TTTI ได้ ท าสัญ ญาให้ บริ ก าร
ระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง
- JasTel ได้ ทาสัญญาให้ บริ การ
เช่ า พื น้ ที่ ติ ด ตัง้ เซิ ร์ ฟ เวอร์ และ
วงจรเช่า
- Ji-Net ได้ ทาสัญญาให้ บริ การ
SMS Gateway

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 58

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
ณ 30 มิ.ย. 59

0.83

-

1.05

0.45

0.87

0.44

0.01

-

ในปี 2558 และระยะเวลา 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 รายการระหว่างกันของโมโน และกลุม่ โมโน
กับกิจการ (และบริ ษัทย่อยของกิจการ) มีรายละเอียด ดังนี ้
- ไม่มีรายการที่มีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ รายการธุรกิจระหว่างกันของกลุม่ JAS โมโนและกลุม่ โมโน กับกิจการและบริ ษัทย่อยของกิจการ ในปี
2558 และระยะเวลา 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ตามที่ระบุข้างต้ น เป็ นรายการธุรกิจตามการประกอบธุรกิจ
ตามปกติที่มกี ารกาหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) โดยทีเ่ ป็ นไป
ตามข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของกิจการแล้ ว
หลังการทาคาเสนอซื ้อ
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ ผู้ทาคาเสนอซื ้อหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญซึ่งประเภทและขนาดของรายการระหว่างกันตามนโยบาย
การทารายการระหว่างกันของกิจการจากที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ทังนี
้ ้ จะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้ แน่ใจว่าการทา
รายการระหว่างกันเป็ นรายการที่มี เงื่อนไขเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction) ทังนี
้ ้
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และเพื่อให้ แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ ทาขึ ้นโดยมีหลักเกณฑ์
เช่นเดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด
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บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

12. เพิ่มเติมข้ อความในหน้ า 25 หัวข้ อ V.ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่ อนโยบายและแผนธุรกิจ
ของผู้ทาคาเสนอซือ้
ข้ อความเดิม
จากนโยบายและแผนการดาเนินงานที่เสนอโดยผู้ทาคาเสนอซื ้อ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการ
ลงทุนของผู้ทาคาเสนอซื ้อจะก่อให้ เกิดประโยชน์และผลกระทบต่อ JTS ดังนี ้
นโยบายและแผนธุรกิจของผู้ทาคาเสนอซือ้
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
สถานภาพของกิจการ
ตามที่ระบุไว้ ในคาเสนอซื ้อ แบบ 247-4 ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อใน ตามที่ระบุไว้ ในคาเสนอซื ้อผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มี
ครัง้ นี ้ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออก วัตถุประสงค์ ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิ จการออก
จากการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
จ า ก ก า รเป็ นบริ ษั ทจดทะ เบี ย นใ นตลาด
หลักทรั พย์ ฯ ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเห็นว่า
บริ ษัทฯมีนโยบายชัดเจนที่จะยังคงเป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และสามารถซือ้
ขายหุ้นต่อไปได้ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจึง ไม่ ได้ รั บ
ผลกระทบดังกล่าว
นโยบายและแผนการบริหารกิจการ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อระบุวา่ ไม่ได้ มีแผนหรื อนโยบายในการเปลีย่ นแปลง ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ทาคา
วัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยอย่างมี เสนอซือ้ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ใ นบริ ษัท JAS และมี
นัยสาคัญในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคา อานาจการควบคุมผ่านการถื อหุ้นมายั งบริ ษั ท
เสนอซื ้อ
JTS ตังแต่
้ ก่อนการทาคาเสนอซื ้อ ดังนัน้ บริ ษัทฯ
ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนหรื อนโยบายใน
การด าเนิ น งานทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯอย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ รวมถึ ง โครงสร้ างองค์ ก ร การ
บริ หารงาน หลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคา
เสนอซื ้อ
นโยบายจ่ ายเงินปั นผล
ผู้ทาคาเสนอซื ้อมีนโยบายให้ กิจการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละ ยังคงกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเช่นเดิม
ปี
ต า ม ที่ เ ปิ ด เ ผ ย ใ น แ บ บ 56-1 ไ ม่ ไ ด้ มี ก า ร
เปลีย่ นแปลงนโยบายจากเดิม

ข้ อความใหม่
จากนโยบายและแผนการดาเนินงานที่เสนอโดยผู้ทาคาเสนอซื ้อ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการลงทุนของ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะก่อให้ เกิดประโยชน์และผลกระทบต่อ JTS ดังนี ้
บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด
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นโยบายและแผนธุรกิจของผู้ทาคาเสนอซือ้
สถานภาพของกิจการ
ตามที่ระบุไว้ ในคาเสนอซื ้อ แบบ 247-4 ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อใน
ครัง้ นี ้ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออก
จากการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายและแผนการบริหารกิจการ
ผู้ทาคาเสนอซือ้ ระบุว่า ไม่ได้ มีแผนหรื อนโยบายในการเปลี่ ยนแปลง
วัตถุประสงค์การดาเนิน ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยอย่างมี
นัยสาคัญในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคา
เสนอซื อ้ ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาท าค า
เสนอซื ้อ โดยผู้ทาคาเสนอซื ้อจะดารงไว้ ซึ่งโครงสร้ างองค์กร นโยบาย
การบริ ห าร การจัด การองค์ กร รวมถึ งนโยบายการว่าจ้ างบุคลากร
ดัง เช่ น ในปั จ จุบัน และมี แ ผนที่ จ ะพัฒ นาในธุ ร กิ จ เดิ ม เพื่ อ เพิ่ ม ฐาน
ลูก ค้ า และส่ว นแบ่ง ทางการตลาด รวมถึ ง ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันให้ มากขึ ้น

นโยบายจ่ ายเงินปั นผล
ผู้ทาคาเสนอซื ้อมีนโยบายให้ กิจการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละ
ปี นอกจากนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจดาเนินการให้ กิจการจ่ายเงินปันผล
จากกาไรสะสมของกิจการ โดยพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงิน
ของกิจการและแผนการลงทุนของกิจการ

บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิ ตอล จากัด
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ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ตามที่ระบุไว้ ในคาเสนอซื ้อผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มี
วัตถุประสงค์ ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิ จการออก
จ า ก ก า รเป็ นบริ ษั ทจดทะ เบี ย นใ นตลาด
หลักทรั พย์ ฯ ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเห็นว่า
บริ ษัทฯมีนโยบายชัดเจนที่จะยังคงเป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และสามารถซือ้
ขายหุ้นต่อไปได้ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจึง ไม่ ได้ รั บ
ผลกระทบดังกล่าว จึงถือได้ วา่ มีความเหมาะสม
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ทาคา
เสนอซือ้ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ใ นบริ ษัท JAS และมี
อานาจการควบคุมผ่านการถื อหุ้นมายังบริ ษั ท
JTS ตัง้ แต่ก่ อ นการท าค าเสนอซื อ้ นอกจากนี ้
ผู้ท าค าเสนอซื อ้ เป็ น ผู้ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละมี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจปั จจุบนั เป็ นอย่างดี และ
มีแผนที่จะพัฒนาธุรกิ จปั จจุบันให้ เติบโตอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง ดั ง นั ้น บ ริ ษั ท ฯ ไ ม่ น่ า จ ะ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงแผนหรื อนโยบายในการดาเนินงาน
ทางธุรกิ จของบริ ษัทฯอย่างมี นยั สาคัญ รวมถึง
โครงสร้ างองค์กร การบริ หารงาน หลังจากสิ ้นสุด
ระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ ซึ่งถือได้ ว่ามีความ
เหมาะสมของนโยบายและแผนการบริ ห าร
กิจการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ยังคงกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเช่นเดิม
ต า ม ที่ เ ปิ ด เ ผ ย ใ น แ บ บ 56-1 ไ ม่ ไ ด้ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงนโยบายจากเดิม ซึ่งหลักเกณฑ์ใน
การพิ จ ารณาและอัต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลก็
เป็ นไปตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลที่เคยปฏิบตั ิ
มาในอดีต จึงถือได้ วา่ มีความเหมาะสม
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13. เพิ่มเติมข้ อความในหน้ า 26 หัวข้ อ VII สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ข้ อความเดิม
จากข้ อพิจารณาต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถอื หุ้นควรตอบรับคาเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์ ในครัง้ นี ้ โดยราคาเสนอซือ้ ของหลักทรัพย์ JTS ที่ 1.50 บาทต่ อหุ้น เป็ นราคาที่เหมาะสม เนื่องจาก
เป็ นราคาที่สงู กว่าการประเมินโดยวิธีราคาตามมูลค่าตลาดและวิธีมลู ค่าปั จจุบนั กระแสเงินสด นอกจากนี ร้ าคาตลาดของ
หุ้น JTS ภายหลังจากวันที่ประกาศการทาคาเสนอซื ้อเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ถึงแม้ วา่ จะมีการปรับตัวสูงขึ ้นมากกว่า
ราคาเสนอซื ้อแต่ไม่ได้ สงู ขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญและมีแนวโน้ มปรับตัวลดลงใกล้ กบั ราคาเสนอซื ้อ ณ วันที่ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจัดทารายงาน
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นที่ตอบปฏิเสธคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ และไม่ตดั สินใจขายหุ้นของตนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นอาจมีความเสีย่ งหากราคาตลาดของหุ้นในอนาคตมีการปรับตัวลดลงจากราคา
เสนอซื ้อครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นที่ต้องการตอบรับคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้มีจานวนมากเพียงพอ และผู้ทาคาเสนอซื ้อ
สามารถได้ มาซึง่ หลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
JTS หรื อมากกว่าร้ อยละ 75 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
JTS ทาให้ ผ้ ทู า
คาเสนอซื ้อมีอานาจในการบริ หารงานในบริษัทฯ และทาให้ ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ทงหมด
ั้
ข้ อความใหม่
จากข้ อพิจารณาต่างๆ ดังทีก่ ล่าวไว้ ข้างต้ น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถอื หุ้นควรตอบรับคา
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ ในครัง้ นี ้ โดยราคาเสนอซือ้ ของหลักทรัพย์ JTS ที่ 1.50 บาทต่ อหุ้น เป็ นราคาที่เหมาะสม
เนื่องจากเป็ นราคาที่สงู กว่าการประเมินโดยวิธีราคาตามมูลค่าตลาดและวิธีมลู ค่าปัจจุบนั กระแสเงินสด นอกจากนี ้ราคา
ตลาดของหุ้น JTS ภายหลังจากวันที่ประกาศการทาคาเสนอซื ้อเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ถึงแม้ วา่ จะมีการปรับตัวสูงขึ ้น
มากกว่าราคาเสนอซื ้อแต่ไม่ได้ สงู ขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญและมีแนวโน้ มปรับตัวลดลงใกล้ กบั ราคาเสนอซื ้อ ณ วันที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจัดทารายงาน ดังนัน้ ถ้ าราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอซื ้อในช่วงระยะเวลารับซื ้อ ผู้ถือหุ้นควรขายหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯแทน เนื่องจากได้ ผลตอบแทนที่ดีกว่า และถ้ าราคาตลาดตา่ กว่าราคาเสนอซื ้อในช่วงระยะเวลารับซื ้อผู้
ถือหุ้นควรตอบรับคาเสนอซื ้อ
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นที่ตอบปฏิเสธคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ และไม่ตดั สินใจขายหุ้นของตนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นอาจมีความเสีย่ งหากราคาตลาดของหุ้นในอนาคตมีการปรับตัวลดลงจากราคา
เสนอซื ้อครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นที่ต้องการตอบรับคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้มีจานวนมากเพียงพอ และผู้ทาคาเสนอซื ้อ
สามารถได้ มาซึง่ หลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
JTS หรื อมากกว่าร้ อยละ 75 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
JTS ทาให้ ผ้ ทู า
คาเสนอซื ้อมีอานาจในการบริ หารงานในบริษัทฯ และทาให้ ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ : ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระอยู่ระหว่ างรอบริ ษัทฯชีแ้ จงเพิ่มเติมกรณีบริ ษัทฯมีการจ่ ายเงินปั นผล
ในช่ วงที่ผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทแม่ (บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)) กาลังทาคาเสนอซือ้
หลักทรั พย์ และบริ ษัทฯมีผลขาดทุน ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจะได้ จัดทาการแก้ ไขเพิ่มเติมในรายงานของ
ที่ปรึกษาฯต่ อไป
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