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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“เจทีเอส” หรื อ “บริษัท”) เป็ นบริษัทในกลุม่ บริษัท จัสมิน
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“JAS”) ดําเนินธุรกิจด้ านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
มุง่ เน้ นการออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator)
อาทิเช่น บริการจัดหา ออกแบบ และวางระบบ WiFi ระบบสําหรับ Smart Building สาย Fiber Optic (ไฟเบอร์ ออปติก)
และสาย LAN รวมถึงเป็ นผู้จดั จําหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องทังหมด
้
ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์
ธุรกิจให้ บริการคลาวด์คอมพิวติ ้ง และมีแผนการพัฒนาธุรกิจการให้ บริการใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้ างรายได้ อย่างมัน่ คงและ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรื อกลยุทธ์ ในการดําเนินงานของบริษัท
บริ ษัทและบริษัทย่อยมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้ให้ บริ การด้ าน System Integrator (SI) ชันนํ
้ า ซึง่ บริษัทและบริษัท
ย่อยมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความชํานาญด้ านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นอย่าง
ดี บริษัทมีพนั ธมิตรธุรกิจทังในส่
้ วนของผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั และยอมรับ และในส่วนของผู้ให้ บริการโครงข่าย
ระดับชันนํ
้ าของประเทศ ทําให้ บริษัทและบริ ษัทย่อยมีศกั ยภาพในการให้ บริการด้ าน System Integrator แบบครบวงจร
(Total Solution) แก่ลกู ค้ า
นอกจากนี ้ บริษัทย่อยได้ เพิ่มลักษณะการดําเนินธุรกิจโดยการเข้ าสูธ่ ุรกิจแบบเบ็ดเสร็จทังทางด้
้
านฮาร์ ดแวร์
และซอฟต์แวร์ โดยการนําเทคโนโลยี Cloud Computing มาให้ บริการแบบครบวงจร ตังแต่
้ การให้ บริการในโครงสร้ างพื ้นฐาน
(Infrastructure-as-a-Service : IaaS) การให้ บริการซอฟแวร์ (Software-as-a-Service : SaaS) ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ในการลดต้ นทุนในการลงทุน การดูแลอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการ
บริษัทและบริษัทย่อยจึงเชื่อมัน่ ว่า แนวทางการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทังการพั
้
ฒนา
ธุรกิจสูก่ ารเป็ นผู้ให้ บริการ เป็ นการสร้ างความแตกต่าง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ไปพร้ อมๆ กับเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างต่อเนื่องบนความพึงพอใจของลูกค้ า
วิสยั ทัศน์ (Vision) : เป็ นผู้นําด้ านการออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ด้ วยผลงานที่เป็ นมาตรฐาน
พันธกิจ (Mission) :
1. พัฒนาคุณภาพผลงาน เพื่อตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ า
2. พัฒนาบุคลากร เพื่อศักยภาพในการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ก้ าวทันเทคโนโลยีและวิทยาการด้ านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
บริษัท ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2538 ด้ วยทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว 100,000,000 บาท เป็ น
หุ้นสามัญจํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 บริษัทได้ เสนอขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ด้ วยทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว 700,000,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 700,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
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นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 5,000,000 หุ้น เสร็จสิ ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน
2554 และบริษัทได้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท จํานวน 1,457,300
หน่วย และมีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจํานวน 1,457,300 หุ้น เสร็จสิ ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ทําให้ บริ ษัทมีทนุ จด
ทะเบียนทังสิ
้ ้น 706,457,300 หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 706,457,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
บาท เป็ นเงิน 706,457,300 บาท
1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทมีบริษัทย่อย ได้ แก่ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (“ซีซีเอส” หรื อ “บริษัทย่อย”) ซึง่ ดําเนิน
ธุรกิจด้ านการจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ (System Integrator) พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) ตลอดจน
การให้ บริการด้ านบํารุงรักษาและจัดจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวเนื่อง รวมทังการให้
้
บริ การ
ซอฟต์แวร์ ในระบบคลาวด์คอมพิวติ ้ง โดยบริ ษัทถือหุ้นของ ซีซีเอส จํานวน 538,264 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 97.87 ของหุ้น
ทังหมด
้
ซึง่ มีอยู่จํานวน 550,000 หุ้น ปั จจุบนั มีโครงสร้ างการถือหุ้นดังนี ้
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
กลุม่ บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
(มหาชน)
(จดทะเบียนใน ตลท.)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

50.91%

49.09%
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด
(มหาชน)
97.87%
บริษัท คลาวด์ คอมพิวติง้ โซลูช่ นั ส์
จํากัด

1.4

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทและบริษัทย่อย มีการซื ้อขายสินค้ าและบริการกับบริ ษัทในกลุม่ JAS ได้ แก่ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค
จํากัด (“JasTel”) บริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) (“TTTBB”) และบริษัทอื่นๆ โดยดูรายละเอียดได้ ที่สว่ นที่
2 ข้ อ 12 รายการระหว่างกัน หรื อดูที่หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ทังนี
้ ้ สามารถดูแผนภาพโครงสร้ างธุรกิจ
โดยรวมของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ ที่ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (56-1) ของ JAS
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2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบครบวงจร (System Integrator) โดยให้ บริ การ จัดหา ออกแบบและวางระบบ WiFi ระบบสําหรับ Smart Building
Fiber Optic (ไฟเบอร์ ออปติก) และสาย LAN รวมถึงเป็ นผู้จดั จําหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องทังหมด
้
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ
และวางระบบคอมพิวเตอร์ ธุรกิจให้ บริการคลาวด์คอมพิวติ ้ง และมีแผนการพัฒนาธุรกิจการให้ บริการใหม่ ๆ ที่จะช่วย
สร้ างรายได้ อย่างมัน่ คงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยปั จจุบนั ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1 ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม บริ ษัทเป็ นผู้จดั หาอุปกรณ์
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมพร้ อมให้ บริการออกแบบ ติดตัง้ และทดสอบแบบเบ็ดเสร็ จ (Turnkey) ให้ แก่ลกู ค้ าทังภาครั
้
ฐ
และภาคเอกชน ได้ แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) การรถไฟแห่งประเทศไทย (“รฟท.”) ธนาคารออมสิน (“ออมสิน”)
TTTBB JasTel กลุม่ บริษัทโมโน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด (“Shell”) บริ ษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)
(“Thai Mitsuwa”) บริษัท แฟชัน่ คิงดอม จํากัด (”Valiram”) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด
โดยมีบริ การหลักๆ ดังต่อไปนี ้
 การให้ บริการจัดหา ออกแบบ และวางระบบ WiFi

 การให้ บริการจัดหา ออกแบบ และวางระบบ สําหรับ Smart Building
 การให้ บริการจัดหา และติดตังสาย
้
Fiber Optic และสาย LAN
2 ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง - ดําเนินการโดยบริษัท
ย่อย ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริการด้ านคลาวด์คอมพิวติ ้ง (Cloud Service Provider) แบบครบวงจร รวมถึงออกแบบและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ระบบงาน (Application Software) และให้ บริการด้ านบํารุงรักษาแก่ลกู ค้ าทังภาครั
้
ฐ และภาคเอกชน
ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง เป็ นทางเลือกในการเช่าใช้ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึง่ เหมาะอย่างยิ่งสําหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่อาจมีข้อจํากัดเรื่ องงบประมาณในการลงทุน ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง แบ่งการให้ บริ การออกเป็ น
2 ประเภทดังนี ้

 การให้ บริการโครงสร้ างพื ้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-Service )
 การให้ บริการซอร์ ฟแวร์ (Software-as-a-Service)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 - 4

โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่อย จําแนกตามลักษณะธุรกิจ ดังนี ้

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบ
สื่อสาร และบริ การโทรคมนาคม
(Telecom Systems Integration
and Telecom Service )

ดําเนินงาน
โดย

ปี 2559
ล้ านบาท
%

งบการเงินรวม
ปี 2560
ล้ านบาท
%

ปี 2561
ล้ านบาท
%

บริ ษัท

66.62

46.90

12.27

12.33

68.71

48.13

ซีซีเอส

58.59

41.24

65.43

65.75

61.93

43.38

กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

บริ ษัท

125.21
0.97

88.14
0.68

77.70
2.46

78.08 130.64
2.47
0.18

91.51
0.13

ดอกเบี ้ยรับ

บริ ษัท

5.29

3.72

8.28

8.32

8.20

5.74

รายได้ อื่น

บริ ษัท

10.59

7.46

11.08

11.13

3.74

2.62

ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบ
คอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์
คอมพิวติ ้ง
(Computer Systems Integration
and Cloud Computing)
รวมรายได้ จากการขายและบริการ

รวมรายได้

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

142.06 100.00

ส่วนที่ 1 - 5

99.52 100.00 142.76 100.00

2.1 ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม (Telecom Systems
Integration and Telecom Service)
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
บริษัทเป็ นผู้จดั หาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้ อมให้ บริ การ
ออกแบบและวางระบบ โดยเป็ นผู้คดั เลือกและจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ผลิตและตัวแทน
จําหน่ายทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่อนํามาประกอบรวมกันเป็ นระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย โดยมุง่ เน้ นการออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator) นอกจากนี ้ บริษัทยังเป็ นพันธมิตรกับ Dell EMC ซึง่ เป็ นผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ทางด้ าน IT รายใหญ่ ทําให้ มีศกั ยภาพในการเสนอ Solution ให้ กบั ลูกค้ า
ปั จจุบนั บริษัทมีบริการหลักๆ ดังนี ้

การให้ บริการจัดหา ออกแบบ และวางระบบ WiFi
บริษัทรับออกแบบ และวางระบบ WiFi โดยมีกลุม่ ธุรกิจเป้าหมายอาทิเช่น กล่มธุรกิจองค์กร
กลุม่ ธุรกิจโรงแรม กลุม่ ธุรกิจโรงเรี ยน กลุม่ ธุรกิจโรงงาน เป็ นต้ น นอกจากการให้ บริการ
ดังกล่าว ยังรวมถึงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องอีกเช่น ระบบ Hotspot Authentication และระบบ
จัดเก็บ Log พรบ.คอมพิวเตอร์

การให้ บริการจัดหา ออกแบบ และวางระบบ สําหรับ Smart Building
Smart Building คืออาคารที่มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์รับรู้ข้อมูลต่างๆ ของอาคาร (Internet of
Things : IoT) และมีการนําเอาระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ มาเป็ นสมองส่วนกลาง
ควบคุมระบบต่างๆ ภายในอาคารให้ เป็ นไปอย่างอัตโนมัติ สามารถควบคุมทุกอย่างได้ ผา่ น
สมาร์ ทโฟน ขอบข่ายการให้ บริ การ ได้ แก่
 Automated Building
สามารถทําการควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ แบบอัตโนมัติ หรื อแบบ
online
 Smart Access Control
ระบบประตูเข้ าออกอัตโนมัติอจั ฉริยะ ที่สามารถตรวจจับใบหน้ า แล้ วทําการเปิ ดเองได้
โดยอัตโนมัติ นอกจากนันยั
้ งสามารถ generate QR code เพื่อใช้ ในการเข้ าออกอาคารได้
ชัว่ คราว
 Smart CCTV
เพิ่มความสามารถของระบบ CCTV ด้ วยการมีเซนเซอร์ ตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อแจ้ ง
้ งรองรับ
เหตุเตือนภัย พร้ อมกับเก็บข้ อมูลบนคลาวด์ เพื่อป้องกันข้ อมูลสูญหาย อีกทังยั
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น จดจําใบหน้ า (Facial Recognition) , People Counting, Age and
Gender Statistics, Heatmap, POS integration เป็ นต้ น


การให้ บริการจัดหา และติดตังสาย
้
Fiber Optic และสาย LAN
บริษัทรับเดินสาย Fiber Optic รวมถึงสาย LAN ทังภายในและภายนอกอาคาร
้
รวมถึงเชื่อม
หัวไฟเบอร์ ด้ วยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สงู

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
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2.1.2 การตลาดและการแข่งขัน
สืบเนื่องจากสภาวะการแข่งขันของธุรกิจ Project Sales ในปั จจุบนั มีการแข่งขันที่สงู มาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นหน่วยงานภาครัฐ อันเนื่องมาจากนโยบายชะลอการลงทุนของภาครัฐ และสภาพ
เศรษฐกิจตกตํ่า ในขณะที่สภาวะการแข่งขันของธุรกิจในภาคเอกชน ถึงแม้ วา่ จะได้ รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่าบ้ าง แต่มีแนวโน้ มที่ยงั สนใจลงทุนเกี่ยวกับระบบต่างๆ อยูโ่ ดยตลอด จึงเป็ นโอกาสอันดีที่บริษัทจะเปลี่ยนกลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมายมาเป็ นธุรกิจภาคเอกชนมากยิ่งขึ ้น โดยมุง่ เน้ นไปยังบริษัทที่มีแนวคิดทันสมัย ในการนําเทคโนโลยี Solution
ต่างๆ มาช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจ เช่น ช่วยประหยัดต้ นทุน ช่วยสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ า เป็ นต้ น
ช่องทางการจําหน่ายและกลุม่ ลูกค้ า
ช่องทางการจําหน่าย แบ่งได้ เป็ น
1. ผ่านทางเอกสาร Brochure/Leaflet แนะนําสินค้ าและบริ การของบริษัทไปพร้ อมกับใบแจ้ ง
หนี ้ของ TTTBB
2. ผ่านทาง Corporate Sale ของบริษัทในกลุม่ JAS เช่น TTTBB JI-NET และ Jastel
ลักษณะลูกค้ าและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายคือ กลุม่ ลูกค้ าใหม่ๆ ที่มีศกั ยภาพและความต้ องการที่สอดคล้ องกับความ
เชี่ยวชาญของบริษัท เพื่อสร้ างโอกาสในการขายมากขึ ้น โดยมีกลยุทธ์หลักคือ การใช้ สนิ ค้ าและบริการของบริ ษัทในกลุม่
JAS เช่น ระบบ Cloud Computing, วงจรเช่า Leased Line, วงจร Internet FTTx ยกตัวอย่างเช่น กลุม่ ธุรกิจองค์กร กลุม่
ธุรกิจโรงแรม กลุม่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุม่ ธุรกิจโรงเรี ยน กลุม่ ธุรกิจโรงงาน กลุม่ ธุรกิจธนาคาร และกลุม่ ธุรกิจค้ าปลีก
เป็ นต้ น
กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษัทมุง่ เน้ นการสร้ างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ดังนัน้ บริษัทจึงกําหนดกลยุทธ์ในการ
แข่งขันและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ดังนี ้
1. ความน่าเชื่อถือ และประวัติการทํางานของบริษัท เนื่องจากธุรกิจออกแบบ และวางระบบสื่อสาร
และบริ การโทรคมนาคม เป็ นงานที่ต้องผ่านขันตอนการประมู
้
ลงานจากหน่วยงานเจ้ าของโครงการเป็ นส่วนมาก ดังนัน้ ชื่อเสียง
ความน่าเชื่อถือ และประวัติการทํางานของบริษัทในอดีต จึงถือเป็ นหนึง่ ในปั จจัยสําคัญของการประสบความสําเร็จในการ
ประมูลงาน บริษัทมีนโยบายที่จะใช้ บคุ ลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญในการทํางาน รวมถึงการบริหารจัดการ
้ านคุณภาพของงานและด้ านเวลาในการส่งมอบงานในแต่ละขันตอน
้
นอกจากนี ้ บริ ษัท
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทังในด้
ยังให้ ความสําคัญกับบริการหลังการขายแก่ลกู ค้ าอย่างครบวงจร รวมถึงการติดตาม ดูแล และถ่ายทอดความรู้ให้ กบั ลูกค้ า
อย่างสมํ่าเสมอ
้
างประเทศ ซึง่ ถือ
2. การรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษัทผู้ผลิตหรื อผู้จดั จําหน่ายทังในและต่
เป็ นปั จจัยสําคัญในการประสบความสําเร็จในการประมูลโครงการต่างๆ ที่ผา่ นมา บริษัทได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดี
จากบริษัทผู้ผลิตหรื อผู้จดั จําหน่าย ในด้ านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะนําออกสูต่ ลาด หรื อ ในด้ าน
การร่วมมือหรื อสนับสนุนการประมูลโครงการต่างๆ ของบริษัท หรื อ การให้ สว่ นลดพิเศษ ซึง่ มีผลต่อความสามารถในการ
กําหนดราคาต้ นทุนสินค้ าที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 - 7

3. บริษัทให้ ความสําคัญในการรักษาฐานลูกค้ าเดิมของบริ ษัท โดยการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
กับกลุม่ ลูกค้ าดังกล่าว พร้ อมทังขยายขอบเขตการให้
้
บริการเพิ่มขึ ้น ในด้ านการบํารุงรักษาระบบ หรื อการบริการอื่นๆ ที่
สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่บริษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีนโยบายในการขยายฐานลูกค้ าเข้ าไปสูก่ ลุม่ ธุรกิจภาคเอกชนที่มีความ
ต้ องการระบบสารสนเทศและระบบสื่อสาร ใหม่ๆ
4. บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า
ในระยะยาวหรื อสนับสนุนแผนธุรกิจหรื อแผนการตลาดของลูกค้ าในอนาคต เพื่อนําเสนอให้ กบั ลูกค้ า รวมถึง การจัดการ
เตรี ยมบุคลากรภายในบริ ษัทให้ มีความสามารถที่จะรองรับผลิตภัณฑ์หรื อระบบดังกล่าว
5. การสร้ างความสัมพันธ์และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศกั ยภาพ เพื่อเข้ าร่วมประมูลงาน
ในลักษณะธุรกิจค้ าร่วม (Consortium) สําหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่ ซึง่ เป็ นการสร้ างโอกาสในการสร้ างรายได้ ให้ บริษัท
มากยิ่งขึ ้น
2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และให้ บริการ
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม จําเป็ นต้ องอาศัยความชํานาญ
เฉพาะด้ านในระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ตลอดจนความสามารถในการบริหารโครงการให้ สําเร็จตามความต้ องการ
และแผนงานที่ได้ กําหนดไว้ ทังในด้
้ านคุณภาพและระยะเวลาในการส่งมอบงาน ภายใต้ ต้นทุนโครงการที่เหมาะสมเพื่อ
สร้ างอัตราผลตอบแทนให้ แก่บริษัท ดังนัน้ ปั จจัยสําคัญที่กําหนดความสามารถในการให้ บริการของบริษัท ได้ แก่ บุคลากร
โดยเฉพาะบุคลากรด้ านวิศวกรรม ดังนัน้ บริษัทจึงได้ จดั แบ่งบุคลากรตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทํางาน
เพื่อรับผิดชอบในงานที่เหมาะสม
ในด้ านอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บริษัทได้ ศกึ ษา คัดเลือก และจัดหาอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
ที่มีคณ
ุ ภาพ ทังจากบริ
้
ษัทผู้ผลิตและผู้จดั จําหน่ายทังในและต่
้
างประเทศ โดยไม่ได้ จํากัดเฉพาะบริษัทผู้ผลิตรายใดรายหนึง่
โดยเฉพาะ
โดยบริษัทจะสัง่ ซื ้ออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมจากบริษัทผู้ผลิตหรื อผู้จดั จําหน่ายที่ผา่ นการพิจารณาด้ าน
คุณภาพ และบริ การในเบื ้องต้ น (Approved List)
ทังนี
้ ้ ในกรณีของการสัง่ ซื ้ออุปกรณ์โทรคมนาคมจากต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายในการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่ 1) บริษัทจะทําสัญญาซื ้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
(Forward Contract) ทันทีตามมูลค่าสินค้ าหรื ออุปกรณ์ที่ต้องสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศ และ 2) ในกรณีที่บริษัททําสัญญากับ
บริษัทลูกค้ าเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทจะกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในลักษณะของ Back to Back กล่าวคือ กําหนด
ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหว่างบริษัทกับบริ ษัทผู้ผลิต และบริษัทกับบริษัทลูกค้ า เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าวข้ างต้ น
2.1.4 งานที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีมลู ค่าของงานโครงการในธุรกิจจัดหา ออกแบบและวาง
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบ รวมทังสิ
้ ้น 15.93 ล้ านบาท
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2.2 ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Integration) และธุรกิจ
คลาวด์ คอมพิวติง้ (Cloud Computing)
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นการให้ บริการด้ านการออกแบบและวางระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบงาน (Application Software) การให้ บริการด้ านบํารุงรักษาและจัด
จําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ซีซีเอส จะนําเอาซอฟต์แวร์ ระบบงาน (Application
Software) ที่ได้ มีการพัฒนาแล้ วจากบริษัทผู้ผลิตต่างๆ มาใช้ เป็ นส่วนประกอบในการวางระบบคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ า
โดยมีการปรับแต่ง และพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการเฉพาะของลูกค้ าในแต่ละองค์กร
ได้ อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ หน่วยงานราชการหรื อบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีความต้ องการการใช้ งานคอมพิวเตอร์ ที่ซบั ซ้ อน
จําเป็ นต้ องจัดให้ มีการประมูลงานเพื่อว่าจ้ างบริษัทผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้ ใช้
วิธีการสัง่ ซื ้อซอฟต์แวร์ ระบบงาน (Application Software) โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตรายใดรายหนึง่ จึงถือว่า เป็ นช่องทาง
และข้ อได้ เปรี ยบในการดําเนินธุรกิจของ ซีซีเอส ที่สามารถให้ บริ การในส่วนนี ้ได้
ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง เป็ นการนําระบบซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน่ ต่างๆ มาไว้ ที่เครื่ องแม่ข่ายกลาง จากนัน้
จึงอนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถล็อกอินเข้ ามาในระบบเพื่อใช้ งานระบบซอฟต์แวร์ ตา่ งๆ ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึง่
คลาวด์คอมพิวติ ้ง เป็ นเทคโนโลยีที่เข้ ามาช่วยให้ ธุรกิจที่ต้องการใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ มีทางเลือกในการ
เช่าใช้ ระบบ แทนที่จะต้ องลงทุนซื ้อระบบ ซึง่ เหมาะอย่างยิ่งสําหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่อาจมีข้อจํากัดเรื่ อง
งบประมาณ
นอกจากนี ้ ยังช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการที่แม้ จะไม่เคยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ มาก่อนสามารถตัดสินใจ
ใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ในระยะเวลาอันสัน้ เนื่องจากเสียค่าใช้ จ่ายน้ อย ไม่ต้องมีภาระค่าดูแลและบํารุงรักษา
ระบบ และได้ อพั เกรดระบบใหม่ๆ ตลอดเวลา
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์
ในการวางระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทต้ องศึกษาความต้ องการของลูกค้ า และนําเสนอสินค้ า หรื อ
Solution ที่เหมาะสมให้ แก่ลกู ค้ า ทังนี
้ ้ ในกระบวนการส่งมอบ Solution ดังกล่าว ประกอบด้ วยขันตอนการจั
้
ดหา Solution
ทังในลั
้ กษณะซอฟต์แวร์ สําเร็จรูป ซึง่ บริ ษัทมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบงานใหม่ (Application Software) ที่จะต้ องมีการ
ปรับแต่งและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการเฉพาะลูกค้ า และการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงต่างๆ ตลอดจนการติดตังและทดสอบการใช้
้
งานของระบบงาน โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการ
สําหรับแต่ละโครงการอยูร่ ะหว่าง 6 เดือน ถึง 2 ปี นอกจากนี ้ ยังมีการบริ การหลังการขาย ได้ แก่ การฝึ กอบรม การดูแล
บํารุงรักษา เป็ นต้ น
ปั จจุบนั ซีซีเอส มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญ ในการนําเสนอ Solution ทางด้ าน Application
Software ในกลุม่ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และสาธารณูปโภค โดยสามารถจําแนกตามระบบงานหลักเป็ น 2 ระบบงาน
ได้ แก่
1. ระบบการสนับสนุนการให้ บริการลูกค้ าและบิลลิ่ง (Customer Care & Billing) เป็ นระบบที่
ครอบคลุมกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ การลูกค้ าและบิลลิง่
ประกอบด้ วยระบบย่อย เช่น ระบบดูแลลูกค้ า
(Customer System) ระบบสัง่ ซื ้อและให้ บริการ (Order System) ระบบการรับแจ้ งเหตุเสีย (Contact Center) และระบบ
การจัดเก็บเงิน (Payment System) เป็ นต้ น
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2. ระบบการวางแผนและจัดการทรัพยากรภายในองค์กรหน่วยงานภาครัฐ (Enterprise Resource
Planning for Government) ซึง่ เป็ นระบบสนับสนุนการดําเนินงานภายในองค์กร (Back Office) ให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เช่น ระบบจัดเก็บรายได้ ระบบการเงินรับ-จ่าย ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื ้อ/จัดจ้ าง และระบบทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
บริษัทมีช่วงระยะเวลาการรับประกันระบบงานระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ซึง่ สัญญาบํารุงรักษาโดยทัว่ ไปมี
ระยะเวลาการให้ บริการเป็ นรายปี ทังนี
้ ้ ขึ ้นกับความต้ องการของลูกค้ า
ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง (Cloud Computing Services)
เป็ นการนําความพร้ อมทังด้
้ าน Hardware, Software ของระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพที่ดี มาให้ บริการเช่าใช้ กบั ลูกค้ าประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยแบ่งการ
ให้ บริการเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. การให้ บริการโครงสร้ างพื ้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-Service)
เป็ นการให้ บริการเช่าใช้ Hardware Resource เช่น CPU, Memory, Storage รวมไปถึงบริ การ
เสริ มต่าง ๆ เช่น Cloud Mail Cloud Hosting Microsoft License for Cloud เป็ นต้ น อีกทังมี
้ บริ การ Backup Site ที่ใช้
รองรับในกรณีที่ Main Site เกิดปั ญหาซึง่ จะช่วยให้ ธุรกิจของลูกค้ าไม่หยุดชะงัก ปั จจุบนั มีลกู ค้ าใช้ บริการเป็ นจํานวนมาก
ทังบริ
้ ษัทภายในกลุม่ จัสมิน และลูกค้ าภายนอก
2. การให้ บริการซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
เป็ นการให้ บริการเช่าใช้ Application Software โดยมี Software ระบบ Call Center สายด่วน
บริการประชาชน Software บน Mobile Application (Smart Service) สําหรับแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน ร้ องทุกข์ ค้ นหาข้ อมูล
แหล่งท่องเที่ยว ที่พกั ร้ านอาหารซึง่ เป็ น Software ที่ใช้ สนับสนุนระบบ Call Center สายด่วนบริ การประชาชน อีกหนึง่
ช่องทาง และระบบบริการสัญญาณภาพกล้ อง CCTV ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์
ปั จจุบนั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็ นผลจากนโยบาย
ของรัฐบาล และการขยายตัวของภาคเอกชน เพื่อให้ การทํางานมีประสิทธิภาพ ได้ มาตรฐาน และทัดเทียมกับนานา
ประเทศ ประกอบกับความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ ความต้ องการในการวางระบบคอมพิวเตอร์ และ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบงานต่างๆ เพิ่มมากขึ ้น และมีจํานวนผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ ้น ส่งผลให้ การแข่งขันเพิ่มความ
รุนแรงมากยิ่งขึ ้น
สําหรับภาวะการแข่งขันดังกล่าว บริษัทเชื่อมัน่ ว่า บริษัทมีข้อได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งในด้ านการบริ หาร
จัดการโครงการที่ดี มีบคุ ลากรที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะทาง รวมถึงมีประวัติการทํางานและความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ลูกค้ าของบริษัท ซึง่ ในกรณีโครงการขนาดใหญ่นนั ้ ลูกค้ าจะให้ ความสําคัญกับความสามารถดังกล่าว
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ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง
ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในเชิงธุรกิจได้ ง่าย และประหยัด
ค่าใช้ จ่าย โดยไม่ต้องลงทุนมากในโครงสร้ างพื ้นฐาน อีกทังลู
้ กค้ าสามารถเลือกใช้ บริ การได้ ตรงกับความต้ องการเฉพาะ
ด้ าน ทําให้ ตลาดของการให้ บริ การคลาวด์คอมพิวติ ้ง ได้ รับความสนใจและยอมรับมากขึ ้น บริษัทมีบคุ คลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาซอฟต์แวร์ อีกทังกลุ
้ ม่ บริ ษัทยังมีผ้ ใู ห้ บริการเครื อข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต และเป็ นผู้
ให้ บริการอินเทอร์ เน็ต ที่มีศกั ยภาพรายใหญ่รายหนึง่ ในตลาด ซึง่ มี Brand ที่เป็ นที่ร้ ูจกั ยอมรับ ทําให้ บริษัทมีความเชื่อมัน่
ว่าจะต้ องทําตลาดด้ านธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้งได้ เป็ นอย่างดี และเป็ นการเพิ่มแหล่งรายได้ ใหม่ในอนาคต
ในเรื่ องของการตลาดและการแข่งขัน สําหรับธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้งนัน้ ปั จจุบนั การเติบโตของการ
ให้ บริ การบนคลาวด์ในช่วงที่ผา่ นมา มีการขยายตัวที่เพิ่มขึ ้น และดูเหมือนว่าจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหลักที่
เข้ ามาหนุน คือ การก้ าวสูย่ คุ Digital Transformation ของภาคธุรกิจของไทย รวมไปถึงการเข้ ามาของ Internet of things
และยุค Mobility ที่มี 4G เป็ นแรงผลักสําคัญ
ช่องทางการจําหน่ายและกลุม่ ลูกค้ า
ช่องทางการจําหน่ายของ ซีซีเอส แบ่งออกเป็ น การเข้ าร่วมประมูลโครงการและการนําเสนอ
Solution แก่ลกู ค้ าเป้าหมายโดยตรง โดยบริ ษัทมีนโยบายประมูลงานโดยตรงทังหมด
้
เว้ นในบางกรณีที่จําเป็ นต้ องประมูล
งานร่วมกับบริษัทอื่น ในลักษณะของธุรกิจค้ าร่วม เช่น โครงการระบบบริการลูกค้ าและใบแจ้ งหนี ้ ซึง่ ร่วมกับ Convergys
Information Management Group Inc. และงานรับจ้ างเหมาติดตังอุ
้ ปกรณ์ตามโครงการขยายโครงข่ายอัจฉริยะ ซึง่
ประมูลร่วมกับ เจทีเอส เป็ นต้ น
ลักษณะการได้ งานของบริษัท แบ่งได้ เป็ น 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. การเข้ าร่วมประมูลโครงการ
บริษัทจะพิจารณาเข้ าร่วมประมูลงานทังในลั
้ กษณะการจัดหาพิเศษ หรื อ การเปิ ดประมูลงาน
ทัว่ ไป ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั เนื ้อหา ความเชี่ยวชาญ และผลการประเมินความสามารถในการบริหารและส่งมอบงานนันๆ
้ โดยบริษัท
จะศึกษาทังในด้
้ านเทคนิค และด้ านผลตอบแทนจากการบริหารโครงการนันๆ
้ รวมถึงแหล่งเงินทุนในการดําเนินการ ก่อนการ
ยื่นประมูลงานแต่ละครัง้
2. การนําเสนอ Solution แก่ลกู ค้ าเป้าหมายโดยตรง
ขันตอนการทํ
้
างานโดยรวม แบ่งได้ ดงั นี ้
1. ศึกษาลักษณะธุรกิจ ความต้ องการหรื อปั ญหาของลูกค้ า รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจาก
สภาวะแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทีมงานจะศึกษาความเป็ นไปได้ ทางเทคนิคและอุปกรณ์ ตลอดจนแนวทางการ
ปฏิบตั ิและระยะเวลาที่ใช้ ในการดําเนินงาน
รวมถึงพิจารณาจัดหาสินค้ าหรื อ
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ ที่มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย
โดยเลือกพิจารณาจาก
บริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ
3. การบริหารงานโครงการ มุง่ เน้ นการทํางานภายในระยะเวลาที่กําหนด ตรงตามข้ อตกลง/
สัญญากับลูกค้ า
โดยทีมงานบริการของบริษัทจะให้ ความช่วยเหลือ
4. บริษัทมีระยะเวลารับประกันสินค้ า
แก้ ปัญหา ตอบข้ อสงสัย (Help Desk) แก่ลกู ค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน่ ใจในสินค้ าและบริการ ซึง่ การให้ บริ การดังกล่าว
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เป็ นปั จจัยสําคัญ
ที่จะช่วยในการตัดสินใจของลูกค้ าในการทําสัญญาว่าจ้ างบริษัทในการให้ บริการบํารุงรักษาต่อไป
ภายหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน
3. การนําเสนอผ่านสื่อออนไลน์ตา่ งๆ
บริษัทนําเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์ผา่ นช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์/วิทยุ หนังสือพิมพ์
เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย SMS หรื อใบแทรกบิล 3BB เพื่อให้ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายรับทราบข่าวสารข้ อมูลแบบ mass
ลักษณะลูกค้ าและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
ลูกค้ าหลักของบริษัท ได้ แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนที่เกิดจากการ
แปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
กลยุทธ์การแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจงานการออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
ธุรกิจงานวางระบบโครงการสื่อสารโทรคมนาคม ซึง่ อยูใ่ นข้ อ 2.1.2 เรื่ องกลยุทธ์การแข่งขัน
2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และให้ บริการ
การบริหารโครงการให้ ประสบผลสําเร็จทังในด้
้ านคุณภาพ และอัตราผลตอบแทนต่อโครงการ
ถือเป็ นเป้าหมายสําคัญในการดําเนินงานของบริ ษัท ปั จจัยสําคัญต่อการบริหารโครงการ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทังวิ
้ ศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business
Analyst) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) และนักเขียนโปรแกรม (Programmer) วิศวกรระบบ (System Engineer)
และช่างเทคนิค ดังนัน้ เพื่อให้ บริษัทสามารถจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูไ่ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทจึงได้ จดั แบ่ง
บุคลากรตามสาขาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทํางานในแต่ละระดับความสามารถ เพื่อรับผิดชอบในงานที่
เหมาะสม
2. การจัดหาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงต่างๆ ในการดําเนินงานที่
เหมาะสม และสอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า ด้ วยต้ นทุนที่เหมาะสม ถือเป็ นปั จจัยที่สําคัญต่อผลสําเร็จของ
โครงการ ปั จจุบนั บริษัทมีช่องทางจัดหาผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
1. บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ เช่น Convergys, Mahindra-British Telecom, Clarity
Service Pty และ WebMethods เป็ นต้ น
2. สาขาบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย เช่น Oracle, HP, Cisco Systems เป็ นต้ น
3. ตัวแทนจําหน่ายสินค้ าด้ านคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป เช่น บริษัท เดอะแวลลูซิสเต็มส์ จํากัด บริษัท
เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) เป็ นต้ น
สําหรับนโยบายในการสัง่ ซื ้อสินค้ า บริษัทไม่มีนโยบายในการสัง่ ซื ้อล่วงหน้ า บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อสินค้ า
ตามรายละเอียดการดําเนินงานของแต่ละโครงการ
ในกรณีการสัง่ ซื ้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง ในสกุลเงินตราต่างประเทศ
บริ ษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่ 1) บริษัทจะทําสัญญา
ซื ้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) ทันทีตามมูลค่าสินค้ าหรื ออุปกรณ์ที่ต้องสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศ และ
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2) ในกรณีที่บริ ษัททําสัญญากับบริษัทลูกค้ าเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ บริ ษัทจะกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในการชําระเงินใน
ลักษณะของ Back to Back กล่าวคือ กําหนดใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหว่างบริษัทกับบริษัทผู้ผลิต และบริ ษัทกับ
บริ ษัทลูกค้ า เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ น
2.2.4 งานที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบ
ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมี สญ
ั ญาบริ การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และสัญญา
บริ การโครงสร้างพืน้ ฐานคลาวด์อยู่ระหว่างดําเนิ นการ โดยมี รายได้ค่าบริ การคงค้างจํ านวนรวม 23.78 ล้านบาท
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3

ปั จจัยความเสี่ยง
บริษัทให้ ความสําคัญต่อปั จจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยถือว่าการบริ หาร
ความเสี่ยงเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการบริหารกิจการ และยังเป็ นปั จจัยสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Governance) การบริหารจัดการและกําหนดกลยุทธ์ ได้ แก่ การระบุความเสี่ยง ประเมินปั จจัยความเสี่ยงภายในและ
ภายนอก ทังที
้ ่เป็ นความเสี่ยงทัว่ ไปและความเสี่ยงเฉพาะกิจการ โดยการลด การโอนและการยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้
มัน่ ใจว่าบริษัทได้ มีการพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ปั จจัยความเสี่ยงที่
สําคัญสามารถจําแนกได้ ดังนี ้
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1 ด้ านรายได้
บริษัทมีรายได้ หลักจากธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้ง การขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การออกแบบและวางระบบ
เครื อข่าย Wi-Fi รวมทังระบบเครื
้
อข่ายวงจรปิ ด CCTV และออกแบบติดตังระบบโทรคมนาคม
้
การปรับเปลี่ยนโครงสร้ าง
รายได้ หลักของบริษัทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจที่สอดคล้ องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ด้ านการตลาดและการแข่ งขัน
ผู้ให้ บริการคลาวด์คอมพิวติ ้งในประเทศมีหลายรายและมีการแข่งขันที่สงู ตามแนวโน้ มของตลาดที่ลกู ค้ ามี
ความต้ องการเช่าใช้ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มากกว่าการลงทุนเอง บริษัทมุง่ เน้ นมาตรฐานการให้ บริการคลาวด์ที่ดีที่สดุ
รวมทังการใช้
้
โครงข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงของกลุม่ บริษัทจัสมินที่มีเสถียรภาพ และครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
บริษัทมีทีมงานวิศวกรให้ คําปรึกษาร่วมกันอย่างใกล้ ชิดกับ
ลูกค้ า วางแผนจัดการในระหว่างการปรับเปลี่ยนจากระบบเดิมของลูกค้ ามาใช้ บริการคลาวด์ หรื อกรณีลกู ค้ าต้ องการเพิ่ม
พื ้นที่บริ การสามารถเพิ่มได้ ทนั ที อีกทังมี
้ การรายงานและการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นให้ ลกู ค้ าอย่างรวดเร็ว
3.2

3.3

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมทังเทคโนโลยี
้
สารสนเทศ เป็ นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ทางด้ านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
จึงต้ องติดตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ ตอบสนองกับความต้ องการของลูกค้ า อีกทังบริ
้ ษัททํางานอย่างใกล้ ชิดกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาด นอกจากนี ้การให้ บริการคลาวด์คอมพิวติ ้งยังต้ องคํานึงถึงภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ ซงึ่ อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้
โดยต้ องมีการกําหนดนโยบายและข้ อบังคับในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ ้น และมีระบบ Security Operation Center (SOC) เพื่อเฝ้า
ระวังการโจมตีทางเครื อข่ายสําหรับระบบของบริษัทและลูกค้ าอย่างใกล้ ชิดตลอด 24 ชัว่ โมง. เพื่อการตรวจสอบสภาพของ
ระบบและแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ อย่างทันท่วงที
3.4

ด้ านการเงิน
บริษัทมีการบริ หารจัดการสภาพคล่องให้ สอดคล้ องกับความต้ องการทางการเงิน โดยให้ ความสําคัญกับ
แผนการลงทุนในธุรกิจ และบริ หารสภาพคล่องคงเหลือจากแผนการลงทุน โดยนําเงินสดดังกล่าวไปฝากไว้ กบั สถาบัน
การเงินที่มีความมัน่ คงและให้ อตั ราผลตอบแทนที่สงู หรื อตามนโยบายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุม่ บริษัทซึง่
จะต้ องได้ อตั ราผลตอบแทนที่สงู กว่าการฝากเงินไว้ กบั สถาบันการเงิน
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 - 14

3.5

ด้ านบุคลากร
บริ ษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้ มีทกั ษะและปรับตัวให้ ทนั กับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้ บคุ ลากรได้ รับการฝึ กอบรมทังภายในและภายนอก
้
โดยมีการดูแลการบริหารและ
พัฒนาพนักงานในทุกระดับเพื่อรองรับนโยบายการเติบโตทางธุรกิจ และการแข่งขันภายในประเทศ เพื่อให้ เกิดมาตรฐาน
และคุณภาพของบุคลากรที่สอดคล้ องต่อการขยายธุรกิจ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสิทธิหรื อการลงทุนของผู้ถือหลักทรั พย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท ประกอบด้ วย กลุม่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ถือหุ้น ร้ อยละ
50.91 และมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยถือหุ้นร้ อยละ 49.09 จึงทําให้ กลุม่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) สามารถ
ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมดไม่
้
ว่าจะเป็ นเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่วา่ จะเป็ นการลงมติให้ กรรมการออกจากตําแหน่งก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ กบั บุคคลอื่น การซื ้อหรื อรับโอน
กิจการของบริษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการ
ของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับบริษัท
การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การเลิกบริษัท และการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น การทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน รายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ซึง่ มีขนาดการทํารายการตังแต่
้ 50% ขึ ้นไป ซึง่ กําหนดให้ ใช้ เสียง 3 ใน 4
้
้ ถือหุ้นรายอื่นมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจํานวนมากๆ ก็สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่ อง
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันหากผู
ที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี ้ บริษัทได้ ปฎิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และบริษัทมีกรรมการอิสระซึง่ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านทําหน้ าที่ดแู ลตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้ วน
ความเชื่อถือได้ ของรายการทางการเงินของบริษัท และการปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 - 15
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ทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์หลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
สินทรั พย์ หลัก
(หน่วย: บาท)
สินทรั พย์ ถาวร

ลักษณะกรรมสิทธิ
/ ภาระผูกพัน

มูลค่ าทางบัญชี

ค่ าเสื่อมสะสม

มูลค่ าทางบัญชี
สุทธิ

ที่ดิน (1)

2,000,000

-

2,000,000

อาคาร (1)

1,239,235

1,237,326

1,909

เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะ (2)

18,708,009

18,707,935

74

สิ่งปรับปรุงอาคารและสินทรัพย์เช่า
(3)

16,028,139

16,024,836

3,303

76,954,609

69,238,966

7,715,643

3,843,023

3,843,012

11

118,773,015

109,052,075

9,720,940

เครื่ องมือและอุปกรณ์สํานักงาน

เป็ นเจ้ าของ /
ไม่มีภาระผูกพัน

ยานพาหนะ
รวมที่ดนิ อาคารและ อุปกรณ์ สุทธิ

หมายเหตุ (1) บริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของที่ดินและอาคารพาณิชย์ 4 ชันเพื
้ ่อเก็บสินค้ าคงเหลือและเอกสารของบริ ษัท
ย่อย มีพื ้นที่รวม 21.3 ตารางวา ตังอยู
้ ่เลขที่ 117/16 หมู่ 2 ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง เขต
ดอนเมือง กรุงเทพฯ ทังนี
้ ้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินใด
(2) เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะเป็ นต้ นทุนอุปกรณ์และค่าใช้ จ่ายในการติดตังเครื
้ ่ องโทรศัพท์สาธารณะ
โดยบริ ษัทได้ นําทรัพย์สินดังกล่าวให้ เช่ากับบริ ษัทในเครื อที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่ 1 (บริ การโทรศัพท์สาธารณะ)
(3) สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า ได้ แก่ ค่าปรับปรุงและตกแต่งในส่วนของสํานักงานเช่า

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
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ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมาย โดยสรุปดังนี ้
1. ข้ อพิพาทระหว่างบริษัท กับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (“สพฐ.”) และสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (“พศ.”)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สพฐ. ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เป็ นคดีหมายเลขดําที่ 1965/2557 โดย
กล่าวหาว่าบริ ษัทปฏิบตั ิผิดสัญญาซื ้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 78/2556 ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2556 และ
เรี ยกค่าเสียหายพร้ อมดอกเบี ้ยรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 190,153,240.38 บาท เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ บริษัท
และธนาคารกรุงเทพฯ
ร่วมกันหรื อแทนกันชําระเงินจํานวน
7,220,959.79 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของต้ นเงินจํานวน 7,124,342 บาท นับถัดจาก
วันฟ้องเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระเสร็จให้ แก่ สพฐ. โดยให้ ชําระให้ แล้ วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่คดี
ถึงที่สดุ ผู้ถกู ฟ้องคดีทงั ้ 2 ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2561 คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 พศ. ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดนครปฐม เป็ นคดีหมายเลขดําที่ ผบ. 391/2558 โดย
กล่าวหาว่าบริษัทปฏิบตั ิผิดสัญญาซื ้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 6/2557 ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2556 และเรี ยก
ค่าเสียหายพร้ อมดอกเบี ้ยรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 5,206,068.50 บาท และเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ศาลปกครอง
กลางได้ รับโอนคดีดงั กล่าวเป็ นคดีหมายเลขดําที่
24/2559 ของศาลปกครองกลางแล้ ว เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลปกครองกลางได้ พิพากษาให้ บริษัทและธนาคารกรุงเทพฯ ร่วมกันหรื อแทนกันชําระ
เงินจํานวน 2,656,157.40 บาท ให้ แก่สํานักงานพระพุทธศาสนาฯ โดยให้ ธนาคารกรุงเทพฯ รับผิดในส่วนของ
ต้ นเงินไม่เกินจํานวน 1,328,078 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยนับแต่วนั ผิดนัดถึงวันฟ้องเป็ นเงินจํานวน 74,499.72
บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 1,402,577.72 บาท และรับผิดในส่วนของดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของต้ น
เงินจํานวน 1,328,078 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ ทังนี
้ ้ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่
คดีถงึ ที่สดุ บริ ษัทยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 และเมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2561 ทางบริษัทได้ รับแจ้ ง
จากธนาคารกรุงเทพฯ ว่าได้ วางเงินชําระตามคําพิพากษาในส่วนของธนาคาร จํานวนเงิน 1,402,577.72
บาท ทําให้ คา่ ปรับตามคําพิพากษาคงเหลือเป็ นจํานวนเงิน 1,253,579.68 บาท คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด
2. ข้ อพิพาทระหว่างบริษัท กับ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ ยื่นฟ้อง กฟน. ต่อศาลปกครองกลาง เป็ นคดีหมายเลขดําที่
1945/2557 เพื่อเรี ยกคืนหนังสือคํ ้าประกันของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 04129135000510
ลงวันที่ 17 มิถนุ ายน 2556 จํานวนเงิน 7,904,423.38 บาท ซึง่ บริษัทได้ นําไปวางไว้ เป็ นหลักประกันในการ
ประกวดราคาด้ วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ MP3-8985-WHX และเรี ยกร้ องให้ กฟน.ชดใช้ คา่ ธรรมเนียม
หลักประกันเป็ นเงิน 111,979.33 บาทพร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ให้ กบั บริษัท คดีอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
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เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 กฟน. ยื่นฟ้องบริ ษัท ต่อศาลปกครองกลาง เป็ นคดีหมายเลขดําที่ 1814/2558
เพื่อเรี ยกให้ ชําระเงินหลักประกันซอง จํานวนเงิน 7,904,423.38 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี
ทังนี
้ ้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้ มีคําสัง่ ให้ รวมคดีหมายเลขดําที่ 1945/2557 เข้ ากับคดี
หมายเลขดําที่ 1814/2558 โดยให้ สํานวนคดีหมายเลขดําที่ 1945/2557 เป็ นสํานวนคดีหลัก เมื่อวันที่
28 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษายกฟ้องคดีที่ กฟน.ฟ้องบริษัท และให้ คืนหลักประกันซอง
ให้ บริษัท และชําระหลักค่าธรรมเนียมหลักประกันซองแก่บริ ษัท จํานวน 19,761.06 พร้ อมดอกเบี ้ย 7.5
ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องจนถึงวันชําระเสร็จ โดยดําเนินการให้ เสร็จสิ ้นภายใน 60 วันนับแต่คดีถงึ ที่สดุ และเมื่อวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลปกครองสูงสุดได้ มีคําสัง่ เรี ยกให้ ทําคําแก้ อทุ ธรณ์ของ กฟน. ขณะนี ้ฝ่ ายกฎหมายของ
บริษัทอยูใ่ นระหว่างการพิจารณายื่นคําแก้ อทุ ธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (“ซีซีเอส”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย มีข้อพิพาททาง
กฎหมาย โดยสรุปดังนี ้
1. ข้ อพิพาทระหว่าง ซีซีเอส กับ บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 กสท ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เป็ นคดีหมายเลขดําที่ ผบ.2947/2557
กล่าวหาว่า ซีซีเอส ปฏิบตั ิผิดสัญญาจ้ างทําระบบวางแผนและควบคุมโครงการ และเรี ยกค่าเสียหายพร้ อม
ดอกเบี ้ยเป็ นจํานวนเงิน 1,329,148 บาท นับแต่วนั ฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็จ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ศาลจังหวัดนนทบุรีพิพากษาให้ ซีซีเอส ชดใช้ คา่ เสียหายเป็ นเงิน 228,000 บาท ต่อมา เมื่อวันที่ 22 กันยายน
2559 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ ซีซีเอส ชดใช้ คา่ เสียหายเป็ นเงิน 418,000 บาท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
ซีซีเอสได้ ยื่นฎีกาและคําร้ องขออนุญาตฎีกา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ศาลจังหวัดนนทบุรี อ่านคําสัง่
ศาลฎีกาซึง่ มีคําสัง่ ไม่รับฎีกาของ กสท และของซีซีเอส และเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ทางซีซีเอสได้ ชําระ
เงินตามคําพิพากษาแล้ วเสร็จ คดีถือเป็ นที่สิ ้นสุด
2. ข้ อพิพาทระหว่าง ซีซีเอส กับ ธนาคารออมสิน (“ธ.ออมสิน”)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ธ.ออมสิน ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เป็ นคดีหมายเลขดําที่ พ.635/2559
กล่าวหาว่า ซีซีเอส ปฏิบตั ิผิดสัญญาซื ้อขายและติดตังระบบงานกํ
้
าหนดราคาโอนและระบบงานบริหาร
สินทรัพย์และหนี ้สิน และเรี ยกค่าเสียหายพร้ อมดอกเบี ้ยเป็ นจํานวน 6,742,181.89 บาท คดีอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคําพิพากษาให้ ซีซีเอส
ชดใช้ คา่ เสียหายเป็ นเงินจํานวนทังสิ
้ ้น 3,550,617.59 พร้ อมดอกเบี ้ย ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2560
ซีซีเอส ได้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคําพิพากษา
ให้ ซีซีเอสชําระเงิน 3,049,388.65 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของต้ นเงินค่าปรับ
1,781,905.88 บาทนับแต่วนั ที่ 12 มกราคม 2554 และดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของต้ นเงินค่าเสียหาย
1,267,482.77 บาท นับแต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่ ธ.ออมสิน ทางซีซีเอส
ได้ ขอขยายระยะเวลาฎีกาออกไปถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 แต่ซีซีเอสไม่ยื่นฎีกา ทังนี
้ ้ ซีซีเอสได้ บนั ทึก
สํารองค่าเสียหาย และดอกเบี ้ยจากคดีดงั กล่าวตามคําตัดสินของศาลอุทธรณ์แล้ ว
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น

6.1 ข้ อมูลทั่วไป
6.1.1 ข้ อมูลบริษัท
บริษัท มีที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 200 หมูท่ ี่ 4 ชัน้ 9 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2100 8300 โทรสาร 0 2962 2523
เลขทะเบียนบริ ษัท เลขที่ 0107547000109 เว็บไซต์ www.jts.co.th
บริษัท มีทนุ จดทะเบียนเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 706.46 ล้ านหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท มีทนุ ชําระแล้ ว จํานวน 706.46 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็ นเงิน 706.46 ล้ านบาท
6.1.2 ข้ อมูลบริ ษัทย่อย
บริษัท มีบริษัทย่อย 1 บริษัท ได้ แก่ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (“ซีซีเอส” หรื อ
“บริ ษัทย่อย”) ดําเนินธุรกิจด้ านการจัดหา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ และการให้ บริการซอฟต์แวร์
ในระบบคลาวด์
คอมพิวติ ้ง มีที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่อยูท่ ี่ เลขที่ 200 หมูท่ ี่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 โทรศัพท์ 0 2100 3500 โทรสาร 0 2100 3501 เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0105527012894
โดย บริ ษัทถือหุ้นสามัญ จํานวน 538,264 หุ้น คิดเป็ นเงินลงทุน 83.90 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อย
ละ 97.87 ของหุ้นทังหมด
้
6.1.3 ข้ อมูลบุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสาร 0 2009 9476
www.tsd.co.th
ผู้สอบบัญชี

: นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4523 หรื อนายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน
3930 หรื อนางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด อาคารเลครัชดา
เลขที่ 193/136-137 ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 9090
โทรสาร 0 2264 0789-90
www.ey.com

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
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ที่ปรึกษากฏหมาย

: สํานักงาน นายวสุ ประสานเนตร ทนายความ
เลขที่ 12/76 ซอยแจ้ งวัฒนะ 4
แขวงอนุสาวรี ย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 08 6004 3714

6.2 ข้ อมูลสําคัญอื่น
- ไม่มี -
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ส่ วนที่ 2

การจัดการและ
การกํากับดูแลกิจการ
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7

ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทนุ จดทะเบียน จํานวน 706,457,300 บาท และมีทนุ จดทะเบียนซึง่ ออก
และเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว จํานวน 706,457,300 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 706,457,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
จํานวนหุ้น
(%)

รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่
1. บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด*
บริ ษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด**
2. นายเกริ กไกร ไตรบัญญัติกลุ
3. นายโสรัชย์ อัศวะประภา
4. นางลลนา ธาราสุข
5. นางเสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์
6. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
7. นายวีรยุทธ เอี่ยมสุทธิวฒ
ั น์
8. นายโกสินธุ์ สันต์สวัสดิ์
9. นายเกียรติ ศรี จอมขวัญ
10. นางพิริยา อภิธโนทัย
หมายเหตุ

7.3

231,714,400
64,027,700
63,918,000
105,461,900
35,000,000
34,850,300
34,790,000
23,116,800
8,250,000
4,360,000
3,686,200
2,350,000

32.80
9.06
9.05
14.93
4.95
4.93
4.92
3.27
1.17
0.62
0.52
0.33

* บริ ษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด (“ARS”) เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
(มหาชน) (“JAS”) โดยถือหุ้นทางอ้ อมดังนี ้ ARS ถือหุ้นโดย บริ ษัท เอเซียส (ประเทศไทย) จํากัด (“ACT”)
ร้ อยละ 98.04 ACT ถือหุ้นโดย บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล โอเวอร์ ซีส์ จํากัด (“JIOC”) ร้ อยละ 58.84
และ JAS ถือหุ้นใน JIOC ร้ อยละ 39.82
** บริ ษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (“TJP”) เป็ นบริ ษัทย่อยของ JAS โดยถือหุ้นร้ อยละ 80 และบริ ษัท
อคิวเมนท์ จํากัด (“ACU”) (บริ ษัทในเครื อของ JAS) ถือหุ้นร้ อยละ 20
รายละเอียดโครงสร้ างการถือหุ้นภายในกลุม่ JAS สามารถดูเพิ่มเติมได้ ที่ 56-1 ของ JAS

การออกหลักทรั พย์ อ่ ืน
- ไม่มี -
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7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่ การจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะต้ องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดข้ างต้ นได้ หากบริ ษัทมีความ
จําเป็ นที่จะต้ องนําเงินจากกําไรสุทธิจํานวนดังกล่าว มาใช้ เพื่อขยายกิจการการดําเนินงานของบริ ษัทต่อไป
สําหรับนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย พิจารณาจากผลการดําเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงิน
ของบริษัทย่อย ณ ขณะนัน้
การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทปี 2559-2561
1. กําไร(ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี
(บาท)
1.1 กําไรสะสมยังไม่จดั สรร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
(บาท)
2. จํานวนหุ้น (หุ้น)
3. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล
3.2 เงินปั นผลประจําปี
4. เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลทังสิ
้ ้น
(บาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

6. วันที่จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

ปี 2559
-54,964,151

ปี 2560
-20,159,604

ปี 2561
-4,705,024

115,413,679

-

-

706,457,300

706,457,300

706,457,300

0.10
งดจ่าย

งดจ่าย

งดจ่าย*

70,645,730

-

-

-

-

-

-

ร้ อยละ 61.21 ของกําไร
สะสมยังไม่จดั สรร ณ
วันที่ 30 กันยายน 2559
วันที่ 25 พฤศจิกายน
2559

หมายเหตุ *การปั นผลประจําปี 2561 (จ่าย/งดจ่าย) จะต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2562

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
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โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี ้
1 นายปลื ้มใจ สินอากร
ประธานกรรมการ
2 นายรักษ์ อุณหโภคา
กรรมการอิสระ
3 ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
4 พลตรี (หญิง) สุนนั ทา สิริสมั พันธ์
5 นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย
กรรมการ
6 นางนิตย์ วิเสสพันธุ์
กรรมการ
7 นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ*
กรรมการ
หมายเหตุ *นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ ดํารงตําแหน่งแทน นายดุสติ ศรี สง่าโอฬาร เมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน 2561

ในรอบปี 2561 บริ ษัท ได้ จดั การประชุมคณะกรรมการบริษัททังหมดจํ
้
านวน 8 ครัง้ และจํานวนครัง้ ที่
กรรมการแต่ละรายเข้ าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

จํานวนครั ง้
ที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายปลื ้มใจ สินอากร
ประธานกรรมการ
8
2. นายรักษ์ อุณหโภคา
กรรมการอิสระ
8
3. ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน
กรรมการอิสระ
7
4. พลตรี (หญิง) สุนนั ทา สิริสมั พันธ์ กรรมการอิสระ
6
5. นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย
กรรมการ
8
6. นางนิตย์ วิเสสพันธุ์
กรรมการ
8
7. นายปริ ญญา สหพัฒน์สมบัติ*
กรรมการ
2
หมายเหตุ *นายปริ ญญา สหพัฒน์สมบัติ ดํารงตําแหน่งแทน นายดุสิต ศรี สง่าโอฬาร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2561 นับตังแต่
้ ดํารงตําแหน่ง มีการประชุมคณะกรรมการ 2 ครัง้ โดยได้ เข้ าร่วมประชุมทัง้ 2 ครัง้

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้ แก่ นายปลื ้มใจ สินอากร นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย
และนางนิตย์ วิเสสพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี ้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 - 24

ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท มีดงั นี ้
คณะกรรมการมีอํานาจ
หน้ าที่
และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และ ข้ อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมาย ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอํานาจหน้ าที่ที่สําคัญได้ ดังนี ้
1 จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2 จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
3 จัดให้ มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัท ซึง่ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4 คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึง่
หรื อหลายคน
หรื อบุคคลอื่นใด
ปฏิบตั ิการอย่างหนึง่ อย่างใด แทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจ
เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าว มีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อ แก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร
5 กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกํากับดูแล
การบริหาร และการจัดการ ของคณะกรรมการบริหาร ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการ ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อันได้ แก่ เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับ
มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรื อโอนกิจการของบริษัททังหมด
้
หรื อ
บางส่วนที่สําคัญ ให้ แก่บคุ คลอื่น หรื อการซื ้อ หรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่น มาเป็ นของบริ ษัท การแก้ ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ หรื อข้ อบังคับ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังมีขอบเขต หน้ าที่ในการกํากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ ตลท. อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื ้อ หรื อ
ขายทรัพย์สนิ ที่สําคัญ ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. และสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
้
หาร กรรมการผู้จดั การ และ
6 พิจารณาโครงสร้ างการบริหารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริ
คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7 ติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8 กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษัท ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ตน หรื อเพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
9 กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสีย ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม
ในสัญญาที่บริษัททําขึ ้น หรื อถือหุ้น หรื อหุ้นกู้เพิ่มขึ ้น หรื อลดลง ในบริษัท หรื อบริษัทในเครื อ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 - 25

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้แต่งตังประธานกรรมการบริ
้
ษัท เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้นําของคณะกรรมการ และ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1 เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ข้ อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยส่งเสริมให้ กรรมการทุกคนร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ อย่าง
อิสระเต็มที่ โดยคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย และใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ อย่างรอบครอบ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท รวมทังเป็
้ นผู้สรุปมติที่ประชุม เพื่อการดําเนินการต่อไป
2 เป็ นผู้นําและเป็ นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามระเบียบวาระ
ข้ อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็น
อย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้ มีการตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
3 ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ โดยเฉพาะให้ เป็ นหน้ าที่ของประธานกรรมการ
อํานาจในการอนุมตั ิการดําเนินการทางการเงินของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่าย การจัดซื ้อ จัดจ้ าง เช่า เช่าซื ้อ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 30 ล้ านบาท (สามสิบล้ านบาท)
หรื อจํานวนเทียบเท่า หรื อเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และอํานาจหน้ าที่ในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้ า
ประมูลงาน และ/หรื อการเข้ าร่วมกับผู้อื่น เพื่อการประมูลงานสําหรับงานประมูลแต่ละโครงการในวงเงินไม่เกิน 200 ล้ าน
บาท หรื อเทียบเท่า
ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจให้ แก่ประธานกรรมการ จะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิ
รายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้ งกับบริษัท ตาม
กฎเกณฑ์ของ ตลท. ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามข้ อบังคับของบริษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด เว้ นแต่เป็ นการ
อนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้ าปกติทวั่ ไปของบริ ษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไว้
ชัดเจนแล้ ว
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัท ได้ มีการพิจารณามอบอํานาจให้ แก่กรรมการผู้จดั การ ในการทําธุรกรรมที่
เกี่ยวกับการดําเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยได้ มีการกําหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับ
อย่างชัดเจน ทังนี
้ ้ ไม่มีการมอบอํานาจในลักษณะไม่จํากัดวงเงินแต่อย่างใด
8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วย 6 ท่าน ดังนี ้
1. นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ* กรรมการผู้จดั การ
2. นายวิชยั ตันจริ ยภรณ์
ผู้อํานวยการหน่วยธุรกิจโครงการ
3. นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
4. นายธวัชชัย โพธารามิก
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักกรรมการผู้จดั การ
5. นางสมนึก วาระดี
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
6. นายพิชิต แก้ วระยับแสง
ผู้ช่วยผู้อํานวยการหน่วยธุรกิจบริการ
้ นกรรมการผู้จดั การแทน
หมายเหตุ *นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ ได้ รับการแต่งตังเป็
นายดุสติ ศรี สง่าโอฬาร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 - 26

โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการ
กําหนดค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักตรวจสอบภายใน
กรรมการผู้จดั การ

สํานักกรรมการผู้จดั การ

หน่วยธุรกิจโครงการ

หน่วยธุรกิจบริ การ
โทรคมนาคม

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายบริ หารสํานักงาน

ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การมีดงั นี ้
1 มีอํานาจดําเนินการเป็ นผู้บริหารงานจัดการ และควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
รวมทังมี
้ อํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมาย ตลอดจนมีอํานาจในการมอบหมายให้ บคุ คลอื่นที่
กรรมการผู้จดั การเห็นสมควรทําหน้ าที่จดั การ และดําเนินการแทนกรรมการผู้จดั การ ในเรื่ องที่จําเป็ นและสมควร โดยให้
อยูใ่ นดุลยพินิจของกรรมการผู้จดั การ ซึง่ อยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับของบริษัท
2 มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่าย การจัดซื ้อ จัดจ้ าง เช่า เช่าซื ้อ ตามงบประมาณประจําปี ที่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิแล้ ว ตลอดจนค่าใช้ จ่าย การจัดซื ้อ จัดจ้ าง เช่า เช่าซื ้อ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการ
ลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 5 ล้ านบาท (ห้ าล้ านบาท) หรื อจํานวน
เทียบเท่า หรื อเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3

มีอํานาจประเมินผล แต่งตัง้ โยกย้ าย ถอดถอนพนักงานของบริ ษัท

4 มีอํานาจหน้ าที่ในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าประมูลงาน และ/หรื อการเข้ าร่วมกับผู้อื่นเพื่อการประมูล
งาน สําหรับงานประมูลแต่ละโครงการในวงเงินไม่เกิน 100 ล้ านบาท หรื อเทียบเท่า
ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจให้ กรรมการผู้จดั การ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุ คลอื่น ที่กรรมการผู้จดั การ
เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
มีสว่ นได้ เสีย หรื อ ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริษัทตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะ
ดังกล่าว จะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตาม
ข้ อบังคับของบริษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้ า
ปกติทวั่ ไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ ชดั เจนแล้ ว

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
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8.3

เลขานุการบริษัท
นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย

เลขานุการบริ ษัท

หน้ าที่ความรั บผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการของบริษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึง่ มีผลใช้ บงั คับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้ วย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ หน้ าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดงั นี ้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน
ประจําปี ของบริษัท
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริหาร และจัดส่งสําเนา
รายงานการมีสว่ นได้ เสียตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทํา
การนับแต่วนั ที่บริษัทได้ รับรายงานนัน้
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ทังนี
้ ้ได้ แนบข้ อมูลเลขานุการบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ 1
8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน (ก่ อนหักภาษี)
ตําแหน่ งกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

ค่ าตอบแทนต่ อเดือน (บาท)
ปี 2561
40,000
20,000
30,000
30,000
10,000
10,000
5,000
ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครั ง้ (บาท)
5,000
5,000

ค่าบําเหน็จของกรรมการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

มี

ส่วนที่ 2 - 28

8.4.2

ค่ าตอบแทนผู้บริหารที่เป็ นตัวเงิน (ก่ อนหักภาษี)
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2561
จํานวนผู้บริ หาร (ราย)
7*
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริ หาร
9,199,294
รูปแบบค่าตอบแทน
เงินเดือนและโบนัส
หมายเหตุ *รวมนายดุสิต ศรี สง่าโอฬาร ตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ ซึง่ ลาออกเมือ่ วันที่
29 มิถนุ ายน 2561

8.5

8.4.3

ค่ าตอบแทนอื่นสําหรั บกรรมการ
- ไม่มี -

8.4.4

ค่ าตอบแทนอื่นสําหรั บผู้บริหาร
บริษัทได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริ หารในปี 2561 เท่ากับ 681,410.88 บาท

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท และบริษัทย่อย มีพนักงานทังสิ
้ ้น 34 คน ตามรายละเอียดดังนี ้
หน่ วยงาน

ณ 31 ธันวาคม 2561
(คน)

สํานักกรรมการผู้จดั การ และสํานักตรวจสอบภายใน
ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายบริ หารสํานักงาน
หน่วยธุรกิจโครงการ และหน่วยธุรกิจบริ การโทรคมนาคม
รวม

5
6
7
4
12
34

8.5.1 ค่ าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่ อย
รู ปแบบของค่ าตอบแทน
ปี 2561
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ

(ล้ านบาท)
26.50
1.70

8.5.2 นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน
ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความ
ชํานาญ และทักษะเฉพาะด้ าน ในการให้ คําปรึกษา วางแผนโครงการ บริ หาร และควบคุมโครงการ ให้ ประสบผลสําเร็จ
ดังนัน้ บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และฝึ กอบรมบุคลากรในแต่ละ
ระดับงาน นับตังแต่
้ วนั รับพนักงานเข้ าทํางาน
บริษัทจัดให้ มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ เข้ าใจถึงภาพรวม
โครงสร้ างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวข้ อง อีกทังยั
้ งจัดให้ มีการอบรมเพื่อความเข้ าใจถึง
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ และงานสัมมนาภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
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ของผู้บริหาร และพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ และมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ให้ มีทกั ษะและความรู้ที่จะสามารถ
ทํางานทดแทนกันได้ ในกรณีจําเป็ น
8.5.3

ข้ อพิพาทด้ านแรงงานในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ในปี 2558 บริษัทมีข้อพิพาทแรงงานจํานวน 2 คดี ได้ แก่คดีศาลแรงงานกลางหมายเลขดําที่ นบ.
208-217/2558 และคดีหมายเลขดําที่ นบ.669-674, 677-678/2558 ซึง่ ศาลแรงงานกลางได้ พิจารณายกฟ้องทัง้ 2 คดี
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตามลําดับ เนื่องจากเป็ นการเลิกจ้ างที่เป็ นธรรมและบริ ษัทได้
จ่ายเงินชดเชยครบถ้ วนตามกฎหมายแล้ ว ต่อมาโจทก์ในคดีหมายเลขดําที่ นบ.208-217/2558 ได้ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ซึง่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ศาลฎีกาได้ พิพากษายกฟ้อง ส่วนโจทก์ในคดีหมายเลขดําที่ นบ.669-674, 677-678/2558
ได้ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ซึง่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษได้ พิพากษา
ยกฟ้อง คดีทงสองจึ
ั้
งถือเป็ นที่สิ ้นสุด
บริษัทย่อยมีข้อพิพาทแรงงานจํานวน 1 คดี เนื่องจากการเลิกจ้ างพนักงานที่ทําผิดระเบียบ
ข้ อบังคับของบริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ศาลพิพากษาให้ จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายและค่าสินจ้ างบอกกล่าว
ล่วงหน้ าพร้ อมดอกเบี ้ย รวมทังสิ
้ ้น 1,137,830.38 บาท ซึง่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัทย่อยได้ จ่ายค่าชดเชย
ตามกฎหมายและค่าสินจ้ างบอกกล่าวล่วงหน้ าพร้ อมดอกเบี ้ย ตามคําพิพากษาดังกล่าวแล้ ว

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 - 30

9

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ ออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2560 ซึง่ ประกอบด้ วยหลักปฏิบตั ิ 8 ข้ อหลัก โดย
ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทยังคงปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็ น 5 หมวด ตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
้
กลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัท ตระหนักและให้ ความสําคัญในสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของนั
และในฐานะเจ้ าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื ้อ ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกําไร
จากบริษัท สิทธิในการได้ รับข้ อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่ องสําคัญของบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี การอนุมตั ิธุรกรรมที่สําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
หรื อข้ อบังคับของบริษัท เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริษัทยังได้ ดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริ มและ
อํานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1 บริษัทจะจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชี
สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น จะเป็ นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึง่ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร
ในการจัดประชุมดังกล่าว บริ ษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นรับทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 7 วันหรื อ 14 วัน แล้ วแต่เรื่ องที่จะพิจารณา และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้ งวันนัด
ประชุมล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุม จะมีข้อเท็จจริ งและเหตุผล
รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการประกอบ
2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไป
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมหรื อ Download ได้ จาก Website ของบริษัท
3 ในการประชุม บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถาม หรื อแสดงความเห็นต่อที่ประชุมใน
้ ้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุมเพื่อตอบ
ประเด็นต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทังนี
คําถามในที่ประชุม รวมทังจะมี
้ การบันทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่สําคัญไว้ ในรายงานการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้
4 ภายหลังการประชุมแล้ วเสร็จ
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมที่แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้น
บริษัทมีนโยบายที่จะสร้ างความเท่าเทียมกันให้ เกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุม่
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย บริษัทกําหนดให้
กรรมการอิสระเป็ นผู้มีหน้ าที่ดแู ล
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ในการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บริษัทมีนโยบายให้ ประกาศกําหนดการประชุม และวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยแสดงไว้ ทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษ เพื่ออํานวยความ
างประเทศ
สะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังชาวไทยและต่
้
การดําเนินการประชุมเป็ นไปตามข้ อบังคับบริษัทตามลําดับวาระการประชุม
มีการเสนอรายละเอียดใน
แต่ละวาระครบถ้ วน มีการแสดงข้ อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทังจะไม่
้
เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นทราบล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดที่บริษัทได้ จดั ส่งไป พร้ อมกับหนังสือ
นัดประชุมหรื อ Download ได้ จาก Website ของบริษัท
การลงคะแนนเสียง เป็ นไปอย่างโปร่งใสตามลําดับวาระที่กําหนด ในการประชุม ผู้ถือหุ้นมีโอกาสใช้ สทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง อย่างเปิ ดเผยในวาระที่สําคัญ เช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การ
ทํารายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้ น ในวาระการเลือกตังกรรมการ
้
จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิใน
การเลือกตังกรรมการด้
้
วยการลงมติเป็ นรายคน เพื่อเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกําหนดการดํารงตําแหน่งตาม
วาระ
บริษัท มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื ออื่นๆ ตามเกณฑ์ที่
กําหนดโดยหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน
บริษัทจัดทําบันทึกข้ อกําหนดด้ านจริยธรรม ระบุถงึ การรักษาความลับของบริษัท สําหรับพนักงาน เพื่อ
ป้องกันการเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อข่าวสาร อันเป็ นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย และมีบทลงโทษสําหรับผู้ที่นําข้ อมูล
ภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน หรื อใช้ ในทางที่ทําให้ บริษัทได้ รับความเสื่อมเสียหรื อเสียหาย รวมทัง้ ต้ องไม่ทําการซื ้อ
ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายใน และ/หรื อเข้ าทํานิติกรรมอื่นใดโดยใช้
ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท อันก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
บริ ษัท ได้ กําหนดมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึง่
หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน (รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ ามบุคคลที่เกี่ยวข้ องทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการ
เปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี บริ ษัทได้ ให้ ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้ าที่ที่
ผู้บริหารต้ องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และตามข้ อกําหนดของ ตลท. และในกรณีที่กรรมการ หรื อผู้บริหารมีการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้ อง
รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษัทของตนเอง คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการ ให้ ก.ล.ต. ทราบ เพื่อเผยแพร่ ตอ่ สาธารณะต่อ ไป
ทังนี
้ ้ บริษัทได้ กําหนดโทษทางวินยั สําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้
หรื อนําไปเปิ ดเผยจนอาจทําให้ บริ ษัทได้ รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้ แก่ การตักเตือนด้ วย
วาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้ างพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานด้ วยเหตุไล่ออก ปลดออก
หรื อให้ ออก แล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน ได้ แก่ พนักงาน
และผู้บริหารของบริ ษัท หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก เช่น เจ้ าหนี ้ ลูกค้ า เป็ นต้ น โดยบริษัทตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและ
ข้ อคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงาน และการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจะ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าว ได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้
บริ ษัทยังให้ ความสําคัญกับการปฎิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันภายใต้ หลักการสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีสว่ นร่วมกับการกระทํา
ใดๆ ที่ขดั ต่อหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทสนับสนุนและเคารพเรื่ องการปกป้องสิทธิมนุษยชน และมีแนวทางคุ้มครองสิทธิของ
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ตามที่กฎหมายกําหนด
สําหรับเรื่ องทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์นนั ้
บริษัทมีนโยบายในการปฎิบตั ิตามกฎหมายให้ ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญาที่ประกาศใช้ อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ เกิดผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องทุกกลุม่
บริษัทยังมีนโยบายต่อต้ านการทุจริตและจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยกําหนดไว้ ในจรรยาบรรณ
พนักงาน เพื่อให้ พนักงานทราบและนําไปปฏิบตั ิ บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกํานัล สิทธิประโยชน์พิเศษใน
รูปแบบใดๆ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ประโยชน์หรื อความได้ เปรี ยบทางธุรกิจ บริษัทยังส่งเสริมให้ มีความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ เพื่อสร้ างความมัน่ คงให้ แก่บริ ษัทตามแนวทางดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น

:

บริษัทมุง่ มัน่ เป็ นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสร้ างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทังการ
้
ดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

พนักงาน

:

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานบริษัท
ซึง่ เป็ นทรัพยากรที่มีคา่ ยิ่งของ
บริษัท บริษัทจึงมุง่ ให้ การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
อีกทังยั
้ งส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการสร้ าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทํางานเป็ นทีม และเสริมสร้ างบรรยากาศและความรู้สกึ
ปลอดภัยในการทํางาน จัดให้ มีสวัสดิการ สภาพแวดล้ อมที่ดี ปลูกฝั งให้ มีจิตสํานึกใน
การปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
และคํานึงถึงผลกระทบต่อองค์กรและ
บุคคลภายนอก

คูแ่ ข่ง

:

บริษัทปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยรักษาบรรทัดฐาน
ของข้ อพึงปฏิบตั ใิ นการแข่งขัน

ลูกค้ า

:

บริษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะตอบสนอง และให้ บริ การที่ดี เพื่อสร้ างความพึงพอใจและ
ความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ า

คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ :

เป็ นไปตามเงื่อนไข
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตอ่ คู่ค้าและเจ้ าหนี ้อย่างเป็ นธรรม
ทางการค้ า และ/หรื อข้ อตกลงในสัญญาที่ทําร่วมกัน เพื่อก่อให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดี
ทางธุรกิจ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ทกุ ฝ่ าย

ชุมชนและสังคม :

บริษัทได้ เข้ าร่วมโครงการและให้ การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม เช่น
บริจาคเงินและสิ่งของให้ กบั โรงเรี ยน มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ โดยกระทําอย่างต่อเนื่อง
เสมอ
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สิง่ แวดล้ อม

:

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของมลภาวะและสิง่ แวดล้ อมที่อาจกระทบต่อชุมชน
อย่างไรก็ตาม ประเภทธุรกิจของบริษัท ไม่ทําให้ เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมแต่
อย่างใด
ทังนี
้ ้ บริษัทจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้
เสียเหล่านี ้ได้ รับการดูแลอย่างดี
หมวดที่ 4
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่งใส ทังรายงาน
้
ข้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่สําคัญ ที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึง่ ล้ วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัท โดยบริษัทได้
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่
ข้ อมูลต่างๆ ของ ตลท. และทําการเปิ ดเผยใน Website ของบริษัท
ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์นนั ้ บริ ษัทมีคณะทํางานนักลงทุนสัมพันธ์ ทําหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
้ กวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง ส่วนการรายงานสารสนเทศต่างๆ ของบริ ษัท ส่วนงาน
ธุรการเลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าว จัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึง่
ในการนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับ
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วย บุคคลซึง่ มีความรู้ความสามารถ โดยเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานของบริษัทให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็ นอิสระ
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่านจากกรรมการทังหมด
้
7 ท่าน ซึง่
จะทําให้ เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ
และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ทําหน้ าที่สอบทานการบริ หารงานบริษัทด้ วย
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริษัทกําหนดไว้ วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งหนึง่
ในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตาม
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วาระนัน้ อาจได้ รับเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ การดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ นานที่สดุ ของกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ บริ ษัท จะพิจารณาจากคุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน ในการดํารงตําแหน่งต่อไป
คณะกรรมการเห็นชอบให้ นําเรื่ องจํานวนบริ ษัทที่กรรมการแต่ละคนดํารงตําแหน่งอยู่
มาเป็ น
ส่วนประกอบสําคัญในการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
ซึง่ บริษัทได้ เปิ ดเผยรายละเอียดข้ อมูลการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น โดยปั จจุบนั มีกรรมการจํานวน 1 ท่าน ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนมากกว่า
1 บริษัท อย่างไรก็ตาม การดํารงตําแหน่งกรรมการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการแต่อย่างใด
เนื่องจากกรรมการ ได้ อทุ ิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเข้ าร่วมประชุม และได้ แสดงข้ อคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์แก่บริษัทอย่างสมํ่าเสมอ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในส่วนกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
บริษัท มีการแนะนําธุรกิจของบริษัทให้ กรรมการได้ ทราบถึง
ลักษณะการดําเนินงานของบริษัท รวมทังมี
้ การนําส่งเอกสารระเบียบปฏิบตั ิภาระหน้ าที่ของกรรมการ เพื่อให้ กรรมการ
ได้ รับทราบถึงข้ อควรปฏิบตั ิที่ดีในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
2

คณะกรรมการชุดย่ อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ และหน้ าที่ของคณะกรรมการไว้
อย่างชัดเจน
3

บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมี
ภาวะผู้นําซึง่ เป็ นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสว่ นร่วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย
แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ ชิด คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้ จดั ตังคณะกรรมการชุ
้
ดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทยังสนับสนุนให้
กรรมการแต่ละท่านเข้ าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ
เพื่อนําความรู้ที่ได้ รับมาพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องอีกด้ วย
ในส่วนของแผนการสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิจารณากําหนด
้
ดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริ ษัท รวมทังทบทวน
้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และขันตอนในการคั
แผนการสืบทอดตําแหน่งเป็ นประจํา
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทได้ จดั ให้ มีนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ ให้ ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว และได้ จดั ให้ มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทมีหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริยธรรมของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
้
บตั ิตอ่ บริ ษัท และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ รวมทังมี
้ การติดตาม
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ทังการปฏิ
การปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว บริษัทได้ มีการประกาศและแจ้ งให้ พนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
รวมถึงมีการกําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ ด้วย
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บนหลักการที่วา่
การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้ องทําเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
โดยกําหนดให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา
ต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่เข้ าร่วมการพิจารณา
ตัดสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนันๆ
้ และในการอนุมตั ิใดๆ สําหรับกรณีดงั กล่าว ต้ องยึดถือหลักการไม่ให้ มีการ
กําหนดเงื่อนไขหรื อข้ อกําหนดพิเศษผิดไปจากปกติ รวมทังได้
้ กําหนดให้ สํานักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นผู้ดแู ลและจัดการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว ซึง่ ที่ผา่ นมา ยังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าว
เกิดขึ ้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึง่ ได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ ตลท.
รวมทังจะได้
้
มีการเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ด้ วย
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึง่ หมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการ
นับจากวันที่ซื ้อ ขาย โอนหรื อรับโอน รวมทังห้
้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรื อหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายใน เปิ ดเผย
ข้ อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องและซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่
งบการเงินจะเผยแพร่ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ นําข้ อมูลภายในไปใช้ ในทางมิชอบ
ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หาร
และระดับปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ มี
ประสิทธิภาพ จึงได้ กําหนดภาระหน้ าที่ อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้บริหาร ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่าง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุม
้
เพื่อทําหน้ าที่ในการสอบทานระบบการ
และประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
การบริหารความเสี่ยง
บริษัททําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเป็ นประจําทุกปี มีคณะทํางานบริ หารความเสี่ยง
ดําเนินการประเมินปั จจัยความเสี่ยงภายใน ภายนอก วิเคราะห์ ติดตาม รวมทังหามาตรการ
้
เพื่อลดความเสี่ยงในองค์กร
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบตั ิงาน ให้ ผลการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยในทุกไตรมาส ฝ่ ายบัญชีจะนําเสนอ
รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท ซึง่ ฝ่ ายบัญชีจะจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดย
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
้
น (รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตาม
้ อมูลทาง
มาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที่สําคัญ ทังข้
การเงินและไม่ใช่การเงิน ดําเนินการบนพื ้นฐานของข้ อเท็จจริงอย่างครบถ้ วน และสมํ่าเสมอ
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจําทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระที่ชดั เจน นําส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้ า เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มี
เวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้ นแต่กรณีมีเหตุจําเป็ นรี บด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและ
จัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้ ว เพื่อใช้ ในการอ้ างอิง และสามารถตรวจสอบได้ ในการประชุม ประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ร่วมกันกําหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่ องเข้ าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นวาระการ
ประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึง่ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุม จะเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ โดยในบางวาระ อาจมีผ้ บู ริหารระดับสูงเข้ าร่วมประชุมด้ วย เพื่อให้ สารสนเทศ
รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้ สามารถ
รายละเอียดข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม ในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจะได้
้
นําไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ ถือมติของเสียงข้ างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึง่ เสียง โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่วมประชุม และ/หรื อ ไม่ใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การจะเป็ นเลขานุการคณะกรรมการ และเป็ นผู้บนั ทึก
รายงานการประชุม และนําเสนอให้ ประธานในที่ประชุมพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง โดยจะเสนอให้ ที่ประชุม
รับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป
การจัดเก็บเอกสารการประชุม บริ ษัทได้ ดําเนินการให้ มีการจัดเก็บตามที่กฎหมายกําหนด โดยส่วน
งานธุรการเลขานุการบริ ษัท
5

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายที่ได้ วางไว้ ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม โดยจะนําข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ในการพัฒนาตนเองในการปฏิบตั ิงานต่อไป
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส ด้ วยความซื่อสัตย์ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ และเนื่องจากการคอร์ รัปชัน่ เป็ นปั ญหาและอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนด
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรี ยกว่า
“บริษัท”) พัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยัง่ ยืน และร่วมส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติอีกทางหนึง่
ความหมายของคําว่ า “คอร์ รัปชั่น”
คอร์ รัปชัน่ หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใด โดยการมอบให้ เสนอหรื อให้ คํามัน่ หรื อสัญญาว่า
จะให้ รวมทังหมายถึ
้
ง การเรี ยกร้ อง หรื อรับผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นเงิน ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใด ซึง่ ไม่เหมาะสม
จากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ ได้ มา
หรื อรักษา หรื อแนะนําธุรกิจให้ กบั บริษัทโดยเฉพาะ หรื อเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ น
กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ า ให้ กระทําได้
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นโยบายและแนวทางปฏิบัตใิ นการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
1. ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานดําเนินการ หรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ โดยนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ จะนํามาใช้ กบั กิจกรรมทังหลายขององค์
้
กร เช่น กระบวนการสรรหาหรื อคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง
้
ฐและเอกชน เป็ นต้ น
กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ าง การขาย การสร้ างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทังภาครั
2. พนักงานซึง่ พบเห็นการกระทําที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชัน่ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับบริษัทต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อ
บุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชัน่
4. ผู้ที่กระทําการคอร์ รัปชัน่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบ ข้ อบังคับที่บริษัทกําหนดไว้
และอาจได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิ
้ ดกฎหมาย
5. นโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิจะได้ รับการทบทวนเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย
การแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยน
ผู้พบเห็นการคอร์ รัปชัน่ ต่อองค์กรทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม สามารถแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยนการกระทํา
ดังกล่าวโดยผ่านช่องทางดังนี ้
1. แจ้ งผ่าน E-mail : vasita.c@jasmine.com
2. แจ้ งผ่านเว็บไซต์บริ ษัทฯ ที่ www.jts.co.th/Conntact Us/Whistle blowing
3. แจ้ งผ่านโทรศัพท์หมายเลข 0 2100 8234
มาตรการคุ้มครองและรั กษาความลับ
ผู้ได้ รับข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการรับเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแสการกระทําคอร์ รัปชัน่ ต่อ
องค์กร มีหน้ าที่เก็บรักษาชื่อ ที่อยู่ หรื อข้ อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์ รัปชัน่
ข้ อร้ องเรี ยน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรี ยน และผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มี
หน้ าที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ที่กฎหมายกําหนด
การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ บคุ ลากรในองค์กรได้ รับทราบนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ บริษัทจะดําเนินการดังนี ้
1. ประกาศนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ให้ บคุ ลากรในองค์กรได้ ทราบ
2. เผยแพร่นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
(E-mail) เว็บไซต์ของบริษัท แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2)
3. รวบรวมและเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการห้ ามจ่ายสินบน หรื อห้ ามการสนับสนุนคอร์ รัปชัน่
4. ทบทวนนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ อย่างสมํ่าเสมอ
นโยบายการรั บของขวัญ
ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริษัทและบริ ษัทย่อย รับผลประโยชน์ไม่วา่ จะเป็ นเงิน
ทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน คู่ค้าหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจของบริ ษัทและบริษัทย่อยในลักษณะส่วนตัว ยกเว้ นกรณีเทศกาลปี ใหม่สากล หรื อตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้ องถิ่นอันเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป ทังนี
้ ้ของขวัญที่รับไม่ควรมีมลู ค่าเกิน 3,000 บาท นอกจากนี ้กรรมการ ผู้บริหาร
และ/หรื อพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่รับการเลี ้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ หรื อไม่เหมาะสมไม่วา่ กรณี
ใดๆ
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รายงานการปฏิบัตติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ในปี 2561 บริ ษัทปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ทุกประการ อย่างไรก็ตาม มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้

ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดไว้

หมวดที่ 1 และ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) และการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ าง
เท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
1. บริ ษัทได้ รายงานสถานะผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้ วน ถูกต้ องตามความเป็ นจริงแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริษัท และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรายงาน และขออนุมตั ิในเรื่ องที่มีนยั สําคัญหรื อตามที่
กฎหมายกําหนดให้ ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริ ษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 กรรมการบริ ษัททุกท่านเข้ า
ร่วมประชุม
ษัท ซึ่งเป็ นสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้ าถึงและเพียงพอ
3. บริ ษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ที่ตงของบริ
ั้
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเดินทางเข้ าร่วมประชุมได้ อย่างสะดวก
4. บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าดังนี ้
- บริ ษัทได้ นําหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปไว้ ที่ Website ของบริ ษัทฯ (www.jts.co.th) ก่อนวัน
ประชุม 32 วัน ส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ นําไปไว้ ที่ Website ของบริ ษัทหลังวัน
ประชุม 13 วัน
5. บริ ษัทยังไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถาม การเสนอเพิ่มวาระ หรื อชื่อ
บุคคลอื่นเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ทัง้ นี เ้ นื่ องจาก บริ ษัทอยู่ในขัน้ ตอนการพิจารณากํ าหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าว
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีผ้ ถู ือหุ้นมอบอํานาจให้ กรรมการบริษัทเข้ าร่วมประชุมเป็ นผู้ออกเสียงแทน ดังนี ้
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 มีผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 21 ราย มอบอํานาจให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัท ซึง่ ได้ แก่ นายรักษ์ อุณหโภคา ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน และ พลตรี (หญิง) สุนนั ทา
สิริสมั พันธ์ เป็ นผู้ออกเสียงแทน นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นจํานวน 2 ราย มอบอํานาจให้ กรรมการบริ ษัท ซึง่
ได้ แก่ นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ เป็ นผู้ออกเสียงแทน
7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็น
ในที่ประชุม และซักถามข้ อข้ องใจจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เข้ าร่วมประชุมเพื่ออธิบายและตอบข้ อ
ซักถาม และในส่วนของการลงมติได้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
- การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
- การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนหรื อบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
- การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สําคัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
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- การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อ ข้ อบังคับของบริษัท
- การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- การเลิกบริษัท
- การควบรวมกิจการบริษัทกับบริ ษัทอื่น
ทังนี
้ ้หุ้นที่บริษัทถืออยูน่ นั ้ บริษัทไม่มีสทิ ธิออกเสียง
8. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ จากแบบ 56-1 ข้ อ 9.5
การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน สําหรับปี 2561 ผู้บริ หารหรื อผู้เกี่ยวข้ องได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด ไม่มีผ้ ใู ดละเลยหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
กรณี ที่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียได้ รับความเสียหายจากการที่บริ ษัทละเมิดสิทธิ บริ ษัทจะดําเนินการตามที่กฎหมาย
กําหนดทุกประการ นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้ งเบาะแสข้ อร้ องเรี ยนมายัง www.jts.co.th /contact us/Whistle
blowing อย่างไรก็ตาม ในปี ที่ผ่านมา ไม่มีการละเมิดสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียแต่อย่างใด นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เข้ าร่ วม
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เมื่อวันที่
1 ธันวาคม 2560
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญของบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใส เท่าเทียม และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กําหนด นอกจากนี ้ ข้ อมูลที่บริ ษัทเผยแพร่
ให้ ตลท. แล้ ว บริษัทจะนําไปไว้ ที่ Website ของบริ ษัท (www.jts.co.th) ในหัวข้ อ Investor Relations/News to SET
ในส่วนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อ 8.4 ของแบบ 56-1 และใน
หัวข้ อย่อย เรื่ องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร ของรายงานประจําปี ของบริษัท โดยการกําหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการได้ ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนในเบื ้องต้ น และเสนอ
โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ พิจารณาอีกครัง้
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท และผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สําหรับการพิจารณาเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริ หารและพนักงาน คณะกรรมการบริ ษัท
จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทเป็ นหลัก นอกจากค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ ว บริ ษัทยังจัดให้ มีสวัสดิการ
ต่างๆ ซึง่ มากกว่าที่กฎหมายกําหนด เช่น การจัดตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพ และการตรวจสุขภาพประจําปี เป็ นต้ น
้
อยและสถาบัน โดยบริษัทจัดให้ มีสว่ นงานด้ านนักลงทุน
บริษัทให้ ความสําคัญกับนักลงทุนทุกกลุม่ ทังรายย่
สัมพันธ์ ที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลให้ ข้อมูลต่อนักลงทุนโดยตรง โดยจัดช่องทางสําหรับติดต่อสื่อสารให้ กบั นักลงทุนเพื่อ
ติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้ สะดวก อาทิ ทางโทรศัพท์ และทาง Email Address และบริษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน เป็ นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” โดยสามารถติดต่อได้ ที่
- คุณแสงดาว เดชาดวงสกุล โทรศัพท์ 0 2100 7358 Email Address : saengdao.d@jasmine.com
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นอกจากนี ้ ยังมอบหมายให้ ส่วนงานธุรการเลขานุการบริ ษั ท ฝ่ ายบริ หารสํา นักงาน เป็ นผู้เปิ ดเผยข้ อ มูล
สารสนเทศที่สําคัญของบริษัท โดยสามารถติดต่อได้ ที่
- คุณวาสิตา โชติพฤกษ์
โทรศัพท์ 0 2100 8234 Email Address : vasita.c@jasmine.com
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
้
7 ท่าน ซึง่ มี
1. โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน จากกรรมการทังหมด
คุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริ ษัทกําหนดขึ ้น โดยนิยามดังกล่าวเท่ากับมาตรฐานที่กําหนดของก.ล.ต.
จํานวนกรรมการอิสระของบริษัท อยูใ่ นสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนคณะกรรมการทังคณะ
้
ุ สมบัติตาม
และกรรมการอิสระดังกล่าวทัง้ 3 ท่าน ยังดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคณ
กฎระเบียบของ ตลท. รวมทังมี
้ ความเป็ นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบด้ วย นอกจากนี ้ กรรมการอิสระ จํานวน 2 ท่าน
ยังดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนด้ วย
บริษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการไว้ อย่างชัดเจน มีการ
จัดโครงสร้ างองค์กรซึง่ จะกระจายอํานาจของฝ่ ายบริ หารไปยังพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อให้ มีสว่ นร่วมในกิจการงานของ
บริษัท และเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่และวงเงินอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หาร
ในแต่ละระดับไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
บริษัทได้ แยกอํานาจหน้ าที่และบทบาทของประธานกรรมการกับกรรมการผู้จดั การไว้ อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้
บุคคลใดบุคคลหนึง่ มีอํานาจโดยไม่จํากัด
โดยประธานกรรมการของบริ ษัทเป็ นกรรมการซึง่ ได้ รับเลือกและแต่งตังจาก
้
คณะกรรมการของบริษัท ส่วนกรรมการผู้จดั การ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ (ตามรายละเอียดในแบบ
56-1 ข้ อ 8.1 และ 8.2 และในรายงานประจําปี หัวข้ อการจัดการ ข้ อย่อยเรื่ อง คณะกรรมการบริษัท และข้ อย่อยเรื่ อง
ผู้บริหาร)
2. ในการประชุมคณะกรรมการ ตามข้ อบังคับของบริษัท กําหนดให้ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม และในการเรี ยกประชุม
คณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน
ประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนด
วันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
ทังนี
้ ้ ในปี 2561 บริษัทได้ ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับในเรื่ องดังกล่าวอย่างครบถ้ วน และบริษัทได้ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการรวมทังสิ
้ ้น 8 ครัง้ รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านที่เข้ าร่วมประชุมสามารถดูได้ จากแบบ 56-1 ข้ อ 8.1
และรายงานประจําปี หัวข้ อการจัดการ ข้ อย่อยเรื่ อง คณะกรรมการบริษัท
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3. บริษัทได้ จดั ตังคณะกรรมการตรวจสอบขึ
้
้นเพื่อพิจารณาและกลัน่ กรองรายละเอียดงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ โดยกําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง้ หน้ าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้ จากแบบ 56-1 ข้ อ 9.2 และรายงานประจําปี หัวข้ อ การกํากับดูแล
กิจการที่ดี ข้ อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย
สําหรับในปี 2561 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี ้
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ โดย 3 ครัง้ กรรมการทุกท่านเข้ าร่วมประชุม ส่วน
อีก 2 ครัง้ มีกรรมการตรวจสอบไม่ร่วมประชุมครัง้ ละ 1 ท่าน คือ ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน และ
พลตรี (หญิง) สุนนั ทา สิริสมั พันธ์
- คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทังสิ
้ ้น 2 ครัง้ กรรมการทุกท่านเข้ าร่วมประชุมครบทัง้
2 ครัง้
4. บริ ษัทกําหนดให้ มีสํานักตรวจสอบภายในตามระเบียบของ ตลท. เพื่อตรวจสอบการทํางานของบริษัท
และบริษัทในเครื อให้ เป็ นไปตามกฎและระเบียบที่บริษัทกําหนดไว้ และช่วยส่งเสริมให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในทุกระดับขององค์กร
สามารถปฏิบตั ิงานของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คํานึงถึงสภาพแวดล้ อม มีคณ
ุ ภาพและมีจริยธรรม
ในการปฏิบตั ิงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะทําหน้ าที่วิเคราะห์ ประเมิน ให้ ข้อเสนอแนะ คําปรึกษา และข้ อมูลต่างๆ เพื่อ
เป็ นการสนับสนุนแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
รวมถึงการสนับสนุนให้ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ คา่ ใช้ จ่ายที่
เหมาะสมอีกด้ วย
นอกจากนี ้ การตรวจสอบภายในจะรวมถึงการทดสอบ การประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในขององค์กร รวมทังคุ
้ ณภาพของการปฏิบตั ิงานภายในองค์กรอีกด้ วย
สําหรับการจัดการความเสี่ยง ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ จากแบบ 56-1 ข้ อ 11 และรายงานประจําปี
หัวข้ อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
5. ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ทําการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทัง้
แบบรายคณะและรายบุคคล รวมทังมี
้ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ โดยใช้ แบบประเมินตาม
แนวทางที่ศนู ย์พฒ
ั นาการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทําขึ ้น และจัดส่งให้
บริ ษัทเพื่อนํามาปรับใช้
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จดั การถูกนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ทราบถึงผลการประเมิน เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักเกณฑ์ ที่ใช้ ในการประเมินและผลการประเมินเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จดั การ มีรายละเอียดดังนี ้
การให้คะแนนแบ่งเป็ น
0 = ไม่มีการดําเนินการในเรื่ องนัน้
1 = มีการดําเนินการในเรื่ องนันเล็
้ กน้ อย
2 = มีการดําเนินการในเรื่ องนันพอสมควร
้
3 = มีการดําเนินการในเรื่ องนันดี
้
้ างดีเยี่ยม
N/A = ไม่มีข้อมูล หรื อไม่สามารถนํามาใช้ ได้
4 = มีการดําเนินการในเรื่ องนันอย่
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หัวข้อการประเมิ นและผลการประเมิ นเฉลีย่
คณะกรรมการชุดต่ างๆ

หัวข้ อการประเมิน

ผลการประเมินเฉลี่ย
ดีและดีเยี่ยมคิดเป็ น
ร้ อยละ

คณะกรรมการบริษัท
- แบบรายคณะ

1. โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

99.09

2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน้ าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริหาร
- แบบรายบุคคล

1. โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100

2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

1. ความเป็ นผู้นํา
2. การกําหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
8. การสืบทอดตําแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
10. คุณลักษณะส่วนตัว
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100

คณะกรรมการชุดต่ างๆ

หัวข้ อการประเมิน

ผลการประเมินเฉลี่ย
ดีและดีเยี่ยมคิดเป็ น
ร้ อยละ

คณะกรรมการตรวจสอบ
- แบบรายคณะ

1. โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100

2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
- แบบรายบุคคล

1. โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100

2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
6. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ ร่วมกันพิจารณา และทบทวนการนําหลัก
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ ว
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ดังมีรายละเอียดดังนี ้
9.2.1

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี ้
1 นายรักษ์ อุณหโภคา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
2 ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน
3 พลตรี (หญิง) สุนนั ทา สิริสมั พันธ์
กรรมการตรวจสอบ

โดย ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบทานงบการเงินของบริษัท
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี ้
1 สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2 สอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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3 สอบทานให้ บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคล ซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของ
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุม
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
ด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไป
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
ตามกฎหมายและข้ อกําหนดของ ตลท. ทังนี
บริษัท
6 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง่
รายงานดังกล่าว ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
ของบริ ษัท
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกําหนดของ ตลท. หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7 ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามกฎบัตร (charter)
6.8 รายการอื่น ที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7 สอบทานให้ บริษัทมีการบริ หารความเสี่ยง

(Risk

Management)

ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ
8 ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใด

ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ด้ วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
ทังนี
้ ้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทต่อ
บุคคลภายนอก ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทังนี
้ ้
เมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งได้ อีก ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจาก
อาจได้ รับการแต่งตังให้
ถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ กรรมการ
ตรวจสอบมีจํานวนครบเป็ นองค์คณะ โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน จะอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
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9.2.2

คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
ดังนี ้
1. นายปลื ้มใจ สินอากร
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2. นายรักษ์ อุณหโภคา
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
3. ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน

ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน มีดงั นี ้
1 กําหนดนโยบายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (Sub committee) ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
2 กําหนดค่าตอบแทนประจําปี และผลประโยชน์อื่นๆ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (Sub committee) ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
3

สําหรับคณะกรรมการบริ ษัท

ประเมินผลการทํางานและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี

และ
และ

และผลประโยชน์อื่นๆ สําหรับ

กรรมการผู้จดั การ
4 พิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์ ที่ออกตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้ แก่กรรมการและ
พนักงานของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องนันๆ
้
ทังนี
้ ้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และให้ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมี
วาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ 3 ปี ทังนี
้ ้ เมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ ว ประธานคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและกรรมการกําหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
ได้ อีก
ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจให้ แก่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะไม่รวมถึง อํานาจในการอนุมตั ิ
รายการใดที่อาจมีความขัดแย้ ง หรื อรายการใดที่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกับคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน มีสว่ นได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่ขดั แย้ งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ซึง่ การ
อนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้ อบังคับของบริษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ น
ลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้ าปกติทวั่ ไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ ชดั เจนแล้ ว
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9.3

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
9.3.1

การสรรหากรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ/กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3 ท่าน เข้ าร่วมใน
คณะกรรมการของบริษัท โดยมีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับ
และ/หรื อระเบียบของ ตลท. และ ก.ล.ต. โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่ มีหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี ้
1 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัท
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการ
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท1) ทังนี
อิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการ
เลือกตัง/แต่
้ งตัง้ ทังนี
้ ้ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษา ของส่วน
2)
ราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
3 ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ที่เป็ น บิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4 ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริการ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน
ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท
หรื อตังแต่
้ ยี่สบิ ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน ของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
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6 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
หรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริการเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
้ งตัง้
วิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการเลือกตัง/แต่
7 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรื อ
บริษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริษัทย่อย
9 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท
10 ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการหรื
้
อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ
11 กรรมการตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และต้ องไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรื อบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่
เป็ นบริษัทจดทะเบียน
12 มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วย
คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
13 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทําหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้
ต้ องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึง่ คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

หมายเหตุ :

1)

2)

ผู้มีอํานาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรื อบุคคลอื่นซึง่ โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการ
จัดการ หรื อการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ ไม่วา่ อิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็ น
ผู้ถือหุ้น หรื อได้ รับมอบอํานาจตามสัญญา หรื อการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้ า
ลักษณะข้ อใดข้ อหนึง่ ดังนี ้ (ก) การถือหุ้นเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตัง/ถอดถอน
้
กรรมการได้ (ค) การมีพฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกําหนดนโยบายได้ (ง) การมีพฤติการณ์/ความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานเยี่ยงผู้บริ หาร
ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยราชการที่เป็ นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิน
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9.3.2

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
เนื่องจาก ในปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีการแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการย่อย เพื่อทําหน้ าที่
ด้ านการสรรหาโดยเฉพาะ ดังนัน้ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัท และผู้บริหารระดับสูง
จึงดําเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมิได้ ผา่ นขันตอนของคณะอนุ
้
กรรมการย่อยด้ านการสรรหา อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเอื ้อประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยคณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2543 และจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
โดยใช้ เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตังคณะกรรมการ
้
ในการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
ษัท
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี ้
1

ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ

2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3 บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่า
้ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
จํานวนกรรมการที่พงึ จะมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในลํ
เท่ากัน เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ทังนี
้ ้ ข้ อบังคับบริษัทได้ กําหนดองค์ประกอบการแต่งตัง้ หรื อถอดถอน หรื อการพ้ นจากตําแหน่ง
กรรมการบริษัท ดังนี ้
1
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นบุคคลธรรมดาจํานวนไม่น้อยกว่า 5
้ ้ กรรมการบริษัท
คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย ทังนี
จะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรื อไม่ก็ได้
2

ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
้
ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวไว้ ข้างต้ น

3
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ ในสาม
ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการไม่อาจแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนได้ ก็ให้ ออกโดยให้ มีจํานวนใกล้ เคียง
ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ทังนี
้ ้ กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งแล้ ว อาจได้ รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ โดยกรรมการที่
จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ จบั ฉลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
4
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง จะต้ องยื่นจดหมายลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมี
ผลนับแต่วนั ที่จดหมายลาออกไปถึงบริษัท
5
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่สว่ นของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
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6
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจํากัด และ
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่
อน้ อยกว่า 2 เด◌ื อน โดยบุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการ
วาระของกรรมการผู้นนจะเหลื
ั้
ได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ ามาแทน ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมการ ตามความในวรรคแรก จะต้ อง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อย
บริษัท มีกลไกในการกํากับดูแลบริษัทย่อย โดยส่งกรรมการ 4 ท่าน เป็ นกรรมการในบริษัทย่อย ซึง่ ได้ แก่
นายปลื ้มใจ สินอากร นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ และนายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ โดยกรรมการ
้ เป็ นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้ าที่ดําเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริษัทย่อย และต้ องได้ รับอนุมตั ิ
ที่ได้ รับแต่งตังให้
จากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ
9.5

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัท ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันการนําข้ อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์สว่ นตนเป็ นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้ มีการเก็บรักษาข้ อมูล ซึง่ ยังมิได้ เปิ ดเผยต่อประชาชนไว้ เป็ นความลับ โดย
กําหนดให้ รับรู้เฉพาะผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องเท่านัน้
ทังนี
้ ้ บริษัทได้ แจ้ งให้ กรรมการและผู้บริหารตามข้ อ 8.1 และ 8.2 รับทราบถึงภาระหน้ าที่ในการรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตอ่ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 แล้ ว
อีกทัง้ บริษัทได้ แจ้ งข้ อห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร ตามข้ อ 8.1 และ 8.2 รวมถึงคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท ซึง่ ยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนโดยเฉพาะข้ อมูลทางการเงิน ในการหา
ประโยชน์สว่ นตน รวมถึงในการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทด้ วย นอกจากนี ้ บริษัทยังห้ ามผู้บริหารและ
พนักงานที่รับทราบข้ อมูลภายใน เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ในการเข้ าซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม วันที่ 15 สิงหาคม วันที่ 15 พฤศจิกายน และวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ของทุกปี ซึง่ วันดังกล่าวเป็ นวันที่บริษัทต้ องเปิ ดเผยงบการเงินให้ แก่สาธารณชนทราบ
ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริหารรวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะที่ทําการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้ องรายงานต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่เกิดรายการขึ ้น พร้ อมทังส่
้ งสําเนารายงานนี ้ ให้ กบั
ส่วนงานเลขานุการบริ ษัท เพื่อเก็บเป็ นหลักฐานทุกครัง้ ที่ทําการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ทังนี
้ ้ สําหรับผู้บริหารทุกคนและพนักงานของบริ ษัท บริษัทได้ ออกประกาศลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 และ
วันที่ 4 มกราคม 2549 เพื่อแจ้ งข้ อห้ ามมิให้ ผ้ บู ริ หาร และพนักงานคนใด นําข้ อมูลภายในของบริ ษัท ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องใดๆ
ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน ตลอดจนแจ้ งให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมาย ในเรื่ องการนําข้ อมูล
ภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
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9.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยใช้ บริการสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยในปี 2561 บริ ษัทและ
บริษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดงั รายละเอียดต่อไปนี ้
ค่ าสอบบัญชี
ค่ าบริการอื่น
บริษัท
1,290,000
ไม่มี
บริษัทย่อย
450,000
ไม่มี
รวม
1,740,000
ไม่ มี
9.7

การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
บริษัทได้ ปฎิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ แสดงในข้ อ 9.1 ในส่วนของรายงานการปฏิบตั ิตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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10 ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา การดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นการปฎิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้
ดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม โดยยึดมัน่ ในการปฎิบตั ิในสิง่ ที่ถกู ต้ องเหมาะสม ทังกรรมการ
้
ผู้บริหาร และพนักงาน โดย
้
ปฎิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ภายใต้ กรอบของกฏหมาย และภายใต้ ขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทังใช้
ความระมัดระวังในการทํางาน การตัดสินใจทางการค้ า รวมถึงการปฎิบตั ิตอ่ ผู้อื่น ละเว้ นการกระทําที่อาจก่อให้ เกิดความ
้
บตั ิที่ชดั เจนใน
เสียหายแก่บริษัท และคูค่ ้ าในห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อให้ เกิดการแข่งขันที่เป็ นธรรม มีการกําหนดขันตอนการปฎิ
บริษัท
สําหรับกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2561 บริษัทได้ จดั โครงการ “JTS สนับสนุนทุนการศึกษาพัฒนาเยาวชนสู่
ความเป็ นเลิศ” โดยให้ ความสนับสนุนมอบทุนการศึกษา แก่เยาวชนในโรงเรี ยนต่างๆ ดังนี ้
1. โรงเรี ยนบ้ านไร่ป้า อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
2. โรงเรี ยนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) อ.กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
3. โรงเรี ยนกลุม่ นักข่าวหญิง 2 (บ้ านบ่อหวี) อ.สวนผึ ้ง จังหวัดราชบุรี
4. โรงเรี ยนบ้ านป่ าเลา (ประชานุสรณ์) อ.สอง จังหวัดแพร่
5. โรงเรี ยนบ้ านแม่กดึ๊ อ.เสริ มงาม จังหวัดลําปาง
6. โรงเรี ยนบ้ านสองพี่น้อง อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย
ทังนี
้ ้ ด้ วยเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาขันพื
้ ้นฐานว่าเป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ และ
บริษัทจะยังคงทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมในปี ต่อๆ ไปด้ วย
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11

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ และยึดมัน่ การ
ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บนพื ้นฐานความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยง
้ บตั ิตามกฎหมาย และข้ อกําหนดที่
กันจะต้ องไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีความสมเหตุสมผล อีกทังปฏิ
เกี่ยวข้ อง
และได้ มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย โดยการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน ประจําปี 2561 มีสาระสําคัญ ดังนี ้
1. การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่ได้ รับการสอบทาน และทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทํานโยบาย ระเบียบ และคูม่ ือการปฏิบตั ิงานที่ครอบคลุมทุก
กระบวนการทํางานสําคัญ รวมทังมี
้ การแบ่งแยกอํานาจหน้ าที่ การดําเนินงานตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (check
and balance) และสํานักตรวจสอบภายในซึง่ เป็ นหน่วยงานอิสระขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการตรวจติดตาม
ผลการควบคุมภายในของระบบฯ ต่างๆ พร้ อมทังรายงานผลการปฏิ
้
บตั ิงาน ข้ อสังเกต ความเห็นและข้ อเสนอแนะที่พบ
ต่อผู้บริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบ ทําให้ บริษัทมีการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทมีการกําหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยพิจารณาความเสี่ยงทัง้
ปั จจัยภายในและภายนอก โอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น เพื่อให้ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสมและทันเวลา อีกทังช่
้ วยลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และไม่กระทบ
ต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้
3. การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม การกําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และลําดับชันการอนุ
้
มตั ิของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน โดยให้
แต่ละหน้ าที่สามารถถ่วงดุลอํานาจหรื อมีกลไกที่สามารถตรวจสอบกลับได้ อย่างเหมาะสม
และไม่เกิดรายการที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อีกทังปฏิ
้ บตั ิตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
บริษัทให้ ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศ โดยต้ องมีข้อมูลสําคัญที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน และมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดการและการนําเสนอข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร อีกทังมี
้ การกําหนดนโยบาย
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ นอกจากนี ้ยังมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลกับ
ผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกบริ ษัท อย่างมีประสิทธิภาพและมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
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5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทกําหนดระบบการติดตามและระบบการประเมินผลการดําเนินงาน สํานักตรวจสอบภายในตรวจ
ติดตามผลการปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบภายในระยะเวลาอันควร เพื่อไม่ให้ เกิดข้ อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน โดยรายงานประเด็นที่ตรวจพบที่เป็ นสาระสําคัญพร้ อมแนวทางการแก้ ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
มัน่ ใจได้ วา่ ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปอย่างครบถ้ วน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เห็นว่า ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ และมีบคุ ลากรอย่าง
เพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถดูรายละเอียดได้ ที่เอกสารแนบ 5 ตามแบบ 56-1
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
1) หัวหน้ างานตรวจสอบภายในได้ แก่ นางสมนึก วาระดี
2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นชอบต่อผู้ที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่
3) การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ายผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบเป็ นไปตามระเบียบของบริษัท
เรื่ องการแต่งตัง้ โยกย้ ายพนักงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบ
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รายการระหว่ างกัน
บริษัทมีรายการระหว่างกัน ตามประกาศของ ก.ล.ต. ซึง่ ในปี 2561 รายการธุรกิจดังกล่าว เป็ นไปตามเงื่อนไข
และเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านันตามปกติ
้
ธุรกิจ (ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุ
้
่อความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและ
ประกอบงบการเงินปี 2561 ข้ อ 6) และบริษัทได้ ดําเนินการตามขันตอนเพื
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทแล้ ว ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทําการสอบทานราคา หรื ออัตราของรายการ
ดังกล่าวกับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่าเป็ นราคาที่สมเหตุผล และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
ั้
มตั ิการทํารายการระหว่างกันโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื ้อจัดจ้ างโดยทัว่ ไป
ถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทมีขนตอนการอนุ
ของบริษัท และผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นไม่มีสว่ นได้ เสียในรายการระหว่างกัน และไม่มีสว่ นในการอนุมตั ิในเรื่ องดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
12.1 ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการขายสินค้ า บริการและให้ บริการอื่นๆ ให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน
ดังนี ้
บุคคลที่เกี่ยวโยง
1. กลุม่ บริ ษัท JAS ได้ แก่
1.) TTTBB
2.) TTTI
3.) Ji-NET
4.) PA
5.) JasTel
6.) ACU

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

1.) JAS เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
กลุม่ บริ ษัท JAS

- TTTBB งานสร้ างและ/หรื อขยายข่ายสาย
เคเบิลใยแก้ วนําแสง (OFC) และ บํารุงรักษา
โปรแกรม Backup ข้ อมูล และบริ การอื่นๆ
- TTTBB ซื ้ออุปกรณ์ และจ้ างพัฒนาระบบ
Broadband Customer System (BCS) และ
ซื ้อบริ การคลาวด์
- TTTI ซื ้ออุปกรณ์ และงานพัฒนา Implement
ระบบ Radius กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม
- TTTI ซื ้ออุปกรณ์ บริ การบํารุงรักษาระบบ
Radius และบริ การคลาวด์
- Ji-NET ซื ้ออุปกรณ์ บริ การติดตั ้งอุปกรณ์
Server HPE, ติดตั ้งเดินสาย LAN,OFC และ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ FortiGate
- Ji-NET ซื ้อบริ การคลาวด์
- JAS ซื ้ออุปกรณ์ Server และบริ การคลาวด์
- PA ซื ้อบริ การคลาวด์
- JasTel ซื ้อบริ การคลาวด์
- ACU ซื ้ออุปกรณ์ และบริ การคลาวด์
- กลุม่ บริ ษัท โมโน ซื ้ออุปกรณ์
และบริ การคลาวด์

1.) กลุม่ บริ ษัทโมโน มีผ้ ถู ือหุ้นราย
2. กลุม่ บริ ษัท โมโน ได้ แก่
ใหญ่ และกรรมการ คือ
1.) บจก.โมโน เทคโนโลยี
นายพิชญ์ โพธารามิก
2.) บจก. โมโน บรอดคาซท์
2.) JAS มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่และ
3.) บจก. โมโน เรดิโอ
4.) บจก. โมโน เพลย์
กรรมการ คือ
นายพิชญ์ โพธารามิก
ซ
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จํานวนเงิน(ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2561
12.96

65.59

1.12

6.76
1.91

5.20
3.96
0.33
0.22
0.04
1.01

12.2 ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการซื ้อสินค้ าและอุปกรณ์ รวมทังค่
้ าเช่าและค่าบริการอื่นๆ จาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
บุคคลที่เกี่ยวโยง
1. กลุม่ บริ ษัท JAS ได้ แก่
1.) TTTBB
2.) TTTI
3.) Ji-NET
4.) PA
5.) JasTel

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

1.) JAS เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
กลุม่ บริ ษัท JAS

- JAS ได้ ทําสัญญาให้ เช่าและบริ การ
พื ้นที่สํานักงาน รวมทั ้งค่าใช้ จ่ายต่างๆ
- TTTBB ได้ ทําสัญญาให้ บริ การระบบ
โทรศัพท์ และบริ การบํารุงรักษาระบบ
โทรทัศน์วงจรปิ ด, ให้ บริ การระบบ
Call Center
- PA ได้ ทําสัญญาให้ บริ การรักษาความ
ปลอดภัย รักษาความสะอาด และ
บริ การสาธารณูปโภค
- TTTI ได้ ทําสัญญาให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง
- Ji-NET ได้ ทําสัญญาให้ บริ การ
Leased Line Internet
- JasTel ได้ ทําสัญญาให้ บริ การเช่า
พื ้นที่ติดตั ้งเซิร์ฟเวอร์ และวงจรเช่า

จํานวนเงิน(ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2561
3.30
3.19

1.77

0.83
0.23
2.19

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
กลุม่ บริษัทจัสมิน ประกอบธุรกิจให้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง ธุรกิจให้ บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยมีลกั ษณะธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนซึง่ กันและกัน ซึง่ เป็ นจุดแข็งในการ
้
นค้ า และบริ การอื่นๆ ให้ บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันข้ างต้ นจึงเป็ นการ
บริหารต้ นทุนและการดําเนินธุรกิจ ดังนันการขายสิ
ดําเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติ และมีการกําหนดราคาเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
บริษัทยังได้ กําหนดอํานาจอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยแยกประเภทของรายการ และวงเงินในการอนุมตั ิ
เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส และปราศจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ น
สําคัญ
12.3 นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ยังคงยึดถือนโยบายตาม
เงื่อนไขทางการค้ าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน ซึง่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา
และสอบทานความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการทํารายการ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของตลท. และ ก.ล.ต.
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
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ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 - 57

ส่ วนที่ 3
ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
สรุ ปรายงานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากบริษัท คือ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4523
หรื อนายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3930 หรื อนางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียนที่ 5874 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (66) 0 2264 0777 และ (66) 0 2661 9190 โทรสาร (66) 0 2264 0789-90 และ (66) 0 2261
9192
สรุปความเห็นของผู้สอบบัญชี : ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย (กลุม่ บริษัท) ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
และได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน
เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) ด้ วยเช่นกัน
ข้ าพเจ้ าเห็นว่างบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท จัสมิน
เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 - 58

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561
(หน่วย : พันบาท)
ปี 2559
จํานวนเงิน
%
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
มูลค่างานที่แล้ วเสร็ จแต่ยังไม่ถึงกํ าหนดชําระจากกิ จการที่เกี่ ยวข้ องกั น
มูลค่างานที่แล้ วเสร็ จแต่ยังไม่ถึงกํ าหนดชําระจากกิ จการที่ไม่เกี่ ยวข้ องกั น
เงินให้ กู้ยืมระยะสั ้นแก่ กิจการที่เกี่ ยวข้ องกั น
ส่วนของเงินให้ กู้ยืมระยะยาวแก่ บริ ษัทย่อยที่ถึงกํ าหนดชําระภายในหนึ่งปี
สินค้ าคงเหลือ
ต้ นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้ า
สินทรั พย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ ้าประกั น
เงินให้ กู้ยืมระยะยาวแก่ บริ ษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจํา
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 - 59

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2560
ปี 2561
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%

ปี 2559
จํานวนเงิน

%

งบการเงินรวม
ปี 2560
จํานวนเงิน
%

ปี 2561
จํานวนเงิน

%

314,287
100,679
788,245
574
5,467
16,000
8,044
62
3,567
1,236,924

22.94
7.35
57.54
0.04
0.40
1.17
0.59
0.00
0.26
90.30

76,885
20,692
728,327
1,192
5,460
340,000
16,000
3,035
299
2,532
1,194,420

5.89
1.59
55.82
0.09
0.42
26.06
1.23
0.23
0.02
0.19
91.54

397,266
4,744
790,833
2,861
10,261
16,000
3,110
483
1,474
1,227,032

30.41
0.36
60.54
0.22
0.79
1.22
0.24
0.04
0.11
93.93

322,516
100,808
791,824
19
11,112
8,189
1,230
6,910
1,242,609

25.04
7.83
61.47
0.00
0.86
0.64
0.10
0.54
96.46

96,641
20,816
729,923
150
8,266
340,000
3,163
445
4,100
1,203,504

7.79
1.68
58.86
0.01
0.67
27.42
0.26
0.04
0.33
97.05

401,213
4,750
812,556
15
13,274
3,221
819
3,451
1,239,298

31.80
0.38
64.40
0.00
1.05
0.26
0.06
0.27
98.23

27,849
101,000

2.03
7.37
0.14
0.09
0.07
9.70
100.00

23,009
85,000

1.76
6.51
0.06
0.05
0.08
8.46
100.00

6,799
69,000

0.52
5.28
0.03
0.16
0.08
6.07
100.00

30,409
-

2.36
0.74
0.30
0.14
3.54
100.00

25,632
-

2.07
0.63
0.16
0.10
2.95
100.00

9,381
-

0.74
0.77
0.17
0.09
1.77
100.00

1,871
1,196
1,014
132,930
1,369,854

724
684
1,016
110,433
1,304,853

431
2,106
1,015
79,351
1,306,383

9,541
3,800
1,847
45,596
1,288,205

7,766
1,948
1,215
36,560
1,240,065

9,721
2,106
1,178
22,387
1,261,685

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561
(หน่วย : พันบาท)
ปี 2559
จํานวนเงิน
%
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ต้ นทุนโครงการค้ างจ่าย
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
เงินรั บล่วงหน้ าค่าสินค้ าและบริ การ
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้นสามัญ
กํ าไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จัดสรร(ขาดทุน)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมบริ ษัทย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ปี 2559
จํานวนเงิน

%

งบการเงินรวม
ปี 2560
จํานวนเงิน
%

ปี 2561
จํานวนเงิน

%

113,105
12,301
906
19,635
145,947

8.26
0.90
0.07
1.43
10.65

76,750
4,886
575
18,096
100,307

5.88
0.37
0.04
1.39
7.69

84,334
3,217
477
17,692
105,721

6.46
0.25
0.04
1.35
8.09

151,305
157,641
2,894
28,351
340,191

11.75
12.24
0.22
2.20
26.41

107,149
138,332
1,683
3,273
27,586
278,022

8.64
11.16
0.14
0.26
2.22
22.42

114,689
135,774
1,371
3,471
27,936
283,241

9.09
10.76
0.11
0.28
2.21
22.45

10,483
10,483
156,430

0.77
0.77
11.42

11,282
11,282
111,589

0.86
0.86
8.55

13,507
13,507
119,228

1.03
1.03
9.13

10,483
10,483
350,675

0.81
0.81
27.22

11,282
11,282
289,304

0.91
0.91
23.33

13,507
13,507
296,748

1.07
1.07
23.52

51.57
30.68

706,457
706,457
420,269

54.14
32.21

706,457
706,457
420,269

54.08
32.17

706,457
706,457
420,269

54.84
32.62

706,457
706,457
420,269

56.97
33.89

706,457
706,457
420,269

55.99
33.31

706,457
706,457
420,269

70,646 5.16
16,051 1.17
1,213,423 88.58
1,213,423 88.58
1,369,854 100.00

ส่วนที่ 3 - 60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2560
ปี 2561
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%

70,646 5.41
(4,108) (0.31)
1,193,264 91.45
1,193,264 91.45
1,304,853 100.00

70,646 5.41
(10,218) (0.78)
1,187,154 90.87
1,187,154 90.87
1,306,383 100.00

70,646
5.48
(260,338) (20.21)
8,158
0.63
945,192 73.37
(7,662) (0.59)
937,530 72.78
1,288,205 100.00

70,646
5.70
(247,818) (19.98)
8,158
0.66
957,712 77.23
(6,951) (0.56)
950,761 76.67
1,240,065 100.00

70,646
5.60
(234,074) (18.55)
8,158
0.65
971,455 77.00
(6,519) (0.52)
964,937 76.48
1,261,685 100.00

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2559
จํานวนเงิน

ปี 2560
%

จํานวนเงิน

งบการเงินรวม
ปี 2559

ปี 2561
%

จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

ปี 2560
%

จํานวนเงิน

ปี 2561
%

จํานวนเงิน

%

กําไรขาดทุน :
รายได้
รายได้ จากการขายและการบริ การ

67,195

ดอกเบี ้ยรั บ

88.04

22,110

60.99

84,351

84.68

125,213

6,840

8.96

10,069

27.78

9,684

9.72

756

0.99

-

-

-

-

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ อื่น
รวมรายได้

88.14

77,704

78.08

130,642

91.51

5,288

3.72

8,274

8.31

8,199

5.74

966

0.68

2,459

2.47

180

0.13

1,535

2.01

4,073

11.23

5,574

5.60

10,592

7.46

11,079

11.13

3,742

2.62

76,326

100.00

36,252

100.00

99,609

100.00

142,059

100.00

99,516

100.00

142,764

100.00

20,469

26.82

14,367

39.63

64,342

64.60

47,303

33.30

37,502

37.68

76,844

53.83

-

-

-

-

-

-

1,533

1.08

-

-

-

-

47,909

62.77

41,840

115.42

39,958

40.11

60,780

42.78

45,563

45.78

45,958

32.19

-

-

172

0.48

14

0.01

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้ จ่ายอื่น
หนีสู้ ญ
หนีสงสั
้ ยจะสูญ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

-

-

62,913

82.43

131,290
(54,964)

ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

-

-

-

1,725

1.21

32

0.09

-

-

80,027

56.33

32

-

-

-

0.03

-

-

172.01

56,411

155.61

104,314

104.72

191,368

134.71

(72.01)

(20,160)

(55.61)

(4,705)

(4.72)

(49,308)

(34.71)

83,097

83.50

122,801

86.02

16,419

16.50

19,962

13.98

-

-

-

-

-

-

(8,502)

(5.99)

-

-

-

-

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้

(54,964)

(72.01)

(20,160)

(55.61)

(4,705)

(4.72)

(57,811)

(40.69)

16,419

16.50

19,962

13.98

-

-

-

-

-

-

-

-

(3,188)

(3.20)

(4,382)

(3.07)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

(54,964)

(72.01)

(20,160)

(55.61)

(4,705)

(4.72)

(57,811)

(40.69)

13,231

13.30

15,580

10.91

(369)

(0.26)

ภาษีเงินได้

-

-

-

-

-

-

(54,964)
(0.08)

(72.01)

(20,160)
(0.03)

(55.61)

(4,705)
(0.01)

(4.72)

ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ม ีส่วนใด้ เสียทีไ่ ม่ม ีอํานาจควบคุม ของบริ ษัทย่อย
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (บาท) (มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้นุ ละ 1 บาท)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

(54,964)
-

ผลกระทบภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

(54,964)

ส่วนที่ 3 - 61

(72.01)
0.00
0.00
(72.01)

(20,160)
(20,160)

(55.61)
0.00

(4,705)
(1,405)
-

0.00
(55.61)

(4.72)
(1.41)

(6,110)

0.00
(6.13)

(57,442) (40.43)
(0.08)
(57,811)
(57,811)

(40.69)
0.00
0.00
(40.69)

711

0.71

432

0.30

12,520
0.02

12.58

15,148
0.02

10.61

13,231
-

13.30
0.00

15,580
(1,405)

10.91
(0.98)

-

0.00

-

0.00

13,231

13.30

14,176

9.93

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

งบการเงินรวม
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กํา ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี

(54,964)

(20,160)

9,054

1,229

-

-

(4,705)

(57,811)

16,419

19,962

556

4,751

รายการปรั บกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เป็ นเงินสดรั บ(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคา
หนี ้สูญ
หนี ้สงสัยจะสูญ

62,913

32

5,503

1,725

-

-

80,027

-

-

การปรั บลดสินค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ

-

กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์

(24)

(51)

สํารองค่าเสียหายจากคดีความ

-

-

-

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง

764
11

798
118

821
10

(707)
(199)

(6,840)

(10,069)

(9,684)

-

-

-

10,913

(25,945)

ดอกเบี ้ยรั บ
ค่าใช้ จ่า ยดอกเบี ้ย
กํา ไร (ขาดทุน) จากการดํา เนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรั พย์และหนี ้สินดําเนินงาน

2,158

13,600

-

(911)

32

2,158

(25)

-

(53)

(911)

1,130

4,674

798
(2,514)

821
(184)

(5,288)

(8,274)

(8,199)

8,502

-

-

(13,913)

39,826

15,200

20,914

-

สินทรั พย์ดําเนินงาน (เพิม่ ขึ ้น) ลดลง
ลูกหนี ้การค้ า และลูกหนี ้อื่น

(43,263)

58,047

(62,674)

(40,832)

60,046

(82,802)

มูลค่างานที่แล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ

5,686

(611)

(6,471)

4,498

2,715

(4,873)

สินค้ าคงเหลือ

2,365

2,853

(75)

2,333

2,869

(58)

29
(7,717)

(237)
1,946

(184)
857

(791)
(6,387)

784
1,118

(374)
(816)

8,258

509

(1,420)

7,048

2,485

(122)

(74,980)

(36,173)

7,598

(80,396)

(45,104)

2,880

(2,211)

(7,415)

(1,669)

(5,617)

(16,677)

(2,364)
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ต้ นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้ า
สินทรั พย์หมุนเวียนอื่น
สินทรั พย์อื่น
หนี ้สินดํา เนินงานเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
เจ้ า หนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ต้ นทุนโครงการค้ างจ่าย
เงินรั บล่ว งหน้ าค่า สินค้ าและบริ การ
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใช้ ไปใน ) กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษี เงินได้
รั บคืนภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

-

(330)

(98)

1,267

379

2,796

(1,539)

(404)

2,513

(765)

350

(98,123)

(8,895)

(78,454)

(76,540)

23,049

(67,067)

(684)

(2,106)

(483)

(8,233)
(1,946)

(3,614)

(5,177)

9,396

1,196

684

9,396

3,800

1,948

(89,412)

(9,805)

(78,252)

(77,323)

23,236

(70,295)

6,391

11,607

9,829

5,644

9,796

8,345

425,030

79,987

15,947

425,055

79,992

16,067

595

4,840

16,210

4,777

16,251

(11,000)
(117,000)

(340,000)
-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี ้ยรั บ
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ ้าประกันลดลง
เงินให้ กรู้ ะยะสั ้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ กรู้ ะยะยาวแก่บริ ษัทย่อยเพิม่ ขึ ้น
เงินสดรั บคืนจากเงินให้ กยู้ มื ระยะสั ้นแก่กิการที่เกี่ยวข้ องกัน

-

658
-

(340,000)
-

340,000

340,000

เงินสดรั บคืนจากเงินให้ กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษัทย่อย

-

16,000

16,000

-

-

-

ซื ้ออุปกรณ์

-

(118)

(264)

(1,379)

(3,764)

(6,707)

เงินสดรั บจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

45

86

912

46

88

912

304,061

(227,597)

398,634

430,023

(249,111)

374,868

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ชํา ระคืนเงินกู้ ยมื ระยะยาว
จ่า ยเงินปั นผล
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

-

-

-

(138,771)

-

-

(70,642)
(70,642)

-

-

(70,642)
(209,413)

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ ้น (ลดลง) สุทธิ

144,008

(237,402)

320,382

143,287

(225,875)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

170,279

314,287

76,885

179,229

322,516

96,641

314,287

76,885

397,266

322,516

96,641

401,213

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 - 62

304,572

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2559

ปี 2560

งบการเงินรวม

ปี 2561

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

8.48

11.91

11.61

3.65

4.33

4.38

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

8.29

8.30

11.41

3.60

3.08

4.35

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

(0.49)

(0.08)

(0.76)

(0.20)

0.08

(0.25)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า - รวม (เท่า)

0.08

0.03

0.11

0.16

0.10

0.17

4,238

12,450

3,284

2,300

3,570

2,155

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)

2.22

2.59

20.94

5.06

6.61

24.08

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย - (วัน)

162

139

17

71

54

15

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)

0.14

0.15

0.80

0.25

0.29

0.69

ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)

2,649

2,379

451

1,457

1,241

520

Cash Cycle (วัน)

1,751

10,210

2,851

913

2,384

1,650

อัตรากําไรขั ้นต้ น (%)

69.54

35.02

23.72

62.22

51.74

41.18

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

10.70

(90.25)

(5.56)

18.64

12.99

11.46

(1,243.22)

49.14

1,668.04

(331.23)

230.22

(469.64)

(72.01)

(55.61)

(4.72)

(40.43)

12.58

10.61

(4.31)

(1.68)

(0.40)

(5.73)

1.33

1.58

(3.74)

(1.51)

(0.36)

(3.93)

0.99

1.21

(716.40) (1,459.21)

(718.74)

(279.93)

208.28

227.59

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย - รวม (วัน)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากํา ไร (Profitability ratio)

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.05

0.03

0.08

0.10

0.08

0.11

0.13

0.09

0.10

0.37

0.30

0.31

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย (เท่า)

-

-

-

(10.63)

-

-

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า)

(1.27)

(83.31)

(296.92)

(0.37)

6.17

(10.48)

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

1.72

1.69

1.68

1.33

1.35

1.37

กําไรสุทธิต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐาน (บาท)

(0.08)

(0.03)

(0.01)

(0.08)

0.02

0.02

สินทรัพย์รวม (%)

(12.70)

(4.75)

0.12

(21.37)

(3.74)

1.74

หนี ้สินรวม (%)

(32.01)

(28.67)

6.85

(38.73)

(17.50)

2.57

รายได้ จากการขายและบริการ (%)

494.22

(67.10)

281.51

77.40

(37.94)

68.13

ต้ นทุนการขายและบริการ (%)

154.58

(29.81)

347.85

46.05

(20.72)

104.91

ค่าใช้ จ่ายในการขาย การบริการและการบริหาร (%)

(34.09)

(12.67)

(4.50)

(30.28)

(26.88)

0.87

กําไรสุทธิ (%)

30.79

(63.32)

(76.66)

31.85

(121.80)

20.99

ข้ อมูลต่ อหุ้น

อัตราการเติบโต

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 - 63

14

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ภาพรวม
ในปี ที่ผา่ นมาภาคเอกชน มีการลงทุนทางด้ านเทคโนโลยีที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของตลาด (Business Disruption) และสามารถพัฒนาเพื่อเข้ าสูย่ คุ ดิจิตอล 4.0 ได้ (Digital Transforming)
จึงเป็ นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการนําเสนอเทคโนโลยี และ Solution ต่างๆ ซึง่ ส่งผลต่อการดําเนินงานให้ มีอตั รา
การเติบโตที่เพิ่มขึ ้น

ผลการดําเนินงาน
ปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 14.97 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีกําไร
จากการดําเนินงานจํานวน 10.09 ล้ านบาท กําไรเพิ่มขึ ้น 4.88 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 48.36 เมื่อบวกกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 0.18 ล้ านบาท เป็ นผลให้ บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิจํานวน 15.15 ล้ านบาท กําไรเพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2560 จํานวน 2.63 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 21.01
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี ้สงสัยจะสูญ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

งบการเงินรวม
ปี 2560
10.09
2.46
0.03

ปี 2561
14.97
0.18
0.00

12.52

15.15

เพิ่ม (ลด)

% เพิ่ม(ลด)

4.88
(2.28)
(0.03)

48.36
(92.68)
(100.00)

2.63

21.01

รายได้
ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ รวมจํานวน 142.76 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ มีรายได้ รวมอยูท่ ี่
99.52 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 43.24 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 43.45 รายได้ รวมดังกล่าวประกอบด้ วย
- รายได้ จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริ การโทรคมนาคม จํานวน 68.71 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 48.13
- รายได้ จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ ้งจํานวน 61.93
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 43.38
- รายได้ อื่นๆ จํานวน 11.94 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.36
- กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 0.18 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.13
ทังนี
้ ้ รายได้ จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม ที่เพิ่มขึ ้นจํานวน 56.44
ล้ านบาท มาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 42.05 ล้ านบาท รายได้ จากงาน
สํารวจและติดตังโครงข่
้
ายโทรคมนาคม จํานวน 10.98 ล้ านบาท และงานออกแบบและวางระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ จํานวน 3.41 ล้ านบาท
การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนรายได้ ของแต่ละธุรกิจต่อรายได้ รวม ได้ แสดงไว้ ในส่วนที่ 1 ข้ อ 2 ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ หัวข้ อย่อย โครงสร้ างรายได้

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 - 64

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม

ลักษณะธุรกิจ

เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม(ลด)

ปี 2560

ปี 2561

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและบริการโทรคมนาคม

12.27

68.71

56.44

459.98

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์

65.43

61.93

(3.50)

(5.35)

รวมรายได้ จากการขายและบริการ

77.70

130.64

52.94

68.13

2.46

0.18

(2.28)

(92.68)

รายได้ อื่น

19.36

11.94

(7.42)

(38.33)

รวมรายได้

99.52

142.76

43.24

43.45

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ค่ าใช้ จ่าย
ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการดําเนินงานจํานวน 122.80 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ มี
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอยูท่ ี่ 83.07 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 39.73 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 47.83
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ

งบการเงินรวม
ปี 2560

ปี 2561

เพิ่ม (ลด)

% เพิ่ม(ลด)

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน :
- ต้ นทุนขายและบริ การ
- ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
หนี ้สงสัยจะสูญ

37.50
45.57
83.07
0.03

76.84
45.96
122.80
0.00

39.34
0.39
39.73
(0.03)

104.91
0.86
47.83
(100.00)

รวมค่ าใช้ จ่าย

83.10

122.80

39.70

47.77

-

-

ต้ นทุนขายและบริการ ในปี 2561 อยูท่ ี่ 76.84 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ อยูท่ ี่ 37.50 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจํานวน 39.34 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 104.91 ต้ นทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ ้นนันสอดคล้
้
องกับการ
เพิ่มขึ ้นของรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น โดยมาจากรายได้ จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 42.05 ล้ านบาท รายได้
จากงานสํารวจและติดตังโครงข่
้
ายโทรคมนาคม จํานวน 10.98 ล้ านบาท และงานออกแบบและวางระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จํานวน 3.41 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ อัตรากําไรขันต้
้ นในปี 2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 41 ลดลงเมื่อ
้ นน้ อยกว่า
เทียบกับปี 2560 ซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 52 เนื่องจากรายได้ การขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีอตั รากําไรขันต้
รายได้ จากงานสํารวจและติดตังโครงข่
้
ายโทรคมนาคมและงานออกแบบและวางระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร ในปี 2561 อยูท่ ี่ 45.96 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ อยูท่ ี่ 45.57 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 0.39 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.86 เนื่องจากค่าเสียหายตามคําตัดสินของศาล จํานวน 5.92 ล้ าน
บาท ค่าที่ปรึกษาทางการเงินลดลง จํานวน 3.00 ล้ านบาท ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ลดลง จํานวน
1.40 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายในการเดินทางและค่าเช่าและค่าบริการพื ้นที่ลดลง จํานวน 1.13 ล้ านบาท
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กําไรสุทธิ
ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิจํานวน 15.15 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ กําไรสุทธิอยูท่ ี่ 12.52
ล้ านบาท กําไรเพิ่มขึ ้นจํานวน 2.63 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 21.01
ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ
สินทรั พย์ หมุนเวียน

งบการเงินรวม
31/12/2560 31/12/2561

เพิ่ม (ลด)

% เพิ่ม(ลด)

1,203.50

1,239.30

35.80

2.97

36.56

22.38

(14.18)

(38.79)

เงิ นฝากธนาคารทีม่ ี ภาระคํ้าประกัน

25.63

9.38

(16.25)

(63.40)

ที ด่ ิ น อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

7.77

9.72

1.95

25.10

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวี ยนอืน่ ๆ

3.16

3.28

0.12

3.80

1,240.06

1,261.68

21.62

1.74

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

รวมสินทรั พย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทและบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 1,261.68 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ อยู่
ที่ 1,240.06 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 21.62 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.74 ประกอบด้ วย
- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจํานวน 35.80 ล้ านบาท เกิดจาก
- เงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว เพิ่มขึ ้น จํานวน 288.50 ล้ านบาท เงินสดที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากได้ รับคืนเงิน
ให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จํานวน 340 ล้ านบาท ดอกเบี ้ยรับ จํานวน 8.34 ล้ านบาท
และเงินฝากธนาคารที่หมดภาระคํ ้าประกัน จํานวน 16.25 ล้ านบาท เงินสดจ่ายในกิจกรรมดําเนินการ
ดําเนินงาน จํานวน 64.20 ล้ านบาท การซื ้ออุปกรณ์ จํานวน 6.71 ล้ านบาท และการจ่ายภาษี เงินได้
จํานวน 5.18 ล้ านบาท
- ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นๆ เพิ่มขึ ้นจํานวน 82.63 ล้ านบาท
- มูลค่างานที่แล้ วเสร็จแต่ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระ เพิ่มขึ ้นจํานวน 4.87 ล้ านบาท
- เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ลดลงจํานวน 340 ล้ านบาท เนื่องจากได้ รับคืนเงินให้
กู้ยืมระยะสันจาก
้
บมจ.จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- สินค้ าคงเหลือ เพิ่มขึ ้นจํานวน 0.06 ล้ านบาท โดยสินค้ าคงเหลือส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าคงเหลือที่ใช้ ใน
การบํารุงรักษาระบบกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด และระบบป้องกันอัคคีภยั
- ต้ นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้ า เพิ่มขึ ้นจํานวน 0.37 ล้ านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง 0.65 ล้ านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้กรมสรรพากร อันเกิด
จากภาษี ซื ้อมากกว่าภาษี ขาย จํานวน 0.42 ล้ านบาท ภาษี ซื ้อที่ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระ จํานวน 0.40
ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า จํานวน 0.16 ล้ านบาท ภาษีถกู หัก ณ ที่จ่ายประจําปี 2561 จํานวน
0.48 ล้ านบาท และมีการโอนภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่ายประจําปี 2560 ไปยังภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่ายในส่วนของ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จํานวน 2.11 ล้ านบาท
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-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง เกิดจาก
- เงินฝากที่มีภาระคํ ้าประกันลดลง 16.25 ล้ านบาท เนื่องจากการหมดภาระคํ ้าประกันตามสัญญา
ให้ บริการและได้ คืนหนังสือคํ ้าประกันให้ กบั ธนาคาร
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึ ้น จํานวน 1.95 ล้ านบาท เนื่องจากมีการลงทุนซื ้ออุปกรณ์
เซิร์ฟเวอร์ สําหรับให้ บริการคลาวด์ จํานวน 6.45 ล้ านบาท ซื ้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 0.26
ล้ านบาท และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ จํานวน 4.76 ล้ านบาท
- ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย เพิ่มขึ ้นจํานวน 0.16 ล้ านบาท เนื่องจากมีภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่ายของปี 2561
จํานวน 2.11 ล้ านบาท และได้ รับคืนภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่าย จํานวน 1.95 ล้ านบาท
- เงินมัดจํา ลดลงจํานวน 0.04 ล้ านบาท เนื่องจากได้ รับคืนเงินประกันค่าอุปกรณ์ Router

หนีส้ นิ
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ นิ

งบการเงินรวม
31/12/2560 31/12/2561
278.02
283.24

เพิ่ม (ลด)

% เพิ่ม (ลด)

5.22

1.88

11.28

13.51

2.23

19.77

11.28

13.51

2.23

19.77

289.30

296.75

7.45

2.58

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี ้สินรวมจํานวน 296.75 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560
ซึง่ อยูท่ ี่ 289.30 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 7.45 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.58 ประกอบด้ วย
- หนี ้สิ ้นหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจํานวน 5.22 ล้ านบาท เกิดจากเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจํานวน 7.54
ล้ านบาท ต้ นทุนโครงการค้ างจ่ายลดลงจํานวน 2.56 ล้ านบาท ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายลดลง จํานวน 0.31
ล้ านบาท เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ าและบริ การเพิ่มขึ ้น จํานวน 0.20 ล้ านบาท และหนี ้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น
จํานวน 0.35 ล้ านบาท
- หนี ้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น จํานวน 2.23 ล้ านบาท เกิดจากการสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
นอกเหนือจากหนี ้สินที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงินแล้ ว บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี ้สินที่อาจ
เกิดขึ ้น รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 22
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย : ล้ านบาท)
รายการ
ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ ว
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
สํารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัทย่ อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่ าตามบัญชี

งบการเงินรวม
31/12/2560 31/12/2561
706.46
706.46

เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม(ลด)
-

-

-

-

420.27

420.27

(177.18)

(163.44)

70.64

70.64

(247.82)

(234.08)

8.16

8.16

(6.95)

(6.52)

0.43

6.19

950.76

964.93

14.17

1.49

1.35

1.37

0.02

1.48

13.74
-

7.75
-

13.74
-

5.54
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นจํานวน 964.93 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560
ซึง่ อยูท่ ี่ 950.76 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 14.17 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.49 กําไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นจํานวน 13.74
ล้ านบาท ประกอบด้ วยการเพิ่มขึ ้นของกําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย จํานวน 15.15 ล้ านบาท และมีการบันทึกผล
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย จํานวน 1.41 ล้ านบาท
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของปี 2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 1.42 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ มีอตั ราผลตอบแทนของผู้ถือ
หุ้น อยูท่ ี่ร้อยละ 1.32 เนื่องจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 จํานวน 2.63 ล้ านบาท
โครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี ้สินรวมจํานวน 296.75 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น
จํานวน 964.93 ล้ านบาท อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยูท่ ี่ 0.31 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ มีอตั ราส่วนหนี ้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยูท่ ี่ 0.30 เท่า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น และต้ นทุนโครงการ
ค้ างจ่ายที่ลดลง ทังนี
้ ้ อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2561 เพิ่มขึ ้นเพียง 0.01 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่
เป็ นการเพิ่มขึ ้นที่น้อยมากและไม่สง่ ผลกระทบต่อความเสี่ยงทางด้ านการเงินและความสามารถในการจ่ายชําระหนี ้ของ
บริษัทและบริษัทย่อย
กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 401.21 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จํานวน 304.57 ล้ านบาท โดยสรุปเงินสดสุทธิได้ มาและใช้ ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
- เงินสดสุทธิใช้ ไปกิจกรรมดําเนินงาน (70.30) ล้ านบาท
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
374.87 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้รายละเอียดเกี่ยวกับเงินสดรับและเงินสดจ่าย ปรากฎในงบกระแสเงินสด
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สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียนอยูท่ ี่ 4.38 เท่า
เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ มีอตั ราอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียนอยูท่ ี่ 4.33 เท่า เพิ่มขึ ้น 0.05 เท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว (เฉพาะรายการเงินสด และ
สินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ เร็ว) ต่อหนี ้สินหมุนเวียนอยูท่ ี่ 4.35 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึง่ มีอตั ราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนเร็วต่อหนี ้สินหมุนเวียนอยูท่ ี่ 3.08 เท่า เพิ่มขึ ้น 1.27 เท่า สาเหตุหลักมาจากได้ รับคืนเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันจํานวน 340 ล้ านบาท (รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6)
ภาระผูกพันและภาระนอกงบดุล
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพื ้นที่ในอาคาร และสัญญาบริการที่
เกี่ยวข้ อง อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ จํานวน 2 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงิน และผลการดําเนินงาน ตาม
รายละเอียดที่ปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 22 ภาระผูกพันและหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานในอนาคต
บริษัทมุง่ เน้ นการทํางานในภาคเอกชนมากกว่าการรับงานจากการประมูลภาครัฐ และมีการขยายการลงทุนใน
ธุรกิจให้ บริ การคลาวด์คอมพิวติ ้ง ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีด้านไอที เพื่อให้ บริ การคลาวด์คอมพิวติ ้งแก่ภาคเอกชนภายนอก
รวมถึงกลุม่ ธุรกิจในเครื อของผู้ถือหุ้นใหญ่อีกด้ วย การที่กลุม่ ธุรกิจในเครื อของกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบธุรกิจให้ บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคมที่มีศกั ยภาพและเป็ นผู้นําทางด้ านธุรกิจ ทําให้ มีการใช้ ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็ นการประหยัดต้ นทุน
นอกจากนี ้ บริษัทยังติดตามแนวโน้ มเทคโนโลยี (Technology Trend) ที่สําคัญในปี 2562 คือ IOT (Internet of
Things), Smart System, Big Data และ ปั ญญาประดิษฐ์ สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (AI for business data
analytic) โดยมีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิด (Synergy) กับบริษัทอื่นๆ ภายในเครื อของกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และยังมี
้
างประเทศ เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพ
พันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีตา่ งๆ เหล่านี ้ ทังในประเทศและต่
ในการแข่งขัน และทําให้ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคตมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 - 69

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า
ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี ้
บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ ว
(2) บริษัทได้ จดั ให้ มีระบบเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญทัง้
ของบริ ษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัท
ได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
าที่มิชอบ
บริษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทํ
้
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริษัท
ได้ มอบหมายให้ นางสาววาสิตา โชติพฤกษ์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ
ของนางสาววาสิตา โชติพฤกษ์ กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าว
ข้ างต้ น

ชื่อ

ตําแหน่ ง

นายปลื ้มใจ สินอากร

กรรมการ

นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย

กรรมการ

ผู้รับมอบอํานาจ
ชื่อ
นางสาววาสิตา โชติพฤกษ์

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารสํานักงาน

ลงลายมือชื่อ

ลงลายมือชื่อ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ลํา
ดับ
ที่
1.

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

นายปลื ้มใจ สินอากร
(ประธานกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
สัดส่ วน
สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
(ปี )
การถือหุ้น การถือ ESOP ทางครอบครั ว
วันเดือน
(จํานวนหุ้น) (จํานวนหน่ วย)
ระหว่ าง
ปี เกิด
ผู้บริหาร
50,000
85 ปี
- ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ
(25 ม.ค. 2476) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
- ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
- โครงการเสริมสร้ างผู้จดั การยุคใหม่ (MMP)
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ Directors
Certification Program - DCP รุ่นที่ 41/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Role of The Compensation
Committee (RCC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร DCP Refresher Course
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

1-1

ช่ วงเวลา

2559-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2552–ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ และ กรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

2.

นายรักษ์ อุณหโภคา
(กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน)

อายุ
(ปี )
วันเดือน
ปี เกิด
79 ปี
(29 เม.ย.2482)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี
University College London, U.K.
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP และ Director Certification Program –
DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Effective Audit Committee
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Chartered Director Class,
(R-CDC 2/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

สัดส่ วน
สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
การถือหุ้น การถือ ESOP ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
(จํานวนหุ้น) (จํานวนหน่ วย)
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
2557-ปั จจุบนั

1-2

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

2559-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

สมาคมอัสสัมชัญ

2558-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรี ยนอัสสัมชัญ

2556-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

3.

ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน
(กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน)

4.

พลตรี (หญิง)สุนนั ทา
สิริสมั พันธ์
(กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ)

อายุ
(ปี )
วันเดือน
ปี เกิด
76 ปี
(28 เม.ย. 2485)

68 ปี
(6 พ.ค. 2493)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ Directors
Accreditation Program -DAP รุ่น 1/2003
และ Director Certification Program – DCP
รุ่นที่ 51/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program – ACP
รุ่น 7/2005 และหลักสูตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ MFR, MIR และ MIA
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน รุ่นที่ 8 (วปรอ. 388)
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

สัดส่ วน
สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
การถือหุ้น การถือ ESOP ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
(จํานวนหุ้น) (จํานวนหน่ วย)
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
2553-ปั จจุบนั

1-3

-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด
(มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด
(มหาชน)

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

2547-2561

กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
ธุรกิจส่วนตัว

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด
(มหาชน)

2514-2561

-

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

2547-ปั จจุบนั

2544-2562

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2557-ปั จจุบนั

บริษัท เจ้ าพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

5.

นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรีหดุลชัย
(กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท และ
เลขานุการบริษัท)

6.

7.

นางนิตย์ วิเสสพันธุ์
(กรรมการ และกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ
(กรรมการ และกรรมการ
ผู้จดั การ)

อายุ
(ปี )
วันเดือน
ปี เกิด
63 ปี
(24 ต.ค. 2498)

58 ปี
(27 ต.ค. 2503)

45 ปี
(27 เม.ย. 2516)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการจัดการสิง่ แวดล้ อม
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ Directors
Certification Program – DCP รุ่นที่
147/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

สัดส่ วน
สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
การถือหุ้น การถือ ESOP ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
(จํานวนหุ้น) (จํานวนหน่ วย)
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
2553-ปั จจุบนั

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
(การจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

- ปริญญาโท สาขา Telecommunications
Asian Institute of Technology (AIT)
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

-

-

-

-

2552-ปั จจุบนั
2550-ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ
- ผู้จดั การทัว่ ไป
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
บริษัท อคิวเมนท์ จํากัด
บริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทริปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จํากัด

2553-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด(มหาชน)
บริษัท อิน คลาวด์ จํากัด
บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนต จํากัด

2551-ปั จจุบนั

1-4

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )
วันเดือน
ปี เกิด
50 ปี
(27 ก.ค. 2511)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่ วน
สัดส่ วน
ความสัมพันธ์
การถือหุ้น การถือ ESOP ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
(จํานวนหุ้น) (จํานวนหน่ วย)
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
200
2551-ปั จจุบนั

8.

นายวิชยั ตันจริยภรณ์
(ผู้อํานวยการหน่วยธุรกิจ
โครงการ)

9.

นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล
(ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน)

55 ปี
(21 เม.ย.2506)

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

-

-

10.

นายธวัชชัย โพธารามิก
(ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานัก
กรรมการผู้จดั การ)

60 ปี
(9 ต.ค. 2501)

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

-

11.

นางสมนึก วาระดี
(ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานัก
ตรวจสอบภายใน)

56 ปี
(25 พ.ค. 2505)

- ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

12.

นายพิชติ แก้ วระยับแสง
(ผู้ช่วยผู้อํานวยการหน่วย
ธุรกิจบริการ)

47 ปี
(29 ม.ค. 2514)

- ปริญญาโท การบริหาร
โทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผู้อํานวยการหน่วยธุรกิจโครงการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

2557 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)

-

2546 – ปั จจุบนั

ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักกรรมการผู้จดั การ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

-

-

2555–ปั จจุบนั

ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

-

-

2556-ปั จจุบนั

ผู้ช่วยผู้อํานวยการหน่วยธุรกิจบริการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

1-5

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
รายชื่อ
1. นายปลื ้มใจ สินอากร

บริษัท
x

2. นายรักษ์ อุณหโภคา
3. ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน
4. พลตรี (หญิง) สุนนั ทา สิริสมั พันธ์

I
I
I

5. นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย
6. นางนิตย์ วิเสสพันธุ์
7. นายปริ ญญา สหพัฒน์สมบัติ

I
I
I,II

8.
9.
10.
11.

II
II
II
II

นายวิชยั ตันจริ ยภรณ์
นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล
นายธวัชชัย โพธารามิก
นางสมนึก วาระดี

12. นายพิชิต แก้ วระยับแสง

I
I
I

1
I

2

3

4

II

I

I

II

5

6

I
II
II

II

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
2. บริ ษัท อคิวเมนท์ จํากัด
3. บริ ษัท ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
4. บริ ษัท ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จํากัด
5. บริ ษัท อิน คลาวด์ จํากัด
6. บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนต จํากัด

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

บริษัทย่ อย
I

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
// = ผู้บริ หาร

1-6

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการของบริษัทย่ อย

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

บริ ษัท คลาวด์ คอมพิวติ ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

นายปลื ้มใจ สินอากร
นางนงลักษณ์ พงษ์ ศรี หดุลชัย
นางนิตย์ วิเสสพันธุ์
นางปิ่ นดาว โรจนกุล
นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัท
ชื่อ
คุณวุฒทิ างการศึกษา

นางสมนึก วาระดี
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
- ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

ประสบการณ์ การทํางาน

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2 รุ่นที่ 36
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
รายได้ จากสัญญาที่ทํากับลูกค้ า (TFRS 15) และสัญญาเช่า (ร่าง TFRS 16)

ปี 2555–ปั จจุบนั ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
บริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
ปี 2543-2555 ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนต จํากัด
ปี 2536 -2543 ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท ที. เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในได้ ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ ที่เหมาะสมเพี ยงพอกับการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่
การแต่ งตัง้ ถอดถอน และ การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ายผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน เป็ นไปตาม
โยกย้ ายผู้ดาํ รงตําแหน่ ง
ระเบียบของบริ ษัท เรื่ องการแต่งตัง้ โยกย้ ายพนักงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน ความเห็นชอบ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรั พย์ สิน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

- ไม่ มี -

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเป็ นอิสระ จํานวน 3 ท่าน คือ นายรักษ์ อุณหโภคา เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
และพลตรี (หญิง)สุนนั ทา สิริสมั พันธ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยทุกท่านเป็ นผู้มีคณ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลท.”)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทังสิ
้ ้น จํานวน 5 ครัง้ โดยเป็ นการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ
ผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ สามารถสรุปสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ งๆ ได้ ดงั นี ้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัทแล้ ว เพื่อให้ มนั่ ใจว่างบการเงินได้ จดั ทําขึ ้นอย่างถูกต้ องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้
้ พิจารณารายการ
รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอ เป็ นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. พร้ อมทังได้
ธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
ให้ การดําเนินงานเป็ นไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในและได้ บริ หารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ สง่ เสริ ม
ให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการปฏิบตั ิอย่างถูกต้ อง
ตามกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และ ตลท.
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรวมถึงการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562 โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมา ทักษะความรู้ความสามารถ ความเป็ นอิสระ จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสม
ของค่าสอบบัญชี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 ต่อไปอีกวาระหนึง่
5. การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง (Audit Committee Self Assessment)
ทังแบบรายคณะ
้
และรายบุคคล ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การจัดการประชุม การควบคุมภายในและการปฏิบตั ิตามระเบียบ
ข้ อบังคับ เพื่อเป็ นแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษัทได้ จดั ทํางบการเงินขึ ้นอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอ และบริษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อกําหนดของ ก.ล.ต.
และ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทังนี
้ ้ ระบบตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายใน
และการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจ ทําให้ มนั่ ใจได้ วา่ ข้ อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ถกู ต้ อง เชื่อถือได้ และ
มีการเปิ ดเผยอย่างพอเพียง
(นายรักษ์ อุณหโภคา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

