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สวนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1.0

ขอมูลทั่วไป
1.1

ขอมูลบริษัท
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“เจทีเอส” หรือ “บริษัท”) เปนบริษัทในกลุมบริษัท จัสมิน
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจดานการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุงเนนการออกแบบและ
วางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator) เปนผูจดั จําหนายอุปกรณพรอมทั้ง
ใหบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณเครื่องมือวัดดานระบบสื่อสารจากตางประเทศ และทํา
ธุรกิจบริการเกีย่ วกับการจัดใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO )
รวมทั้งการขยายธุรกิจดาน การใหบริการเชาใชระบบคอนแทค เซ็นเตอร (Hosted Contact Center) ในชื่อการคา
“EasyConnect” ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร และธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง และจะเปนผูใ หบริการ MVNO

(Mobile Virtual Network Operator :บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มิไดมีโครงขายเปนของตนเอง )
บริษัทมีที่ตั้งสํานักงานใหญอยูท ี่ เลขที่ 200 หมูที่ 4 ชั้น 9 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท 0-2100-8300 โทรสาร 0-2502-3363 เลขทะเบียนบริษัท
เลขที่ 0107547000109 เว็ปไซด www.jts.co.th
บริษัทมีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญ จํานวน 706.46 ลานหุน โดย ณ 30 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนชําระแลว
จํานวน 706.46 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนเงิน 706.46 ลานบาท
1.2

ขอมูลบริษัทยอย
บริษัทมีบริษัทยอย 1 บริษัทไดแกบริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด (“ซีซีเอส” หรือ “บริษัทยอย”) ดําเนิน
ธุรกิจดานการจัดหา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร พัฒนาซอฟตแวร และการใหบริการซอฟตแวรในระบบคลาวด คอมพิวติ้ง มี
ที่ตั้งสํานักงานใหญอยูที่ เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท
0-2100-3500 โทรสาร 0-2100-3501 เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0105527012894 โดยบริษัทถือหุนสามัญ จํานวน 538,264 หุน
คิดเปนเงินลงทุน 83.90 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 97.87 ของหุนทั้งหมด
1.3

ขอมูลบุคคลอางอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย
:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2229-2800
โทรสาร 0-2359-1259
www.tsd.co.th

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 - 2

ผูสอบบัญชี
หรือ

:

นายกฤษดา เลิศวนา

ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียนที่ 4958

นายณรงค พันตาวงษ

ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียนที่ 3315

หรือ
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียนที่ 3459
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2264-0777
โทรสาร 0-2264-0789-90
www.ey.com
ที่ปรึกษากฏหมาย

:

บริษัท ฮันตัน แอนด วิลเลี่ยมส (ไทยแลนด) จํากัด
ชั้น 34 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2645-8800
โทรสาร 0-2645-8880
www.hunton.com
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2.0

ปจจัยความเสี่ยง

กอนการตัดสินใจในการลงทุน ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอยางรอบคอบ รวมทั้งขอมูลรายละเอียดอื่นในเอกสาร
ฉบับนี้ ทัง้ นี้ ความเสี่ยงและความไมแนนอนอื่นทีม่ ิไดกลาวถึงจัดเปนความเสี่ยงที่ไมอาจคาดหมายได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ สถานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัท หรือเปนความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญ ทัง้ นี้ ปจจัยความเสี่ยงหลักๆ
สามารถจําแนกได ดังนี้
2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคารายใหญ
ในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสัดสวนรายไดจากการขายและบริการจากโครงการของ
กลุมผูใหบริการสือ่ สารโทรคมนาคมหลักในประเทศไดแก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) (“กสท”) การไฟฟาภูมิภาค รวมเปน 3 รายคิดเปนสัดสวนรอยละ 48.96 รอยละ 67.75 และรอยละ 68.57 ตามลําดับ
ทั้งนี้ ในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากธุรกิจงานโครงการและธุรกิจจัดหา
ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 99.79 รอยละ 95.45 และรอยละ 99.00 ของรายไดจากการขายและบริการของ
บริษัทและบริษัทยอยตามลําดับ ดังนั้น หากในอนาคตบริษัทและบริษัทยอยไมสามารถดําเนินธุรกิจงานโครงการและวางระบบ
คอมพิวเตอร หรือผูประกอบการสือ่ สารโทรคมนาคมปรับลดงบประมาณโครงการลง จะสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของบริษัท
อยางไรก็ตามที่ผา นมา บริษัทและบริษัทยอยไดรับความไววางใจจากลูกคาดังกลาวทั้งในดานคุณภาพของสินคา
ความชํานาญในการบริหารโครงการ
การสงมอบงานที่ตรงเวลา และการใหบริการหลังการขายที่รวดเร็ว โดยบริษัทจัดใหมี
หนวยงานเฉพาะเพื่อใหบริการแกลกู คารายใหญดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายขยายฐานลูกคาในธุรกิจโครงการของ
บริษัทออกไปอยางตอเนื่องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ การไฟฟานครหลวง การไฟฟาภูมิภาค การไฟฟาฝายผลิต สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และอื่นๆ และขยายฐานผลิตภัณฑดาน
โทรคมนาคมใหมๆ สําหรับรองรับลูกคาเฉพาะกลุม (Private Communication Systems) เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคา
รายใหญของธุรกิจโครงการ
2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิต (Supplier) รายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30
ในการดําเนินธุรกิจจัดหา ออกแบบ และ วางระบบสือ่ สารโทรคมนาคมในป 2553 ป 2554 และ ป2555 บริษัทมีการ
จัดหาอุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคมจากบริษัทผูผลิตรายใหญและมีชอื่ เสียงในดานโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนําของโลก ไดแก
กลุม Huawei ในสัดสวนรอยละ 38.64 รอยละ 35.88 ตามลําดับ สําหรับในป 2555 บริษัทไมมีการพึ่งพาผูผลิต ( Suppliers ) ราย
ใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 จึงไมมีความเสี่ยงในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ เนือ่ งจากสินคาของบริษัทดังกลาวมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะและเงื่อนไขการประมูลโครงการในชวงเวลานั้น ซึ่งหากบริษัทไมสามารถสั่งซื้อสินคาจากบริษัทผูผลิตดังกลาว หรือหาก
บริษัทผูผลิตพิจารณาเขาประมูลงานเอง อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท
แตอยางไรก็ตาม เนือ่ งจากในปจจุบันมีบริษัทผูผลิตอุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคมหลายราย ซึง่ ตางก็มีความตองการ
ในการขยายฐานลูกคาของตนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษทั สามารถหาบริษัทผูผลิตรายอื่นทีม่ ีคุณสมบัติเทาเทียมกันไดแลว อีกทั้งบริษัทมี
นโยบายในการรักษาความสัมพันธอันดีกับพันธมิตรที่เปนบริษัทผูผ ลิตชั้นนําของโลกหลายๆ ราย เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพา
ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีของผูผลิตรายหนึ่งรายใดมากจนเกินไป
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2.3 ความเสี่ยงจากการสงมอบโครงการ
ในการดําเนินธุรกิจงานโครงการของบริษัทและบริษทั ยอยมีระยะเวลาโครงการระหวาง 3 เดือน ถึง 2 ป หรือโดย
เฉลี่ย 8 เดือน ขึ้นอยูกับขนาดของโครงการ ซึง่ เมือ่ ถึงกําหนดเวลาหากบริษัทไมสามารถดําเนินงานและสงมอบงานได บริษัทอาจ
สูญเสียความนาเชื่อถือและ/หรือเสียคาปรับแกเจาของโครงการตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา
ซึ่งอัตราคาปรับดังกลาวจะมี
ผลกระทบตออัตรากําไรของแตละโครงการที่ลดลง บริษัทและบริษัทยอยจึงไดมนี โยบายในการบริหารโครงการแตละโครงการอยาง
ใกลชิด มีการวางแผนงานที่รัดกุม รอบคอบ โดยใน 3 ปที่ผานมา บริษัท และบริษัทยอย แทบจะไมเสียคาปรับในการบริหารงาน
โครงการ ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาว บริษทั ไดจัดใหมีการติดตอสื่อสารและประสานงานกับลูกคาและกับ
บริษัทผูผลิตอยูตลอดเวลาเพื่อใหสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดทันเวลา
2.4

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเปนธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยี
อยางตอเนื่อง ดังนั้น บริษัทผูผลิตทั้งในและตางประเทศจําเปนตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหกาวหนาและทัดเทียมการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ในสวนการดําเนินงานของบริษัทในฐานะผูใชผลิตภัณฑที่ผานการพัฒนาแลวนั้น บริษัทจําเปนตอง
ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารทางธุรกิจอยางใกลชิดเชนกัน รวมถึงการติดตามพัฒนาการของบริษัทผูผลิต
อุปกรณและเครื่องมือตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อชวยใหบริษัทสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที โดย
บริษัทไดมอบหมายใหฝายสนับสนุนดานเทคนิคทําหนาที่ในการศึกษาและติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอและ
จัดใหพนักงานไดมีโอกาสทดลองใชงานผลิตภัณฑและเทคโนโลยีใหมๆ ตลอดจนใหพนักงานเขารวมสัมมนาและรับการถายทอด
ความรูจากผูผลิตโดยตรง นอกจากนี้บริษัทยังไดทําการศึกษาบทวิจัยและกรณีศึกษาจากสถาบันชั้นนําทั้งในและตางประเทศ
รวมทั้งดําเนินการสํารวจตลาดเพื่อนํามาวิเคราะหหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น
2.5

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีการสั่งซือ้ สินคาจากตางประเทศในการดําเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทไมมีนโยบายในการสั่งซื้อ
สินคาลวงหนาเพื่อรอการจําหนาย ทั้งนี้ ในการดําเนินธุรกิจงานโครงการของบริษัทและธุรกิจอุปกรณเครื่องมือวัด บริษัทจะสั่งซือ้
สินคาเมื่อแนใจวาจะไดงานแลวเทานั้น กลาวคือ เมื่อบริษัททราบวาบริษัทชนะการประมูลโครงการแตละโครงการหรือบริษัทไดรับ
คําสั่งซื้ออุปกรณเครื่องมือวัดจากลูกคา บริษัทมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อ
สินคาหรืออุปกรณจากตางประเทศ แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) ในกรณีที่บริษัททําสัญญากับลูกคาของบริษทั เปนสกุลเงิน
บาท บริษัทจะทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) สําหรับคาสินคากับสถาบันการเงินในทันที เพื่อลด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น และ 2) ในกรณีที่บริษัททําสัญญากับบริษัทลูกคาเปนสกุลเงินตางประเทศ บริษัทจะกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนในการชําระเงินในลักษณะของ Back to Back กลาวคือ กําหนดใชอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหวาง บริษัทกับ
บริษัทผูผลิต และบริษัทกับบริษัทลูกคา เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวขางตน
นอกจากนี้ การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขางตน บริษัทมีการติดตามสถานการณเงินตราตางประเทศ
อยางใกลชิดเพื่อหาชวงเวลาที่คาเงินตราตางประเทศเอื้อประโยชนสูงสุดตอบริษัท
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3.0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเปนมาของจัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส
บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส (“เจทีเอส” หรือ “บริษัท”) ดําเนินธุรกิจดานสื่อสารโทรคมนาคมโดยมีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดหา ออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมขนาดใหญ (System Integrator) นอกจากนี้บริษัทยังเปน
ผูจัดจําหนายระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Solution Provider) และเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณเครื่องมือวัด
(Test Equipment) เพื่อสนองความตองการของผูใหบริการระบบสือ่ สารโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปจจุบันบริษัท
มีบริษัทยอยหนึ่งบริษัท ไดแก บริษทั คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด (“ซีซีเอส” หรือ “บริษัทยอย”) ซึ่งดําเนินธุรกิจดานการจัดหา
ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร (System Integrator) พัฒนาซอฟตแวร (Software) ตลอดจนการใหบริการดานบํารุงรักษา
และจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวงที่เกี่ยวเนือ่ ง รวมทั้งการใหบริการซอฟตแวรในระบบคลาวด คอมพิวติ้ง
บริษัท กอตั้งขึ้นโดย บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2538 ดวยทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
100,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ภายใตชื่อ บริษัท จัสมิน เทเลคอม
ซิสเต็มส จํากัด โดย จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เพื่อวัตถุประสงคการดําเนินธุรกิจ
ดานการออกแบบงานวิศวกรรม ติดตั้งและทดสอบระบบสือ่ สารโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) รวมทั้งจัดจําหนายอุปกรณ
ของระบบดังกลาว
ตอมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2547 บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย เปลีย่ นชือ่
จากเดิมเปน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) โดยไดลดมูลคาที่ตราไวจาก 100 บาทตอหุน เหลือ 1 บาทตอหุน
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 บริษัทไดออกหุนปนผลแกผูถอื หุนเดิม โดยไมคิดมูลคา ในสัดสวน 1 หุนเดิมตอ 3 หุนสามัญใหม
สงผลใหบริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึน้ เปน 400 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 400 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท พรอมกันนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน จํานวน 125 ลานหุน ในราคาเสนอขายหุนละ 1.50 บาท
สงผลใหบริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึน้ เปน 525 ลานบาท เมือ่ วันที่ 6-8 กันยายน 2549 บริษัทไดเสนอขายหุนตอ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 175 ลานหุน ในราคาหุนละ 3.20 บาท สงผลใหบริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึน้ เปน 700
ลานบาท และบริษัทไดเสนอขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ และเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เมือ่ วันที่ 18
กันยายน 2549 นอกจากนีบ้ ริษัทยังไดมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่เปนโครงการตอเนื่อง 5 ป จํานวน 5,000,000 หุน เสร็จสิ้น
ทั้งหมดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 สงผลใหบริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 705 ลานบาท และบริษัทไดเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญตอกรรมการและพนักงานของบริษัท อายุ 5 ป จํานวน 1,457,300 หนวย ทั้งนี้ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซอื้ หุนสามัญ 1 หุน โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดหมดอายุการใชสิทธิแลวในวันที่ 27 ตุลาคม 2554
สงผลใหบริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึน้ เปน 706.46 ลานบาท
สําหรับบริษัทยอยของบริษัทนั้น บริษัทไดถือหุนของ ซีซีเอส จํานวน 538,264 หุน คิดเปนรอยละ 97.87 ของหุนทั้งหมดซึ่ง
มีอยูจํานวน 550,000 หุน ปจจุบันมีโครงสรางการถือหุนดังนี้
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โครงสรางของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555)
กลุมบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน)
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)

ผูถือหุนรายยอย

50.91%

49.09%
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
(มหาชน)
97.87%
บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง
โซลูชั่นส จํากัด

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 706.46 ลานบาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 706.46 ลาน
บาท
3.1

การประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบ
วงจร (System Integrator) พรอมทั้งใหบริการที่เกีย่ วเนื่องอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณเครื่องมือวัดดาน
ระบบสือ่ สารและโทรคมนาคม และใหบริการโทรคมนาคมในดานตางๆ และทําธุรกิจบริการเกี่ยวกับการจัดใหบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO ) รวมทั้งการขยายธุรกิจดาน การใหบริการเชาใช
ระบบคอนแทค เซ็นเตอร (Hosted Contact Center) ในชื่อการคา “EasyConnect” ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบ
คอมพิวเตอร และธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง และจะเปนผูใ หบริการ MVNO (Mobile Virtual Network Operator :บริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่ที่มิไดมีโครงขายเปนของตนเอง )
ปจจุบัน ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1 ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคม – บริษัทเปนผูจัดจําหนายอุปกรณระบบสื่อสารและ
โทรคมนาคมพรอมใหบริการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ใหแกลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก
ทีโอที กสท โทรคมนาคม การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ การรถไฟแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน และการทาเรือแหงประเทศไทย โดยอุปกรณ
สื่อสารและโทรคมนาคมที่บริษัทใชในการติดตั้งทั้งหมดเปนการซื้อจากบริษัทผูผลิตในประเทศหรือการนําเขาสินคาจากบริษัทผูผลิต
ในตางประเทศโดยตรง โดยบริษัทไมทําการผลิตสินคาใดๆ เอง ทั้งนี้ ชองทางการจําหนายหลักของธุรกิจงานโครงการ มี 2 ชองทาง
ไดแก การเขารวมประมูลโครงการเพื่อเปนผูรบั จางเหมาวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมใหแกลูกคาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
และการเปน Sub Contract ใหผูที่ชนะประมูลงานโครงการ
นอกจากนีบ้ ริษัทมีผลิตภัณฑเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนงานในธุรกิจโครงการ ดังนี้
• จัดหา ออกแบบและวางระบบ ในดานรักษาความปลอดภัย ตางๆ อาทิเชน ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV System) ระบบควบคุมการเขา-ออก (Access Control System) ระบบปองกันการบุกรุก (Intrution
System) ระบบปองกันอัคคีภัย (Fire Alarm System) เปนตน ใหแกกลุมลูกคาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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• จัดจําหนายเครื่องมือวัดดานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ประกอบดวย เครื่องมือวัดระบบสือ่ สารไรสาย
เครื่องมือวัดระบบโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง เครื่องมือวัดระบบสื่อสารดิจิตอล และเครื่องมือวัดอืน่ ๆ โดย
บริษัทเปนตัวแทนจําหนายของ Anritsu Group ภายใตเครื่องหมายการคา “Anritsu” และนอกจากนั้นแลว
บริษัทมีการขยายตลาดไปในกลุมเครื่องมือวัดอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก Anritsu และมีการสรางความรวมมือกับ
ตัวแทนจําหนายเครื่องมือวัดยี่หออืน่ เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย และสามารถเติมเต็มความตองการของ
ลูกคาแบบเบ็ดเสร็จ
2 ธุรกิจบริการโทรคมนาคม – ซึ่งเปนบริการที่มีกระบวนการดําเนินงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนเนือ้ งานที่มิใชธุรกิจหลักของลูกคา โดยเริ่มตั้งแตออกแบบ จัดหา ติดตั้ง สงมอบ จนกระทั่งดูแลโครงการใหสามารถ
ดําเนินการ (Operation) ตอไปได พรอมทั้งบํารุงรักษา (Maintenance) ทั้งในเชิงปองกันและเมื่อเกิดเหตุเสีย โครงการที่บริษัท
ดําเนินการในป 2555 ไดแก การใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และ บริการเพือ่ สังคม (Universal Service
Obligation : USO) ของ บมจ. ทริปเปลที บรอดแบนด และ บริษัทจัสเทล จํากัด และนอกจากนัน้ แลว บริษัทยังไดเขาไปรับ
ออกแบบ ปรับปรุง และติดตั้งระบบสายอากาศภายในอาคารใหกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนทีอ่ ยางเชน กลุมบริษัท AIS
นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีการดําเนินการใหบริการอื่นๆ อีกไดแก

• การขยายธุรกิจเปนผูใหบริการ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) โดยเมื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2554 บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 1 ประเภทขายตอ
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มิไดมีโครงขายเปนของตนเอง (MVNO) จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และไดยื่นขอเสนอทาง
ธุรกิจในลักษณะผูใหบริการ MVNO สําหรับโครงขายระบบทีโอที 3G เปนรายใหม โดยมี
ระยะเวลาการดําเนินงาน 15 ป
• ใหบริการเชาใชระบบคอนแทค เซ็นเตอร (Hosted Contact Center) ในชื่อการคา “EasyConnect” โดย
อาศัยความสามารถ ประสบการณของบุคลากรในการพัฒนาระบบดังกลาวขึ้นเอง กลุมเปาหมายของ
บริการดังกลาวคือลูกคาหรือองคกรที่ตองการมีศูนยบริการลูกคา (Contact Center) สําหรับงานขาย งาน
บริการหลังการขาย ซึง่ การเชาใชบริการ Contact Center จะชวยใหลดตนทุนการลงทุนระบบ Contact
Center แกลูกคา รูปแบบบริการจะเชื่อมตอกับชุด PC และหูฟงจากบริษัทของลูกคาผานชองสัญญาณ
เชา หรือผานเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงมายังระบบหลักที่ศูนยกลาง (Hosted) ทําใหสามารถ
บริการลูกคาของลูกคาไดทันที
3 ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร และธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง - ดําเนินการโดยบริษทั ยอย
ซึ่งเปนผูจ ัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายทีเ่ กี่ยวเนื่อง พรอมใหคําปรึกษา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร
และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาซอฟตแวรระบบงาน (Application Software) และใหบริการดานบํารุงรักษาแก
ลูกคาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และการดําเนินธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง เปนการนําระบบซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นตางๆ ไวที่เครื่อง
ผานเครือขาย
แมขายกลาง
จากนัน้ ก็อนุญาตใหผูใชงานสามารถล็อกอินเขามาในระบบเพือ่ ใชงานระบบซอฟตแวรตางๆ
อินเตอรเน็ต ซึ่งคลาวด คอมพิวติ้ง เปนเทคโนโลยีที่เขามาชวยใหธุรกิจที่ตองการใชงานระบบไอทีไดมีทางเลือกในการเชาใชระบบ
แทนที่จะตองลงทุนซื้อระบบ ซึ่งเหมาะอยางยิง่ สําหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ทีอ่ าจจะมีขอ จํากัดเรือ่ งงบประมาณเมือ่ ลักษณะ
การใหบริการใชระบบซอฟตแวรบนแพลตฟอรมของคลาวด คอมพิวติ้งเปนดังนี้ ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดควบคูกันกับ คลาวด คอมพิวติ้ง
ก็คือรูปแบบบริการซอฟตแวรแบบใหมที่ไมใชการขายขาด แตเปนการใหเชาใชซอฟตแวร หรือที่เรียกกันวา Software as a Service
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(SaaS) ซึ่งตามโมเดลนี้ซอฟตแวรจะเปลีย่ นจาก “สินคา” ที่ตองถูกซือ้ เปน “บริการ” ที่ตองจายคาใชบริการตามที่ใชงานจริง SaaS
เปนรูปแบบธุรกิจการใหบริการซอฟตแวรที่กําลังเปนที่นิยมอยูในปจจุบัน
ซึ่งการทําธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง เปนเทคโนโลยีทเี่ ขามาชวยใหธุรกิจที่ตองการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไดมีทางเลือกในการเชาใชระบบแทนทีจ่ ะตองลงทุนซือ้ ระบบ ซึง่ เหมาะอยางยิ่งสําหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กทีอ่ าจจะ
มีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ ซึ่งธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง จะแบงการใหบริการออกเปน 2 ประเภทดังนี้
• การใหบริการโครงสรางพื้นฐานคลาวด (Infrastructure-as-a-Service )
• การใหบริการซอรฟแวร (Software-as-a-Service)
3.2

โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย จําแนกตามลักษณะธุรกิจ ดังนี้

ลักษณะธุรกิจ

ดําเนินงานโดย

ป 2553
ลานบาท
%

งบการเงินรวม
ป 2554
ลานบาท
%

ป 2555
ลานบาท
%

ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบ
สื่อสารโทรคมนาคม
(Telecom Systems Integration)

บริษัท

3,313.24

92.43

1,189.88

83.62

1,104.41

90.10

ธุรกิจบริการโทรคมนาคม

บริษัท

7.17

0.20

60.10

4.22

11.70

0.96

135.68

3.78

69.71

4.90

63.02

5.14

3,456.08

96.41

1,319.69

92.74

1,179.13

96.20

128.73

3.59

103.35

7.26

46.615

3.80

(Telecom Service Business )
ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบ
คอมพิวเตอร

CCS

(Computer Systems Integration)
รวมรายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น

บริษัท
รวมรายได

3,584.82 100.00

1,423.05 100.00

1,225.74 100.00

3.3

เปาหมายการดําเนินการ
บริษัทและบริษัทยอยมุงมัน่ ที่จะเปนผูใหบริการดาน System Integrator (SI) ชั้นนํา ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยมี
ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และความชํานาญดานระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดี บริษัทมี
พันธมิตรธุรกิจทั้งในสวนของผูผลิตที่มีชื่อเสียงเปนทีร่ ูจักและยอมรับ และ ในสวนของผูใหบริการโครงขายระดับชั้นนําของประเทศ
ทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีศักยภาพในการใหบริการดาน System Integrator แบบครบวงจร (Total Solution) แกลกู คา
สําหรับเทคโนโลยีหรือโซลูชั่นที่บริษทั มุงเนนเพื่อการเปน SI คือ โซลูชั่นดานบรอดแบนด (Broadband Solution)
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายบรอดแบนดแหงชาติ ที่เปนปจจัยขับเคลือ่ นหลักปจจัยหนึ่งของอุตสาหกรรม ICT รวมถึงการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นใหมๆ เพือ่ ใชงานบนโครงขายบรอดแบนด รวมถึงโซลูชนั่ Multi-Service Access Node (MSAN) เทคโนโลยีที่แสดง
นวัตกรรมของชุมสายโทรศัพทที่สามารถใหบริการไดทั้งโทรศัพทและอินเตอรเน็ตบรอดแบนด
ทีช่ วยลดตนทุนการใหบริการแก
ผูใหบริการ (Telecom Operator) และเทคโนโลยีอนิ เตอรเน็ตความเร็วสูงผานโครงขายไฟเบอร (FTTx) ที่เพิ่มศักยภาพการบริการของ
ผูใหบริการ สามารถตอบสนองความตองการในการใชแบนดวิธทีเ่ พิ่มขึน้ ของกลุมลูกคาปลายทางของผูใหบริการ และสําหรับเทคโนโลยี
3G & LTE ( LTE – Long Term Evolution ) สําหรับผูไดรับใบอณุญาตจาก กสทช.รายใหม จะตองมีการดําเนินการตามขอกําหนด
ของ กสทช. หรือ ปจจัยทางการตลาด ซึ่งเปนลักษณะงานดานออกแบบ ปรับปรุง ทดสอบ งานทางดาน Wireless Access Network
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ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร พรอมทีมงานและเครื่องมือทดสอบที่มปี ระสิทธิภาพ อีกทั้งยังไดศึกษาและเตรียมงานเกี่ยวกับ
Digital TV ตามนโยบายและประกาศฯ ของ กสทช.ตอไป
นอกจากนีบ้ ริษัทและบริษัทยอยไดเพิ่มลักษณะการดําเนินธุรกิจโดยการพัฒนาตนเองเขาสูธุรกิจใหบริการ (Service Provide)
โดยการนําเทคโนโลยี Cloud Computing ซึ่งเปนเทคโนโลยีสารสนเทศที่นําทั้งฮารดแวร ซอฟตแวร และ แอพพลิเคชั่น มาแบงปนกันใน
ลักษณะของการใหบริการซอฟตแวร (Software as a Service : SaaS) บริการโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS)
โดยใหบริการผานเครือขายอินเตอรเน็ตดวย
ซึง่ จะอํานวยความสะดวกลดความยุงยากในการลงทุนและการดูแลอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอรใหแกผูใชบริการ ทัง้ ยังประหยัดทรัพยากร พลังงาน และลดคาใชจาย
ทั้งนี้บริษทั ไดเริ่มใหบริการ call center ซึ่งมีลกั ษณะของการใหบริการซอฟตแวรผานเครือขายอินเตอรเน็ตแลว โดยใชชื่อ
บริการวา EasyConnect และจะเริม่ ทดลองการใหบริการตูเติมเงินระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งสาม
ราย ประกอบดวย AIS DTAC และ TRUEMOVE รวมทั้งการเตรียมที่จะขยายธุรกิจจะเปนผูใหบริการ MVNO (Mobile Virtual
Network Operator :บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มิไดมีโครงขายเปนของตนเอง ) อีกทั้งยังไดเขาไปศึกษา Digital TV ตามนโยบาย
และประกาศฯของ กสทช. เพื่อทีจ่ ะขยายธุรกิจเขาสูธุรกิจ Digital TV ในรูปแบบทีน่ ําเทคโนโลยีทางดานสื่อสารโทรคมนาคมไป
ประยุกตใชกับธุรกิจการใหบริการทาง Digital TV ตอไป
บริษัทและบริษทั ยอยจึงเชือ่ มั่นวาแนวทางการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจสูการเปน
ผูใหบริการ จะนําไปสูการเปนผูใหบริการ เพื่อเพิม่ ธุรกิจรูปแบบใหมที่สรางความแตกตางและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันที่สูงขึ้น
ไปพรอมๆ กับอุตสาหกรรมที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอยางตอเนื่องบนความพึงพอใจของลูกคา
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4.0

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
- ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom Systems Integration)
- ธุรกิจบริการโทรคมนาคม (Telecom Service Business )
- ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร (Computer Systems Integration) และธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง
(Cloud Computing)
4.1

ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom Systems Integration)
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคม เปนการจําหนายระบบอุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคม
พรอมใหบริการที่เกี่ยวเนือ่ งอื่นๆ เชน การจัดหา การออกแบบ การคัดเลือก การติดตั้งพรอมทดสอบอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใหแก
ลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก ทีโอที กสท โทรคมนาคม การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ การรถไฟแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน และ ทริปเปลที
บรอดแบนด
โดยงานออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมของบริษทั จะมีลกั ษณะเปนงานโครงการซึ่งทําเปนสัญญาซือ้ ขาย
พรอมติดตั้ง โดยมีชองทางการจําหนายหลัก ไดแก การเขารวมประมูลโครงการของลูกคาที่เปนผูใหบริการโทรคมนาคมทั้งภาครัฐ
และเอกชน
4.1.1

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทเปนผูจําหนายอุปกรณระบบสื่อสารโทรคมนาคม พรอมใหบริการออกแบบและวางระบบ โดย
ทีมงานวิศวกรของบริษัทจะศึกษาความตองการและเสนอระบบที่เหมาะสมใหแกลกู คาแตละราย ตลอดจนการใหบริการคําปรึกษา
ออกแบบ คัดเลือก จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ การฝกอบรมและการรับจางดูแลรักษาระบบโทรคมนาคมใหกับลูกคาทั้งที่เปนหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานรัฐบาลและเอกชน งานสวนใหญจะมีลกั ษณะเปนงานโครงการซึ่งทําเปนสัญญาซือ้ ขายพรอมติดตั้งโดยมี
โครงการขนาดเล็กตั้งแตสิบลานจนถึงโครงการขนาดใหญที่มีมูลคาหลายรอยลานบาทขึ้นไป มีระยะเวลาการดําเนินโครงการตั้งแต 3
เดือน ถึง 3 ป โดยเฉลี่ยมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการประมาณ 8 เดือน ทั้งนี้ พบวา บริษัทดําเนินงานโครงการในลักษณะงาน
ออกแบบและวางระบบโทรคมนาคมใหแกลูกคาคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 60 ของรายไดจากธุรกิจโครงการ และสวนทีเ่ หลือเปน
การจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมทั่วไป ซึ่งสวนหนึ่งเปนการจัดซื้อแบบตอเนือ่ งจากโครงการวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคมเดิมของ
บริษัท นอกจากนี้ บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของการใหบริการหลังการขาย ทัง้ ในระยะเวลาการรับประกัน และภายหลังหมด
ระยะเวลาการรับประกัน
กลุมลูกคาของบริษัทเปนผูใหบริการโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดําเนินโครงการสวน
ใหญบริษัทจะตองยื่นหนังสือค้ําประกันการเสนอราคาโครงการ (Bid Bond) ประมาณรอยละ 5 ของราคากลาง ณ วันยื่นซอง
ประกวดราคา และตองยื่นหนังสือค้าํ ประกันสัญญา (Performance Bond) อีกประมาณรอยละ 5-10 ของมูลคาโครงการที่เสนอ ณ
วันที่ไดรับคัดเลือกใหดําเนินโครงการ อีกทั้งในการดําเนินงานโครงการบริษัทจําเปนตองมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณรอยละ 10-15
ของมูลคาโครงการ
บริษัทเปนผูคัดเลือกและจัดหาอุปกรณสอื่ สารจากผูผ ลิตและตัวแทนจําหนายทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อนํามาประกอบรวมกันเปนระบบสือ่ สารโทรคมนาคมที่ตรงตามความตองการของลูกคาแตละราย โดยบริษัทมี
พันธมิตรที่เปนบริษัทผูผลิตชั้นนําระดับโลกหลายราย เชน Alcatel Lucent Technologies, Huawei Technologies และ ZTE เปนตน
ใหความรวมมือในการเขาประมูลโครงการของลูกคาที่ผานมา ตามที่งานแตละโครงการกําหนดคุณสมบัติของสินคาแตกตางกัน
บริษัทจึงไมมีนโยบายในการสั่งซือ้ สินคาลวงหนา และจากการที่บริษัทไดรวมมือกับบริษัทผูผลิตมาเปนเวลายาวนาน ทําใหบริษัท
ไดรับสิทธิประโยชนดานการสนับสนุนดานเทคนิคและดานเงือ่ นไขการชําระเงินจากบริษัทผูผลิต
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ประเภทของระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่บริษัทจําหนายในปจจุบัน แบงออกเปนระบบตาง ๆ ดังนี้
1. โครงขายสือ่ สารไปยังลูกคา หรือ Access Network เปนโครงขายทีม่ ีลักษณะการเชื่อมโยงจาก
ชุมสายหลักของระบบผูใหบริการ (Central Office) ไปยังสํานักงานหรือบานของลูกคา (Customer Premises) โดยผานโครงขาย
สายโทรศัพท หรือ โครงขายสายทองแดง โดยมี Solution ตางๆ อาทิ โครงขายขอมูลดิจิตอลเฉพาะกลุม (Pirvate Network) เพื่อ
ใหบริการวงจรเชาสําหรับลูกคาองคกร และ โครงขาย Broadband โดยใชเทคโนโลยี Digital Subscriber Lines (xDSL) ผานโครงขาย
สายทองแดง และ Fiber to the X (FTTx) เพื่อใหบริการอินเตอรเนตความเร็วสูงผานโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง เปนตน
นอกจากนี้ บริษทั ยังเปนผูจ ัดหาอุปกรณปลายทาง อาทิ Router Modem Media converter และ
อุปกรณปลายทางของระบบ FTTx (ONU) เพื่อใชเชื่อมตอในการใหบริการอินเตอรเนตความเร็วสูง รวมถึงอุปกรณเชือ่ มตอโครงขาย
ตางๆ
2. โครงขายสือ่ สัญญาณ หรือ Transmission Network เปนโครงขายการเชื่อมโยงระหวางชุมสาย
หลักของบริษัทผูใหบริการโทรคมนาคมเขาดวยกัน ซึง่ มีทั้งการเชื่อมโยงระหวางชุมสายภายในจังหวัดเดียวกัน หรือ ขามจังหวัด หรือ
ระหวางภาค เพื่อสงผานขอมูลไปยังชุมสายปลายทาง โดยมี Solution ใหเลือกตามความตองการของลูกคา อาทิ อุปกรณ Next
Generation Dense Wavelength Division Multiplexing (NG-DWDM) หรือ อุปกรณ Synchronous Digital Hierarchy Multiplexer
(SDH MUX) หรือ อุปกรณ IP Link เปนตน
3. โครงขายสือ่ สารขอมูล หรือ Data Communication Network เปนโครงขายรับสงขอมูลที่รองรับ
การเชื่อมตอหรือเชื่อมโยงอุปกรณในโครงขายตางๆ เขาดวยกัน โดยใชโปรโตคอล IP และ/หรือ ATM เชน การเชือ่ มโยงระหวาง
โครงขายปลายทางที่เชื่อมไปยังลูกคา (Access Network) เขาดวยกันเพื่อใหบริการ Broadband เปนตน บริษัทมี Solution ใหเลือก
ตามความตองการของลูกคา อาทิ อุปกรณ IP Core Router สําหรับโครงขายIP และอุปกรณ Core Router สําหรับ IGX (International
Gateway Exchange) และ อุปกรณSwitch สําหรับ โครงขาย Metro Ethernet เปนตน
4. โครงขายสือ่ สารยุคใหม หรือ Next Generation Network เปนการนําเสนอ Solution ใหมๆ
ใหแกผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน (Fixed Telephone Operator) ซึ่งไดมีการวางระบบโครงขายโทรศัพทและใหบริการของตนเองมา
ระยะเวลาหนึ่งแลว โดยบริษัทจะใหบริการในการพัฒนา ปรับปรุง หรือเพิ่มความหลากหลายใหแกการใหบริการเดิมของโทรศัพท
พื้นฐานดังกลาว เชน การใหบริการเสียง ขอมูล และภาพเคลื่อนไหวภายใตโครงขายเดียวกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
ใหแกผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน อาทิ เชน อุปกรณ Intelligent Network (IN) อุปกรณ Next Generation Network (NGN)
5. โครงขายระบบสือ่ สารแบบไรสาย หรือ “Wireless Communication Network เปนโครงขาย
รับสงขอมูลแบบไรสาย ซึ่งอาศัยการสงขอมูลไปกับคลื่นแมเหล็กไฟฟาในอากาศ ที่ถูกแบงออกเปนยานความถี่ตางๆ เพื่อจะได
นํามาใชงานและจัดสรรใหเหมาะสมกับรูปแบบบริการ เชน ยานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) , ยานไมโครเวฟ หรือ ยานอินฟราเรด เปนตน
ซึ่งทางบริษัทจะนําเสนอ Solution กับผูใหบริการโทรคมนาคมหรือผูที่ตองการวางเครือขาย สําหรับใหบริการ เทคโนโลยีไรสายตางๆ
อาทิเชน ระบบเครือขาย WiFi / WiMax หรือ ระบบโครงขายของโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Network) ยุคที่ 3 และ 4 (3G and LTE)
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โครงการที่สําคัญในชวงป 2550 ถึงป 2555
บริษัท /
หนวยงาน

ประเภทโครงการ

ทริปเปลที

โครงการออกแบบวางระบบ จัดหา และทดสอบอุปกรณ Broadband Service I

บรอดแบนด

โครงการออกแบบวางระบบ จัดหา และทดสอบอุปกรณ Broadband Service II

ระยะเวลา
โครงการ

มูลคาของโครงการ
ตามสัญญา (ลานบาท)
ไมรวภาษีมลู คาเพิ่ม

2549-2557

4,146.25

2549-2554

3,395.22

2550-2555

1,367.53

จัดจางทําโครงการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ( USO )
ทีโอที

โครงการซื้ออุปกรณสื่อสัญญาณใหบริการคูสายเชาวงจรเชา JNA 9 รายการ
โครงการจางเหมาติดตั้งขยายอุปกรณสอื่ สัญญาณบนโครงชายโครงการ TNEP
โครงการซื้ออุปกรณสื่อสัญญาณใหบริการคูสายเชาวงจรเชา JNA 11 รายการ
จางเหมาติดตั้งอุปกรณ Optical Fibre Cable ขนาด 60F และ SDH
จางเหมาติดตั้งอุปกรณชุมสายของแผนงาน Replace อุปกรณชุมสายระบบ SPC
จางเหมาติดตั้งอุปกรณตามโครงการขยายโครงขาย Broadband IP
จางเหมาติดตั้งอุปกรณชุมสาย Multi Service Aceess Node (MSAN)
อะไหลอุปกกรณเครื่อง ATM
จางเหมาติดตั้งอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM เชื่อมโยงโครงขายสื่อสัญญาณ ISP

กสท
โทรคมนาคม

โครงการจางซอมแซมและบํารุงรักษาระบบเคเบิลใตน้ําใยแกวในประเทศ ระหวาง
ศรีราชา - เพชรบุรี – ชุมพร – เกาะสมุย – สงขลา
จัดจางอุปกรณ DWDM จํานวน 1 ระบบ
Replace 1670-nodes-ALU
Upgrade SDH BMA –ALU
อุปกรณ SDH Multiplexer ขนาด STM-16 จํานวน 25 ชุด
อุปกรณ SDH Multiplexer ขนาด STM-4
Maintenance Agreement (MA) อุปกรณโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ CDMA
จัดทําระบบ CDMA สําหรับโครงการ USO จํานวน 1 ระบบ
จัดจางปรับปรุงโครงขายโครงการ DWDM ภาคใต
ปรับปรุงอุปกรณขยายระบบความจุเคเบิลใตน้ํา
อุปกรณ SDH Multiplexer สําหรับโครงขาย CDMA
อุปกรณ DistributiDistribution Base Stion
อุปกรณ Core Network
ระบบโทรศัพทสาธารณะชุมชุนสําหรับแผนงาน USO และอิเตอรเน็ตสําหรับป
2553
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บริษัท /
หนวยงาน
ธนาคารออมสิน

ประเภทโครงการ

ซื้อระบบโทรทัศนวงจรปด, ติดตั้งคงที่ทรงโดม

ระยะเวลา
โครงการ

มูลคาของโครงการ
ตามสัญญา (ลานบาท)
ไมรวภาษีมลู คาเพิ่ม

2550-2559

290.12

2550-2555

1,172.57

2552-2554

1,131.25

2554-2556

177.62

2554-2555

63.54

ติดตั้งระบบแจงเพลิงไหม
ติดตั้งกลอง 900 ตัว 8 สาขา
บํารุงรักษาระบบ CCTV
ติดตั้งกลองสาขาและสาขายอย 120 สาขา
บํารุงรักษาระบบแจงเหตุเพลิงไหม
บํารุงรักษา CCTV 59 สาขา
ติดตั้งกลอง CCTV บริหารเงินสด 3 สาขา
รื้อถอนติดตั้งกลองวงจรปด
ติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรจํานวน 151 สาขา และกลองโทรทัศนวงจรปด 297 สาขา
บํารุงรักษาระบบ CCTV 48 สาขา
ติดตั้งกลองวจจรปด สาขาบางใหญ, บางบัวทอง, ปนังสตา, โคกกลอย,
ทายเหมือง
อุปกรณรักษาความปลอดภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
การไฟฟา
สวนภูมิภาค

จางเหมาออกแบบ จัดหา พรอมติดตั้งอุปกรณสอื่ สัญญาณ
จางติดตั้งอุปกรณ Field Device Interfaces กลม A (ภาคเหนือ)
จางเหมากอสรางอาคารศูนยควบคุมการจายไฟฟาพรอมติดตั้งระบบศูนยสงั่
จายไฟ
ระบบสื่อสาร
จางติดตั้งอุปกรณสสื่ าร MARS Master Redion 66 ชุด

สนง
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา

จางเหมา ออกแบบ ติดตั้งโครงขายสายเคเบิลใยแกวนําแสง สําหรับโครงการ
พัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษา
อุปกรณและระบบเครือขายสารสนเทศ ตามโครงการพัฒนา ระบบเครือขาย
สารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษา เพือ่ รองรับการศึกษาทัง้ ระบบ
ครุภัณฑระบบเครือขายสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษา

กสทช.

ซื้อ CCTV จํานวน 1 ระบบ
ชุดสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุ
ระบบความปลอดภัย กสทช. 1 ระบบ
ชุดควบคุมอุปกรณืตรวจสอบความถี่ระยะไกล 1 ชุด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พรอมติดตั้ง 1 ระบบ

การรถไฟฯ

จางเหมาเครื่องกัน้ ถนนคานทํางาน
จางเหมาติดตั้งเครือ่ งกัน้ ถนนคานทุง สง และหาดใหญ
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4.1.2

การตลาดและการแขงขัน
เนื่องจากในปที่ผา นมา สถานการณในประเทศไทยมีความผันผวนคอนขางมาก ทั้งจากความขัดแยง
ทางการเมือง ความฝดเคืองทางเศรษฐกิจ แตดวยแผนกระตุนเศรษฐกิขและโครงการไทยเขมแข็งของรัฐบาล และนโยบายบรอด
แบนดแหงชาติ ทําใหเกิดการเรงลงทุนและเรงใชจา ยในภาครัฐ ปรากฎการณดังกลาวทําใหตลาด ICT ในภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้น
สงผลใหภาวะการแขงขันไมรุนแรงมากนัก โดยเฉพาะในการประมูลโครงการของหนวยงานภาครัฐ และ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
อยางไรก็ตามผลจากการแขงขัน ทําใหอัตรากําไรขัน้ ตนในแตละโครงการลดลง ทัง้ นี้ ปจจัยสําคัญใน
การประมูล ไดแก ความสามารถในการนําเสนอ Solutions ที่เหมาะสมในราคาทีเ่ หมาะสมและแขงขันได ประกอบกับความนาเชือ่ ถือ
และศักยภาพของพันธมิตรทางธุรกิจ ทีเ่ ขารวมประมูลงาน อาทิ บริษัทผูผลิตทั้งในและตางประเทศ และความสามารถในการบริหาร
โครงการ โดยเฉพาะโครงการที่จําเปนตองใชความรูแ ละความเชีย่ วชาญดานเทคนิคที่สงู หรือโครงการขนาดใหญที่ตองการประสบการณ
การบริหาร ซึ่งหนวย งานภาครัฐและหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ จะยิ่งใหความสําคัญกับประวัตกิ ารทํางานในอดีตของบริษัทผูประมูล
งานนัน้ ๆ
ในการนี้ บริษัทเชือ่ วาบริษัทมีขอ ไดเปรียบคูแขงในดานความรูความชํานาญทางดานเทคนิค ความมั่นคงทางการเงิน
ความสัมพันธอันดีกับบริษทั ผูผ ลิต และมีประวัติการทํางานในอดีตที่ดี โดยเฉพาะในโครงการดานโครงขายสือ่ สัญญาณ และ โครงขาย
สื่อสารยุคใหม ประกอบกับความสามารถในการเขาถึงความตองการของลูกคาเพื่อสามารถนําเสนอ Solutions ที่เหมาะสม โดยคูแ ขง
สําคัญในกลุมธุรกิจ ไดแก บมจ. สามารถเทเลคอม และ บมจ. ล็อกซเลย
ทั้งนี้ อนาคตของธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคม ของบริษัทขึ้นอยูกับ
งบประมาณและแผนการพัฒนาระบบสือ่ สารโทรคมนาคมของกลุมผูใหบริการโทรคมนาคมในประเทศ และความสามารถในการ
ประมูลงานของบริษัท โดยในงานประมูลแตละครั้ง จะมีบริษัทผูป ระกอบการเขารวมประมาณ 5-10 ราย ขึ้นอยูกบั ประเภทของ
อุปกรณและขนาดของโครงการ
4.1.3

ชองทางการจําหนายและกลุมลูกคา
ชองทางการจําหนายของธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคม แบงไดเปน 1)
การเขารวมประมูลโครงการเพื่อเปนผูรับจางเหมาติดตั้งอุปกรณสอื่ สารและโทรคมนาคมของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และ 2) การ
รับงานโดยการ Sub Contract จากผูชนะการประมูลงาน โดยโครงการหลักของบริษัท ประกอบดวย โครงการของทริปเปล ที บรอด
แบนด โครงการของทีโอที โครงการของกสท โทรคมนาคม และ โครงการของการไฟฟาสวนภูมิภาค. โครงการของสํานักงานคณะ
กรรมอุดมศึกษา (สกอ.) เปนตน บริษัทมุงเนนที่จะเขาประมูลงานดวยบริษัทเองเพื่อความคลองในการดําเนินงานและการประสานงาน
อีกทัง้ ยังเปนการเพิ่มประวัติในการประมูลงานของบริษัทอีกดวย อยางไรก็ตามในป 2555 บริษทั ไดเขารวมประมูลงานในโครงการที่มี
ขนาดใหญและมีความหลากหลายในโครงการ โดยบริษัทจะเลือกดําเนินการในสวนที่บริษัทมีความชํานาญ หรือมีโอกาสในการขยายใน
อนาคต
การเปดประมูลโครงการ แบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การจัดหาพิเศษ ไดแก การทีห่ นวยงานเจาของโครงการสงจดหมายเชิญผูป ระกอบการเพียงบาง
บริษัทใหเขารวมประมูล โดยหนวยงานเจาของโครงการพิจารณาเลือกบริษทั ที่จะเขารวมการประมูลจากความสามารถ ประวัติการ
ทํางานในอดีต ซึง่ โดยมากจะเปนโครงการการจัดหาอุปกรณสําหรับการซื้อแบบตอเนือ่ งจากโครงการเดิม โดยเปนอุปกรณทบี่ ริษัทเคย
เสนอราคาใหในโครงการกอนๆ มาแลว ทั้งนี้ โอกาสในการเขารวมการประมูลในโครงการลักษณะนี้ ขึ้นอยูก ับประเภทสินคาในการ
ประมูลแตละครั้งวาสอดคลองกับสินคาที่บริษัทใหบริการอยูห รือไม
2. การเปดประมูลงานทั่วไป ไดแก การที่หนวยงานเจาของโครงการเปดประมูลแกผปู ระกอบการที่
สนใจทั่วไป โดยปกติจะมีผูประกอบการเขารวมการประมูลประมาณ 5-10 ราย ขึ้นอยูก ับประเภทอุปกรณและขนาดของโครงการ
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ลักษณะหรือขั้นตอนการประมูลงานที่บริษัทเขารวม แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้
1. โครงการที่มีลักษณะงานที่ซับซอน โดยในขัน้ ตอนแรกหนวยงานเจาของโครงการจะพิจารณา
ขอเสนอทางเทคนิคของผูเขารวมประมูลแตละรายและอาจมีการทดสอบอุปกรณดวยเพือ่ ทดสอบความเหมาะสมดานเทคนิค จากนั้นจะ
คัดเลือกเฉพาะผูป ระกอบการที่ผานการพิจารณาดานเทคนิคใหทําการเสนอราคาตอไป หรือพิจารณาราคาของกลุม ที่ผานการพิจารณา
(ขึ้นกับรายละเอียดขัน้ ตอนของแตละ
ดานเทคนิคเทานัน้ ในกรณีทเี่ สนอทัง้ ขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนอทางดานราคาพรอมกัน
โครงการ) ซึ่งในการเขารวมประมูลโครงการประเภทนี้ บริษัทจะติดตอกับบริษทั ผูผลิตเพื่อทดสอบและคัดเลือกสินคาที่มคี ุณสมบัติ
เหมาะสมกับโครงการทีบ่ ริษัทจะเขารวมประมูลมากทีส่ ุด ทัง้ นี้ ผูท ี่เขารวมประมูลทีเ่ สนอราคาต่ําสุด จะเปนผูชนะการประมูลใน
โครงการนัน้ ๆ
2. โครงการทั่วไป หนวยงานเจาของโครงการจะใหมีการเปดซองราคาและซองดานเทคนิคในคราว
เดียวกัน จากนั้นจะคัดเลือกผูเ สนอราคาต่ําสุดจากกลุมผูเสนอราคาทีผ่ านการพิจารณาดานเทคนิค
ที่ผานมาโครงการที่บริษัทเขารวมประมูลและชนะการประมูลสวนใหญเปนโครงการทีม่ ีลักษณะงาน
ที่ซับซอน ตองการความรู ความชํานาญทางดานเทคนิคเปนพิเศษ โดยบริษัทถือเปนหนึ่งในผูประกอบการที่ดําเนินงานในธุรกิจนี้มา
นาน และมีบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญดานเทคนิค รวมทั้งบริษัทไดรับการสนับสนุนจากบริษทั แมซึ่งมีประสบการณในธุรกิจนี้
มานานเชนกัน
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาหลักของบริษัท ไดแก ผูใหบริการสื่อสารโทรคมนาคม อาทิ บมจ. ทีโอที บมจ. กสท
โทรคมนาคม. การรถไฟแหงประเทศไทย การไฟฟาภูมิภาค การไฟฟานครหลวง สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และองคกรภาครัฐและเอกชนขนาดใหญที่ใชระบบสือ่ สารและโทรคมนาคมในการ
ดําเนินงาน
ปจจุบันการเติบโตของการใหบริการบรอดแบนดอินเตอรเน็ต ทําให ทีโอที และกสท โทรคมนาคม.
ตองเรงขยายและปรับปรุงโครงขาย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายบรอดแบนดแหงชาติ และ SMART Thailand ของรัฐบาล รวมทั้ง
สามารถรองรับผูใชบริการที่เพิ่มขึ้นอยางมาก รวมถึงโครงการ Free WiFi ของกระทรวง ICT ซึ่งเปนผลดีและสรางโอกาสใหมๆ
ใหกับบริษัทในฐานะผูประกอบการรับเหมางานโครงการเปนอยางมาก
จากที่ลูกคาหลักและลูกคาเปาหมายของธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
ยังคงเปนกลุมผูใหบริการโทรคมนาคมในประเทศเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม ในปที่ผานมาบริษัทไดขยายฐานลูกคาเขาไปสูกลุม
ธุรกิจภาครัฐ และ เอกชนอื่นๆ ที่มคี วามตองการระบบสารสนเทศและระบบสือ่ สารใหมๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) การไฟฟานครหลวง และการทาเรือแหงประเทศไทย
เปนตน
กลยุทธการแขงขัน
บริษัทมุงเนนในการสรางความสามารถในการแขงขันในระยะยาว ดังนัน้ บริษัทจึงกําหนดกลยุทธในการ
แขงขันและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ความนาเชือ่ ถือ และประวัตกิ ารทํางานของบริษัท เนือ่ งจากธุรกิจออกแบบ และวางระบบสือ่ สาร
โทรคมนาคมเปนงานที่ตองผานขั้นตอนการประมูลงานจากหนวยงานเจาของโครงการเปนสวนมาก ดังนั้น ชือ่ เสียง ความนาเชือ่ ถือ และ
ประวัตกิ ารทํางานของบริษัทในอดีต จึงถือเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญในการประสบความสําเร็จในการประมูลงาน บริษัทมีนโยบายที่จะใช
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความชํานาญในการทํางาน รวมถึงการบริหารจัดการโครงการอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานคุณภาพ
ของงานและดานเวลาในการสงมอบงานในแตละขั้นตอน โดยกอนการประมูลงานแตละครั้ง ทีมวิศวกรของบริษัทจะศึกษาโครงการ
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อยางละเอียดเพื่อใหทราบถึงความตองการของลูกคา เพื่อใหสามารถกําหนดแผนงานและจัดหาผลิตภัณฑที่เหมาะสม โดย
พิจารณาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ มาตรฐาน และความนาเชื่อถือของบริษัทผูผลิตอุปกรณนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังใหความ
สําคัญกับบริการหลังการขายแกลกู คาอยางครบวงจร รวมถึงการติดตาม ดูแล และถายทอดความรูใหกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ
2. การรักษาความสัมพันธอันดีกับบริษัทผูผลิตหรือผูจ ดั จําหนายทั้งในและตางประเทศ ถือเปน
ปจจัยสําคัญในการประสบความสําเร็จในการประมูลโครงการตางๆ ที่ผานมาบริษัทไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากบริษัทผูผลิต
หรือผูจัดจําหนาย ดานความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหมๆ ที่จะนําออกสูตลาด หรือ ในดานการรวมมือหรือสนับสนุนการ
ประมูลโครงการตางๆ ของบริษัท หรือ การใหสวนลดพิเศษ ซึ่งมีผลตอความสามารถในการกําหนดราคาตนทุนสินคาที่สามารถ
แขงขันกับผูประกอบการรายอื่นได
3. บริษัทใหความสําคัญในการรักษาฐานลูกคาเดิมของบริษัท โดยการสรางความสัมพันธอันดีกับ
กลุมลูกคาดังกลาว พรอมทั้งขยายขอบเขตการใหบริการเพิ่มขึ้น ในดานการบํารุงรักษาระบบ หรือการบริการอื่นๆ ที่สรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการขยายฐานลูกคาเขาไปสูกลุมธุรกิจภาคเอกชนที่มีความตองการระบบสารสนเทศ
และระบบสือ่ สาร ใหมๆ อาทิ สถาบันการเงิน เปนตน
4. บริษัทใหความสําคัญกับการสรรหาผลิตภัณฑใหมๆ ที่สอดคลองกับความตองการของลูกคาใน
ระยะยาวหรือสนับสนุนแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดของลูกคาในอนาคต เพื่อนําเสนอใหกับลูกคา รวมถึง การจัดการเตรียม
บุคลากรภายในบริษัทใหมีความสามารถที่จะรองรับผลิตภัณฑหรือระบบดังกลาว
5. การสรางความสัมพันธและรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เขารวมประมูลงานใน
ลักษณะธุรกิจคารวม (Consortium) สําหรับโครงการที่มีขนาดใหญ ซึ่งเปนการสรางโอกาสในการสรางรายไดใหบริษัทมากยิ่งขึ้น
4.1.4

การจัดหาผลิตภัณฑและใหบริการ
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม จําเปนตองอาศัยความชํานาญเฉพาะดานใน
ระบบ สือ่ สารและโทรคมนาคม ตลอดจนความสามารถในการบริหารโครงการใหสําเร็จตามความตองการและแผนงานที่ไดกําหนด
ไว ทั้งในดานคุณภาพและระยะเวลาในการสงมอบงาน ภายใตตนทุนโครงการที่เหมาะสมเพื่อสรางอัตราผลตอบแทนใหแกบริษัท
ดังนั้น ปจจัยสําคัญที่กําหนดความสามารถในการใหบริการของบริษทั ไดแก บุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรดานวิศวกร ทั้งระดับ
ผูจัดการโครงการ (Project Manager) วิศวกรผูควบคุมงาน (Project Engineer) และวิศวกรสนับสนุนดานเทคนิค (Technical
Support Engineer) ดังนั้น เพือ่ ใหบริษัทสามารถจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไดจัดแบงบุคลากร
ตามสาขาความรู ความสามารถ และประสบการณทํางานในแตละระดับความสามารถ เพื่อรับผิดชอบในงานที่เหมาะสม
ในดานอุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคม บริษัทไดศึกษา คัดเลือก และจัดหาอุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคม
ที่มีคุณภาพ ทั้งจากบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนายทั้งในและตางประเทศ โดยไมไดจํากัดเฉพาะบริษัทผูผลิตรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยบริษัทจะสั่งซือ้ อุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคมจากบริษัทผูผลิตหรือผูจัดจําหนายที่ผานการพิจารณาดานคุณภาพ และ
บริการในเบื้องตน (Approved List) อยางไรก็ตาม ในการสั่งซื้ออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมขึ้นอยูกบั ลักษณะและขนาดของ
โครงการที่บริษัทเขารวมการประมูลวา
จะสอดคลองและเหมาะสมที่จะใชอปุ กรณสื่อสารโทรคมนาคมประเภทใด
และของ
บริษัทผูผลิตหรือผูจัดจําหนายรายใด ทั้งในดานเทคนิคและในดานราคา นอกจากอุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคมแลว บริษัทยังมีการ
จัดหาอุปกรณประกอบการติดตั้งจากบริษัทผูผลิตในประเทศ หรือตัวแทนจําหนายในประเทศอีกดวย
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการซือ้ สินคาอุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคมตอเมื่อบริษัทแนใจวาบริษัทจะได
งานโครงการแลวเทานั้น ในกรณีของการสั่งซือ้ อุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคมในสกุลเงินตราตางประเทศ บริษัทมีนโยบายในการ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) ในกรณีที่บริษัททําสัญญากับลูกคาของบริษัทเปนสกุล
เงินบาท บริษัทจะทําสัญญาซือ้ เงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ทันทีตามมูลคาสินคาหรืออุปกรณที่ตองสั่งซือ้
จากตางประเทศ และ 2) ในกรณีที่บริษัททําสัญญากับบริษัทลูกคาเปนสกุลเงินตางประเทศ บริษัทจะกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนใน
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การชําระเงินในลักษณะของ Back to Back กลาวคือ กําหนดใชอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหวาง บริษทั กับบริษัทผูผ ลิต และบริษัท
กับบริษัทลูกคา เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวขางตน
นอกจากนีบ้ ริษัทมีผลิตภัณฑเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนงานในธุรกิจโครงการ ดังนี้
• จัดหา ออกแบบและวางระบบ ในดานรักษาความปลอดภัย ตางๆ อาทิเชน ระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV System) ระบบควบคุมการเขา-ออก (Access Control System) ระบบปองกันการบุกรุก (Intrution
System) ระบบปองกันอัคคีภัย (Fire Alarm System) เปนตน ใหแกกลุมลูกคาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
• จัดจําหนายเครื่องมือวัดดานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ประกอบดวย เครื่องมือวัดระ
สื่อสาร ไรสาย เครื่องมือวัดระบบโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง เครื่องมือวัดระบบสือ่ สารดิจิตอล และเครื่องมือวัดอื่นๆ โดยบริษัท
เปนตัวแทนจําหนายของ Anritsu Group ภายใตเครื่องหมายการคา “Anritsu” และนอกจากนัน้ แลวบริษัทมีการขยายตลาดไปใน
กลุมเครื่องมือวัดอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก Anritsu และมีการสรางความรวมมือกับตัวแทนจําหนายเครื่องมือวัดยี่หออื่น เพื่อเพิ่มชอง
ทางการจัดจําหนาย และสามารถเติมเต็มความตองการของลูกคาแบบเบ็ดเสร็จ
• จัดจําหนายอุปกรณที่ใชในการใหบริการ FTTx เชน Closure และ Optical Splitter ใหแก
ผูใหบริการบอรดแบนดในประเทศ
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4.2

ธุรกิจบริการโทรคมนาคม (Telecom Service Business)

4.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ
บริษัทเปนผูจัดหา สํารวจ ติดตั้ง เครื่องโทรศัพทสาธารณะ คุรุภัณฑคอมพิวเตอร สถานีดาวเทียม
ลูกขาย ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย และบริการอินเตอรเน็ตในโรงเรียน และชุมชน ตามแผนการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ของ กสทช. รวมถึงการดูแล ซอมบํารุงตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึง
การขยายธุรกิจเปนผูใหบริการ MVNO (Mobile Virtual Network Operator :บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มิไดมีโครงขายเปนของ
ตนเอง ) และการใหบริการเชาใชระบบคอนแทค เซ็นเตอร (Hosted Contact Center) ในชื่อการคา “EasyConnect”
4.2.2

การตลาดและการแขงขัน
เนื่องจากธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเริ่มมีการปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหบริการ
ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองเรงการขยายโครงขาย และปรับปรุงโครงขายของตนเองใหสามารถรองรับ
ลูกคาไดมากขึ้น และมีคุณภาพในการใหบริการที่ดียิ่งขึ้น และดวยขอจํากัดในการลงทุนในหนวยงานภาครัฐ และหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ จึงไดมีการปรับเปลีย่ นการลงทุนเปนการหาพันธมิตรในการลงทุนสําหรับโครงการใหญ ประกอบกับตามพรบ.ของก
สทช. ระบุไว ผูป ระกอบการที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. มีหนาที่จะตองจัดสรรเงินรายไดสวนหนึ่งมา
ดําเนินการตามแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (USO) ตามที่ กสทช. เปนผูกาํ หนด และ
เมือ่ แผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ( พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 ) มีผลบังคับใชกจ็ ะทําใหเกิด
โอกาสทางธุรกิจทีจ่ ะเขารวมเสนอในการจัดใหมบี ริการดังกลาวในลักษณะตางๆมากขึน้ ซึ่งที่ผานมาบริษัทมีผลงานในการดําเนินการ
โครงการตามแผนดังกลาวไดแก
-

งานจางเหมาติดตัง้ โทรศัพทสาธารณะ และบริการอินเตอรเน็ต จํานวน 10 หมูบาน ของ กสทช.

-

งานจัดจางทําระบบโทรศัพทสาธารณะ CDMA สําหรับโครงการ USO ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

-

โครงการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคม ใหแก บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
ซึ่งอยูระหวางการดําเนินงาน และคาดวาจะมีการใหบริการอยางตอเนือ่ งในปตอ ๆ ไป

-

โครงการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคม ใหแก บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด ซึ่งอยูระหวางการ
ดําเนินงาน และคาดวาจะมีการใหบริการอยางตอเนือ่ งในปตอ ๆ ไป

-

งานจางเหมาติดตัง้ โทรศัพทสาธารณะจํานวน 1558 แหง และอินเตอรเนตโรงเรียน จํานวน 252 โรงเรียน ของ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตามแผนงาน USO ป2553

ปจจุบันสถานการณการแขงขันในตลาดธุกิจการใหบริการเปนที่นาสนใจ
โดยจะตองมีการ
ดําเนินการโครงการแบบเบ็ดเสร็จ พรอมการดูแล (Operation) และบํารุงรักษา (Maintenance) อันไดแกการดําเนินงานโครงการ
ใหบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานโดยทั่วถึง และ บริการเพื่อสังคมนั้นซึ่งจะมีลกั ษณะธุรกิจการใหบริการดาน ICT และเปนโครงการ
ที่จะมีการขยายขนาดโครงการใหใหญขึ้นอยางตอเนื่องตามยอดรายไดของผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และมี
ภาระกิจตองดําเนินการตามแผน USO โดยเริ่มมีบริษัทคูแขงสนใจและเขารวมประมูลงานตามแผนดังกลาว ไดแก บริษทั สามารถ
เทเลคอม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ล็อกเลย จํากัด (มหาชน)
4.2.3

ชองทางการจําหนายและกลุมลูกคา
บริษัทวางแผนที่จะเขารวมเสนอแผนงาน และประมูลกับทางกสทช. ตามแผนงาน USO ป 2555 ที่

กสทช.ไดกําหนดไว
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กลยุทธการแขงขัน
กลยุทธการแขงขันของบริษัท มีวัตถุประสงคหลักในการปรับเปลีย่ นใหขอบเขตของงานการใหบริการ
ที่หลากหลายขึ้น เพือ่ รองรับโอกาสทางธุรกิจใหม ที่ตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมาย โดยมีแนวทางในการเขาไปรวม
เสนอ กําหนดแผนงาน และลักษณะของการใหบริการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และสรางความเชื่อมั่นในการนําเสนอการดําเนินงาน
โครงการแบบเบ็ดเสร็จ พรอมทัง้ การดูแลและบํารุงรักษา ซึ่งบริษัทมีประสบการณและความชํานาญในลักษณะการใหบริการ
ดังกลาวเปนอยางดีโดยมีการควบคุมตาม Service Level Agreement (SLA) หรือ Quatity of Service (QOS) ที่กําหนด
4.2.4

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ในการพิจารณาจัดหาอุปกรณตางๆ เชน เครื่องโทรศัพทสาธารณะ ตูโทรศัพทสารณะ อุปกรณดาวเทียม
ลูกขาย และ คุรุภัณฑคอมพิวเตอร และการใหบริการอินเตอรเน็ต บริษทั คํานึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพการใชงาน บริการหลังการขาย
และคุณภาพของการใหบริการเปนหลัก
ในดานการบํารุงรักษาเครือ่ งโทรศัพทสาธารณะและตูโทรศัพทใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยูเสมอ
บริษัทไดวาจางบริษัทภายนอกเปนผูร ับเหมาในการทําความสะอาดและบํารุงรักษา รวมถึงการจัดเก็บเหรียญจากเครือ่ งโทรศัพท ทัง้ นี้
ในการพิจารณาเลือกบริษทั ผูรับเหมา บริษัทจะคํานึงถึงความนาเชือ่ ถือ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบริษัท
ผูรับเหมาเปนสําคัญ
ในดานการบํารุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร และ อินเตอรเน็ต บริษัทวางแผนจัดซือ้ อุปกรณคอมพิวเตอร
พรอมกับการรับประกันซอมบํารุง ณ. สถานที่ติดตั้ง โดยจัดซือ้ จากผูผ ลิตหรือตัวแทนจําหนายที่มผี ลงาน นาเชือ่ ถือ และมีศูนยบริการ
ครอบคลุมทุกภูมภิ าค
นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีการดําเนินการใหบริการอื่นๆ อีกไดแก
• การขยายธุรกิจจะเปนผูใหบริการ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) โดยเมื่อวันที่
16 มิถุนายน 2554 บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 1 ประเภทขายตอบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มิไดมี
โครงขายเปนของตนเอง (MVNO) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.)
• ใหบริการเชาใชระบบคอนแทค เซ็นเตอร (Hosted Contact Center) ในชื่อการคา
“EasyConnect” โดยอาศัยความสามารถ ประสบการณของบุคลากรในการพัฒนาระบบดังกลาวขึ้นเอง กลุมเปาหมายของบริการ
ดังกลาวคือลูกคาหรือองคกรที่ตองการมีศูนยบริการลูกคา (Contact Center) สําหรับงานขาย งานบริการหลังการขาย ซึ่งการเชาใช
บริการ Contact Center จะชวยใหลดตนทุนการลงทุนระบบ Contact Center แกลกู คา รูปแบบบริการจะเชื่อมตอกับชุด PC และหู
ฟงจากบริษัทของลูกคาผานชองสัญญาณเชา หรือผานเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงมายังระบบหลักที่ศูนยกลาง (Hosted) ทํา
ใหสามารถบริการลูกคาของลูกคาไดทันที
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4.3

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร (Computer System Integration) และธุรกิจคลาวด
คอมพิวติ้ง (Cloud Computing )

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร เปนการใหบริการดานการออกแบบและวางระบบ
คอมพิวเตอร รวมถึงการพัฒนาซอฟตแวรระบบงาน (Application Software) การใหบริการดานบํารุงรักษาและจัดจําหนายอุปกรณ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ CCS จะติดตอและรับงานจากลูกคาโดยตรง ทั้งในลักษณะการรวมประมูล
โครงการของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการ และบริษัทเอกชน และ การนําเสนอสินคา หรือ Solution ใหมแกลูกคา
เปาหมายโดยตรงทั้งนี้ ในการใหบริการวางระบบคอมพิวเตอรนั้น CCS จะนําเอาซอฟตแวรระบบงาน (Application Software) ที่ได
มีการพัฒนาแลวจากบริษัทผูผลิตตางๆ มาใชเปนสวนประกอบในการวางระบบคอมพิวเตอรของลูกคา เนื่องจากซอฟตแวร
ระบบงาน (Application Software) สวนใหญเปนการออกแบบที่มุงใหใชงานไดกับกลุมลูกคาทั่วไป จึงตองมีการปรับแตง และ
พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการเฉพาะของลูกคาในแตละองคกร หรือในแตละหนวยงานภายใน
องคกร ซึ่งอาจมีความตองการในการใชงานที่แตกตางกันไป ทําใหซอฟตแวรระบบงาน (Application Software) เพียงซอฟตแวร
เดียว หรือของบริษัทผูผลิตรายเดียวอาจไมสามารถตอบสนองความตองการไดทั้งระบบงานหรือของทุกหนวยงาน ดังนั้น หนวยงาน
ราชการหรือบริษทั เอกชนขนาดใหญที่มีความตองการการใชงานคอมพิวเตอรที่ซับซอนจําเปนตองจัดใหมีการประมูลงานเพื่อวาจาง
บริษัทผูเชี่ยวชาญภายนอกในการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร โดยไมไดใชวิธีการสั่งซื้อซอฟตแวรระบบงาน (Application
Software) โดยตรงจากบริษัทผูผลิตรายใดรายหนึ่ง จึงถือวาเปนชองทางและขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจของซีซเี อส ที่สามารถ
ใหบริการในสวนนี้ได
ธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง เปนการนําระบบซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นตางๆ ไวที่เครื่องแมขายกลาง จากนั้นก็
อนุญาตใหผูใชงานสามารถล็อกอินเขามาในระบบเพือ่ ใชงานระบบซอฟตแวรตางๆ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งคลาวด คอมพิวติ้ง
เปนเทคโนโลยีที่เขามาชวยใหธุรกิจที่ตองการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดมีทางเลือกในการเชาใชระบบแทนที่จะตอง
ลงทุนซื้อระบบ ซึง่ เหมาะอยางยิ่งสําหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กทีอ่ าจจะมีขอ จํากัดเรือ่ งงบประมาณ
นอกจากนี้ คลาวด คอมพิวติ้ง ยังชวยใหผูประกอบการที่แมจะไมเคยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชมากอน
เลยก็สามารถเริ่มตนใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดในระยะเวลาอันสั้น สิ่งที่ผูประกอบการจําเปนตองมี มีเพียงคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตเพื่อที่จะเชือ่ มโยงเขาไปสูระบบแอพพลิเคชั่นของตนทีอ่ ยูบนคลาวด คอมพิวติ้งเทานั้น
และหลังจากเริ่มตนใชงานแลว คลาวด คอมพิวติ้งยังชวยใหธุรกิจสามารถดําเนินธุรกิจไปตามปกติ โดยมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวชวยหลักโดยไมตองกังวลเรื่องภาระคาใชจายเริ่มตนเทานัน้ แตผูใชยังไมตอ งกังวลถึงภาระคาดูแลและ
บํารุงรักษาระบบ ไมตองกังวลเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหมๆ และการอัพเกรดระบบใหมๆ อยูตลอดเวลา เพราะเรื่องเหลานี้จะ
ถูกยกใหเปนภาระของผูใหบริการคลาวด คอมพิวติ้ง (Cloud Computing Services) ซึ่งรายละเอียดของบริการจะมีความแตกตาง
กันขึ้นกับความตองการใชงานผูใชวาตองการใชงานระบบซอฟตแวรระบบใดบาง
ทั้งนี้ ดวยบริการคลาวด คอมพิวติ้ง เปนการใหบริการแบบเชาใชระบบซอฟตแวร ดังนัน้ ผูป ระกอบการเอสเอ็ม
อีสามารถเลือกใชบริการเฉพาะระบบซอฟตแวรที่มีความจําเปนเรงดวนกับการประกอบธุรกิจของตน เปนรายประเภทหรือรายโมดูล
ของซอฟตแวร คาใชบริการก็จะแปรผันตามประเภทและปริมาณของระบบซอฟตแวรที่เชาใชบริการ คือใชเทาไหนจายเทานั้น (Pay
per Use) โดยผูใชจะตองชําระคาใชบริการซอฟตแวรแบบรายเดือน หรือรายป
เมื่อลักษณะการใหบริการใชระบบซอฟตแวรบนแพลตฟอรมของคลาวด คอมพิวติ้งเปนดังนี้ ดังนั้นสิ่งทีจ่ ะเกิด
ควบคูกันกับ คลาวด คอมพิวติ้ง ก็คือรูปแบบบริการซอฟตแวรแบบใหมที่ไมใชการขายขาด แตเปนการใหบริการแบบเชาใช
ซอฟตแวร หรือทีเ่ รียกกันวา Software as a Service (SaaS) ซึ่งตามโมเดลนี้ซอฟตแวรจะเปลีย่ นจาก “สินคา” ที่ตองถูกซือ้ เปน
“บริการ” ที่ตองจายคาใชบริการตามที่ใชงานจริง SaaS เปนรูปแบบธุรกิจการใหบริการซอฟตแวรที่กําลังเปนที่นิยมอยูในปจจุบัน
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4.3.1

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร
ในการวางระบบคอมพิวเตอร บริษัทตองศึกษาความตองการของลูกคา และนําเสนอสินคา หรือ Solution
ที่เหมาะสมใหแกลูกคา ทั้งนี้ในกระบวนการสงมอบ Solution ดังกลาว จะประกอบดวยขั้นตอนการจัดหา Solution ทั้งในลักษณะ
ซอฟตแวรสําเร็จรูป หรือการพัฒนาซอฟตแวรระบบงานใหม (Application Software) ซึ่งจะตองมีการปรับแตงและพัฒนาโปรแกรม
เพิ่มเติมเพื่อใหตอบสนองความตองการเฉพาะลูกคา และยังจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ ตลอดจนการ
ติดตั้งและทดสอบการใชงานของระบบงาน โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการแตละโครงการอยูระหวาง 6 เดือน ถึง 2 ป นอกจากนี้
ยังมีการบริการหลังการขาย ไดแก การฝกอบรม การดูแลบํารุงรักษา เปนตน บุคลากรของซีซีเอส ประกอบดวยสวนงานขาย สวน
งานบริการและพัฒนาซอฟตแวร ซึง่ จะประกอบดวย นักวิเคราะหธุรกิจ (Business Analyst) นักวิเคราะหระบบ (System Analyst)
นักเขียนโปรแกรม (Programmer) วิศวกรระบบ (System Engineer) และชางเทคนิค บุคลากรเหลานี้ลวนเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งสามารถนําเสนอ Solution ทางดาน Application Softwareที่
ตอบสนองความตองการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกคา
ปจจุบัน CCS มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญ ในการนําเสนอ Soloution ทางดาน Application Softwareในกลุม
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และสาธารณูปโภค โดยสามารถจําแนกตามระบบงานหลักเปน 3 ระบบงาน ไดแก
1. ระบบการสนับสนุนการใหบริการลูกคาและบิลลิ่ง (Customer Care & Billing) เปนระบบที่ครอบคลุม
กระบวนการที่เกีย่ วของกับการบริการลูกคาและบิลลิ่ง ประกอบดวยระบบยอย เชน ระบบดูแลลูกคา(Customer System) ระบบ
สั่งซื้อและใหบริการ(Order System) ระบบการออกใบแจงหนี้ (Billing System) และระบบการจัดเก็บเงิน (Payment System)
เปนตน
2. ระบบการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ เชน ระบบคลังขอมูล (Data Warehouse) ซึ่งใชงานรวมกับระบบ
ขอมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence) อาทิ การพัฒนา Application เพื่อการจัดเก็บขอมูลลูกคาของธนาคาร
พาณิชยและการนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใชวางแผนในการทําการตลาด หรือวางแผนในการออกผลิตภัณฑใหม
3. ระบบการวางแผนและจัดการทรัพยากรภายในองคกรหนวยงานภาครัฐ
(Enterprise
Resource
Planning for Government) ซึ่งเปนระบบสนับสนุนการดําเนินงานภายในองคกร (Back Office) ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน
ระบบจัดเก็บรายได การรับเงิน ระบบจัดซือ้ และจัดจาง เปนตน
นอกจากงานวางระบบคอมพิวเตอรและการพัฒนาซอฟตแวรระบบงาน (Application Software) ซึ่งแบงเปน
การพัฒนาซอฟตแวรขึ้นมาใหมและ/หรือการปรับแตง (Customise) ซอฟตแวรสําเร็จรูปใหตรงกับความตองการของลูกคาแตละราย
บริษัทยังใหบริการในดานอื่นๆ ไดแก การใหบริการบํารุงรักษา (Maintenance Service) ระบบคอมพิวเตอร ทั้งในดานซอฟตแวร
ระบบ (System Software) และซอฟตแวรระบบงาน (Application Software) รวมถึง Hardware โดยสวนมากจะเปนการใหบริการ
ตอเนื่องแกลูกคาที่ระยะเวลารับประกันตามสัญญาวาจางวางระบบสิน้ สุดลง
โดยทั่วไปบริษัทมีชวงระยะเวลาการรับประกัน
ระบบงานระหวาง 1 ถึง 2 ป ซึ่งสัญญาบํารุงรักษาโดยทั่วไปจะมีระยะเวลาการใหบริการเปนรายป ทั้งนี้ ขึ้นกับความตองการของ
ลูกคา
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ธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง (Cloud Computing Services)
เปนการนําความพรอมทั้งดาน Hardware, Software ของระบบคอมพิวเตอร และเครือขายอินเตอรเน็ตที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีมาใชบริการเชาใชใหกับลูกคาประเภทตางๆตามความเหมาะสม
โดยจะมีการแบงการใหบริการ
ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. การใหบริการโครงสรางพื้นฐานคลาวด (Infrastructure-as-a-Service)
เปนการใหบริการเชาใช Hardware Resource เชน CPU, Memory, Storage ปจจุบันไดเริ่มใหบริการกับ
บริษัทภายในกลุม จัสมินไปแลว และมีลูกคาภายนอกจํานวนหนึ่ง
2. การใหบริการซอรฟแวร (Software-as-a-Service)
เปนการใหบริการเชาใช Application Software โดยจะมี Software ระบบบริหารองคกร
ภาครัฐ โดยในป 2555 ไดเริ่มทําตลาดและใหบริการใหกับกลุมลูกคาเปาหมายไปแลว รวมทั้งเริ่มทําตลาดขายระบบฝากเก็บ
ขอมูลภาพจากกลอง IP Camera(eyeKeeper) และจะมี Software อื่นๆ ผลิตตามออกมาเปนระยะ
4.3.2

การตลาดและการแขงขัน
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร
ปจจุบันปริมาณความตองการในการใชงาน
และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง อันเปนผลจากนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในหนวยงานของรัฐ
และบริษัทเอกชนเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและทัดเทียมกับนานาประเทศ ประกอบกับความกาวหนาในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิดความตองการในการวางระบบคอมพิวเตอรและการพัฒนาซอฟตแวรระบบงานตางๆ เพิ่มมากขึ้น
และทําใหจํานวนผูประกอบการเพิม่ สูงขึ้น สงผลใหการแขงขันเพิ่มความรุนแรง
จากภาวะการแขงขันดังกลาว ทําใหโอกาสในการชนะการประมูลและอัตรากําไรขั้นตนของแตละโครงการลด
นอยลง อยางไรก็ตาม บริษัทเชือ่ มั่นวาบริษัทมีขอไดเปรียบคูแขงในดานการบริหารจัดการโครงการที่ดี มีบุคลากรที่มีความรูความ
ชํานาญเฉพาะทาง รวมถึงประวัตกิ ารทํางานและความสัมพันธที่ดีกับลูกคาของบริษทั ซึ่งในกรณีโครงการขนาดใหญนั้น ลูกคาจะ
ใหความสําคัญกับความสามารถดังกลาว สําหรับคูแขงสําคัญในตลาด ไดแก บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชัน่ (IRCP)
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) บมจ. แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี (AIT) บมจ. ลอกซเลย (LOXLEY) และ บริษัท ซี ดี จี กรุป
เปนตน
ธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง
จากเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศที่มีความพรอมทางดานเครือขายอินเตอรเน็ตมากขึน้ อีกทั้งผูประกอบการ
ตองการลดคาใชจายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในดานการลงทุนและการบํารุงรักษา และตองการประสิทธิภาพในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น จึงทําใหตลาดของการใหบริการคลาวด คอมพิวติ้ง ไดรับความสนใจและยอมรับจากตลาดมากยิ่งขึ้น บริษัทมี
บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการพัฒนาซอฟทแวร
อีกทั้งกลุม บริษัทยังมีผูใหบริการเครือขายบรอดแบนดอินเทอรเน็ตและ
ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ที่มีศักยภาพรายใหญรายหนึ่งในตลาด ซึ่งมี Brand ที่เปนที่รูจกั ยอมรับ ทําใหบริษัทมีความเชื่อมั่นที่จะตอง
ทําตลาดของดานุธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้งไดเปนอยางดี และเปนการเพิ่มแหลงรายไดใหมในอนาคต
4.3.3

ชองทางการจําหนายและกลุมลูกคา
ชองทางการจําหนายของซีซีเอส แบงออกเปนการเขารวมประมูลโครงการและการนําเสนอ Solution แกลูกคา
เปาหมายโดยตรง ที่ผานมา ในโครงการประมูลงานแตละครั้ง จะมีบริษัทผูประกอบการเขารวมประมูลประมาณ 3 - 5 ราย ทั้งนี้
ขึ้นกับประเภทของระบบงานและขนาดของโครงการ โดยบริษัทมีนโยบายทีจ่ ะประมูลงานโดยตรงทั้งหมด เวนในบางกรณีที่
จําเปนตองประมูลงานรวมกับบริษทั อื่น ในลักษณะของธุรกิจคารวม เชน โครงการระบบบริการลูกคาและใบแจงหนี้ ซึ่งรวมกับ
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Convergys Information Management Group Inc. และงานรับจางเหมาติดตั้งอุปกรณตามโครงการขยายโครงขายอัจฉริยะ ซึง่
ประมูลรวมกับ จัสมิน เทเลคอม เปนตน
ลักษณะการไดงานของบริษัท แบงไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การเขารวมประมูลโครงการ
บริษัทจะพิจารณาเขารวมประมูลงานทั้งในลักษณะการจัดหาพิเศษ หรือ การเปดประมูลงานทั่วไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูก ับเนือ้ หา ความเชีย่ วชาญ และผลการประเมินความสามารถในการบริหารและสงมอบงานนั้นๆ โดยบริษทั จะมีการศึกษาทัง้ ใน
ดานเทคนิคและดานผลตอบแทนจากการบริหารโครงการนั้นๆ รวมถึงแหลงเงินทุนในการดําเนินการ กอนการยื่นประมูลงานแตละครั้ง
2. การนําเสนอ Solution แกลกู คาเปาหมายโดยตรง
ขั้นตอนการทํางานโดยรวม แบงไดดังนี้
1. ศึกษาลักษณะธุรกิจ ความตองการหรือปญหาของลูกคา รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทีมงานจะศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิคและอุปกรณ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติและระยะเวลา
ที่ใชในการดําเนินงาน
2. ออกแบบผลิตภัณฑโดยทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร รวมถึงการพิจารณาจัดหาสินคาหรือซอฟตแวรที่
มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาแตละราย โดยเลือกพิจารณาจากบริษัทผูผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และนําเสนอ Solution แกลกู คา
3. ภายหลังไดรับการวาจาง บริษัทพัฒนาซอฟตแวรระบบงาน จัดหาอุปกรณ
ทํางานทั้งดาน Hardware และ Software โดยมีการฝกอบรมการใชงานใหแกลูกคา

ติดตั้ง ทดสอบการ

4. บริษัทมีระยะเวลารับประกันสินคา โดยทีมงานบริการของบริษัทจะใหความชวยเหลือ แกปญหา
ตอบขอสงสัย (Help Desk) แกลกู คา เพื่อใหลกู คาเกิดความมั่นใจในสินคาและบริการ ซึ่งการใหบริการดังกลาวเปนปจจัยสําคัญที่
จะชวยในการตัดสินใจของลูกคาในการทําสัญญาวาจางบริษัทในการใหบริการบํารุงรักษาตอไป
ภายหลังจากหมดระยะเวลา
รับประกัน
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาหลักของบริษัท ไดแก หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนที่เกิดจากการแปรรูปจาก
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ ในแตละปลูกคาหลักของบริษัทจะแตกตางกันไปตามโครงการที่บริษัทประมูลงานได
กลยุทธการแขงขัน
กลยุทธการแขงขันของธุรกิจงานการออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอรมีลักษณะเชนเดียวกับธุรกิจงานวาง
ระบบโครงการสือ่ สารโทรคมนาคมซึ่งอยูในขอ 4.1.3 เรื่องกลยุทธการแขงขัน
4.3.4

การจัดหาผลิตภัณฑและใหบริการ
การบริหารโครงการใหประสบผลสําเร็จทั้งในดานคุณภาพและอัตราผลตอบแทนตอโครงการถือเปนเปาหมาย
สําคัญในการดําเนินงานบริษัท ปจจัยสําคัญตอการบริหารโครงการ แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ทั้งในดานวิศวกรคอมพิวเตอร นักวิเคราะหธุรกิจ (Business Analyst)
นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) และนักเขียนโปรแกรม (Programmer) วิศวกรระบบ (System Engineer) และชางเทคนิค
ดังนั้น เพื่อใหบริษัทสามารถจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไดจัดแบงบุคลากรตามสาขาความรู
ความสามารถ และประสบการณทํางานในแตละระดับความสามารถ เพือ่ รับผิดชอบในงานที่เหมาะสม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 บริษัทมีบุคลากรดานเทคนิคในสวนปฏิบัติงานและในสวนการตลาดทั้งสิ้น 46 คน อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากบุคลากรดาน
เทคนิคที่กลาวขางตน บริษัทยังจําเปนตองพึ่งพิงบุคลากรสวนสนับสนุน อาทิ สวนงานบัญชีและการเงิน เปนตน
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2. การจัดหาซอฟตแวร อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ ในการดําเนินงานที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของลูกคาในตนทุนที่เหมาะสม ถือเปนปจจัยที่สําคัญตอผลสําเร็จของโครงการ ปจจุบันบริษทั มีชองทาง
จัดหาผลิตภัณฑ ดังนี้
1. บริษัทผูผลิตในตางประเทศ เชน Convergys, Mahindra-British Telecom, Clarity Service Pty
และ WebMethods เปนตน
2. สาขาบริษัทผูผลิตในประเทศไทย เชน Oracle, HP, Cisco Systems เปนตน
3. ตัวแทนจําหนายสินคาดานคอมพิวเตอรทั่วไป เชน บริษัท เดอะแวลลูซิสเต็มส จํากัด บริษัท เอสวีโอ
เอ จํากัด (มหาชน) เปนตน
สําหรับนโยบายในการสั่งซื้อสินคา บริษัทไมมีนโยบายในการสั่งซือ้ ลวงหนา
รายละเอียดการดําเนินงานของแตละโครงการ ซึ่งจะแตกตางกันไปตามลักษณะและเงือ่ นไขโครงการ

บริษัทจะสั่งซือ้ วัตถุดิบตาม

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และอุปกรณตอพวง รวมถึงการจาง
Sub-contractor เพื่อทํางานในสวนที่บริษัทไมมีความชํานาญ ตอเมือ่ บริษัทแนใจวาบริษัทจะไดงานโครงการแลวเทานั้น ในกรณีของ
การสั่งซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และอุปกรณตอพวง ในสกุลเงินตราตางประเทศ บริษัทมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) ในกรณีที่บริษัททําสัญญากับลูกคาของบริษัทเปนสกุลเงินบาท บริษัทจะทํา
สัญญาซือ้ เงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ทันทีตามมูลคาสินคาหรืออุปกรณที่ตองสั่งซือ้ จากตางประเทศ และ
2) ในกรณีที่บริษทั ทําสัญญากับบริษัทลูกคาเปนสกุลเงินตางประเทศ บริษัทจะกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในการชําระเงินในลักษณะ
ของ Back to Back กลาวคือ กําหนดใชอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหวาง บริษัทกับบริษัทผูผลิต และบริษัทกับบริษัทลูกคา เพื่อเปน
การปองกันความเสี่ยงดังกลาวขางตน
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4.4

แนวโนมอุตสาหกรรม
4.4.1.

ดานการกํากับดูแลอุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม
นับจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 นั้น การกํากับดูแลอุตสาหกรรม
สื่อสารและโทรคมนาคม ทั้งดานการกําหนดนโยบาย กฎเกณฑ และการกํากับดูแลภาพรวมของอุตสาหกรรมมีการขับเคลื่อน และมี
ความคืบหนาอยางชัดเจนและมีนยั สําคัญ โดยในป 2555 ที่ผานมา กสทช. ไดออกประกาศแผนแมบทสําคัญจํานวน 3 ฉบับ ไดแก
แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) นอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการตางๆ ที่สําคัญไดแก คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ (USO)
การออกแผนแมบทดังกลาวขางตนกอใหเกิดนโยบายดานตางๆ
ที่สงผลทําใหอุตสาหกรรมสื่อสารและ
โทรคมนาคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ไดแก
• นโยบายการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคม โดยเฉพาะการจัดสรรคลื่นความถี่ โดยในชวงปลายป 2555
กสทช. ไดดําเนินการประมูลและออกใบอนุญาตการใชคลื่นความถี่ ยาน 2.1 GHz จํานวน 45 MHz.
ใหแกผูเขาประมูล 3 ราย ซึ่งเมื่อรวมกับรายเดิมแลวทําใหมีผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G จํานวนรวม
ทั้งสิ้น 4 ราย ซึ่งจะทําใหมีโครงขายที่สามารถรองรับการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งทางดานเสียงและ
ขอมูลไดครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ อันจะเกิดผลดีแกอตุ สาหกรรมโดยรวม
• นโยบายการจัดสรรชองวิทยุและโทรทัศน โดยการเปลี่ยนการออกใบอนุญาตการจัดสรรชองสัญญาณวิทยุ
ใหแกผูประกอบการรายเดิม โดยผูที่ไดรับสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว รวมจํานวนทั้งสิ้น
กวา 242 สถานีทวั่ ประเทศ และไดจัดสรรออกใบอนุญาตแพรภาพผานชองโทรทัศนดาวเทียมจํานวน 172
ชอง
รวมทัง้ นโยบายการเปลีย่ นระบบรับสงสัญญาณโทรทัศนจากระบบอนาล็อกไปสูโทรทัศนระบบ
ดิจิตอล มีการกําหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และกรอบเวลาในการเปลี่ยนผานสูระบบทีวีดิจิตอลให
ชัดเจน พรอมกําหนดมาตรฐานการรับสงสัญญาณ และมาตรฐานของอุปกรณทเี่ กี่ยวของในการเผยแพร
สัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ซึ่งจะสงผลใหมีจํานวนชองสงสัญญาณโทรทัศนแบบฟรี เพิ่ม
เปน 48 ชอง ทั้งประเภทการแพรภาพแบบมาตรฐานและแบบ High Definition (HD) อันจะทําใหเกิดการ
ตื่นตัวของอุตสาหกรรมโทรทัศน ทั้งการผลิตรายการและสือ่ อื่นๆ ในอนาคต
• นโยบายสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหม เพื่อลดการผูกขาดจากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ โดย
กสทช. ไดกําหนดใหผูรับใบอนุญาตคลื่นความถี่ประเภท 3G ตองประกันการใหบริการโครงขายขนาด
ความจุอยางนอยรอยละ 10 เพื่อนํามาใหบริการแกผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบโครงขายเสมือน
(Mobile Virtual Network Operation - MVNO) อีกทั้งกําหนดใหผูใหและผูรับบริการทัง้ สองรายจะตองไม
มีความเกี่ยวของกัน อันจะเปนการสงเสริมใหเกิดผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายใหมในตลาด
• นโยบายการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
Universal
Service
Obligation (USO) โดย ในป 2555 กสทช. ไดจัดทําแผนแมบท USO อนุมัติกรอบการจัดตั้ง
กองทุน
USO เพื่อจัดสรรงบประมาณ พรอมทั้งอนุมัติงบประมาณเพื่อการสรางโครงขายบริการอินเทอรเน็ตไรสาย
แบบ Wi-Fi สาธารณะทั่วประเทศ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการเทคโนโลยีสารสนเทศไดสะดวก
ขึ้น อันจะสงผลตอการเติบโตของอุตสาหกรรมในทายที่สุด
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4.4.2.

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันในป 2555 และ ประมาณการป 2556
จากรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทยประจําป 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ไดเปดเผยขอมูลการสํารวจวิจัยมูลคาตลาดบริการโทรคมนาคมใน
ป 2555 มีมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 2.7 แสนลานบาท หรือคิดเปนมูลคาของตลาดบริการโทรคมนาคมเมื่อเทียบกับขนาดหรือ
มูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจําป (Gross Domestic Product: GDP at Current Market Prices)
เทากับรอยละ 2.39 หรือ รอยละ 5.56 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาคงที่ (Real GDP) โดยเปนมูลคาตลาดที่
เติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 9.7 โดยตลาดบริการโทรคมนาคมหลักที่มีมูลคาสูงสุด คือ ตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ใน
สัดสวน รอยละ 76 ของมูลคาตลาดรวม นอกจากนี้ คาดวาในป 2556 มูลคาตลาดบริการโทรคมนาคมจะยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นถึงรอย
ละ 13 ตอป คาดการณมูลคาตลาดบริการโทรคมนาคมในป 2559 จะเติบโตสูงเพิ่มขึ้นถึง 5.4 แสนลานบาท หรือมีอตั ราเติบโต
เพิ่มขึ้นรอยละ 24 จากปกอนหนา โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ประมาณรอยละ 17
จากภาพรวมของการแขงขันในตลาดบริการโทรคมนาคมในปที่ผานมา มีการแขงขันไมสูงนัก แตดวยแรง
ขับเคลือ่ นหลักในตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่มีการเปลีย่ นแปลงครั้งสําคัญจากผลของการออกใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ยาน 2.1 GHz หรือใบอนุญาต 3G ของ กสทช. เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ที่ผานมาจะสงผลให
ผูใหบริการทั้ง 3 ราย ไดแก บริษทั แอดวานซไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด, บริษัท ดีแทคเนทเวอรค จํากัด และ บริษัท เรียลฟวเจอร
จํากัด เปดใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G อยางเปนทางการไดภายในป 2556 อันจะสงผลกระทบทางตรงกับมูลคาตลาดบริการ
โทรคมนาคม และตลาดไอซีทีที่เกีย่ วของ เชน อุตสาหกรรมซอฟตแวร Content และการพัฒนา Game Application ตางๆ จะมี
มูลคาเพิ่มขึ้นสอดคลองกับการใชบริการ 3G นอกจากนี้ ยังสงผลกระตุนเศรษฐกิจโดยรวมดานการลงทุนของประเทศอยางมาก เชน
การลงทุนสรางเครือขาย การติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม เปนตน

ที่มาของขอมูลประมาณการเศรษฐกิจ จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 และ ประมาณการอัตราการขยายตัว
ของ GDP ณ ราคาคงที่ป 2555 รอยละ 5.5
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นอกจากนี้ ดวยการลงทุนสรางโครงขาย 3G และ Telecom Infrastructure บริษัทวิจยั IDC ไดคาดการณอัตรา
การเติบโตของตลาดไอซีทีประเทศไทยในป 2556 เทากับ 9.8% ทําใหมูลคาตลาดไอซีทีรวมมีมูลคาเทากับ 21 ลานเหรียญสหรัฐ
บริษัทวิจัย Frost & Sullivan ไดวิเคราะหการเขาสูยุคของ3G วาจะทําใหตลาดฮารดแวรกลุมอุปกรณพกพา
โดยเฉพาะแท็บเล็ต พีซี จะมีราคาที่ถูกลง และมีทางเลือกมากขึ้น ซึง่ จะเปนปจจัยให mobile devices ซึ่งมียอดการเติบโตทั่วโลก
พุงกวา 76% ในป2555 ที่ผานมา จะมีอัตราการเติบโตเปน 2 เทา โดยจะมีสัดสวนมากกวา 60% ของตลาดเครื่องคอมพิวเตอร
ทั้งหมด โดยปจจัยที่เปนตัวกระตุน คือ การเพิ่มขึ้นของการใชงานแท็บเล็ตในองคกร ซึง่ ปจจุบันมีสัดสวนกวา 10% ของการใชงาน
แท็บเล็ตทั้งหมด ทําใหคาดการณวาตลาดสมารทโฟนป 2556 มีโอกาสเติบโตไดถึง 10 ลานเครื่อง จากเดิมป 2555 ตลาด
สมารทโฟน รวมมียอดซื้อขายประมาณ 3.3-3.5 ลานเครื่อง เทานั้น สําหรับตลาดคอมพิวเตอรในประเทศไทยป 2555 มีอัตราการ
เติบโต 25% ในดานซอฟตแวรธุรกิจ และ โมบายแอพพลิเคชั่น ตลาดคอนเทนตจะเติบโตขึ้นเรือ่ ยๆ โดยจะมีการเพิ่มขึ้นของจํานวน
mobile applications ในตลาดอีกเกือบ 50% จากปที่แลว และจะผลักดันมูลคาตลาดรวมถึง 1,000 ลานบาท
นอกจากนี้ จากมติบอรดกระจายเสียงของ กสทช. ที่มีการกําหนดใหระบบมาตรฐาน DVB-T 2 เปนมาตรฐาน
ระบบโทรทัศนดิจทิ ัลภาคพื้นดินของไทย (Digital Terrestrial Television) จะทําใหภาคครัวเรือนจํานวน 22 ลานครัวเรือน ตองจัดหา
กลองสําหรับการรับชม (Set-Top-Box) เพื่อการรับชมทีวีระบบใหม ทําใหตลาดโดยรวมของการผลิต นําเขา และตลาดการซื้อทีวี
ระบบใหม จะเติบโตจากนโยบายดังกลาว นอกจากนี้ จากการวิจัยของ บริษัท นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช ประเทศไทย จํากัด คาดหมายวา
อุตสาหกรรมโฆษณาผานสื่อทีวี ดังกลาว มีโอกาสเติบโตจากป 2555 ที่มีมูลคา 6.8หมื่นลานบาท เปน1 ลานลานบาท ภายใน 5 ป
เมื่อทุกครัวเรือนเขาถึงโทรทัศนดิจทิ ัล ซึ่งจะกระตุนใหงบโฆษณาทีวีเติบโตตามไปดวย
4.4.3.

แนวโนมเทคโนโลยีป 2556
ในป 2556 รูปแบบตลาดดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร จะมีการเปลีย่ นแปลงครั้งใหญ โดยเฉพาะ
รูปแบบการใหบริการดานไอทีที่
อิทธิพลการใชจา ยจากผูบ ริโภค
จะเปนหนึง่ ในตัวขับเคลือ่ นการใชจายดานไอซีทีของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการประยุกตใชอปุ กรณ Smart Devices ในภาคธุรกิจอยางแพรหลายประกอบกับการใหบริการเต็มรูปแบบของ
การสือ่ สารแบบ 3G จากผูใหบริการทุกราย สิ่งตางๆ เหลานี้จะสงผลตอการประยุกตใชเทคโนโลยีดวยกันทัง้ สิ้น โดยแนวโนมเทคโนโลยีที่
มีสวนสําคัญในการกระตุน ตลาดไอซีทีในป 2556 ไดแก
• เทคโนโลยี LTE (Long Term Evolution) หรือ 4G - ภายหลังจากการประมูลคลืน่ ความถี่ 3G เทคโนโลยี
สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ทอี่ ยูในความสนใจ และเปนแนวโนมที่สําคัญของประเทศไทยถัดไปคือเทคโนโลยี
4G ซึ่งมีความเร็วสูงกวา 3G ถึง 7 เทา และใหบริการบนยานความถี่ 2300 MHz.ที่ทีโอทีเปนผูครอบครอง
คลื่น และ 1800 MHz ทีจ่ ะหมดอายุสัมปทานในเดือนกันยายนป 2556 โดยมีบริษทั DPC ซึ่งเปนบริษทั ลูก
ของ AIS ถือการครอบครองอยู โดยคาดวา กสทช. จะสามารถนําคลืน่ ความถี่ 1800 MHz. มาเปดประมูลในป
2557
• Mobile Device Battles - ตลาดโทรศัพทมือถือประเภทสมารทโฟนและแท็บเล็ต มีแนวโนมขยายตัวสูงมาก
และจะไดรับความนิยมสูงกวาคอมพิวเตอรพีซีและโนตบุก และจะเปนปจจัยในการเพิ่มการใชงานขอมูลขอ
งบรอดแบนดทงั้ เทคโนโลยีมสี ายและไรสาย โดย Gartner คาดการณวาในป 2556โทรศัพทมอื ถือจะเปน
อุปกรณหลักแซงหนาเครือ่ งพีซี จากการที่ผูคนทัว่ ไปใชในการเลนอินเตอรเน็ต และในป 2558 โทรศัพทมอื ถือ
80% จะเปนเครือ่ งสมารทโฟน โดยที่ 20% อาจเปนเครื่อง Window Phone และในป 2558 เครื่องจะมีจํานวน
เปนครึง่ หนึง่ ของเครื่อง Laptop โดยที่จะมาเปนอันดับหนึ่งคือ Android ตามดวย Apple iOS โดยมี
Windows 8 เปนอันดับสาม ตอไปองคกรทั่วไปจะตองสนับสนุนทั้งการใชงานเครือ่ งพีซีทวั่ ไป และ Windows
8 ทีเ่ หมาะกับการใชงานองคกรมากกวาการใชงานทั่วไป
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• From Consumerization to Personal Ecosystem - การนําเครื่องสมารทโฟนสวนบุคคลมาใชในการทํางาน
ภายในองคกรเพิ่มขึ้น และจะเปนตัวผลักดันใหองคกรตางๆ ออกแบบนโยบายดานเครือขายไอทีเพิ่มขึน้ เพือ่
สงเสริมใหเกิด BYOD (Bring-Your-Own-Device) ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานที่
นําเครือ่ งสมารทโฟนสวนบุคคลมาใชในการทํางาน รวมถึงการจัดการธุระสวนบุคคลจากสถานที่ทํางาน
• Personal Cloud - จะเขามาแทนทีเ่ ครื่องพีซีในการทีผ่ ูใช ใชเก็บขอมูลสวนตัวตางๆ ใชในการ เขาถึงบริการ
ตางๆ และเก็บขอมูล preferences สวนตัวตางๆ ทีใ่ ชในเชิงดิจิทัล ผูใชจะสามารถใช Personal Cloud จากที่
ไหน เวลาไหน และอุปกรณใดก็ได โดย Personal Cloud ของแตละคนคงจะไมไดขนึ้ อยูก ับเทคโนโลยีหรือ
Platform หนึ่งเดียว ทัง้ นี้คุณลักษณะที่สําคัญของ Personal Cloud ก็คือ Cloud Storage และการ sync กัน
กับทุกอุปกรณ
• Enterprise App Stores - Gartner ระบุวาในป 2557 องคกรสวนใหญจะใหพนักงานโหลด Mobile
Application ผาน private application stores ซึ่งจะเปลีย่ นบทบาทของไอทีในองคกร จากผูที่วางแผนบริหาร
สวนกลางมาเปนผูจัดการการตลาด นอกจากนี้ในอนาคตจะเห็นโซลูชั่นของ Cloud และ Mobile หลอม
รวมเขาหากัน
• The Internet of Things - เรียกยอวา IoT คือ การที่อินเตอรเน็ตจะขยายตัวเขาเชือ่ มตออุปกรณอื่นๆเชน
embedded sensors และ NFC payment ซึ่งก็จะทําใหคําวา mobile มีความหมายครอบคลุมมากกวา
โทรศัพทมอื ถือ ซึ่งอุปกรณทเี่ ปน Intelligent Device เหลานี้ จะสามารถเชือ่ มตอผานเทคโนโลยีตางๆ อาทิ
เชน NFC, Bluetooth, LE และ Wi-Fi ตัวอยางของอุปกรณเหลานี้คอื wristwatch displays, healthcare
sensors, smart posters, และ home entertainment systems ซึ่งจะทําใหเห็นรูปแบบธุรกิจใหม เชน Digital
Supply Chain หรือ Smart City ที่สามารถใชอปุ กรณตางๆ เขาถึงบริการที่หลากหลาย
• Hybrid IT and Cloud Computing - Cloud Computing เปนเทคโนโลยีที่เริ่มไดรับการยอมรับมากขึน้ ในปที่
ผานมา แตในป 2556 จะเริ่มหลักการผสมผสานไอที (Hybrid IT) ที่องคกรตางๆ จะมีการพัฒนา Private
Cloud และสราง Platform ในการบริหารจัดการ Cloud ที่สามารถบริหาร Services ทั้งภายในและภายนอก
องคกรได และไอทีในองคกรก็จะทําหนาที่เปน Broker ใหกับ Services เหลานั้น
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5.0

ทรัพยสินทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสนิ ทรัพยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
สินทรัพยหลัก
(หนวย: บาท)
สินทรัพยถาวร

ลักษณะกรรมสิทธิ
/ ภาระผูกพัน

มูลคาทางบัญชี

คาเสื่อมสะสม

มูลคาทางบัญชี
สุทธิ

ที่ดิน (1)

2,000,000

-

2,000,000

อาคาร (1)

1,239,235

1,190,431

48,804

สวนปรับปรุงอาคาร

3,438,663

3,427,448

11,215

เครื่องโทรศัพทสาธารณะ (2)

7,567,451

6,100,617

1,466,834

เปนเจาของ /

12,580,017

12,152,310

427,707

ไมมีภาระผูกพัน

80,015,381

66,629,122

13,386,259

8,361,309

8,361,293

115,202,056

97,861,221

สิ่งปรับปรุงสินทรัพยเชา (3)
เครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและ อุปกรณสุทธิ

16
17,340,835

หมายเหตุ 1. บริษัทยอยเปนเจาของที่ดินและอาคารพาณิชย 4 ชั้นเพื่อเก็บสินคาคงเหลือและเอกสารของบริษัทยอย มีพื้นที่
รวม 21.3 ตารางวา ตั้งอยูเลขที่ 117/16 หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ทั้งนี้
สินทรัพยดังกลาวไมมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินใด บริษัทยอยไดทําประกันภัยอาคารและสินคาสําหรับการ
เสี่ยงภัยทุกชนิดในวงเงิน 4,000,000 บาท โดยมีอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2557
2. เครื่องโทรศัพทสาธารณะเปนตนทุนอุปกรณและคาใชจายในการติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะ
ซึ่งวันที่
22 พฤศจิกายน 2550 บริษัทไดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 1 (บริการโทรศัพทสาธารณะ)
และวันที่ 26 มกราคม 2554 สํานักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติไดอนุมัติใหบริษัทยกเลิกใบอนุญาตดังกลาว โดยบริษัทไดนําทรัพยสินดังกลาวใหเชากับบริษัทในเครือที่
มีใบอณุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 1 (บริการโทรศัพทสาธารณะ) ตอไป
3. สิ่งปรับปรุงสินทรัพยเชา ไดแก คาปรับปรุงและตกแตงในสวนของสํานักงานเชา
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6.0

ขอพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายที่ยังไมสนิ้ สุด แตไมมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทที่
มีจํานวนสูงกวารอยละ 5.0 ของสวนของผูถอื หุน และบริษัทไมมีขอพิพาทที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนยั สําคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด (“CCS”) ซึ่งเปนบริษัทยอย มีขอพิพาททางกฎหมาย
โดยสรุปดังนี้
1. ขอพิพาทระหวาง CCS กับ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
ในไตรมาสที่สองของป 2554 บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) โดยบริษัท พีแพลนเนอร จํากัด ผูบริหารแผนฟนฟู
กิจการ นําเสนอขอพิพาทที่เกีย่ วของกับสัญญาจัดหาระบบบริการลูกคาและระบบพิมพใบแจงหนี้ เขาสูสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เปนคดีหมายเลขดําที่ 60/2554 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2554 และคดีนี้ศาลลมละลายกลางไดประทานอนุญาตให CCS สามารถนําเสนอขอเรียกรองแยงเขาสูสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเรียกรองใหบริษัท ทีทแี อนดที จํากัด (มหาชน)
ชําระราคาสินคาและบริการที่ยังคางอยูตามสัญญาดังกลาว ตลอดจนคาเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดย CCS ได
นําเสนอขอเรียกรองแยงไปยังสถาบันในไตรมาสแรกของป 2555
ซึ่งขณะนีอ้ ยูในระหวางกระบวนการในชั้น
อนุญาโตตุลาการ
2. ขอพิพาทระหวาง CCS กับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)
ในไตรมาสที่สามของป 2555 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) ยื่นฟองตอศาลจังหวัดนนทบุรี เปนคดีแพง
คดีหมายเลขดําที่ พ.1407/2555 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 กรณีผิดสัญญาและเรียกรองใหชําระคาสินคาสําหรับ
งานที่เกี่ยวของกับระบบงานกําหนดราคาโอนและระบบงานบริหารสินทรัพยและหนี้สิน ขณะนี้คดีดังกลาวอยูในชั้น
ไกลเกลี่ยของผูไกลเกลี่ยประจําศาลจังหวัดนนทุบรี
3.

ขอพิพาทระหวาง CCS กับ บริษัท จีเอเบิล จํากัด
ในไตรมาสที่สองของป 2555 บริษัท จีเอเบิล จํากัด ยื่นฟองตอศาลจังหวัดนนทบุรี เปนคดีแพง คดีหมายเลขดําที่
พ.721/2555 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 กรณีผิดสัญญาจาง และเรียกรองใหชําระราคาคาจางในสวนที่เหลือตาม
สัญญา สําหรับงานพัฒนาระบงานจากภายนอก โครงการคลังขอมูลธนาคารออมสิน คดีนี้ CCS ไดฟองแยงเรียก
คาเสียหายจากกรณีที่บริษัท จีเอเบิล จํากัด ทิ้งงาน ขณะนี้คดีดังกลาวศาลนัดสืบพยานในเดือนเมษายน 2556
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7.0

โครงสรางเงินทุน
7.1

หลักทรัพยของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 706,457,300 บาท และมีทุนจดทะเบียนซึ่งออกและ
เรียกชําระเต็มมูลคาแลว จํานวน 706,457,300 บาท แบงเปนหุนสามัญ 706,457,300 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ขอตกลงระหวางผูถือหุน
- ไมมี 7.2

โครงสรางผูถือหุน
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
รายชือ่ ผูถือหุน
1. บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด
3. บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
4. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
5. นายวิชัย บุญสถิรพงศ
6. นางสิริพร ศิริสุวัฒน
7. นางสุนีย วงษโชติปนทอง
8. สิบเอกหญิงพิศมัย วงศทรัพยประเสริฐ
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
10. นายปริญญ จิราธิวัฒน
หมายเหตุ

จํานวนหุน
231,714,400
64,027,700
63,918,000
18,000,000
12,100,000
8,890,000
6,330,200
5,800,000
5,492,100
5,399,300

(%)
32.80
9.06
9.05
2.55
1.71
1.27
0.89
0.82
0.77
0.76

ผูถือหุนรายใหญลําดับที่ 1-3 เปนกลุมผูถ ือหุน ที่มีอํานาจควบคุมบริษัท เนื่องจากบริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวสิ จํากัด และบริษัท
ที.เจ,พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือวาเปนกลุมผูถอื หุน รายใหญ
ที่สดุ ถือหุน รวมกันรอยละ 50.91 ของจํานวนหุนที่ชําระแลว

7.3

นโยบายการจายเงินปนผล
จากการประชุมผูถ ือหุนสามัญประจําป 2551 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2551 นั้น ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติการขยาย
ความนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทใหเปนดังนี้
“บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลตามงบ
การเงินเฉพาะบริษัท โดยที่การจายเงินปนผลนั้น จะตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษทั อยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็
ตาม บริษัทอาจกําหนดใหจายเงินปนผลในอัตราทีน่ อยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินจาก
กําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายกิจการการดําเนินงานของบริษัทตอไป”
สําหรับบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผล โดยจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานและสภาพคลองทางการเงินของ
บริษัทยอย ณ ขณะนั้น
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8.0

การจัดการ
8.1

โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สํานักตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจัดการ
สํานักกรรมการผูจัดการ

สวนงานทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผูจัดการ

หนวยธุรกิจบริการ
โทรคมนาคม

หนวยธุรกิจโครงการ
ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายบริหารโครงการ

ฝายบริหารลูกคาหลัก

ฝายบริหารสํานักงาน

สวนงานพัฒนาธุรกิจ

สวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายสนับสนุนดานเทคนิค

โครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังมีรายละเอียดดังนี้
8.1.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 7 ทาน ดังนี้
1 นายปลื้มใจ สินอากร
กรรมการ
2 นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
3 นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย
กรรมการ
4 นางนิตย วิเสสพันธุ
กรรมการ
5 นายอาภรณ เกงพล
กรรมการอิสระ
6 วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
7 นายมณฑล สุดประเสริฐ
เลขานุการบริษัท
นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท
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ในรอบป 2555 บริษัทไดจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจํานวน 9 ครั้ง และจํานวนครั้งที่
กรรมการแตละรายเขารวมประชุมมีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายนามคณะกรรมการ
1. นายปลื้มใจ สินอากร
2. นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
3. นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย
4. นางนิตย วิเสสพันธุ
5. นายอาภรณ เกงพล
6. วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
7. นายมณฑล สุดประเสริฐ

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

การเขารวมประชุม /
การประชุมทั้งหมด
8/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9

กรรมการผูมอี ํานาจลงนามแทนบริษทั
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ไดแก นายปลื้มใจ สินอากร นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย นางนิตย วิเสสพันธุ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชือ่ รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
คณะกรรมการมีอาํ นาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตาม กฎหมาย
วัตถุประสงค และ ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ ือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสจุ ริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาทีท่ ี่สําคัญได ดังนี้
1

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิน้ สุดรอบระยะ

2

จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง

เวลาบัญชีของบริษัท

3 จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่ง
ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอทีป่ ระชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4 คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพือ่ ใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือ แกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร มีอาํ นาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน
ตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอํานาจนั้นตองไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตาม
นโยบายแล หลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
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5 กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแล
การบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้
คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถอื หุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถ ือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
ใหแกบุคคลอื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขาย
ทรัพยสนิ ที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6 พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน
คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7

แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

และ

ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง

8 กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อ
ประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผอู นื่ เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถอื หุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
9 กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญา
ที่บริษัททําขึ้น หรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษทั ในเครือ
อํานาจในการอนุมัติการดําเนินการทางการเงินของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจาย การจัดซื้อ จัดจาง เชา เชาซื้อ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 30 ลานบาท (สามสิบลานบาท)
หรือจํานวนเทียบเทา หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติการเขาประมูลงาน
และ/หรือการเขารวมกับผูอื่นเพื่อการประมูลงานสําหรับงานประมูลแตละโครงการในวงเงินไมเกิน 200 ลานบาทหรือเทียบเทา
ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกประธานกรรมการ จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติ
รายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสว นไดเสีย หรือผลประโยชน ในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท ตามกฎเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่
ประชุม ผูถ ือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว ตามขอบังคับของบริษทั หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปน
การอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจน
แลว
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณามอบอํานาจใหแก คณะกรรมการบริหาร ประธาน
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท โดย
ไดมีการกําหนดขอบเขตและวงเงินในแตละระดับอยางชัดเจน ทั้งนี้ ไมมีการมอบอํานาจในลักษณะไมจํากัดวงเงินแตอยางใด
8.1.2

คณะกรรมการบริหาร
เนื่องจากการสรรหาบุคคลเขามาเปนกรรมการบริหาร แทนกรรมการบริหารที่ลาออก ยังอยูในระหวางการ
พิจารณา อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารจึงดําเนินการโดยคณะกรรมการของบริษัท
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ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 และครัง้ ที่
1/2549 เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2549 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ในการ
บริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ
โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมตั ิและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผล
การดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบทีส่ ําคัญไดดังนี้
1 มีอํานาจกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และทิศทางกลยุทธของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
2 กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน และจัดเตรียมงบประมาณรายจายประจําป และ
งบประมาณสําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจ (งบประมาณประจําป) เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
3 จัดโครงสรางองคกรและระบบการบริหารงาน
ดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจเพื่อใหการ

4 กําหนดโครงสรางเงินเดือนและคาจาง และจัดทําหลักเกณฑในการจายคาตอบแทนทัง้ ที่เปนตัวเงิน
และที่มิใชตัวเงิน และหลักเกณฑในการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสใหเหมาะสมกับสถานการณของบริษทั ในแตละป
5 มีอํานาจประเมินผล แตงตั้ง โยกยาย ถอดถอนพนักงานของบริษัท ในตําแหนงที่ต่ํากวากรรมการ
ผูจัดการลงมาจนถึงระดับผูชวยผูอ าํ นวยการ
6

ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท

ใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได

อนุมัติแลว
7 มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจาย การจัดซื้อ จัดจาง เชา เชาซือ้ ทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินงานและการ
ลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 200 ลานบาท (สองรอยลานบาท) หรือจํานวน
เทียบเทา หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8 มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกู การขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายใน
วงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 200 ลานบาท หรือจํานวนเทียบเทา หรือจํานวนอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9 มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเปดบัญชีธนาคารทุกชนิดทุกประเภท
นามของบริษทั ในการเบิกจายบัญชีธนาคารดังกลาว

และการกําหนดเงื่อนไขการลง

10 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
11 มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจาย การจัดซื้อ จัดจาง เชา เชาซือ้ และอื่นๆ ที่เกีย่ วกับการดําเนินงาน
และการลงทุน ที่ไมใชการดําเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 50 ลานบาท
หรือจํานวนเทียบเทา ในกรณีที่เกินกวากําหนดใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
12 มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติการเขาประมูลงาน
และ/หรือการเขารวมกับผูอื่นเพื่อการ
ประมูลงานสําหรับงานประมูลแตละโครงการในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาทหรือเทียบเทา ในกรณีทเี่ กินกําหนดใหนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
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อํานาจในการอนุมัติการดําเนินการทางการเงินของประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจาย การจัดซื้อ จัดจาง เชา เชาซือ้ ที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 30 ลานบาท (สามสิบลาน
บาท) หรือจํานวนเทียบเทา หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติการเขา
ประมูลงาน และ/หรือการเขารวมกับผูอ ื่นเพื่อการประมูลงานสําหรับงานประมูลแตละโครงการในวงเงินไมเกิน 200 ลานบาทหรือ
เทียบเทา
ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร จะไมรวมถึงอํานาจ
และ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชน ในลักษณะอื่น
ใดขัดแยงกับบริษทั ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึง่ การอนุมัตริ ายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถอื หุนเพือ่ พิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว ตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกําหนด
กรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว
8.1.3

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิ 3 ทาน ดังนี้
1 นายอาภรณ เกงพล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2 วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
กรรมการตรวจสอบ
3 นายมณฑล สุดประเสริฐ
กรรมการตรวจสอบ
โดย วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทาน

งบการเงินของบริษัท
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ไดมีการกําหนด
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท รวมทั้งการ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทดังตอไปนี้
1 สอบทานใหบริษทั มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2 สอบทานใหบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอืน่ ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3 สอบทานใหบริษทั ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคล ซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูส อบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง
5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
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6 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชือ่ ถือไดของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกีย่ วของกับธุรกิจของบริษัท
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
6.7 ความเห็นหรือขอสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎบัตร (charter)
6.8 รายการอื่นทีเ่ ห็นวาผูถอื หุนและผูล งทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7 สอบทานใหบริษทั มีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8 ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก ใหประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนีเ้ มื่อครบวาระการดํารงตําแหนงแลว
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนงตามวาระ
อาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงไดอีก ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการแตงตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน เปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบเปนองคคณะ โดยบุคคลที่เขาเปน
กรรมการตรวจสอบแทน จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูข องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
8.1.4

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ดังนี้
1. นายอาภรณ เกงพล
ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
2. นายปลื้มใจ สินอากร
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
3. วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน มีดังนี้
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 ไดมีการกําหนด
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท
รวมทั้งการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทดังตอไปนี้
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1 กําหนดนโบายคาตอบแทนสําหรับ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจดั การ และคณะอนุกรรมการ
ชุดตางๆ (Committee) ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
2 กําหนดคาตอบแทนประจําปและผลประโยชนอื่นๆ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ (Committee) ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
3

สําหรับคณะกรรมการบริษทั

และ

ประเมินผลการทํางานและกําหนดคาตอบแทนประจําป และผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการ

ผูจัดการ
4 พิจารณาจัดสรรหลักทรัพยที่ออกตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน
ของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการออกหลักทรัพยที่เกี่ยวของนั้นๆ
ทั้งนี้ ในการปฏิบตั ิหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
ของบริษัทโดยตรง และใหประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 3 ป ทั้งนี้เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงแลว ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ที่พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก
ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะไมรวมถึงอํานาจในการอนุมัติรายการใด
ที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนหรือบุคคลที่เกีย่ วโยงกับคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชน ในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึง่ การอนุมัติ
รายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ ือหุน
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ
ดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกีย่ วของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรม
การคาปกติ ทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว
8.1.5

ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผูบริหารของบริษัทประกอบดวย 5 ทาน ดังนี้
1. นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
กรรมการผูจัดการ
2. นายอนุชิต จุฑมาตยางกูร
รองกรรมการผูจัดการ
3. นายประเสริฐ โตวิวัฒน*
ผูอํานวยการหนวยธุรกิจบริการโทรคมนาคม
4. นายวิชัย ตันจริยภรณ
ผูอํานวยการหนวยธุรกิจโครงการ
5. นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
หมายเหตุ *นายประเสริฐ โตวิวัฒน ไดเกษียณอายุตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทอยูระหวาง
การพิจารณาสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงตอไป

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ ดั การมีดังนี้
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 และครัง้ ที่
1/2549 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 ไดมีการกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการในการบริหารงานใน
เรื่องเกีย่ วกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ดังตอไปนี้
1
มีอํานาจดําเนินการเปนผูบริหารงานจัดการ และควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ตลอดจนมีอํานาจในการมอบหมาย
ใหบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควร ทําหนาที่จัดการและดําเนินการแทนกรรมการผูจัดการในเรื่องที่จําเปนและสมควร โดย
ใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการผูจดั การซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท
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2
มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจาย การจัดซือ้ จัดจาง เชา เชาซือ้ ตามงบประมาณประจําปที่
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว ตลอดจนคาใชจาย การจัดซื้อ จัดจาง เชา เชาซื้อ ที่เกีย่ วกับการดําเนินงานและการลงทุน
ตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 5 ลานบาท (หาลานบาท) หรือจํานวนเทียบเทา หรือเปนไป
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3

มีอํานาจประเมินผล แตงตั้ง โยกยาย ถอดถอนพนักงานของบริษัท ในตําแหนงที่ต่ํากวาผูชวย

ผูอํานวยการลงมา
4
อํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติการเขาประมูลงาน
ประมูลงานสําหรับงานประมูลแตละโครงการในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาทหรือเทียบเทา

และ/หรือการเขารวมกับผูอ ื่นเพื่อการ

ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอืน่ ที่กรรมการผูจัดการเห็น
สมควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถอื หุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับ
ของบริษัท หรือกฎหมายที่เกีย่ วของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัตริ ายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของ
บริษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว
8.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
8.2.1

การสรรหากรรมการบริษัท
เนื่องจากในปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการยอย เพื่อทําหนาที่ดานการ
สรรหาโดยเฉพาะ ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท จึงดําเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท
โดย มิไดผานขัน้ ตอนของคณะอนุกรรมการยอยดานการสรรหา อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี
ความรู ความสามารถ และเอือ้ ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการจะเปนผูพ ิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ
คุณสมบัติของมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2543 และจะเสนอทีป่ ระชุมผูถอื หุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใช
เสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
สิทธิของผูถอื หุนในการแตงตั้งคณะกรรมการ
ในการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
1

ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ

2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มอี ยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูอ อกเสียงชี้ขาด
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ทั้งนี้ ขอบังคับบริษัทไดกําหนดองคประกอบการแตงตั้ง หรือถอดถอน หรือการพนจากตําแหนงกรรมการ
บริษัท ดังนี้
1
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่เปนบุคคลธรรมดาจํานวนไมนอยกวา 5 คน
และกรรมการไมนอยกวากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ทั้งนีก้ รรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของ
บริษัทหรือไมก็ได
2

ใหที่ประชุมผูถอื หุน เลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑท่กี ลาวไวขางตน

3
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการไมอาจแบงออกใหเปนสามสวนได ก็ใหออกโดยใหมจี ํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม ทั้งนีก้ รรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได โดยกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงใน
ปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปน
ผูออกจากตําแหนง
4
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง จะตองยื่นจดหมายลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับ
แตวันที่จดหมายลาออกไปถึงบริษทั
5
ที่ประชุมผูถอื หุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่สว นของจํานวนผูถ อื หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถอื โดยผูถ ือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกวา
2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขา
มาแทน ทัง้ นี้ มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสีข่ องจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู
8.2.2 การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแ ตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัท
ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกีย่ วกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท
กําหนดนโยบาย
แผนธุรกิจ
งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายทีก่ ําหนด
8.2.3 การสรรหากรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน เขารวมในคณะกรรมการ
ของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับและ/หรือระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยแตละทานจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ 3 ป ซึ่งมีหลักเกณฑและคุณสมบัติในการคัดเลือกดังตอไปนี้
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1 ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมอี ํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกีย่ วของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ดวย
2 ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษทั ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน รายใหญ หรือของผูมอี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้ง/แตงตั้ง ทั้งนี้ลักษณะ
ตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถอื หุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท
3 ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบ ริหาร ผูถือหุน รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบ ริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4 ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะทีอ่ าจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผู
ถือหุนที่มีนยั หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้ง/
แตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการ
รับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแตยี่สบิ ลานบาทขึ้นไป
แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาว ใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5 ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถอื หุนที่มีนยั ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมอี ํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรบั การเลือกตั้ง/แตงตั้ง
6 ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถอื หุนที่มนี ัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้ง/แตงตั้ง
7 ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถอื หุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึง่ เปนผูทเี่ กี่ยวของกับผูถอื หุน รายใหญ
8 ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัย กับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุน เกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนทีม่ ีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอืน่ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและ
เปนการแขงขันทีม่ ีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษทั ยอย
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9

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษัท

10 ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถ ือหุนของบริษัทใหเปนกรรมการตรวจสอบ
11 กรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระ
และตองไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษทั ยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจด
ทะเบียน
12 มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
13 มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมี
กรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือ
ของงบการเงินได
8.3

คาตอบแทน
8.3.1

คาตอบแทนกรรมการทีเ่ ปนตัวเงิน (กอนหักภาษี)
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ โดยไดจัดสรรคาตอบแทนกรรมการคณะตางๆ ตามวงเงินทีไ่ ดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถ อื หุนประจําป 2555 เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2555
คาตอบแทนกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบ ริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
คาบําเหน็จของกรรมการ
หมายเหตุ

คาตอบแทนตอเดือน (บาท)
ป 2554
ป 2555
40,000
40,000
20,000
20,000
30,000
30,000
30,000
30,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
10,000
10,000
5,000
5,000
คาเบี้ยประชุมครั้งละ
คาเบี้ยประชุมครั้งละ
5,000
5,000
คาเบี้ยประชุมครั้งละ
คาเบี้ยประชุมครั้งละ
5,000
5,000
มี
มี

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 ไดมีมติอนุมัติจาย
คาบําเหน็จใหแกกรรมการตรวจสอบ 3 ทานๆ ละ 100,000 บาท
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คาตอบแทนผูบริหาร
จํานวนผูบริหาร (ราย)
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร
รูปแบบคาตอบแทน

8.3.2

ป 2555
5
10,236,372
เงินเดือนและโบนัส

คาตอบแทนอื่นสําหรับผูบริหาร (ถามี)
บริษัทไดมีการสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลีย้ งชีพใหแกผบู ริหารในป 2555 เทากับ 758,587.08 บาท

8.4

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทไดักําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการเพื่อใชเปนแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีค่ รอบคลุม
หลักการทั้ง 5 หมวด ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถอื หุนทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและใน
ฐานะเจาของบริษัท เชน สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอน หลักทรัพยท่ตี นถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท สิทธิใน
การไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจใน
เรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่
สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1 บริษัทจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิน้ สุดรอบบัญชี สําหรับ
การประชุมผูถอื หุน คราวอื่น จะเปนการประชุมวิสามัญผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในการจัดประชุม
ดังกลาวบริษัทจะจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนรับทราบลวงหนากอนวัน
ประชุม 7 วันหรือ 14 วัน แลวแตเรือ่ งที่จะพิจารณา และลงประกาศหนังสือพิมพแจงวันนัดประชุมลวงหนาเปนเวลา 3 วันติดตอกันก
อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแตละวาระการประชุมจะมีขอเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
2 ในกรณีที่ผถู ือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง
บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับ
หนังสือนัดประชุมหรือ Download ไดจาก Website ของบริษัท
3 ในการประชุม บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถซักถาม หรือแสดงความเห็นตอที่ประชุมในประเด็นตางๆ
อยางเทาเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผูถือหุนจะมีกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม รวมทั้ง
จะมีการบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
4 ภายหลังการประชุมแลวเสร็จ บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมที่แสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน เพื่อให
ผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีนโยบายที่จะการสรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ
ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ โดยเฉพาะกับผูถือหุนสวนนอย บริษัทกําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูมีหน
าที่ดูแลผูถือหุนสวนนอย
การดําเนินการประชุมเปนไปตามขอบังคับบริษัทตามลําดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแตละวาระ
ครบถวน มีการแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน รวมทั้งจะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
โดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผถู ือหุนไม
สามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุม
แทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ไดจาก
Website ของบริษัท
การลงคะแนนเสียงเปนไปอยางโปรงใสตามลําดับวาระที่กําหนด ในการประชุม ผูถ ือหุนมีโอกาสใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงอยางเปดเผยในวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการได
มาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน ในวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการดวย
การลงมติเปนรายคนดวย
บริษัทจัดทําบันทึกขอกําหนดดานจริยธรรม ระบุถึงการรักษาความลับของบริษัทสําหรับพนักงานเพื่อปองกันการ
เปดเผยขอมูลหรือขาวสารอันเปนความลับของบริษทั และบริษัทยอย และมีบทลงโทษสําหรับผูที่นําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชน
สวนตน หรือใชในทางที่ทําใหบริษัทไดรับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งตองไมทําการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของ
บริษัทโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันก
อใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งหมายถึง
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูลภายใน (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกลาว) โดยหามบุคคลที่เกี่ยวของทําการซือ้ ขายหลักทรัพยของบริษัทภายใน 1 เดือน กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจําปบริษัทไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ผบู ริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท
และบทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษทั ของตนเอง
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน
ทําการใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ เพื่อเผยแพรตอสาธารณะตอ ไป
ทั้งนี้ บริษัทไดกาํ หนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช หรือนําไป
เปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปน
หนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณีเปน ตน
หมวดที่ 3
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน และ
ผูบริหารของบริษทั หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา เปนตน โดยบริษัทตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผู
มีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอ
กําหนดที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนีบ้ ริษัทยังสงเสริมใหมีความรวมมือ
ระหวางบริษัทและกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุม เพื่อสรางความมั่นคงใหแกบริษัทตามแนวทางดังตอไปนี้
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ผูถือหุน

:

บริษัทมุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแก
ผูถือหุน
โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาวรวมทั้งการดําเนินการ
เปดเผยขอมูลอยางโปรงใสและเชือ่ ถือได

พนักงาน

:

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานบริษัท
ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งของบริษัท
บริษัทจึงมุงใหการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกบริษัท อีกทั้งยังสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี มี
การทํางาน
เปนทีม และเสริมสรางบรรยากาศและความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน

คูแขง

:

บริษัทปฏิบัติตอคูแขงขันตามกรอบกติกาการแขงขันที่เปนธรรม
ขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน

ลูกคา

:

บริษัทมีความมุงมั่นที่จะตอบสนอง และใหบริการที่ดี เพื่อสรางความพึงพอใจและความ
เชื่อมั่นใหกับลูกคา

คูคาและเจาหนี้

:

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาและเจาหนีอ้ ยางเปนธรรม เปนไปตามเงื่อนไขทางการคา
และ/หรือขอตกลงในสัญญาที่ทํารวมกัน เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธอันดีทางธุรกิจ ซึ่งจะเปน
ประโยชนทกุ ฝาย

โดยรักษาบรรทัดฐานของ

ชุมชนและสังคม :

บริษัทไดเขารวมโครงการและใหการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคม
บริจาคเงินและสิ่งของใหกับมูลนิธแิ ละองคกรตางๆ

สิ่งแวดลอม

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของมลภาวะและสิ่งแวดลอมที่อาจกระทบตอชุมชน อยางไรก็
ตามประเภทธุรกิจของบริษัท ไมทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมแตอยางใด

:

เชน

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
เหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี
หมวดที่ 4
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ทั้งรายงานขอมูลทาง
การเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นที่สําคัญที่มี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยบริษัทได
เผยแผขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและสือ่ การเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และทําการเปดเผยใน website ของบริษัท
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทมีคณะทํางานนักลงทุนสัมพันธ ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับ ผูลงทุน
สถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ สวนการรายงานสารสนเทศตางๆ ของบริษทั สวนงานธุรการเลขานุการ
บริษทั เปนผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
จะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท และ
ที่ประชุมผูถือหุนตามลําดับ
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หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1 โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทให
เปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ
โครงสรางคณะกรรมการของบริษทั ประกอบดวยกรรมการอิสระเทากับ 3 ทานจากกรรมการทั้งหมด 7 ทาน
ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบดวยกรรมการอิสระ
3 ทาน ทําหนาที่สอบทานการบริหารงานบริษัทดวย
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออก
จาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการ
คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารง
ตําแหนงใหมก็ได การดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดยอยตางๆ บริษทั จะพิจารณาจากคุณสมบัติ
และความเหมาะสมของกรรมการแตละทานในการดํารงตําแหนงตอไป
คณะกรรมการเห็นชอบใหนําเรื่องจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนดํารงตําแหนงอยู
มาเปนสวนประกอบ
สําคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละคนในบริษัทอื่น
โดยปจจุบันมีกรรมการจํานวน 2 ทานที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 1 บริษัท อยางไรก็ตามการดํารงตําแหนง
กรรมการดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการแตอยางใด เนื่องจากกรรมการไดอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหแก
บริษัทอยางเต็มที่ โดยเขารวมประชุมและไดแสดงขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกบริษัทอยางสม่ําเสมอ
2

คณะกรรมการชุดยอย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอยอีก 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ และหนาที่ของ
คณะกรรมการไวอยางชัดเจน
3

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผูนํา
ซึ่งเปนที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ นโยบาย แนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ
ประโยชนในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอยางใกลชิด คณะกรรมการบริษัทจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดต
างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษัท
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทมีหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริยธรรมของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
หนาที่ตามภารกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ทั้งการปฏิบัติตอ บริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกลาว บริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบเพื่อปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมถึงมีการกําหนด
บทลงโทษทางวินยั ไวดวย
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ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา การตัดสินใจใดๆ ใน
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษทั เทานั้น
และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกีย่ วโยงกับรายการที่พิจารณาตองแจงใหบริษัททราบถึงความ
สัมพันธ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
และในการอนุมัตใิ ดๆ สําหรับกรณีดังกลาวตองยึดถือหลักการไมใหมีการกําหนดเงื่อนไขหรือขอกําหนดพิเศษผิดไปจากปกติ รวมทั้ง
ไดกําหนดใหฝายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน
ดังกลาว ซึ่งที่ผานมายังไมเคยมีปญหาดังกลาวเกิดขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัด
แยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพยของบริษัทจะตองแจงใหบริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน
รวมทั้งหามมิใหกรรมการผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมี
หนาที่เกี่ยวของและซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะเผยแผ ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันไมใหนําขอมูล
ภายในไปใชในทางมิชอบ
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ จึงได
กําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช
ทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได
มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทไดมีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยูเปนประจําทุกป เพื่อพิจารณาหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยในทุกไตรมาสฝายบัญชีจะนําเสนอรายงาน
ทางการเงินตอคณะกรรมการบริษทั ซึ่งฝายบัญชีจะจัดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทเป
นผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษทั ยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีของบริษัท การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งขอมูลทางการเงินและไมใชการเงิน ดําเนินการบนพื้นฐานของขอเท็จ
จริงอยางครบถวน และสม่ําเสมอ
4

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระที่ชัดเจน นําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนาเพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูล
อยางเพียงพอกอนการประชุม
เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนรีบดวน
และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวม
เอกสารรายงานทีร่ ับรองแลว เพื่อใชในการอางอิง และสามารถตรวจสอบได ในการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
เปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละ
คนสามารถเสนอเรื่องตางๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม จะเปดโอกาสใหกรรมการแสดง
ความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวย เพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดขอมูลที่เปน
ประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะไดรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส
วนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ/หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันประธานในที่ประชุมจะออก
เสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจดั การจะเปนเลขานุการคณะกรรมการ และเปนผูบันทึกรายงาน
การประชุม และนําเสนอใหประธานในที่ประชุมพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยจะเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระ
แรกของการประชุมครั้งถัดไป
การจัดเก็บเอกสารการประชุม บริษัทไดดําเนินการใหมีการจัดเก็บตามที่กฎหมายกําหนด โดยสวนงานธุรการ
เลขานุการบริษัท
8.5

การกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช เพื่อประโยชน
สวนตนเปนอยางยิ่ง จึงมีนโยบายใหมีการเก็บรักษาขอมูลซึ่งยังมิไดเปดเผยตอประชาชนไวเปนความลับ โดยกําหนดใหรับรูเฉพาะผู
ที่มีสวนเกี่ยวของเทานั้น
ทั้งนี้บริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหารตามขอ 8.1.5 รับทราบถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยใน
บริษัทของตน รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอ สํานักงาน
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แลว
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อีกทั้งบริษัทไดแจงขอหามมิใหกรรมการ ผูบ ริหาร ตามขอ 8.1.5 รวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใช
ขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชนโดยเฉพาะขอมูลทางการเงิน ในการหาประโยชนสวนตน รวมถึงในการซื้อ
ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทดวย นอกจากนี้ บริษัทยังหามผูบริหารและพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในเกี่ยวกับผล
การดําเนินงานของบริษัทในการเขาซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอนวันที่ 15 พฤษภาคม
วันที่ 15 สิงหาคม วันที่ 15 พฤศจิกายน และวันที่ 28 กุมภาพันธของทุกป ซึ่งวันดังกลาวเปนวันที่บริษัทตองเปดเผยงบการเงินใหแก
สาธารณชนทราบ
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ ริหารรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่ทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของ
บริษัท จะตองรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับแตวนั ที่เกิดรายการขึน้ พรอมทั้งสงสําเนารายงานนี้ใหกับสวนงาน
เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บเปนหลักฐานทุกครั้งที่ทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยดังกลาว
ทั้งนี้ สําหรับผูบริหารทุกคนและพนักงานของบริษัท บริษัทไดออกประกาศลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 และวันที่ 4
มกราคม 2549 เพื่อแจงขอหามมิใหผูบริหารและพนักงานคนใดนําขอมูลภายในของบริษัทไมวาจะเปนเรือ่ งใดๆ ไปใชเพื่อประโยชน
สวนตน
ตลอดจนแจงใหผูบริหารและพนักงานทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมายในเรื่องการนําขอมูลภายในของบริษทั ไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน
8.6

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานทั้งสิ้น 160 คน ตามลําดับ
หนวยงาน
ฝายบริหาร
สํานักกรรมการผูจัดการ และสํานักตรวจสอบภายใน
สวนงานทรัพยากรบุคคล
สวนงานพัฒนาธุรกิจ
สวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายพัฒนาซอฟแวร
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายบริหารสํานักงาน
หนวยธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ
หนวยธุรกิจโครงการ
ฝายขาย
ฝายบริหารและสนับสนุนโครงการ
ฝายสนับสนุนทางดานเทคนิค
รวม

ณ 31 ธันวาคม 2555
(คน)
0
7
1
3
5
5
12
22
15
28
52
10
160

คาตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทและบริษัทยอย (รวมผูบริหารของบริษัท)
รูปแบบของคาตอบแทน
ป 2555
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน
ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนธุรกิจที่ตองอาศัยบุคลากรทีม่ ีความรู ความชํานาญ และ
ทักษะเฉพาะดานในการใหคําปรึกษา วางแผนโครงการ บริหารและควบคุมโครงการใหประสบผลสําเร็จ ดังนั้น บริษทั และบริษัท
ยอยมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนือ่ งและฝกอบรมบุคลากรในแตละระดับงาน นับตั้งแตวันรับพนักงาน
เขาทํางาน บริษทั จัดใหมีการปฐมนิเทศนพนักงานใหมเพื่อใหเขาใจถึงภาพรวม โครงสรางองคกร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ
ระบบงานที่เกีย่ วของ อีกทัง้ ยังจัดใหมีการอบรมเพื่อความเขาใจถึงขัน้ ตอนการปฏิบัติงานในสวนงานที่รับผิดชอบ และงานสัมมนา
ภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบตั ิงานของผูบ ริหารและพนักงานอยางสม่ําเสมอ และมีนโยบายในการพัฒนา
บุคลากรใหมีทักษะและความรูที่จะสามารถทํางานทดแทนกันไดในกรณีจําเปน
ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
- ไมมี -
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9.0

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดจัดประชุมครั้งที่ 12/2555 วันที่ 20 ธันวาคม 2555 โดยพิจารณาการประเมินความเพียงพอ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท บริษัทยอย และไดใหความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ตอคณะกรรมการบริษัท
สรุปไดวา
คณะกรรมการ และผูบ ริหารของบริษัท และบริษทั ยอยไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง โดย
มุงเนนใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการดูแลรักษาทรัพยสนิ การใช
ทรัพยากร การลดความผิดพลาด และการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษทั มีการจัดการดานการเงิน การบริหารความ
เสี่ยง และการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน โดยสงเสริมและผลักดันใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน และเพื่อใหมั่นใจไดอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินธุรกิจของบริษัท
สามารถบรรลุวัตถุประสงค และสรางมูลคาเพิ่มสูงสุดไดในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นตอระบบการควบคุมภายในเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหความสําคัญตอ
ระบบการควบคุมภายใน แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
1.

ดานองคกรและสภาพแวดลอม
บริษัทมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน
งบประมาณ และมีนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมทางดานการเงิน การขาย การจัดซือ้ และการบริหารโครงการอยาง
ชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงานมีความสอดคลอง และบรรลุเปาหมายที่วางไว บริษทั ไดมีการปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาระบบการบริหารงานของบริษัท และรองรับการเติบโตของบริษัทในระยะยาว โดยมีการกําหนดสายงานบังคับบัญชาใหมี
ความชัดเจน เหมาะสม และมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของพนักงานอยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบและ
ตระหนักถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของตน สามารถปฏิบตั ิงานไดอยางเหมาะสมและเต็มความสามารถ และในป 2555
สํานักตรวจสอบภายในไดสอบทานการปฏิบัติงานที่เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจําป
2555 ผลการสอบทานในภาพรวมมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
2.

ดานการบริหารความเสี่ยง
ฝายบริหารของบริษัท ไดมีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Working Group) ทําหนาที่วางแผนและกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้ง
ภายในและภายนอก รวมทั้งวิเคราะหโอกาสและผลกระทบที่อาจสงผลตอการดําเนินธุรกิจและเปาหมายของบริษัท โดยมีมาตรการ
ในการลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ และคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง ไดรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
ดานการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
คณะกรรมการบริษัท และบริษัทยอยมีการกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ รวมถึงอํานาจในการอนุมัติของฝายบริหาร
ในแตละระดับอยางชัดเจน และเปนลายลักษณอกั ษร โดยจัดใหมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม เพือ่ ใหเกิดการ
ถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั และบริษัทยอยไดมีการกําหนดแนวทางและนโยบายการทํา
ธุรกรรมกับผูถอื หุน รายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่เกีย่ วของกับบุคคลดังกลาวอยางชัดเจน เพือ่ ปองกันการเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ซึง่ แนวทางดังกลาวเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ
คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3.
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4.

ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล เพื่อใหขอมูลที่จะสือ่ สารออกไปเปนขอมูลที่มีคุณภาพ
และเพียงพอตอการตัดสินใจใหกับคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน และผูทเี่ กี่ยวของในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ นอกจากนี้ บริษัทมี
การสื่อสารขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบตั ิงาน
นโยบายและระเบียบปฏิบัติตางๆของบริษัทใหพนักงานไดรับทราบ
เพื่อสนับสนุนใหการปฏิบัติงานและการดําเนินกิจกรรมตางๆขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทไดใชนโยบายบัญชีตาม
มาตรฐานการปญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอยาง
เหมาะสม และสามารถตรวจสอบไดในกรณีที่ตองการ มีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุม และการ
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตามที่ขอบังคับและกฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด
5.

ดานระบบการติดตาม
คณะกรรมการและฝายบริหารใหความสําคัญตอการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัท
ใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว โดยจัดใหมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมาย รวมถึงหาสาเหตุของสวนตาง หรือขอบกพรองที่
เกิดขึ้น เพือ่ นํามาปรับปรุงพัฒนาเปาหมาย และแผนปฏิบัติงานของบริษัท และบริษัทยอยตอไป โดยสํานักตรวจสอบภายในทํา
หนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวของบริษัท และบริษทั ยอยอยางสม่ําเสมอ และ
รายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาสั่งการแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นและรายงานผลการ
แกไขภายในระยะเวลาอันควร ซึง่ ในระยะเวลาที่ผา นมา ผลการตรวจสอบภายในไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ นอกจากนี้
บริษัทยังมีนโยบายใหฝายบริหารรายงานตอคณะกรรมการบริษัททันทีที่เกิดเหตุการณทุจริตหรือฝาฝนกฎหมาย อันอาจกระทบตอ
ชื่อเสียงของบริษทั
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10.0

รายการระหวางกัน
บริษัทมีรายการระหวางกันตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งในป 2555
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงือ่ นไขและเกณทตามสัญญาระหวางบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม เหลานั้นตามปกติธุรกิจ (ตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2555 ขอ 7) และบริษัทไดดําเนินการตามขั้นตอน เพือ่ ความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว
และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทแลว ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกลาวกับ
เจาหนาที่ของบริษัทและผูตรวจสอบภายในวาเปนราคาที่สมเหตุผล และมีการเปดแผยขอมูลในงบการเงินถูกตองแลว บริษัทมีขั้นตอนการ
อนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยดําเนินการเชนเดียวกับการจัดซือ้ จัดจางโดยทั่วไปของบริษัท และผูบริหารหรือผูถอื หุนไมมีสวนไดเสีย
ในรายการระหวางกัน และไมมีสวนในการอนุมัติในเรื่องดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
10.1 ในป 2555 บริษทั และบริษัทยอย มีรายการขายสินคา บริการและใหบริการอื่นๆ ใหแกบคุ คลที่เกี่ยวโยงกันดังนี้
บุคคลทีเ่ กี่ยวโยง
ลักษณะความสัมพันธ
ลักษณะรายการระหวางกัน

1. กลุมจัสมิน ไดแก
1) บจก.อคิวเมนท
2) บมจ.ทริปเปลที บรอดแบนด
3) บจก. จัสเทล เนทเวิรค

2. บริษัทยอย ไดแก
1) บจก. คลาวด คอมพิวติ้ง
ซูโลชั่นส

1) จัสมินอินเตอรเนชั่นแนลเปน
ผูถือหุนรายใหญของ จัสมิน
เทเลคอม รอยละ 32.799
2) มีกรรมการรวมกันกับ จัสมิน
อินเตอรเนชั่นแนล ไดแก
1. นายปลื้มใจ สินอากร

1) จัสมิน เทเลคอม เปนผูถ ือหุน ใหญ
ของ คลาวด คอมพิวติ้ง
รอยละ 97.87
2) มีกรรมการรวมกับ JTS ไดแก
1. นายปลื้มใจ สินอากร
2. นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
3. นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย
4. นางนิตย วิเสสพันธ
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- บริษัท ให อคิวเมนท เชา
เครื่องโทรศัพทสาธารณะและ
บํารุงรักษาเครื่องมือวัด
- บริษัท ใหบริการจางจัดทําโครงการ
จัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วไปและบริการเพื่อสังคม
(USO)ใหกับ ทริปเปลที บรอดแบนด
- บริษัท จางจัดทําใหบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วไปและ
บริการเพื่อสังคม (USO) ใหกับ
จัสเทล เนทเวิรค
- บริษัทยอย ใหบริการ
Infrastructure- as-a-Service
ใหกับอคิวเมนท
- บริษัทยอย ขายอุปกรณ และพัฒนา
ระบบ Broadband Customer
System (BCS) และใหบริการ
Infrastructure- as-a-Service
ใหกับทริปเปลที บรอดแบนด
- บริษัทยอยใหบริการบํารุงรักษาระบบ
Radius และใหบริการ
Infrastructure- as-a-Service
ใหกับทริปเปลทีอนิ เทอรเนต

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2555
0.72

10.81

1.30

3.31

24.80

2.57

10.2 ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอย มีรายการซื้อสินคาและอุปกรณ รวมทั้งคาเชาและคาบริการอื่นๆ จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ดังนี้
บุคคลทีเ่ กี่ยวโยง
ลักษณะความสัมพันธ
ลักษณะรายการระหวางกัน
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2555
1. กลุมจัสมิน ไดแก
6.10
- บริษัท ทําสัญญาเชาและบริการพื้นที่
1) จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลเปน
1) บจก.อคิวเมนท
กับจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล รวมทั้ง
ผูถือหุนรายใหญของ จัสมิน
2) บจก.พรีเมียม แอสเซท
คาใชจายตางๆ ไดแกคาผึกอบรม,
เทเลคอม รอยละ 32.799
3) บมจ.ทริปเปลที บรอดแบนด 2) มีกรรมการรวมกันกับจัสมิน
คาบริการ, คาโฆษณา เปนตน
4) บจก.ทริปเปลที อินเทอรเน็ต
3.61
- บริษัท ทําสัญญาเขาหองเก็บเอกสาร
อินเตอรเนชั่นแนล ไดแก
1.นายปลื้มใจ สินอากร
5) บจก. จัสเทล เนทเวิรค
ชั้น G กับ พรีเมียม แอสเซท รวมทั้ง
คาสารธณูอุปโภคและสัญญารักษา
ความปลอดภัยและทําความสะอาด
2.78
- บริษัท ใชบริการปรึกษาและคาใชจาย
ในการนําเขาสินคาตางประเทศและ
ใชบริการรับ-สงสัญญาณดาวเทียม
IP-Star กับอคิวเมนท
- บริษัท ใชบริการโทรศัพท (Voice)
64.35
และ ทําสัญญาจางเหมาจัดทําระบบ
โทรศัพทสาธารณะชุมชน และ ระบบ
โทรศัพทและอินเตอรเน็ตโรงเรียน
สําหรับแผนงาน USO ป 2553 ของ
บมจ. กสท โทรคมนาคม กับ ทริปเปล
ที บรอดแบนด
- ทริปเปลที อินเทอรเน็ต ใหบริการ
0.31
ระบบอินเทอรเน็ต
2. บริษัทยอย ไดแก
1) จัสมิน เทเลคอม เปนผูถ ือหุน
2.18
- บริษัทยอย ทําสัญญาเชาและบริการ
1) บจก. คลาวด คอมพิวติ้ง
ใหญของ คลาวด คอมพิวติ้ง
พื้นที่ กับ จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
ซูโลชั่นส
รอยละ 97.87
รวมทั้งคาใชจายตางๆ ไดแก
2) มีกรรมการรวมกับ จัสมิน
คาผึกอบรม, คาบริการ, คาโฆษณา
เทเลคอม ไดแก
เปนตน และสัญญาใหคําปรึกษา
1.นายปลื้มใจ สินอากร
1.69
- พรีเมียม แอสเซท ใหบริการความ
2.นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
ปลอดภัยและทําความสะอาด
3.นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย
รวมทั้งคาสารธณูปโภค และ
4. นางนิตย วิเสสพันธ
คาใชจายอื่นๆ
0.23
- ทริปเปลที อินเทอรเน็ต ใหบริการ
ระบบอินเทอรเน็ต
- จัสเทล เนทเวิรค ใหบริการ
0.67
อินเทอรเน็ต
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11.0 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
11.1 ความเห็นของผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชี
นายกฤษดา เลิศวนา
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4958
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีสําหรับ ป 2553 ถึง 2555
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย
ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถอื หุนรวม และ งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทและบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าํ คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทดวยเชนกัน ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งเชือ่ วาหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ผูตรวจสอบบัญชีไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบบัญชี
มีความเชื่อวา งบการเงินเปดเผยขอมูล วิธีการตรงตามขอเท็จจริงซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่ง
ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในสวนของการเปดเผยขอมูลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน ไวดังนี้
บริษัทไมสามารถเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจได เนื่องจากผูบริหารเห็นวา
ซึ่งการไมเปดเผย
การเปดเผยขอมูลดังกลาวจะสงผลกระทบตอการบริหารและการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทยอย
ดังกลาวเปนการไมปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14 เรื่อง การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน ดังนั้น
ผูสอบบัญชีจึงไมอาจแสดงความเห็นในเรื่องดังกลาวได อยางไรก็ตาม ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นวา งบการเงินแสดงฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ ับรองทั่วไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั และบริษัทยอยมียอดหนี้คางชําระจากบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึง่ เปนจํานวน
เงินประมาณ 703 ลานบาท โดยบริษัทดังกลาวไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางในป 2552 โดยในวันที่ 28
ธันวาคม 2553 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกจิ การของบริษัทดังกลาว ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษัทและบริษัทยอยอยูในระหวางการยื่นอุทธรณคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกจิ การดังกลาวตอศาลฏีกา
แผนฟนฟูกิจการฉบับดังกลาวมียอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552
ที่ผูทําแผนนํามาพิจารณาปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวน 544 ลานบาท (เงินตนจํานวน 514 ลานบาท และ ดอกเบี้ยคางชําระจํานวน
30 ลานบาท) ซึ่งยอดหนี้จํานวนดังกลาวนี้ไดรวมยอดหนี้จํานวน 314 ลานบาท (เงินตนจํานวน 299 ลานบาท และดอกเบี้ย
คางชําระจํานวน 15 ลานบาท) ที่บริษัทยอยไดโอนสิทธิการรับเงินใหกบั ธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อค้ําประกันเงินกูยมื ระยะสั้น
ที่ไดรับจากธนาคารดังกลาว และธนาคารดังกลาวไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการกับบริษทั ดังกลาวแลว โดยยอดหนี้
ดังกลาวนี้ไดถูกจัดกลุมอยูในเจาหนี้กลุมเดียวกันกับบริษัทยอยในแผนฟนฟูกิจการฉบับนี้
ตามแผนฟนฟูกิจการฉบับนี้บริษัทและบริษัทยอยจะไดรับชําระเงินตนเปนเงินสดในอัตรารอยละ 25 และ เงินตนอีก
รอยละ 75 และดอกเบีย้ คงคางทั้งหมดจะไดรับชําระเปนหุนสามัญของบริษัทดังกลาว บริษัทและบริษัทยอยไดบันทึกผลขาดทุนที่
อาจเกิดขึน้ จากการปรับโครงสรางหนี้ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวน 224 ลนบาท (เฉพาะ
ของบริษัท 100 ลานบาท) โดยใชแผนปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวนี้ และใชมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทดังกลาว ณ วันที่
30 ธันวาคม 2553 เปนเกณฑในการบันทึกรายการซึ่งคํานวณจากยอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่
29 ตุลาคม 2552 ดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ยอดหนี้ของบริษัทและบริษัทยอยจํานวน 544 ลานบาท ดังกลาวยังไมไดรับคําสั่ง
เปนที่สุดจากศาลลมละลายกลาง จึงยังไมไดรับการชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการฉบับดังกลาว และยอดหนี้ที่ไดรับคําสั่งเปนที่สุด
แลวจากศาลลมละลายกลาง อาจแตกตางจากยอดหนี้ที่ใชในการคํานวณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาว
นี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั และบริษัทยอยแสดงยอดคงเหลือดังกลาวสุทธิจากผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากการปรับโครงสรางหนี้ไวภายใตรายการ “ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้“ ในงบดุล นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมียอด
หนี้คางชําระจํานวน 176 ลานบาท กับบริษัทดังกลาวซึ่งเปนหนี้ที่ไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามกระบวนการฟนฟูกิจการแตเปนหนี้ที่
เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหบริษัทดังกลาวเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ) ดังนั้น
ยอดหนี้ดังกลาวจึงไมไดถูกนํามาพิจารณาในการรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม เนื่องจากยอด
หนี้จํานวนดังกลาวเปนยอดหนี้ทเี่ ปนไปตามปกติธุรกิจการคา ผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยเชือ่ วาบริษัทและบริษัทยอยจะไดรับ
ชําระหนี้คืนจากบริษัทดังกลาวเต็มจํานวนจึงไมไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับยอดหนี้จํานวนดังกลาวไวในบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทางผูตรวจสอบบัญชีไดใหขอสังเกตตอเหตุการณตอไปนี้โดยไมมีผลกระทบตอการแสดง
ความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงิน ไดแกยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้จากบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหง
หนึ่งจํานวนประมาณ 139 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ 33 ลานบาท) ซึ่งแสดงสุทธิจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับ
โครงสรางหนี้จํานวนประมาณ 275 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ 80 ลานบาท) และยอดหนี้คางชําระจํานวน 196 ลานบาท
(เฉพาะของบริษทั ฯ 25 ลานบาท) ซึ่งเปนหนีท้ ี่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันนี้เขาสู
กระบวนการฟนฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ) และเปนหนี้ทมี่ ีขอโตแยงกันอยูแ ละการที่บริษัททีไ่ มเกี่ยวของกันแหงนี้ไดยื่น
คําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกรองใหบริษัทยอยชําระเงินคืนเปนจํานวน 542 ลานบาท และชําระ
คาเสียหายเปนจํานวน 1,238 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทางผูตรวจสอบบัญชีไดใหขอสังเกตเหตุการณตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ 8 เกี่ยวกับยอดหนี้คา งชําระจากบริษทั ที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งจํานวน 192 ลานบาททีม่ ีขอโตแยงกันอยู และตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 เกี่ยวกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้จากบริษัทที่ไม
เกี่ยวของกันดังกลาวจํานวนประมาณ 94 ลานบาท (เฉพาะของบริษัฯ 20 ลานบาท) และเหตุการณตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบการเงินขอ 27.2 เกี่ยวกับการที่บริษัทที่ไมเกี่ยวของกันดังกลาวไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อ
เรียกรองใหบริษัทยอยชําระเงินเปนจํานวนรวม 1,780 ลานบาท โดยผูตรวจสอบบัญชีมิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณี
ดังกลาวขางตนแตอยางใด
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11.2

ตารางสรุปงบการเงินของบริษทั
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึง 2555
(หนวย : พันบาท)
ป 2553
จํานวนเงิน
%

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่นื
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยรอการขาย
ตนทุนโครงการจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้การคาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินมัดจํา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
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758,725
358
2,079,885
0
600,681
8,000
249,661
156,486
136,178
91,159
4,081,132

13.71
0.01
37.58
10.85
0.14
4.51
2.83
2.46
1.65
73.75

78,771 1.42
1,134,591 20.50
126,834 2.29
83,899 1.52
0
25,458 0.46
3,231 0.06
1,452,784 26.25
5,533,916 100.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2554
ป 2555
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%

302,331
40,868
2,495,563
310
616,995
45,105
59,524
113,183
83,489
91,278
3,848,648

7.43
1.00
61.33
0.01
15.16
1.11
1.46
2.78
2.05
2.24
94.58

77,926 1.91
0
33,129 0.81
83,899 2.06
10,614 0.26
11,815 0.29
3,265 0.08
220,649 5.42
4,069,297 100.00
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307,694
140,152
1,242,271
93
611,866
69,347
38,789
88,885
566
29,328
2,528,990

11.37
5.18
45.91
0.00
22.61
2.56
1.43
3.29
0.02
1.08
93.47

60,241 2.23
0
20,301 0.75
83,899 3.10
0
9,168 0.34
3,087 0.11
176,696 6.53
2,705,686 100.00

ป 2553
จํานวนเงิน
%

768,457
1,635
2,304,426
3,227
610,856
0
265,609
156,486
140,438
103,875
4,355,008

13.00
0.03
38.98
0.05
10.33
4.49
2.65
2.38
1.76
73.67

82,712
1.40
1,134,591 19.19
305,269
5.16
0
0
29,466
0.50
4,174
0.07
1,556,213 26.33
5,911,221 100.00

งบการเงินรวม
ป 2554
จํานวนเงิน
%

308,477
42,757
2,675,223
5,326
623,531
0
66,144
113,183
93,325
104,603
4,032,570

7.19
1.00
62.35
0.12
14.53
1.54
2.64
2.18
2.44
93.98

81,505
1.90
0
138,542
3.23
0
10,921
0.25
23,049
0.54
4,204
0.10
258,220
6.02
4,290,790 100.00

ป 2555
จํานวนเงิน

317,294
140,303
1,255,903
114
622,198
0
45,408
88,885
11,076
37,737
2,518,919

%

11.76
5.20
46.53
0.00
23.05
1.68
3.29
0.41
1.40
93.32

64,246
2.38
0
94,456
3.50
0
0
17,341
0.64
4,128
0.15
180,171
6.68
2,699,090 100.00

(หนวย : พันบาท)
ป 2553
จํานวนเงิน
%
หนี้สินและสวนของผูถ อื หุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจาหนี้ทรัสตรีซีท
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่นื
ตนทุนโครงการคางจาย
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้การคาระยะยาวจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถ อื หุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
เงินรับลวงหนาคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนของผูถ อื หุนของบริษัท
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมบริษัทยอย
รวมสวนของผูถ อื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถ อื หุน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2554
ป 2555
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%

ป 2553
จํานวนเงิน
%

งบการเงินรวม
ป 2554
จํานวนเงิน
%

119,347
172,439
1,538,005
534,878
71,006
0
339,875
37,253
2,812,803

2.16
3.12
27.79
9.67
1.28
6.14
0.67
50.83

4,827
237,897
1,671,372
201,065
60,862
0
156,335
23,749
2,356,108

0.12
5.85
41.07
4.94
1.50
3.84
0.58
57.90

0
86,765
540,233
245,956
0
6,287
82,709
29,934
991,884

3.21
19.97
9.09
0.23
3.06
1.11
36.66

409,023
172,439
1,587,528
683,000
71,006

6.92
2.92
26.86
11.55
1.20

4,827
237,897
1,702,708
345,620
75,346

0.11
5.54
39.68
8.05
1.76

340,766
52,423
3,316,185

5.76
0.89
56.10

156,619
33,490
2,556,508

927,092
60,862
0
987,954
3,800,757

16.75
1.10
17.85
68.68

0
0
13,376
13,376
2,369,484

0.33
0.33
58.23

0
0
18,410
18,410
1,010,294

0.68
0.68
37.34

927,092
60,862
0
987,954
4,304,139

15.68
1.03
16.71
72.81

726,250
702,950
80
418,812

12.70
0.00
7.57

726,250
706,457
0
420,269

17.36
10.33

706,457
706,457
0
420,269

26.11
15.53

726,250
702,950
80
418,812

11.89
0.00
7.09

61,681 1.11
549,637 9.93
0
1,733,159 31.32
1,733,159 31.32
5,533,916 100.00

63,186 1.55
509,900 12.53
0
1,699,813 41.77
1,699,813 41.77
4,069,297 100.00

สวนที่ 1 - 59

64,910 2.40
503,756 18.62
0
1,695,392 62.66
1,695,392 62.66
2,705,686 100.00

61,681
1.04
416,300
7.04
8,158
0.14
1,607,980 27.20
(898) (0.02)
1,607,082 27.19
5,911,221 100.00

ป 2555
จํานวนเงิน

%

3.65
0.78
59.58

0
86,765
574,633
392,780
14,484
6,287
82,709
39,649
1,197,307

3.21
21.29
14.55
0.54
0.23
3.06
1.47
44.36

0
246,224
19,196
265,420
2,821,928

5.74
0.45
6.19
65.77

0
231,740
19,134
250,874
1,448,181

8.59
0.71
9.29
53.65

726,250
706,457
0
420,269

16.46
9.79

706,457
706,457
0
420,269

26.17
15.57

63,186
1.47
273,924
6.38
8,158
0.19
1,471,994 34.31
(3,132) (0.07)
1,468,862 34.23
4,290,790 100.00

64,910
2.40
58,795
2.18
8,158
0.30
1,258,589 46.63
(7,680) (0.28)
1,250,909 46.35
2,699,090 100.00

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึง 2555
(หน ว ย : พั น บาท)

งบการเงิ น รวม

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ป 2553
จํ า นวนเงิ น

ป 2554
%

จํ า นวนเงิ น

ป 2555
%

จํ า นวนเงิ น

ป 2553
%

จํ า นวนเงิ น

ป 2554
%

จํ า นวนเงิ น

ป 2555
%

จํ า นวนเงิ น

%

กํ า ไรขาดทุ น :
รายได
รายได จ ากการขายและบริ ก าร
กํ า ไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น
รายได อื่ น
รวมรายได
ค า ใช จ า ย
ต น ทุ น ขายและบริ ก าร
ค า ใช จ า ยในการชายและบริ ก าร
ค า ใช จ า ยในการบริ ห าร
ค า ใช จ า ยอื่ น ๆ
ขาดทุ น จากการปรั บ โครงสร า งหนี้
ขาดทุ น ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ โครงสร า งหนี้
หนี้ ส งสั ย จะสู ญ
ขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย น
ขาดทุ น จากการด อ ยค า ของเงิ น ทุ น
ขาดทุ น จากการด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย
รวมค า ใช จ า ย
กํ า ไร(ขาดทุ น )ก อ นค า ใช จ า ยทางการเงิ น และค า ใช จ า ยภาษี เ งิ น ได
ค า ใช จ า ยทางการเงิ น
กํ า ไร (ขาดทุ น ) ก อ นค า ใช จ า ยภาษี เ งิ น ได
ค า ใช จ า ยภาษี เ งิ น ได
กํ า ไร (ขาดทุ น ) สํ า หรั บ ป
ส ว นที่ เ ป น ของผู มี ส ว นใด เ สี ย ที่ ไ ม มี อํ า นาจควบคุ ม
กํ า ไร (ขาดทุ น ) สํ า หรั บ ป
กํ า ไร (ขาดทุ น ) ต อ หุ น (บาท) (มู ล ค า หุ น ที่ ต ราไว หุ น ละ 1 บาท)
กํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น :
กํ า ไร (ขาดทุ น ) สํ า หรั บ ป
ผลกํ า ไร(ขาดทุ น )จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ตศาสตร ป ระกั น ภั ย
กํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมสํ า หรั บ ป

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

3,320,406
128,384
3,448,791

96.28
3.72
100.00

1,249,980
102,940
1,352,920

92.39
7.61
100.00

1,116,478
12,258
37,964
1,166,700

95.70
1.05
3.25
100.00

3,456,084
128,732
3,584,816

96.41
3.59
100.00

1,319,694
103,351
1,423,045

92.74
7.26
100.00

1,179,134
12,879
33,729
1,225,742

96.20
1.05
2.75
100.00

2,998,777
23,805
127,517

86.95
0.69
3.70

1,010,448
20,754
113,508

74.69
1.53
8.39

885,681
20,801
94,857

75.91
1.78
8.13

3,091,157
28,874
142,550

86.23
0.81
3.98

1,062,737
26,758
132,295

74.68
1.88
9.30

923,328
25,008
112,781

75.33
2.04
9.20

99,752
0
1,376
0
17,792
3,269,019
179,772
(155,366)
24,406
(10,629)
13,777
0
13,777
0.02

2.89
0.04
0.52
94.79
5.21
(4.50)
0.71
(0.31)
0.40
0.40

24,136
27,583
0
6,989
0
0
1,203,418
149,502
(107,198)
42,304
(12,190)
30,114
0
30,114
0.04

1.78
2.04
0.52
88.95
11.05
(7.92)
3.13
(0.90)
2.23
2.23

0
1,658
24,681
0
10,614
22,577
1,060,871
105,829
(41,867)
63,962
(29,491)
34,471
0
34,471
0.05

0.14
2.12
0.91
1.94
90.93
9.07
(3.59)
5.48
(2.53)
2.95
2.95

223,580
0
1,149

6.24
0.03

24,708
99,328
0
8,029

1.74
6.98
0.56

17,792
3,505,103
79,713
(172,440)
(92,726)
(10,629)
(103,355)
(2,495)
(100,860)
(0.14)

0.50
97.78
2.22
(4.81)
(2.59)
(0.30)
(2.88)
(0.07)
(2.81)

13,777
0
13,777

0.40
0.00
0.40

30,114
0
30,114

2.23
0.00
2.23

สวนที่ 1 - 60

34,471
(3,570)
30,901

2.95
(0.31)
2.65

(103,355)
0
(103,355)

(2.88)
0.00
(2.88)

0
95.14
1,353,857
69,189
4.86
(126,638)
(8.90)
(57,450)
(4.04)
(12,190)
(0.86)
(4.89)
(69,640)
(2,125)
(0.15)
(67,515)
(4.74)
(0.10)
(69,640)
0
(69,640)

(4.89)
0.00
(4.89)

0
32,747
2.67
191,707
15.64
0
10,921
0.89
22,577
1.84
1,319,069 107.61
(93,327) - 7.61
(60,087)
(4.90)
(153,414) (12.52)
(29,491)
(2.41)
(182,905) (14.92)
(4,548)
(0.37)
(178,357) (14.55)
(0.25)
(182,905) (14.92)
274 0.02
(182,631) (14.90)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึง 2555
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2553
ป 2554
ป 2555
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
บันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ขาดทุน (กําไร) จากการขายอุปกรณ
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจา ยดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่นื
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ
สินคาคงเหลือ
ตนทุนโครงการจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ลดลง
สินทรัพยอ่นื
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ตนทุนโครงการคางจาย
เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใชไปใน ) กิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น ) ลดลง
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ดอกเบี้ยรับ
ซือ้ อุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยรอขาย
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้ทรัสตรีซที เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
*
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
*
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ป 2554

ป 2553

ป 2555

24,406

42,304

63,962

(92,726)

(57,450)

(153,414)

10,970
0

6,154
24,681

12,409

99,752
0
17,792
1,279
65
0
(9,909)
(124,743)
145,894
165,506

9,969
0
24,136
27,583
0
0
0
60
1,270
436
(101,965)
105,711
109,504

1,658
10,614
22,577
0
0
1,464
27
(37,396)
38,806
132,548

223,580

11,435
0
24,708
99,328
0
0
38
1,970
1,717
(101,186)
124,221
104,782

9,689
191,707
0
32,747
10,921
22,577
0
(149)
2,212
(594)
(32,963)
57,025
139,758

381,227
(290,806)
552,830
(16,280)
47,065
0
(88)

875,429
(16,925)
195,078
52,689
9,878
17,953
(34)

1,257,310
5,347
22,471
82,923
6,579
11,171
178

437,737
(284,653)
536,902
(19,656)
(26,504)
539

919,597
(14,775)
204,406
47,112
10,087
18,223
(30)

1,253,964
6,546
22,471
82,249
6,290
11,339
76

17,768
398,481
65,748
5,760
0
1,319,211
(46,479)
(72,283)
1,200,450

(921,394)
(333,814)
(183,540)
(13,480)
0
(245,762)
(27,537)
(19,655)
(292,953)

(1,154,097)
44,891
(73,626)
6,255
0
317,709
(14,564)
30,224
333,370

38,138
381,549
66,640
11,912
0
1,330,859
(63,551)
(72,787)
1,194,521

(939,582)
(337,380)
(184,147)
(20,113)
0
(191,819)
(44,385)
(22,074)
(258,277)

(1,151,033)
47,160
(73,910)
7,113
(2,000)
350,022
(32,788)
35,431
352,665

0
(9,576)
2,136
918
(3,653)
0
53,455
43,280

(40,511)
846
0
5,669
(1,341)
0
43,318
7,980

(99,283)
17,684
0
9,257
(3,521)
0
0
(75,863)

1,411
(10,441)
4,318
986
(4,307)
89
53,455
45,510

(41,121)
1,207
0
5,293
(10,034)
23
43,318
(1,314)

(97,546)
17,259
0
6,914
(4,026)
179
0
(77,221)

(252,653)
(338,647)
0
(71,006)
80
(42,177)
(704,402)
539,328
219,397
758,725

(114,520)
65,458
0
(71,006)
4,885
(56,238)
(171,421)
(456,394)
758,725
302,331

(4,827)
(151,132)
0
(60,862)
0
(35,322)
(252,143)
5,363
302,331
307,694

(252,653)
(338,647)
0
(71,006)
80
(42,177)
(704,402)
535,629
232,827
768,457

(404,196)
65,458
289,676
(99,974)
4,885
(56,238)
(200,389)
(459,980)
768,457
308,477

(4,827)
(151,132)
0
(75,346)
0
(35,322)
(266,627)
8,817
308,477
317,294

สวนที่ 1 - 61

17,792
2,140
37
(13,138)
(124,807)
162,968
188,254

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
สําหรับปสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึง 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2553
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารคา - รวม (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย - รวม (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย - (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนตอผูถอื หุน (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถอื หุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) (เทา)
ขอมูลตอหุน
มูลคาทีต่ ราไว (บาท)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)- มูลคาหุน ทีต่ ราไวหนุ ละ 1 บาท
กําไรสุทธิตอหุน ขั้นพื้นฐาน (บาท) - มูลคาหุน ทีต่ ราไวหนุ ละ 1 บาท
อัตราการเติบโต
สินทรัพยรวม (%)
หนีส้ ินรวม (%)
รายไดจากการขายและบริการ (%)
ตนทุนการขายและบริการ (%)
คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร (%)
กําไรสุทธิ (%)
หมายเหตุ:

1/1/
2/2/

ป 2554

งบการเงินรวม
ป 2555

ป 2553

ป 2555

1.45
1.22
0.30
1.17
308
5.70
63
2.25
160
211

1.63
1.47
-0.07
0.43
834
6.54
55
0.63
572
318

2.55
2.32
0.15
0.45
801
18.02
20
0.80
449
371

1.31
1.11
0.38
1.07
336
5.79
62
2.25
160
239

1.58
1.43
-0.09
0.42
849
6.41
56
0.65
557
348

2.10
1.95
0.19
0.46
791
16.55
22
0.81
444
369

9.69
8.66
401.90
0.40
0.79

19.16
15.39
-140.70
2.23
1.75

20.67
13.26
217.74
2.95
2.03

10.56
8.99
370.70
-2.81
-6.00

19.47
14.14
-128.33
-4.74
-4.39

21.69
12.51
232.41
-14.55
-13.12

0.24
47.27
0.61

0.63
161.59
0.28

1.02
593.26
0.34

-1.65
-300.36
0.59

-1.32
-257.13
0.28

-5.10
-883.18
0.35

2.19
25.83

1.39
-10.64

0.60
22.89

2.68
18.80

1.92
-5.82

1.16
10.76

-1.71

1.22

-3.42

-1.80

0.47

-3.16

1.00
2.41 1/
2.41
0.04 2/

1.00
2.40
2.40
0.05

1.00
2.29
2.29
-0.14

1.00
2.08
2.08
-0.10

1.00
1.77
1.77
-0.25

-33.51
-57.36
-10.68
-12.35
-13.86
14.47

-6.20
-5.39
-20.83
-21.93
7.57
-208.55

-27.41
-34.44
-61.82
-65.62
-7.22
-33.06

-37.10
-48.68
-10.65
-13.12
-13.37
164.17

1.00
2.47
2.47
0.02

1/

2/

2/

-4.83
-6.23
-20.09
-21.05
8.46
-84.00

-26.47
-37.66
-62.35
-66.30
-11.27
118.58

1. คํานวณจากมูลคาหุนที่ตราไว 1 บาทตอหุน (บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2547) และ เปนไปตามทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
2. ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด ณ สิ้นป 2553, 2554 และ 2555 เทากับ 702.95, 706.46 และ 706.46 ลานบาท
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11.3

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

สรุปผลการดําเนินงาน สําหรับป 2555
สําหรับ ป 2555 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดรวม 1,226 ลานบาท มีกําไรจากการดําเนินงาน 67 ลานบาท
และมีขาดทุนสุทธิ 178 ลานบาท โดยบริษัทมีรายไดรวม 1,167 ลานบาท มีกําไรจากการดําเนินงาน 82 ลานบาท มีกําไร
สุทธิ 34 ลานบาท สวนบริษัทยอยมีรายไดรวม 64 ลานบาท มีขาดทุนจากการดําเนินงาน 16 ลานบาท มีขาดทุนสุทธิ 214
ลานบาท
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 1,226 ลานบาท ลดลงจํานวน 197 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.86
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2554 และมีขาดทุนสุทธิจํานวน 178 ลานบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 111 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 164.17 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2554 ซึ่งรายไดที่ลดลงสวนใหญเปนผลมาจากผลประกอบ ในป
2555 บริษัทมีการรับรูรายไดจากการดําเนินการโครงการจํานวน 1,104 ลานบาทลดลงจํานวน 85 ลานบาทคิดเปนรอยละ
7.18 จากรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2554 และบริษัทมีการรับรูรายไดจากธุรกิจบริการโทรคมนาคมจํานวน
12
ลานบาท ลดลง 48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.53 มีสาเหตุจากงานบางสวนจะมีการสงมอบและรับรูรายไดในป 2556
โครงสรางรายไดและผลการดําเนินงาน
(หนวย : ลานบาท)
ลักษณะธุรกิจ

งบรวม
ป 2555

ธุรกิจจัดหาออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม

เพิ่ม (ลด)

% เพิ่ม(ลด)

ป 2554

1,104.42

1,189.88

(85.46)

(7.18)

ธุรกิจบริการโทรคมนาคม

11.70

60.10

(48.40)

(80.53)

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร

63.02

69.71

(6.70)

(9.61)

1,179.13

1,319.69

(140.56)

(10.65)

46.61

103.35

(56.74)

(54.90)

1,225.74

1,423.05

(197.30)

(13.86)

255.81

256.96

(1.15)

(0.45)

66.72

64.55

2.17

3.35

(178.36)

(67.51)

(110.84)

164.17

706.46

705.45

1.01

0.14

กําไรสุทธิตอหุน ( บาท / หุน )
(0.25)
(0.10)
(0.16)
หมายเหตุ : ** กําไรขั้นตนคํานวณจากรายไดจากการขายและบริการ หัก ดวยตนทุนขายและบริการ

163.80

รวมรายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
กําไรขั้นตน **
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน)
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โครงสรางรายได
สําหรับป2555 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 1,225.74 ลานบาท ลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกัน
ของป 2554 จํานวน 197.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.86 รายไดรวมดังกลาวประกอบดวย รายไดจากการขายสินคา
และบริการงานโครงการจํานวน 1,104.42 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 90.10 ของรายไดรวม รายไดจากสัญญาเชาเครื่อง
โทรศัทพสาธารณะกับบริษัท อคิวเมนท จํากัด และจากการใหบริการอื่นๆ ไดแกการใหบริการโครงการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วไปและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) ใหแกบริษัทในกลุมจัสมิน
อินเตอรเนชั่นแนล ที่มีใบอณุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอกําหนดของ .สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช) เปนตน รวมเปนจํานวนเงิน 11.70 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 0.96 ของรายไดรวม รายไดจากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร และ
ธุรกิจคลาวด
คอมพิวติ้งจํานวน 63.02 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.14 ของรายไดรวม และรายไดอื่นๆจํานวน 46.61 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 3.80 ของรายไดรวม โดยรายไดอื่นๆจํานวน 46.61 ลานบาท สวนใหญไดแก กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศจํานวน 13 ลานบาท และดอกเบี้ยรับจํานวน 34 ลานบาท ซึ่งดอกเบี้ยรับดังกลาว สวนใหญเกิดจาก
การปรับปรุงการบันทึกบัญชีการรับรูรายไดจากการขายตามสัญญาซื้อ-ขายที่มีระยะเวลาการชําระเงินมากกวา 1 ป โดย
ตองบันทึกปรับปรุงโอนรายไดจากการขายเปนดอกเบี้ยรับตามการคํานวณหามูลคาปจจุบันโดยการคิดลดลูกหนี้คางวด
ดวยอัตราดอกเบี้ย ณ วันสิ้นงวดของงบกระแสเงินสดของโครงการนั้นๆ ซึ่งเปนการบันทึกใหถูกตองตามมาตรฐานบัญชี
ฉบับที่ 37 เรื่องการรับรูรายไดจํานวน 27 ลานบาท ซึ่งดอกเบี้ยรับดังกลาวจะมีจํานวนใกลเคียงกับดอกเบี้ยจายซึ่งตอง
ปรับปรุงการบันทึกบัญชีตนทุนจากการซื้อสินคาจาก Supplier ที่มีระยะเวลาชําระเงินมากกวา 1 ป โอนเปนดอกเบี้ยจาย
ตามวิธีการดังกลาวขางตนดวยเชนกัน เปนตน และมีดอกเบี้ยรับจากการนําฝากเงินประเภทเงินฝากประจําและอื่นๆ
จํานวน 6 ลานบาท
ซึ่งรายไดจากการขายสินคาและบริการสวนใหญเปนรายไดจากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม คิดเปนรอยละ 93.66 ของรายไดจากการขายและบริการทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
สําหรับป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวนเงิน 66.72 ลานบาท กําไรจากการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2554 จํานวน 2.17 ลานบาท บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิ
จํานวนเงิน 178.36 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2554 จํานวน 110.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ
164.17 โดยรายงานผลการดําเนินงานแยกเปนบริษัทและบริษัทยอยดังนี้
สําหรับบริษัท
บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวนเงิน 81.74 ลานบาท เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2554 ซึ่ง
มีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 88.82 ลานบาท ลดลงจํานวน 7.08 ลานบาท โดยบริษัทไดมีการตั้งสํารองขาดทุนที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้และดอยคาเงินลงทุนในทีทีแอนดทีสําหรับหนี้สวนที่ไดรับชําระโดยการแปลงหนี้เปนทุน
ตามแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดทีจํานวนรวม 12.27 ลานบาท (โดยการตั้งสํารองจากผลตางราคาหุนทีทีแอนดทีจาก
0.13 บาทตอหุน เปน ศูนยบาทตอหุน) ซึ่งการตั้งสํารองดังกลาวครบถวนตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ไดจากการแปลงหนี้เปน
ทุนแลว นอกจากนี้บริษัทไดตั้งสํารองหนี้ของทีทีแอนดทีที่สงสัยวาจะเปนหนี้สูญจํานวน 24.68 ลานบาท และบริษัทไดตั้ง
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยอื่นๆจํานวน 22.58 ลานบาท จึงมีผลทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวนเงิน 34.47 ลานบาท
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2544 ซึ่งมีกําไรสุทธิจํานวน 30.11 ลานบาท กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 4.36 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 14.47
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สําหรับบริษัทยอย
บริษัทยอยมีขาดทุนจากการดําเนินงานจํานวนเงิน 15.73 ลานบาท เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของป
2554 ซึ่งมีขาดทุนจากการดําเนินงานจํานวน 26.39 ลานบาท ขาดทุนลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2554
จํานวน 10.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.40 โดยบริษัทยอยไดมีการตั้งสํารองขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสราง
หนี้และดอยคาเงินลงทุนในทีทีแอนดทีสําหรับหนี้สวนที่ไดรับชําระโดยการแปลงหนี้เปนทุนตามแผนฟนฟูกิจการของทีที
แอนดทีจํานวนรวม 31.40 ลานบาท (โดยการตั้งสํารองจากผลตางราคาหุนทีทีแอนดทีจาก 0.13 บาทตอหุน เปน ศูนยบาท
ตอหุน) ซึ่งการตั้งสํารองดังกลาวครบถวนตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ไดจากการแปลงหนี้เปนทุนแลว นอกจากนี้บริษัทยอยได
ตั้งสํารองหนี้ของทีทีแอนดทีที่สงสัยวาจะเปนหนี้สูญจํานวน 167.03 ลานบาท จึงมีผลทําใหบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิ
จํานวนเงิน 213.53 ลานบาท
คาใชจาย
(หนวย: ลานบาท)
รายการ

งบรวม
ป 2555

ตนทุนขายและบริการ

เพิ่ม (ลด)

ป 2554

% เพิ่ม(ลด)

923.33

1,062.74

(139.41)

(13.12)

25.01

26.76

(1.75)

(6.54)

112.78

132.30

(19.51)

(14.75)

-

24.71

(24.71)

100.00

32.75

99.33

(66.58)

(67.03)

191.71

-

191.71

100.00

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน

10.92

-

10.92

100.00

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยอื่นๆ

22.58

-

22.58

100.00

1,319.07

1,345.84

(26.77)

(1.99)

คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
หนี้สงสัยจะสูญ

รวมคาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ
สําหรับป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายและบริการจํานวน 923.33 ลานบาท ลดลงจากรอบระยะเวลา
เดียวกันของ ป 2554 จํานวน 139.41 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.12 โดยเปนผลมาจากรายไดจากการขายสินคาและ
บริการที่ลดลงจํานวน 140.56 ลานบาท
คาใชจายขายและบริหารและคาใชจายอื่น
สําหรับป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขาย บริหาร และบริการรวมทั้งสิ้น 138 ลานบาท ลดลง
จากรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2554 จํานวน 21 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.37 เนื่องจากใน ป 2555 บริษัทมี
คาใชจายขาย บริหาร และบริการรวมทั้งสิ้นจํานวน 115.66 ลานบาท ลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2554
จํานวน 18.60 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 13.85 อันเนื่องจากในป 2554 บริษทั มีรายการขาดทุนจากการขายโทรศัพท
สาธารณะใหกับ บมจ. ทีโอทีจํานวน 26 ลานบาท และในป2555 บริษัทมีผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น 8 ลานบาท
เนื่องจากบริษัทรับพนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน 25 คน ซึ่งพนักงานสวนใหญที่รับเปนพนักงานที่มาทํางานดานงานขายและ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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ใหบริการของงานธุรกิจโครงการและธุรกิจใหมที่บริษัทมีแผนจะขยายงานในป 2556 (31/12/2555 บริษัทมีพนักงาน
จํานวน 146 ทาน : 31/12/2554 บริษัทมีพนักงานจํานวน 121 ทาน) และในป 2555 บริษัทยอยไดมีการปรับโครงสราง
องคกรโดยมีการปรับลดจํานวนพนักงานจาก 69 คนในป 2554 คงเหลือ 14 คนในป 2555 ทําใหบริษัทยอยมีคาใชจาย
ขาย บริหาร และบริการกอนปรับปรุงโอนคาแรงเปนตนทุนขายและบริการรวมทั้งสิ้น 26.46 ลานบาทลดลงจากรอบ
ระยะเวลาเดียวกันของป 2554 ซึ่งมีจํานวน 48.89 ลานบาท ลดลงจํานวน 22.43 ลานบาทคิดเปนรอยละ 45.88 ซึ่งในป
2555 บริษัทยอยไดมีการโอนคาแรงเปนตนทุนในการขายสินคาและบริการจํานวน 8.18 ลานบาท ทําใหมีคาใชจายขาย
บริหาร และบริการคงเหลือจํานวน 18.28 ลานบาท ลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกันของป2554 ซึ่งมีคาใชจายขาย
บริหาร และบริการหลังโอนคาแรงเปนตนทุนในการขายสินคาและบริการจํานวน 24.79 ลานบาท ลดลงจํานวน 6.5 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 26.23
คาใชจายทางการเงิน
สําหรับป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงินจํานวน 60 ลานบาท ประกอบดวย คาธรรมเนียม
ธนาคารจํานวน 3 ลานบาท และดอกเบี้ยจายจํานวน 57 ลานบาท โดยคาใชจายทางการเงินลดลงจากรอบระยะเวลา
เดียวกันของป 2554 จํานวน 67 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 52.55 ซึ่งดอกเบี้ยจายจํานวน 57 ลานบาท
ประกอบดวยดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการใชเงินกูประเภทเงินเบิกเกินบัญชี และตั๋วสัญญาใชเงิน (อัตราดอกเบี้ย 7.00-7.25)
ของบริษัทจํานวน 16 ลานบาท เปนดอกเบี้ยจายของบริษัทยอยจํานวน 18 ลานบาท และจากการปรับปรุงการบันทึกบัญชี
ตนทุนจากการซื้อสินคาจาก Supplier ที่มีระยะเวลาการชําระเงินมากกวา 1 ป โอนเปนดอกเบี้ยจายจํานวน 23 ลานบาท
ซึ่งเปนการบันทึกบัญชีใหถูกตองตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องการรับรูรายได
กําไร – ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
สําหรับป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 12.88 ลานบาท โดยเปนกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทจํานวน 12.26 ลานบาท และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 0.62 ลานบาท
(ณ 31 ธันวาคม 2555 อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 30.7775 และ 31 ธันวาคม 2554 1 USD = 31.8319)
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
(หนวย: ลานบาท)
รายการ

งบรวม
เพิ่ม (ลด)

% เพิ่ม
(ลด)

31/12/2555 31/12/2554
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
อุปกรณ – สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพยรวม

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

2,518.92

4,032.57

(1,513.65)

(37.54)

180.17

258.22

(78.05)

(30.23)

17.34

23.05

(5.71)

(24.76)

94.46

138.54

(44.09)

(31.82)

68.37

96.63

(28.26)

(29.24)

2,699.09

4,290.79

(1,591.70)

(37.10)
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ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 2,699 ลานบาท ลดลงจํานวน 1,592 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 37.10 ประกอบดวยบริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลงจํานวน 1,419 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 53.05 และมีสินคาคงเหลือลดลงจํานวน 21 ลานบาท คิดเปนรอยละ31.35 มีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ
ลดลงจํานวน 67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 63.92 และ มีสินทรัพยไมหมุนเวียนซึ่งไดแก เงินฝากที่มีภาระค้ําประกัน
ลดลงจํานวน 17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.18 ที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิลดลงจํานวน 6 ลานบาท คิดเปนรอยละ
24.76 และลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้สุทธิลดลงจํานวน 44.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.82 เนื่องจากบริษัท
และบริษัทยอยไดรับชําระเงินจากทีทีแอนดทีจํานวน 11.91 ลานบาท ตามจํานวนเงินและกําหนดเวลาที่กําหนดใน
แผนฟนฟูกิจการ และมีการบันทึกขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน 32.75 ลานบาท (เฉพาะของ
บริษัทจํานวน 1.67 ลานบาท) ซึ่งมีผลทําใหสินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงจํานวน 78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30.23
หนี้สิน
(หนวย: ลานบาท)
รายการ

งบรวม

เพิ่ม (ลด)

% เพิ่ม (ลด)

31/12/2555 31/12/2554
หนี้สินหมุนเวียน

1,197.31

2,556.51

(1,359.20)

(53.17)

250.87

265.42

(14.55)

(5.48)

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

231.74

246.22

(14.48)

(5.88)

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

19.13

19.20

(0.06)

(0.32)

1,448.18

2,821.93

(1,373.75)

(48.68)

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินรวม

ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 1,448 ลานบาท ลดลงจํานวน 1,374 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 48.68 เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สิ้นหมุนเวียนลดลงจํานวน 1,359 ลานบาท ไดแก เงินกูยืมระยะ
สั้นจากธนาคารลดลงจํานวน 5 ลานบาท เจาหนี้ทรัสตรีซีทลดลงจํานวน 151 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง
จํานวน 1.128 ลานบาท ตนทุนโครงการคางจายเพิ่มขึ้นรวมจํานวนเงิน 47 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป ลดลงจํานวน 61 ลานบาท และ เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจํานวน 14 ลานบาท รวมทั้ง
การบันทึกเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตามมาตราฐานบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงานมี
ยอดสะสม ณ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 19 ลานบาท

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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สวนของผูถือหุน
(หนวย : ลานบาท)
รายการ

งบรวม

เพิ่ม (ลด)

% เพิ่ม(ลด)

31/12/2555

31/12/2554

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว

706.46

706.46

0.00

0.00

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

420.27

420.27

0.00

0.00

กําไรสะสม

123.71

337.10

(213.41)

(63.30)

สํารองตามกฏหมาย

64.91

63.19

1.72

2.73

ยังไมไดจัดสรร

58.80

273.92

(215.13)

(78.54)

8.16

8.16

0.00

0.00

1,250.91

1,468.86

(217.95)

(14.84)

1.77

2.08

(0.31)

(14.84)

องคประกอบอื่นของสวนผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน
มูลคาตามบัญชี

ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 1,251 ลานบาท ลดลงจํานวน 218
ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.84 เกิดจากผลประกอบการในป 2555 มีขาดทุนสุทธิจํานวน 178 ลานบาท (เฉพาะของบริษัท
มีกําไรสุทธิจํานวน 34.47 ลานบาท) และบริษัทไดมีการปรับปรุง(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่ยังไมรับรูจํานวน 3.57 ลานบาท กับกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร อันเนื่องมาจากการบังคับใชมาตรฐานบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงาน รวมทั้งบริษัทไดประกาศจายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2555 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท ตอ 1 หุน โดยไดจายเงินปนผลแลวในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 จํานวนเงิน 35.32 ลานบาท
จากจํานวนหุนทั้งหมด 706,457,300หุน และบริษัทไดตั้งสํารองตามกฏหมาย 5% ของกําไรสุทธิจํานวน 1.72 ลานบาท
สภาพคลอง
กระแสเงินสด
สําหรับ ป 2555 และป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 350 ลานบาท
เนื่องจากมีการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคาจํานวน 1,254 ลานบาท จายชําระเจาหนี้การคาจํานวน 1,151 ลานบาท และ
มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 77 ลานบาท สาเหตุจากบริษัทมีการฝากเงินกับสถาบันการเงินจํานวน
98 ลานบาท แตเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันสินเชื่อลดลงจํานวน 17 ลานบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 267 ลานบาท อันเกิดจากบริษัทและบริษัทยอยชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นและระยาวจํานวน 80
ลานบาท เจาหนี้ทรัสตรีสีทลดลงจํานวน 151 ลานบาท และจายเงินปนผลระหวางกาลจํานวนเงิน 35 ลานบาท ทําให
บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดทั้งสิ้นจํานวน 317 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากรอบ
ระยะเวลาเดียวกันของป 2554 จํานวน 9 ลานบาท โดยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดดังกลาวเปนจํานวนที่ไมรวมเงิน
ฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันสินเชื่อจํานวน 64 ลานบาท
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อัตราสวนสภาพคลองและ โครงสรางเงินทุน ป 2555
รายการ

31/12/2555

31/12/2554

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง ( เทา )

2.10

1.58

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ( เทา )

1.95

1.43

โครงสรางเงินทุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ( เทา )

1.16

1.92

ณ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง 2.10 เทา เพิ่มขึ้น
จากป 2554 ซึ่งเทากับ 1.58 เทา และ มีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 1.95 เทา เพิ่มขึ้นจากป 2554 ซึ่งเทากับ 1.43 เทา
เนื่องจาก ณ 31 ธันวาคม 2555 ลูกหนี้การคาลดลงจํานวน 1,419 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียนลดลง 1,359 ลานบาท
ณ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
เทากับ 1.16 เทา ลดลงจากป 2554 ซึ่งเทากับ 1.92 เทาโดย มีรายการบันทึกบัญชีที่เปนสาระสําคัญดังนี้ บริษัทและ
บริษัทยอยมีหนี้สินรวมลดลงจํานวน 1,374 ลานบาท และสวนของผูถือหุนลดลงจํานวน 218 ลานบาทอันเนื่องมาจาก
บริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 35 ลานบาท และบริษัทไดมีการปรับปรุง(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมรับรูจํานวน 3.57 ลานบาท กับกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร อันเนื่องมาจากการบังคับใช
มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงาน และบริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 178 ลานบาท
(เฉพาะของบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 34.47 ลานบาท )
โดยโครงสรางเงินทุนดังกลาวประกอบดวยหนี้สินรวมจํานวนเงิน 1,448 ลานบาท และสวนของผูถือหุนจํานวน
เงิน 1,251 ลานบาท

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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ผลการดําเนินงาน
หนวย: ลานบาท
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กําไรจากการดําเนินงาน
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กําไรสุทธิห ลัง ภาษี

โครงสรางรายได ป 2554

ธุรกิจจัดหาออกแบบและวาง
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

7.3%
4.9%

ธุรกิจบริการโทรคมนาคม

4.2%

ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวาง
ระบบคอมพิวเตอร

83.6%

รายไดอื่นๆ

โครงสรางรายได ป 2555

3.8%
5.1%
ธุรกิจจัดหาออกแบบและวาง
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

1.0%

ธุรกิจบริการโทรคมนาคม

ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวาง
ระบบคอมพิวเตอร
รายไดอื่นๆ

90.1%
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ฐานะทางการเงิน

หนวย:ลานบาท
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31/12/2554
สินทรัพยรวม
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รวมสวนของผูถ
 ือหุน
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11.4 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต
1. แนวโนมธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารโทรคมนาคม และการเปดเสรีโทรคมนาคม
บริษัทเชื่อวาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศยังมีแนวโนมการเติบโต
อยางตอเนื่อง แมวาในชวง 1 ถึง 2 ปที่ผานมา มีการชะลอ/เลื่อนการประมูลโครงการดานสื่อสารโทรคมนาคมออกไป ซึ่งเปนผลจาก
การปรับโครงสรางธุรกิจของทีโอที และกสท โทรคมนาคม ประกอบกับการปรับโครงสรางทางการเงินของ ทีทีแอนดที ซึ่งเปนผู
ใหบริการสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญของประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาผลกระทบจากการปรับโครงสรางธุรกิจหรือ
โครงสรางทางการเงินของผูใหบริการสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญจะลดนอยลง ดังนัน้ โครงการที่ถูกเลื่อนหรือชะลอไวในปที่ผานมา
นาจะเกิดขึ้นภายใน 1 ถึง 2 ปขางหนา ดังนั้น โอกาสในการเติบโตของธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคมของ
บริษัทยอมมีแนวโนมที่ดี อยางไรก็ตาม การที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติเปดประมูลใบอณุญาต 3G และ 4G (LTE) รวมทั้งการเปดเสรีกิจการโทรคมนาคมตามกรอบของ WTO หรือ การเปดเขต
การคาเสรี และ การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economic Community) จะเปนการกระตุนใหมีการลงทุนดาน
โครงขายสือ่ สารโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น
สําหรับธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ นอกจากธุรกิจนี้จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ ริโภคใน
การใชโทรศัพทมือถือแบบเติมเงินที่เพิ่มมากขึ้นแลว ยังมีผลกระทบจากการเปดเสรีโทรคมนาคม ทําใหมีการแขงขันดานอัตรา
คาบริการ ทําใหผูใชโทรศัพทสาธารณะใชจายผานโทรศัพทสาธารณะลดลง อยางไรก็ดกี ารใชโทรศัพทสาธารณะยังเปนทางเลือกที่มี
ราคาคาบริการที่ถกู และผูใชบริการสามารถควบคุมคาใชจายไดงาย โดยสวนมากผูใชบริการเปนกลุมที่มีรายไดนอยถึงปานกลาง
เชน พนักงานโรงงาน ขาราชการชัน้ ผูนอย นักเรียน และนักศึกษา เปนตน ทั้งนี้กลุมผูใ ชโทรศัพทมือถือระบบเติมเงินจะมีขอจํากัดใน
เรื่องของจํานวนวันใชงานและอัตราคาโทรศัพทในนาทีแรก
เมือ่ เงินที่เติมในระบบโทรศัพทเคลื่อนที่หมด
ก็นยิ มที่จะใช
โทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับการรับสายเขา และใชโทรศัพทสาธารณะสําหรับการโทรออก โดยเฉพาะการสนทนาชวงระยะเวลาสั้นๆ
ทั้งนี้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 บริษัทไดมีการทําขอตกลงตอทายสัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ กับ ทีโอที โดยมี
สาระสําคัญคือการยกเลิกสัญญาใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ
โดยใหบริษัทขายเครื่องโทรศัพทสาธารณะรวมถึงอุปกรณที่
เกี่ยวเนือ่ งทุกชนิดที่ใชในการดําเนินการทั้งหมดใหแก ทีโอที ซึ่งในป 2554 บริษัทไดสงมอบเครื่องโทรศัพทสาธารณะใหแก ทีโอที
ตามที่ตกลงในขอตกลงตอทายสัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะครบถวนแลว นอกจากนี้ บริษทั ไดปลี่ยนชื่อหนวยงานใหม
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการขยายธุรกิจเพิ่มจากการใหบริการโทรศัพทสาธารณะเพียงบริการเดียว โดยเปลี่ยนชือ่ จาก ธุรกิจ
โทรศัพทสาธารณะ (Payphone Business Unit) เปน ธุรกิจบริการโทรคมนาคม (Telecom Service Business ) (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในสวนที่ 1 ขอ 4.2 ธุรกิจบริการโทรคมนาคม)
อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการติดตามการกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ ตางๆของ คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และ กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช) หรือหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง และไดมีการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการจัดการและบุคลากร เพื่อความพรอมในการรองรับการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
2. ผลกระทบจากการเสนอขายหุนตอประชาชน กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท
เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2549 บริษัทไดเสนอขายหุน ตอประชาชนทั่วไป จํานวน 175 ลานหุน ในราคาหุนละ
3.20 บาท สงผลใหบริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 700 ลานบาท และบริษัทไดเสนอขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยฯ และเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2549 นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนที่เปนโครงการตอเนื่อง 5 ป จํานวน 5,000,000 หุน เสร็จสิ้นทั้งหมดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 สงผลใหบริษัทมี
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึน้ เปน 705 ลานบาท และ บริษทั ไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน สามัญตอกรรมการ
และพนักงานของบริษัท อายุ 5 ป จํานวน 1,457,300 หนวย ทั้งนีใ้ บสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสทิ ธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดหมดอายุการใชสิทธิแลวในวันที่ 27 ตุลาคม 2554 สงผลใหบริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
เพิ่มขึ้นเปน 706.46 ลานบาท
ดังนั้นณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 706.46 ลานบาท และมีทุนเรียกชําระแลว
จํานวน 706.46 ลานบาท
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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11.5 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในรอบปบญ
ั ชี 2553 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีคาใชจายสําหรับคาสอบทานบัญชีจํานวน 1,135,000 บาท
สวนในรอบปบัญชี 2554 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีคาใชจายสําหรับคาสอบทานบัญชีจํานวน 1,135,000 บาท และในรอบ
ปบัญชี 2555 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีคาใชจายสําหรับคาสอบทานบัญชีจํานวน 1,190,000 บาท
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12.0 ขอมูลอื่นทีเ่ กี่ยวของ
12.1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถอื หุน ครั้งที่ 1/2548 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน
จํานวน 726.25 ลานบาท เพือ่ รองรับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน การเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญตอกรรมการและพนักงาน ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเสร็จในวันที่ 24
มีนาคม 2548 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 – 8 กันยายน 2549 บริษัทไดเสนอขายหุนตอประชาชน จํานวน 175,000,000 หุน ทําใหบริษัทมี
จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลวเปนจํานวน 700,000,000 หุน และบริษัทไดเสนอขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ และเขาเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2549 และเมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่
8/2549 มีมติใหบริษัทดําเนินการเสนอขายหุนสามัญตามโครงการจํานวน 1 ลานหุน และ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน
21.25 ลานหนวยใหแกกรรมการและพนักงานในระหวางวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2549 ดังนั้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่เปนโครงการตอเนื่อง 5 ป ตอกรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 จํานวน 1,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 1.00 บาท โดยหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปนโครงการตอเนื่อง 5 ป จํานวน 5,000,000
หุน บริษัทจะพิจารณาจัดสรรหุนสามัญจํานวน 5,000,000 หุนดังกลาวใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท ภายในระยะเวลา 5
ป นับตั้งแตวันที่เสนอขายครั้งแรก เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 และเสนอขายหุนสามัญตามโครงการตอเนื่อง 5 ป ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 จํานวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 1.00 บาท เสนอขาย
หุนสามัญตามโครงการตอเนื่อง 5 ป ครั้งที่ 3 เมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 จํานวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
ในราคาเสนอขายหุนละ 1.00 บาท มีผูใชสิทธิซอื้ หุน จํานวน 950,000 หุน ในป 2552 และ ป 2553 บริษัทไมมีการเสนอขายหุน
สามัญตามโครงการตอเนื่องดังกลาว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ไดมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2554 ใหมีการเสนอ
ขายหุนสามัญตามโครงการตอเนื่อง 5 ป สวนทีเ่ หลือ จํานวน 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน
ละ 1.00 บาท โดยวันที่ 28 เมษายน 2554 กรรมการและพนักงานของบริษัทไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 2,050,000 หุนจึงทําให
การเสนอขายหุนสามัญตามโครงการตอเนื่องจํานวน 5,000,000 หุนของบริษัทเสร็จสิน้ ลง
นอกจากนี้วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 บริษัทไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุนสามัญตอกรรมการและ
พนักงานของบริษทั อายุ 5 ป จํานวน 21,250,000 หนวยในราคาเสนอขาย 0 บาท ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุน
สามัญ 1 หุนในราคาใชสิทธิ 1.00 ถึง 2.00 บาท ขึ้นกับผลกําไรสุทธิตามงบการเงินตรวจสอบประจําปลาสุดกอนวันใชสิทธิ
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีระยะเวลาการใชสิทธิระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ทัง้ นี้ทั้งนี้ ณ 31
ธันวาคม 2553 มีพนักงานใชสิทธิทจี่ ะซื้อหุนสามัญดังกลาวจํานวน 40,000 หนวย ทําให ในวันที่ 5 มกราคม 2554 ทุนชําระแลวของ
บริษัทเพิ่มขึ้นจาก 702.95 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีทุนจดทะเบียนจํานวน 702.95 ลานบาท) เปนจํานวน 702.99
ลานบาท และในป 2554 ไดมีกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญดังกลาว จํานวน 1,417,300 หนวย
ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดหมดอายุการใชสิทธิแลวในวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ดังนั้น วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุน
จดทะเบียนทั้งหมด 706.46 ลานบาท และมีทนุ เรียกชําระแลวจํานวน 706.46 ลานบาท
12.2 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2548 วันที่ 10 ตุลาคม 2548 มีมติใหบริษัทซื้อหุนสามัญของ สยามเทลเทค
จํานวน 528,365 หุน ในราคาหุนละ 155.87 บาท และวันที่ 8 ธันวาคม 2548 บริษัทไดซื้อหุนสยามเทลเทคเพิ่มเติมจํานวน 9,899
หุนจากผูถอื หุนรายยอย 2 ราย ในราคาหุนละ 155.87 บาท โดย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2548 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถอื หุนของ สยามเทลเทค ตอกระทรวงพาณิชยเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทถือ
หุนสามัญของ สยามเทลเทค จํานวนรวม 538,264 หุน คิดเปนเงินลงทุน 83.90 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 97.87 ของหุน
ทั้งหมด และ มีกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษทั 4 ทาน ไดรวมเปนกรรมการผูมีอาํ นาจลงนามของสยามเทลเทคดวย ทั้งนี้วันที่
9 กุมภาพันธ 2554 บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เปน “บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง
โซลูชั่นส จํากัด” กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
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12.3 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2549 ของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.13 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 700,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผลทัง้ สิ้น 91 ลานบาท โดยบริษัท
ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวเมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2549
12.4 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ทีป่ ระชุมสามัญประจําปผูถอื หุนบริษัท ครั้งที่ 1/2550 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
ประจําป 2549 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท โดยบริษัทตองจายเงินปนผลใหแกผถู ือหุนเพิ่มจากที่จายเงินปนผลระหวางกาลไปเมื่อวันที่
12 ตุลาคม 2549 ในอัตราหุนละ 0.13 บาท โดยจายเพิ่มในอัตราหุนละ 0.17 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 701,000,000 หุน
ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 จํานวนเงิน 119.17 ลานบาท รวมจายเงินปนผลประจําป
2549 ทั้งสิ้นเปนจํานวนเงิน 210.17 ลานบาท
12.5 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน บริษัท ครั้งที่ 1/2551 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
ประจําป 2550 ในอัตราหุนละ 0.087 สําหรับหุนสามัญจํานวน 702,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผลทัง้ สิ้น 61.07 ลานบาท โดย
บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551
12.6 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2551 ของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.20 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 702,950,000 หุน รวมเปนเงินปนผลทัง้ สิ้น 140.59 ลานบาท โดย
บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551
12.7 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน บริษัท ครั้งที่ 1/2553 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
ประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 0.06 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 702,950,000 หุน รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 42.18 ลานบาท
โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
12.8 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน บริษัท ครั้งที่ 1/2554 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
ประจําป 2553 โดยใหจายจากกําไรสะสมของบริษัทตามงบเฉพาะกิจการ ในอัตราหุนละ 0.08 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน
702,990,000 หุน รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 56.24 ลานบาท โดยบริษทั ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวเมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
12.9 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2555 ของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.05 บาท สําหรับหุน สามัญจํานวน 706,457,300 หุน รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 35.32 ลานบาท
โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555
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สวนที่ 2
การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ ลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา ขอมูล
ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
วา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินทีส่ รุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทัง้ ของบริษัท
และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทไดแจง
ขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบทีอ่ าจมีผลกระทบตอ
การจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทได
มอบหมายให นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์ เปนผูลงลายมือชือ่ กํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางบุษกร
จงศักดิ์สวัสดิ์ กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลทีบ่ ริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน

ตําแหนง

ชื่อ
นายปลื้มใจ สินอากร

กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล

กรรมการ

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์

ตําแหนง
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
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ลงลายมือชื่อ

ลงลายมือชื่อ

(แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

1.

นายปลื้มใจ สินอากร
(กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท)

2.

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
(กรรมการ กรรมการผูจัดการ
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท)

อายุ
(ป)
วันเดือน
ปเกิด
79 ป
(25 ม.ค. 2476)

60 ป
(3 มี.ค. 2495)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน
จํานวนหุน

- MMP จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ Directors
Certification Program – DCP รุนที่
41/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

50,000

- ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟา
University of Notre Dame
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา
University of Notre Dame
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟา
Auckland University

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือ
ทางครอบครัว
ชวงเวลา
ESOP
ระหวาง
จํานวนหนวย
ผูบริหาร
2547-ปจจุบัน

2550- 2552
2550-ปจจุบัน
2541-2549
2545-2549
2537-ปจจุบัน
2535-2541
2553-ปจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและ
สรรหา
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ

บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริษัท ทริปเปลที เทเลคอม จํากัด
บริษัท ไทย ลองดิสแทนส เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส จํากัด
บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวสิ เซส จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเทเลโฟน แอนด เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

2553-ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด

2551-ปจจุบัน

ที่ปรึกษา

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

2550-ปจจุบัน

ที่ปรึกษา

บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)

2549-2550

ที่ปรึกษา

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

2546-2549

รองกรรมการผูอํานวยการ ฝาย
ทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการอาวุโสฝายทรัพยากร
บุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจัดการทั่วไป
ผูชวยศาสตราจารย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

2554-ปจจุบัน
2553-ปจจุบัน
2552–ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน

-

-

- ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ Directors
Certification Program – DCP
รุนที่ 146/2011 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

2537-2546
2535-2537
2519-2535

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

1-1

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เรดิโอโฟน จํากัด
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท (ตอ)
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

3.

นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย
(กรรมการ และกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ
(ป)
วันเดือน
ปเกิด
57 ป
(24 ต.ค. 2498)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ Directors
Certification Program – DCP รุนที่
147/2011 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

สัดสวน
การถือหุน
จํานวนหุน
-

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือ ESOP ทางครอบครัว
ชวงเวลา
จํานวนหนวย
ระหวาง
ผูบริหาร
2553-ปจจุบัน
2553-ปจจุบัน
2553-ปจจุบัน
2552-ปจจุบัน
2551-2553
2550-ปจจุบัน
2547-2550
2539-2547
2537-2539

บริษัทไทย (IOD)

4.

นางนิตย วิเสสพันธุ
(กรรมการ และกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

52 ป
(27 ต.ค. 2503)

- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

-

-

1-2

-

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการทั่วไป
กรรมการ
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร
สํานักงาน
กรรมการ
ผูจัดการอาวุโสฝายบริหารสํานักงาน
ผูจัดการและผูจ ัดการอาวุโส

2535-2537
2524-2535

ผูชวยผูจดั การและผูจัดการฝายบริหาร
สํานักงาน
เลขานุการบริหารผูอํานวยการศูนยฯ
ผูชวยงานวิจยั และนักเศรษฐศาสตร

2553-ปจจุบัน
2555-ปจจุบัน
2553-ปจจุบัน
2537-ปจจุบัน
2536-2537
2530-2536
2525-2530

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอํานวยการฝายการเงิน
ผูอํานวยการฝายบริหาร
ผูชวยผูจดั การฝายสิทธิบัตร
อาจารย

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท ทริปเปลที อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
ศูนยฝกอบรมไปรษณียเอเซียแปซิฟค
ศูนยวางแผนพัฒนาการเกษตรแหงอาเซียน
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิน คลาวด จํากัด
บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บานฉางกรุป
สํานักงานกฎหมาย ติลลิกี แอนด กิบบินส
โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท (ตอ)
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

5.

นายอาภรณ เกงพล
(กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน)

อายุ
(ป)
วันเดือน
ปเกิด
83 ป
(1 ก.พ. 2472)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน
จํานวนหุน

- ว.ศ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M.S. in E.E. (Texas)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program
- DAP รุน 28/2004 และ Director
Certification Program – DCP รุนที่
101/2008 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program – ACP
รุน 7/2005 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือ ESOP ทางครอบครัว
ชวงเวลา
จํานวนหนวย
ระหวาง
ผูบริหาร
2547-ปจจุบัน

2549-ปจจุบัน
2545-2549
2540-2545

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการวิชาการสภา
มหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
กรรมการและอนุกรรมการ

2520-2533

ผูอํานวยการสถานีวทิ ยุจุฬาฯ

2496-2533

อาจารยและศาสตราจารย
วิศวกรรมไฟฟา

2553-ปจจุบัน
2553-ปจจุบัน
2553-ปจจุบัน

1-3

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
คณะกรรมการการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม (ก.ว.) กระทรวงมหาดไทย
ฝายวิชาการ สํานักอธิการบดี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท (ตอ)
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

6.

วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
(กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน)

อายุ
(ป)
วันเดือน
ปเกิด
70 ป
(28 เม.ย. 2485)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน
จํานวนหุน

- ปริญญาตรีการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ Directors
Accreditation Program -DAP รุน 1/2003
และ Director Certification Program – DCP
รุนที่ 51/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program – ACP
รุน 7/2005 และหลักสูตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ MFR, MIR และ MIA
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชน รุนที่ 8 (วปรอ. 388)

-

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือ ESOP ทางครอบครัว
ชวงเวลา
จํานวนหนวย
ระหวาง
ผูบริหาร
2553-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน

2543-ปจจุบัน
2541

รักษาการกรรมการผูจดั การ

2540

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและ
วิเคราะห
กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ

2547-ปจจุบัน
2546-ก.พ.2553
2546-ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน

2514-2536

2514-ปจจุบัน

1-4

กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษา

2536-2540

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตประจํา
สํานักงานในฐานะหุนสวนผูถือหุน
กรรมการ กรรมการผูจดั การ
ตามลําดับ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
(มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เจาพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลยี (1999)
จํากัด (มหาชน)
บริษัท เรนท-อะ-วี จํากัด / ใหเชาเครือ่ งจักรกล
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) / โรงแรม
บริษัท กรุงไทยแทรกเตอร จํากัด / ซื้อขาย
เครื่องจักรกลหนัก และอะไหล
บริษัทเงินทุน บางกอกเอเชียน จํากัด / บริษัท
เงินทุน
บริษัท บางกอกมอเตอรเวอคส จํากัด / ซื้อขาย
เครื่องกลหนัก และอะไหล
บริษัทเงินทุน บางกอกเอเชียน จํากัด / บริษัท
เงินทุน
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด / ตรวจสอบบัญชี

ธุรกิจสวนตัว

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท (ตอ)
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

7.

นายมณฑล สุดประเสริฐ
(กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ)

อายุ
(ป)
วันเดือน
ปเกิด
52 ป
(11 ก.ค. 2503)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมการศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program
- DAP รุน 28/2004 และ Director
Certification Program – DCP รุนที่
101/2008

สัดสวน
สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือหุน การถือ ESOP ทางครอบครัว
ชวงเวลา
จํานวนหุน จํานวนหนวย
ระหวาง
ผูบริหาร
2547-ปจจุบัน

นายอนุชติ จุฑมาตยางกูร
(รองกรรมการผูจัดการ)

41 ป
(21 ก.ย. 2514)

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

ต.ค. 2555-ปจจุบัน กรรมการ

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

ต.ค. 2555-ปจจุบัน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

2553-2555

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

2552-2553

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนและ
พัฒนาตามผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

2548-2552

วิศวกรวิชาชีพ 9 วช.

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

2546-2548

เลขานุการกรม เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 8

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

2544-2546

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

- หลักสูตร Audit Committee Program - ACP

2541-2543

วิศวกรวิชาชีพ 8
วิศวกรวิชาชีพ 7
วิศวกรโยธา 7

2538-2541
2535-2537
2530-2535
2528-2529
2554-ปจจุบัน
2554-ปจจุบัน
2552
2551
2548
2547
2544
2540
2539
2537

วิศวกรโยธา 6
วิศวกรโยธา 5
วิศวกรโยธา 4
วิศวกรโยธา 3
รองกรรมการผูจัดการ
หัวหนาหนวยงาน
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูจัดการอาวุโส
ผูจัดการ
ผูชวยผูจดั การ
หัวหนาวิศวกร
วิศวกรอาวุโส
วิศวกร
วิศวกร

กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

2543

รุน 11/2006 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

8

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
สาขาอิเล็คทรอนิกส สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

-

-

1-5

-

กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท (ตอ)
ลํา
ดับ
ที่
9

10.

11.

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

นายประเสริฐ โตวิวัฒน
(ผูอํานวยการหนวยธุรกิจ
บริการโทรคมนาคม)
หมายเหตุ ไดเกษียณอายุ
เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 55
นายวิชัย ตันจริยภรณ
(ผูอํานวยการหนวยธุรกิจ
โครงการ)

นางบุษกร จงศักดิส์ วัสดิ์
(ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน และกรรมการ
บริหารและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร)

อายุ
(ป)
วันเดือน
ปเกิด
60 ป
(23 ก.ค. 2495)

44 ป
(27 ก.ค. 2511)

51 ป
(11 ก.ย. 2504)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วศบ. วิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

สัดสวน
การถือหุน
จํานวนหุน
-

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

200

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ปริญญาตรีบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Certificate of Completion CFO
Certification Program Class
1/2004 of ICAAT

100

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือ ESOP ทางครอบครัว
ชวงเวลา
จํานวนหนวย
ระหวาง
ผูบริหาร
2553-2555
2549-2553
2543-2549
2540-2543
2539-2540
2551-ปจจุบัน
2549-2551

-

-

ผูอํานวยการหนวยธุรกิจบริการโทรคมนาคม
ผูอํานวยการหนวยธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
ผูชวยผูอํานวยการฝายปฎิบัติการ
ผูจัดการอาวุโสฝายปฎิบัติการ
ผูอํานวยการหนวยธุรกิจโครงการ
ผูอํานวยการฝายพัฒนาองคกร

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

2545-2549
2547-2548
2545-2548
2542-2544
2540-2542
2536-2540
2533

ผูอํานวยการหนวยธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจและกิจการบริษัท
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูจัดการอาวุโส
ผูจัดการ
วิศวกร

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

2547-ปจจุบัน
2549-ปจจุบัน
2544-2549
2540-2544
2539
2538

กรรมการบริหารและเลขานุการฯ
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายบัญชี

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

2537-2538

ผูชวยนักวิเคราะหทางการเงิน
ผูจัดการฝายบัญชี

Thomson Television (Thailand) Co., Ltd.

2536-2537

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

1-6

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ทีเปเปอร อินดัสเตรียล จํากัด

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท (ตอ)
รายชื่อ

บริษัท

บริษัท
ยอย

1. นายปลื้มใจ สินอากร

I,II

I

2. นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
3. นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย
4. นางนิตย วิเสสพันธุ

I,III
I
I

I
I
I

5. นายอาภรณ เกงพล
6. วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
7. นายมณฑล สุดประเสริฐ

I
I
I

8.
9.
10.
11.

นายอนุชิต จุฑมาตรยางกูร
นายประเสริฐ โตวิวัฒน
นายวิชัย ตันจริยภรณ
นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์

1
I

2

III

3
I

4

5

I

III

7
I

8

9
I

10
I

11

I
I

III
III
III
II,III

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

6

1-7

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท อคิวเมนท จํากัด
3. บริษัท ทีทแี อนดที จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท ไทย ลองดิสแทนส เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
5. บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
6. บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด
7. บริษัท ทีทแี อนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเสส จํากัด
8. บริษัท ทริปเปลที อินเตอรเนต จํากัด
9. บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
10. บริษัท ทริปเปลที เทเลคอม จํากัด
11. บริษัท อิน คลาวด จํากัด
หมายเหตุ : X
/
//
///

=
=
=
=

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผูบริหาร

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

1-8

(แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการของบริษทั ยอย

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ยอย
บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด
ชื่อ
1. นายปลื้มใจ สินอากร

ตําแหนง
กรรมการ

2.
3.
4.
5.

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย
นางนิตย วิเสสพันธุ
นางปนดาว โรจนกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

(แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 3
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
เปนอิสระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
1 ศาสตราจารยกิตติคุณอาภรณ เกงพล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2 วาที่รอยตรีอรรณพ
สูทกวาทิน
กรรมการตรวจสอบ
3 นายมณฑล
สุดประเสริฐ
กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ มีองคประกอบและคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยวาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน กรรมการตรวจสอบ เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงิน
ในป 2555 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งสิน้ 12 ครั้ง โดยมีผูบริหารระดับสูง ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบ
ภายใน เขารวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัตหิ นาที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยสงเสริมใหบริษัทมีการดําเนินงานที่เนนหลักการสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่
ดี เพื่อใหเปนไปตามหลักการบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษทั การกํากับดูแลงบการเงิน การประเมินการบริหารความเสี่ยง
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยสรุปสาระสําคัญของผลการดําเนินงาน ไดดังนี้
1.

ความถูกตอง ครบถวน และเชือ่ ถือไดของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจําป พ.ศ. 2555 ของบริษัทและบริษัทยอย
ประกอบคําชี้แจงของผูสอบบัญชีรว มกับฝายบริหาร
เพื่อใหมนั่ ใจวาการจัดทํางบการเงินเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวนและเชือ่ ถือได รวมทั้ง
ไดใหขอสังเกตและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบตอ
รายงานทางการเงินวา มีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2.

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผูส อบบัญชีและของสํานักตรวจสอบภายใน เกีย่ วกับระบบ
การควบคุมภายใน โดยพิจารณาในเรื่องการดําเนินงานการใชทรัพยากร การดูแลทรัพยสิน การปองกัน หรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล และการสิ้นเปลือง ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อใหหนวยงานตางๆ ของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบภายใน
ไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป รายงานผลการตรวจสอบและตรวจติดตาม พรอมทั้งไดใหขอเสนอแนะแก
สํานักตรวจสอบภายในและฝายบริหาร เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการติดตามผลการแกไขตาม
รายงานการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสําคัญอยางตอเนื่อง และใหมีการขยายขอบขายการตรวจสอบใหครอบคลุมหนวยงานที่เปน
บริษัทยอย ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และการ
ตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.

รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดสอบทานการเปดเผยรายการที่เกีย่ วโยงกันทีอ่ าจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัท เพื่อใหมั่นใจวาเปนรายการที่เกิดขึ้นจริงตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการที่
เกี่ยวโยงกันเปนรายการที่เขาขายตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เปนธรรมและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
ซึ่งบริษัทไดถือปฏิบัติเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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4.

การกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและถูกตอง
รวมทั้งสงเสริมใหบริษัทมีระบบ
ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหมีความโปรงใสและมีจริยธรรม กอใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูถอื หุน ผูลงทุน พนักงาน และ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทไดถือปฏิบัติเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5.

การกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยง
และติดตามความคืบหนาของการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับองคกรและระดับหนวยงาน เพื่อใหมีความมั่นใจวาบริษัทไดบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ ใหความเสี่ยงลดลงอยูในระดับทีย่ อมรับได และใหเกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การบริหารความเสี่ยงเปนไปตามมาตรการอยางมีประสิทธิภาพ
6.

การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานการปฏิบตั ิของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทอยางสม่ําเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทไดมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
เกี่ยวของอยางถูกตอง
7.

การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ของคาธรรมเนียมสอบบัญชีเทียบกับความนาเชื่อถือของผลงาน ความเปนอิสระ ชื่อเสียง ขอบเขต และปริมาณงานทีผ่ ูสอบบัญชี
รับผิดชอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูส อบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม จํานวน 1 ครั้ง
เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชีในเรื่องการทํางานและการประสานงานรวมกับฝายจัดการที่เกี่ยวของ และสําหรับป 2556
คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมผูถ ือหุนแตงตั้ง นายกฤษดา
เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นายณรงค พันตาวงษ ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาว
ทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท และบริษัทยอย
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัตหิ นาที่ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวาบริษัทมี
การจัดทํางบการเงิน และการเปดเผยขอมูลทางการเงินอยางครบถวน ถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนสําคัญ การบริหารความเสี่ยงเปนไปตามมาตรการอยางมีประสิทธิภาพ มีผลให
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ
รวมทั้งมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางถูกตองและ
ครบถวน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ศาสตราจารยกิตติคุณอาภรณ เกงพล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

