ขอมูลทั่วไป
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประวัติความเปนมา

IPO และ ESOP
IPO

บริษัท กอ ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2538 ดว ยทุน จดทะเบีย นเริ่มตน 100
ลานบาท โดย จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“จัสมิน อินเตอรเนชั่น
แนล” หรือ “JAS”) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ESOP Shares
ESOP Warrants
หมวดธุรกิจ

20 กุมภาพันธ 2547 บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน และเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจนกระทั่งมีจํานวนเปน 726.25 ลานบาทในปจจุบัน
18 กันยายน 2549 บริษัทไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้ง
แรก 175 ลานหุน โดยจัดอยูในหมวดธุรกิจเทคโนโลยี และการสื่อสารของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

จุดแข็งที่สําคัญ
1. หนึ่งในผูนําในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. มีความชํานาญในการดําเนินการ&จัดการโครงการขนาดใหญแบบครบวงจร
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่ดีกับผูผลิตระดับโลก
4. มีธุรกิจที่เกื้อหนุนกันและความรวมมือในเชิงธุรกิจของกลุมบริษัท
5. เปนผูแทนจําหนายอุปกรณเครื่องมือวัดยี่หอ Anritsu

ปจจุบัน บริษัทถือหุนสามัญของบริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด (“ซีซี
เอส”) รอยละ 97.87 ของหุนทั้งหมด ซึ่งเปนบริษัทยอยเพียงแหงเดียวของบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จั ด หา ออกแบบ และวางระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร พรอมทั้งจัดหาอุปกรณ และ
ใหบริการที่เกี่ย วเนื่องอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัท ยังเปน ตัวแทนจําหนายอุปกรณ
เครื่องมือวัดดานระบบสื่อสารจากตางประเทศและใหบริการเชาเครื่องโทรศัพท
สาธารณะ

เหตุการณสําคัญ
2538

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม: บริษัทเปนผูใหบริการ
ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ

2540

ธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ: บริษัทใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะแก บริษัท ทีโอที
จํา กั ด (มหาชน) โดยบริ ษั ท เป น ผู จั ด หา และติ ด ตั้ ง เครื่ อ งโทรศั พ ท ส าธารณะ
รวมถึงการซอมแซมและบํารุงรักษา อาทิ ทําความสะอาดเครื่องโทรศัพท และตู
โทรศัพทสาธารณะ รวมทั้งอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

2541
2544
2547

ธุรกิจอุปกรณเครื่องมือวัด: บริษัทเปนผูจัดจําหนายอุปกรณเครื่องมือวัดดาน
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมเชน เปนตัวแทนจําหนายของ Anritsu Group
ภายใตเครื่องหมายการคา “Anritsu”
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร: ดําเนินการโดย ซีซีเอส โดยเปน
ผูจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรแ ละอุปกรณเครือขา ยที่เ กี่ยวเนื่อง พรอมให
คําปรึกษา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอรและเครื่องขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงการพัฒนาซอฟตแวรระบบงาน และใหบริการดานบํารุงรักษา

2548

ธุรกิจระบบความปลอดภัย: บริษัทเปนผูใหบริการในการจัดหา ออกแบบและวาง
ระบบดานความปลอดภัยตางๆ อาทิเ ชน ระบบกลองโทรทัศ นว งจรปด (CCTV
System)
ผูถือหุนรายใหญ
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
บริษัทเอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
นักลงทุนรายยอย
ยอดรวม
คณะกรรมการบริษัท
นายปลื้มใจ สินอากร
นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย
นางนิตย วิเสสพันธุ
นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
ศาสตราจารยอาภรณ เกงพล
วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
นายมณฑล สุดประเสริฐ

โครงสรางทุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชําระแลว

2549

02/02/55
32.799%
9.063%
8.493%
49.645%
100.00%

2550

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

บริษัทยอย
บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด

175 ลานหุน
- เสนอขายนักลงทุนสถาบัน 87.5 ลานหุน (50%)
- เสนอขายนักลงทุนรายยอย 52.5ลานหุน (30%)
- เสนอขายผูอุปการคุณบริษัท 35 ลานหุน (20%)
5 ลานหุน (จัดสรรหมดแลวเมื่อ 28/04/54)
21.25 ลานหนวย (หมดอายุโครงการเมื่อ 3/11/54)
เทคโนโลยีและการสื่อสาร

2551

2553

97.87%

2554

726.50 ลานบาท
706.45 ลานบาท

1

จัดตั้งขึ้นดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท
ลงนามในสัญญาแตงตั้งผูแทนจําหนายอุปกรณกับ Anritsu
Group ประเทศญี่ปุน
ชนะประมูลโครงการรับเหมาติดตั้งอุปกรณสื่อสัญญาณตาม
โครงการขยายบริการโทรศัพท (จากทีโอที จํานวน 800,000 เลข
หมาย)
ชนะประมูลโครงการ TOT B-ISDN, ATM Switch & Multiplex
Network
ลงนามในสัญญาใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ ฉบับที่ 1
ลงนามในสัญญาใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ ฉบับที่ 2 และ 3
จดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน
ออกหุนปนผล จํานวน 300 ลานหุน และจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน
400 ลานบาท
เสนอขายหุนจํานวน 125 ลานหุน ใหแก กองทุน Knight Thai
Technology Fund และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 525 ลานบาท
สยามเทลเทค ชนะประมูลงานโครงการ CC&B มูลคางาน 22.83
ลานเหรียญสหรัฐ
เขาซื้อหุนรอยละ 97.87 ของสยามเทลเทคจาก จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล และผูถือหุนรายยอย ตามนโยบายการปรับโครงสราง
ทางธุรกิจของกลุมบริษัท
ลงนามในสัญญา Broadband Services Project กับ TT&T และ
TTTBB มุลคาโครงการประมาณ 1,500 ลานบาท
เสนอขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย จํานวน 175 ลานหุน ใน
ราคาหุนละ 3.20 บาท (18/9/2549)
ประกาศจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทั้งหมดรวมหุน IPO จํานวน
700 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.13 บาท ตอหุน (15/9/2549)
จายเงินปนผล 12/10/2549
จัดสรร ESOP Shares และ ESOP Warrants จํานวนรวม 21.25
ลานหุน ใหแกกรรมการและพนักงาน (3/11/2549)
ประกาศจายเงินปนผลป 2549 เพิ่มอีก 0.17 บาท ตอหุน
(25/4/2550)ใหแกผูถือหุนทั้งหมดรวมหุน IPO จํานวน 701 ลาน
หุน รวมเปนจายเงินปนผลทั้งสิ้นในป 2550ในอัตราหุนละ 0.30
บาท ตอหุน โดยจายเงินปนผลงวดครึ่งปหลังวันที่ 24/5/2550
จัดสรร ESOP Shares จํานวนรวม 1.00 ลานหุน ใหแกกรรมการ
และพนักงาน (4/5/2550)
ประกาศจายเงินปนผลป 2550 ในอัตรา 0.087บาทตอหุน
(26/2/2551) ใหแกผูถือหุนทั้งหมดจํานวน 702 ลานหุน โดย
จายเงินปนผล 27/5/2551
จัดสรร ESOP Shares จํานวนรวม 0.95 ลานหุน ใหแกกรรมการ
และพนักงาน (6/5/2551)
ประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลป 2551 ในอัตรา 0.20บาทตอ
หุน (24/9/2551) ใหแกผูถือหุนทั้งหมดจํานวน 702.95 ลานหุน
โดยจายเงินปนผล 27/5/2551 โดยจายเงินปนผล 22/10/51
ประกาศจายเงินปนผลป 2552 ในอัตรา 0.06บาทตอหุน
(28/4/2553) ใหแกผูถือหุนทั้งหมดจํานวน 702.95 ลานหุน โดย
จายเงินปนผล 27/5/2553
ประกาศจายเงินปนผลป 2553 ในอัตรา 0.08บาทตอหุน
(28/4/2554) ใหแกผูถือหุนทั้งหมดจํานวน 702.99 ลานหุน โดย
จายเงินปนผล 27/5/2554

FACT SHEET
JASMINE TELECOM SYSTEMS PLC. (“JTS”)
COMPANY BACKGROUND

CAPITAL STRUCTURE
st

JTS registered its initial capital of Baht 100 million on 21
April 1995, whose 100 per cent shareholder was Jasmine
International Public Company Limited (“JAS”).

Registered capital
Paid-up capital

20 February 2004, JTS was registered to transfer to Public
Company and increased the registered capital until to 726.25
million baht now.

Baht 726.50 million.
Baht 706.45 million

IPO AND ESOP
IPO

18 September 2006, JTS issued the Initial Public Offering for
175 million shares. The Company registered at the Stock
Exchange of Thailand and was categorized in Technology
and communication sector.

175 million shares
- 87.5 ms to institutional investors
(50%)
- 52.5 ms to retail investors (30%)
- 35.0 ms to Sponsor of JTS (20%)

Currently, JTS owns 97.87 percent of Cloud Computing
Solutions Co., Ltd. (“CCS”), which is an only subsidiary
company of JTS.

ESOP Shares

5 million shares

ESOP Warrants

21.25

(Allocation has been
exhausted on 28/04/2011)

million

warrants

(Expired

03/11/2011)

NATURE OF BUSINESS

Sector

JTS and its subsidiary engage as a system integrator in
telecommunications and information technology including
providing equipments and other related services. JTS also
acts as a local distributor agent for import test equipment and
leases payphones.

KEY STRENGTHS
1. One of market leader in ICT systems
2. Expertise in Implementation and management of
large-scale turnkey projects
3. Business partnership with world class suppliers
4. Group synergy and co-operation
5. Authorize distributor of Anritsu Test Equipment

Telecom System Integration: JTS provides turnkey
telecommunications services ranging from system design,
selection, procurement, equipment installation to equipment
testing and maintenance.
Payphones: JTS leases public telephones to TOT Public
Company Limited. The service ranges from procurement,
installment, and repair and maintenance, such as cleaning
telephones, phone booths, and other related accessories.

MAJOR EVENTS
1995

Test Equipment: JTS is an authorize distribution agent for
test devices of Anritsu Group under the brand “Anritsu”.

1997

Computer System Integration: This service is engaged in by
CCS, which also distributes computer hardware and other
peripheral equipment. CCS provides consulting services, the
design and installation of computers, including IT networks,
the development of software applications and maintenance.

1998
2001
2004

Security System Business: JTS provides services in security
business, including turnkey project for equipment procuring,
system design and implementation for internal security
system, ranging from CCTV system, etc.
5

MAJOR SHAREHOLDERS

2005

02/02/2012
32.799%
9.063%
8.493%
49.645%
100.00%

Jasmine International Plc.
Aces Regional Services co.,ltd.
T.J.P.Engineering co.,ltd.
Investors
Total

2006

BOARD OF DIRECTORS

2007

Mr. Pleumjai Sinarkorn

Director

Mrs. Nonglug Pongsrihadulchai

Director

Mrs. Nitt Visesphan

Director

Mr. Kriengsak Chalermtiragool

Director and President

Professor Arporn Kengpol

Independent Director

Mr. Annop Suthakavatin

Independent Director

Mr. Monton Sudprasert

Independent Director

2008

Established with Baht 100 million
Became a distributor for Anritsu, Japan
Awarded TOT Transmission Network Expansion for
800,000 Fixed-Line Subscribers
TOT B-ISDN, ATM Switch & Multiplex Network.
Signed Payphone Rental Contract #1
Signed Payphone Rental Contract #2 & #3
Converted to a public limited company
Issued 300 million stock dividend and Increased
capital to Baht 400 million
Issued 125 million new shares to Knight Thai
Technology Fund and increased capital to Baht 525
million
STCC obtained a CC&B project, total value of US$
22.83 million
Acquired 97.87% STCC from JAS and other minor
shareholders as part of its Group Restructure
Signed Broadband Serviced Project with TT&T and
3T2B above Baht 1,500 million
Announced cash dividend payment 700 million
shares @ 0.13 baht per share (15 Sep. 06)
Proposed 175 million capital shares in price of 3.20
Baht per shares to Public (18 Sept. 06)
Allocated ESOP Shares and ESOP Warrants 21.25
million shares and 1 million share respectively to
Director and Employees ( 3 Nov. 06)
Additional announced cash dividend payment for
year 2006 of 701 million shares @ 0.17 baht per
share (25 Apr. 07), total dividend payment for year
2006 ‘s 0.30 baht per share
Allocated ESOP Shares 1 million shares to Director
and Employees ( 4 May. 07)
Announced cash dividend payment for year 2007 of
702 mshares @ 0.087 baht per share (26 Feb 2008)
Allocated ESOP Shares 0.95 million shares to
Director and Employees ( 6 May 2008)

SUBSIDIARY
Cloud Computing Solutions Co.,
Ltd.

Technology / Communication

2010

97.87%
2011

1

Announced Interim dividend payment for year 2008
of 702.95 mshares @ 0.20 baht per share (24 Sep
2008)
Announced dividend payment for year 2009 of
702.95 mshares @ 0.06 baht per share 28
Apr.2010)
Announced dividend payment for year 2010 of
702.99 mshares @ 0.08 baht per share 28
Apr.2011)

