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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.0

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“เจทีเอส” หรือ “บริษัท”) เปนบริษัทในกลุมบริษัท จัสมิน
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“JAS”) ดําเนินธุรกิจดานการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
มุงเนนการออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator) เปน
ผูจัดจําหนายอุปกรณพรอมทั้งใหบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังทําธุรกิจบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับการจัด
ใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO ) รวมทั้งการขยาย
ธุรกิจดานการใหบริการเชาใชระบบคอนแทค เซ็นเตอร (Hosted Contact Center) ในชื่อการคา “EasyConnect” ธุรกิจ
จัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร และธุรกิจใหบริการคลาวด คอมพิวติ้ง และมีแผนการพัฒนาธุรกิจการ
ใหบริการใหม ๆ ที่จะชวยสรางรายไดอยางมั่นคงและเติบโตอยางตอเนื่อง
1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายหรือกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทและบริษัทยอยมุงมั่นที่จะเปนผูใหบริการดาน System Integrator (SI) ชั้นนํา ซึ่งบริษัทและบริษัท
ยอยมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และความชํานาญดานระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยาง
ดี บริษัทมีพันธมิตรธุรกิจทั้งในสวนของผูผลิตที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักและยอมรับ และ ในสวนของผูใหบริการโครงขาย
ระดับชั้นนําของประเทศ ทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีศักยภาพในการใหบริการดาน System Integrator แบบครบวงจร
(Total Solution) แกลูกคา
นอกจากนี้บริษทั ยอยไดเพิ่มลักษณะการดําเนินธุรกิจโดยการเขาสูธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จทั้งทางดานฮารดแวรและ
ซอฟตแวร โดยการนําเทคโนโลยี Cloud Computing มาใหบริการแบบครบวงจร ตั้งแตการใหบริการในโครงสรางพื้นฐาน
(Infrastructure as a Service : IaaS) การใหบริการซอฟแวร (Software as a Service : SaaS) ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อ
เปนทางเลือกใหมในการลดตนทุนในการลงทุน การดูแลอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรใหแกผูใชบริการ
บริษัทและบริษัทยอยจึงเชื่อมั่นวาแนวทางการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจ
สูการเปนผูใหบริการ เปนการสรางความแตกตางและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ไปพรอมๆ กับเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและเติบโตอยางตอเนื่องบนความพึงพอใจของลูกคา
วิสัยทัศน (Vision) : เปนผูนําดานการออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ดวยผลงานที่เปนมาตรฐาน
พันธกิจ (Mission) :
1. พัฒนาคุณภาพผลงาน เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา
2. พัฒนาบุคลากร เพื่อศักยภาพในการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กาวทันเทคโนโลยีและวิทยาการดานระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท กอตั้งขึ้นโดย JAS เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2538 ดวยทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 100,000,000
บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ภายใตชื่อ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส
จํากัด โดย JAS ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เพื่อวัตถุประสงคการดําเนินธุรกิจดานการออกแบบงาน
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วิศวกรรม ติดตั้งและทดสอบระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) รวมทั้งจัดจําหนายอุปกรณของระบบ
ดังกลาว
ตอมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2547 บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนกับกระทรวง
พาณิชย เปลี่ยนชื่อจากเดิมเปน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) โดยไดลดมูลคาที่ตราไวจาก 100 บาท
ตอหุน เหลือ 1 บาทตอหุน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 บริษัทไดออกหุนปนผลแกผูถือหุนเดิม โดยไมคิดมูลคา ใน
สัดสวน 1 หุนเดิมตอ 3 หุนสามัญใหม สงผลใหบริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 400 ลานบาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 400 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท พรอมกันนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน
จํานวน 125 ลานหุน ในราคาเสนอขายหุนละ 1.50 บาท ทําใหบริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 525 ลาน
บาท เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2549 บริษัทไดเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป จํานวน 175 ลานหุน ในราคาหุนละ 3.20
บาท ทําใหบริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 700 ลานบาท และบริษัทไดเสนอขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) และเขาเปนบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549
นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่เปนโครงการตอเนื่อง 5 ป จํานวน 5,000,000 หุน
เสร็จสิ้นทั้งหมดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และบริษัทไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอกรรมการและ
พนักงานของบริษัท อายุ 5 ป จํานวน 1,457,300 หนวย ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดหมดอายุการใชสิทธิแลวในวันที่ 27 ตุลาคม 2554 สงผลใหบริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชําระ
แลวเพิ่มขึ้นเปน 706.46 ลานบาท
ดังนั้น ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญ จํานวน 706.46 ลานหุน โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2557 บริษัทมีทุนชําระแลว จํานวน 706.46 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนเงิน 706.46 ลานบาท
1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
บริษัทมีบริษัทยอย ไดแก บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด (“ซีซีเอส” หรือ “บริษัทยอย”) ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจดานการจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร (System Integrator) พัฒนาซอฟตแวร (Software) ตลอดจน
การใหบริการดานบํารุงรักษาและจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการใหบริการ
ซอฟตแวรในระบบคลาวด คอมพิวติ้ง โดยบริษัทไดถือหุนของ ซีซีเอส จํานวน 538,264 หุน คิดเปนรอยละ 97.87 ของหุน
ทั้งหมดซึ่งมีอยูจํานวน 550,000 หุน ปจจุบันมีโครงสรางการถือหุนดังนี้
โครงสรางการถือหุนของบริษัท (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558)
กลุมบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน)
(จดทะเบียนใน ตลท.)

ผูถือหุนรายยอย

50.91%

49.09%
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส
จํากัด (มหาชน)
97.87%
บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง
โซลูชั่นส จํากัด
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1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
บริษัทและบริษัทยอย มีการซื้อขายสินคาและบริการ กับบริษัทในกลุม JAS ไดแก บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค
จํากัด (“JasTel”) บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) (“TTTBB”) และบริษัทอื่นๆ โดยดูรายละเอียดไดที่สวนที่
2 ขอ 12 รายการระหวางกัน หรือดูที่หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้สามารถดูแผนภาพโครงสรางธุรกิจ
โดยรวมของผูถือหุนใหญไดที่แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) ของ JAS
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2.0 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบครบวงจร (System Integrator) พรอมทั้งใหบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังทําธุรกิจใหบริการ
โทรคมนาคมในดานตางๆ
และทําธุรกิจบริการเกี่ยวกับการจัดใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ
สังคม (Universal Service Obligation : USO ) รวมทั้งการขยายธุรกิจดานการใหบริการเชาใชระบบคอนแทค เซ็นเตอร
(Hosted Contact Center) ในชื่อการคา “EasyConnect” ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร และธุรกิจ
คลาวด คอมพิวติ้ง
โดยปจจุบัน ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1 ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทเปนผูจัดจําหนายอุปกรณระบบสื่อสาร
และโทรคมนาคมพรอมใหบริการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ใหแกลูกคาทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ไดแก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) การไฟฟา
สวนภูมิภาค (“กฟภ.”) การไฟฟานครหลวง (“กฟน.”) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) การรถไฟแหงประเทศไทย (“รฟท.”) ธนาคารออมสิน (“ออมสิน”) TTTBB และ
JasTel รวมทั้งงานโครงการจางปรับปรุงสถานีฐานโทรศัพทเคลื่อนที่ภายในอาคาร (In-Building Antenna Systems) ใหแก
บริษัทในกลุมแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (“เอไอเอส”) ชองทางการจําหนายหลักของธุรกิจงานโครงการ มี 2
ชองทางไดแก การเขารวมประมูลโครงการเพื่อเปนผูรับจางเหมาวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมใหแกลูกคาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน และการ Sub Contract งานโครงการ นอกจากนี้ บริษัทมีผลิตภัณฑเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนงานในธุรกิจ
โครงการดังนี้
• จัดหา ออกแบบและวางระบบ ในดานรักษาความปลอดภัย ตางๆ อาทิเชน ระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV System) ระบบควบคุมการเขา-ออก (Access Control System) ระบบปองกันการบุกรุก
(Intrusion Prevention System) ระบบปองกันอัคคีภัย (Fire Alarm System) เปนตน
2 ธุรกิจบริการโทรคมนาคม เปนบริการที่มีกระบวนการดําเนินงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนเนื้องานที่มิใชธุรกิจหลักของลูกคา โดยเริ่มตั้งแตออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และดูแลโครงการใหสามารถ
ดําเนินการ (Operation) ตอไปได พรอมทั้งบํารุงรักษา (Maintenance) ทั้งในเชิงปองกันและเมื่อเกิดเหตุเสีย โครงการที่
บริษัทดําเนินการตอเนื่องตั้งแตป 2553 จนถึงป 2557 ไดแก การใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ
สังคม (Universal Service Obligation : USO) ของ TTTBB และ JasTel นอกจากนี้บริษัทยังมีการดําเนินการใหบริการ
อื่นๆ อีกไดแก
• การใหบริการเชาใชระบบคอนแทค เซ็นเตอร (Hosted Contact Center) ในชื่อการคา “EasyConnect”
โดยอาศัยความสามารถ ประสบการณของบุคลากรในการพัฒนาระบบดังกลาวขึ้นเอง กลุมเปาหมาย
ของบริการดังกลาวคือลูกคาหรือองคกรที่ตองการมีศูนยบริการลูกคา (Contact Center) สําหรับงาน
ขาย งานบริการหลังการขาย ซึ่งการเชาใชบริการ Contact Center จะชวยใหลดตนทุนการลงทุนระบบ
Contact Center แกลูกคา รูปแบบบริการจะเชื่อมตอกับชุด PC และหูฟงจากบริษัทของลูกคาผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมายังระบบหลักที่ศูนยกลาง (Hosted) ชวยใหสามารถใหบริการ
ลูกคาอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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3 ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร และธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง - ดําเนินการโดยบริษัท
ยอย ซึ่งเปนผูจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายที่เกี่ยวเนื่อง พรอมใหคําปรึกษา ออกแบบ วางระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาซอฟตแวรระบบงาน (Application Software) และ
ใหบริการดานบํารุงรักษาแกลูกคาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
การดําเนินธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง เปนเทคโนโลยีที่เขามาชวยใหธุรกิจที่ตองการใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดมีทางเลือกในการเชาใชฮารดแวรและซอฟตแวร ซึ่งเหมาะอยางยิ่งสําหรับธุรกิจขนาดกลางและ
เล็กที่อาจจะมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ ในการลงทุนธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง จะแบงการใหบริการออกเปน 2 ประเภท
ดังนี้
• การใหบริการโครงสรางพื้นฐานคลาวด (Infrastructure-as-a-Service )
• การใหบริการซอรฟแวร (Software-as-a-Service)
โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย จําแนกตามลักษณะธุรกิจ ดังนี้
ป 2555
ลานบาท
%

งบการเงินรวม
ป 2556
ลานบาท
%

ป 2557
ลานบาท
%

ลักษณะธุรกิจ

ดําเนินงานโดย

ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบ
สื่อสารโทรคมนาคม
(Telecom Systems Integration)

บริษัท

1,104.41

90.10

196.19

56.24

38.35

30.05

ธุรกิจบริการโทรคมนาคม

บริษัท

11.70

0.96

44.18

12.67

9.19

7.21

63.02

5.14

70.83

20.31

62.01

48.60

1,179.13

96.20

311.20

89.22

109.55

85.85

46.62

3.80

37.62

10.78

18.05

14.15

1,225.74

100.00

348.82 100.00

127.61

100.00

(Telecom Service Business )
ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบ
คอมพิวเตอร

ซีซีเอส

(Computer Systems Integration)
รวมรายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น

บริษัท
รวมรายได
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2.1 ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom Systems Integration)
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทเปนผูจําหนายอุปกรณระบบสื่อสารโทรคมนาคม พรอมใหบริการออกแบบและวางระบบ โดย
ทีมงานวิศวกรของบริษัทจะศึกษาความตองการและเสนอระบบที่เหมาะสมใหแกลูกคาแตละราย ตลอดจนการใหบริการ
คําปรึกษา ออกแบบ คัดเลือก จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ การฝกอบรมและการรับจางดูแลรักษาระบบโทรคมนาคมใหกับลูกคา
หนวยงานรัฐ จะมีลักษณะเปนงานโครงการซึ่งทําเปนสัญญาซื้อขายพรอมติดตั้งโดยมีโครงการขนาดเล็กตั้งแตมูลคาสิบลาน
บาทจนถึงโครงการขนาดใหญที่มมี ูลคาหลายรอยลานบาทขึ้นไป มีระยะเวลาการดําเนินโครงการตั้งแต 3 เดือน ถึง 3 ป
โดยเฉลี่ยมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการประมาณ 8 เดือน สําหรับหนวยงานเอกชนจะตองมีรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินงานซึ่งจะตองทะยอยสงมอบเปนงานๆ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการใหบริการของผูใหบริการแตละราย โดยเฉลี่ย
จะมีระยะเวลาการสงมอบงานประมาณ 3 เดือน นอกจากนี้ บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของการใหบริการหลังการ
ขาย ทั้งในระยะเวลาการรับประกัน และภายหลังหมดระยะเวลาการรับประกัน
บริษัทเปนผูคัดเลือกและจัดหาอุปกรณสื่อสารจากผูผลิตและตัวแทนจําหนายทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อนํามาประกอบรวมกันเปนระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ตรงตามความตองการของลูกคาแตละราย โดยบริษัท
มีพันธมิตรที่เปนบริษัทผูผลิตชั้นนําระดับโลก เชน Huawei Technologies เปนตน และจากการที่บริษัทไดรวมมือกับ
บริษัทผูผลิตมาเปนเวลายาวนาน ทําใหบริษัทไดรับสิทธิประโยชนดานการสนับสนุนดานเทคนิคและดานเงื่อนไขการชําระ
เงินจากบริษัทผูผลิต
ประเภทของระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่บริษัทจําหนายในปจจุบัน แบงออกเปนระบบตาง ๆ ดังนี้
1. โครงขายสื่อสารไปยังลูกคา หรือ Access Network เปนโครงขายที่มีลักษณะการเชื่อมโยงจาก
ชุมสายหลักของระบบผูใหบริการ (Central Office) ไปยังสํานักงานหรือบานของลูกคา (Customer Premises) โดยผาน
โครงขายสายโทรศัพท หรือ โครงขายสายทองแดง และโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง โดยมี Solution ตางๆ อาทิ โครงขาย
ขอมูลดิจิตอลเฉพาะกลุม (Pirvate Network) เพื่อใหบริการวงจรเชาสําหรับลูกคาองคกร และ โครงขาย Broadband โดย
ใชเทคโนโลยี Digital Subscriber Lines (xDSL) ผานโครงขายสายทองแดง และ Fiber to the X (FTTx) เพื่อใหบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง เปนตน
นอกจากนี้ บริษทั ยังเปนผูจัดหาอุปกรณปลายทาง อาทิ Router Modem Media converter และ
อุปกรณปลายทางของระบบ FTTx (ONU) เพื่อใชเชื่อมตอในการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง รวมถึงอุปกรณเชื่อมตอ
โครงขายตางๆ
2. โครงขายสื่อสัญญาณ หรือ Transmission Network เปนโครงขายการเชื่อมโยงระหวางชุมสาย
หลักของบริษัทผูใหบริการโทรคมนาคมเขาดวยกัน ซึ่งมีทั้งการเชื่อมโยงระหวางชุมสายภายในจังหวัดเดียวกัน หรือ ขาม
จังหวัด หรือระหวางภาค 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. โครงขายสื่อสารขอมูล หรือ Data Communication Network เปนโครงขายรับสงขอมูลที่
รองรับการเชื่อมตอหรือเชื่อมโยงอุปกรณในโครงขายตางๆ เขาดวยกัน โดยใชโพรโทคอล IP เชน การเชื่อมโยงระหวาง
โครงขายปลายทางที่เชื่อมไปยังลูกคา (Access Network) เขาดวยกันเพื่อใหบริการ Broadband เปนตน บริษัทมี
Solution ใหเลือกตามความตองการของลูกคา อาทิ อุปกรณ IP Core Router สําหรับโครงขายIP และอุปกรณ Core Router
สําหรับ IGX (International Gateway Exchange) และ อุปกรณ Switch สําหรับ โครงขาย Metro Ethernet เปนตน
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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4. โครงขายสื่อสารยุคใหม หรือ Next Generation Network เปนการนําเสนอ Solution ใหมๆ
ใหแกผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน (Fixed Telephone Operator) ซึ่งไดมีการวางระบบโครงขายโทรศัพทและใหบริการของ
ตนเองมาระยะเวลาหนึ่งแลว โดยบริษัทจะใหบริการในการพัฒนา ปรับปรุง หรือเพิ่มความหลากหลายใหแกการใหบริการ
เดิมของโทรศัพทพื้นฐานดังกลาว เชน การใหบริการเสียง ขอมูล และภาพเคลื่อนไหวภายใตโครงขายเดียวกัน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจใหแกผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน อาทิเชน อุปกรณ Intelligent Network (IN) อุปกรณ Next
Generation Network (NGN)
5. โครงขายระบบสื่อสารแบบไรสาย หรือ Wireless Communication Network เปนโครงขาย
รับสงขอมูลแบบไรสาย ซึ่งอาศัยการสงขอมูลไปกับคลื่นแมเหล็กไฟฟาในอากาศ ที่ถูกแบงออกเปนยานความถี่ตางๆ เพื่อ
จะไดนํามาใชงานและจัดสรรใหเหมาะสมกับรูปแบบบริการ ซึ่งทางบริษัทจะนําเสนอ Solution ใหแกผูใหบริการ
โทรคมนาคมหรือผูที่ตองการวางเครือขายสําหรับใหบริการเทคโนโลยีไรสายตางๆ อาทิเชน ระบบเครือขาย WiFi หรือ
ระบบโครงขายของโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Network) ยุคที่ 3(3G) , 4 (LTE/IMT- Advanced) และ 5 (5G)
โครงการที่สําคัญในชวงป 2553 ถึงป 2557
บริษัท /
หนวยงาน

TTTBB

ประเภทโครงการ

- จางเหมาติดตั้งเครื่องพรอมตูโ ทรศัพทสาธารณะและอุปกรณในโครงการ USO

ระยะเวลา
โครงการ

มูลคาของโครงการ
ตามสัญญา
(ลานบาท)
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

2553-2559

105.79

2553-2556

1,215.53

2553-2556

765.17

- บํารุงรักษาโทรศัพทสาธารณะและอุปกรณในโครงการ USO
ทีโอที

- จางติดตั้งอุปกรณชุมสายMulti Service Aceess Node (MSAN)อุปกรณ WDM
- ขายอุปกรณและอะไหลเครื่องชุมสาย ATM ยี่หอ ALCATEL-LUCENT
- ขายอะไหลอุปกรณสอื่ สาร SDH ยี่หอ ALCATEL-LUCENT
- ขายอะไหลอุปกรณสอื่ สาร TNEP ยี่หอ ALCATEL-LUCENT
- จางติดตั้งอุปกรณสอื่ สัญญาณ DWDM เชือ่ มโยงโครงขายสือ่ สัญญาณรองรับ ISP

กสท.

- ซอมการด DWDM-SDH
- ขายอุปกรณ SDH พรอมอุปกรณประกอบ และ E1 Cable and DDF
- ขาย DWDM ภาคใตเพื่อแกปญหา Single Point of failure
- ขายอุปกรณเพื่อปรับปรุงระบบเชือ่ มโยง DWDM ภาคใต
- ขายอุปกรณเพื่อปรับปรุงระบบเชือ่ มโยง DWDM และ SDH ภาคกลางและ
ภาคเหนือ
- จางเหมาปรับปรุงอุปกรณขยายระบบความจุเคเบิลใตน้ํา
- ขายอุปกรณ SDH Multiplexer สําหรับโครงขาย CDMA
- ขายอุปกรณ Distribution Base Station
- ขายอุปกรณ Core Network
- ระบบโทรศัพทสาธารณะชุมชนสําหรับแผนงาน USO และอินเทอรเน็ตสําหรับ
ป 2553
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บริษัท /
หนวยงาน

ออมสิน

ประเภทโครงการ

- ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน 151 สาขา กลองเพิ่ม 297 จุด

ระยะเวลา
โครงการ

มูลคาของโครงการ
ตามสัญญา
(ลานบาท)
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

2553-2562

247.76

2554-2555

56.95

2553-2555

233.41

2554-2557

192.23

- บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 48 สาขา
- บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 151 สาขา กลองเพิ่ม 297 จุด
- อุปกรณรกั ษาความปลอดภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
- บํารุงรักษาระบบเสียงตามสาย
- ติดตั้งระบบเสียงตามสาย
- ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดเพิ่มเติม
- ขยายชองทางการใหบริการสําหรับธนาคารออมสินสาขา/สาขายอย 94 สาขา
- บํารุงรักษา CCTV 131 สาขา 900 กลอง
- ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน 45 สาขา
- บํารุงรักษากลองโทรทัศนวงจรปด ธนาคารออมสิน
- ติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหม 600 ชุด ติดตั้งจริง 359 สาขา
- ติดตั้งกลอง CCTV จํานวน 4 สาขา
- ติดตั้งกลอง 900 ตัว 8 สาขา
- ติดตั้งกลองสาขาและสาขายอย 120 สาขา
- ติดตั้งกลอง CCTV บริหารเงินสด 3 สาขา
- บํารุงรักษาระบบแจงเหตุเพลิงไหม 600 ชุด ติดตั้งจริง 359 สาขา
- บํารุงรักษา CCTV 59 สาขา
- ระบบแจงเตือนอัคคีภัย ทีอ่ าคาร การทาเรือแหงประเทศไทย (“กทท.”)
- ติดตั้งกลอง CCTV ที่ กสทช.
กฟภ.

- จางติดตั้งอุปกรณสอื่ สาร MARS Master Redio 66 ชุด

สนง
- ครุภัณฑระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UNINET)
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา
(“สกอ.”)
กสทช.

- ขาย CCTV จํานวน 1 ระบบ
- ชุดสถานีตรวจสอบการใชความถี่วทิ ยุระบบควบคุมระยะไกล
- บํารุงรักษางานระบบ CCTV
- ชุดควบคุมอุปกรณตรวจสอบความถี่ระยะไกล
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พรอมติดตั้ง
- รถตรวจสอบเครือ่ งโทรคมนาคมเคลื่อนที่
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บริษัท /
หนวยงาน

ประเภทโครงการ

ระยะเวลา
โครงการ

มูลคาของโครงการ
ตามสัญญา
(ลานบาท)
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

2554-2557

69.58

2554-2557

8.95

2556-2557

5.41

- ติดตั้งปอมยามรักษาความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย
- ติดตั้งระบบ CCTV สําหรับสถานีตรวจสอบใชความถีว่ ิทยุระบบควบคุมไกล
- ระบบเปด-ปด ประตูดวยเครือ่ งอานลายนิ้วมือ
- ระบบเปด-ปดประตูดวยบัตรประจําตัวพนักงาน
รฟท.

- จางเหมาติดตั้งเครื่องกั้นถนนคานทํางานอัตโนมัติ แขวงทุงสง และหาดใหญ
- จางเหมาติดตั้งเครื่องกั้นถนน ฯ แขวงบํารุงอาณัติสญ
ั ญาณทุง สง และ
หาดใหญ
- จัดหาและปรับปรุงเครือ่ งกัน้ ถนนเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ แกงคอย

กฟน.

- ระบบสือ่ สารไรสายในอุโมงคสายไฟฟาใตดิน 230 เควี
- บํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบสือ่ สารไรสายในอุโมงคสายไฟฟาใตดิน
230 เควี

หนวยงาน
ราชการ

- เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต) โซน4 จํานวน 2,668 เครื่อง

2.1.2 การตลาดและการแขงขัน
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญที่เกิดขึ้นในชวงปที่ผานมา
ไดสงผลกระทบโดยตรงตอ
ภาพรวมของเศรษฐกิจ และธุรกิจในทุกๆ ดาน สงผลใหการลงทุนของภาครัฐ ชะลอตัว และลดลงอยางมีนัยสําคัญ จึง
สงผลใหเกิดภาวะการแขงขันของภาคเอกชนที่มีความรุนแรงมากขึน้
อยางไรก็ตาม ผลจากการแขงขันของตลาดโทรคมนาคม ทําใหอัตรากําไรขั้นตนของหนวยงานภาครัฐ
ในแตละโครงการลดลง สวนอัตรากําไรขั้นตนของหนวยงานเอกชนอยูในระดับที่เหมาะสมที่สามารถแขงขันได ปจจุบัน
การเติบโตของการใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตมีมากขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งการเรงลงทุนและปรับปรุงโครงขายการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G ของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G ไดสงผลดีแกบริษัทในฐานะผูประกอบการรับเหมางาน
โครงการเปนอยางมาก
ชองทางการจําหนายและกลุมลูกคา
ชองทางการจําหนายของธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม แบงไดเปน
1) การเขารวมประมูลโครงการเพื่อเปนผูรับจางเหมาติดตั้งอุปกรณสื่อสารและโทรคมนาคมของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
และ 2) การรับงานโดยการ Sub Contract จากผูประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยโครงการหลักของบริษัท ประกอบดวย
โครงการของทีโอที โครงการของ กสท. โครงการของ กฟภ. โครงการของออมสิน TTTBB JasTel และบริษัทในกลุมเอไอ
เอส เปนตน บริษัทมุงเนนที่จะเขาประมูลงานดวยบริษัทเองเพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานและการประสานงาน อีกทั้ง
ยังเปนการเพิ่มประวัติในการประมูลงานของบริษทั อีกดวย
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ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาหลักของบริษัท ไดแก ผูใหบริการสื่อสารโทรคมนาคม และองคกรภาครัฐและภาคเอกชน
ขนาดใหญ อาทิ ออมสิน TTTBB JasTel บริษัทในกลุมเอไอเอส ทีโอที กสท. รฟท. กฟภ. กฟน. และ กสทช.
ปจจุบัน การเติบโตของการใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ต ทําให ทีโอที และกสท. ตองเรงขยาย
และปรับปรุงโครงขาย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล รวมทั้งสามารถ
รองรับผูใชบริการที่เพิ่มขึ้นอยางมาก รวมถึงโครงการ Free WiFi ของกระทรวง ICT ซึ่งเปนผลดีและสรางโอกาสใหมๆ
ใหกับบริษัทในฐานะผูประกอบการรับเหมางานโครงการเปนอยางมาก
จากที่ลูกคาหลักและลูกคาเปาหมายของธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ยังคงเปนกลุมผูใหบริการโทรคมนาคมในประเทศเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม ในปที่ผานมา บริษัทไดขยายฐานลูกคาเขา
ไปสูกลุมธุรกิจภาครัฐ และ เอกชนอื่นๆ ที่มีความตองการระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารใหมๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ กสทช.
กฟน. และ กทท. เปนตน
กลยุทธการแขงขัน
บริษัทมุงเนนการสรางความสามารถในการแขงขันในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงกําหนดกลยุทธในการ
แขงขันและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ความนาเชือ่ ถือ และประวัติการทํางานของบริษัท เนื่องจากธุรกิจออกแบบ และวางระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมเปนงานที่ตองผานขัน้ ตอนการประมูลงานจากหนวยงานเจาของโครงการเปนสวนมาก ดังนั้น ชื่อเสียง ความ
นาเชื่อถือ และประวัติการทํางานของบริษัทในอดีต จึงถือเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญของการประสบความสําเร็จในการประมูล
งาน บริษัทมีนโยบายที่จะใชบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความชํานาญในการทํางาน รวมถึงการบริหารจัดการโครงการ
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานคุณภาพของงานและดานเวลาในการสงมอบงานในแตละขั้นตอน นอกจากนี้ บริษัทยังให
ความสําคัญกับบริการหลังการขายแกลูกคาอยางครบวงจร รวมถึงการติดตาม ดูแล และถายทอดความรูใหกับลูกคาอยาง
สม่ําเสมอ
2. การรักษาความสัมพันธอันดีกับบริษัทผูผลิตหรือผูจัดจําหนายทั้งในและตางประเทศ ซึ่งถือเปน
ปจจัยสําคัญในการประสบความสําเร็จในการประมูลโครงการตางๆ ที่ผานมา บริษัทไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจาก
บริษัทผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย ในดานความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหมๆ ที่จะนําออกสูตลาด หรือ ในดานการ
รวมมือหรือสนับสนุนการประมูลโครงการตางๆ ของบริษัท หรือ การใหสวนลดพิเศษ ซึ่งมีผลตอความสามารถในการ
กําหนดราคาตนทุนสินคาที่สามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นได
3. บริษัทใหความสําคัญในการรักษาฐานลูกคาเดิมของบริษัท โดยการสรางความสัมพันธอันดีกับ
กลุมลูกคาดังกลาว พรอมทั้งขยายขอบเขตการใหบริการเพิ่มขึ้น ในดานการบํารุงรักษาระบบ หรือการบริการอื่นๆ ที่สราง
มูลคาเพิ่มใหแกบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการขยายฐานลูกคาเขาไปสูกลุมธุรกิจภาคเอกชนที่มีความ
ตองการระบบสารสนเทศและระบบสื่อสาร ใหมๆ อาทิ สถาบันการเงิน เปนตน
4. บริษัทใหความสําคัญกับการสรรหาผลิตภัณฑใหมๆ ที่สอดคลองกับความตองการของลูกคาใน
ระยะยาวหรือสนับสนุนแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดของลูกคาในอนาคต เพื่อนําเสนอใหกับลูกคา รวมถึง การจัดการ
เตรียมบุคลากรภายในบริษัทใหมีความสามารถที่จะรองรับผลิตภัณฑหรือระบบดังกลาว

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 - 11

5. การสรางความสัมพันธและรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อเขารวมประมูลงาน
ในลักษณะธุรกิจคารวม (Consortium) สําหรับโครงการที่มีขนาดใหญ ซึ่งเปนการสรางโอกาสในการสรางรายไดใหบริษัท
มากยิ่งขึ้น
2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑและใหบริการ
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม จําเปนตองอาศัยความชํานาญเฉพาะดาน
ในระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ตลอดจนความสามารถในการบริหารโครงการใหสําเร็จตามความตองการและแผนงาน
ที่ไดกําหนดไว ทั้งในดานคุณภาพและระยะเวลาในการสงมอบงาน ภายใตตนทุนโครงการที่เหมาะสมเพื่อสรางอัตรา
ผลตอบแทนใหแกบริษัท ดังนั้น ปจจัยสําคัญที่กําหนดความสามารถในการใหบริการของบริษัท ไดแก บุคลากร โดยเฉพาะ
บุคลากรดานวิศวกรรม ทั้งระดับผูจัดการโครงการ (Project Manager) วิศวกรผูควบคุมงาน (Project Engineer) และ
วิศวกรสนับสนุนดานเทคนิค (Technical Support Engineer) ดังนั้น เพื่อใหบริษัทสามารถจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไดจัดแบงบุคลากรตามสาขาความรู ความสามารถ และประสบการณทํางานในแตละ
ระดับความสามารถ เพื่อรับผิดชอบในงานที่เหมาะสม
ในดานอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทไดศึกษา คัดเลือก และจัดหาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
ที่มีคุณภาพ ทั้งจากบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนายทั้งในและตางประเทศ โดยไมไดจํากัดเฉพาะบริษัทผูผลิตรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ
โดยบริษัทจะสั่งซื้ออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมจากบริษัทผูผลิตหรือผูจัดจําหนายที่ผานการพิจารณาดาน
คุณภาพ และบริการในเบื้องตน (Approved List)
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการซื้อสินคาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะเมื่อบริษัทแนใจวาบริษัทจะ
ไดงานโครงการแลวเทานั้น ในกรณีของการสั่งซื้ออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมในสกุลเงินตราตางประเทศ บริษัทมีนโยบาย
ในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) ในกรณีที่บริษัททําสัญญากับลูกคา
ของบริษัทเปนสกุลเงินบาท บริษัทจะทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ทันทีตามมูลคา
สินคาหรืออุปกรณที่ตองสั่งซื้อจากตางประเทศ และ 2) ในกรณีที่บริษัททําสัญญากับบริษัทลูกคาเปนสกุลเงินตางประเทศ
บริษัทจะกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในการชําระเงินในลักษณะของ Back to Back กลาวคือ กําหนดใชอัตราแลกเปลี่ยน
เดียวกันระหวางบริษัทกับบริษัทผูผลิต และบริษัทกับบริษัทลูกคา เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวขางตน
นอกจากนี้ บริษัทมีผลิตภัณฑเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนงานในธุรกิจโครงการ ดังนี้
• จัดหา ออกแบบและวางระบบ ในดานรักษาความปลอดภัยตางๆ อาทิเชน ระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV System) ระบบควบคุมการเขา-ออก (Access Control System) ระบบปองกันการบุกรุก (Intrusion
Prevention System) ระบบปองกันอัคคีภยั (Fire Alarm System)
2.1.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีมูลคาของงานโครงการในธุรกิจจัดหา ออกแบบและวาง
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่ยังไมไดสงมอบ รวมทั้งสิ้น 45.93 ลานบาท
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2.2 ธุรกิจบริการโทรคมนาคม (Telecom Service Business)
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ
บริษัทเปนผูออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร บริการอินเทอรเน็ตในโรงเรียน
ชุมชน และเพื่อสังคม ตามแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ของ กสทช.
รวมถึงการดูแล ซอมบํารุงตามระยะเวลาที่กําหนด การใหบริการเชาใชระบบคอนแทค เซ็นเตอร (Hosted Contact
Center) ในชื่อการคา “EasyConnect”
2.2.2 การตลาดและการแขงขัน
เนื่องจากธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหบริการ
ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองเรงการขยายโครงขาย และปรับปรุงโครงขายของตนเองใหสามารถ
รองรับลูกคาไดมากขึ้น และมีคุณภาพในการใหบริการที่ดียิ่งขึ้น และดวยขอจํากัดในการลงทุนในหนวยงานภาครัฐ และ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
จึงไดมีการปรับเปลี่ยนการลงทุนเปนการหาพันธมิตรในการลงทุนสําหรับโครงการขนาดใหญ
ประกอบกับพรบ.ของกสทช. ระบุไววาผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. มีหนาที่
จะตองจัดสรรเงินรายไดสวนหนึ่งมาดําเนินการตามแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อ
สังคม (USO) ตามที่ กสทช. เปนผูกําหนด และเมื่อแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อ
สังคม ( พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 ) มีผลบังคับใช ไดกอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจที่จะเขารวมเสนอในการจัดใหมีบริการดังกลาว
ในลักษณะตางๆมากขึ้น ซึ่งที่ผานมา บริษัทมีผลงานในการดําเนินการโครงการตามแผนดังกลาวไดแก
-

งานจัดจางทําระบบโทรศัพทสาธารณะ CDMA สําหรับโครงการ USO ของ กสท.

-

งานจางเหมาติดตั้งโทรศัพทสาธารณะจํานวน 1,558 แหง และอินเทอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 252
โรงเรียน ของ กสท. ตามแผนงาน USO ป 2553

-

โครงการจัดใหมบี ริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริการสังคม ใหแก TTTBB และ
JasTel ซึ่งอยูระหวางการดําเนินงาน

ปจจุบัน รัฐบาลไดมีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อใหสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆไดอยางเปนรูปธรรม ตองมีการปรับปรุงโครงสราง บทบาทและภารกิจของ
ภาครัฐ ซึ่งเปนปจจัยบวกใหมีการลงทุนมากขึ้นในป 2558 – 2559 ซึ่งบริษัทจะติดตาม และศึกษาอยางใกลชิดตอไป
ชองทางการจําหนายและกลุมลูกคา
ชองทางการจําหนายหลักของธุรกิจงานโครงการ คือ การเขารวมประมูลโครงการโดยตรงจากลูกคา
และการ Sub Contract งานโครงการ จากผูประกอบการรายอื่น ทั้งนี้จากความชํานาญและผลงานของบริษัทที่เปนที่
ยอมรับของลูกคา ทําใหบริษัทมีโอกาสในการไดรับงานสูง
กลยุทธการแขงขัน
บริษัทมีวัตถุประสงคหลักในการปรับเปลี่ยนใหขอบเขตของงานการใหบริการมีความหลากหลายขึ้น
เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม ที่ตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมาย โดยมีแนวทางในการเขาไปรวมเสนอ
กําหนดแผนงาน และลักษณะของการใหบริการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และสรางความเชื่อมั่นในการนําเสนอการ
ดําเนินงานโครงการแบบเบ็ดเสร็จ พรอมทั้งการดูแลและบํารุงรักษา ซึ่งบริษัทมีประสบการณและความชํานาญในลักษณะ
การใหบริการดังกลาวเปนอยางดี โดยมีการควบคุมตาม Service Level Agreement (SLA) หรือ Quatity of Service
(QOS) ที่กําหนด
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2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ธุรกิจบริการโทรคมนาคม จําเปนตองใชประสบการณ ความชํานาญ และความสามารถในการบริหาร
โครงการใหสําเร็จตามแผนงานทีก่ ําหนดไว โดยมีตนทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งตองอาศัยพันธมิตรทางธุรกิจที่เปน
ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายที่นาเชือ่ ถือ พรอมทั้งบุคลากรดานวิศวกรรมที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัท
ยังมีการดําเนินการใหบริการอื่นๆ อีกไดแก
• ใหบริการเชาใชระบบคอนแทค เซ็นเตอร (Hosted Contact Center) ในชื่อการคา
“EasyConnect” ซึ่งจะชวยลดตนทุนการลงทุนระบบ Contact Center แกลูกคา โดยรูปแบบบริการจะเชื่อมตอกับชุด PC
และหูฟงจากบริษัทของลูกคา ผานเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมายังระบบหลักที่ศูนยกลาง (Host) ชวยใหสามารถ
ใหบริการลูกคาอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2.2.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีมูลคาของงานโครงการในธุรกิจบริการโทรคมนาคมที่ยังไมได
สงมอบ รวมทั้งสิ้น 2.89 ลานบาท
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2.3. ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร (Computer System Integration) และธุรกิจคลาวด
คอมพิวติ้ง (Cloud Computing )
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร เปนการใหบริการดานการออกแบบและวางระบบ
คอมพิวเตอร รวมถึงการพัฒนาซอฟตแวรระบบงาน (Application Software) การใหบริการดานบํารุงรักษาและจัด
จําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ซีซีเอส จะนําเอาซอฟตแวรระบบงาน (Application
Software) ที่ไดมีการพัฒนาแลวจากบริษัทผูผลิตตางๆ มาใชเปนสวนประกอบในการวางระบบคอมพิวเตอรของลูกคา
โดยมีการปรับแตง และพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการเฉพาะของลูกคาในแตละองคกร
ไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น หนวยงานราชการหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญที่มีความตองการการใชงานคอมพิวเตอรที่ซับซอน
จําเปนตองจัดใหมีการประมูลงานเพื่อวาจางบริษัทผูเชี่ยวชาญภายนอกในการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร โดยไมไดใช
วิธีการสั่งซื้อซอฟตแวรระบบงาน (Application Software) โดยตรงจากบริษัทผูผลิตรายใดรายหนึ่ง จึงถือวา เปนชองทาง
และขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจของ ซีซีเอส ที่สามารถใหบริการในสวนนี้ได
ธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง เปนการนําระบบซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นตางๆ มาไวที่เครื่องแมขายกลาง จากนั้น
จึงอนุญาตใหผูใชงานสามารถล็อกอินเขามาในระบบเพื่อใชงานระบบซอฟตแวรตางๆ
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ซึ่งคลาวด คอมพิวติ้ง เปนเทคโนโลยีที่เขามาชวยใหธุรกิจที่ตองการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีทางเลือกใน
การเชาใชระบบ แทนที่จะตองลงทุนซื้อระบบ ซึ่งเหมาะอยางยิ่งสําหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่อาจมีขอจํากัด
เรื่องงบประมาณ
นอกจากนี้
ยังชวยใหผูประกอบการที่แมจะไมเคยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใชมากอนสามารถ
ตัดสินใจใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากเสียคาใชจายนอย ไมตองมีภาระคาดูแลและ
บํารุงรักษาระบบ และไดอัพเกรดระบบใหมๆ ตลอดเวลา
2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร
ในการวางระบบคอมพิวเตอร บริษัทตองศึกษาความตองการของลูกคา และนําเสนอสินคา หรือ
Solution ที่เหมาะสมใหแกลูกคา ทั้งนี้ ในกระบวนการสงมอบ Solution ดังกลาว ประกอบดวยขั้นตอนการจัดหา Solution
ทั้งในลักษณะซอฟตแวรสําเร็จรูป ซึ่งบริษัทมีการพัฒนาซอฟตแวรระบบงานใหม (Application Software) ที่จะตองมีการ
ปรับแตงและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อใหตอบสนองความตองการเฉพาะลูกคา และการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวงตางๆ ตลอดจนการติดตั้งและทดสอบการใชงานของระบบงาน โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการ
สําหรับแตละโครงการอยูระหวาง 6 เดือน ถึง 2 ป นอกจากนี้ ยังมีการบริการหลังการขาย ไดแก การฝกอบรม การดูแล
บํารุงรักษา เปนตน
ปจจุบัน ซีซีเอส มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญ ในการนําเสนอ Soloution ทางดาน Application
Software ในกลุมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และสาธารณูปโภค โดยสามารถจําแนกตามระบบงานหลักเปน 3 ระบบงาน
ไดแก
1. ระบบการสนับสนุนการใหบริการลูกคาและบิลลิ่ง (Customer Care & Billing) เปนระบบที่
ครอบคลุมกระบวนการที่เกี่ยวของกับการบริการลูกคาและบิลลิ่ง ประกอบดวยระบบยอย เชน ระบบดูแลลูกคา
(Customer System) ระบบสั่งซื้อและใหบริการ (Order System) ระบบการออกใบแจงหนี้ (Billing System) และระบบ
การจัดเก็บเงิน (Payment System) เปนตน
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2. ระบบการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ เชน ระบบคลังขอมูล (Data Warehouse) ซึ่งใชงานรวมกับ
ระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence) อาทิ การพัฒนา Application เพื่อการจัดเก็บขอมูลลูกคา
ของธนาคารพาณิชย และการนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใชวางแผนการตลาด หรือวางแผนการออกผลิตภัณฑใหม
3. ระบบการวางแผนและจัดการทรัพยากรภายในองคกรหนวยงานภาครัฐ
(Enterprise
Resource Planning for Government) ซึ่งเปนระบบสนับสนุนการดําเนินงานภายในองคกร (Back Office) ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เชน ระบบจัดเก็บรายได การรับเงิน ระบบจัดซื้อ และจัดจาง เปนตน
บริษัทมีชวงระยะเวลาการรับประกันระบบงานระหวาง 1 ถึง 2 ป ซึ่งสัญญาบํารุงรักษาโดยทั่วไปมี
ระยะเวลาการใหบริการเปนรายป ทั้งนี้ ขึ้นกับความตองการของลูกคา
ธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง (Cloud Computing Services)
เปนการนําความพรอมทั้งดาน Hardware, Software ของระบบคอมพิวเตอร และเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี มาใหบริการเชาใชกับลูกคาประเภทตางๆ ตามความเหมาะสม โดยแบงการ
ใหบริการเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. การใหบริการโครงสรางพื้นฐานคลาวด (Infrastructure-as-a-Service)
เปนการใหบริการเชาใช Hardware Resource เชน CPU, Memory, Storage ปจจุบัน ไดเริ่ม
ใหบริการกับบริษัทภายในกลุมจัสมิน และมีลูกคาภายนอก
2. การใหบริการซอฟตแวร (Software-as-a-Service)
เปนการใหบริการเชาใช Application Software โดยมี Software ระบบ Call Center สายดวน
บริการประชาชนและ WiFi และระบบฝากเก็บขอมูลภาพผานกลอง IP Camera (eyeKeeper by 3BB) และจะมี
Software อื่นๆ ผลิตตามออกมาเปนระยะ สําหรับในป 2557 ไดเริ่มทําตลาดผลิตภัณฑใหมอีก 1 ผลิตภัณฑ คือระบบฝาก
บันทึกขอมูลภาพผานกลอง CCTV ผานโครงขายบรอดแบนดอินเทอรเน็ต 3BB
2.3.2 การตลาดและการแขงขัน
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร
ปจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง อันเปนผลจากนโยบาย
ของรัฐบาล และการขยายตัวของภาคเอกชน เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน และทัดเทียมกับนานา
ประเทศ ประกอบกับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหความตองการในการวางระบบคอมพิวเตอรและ
การพัฒนาซอฟตแวรระบบงานตางๆ เพิ่มมากขึ้น และมีจํานวนผูประกอบการเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหการแขงขันเพิ่มความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น
สําหรับภาวะการแขงขันดังกลาว บริษัทเชื่อมั่นวา บริษัทมีขอไดเปรียบคูแขงในดานการบริหาร
จัดการโครงการที่ดี มีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทาง รวมถึงมีประวัติการทํางานและความสัมพันธที่ดีกับ
ลูกคาของบริษัท ซึ่งในกรณีโครงการขนาดใหญนั้น ลูกคาจะใหความสําคัญกับความสามารถดังกลาว สําหรับคูแขงสําคัญ
ในตลาด ไดแก บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น (“IRCP”) บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี (“MFEC”) บมจ. แอ็ดวานซ
อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี (“AIT”) บมจ. ลอกซเลย (“LOXLEY”) และ บริษัท ซี ดี จี กรุป เปนตน
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ธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง
ธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้ง ตอบสนองความตองการของลูกคาในเชิงธุรกิจไดงาย และประหยัด
คาใชจาย โดยไมตองลงทุนมากในโครงสรางพื้นฐาน อีกทั้งลูกคาสามารถเลือกใชบริการไดตรงกับความตองการเฉพาะ
ดาน ทําใหตลาดของการใหบริการคลาวด คอมพิวติ้ง ไดรับความสนใจและยอมรับมากขึ้น บริษัทมีบุคคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญดานการพัฒนาซอฟตแวร อีกทั้งกลุมบริษัทยังมีผูใหบริการเครือขายบรอดแบนดอินเทอรเน็ต และเปนผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต ที่มีศักยภาพรายใหญรายหนึ่งในตลาด ซึ่งมี Brand ที่เปนที่รูจักยอมรับ ทําใหบริษัทมีความเชื่อมั่น
วาจะตองทําตลาดดานธุรกิจคลาวด คอมพิวติ้งไดเปนอยางดี และเปนการเพิ่มแหลงรายไดใหมในอนาคต
ชองทางการจําหนายและกลุมลูกคา
ชองทางการจําหนายของ ซีซีเอส แบงออกเปน การเขารวมประมูลโครงการและการนําเสนอ
Solution แกลูกคาเปาหมายโดยตรง ที่ผานมา ในโครงการประมูลงานแตละครั้ง จะมีบริษัทผูประกอบการเขารวมประมูล
ประมาณ 3 - 5 ราย ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทของระบบงานและขนาดของโครงการ โดยบริษัทมีนโยบายประมูลงานโดยตรง
ทั้งหมด เวนในบางกรณีที่จําเปนตองประมูลงานรวมกับบริษัทอื่น ในลักษณะของธุรกิจคารวม เชน โครงการระบบบริการ
ลูกคาและใบแจงหนี้ ซึ่งรวมกับ Convergys Information Management Group Inc. และงานรับจางเหมาติดตั้งอุปกรณ
ตามโครงการขยายโครงขายอัจฉริยะ ซึ่งประมูลรวมกับ เจทีเอส เปนตน
ลักษณะการไดงานของบริษัท แบงไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การเขารวมประมูลโครงการ
บริษัทจะพิจารณาเขารวมประมูลงานทั้งในลักษณะการจัดหาพิเศษ หรือ การเปดประมูลงาน
ทั่วไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเนื้อหา ความเชี่ยวชาญ และผลการประเมินความสามารถในการบริหารและสงมอบงานนั้นๆ โดยบริษัท
จะศึกษาทัง้ ในดานเทคนิค และดานผลตอบแทนจากการบริหารโครงการนั้นๆ รวมถึงแหลงเงินทุนในการดําเนินการ กอนการ
ยื่นประมูลงานแตละครั้ง
2. การนําเสนอ Solution แกลูกคาเปาหมายโดยตรง
ขั้นตอนการทํางานโดยรวม แบงไดดังนี้
1. ศึกษาลักษณะธุรกิจ ความตองการหรือปญหาของลูกคา รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทีมงานจะศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิคและอุปกรณ ตลอดจนแนวทางการ
ปฏิบัติและระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน
2. ออกแบบผลิตภัณฑโดยทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร
รวมถึงพิจารณาจัดหาสินคาหรือ
ซอฟตแวรที่มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาแตละราย
โดยเลือกพิจารณาจาก
บริษัทผูผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ
3. การบริหารงานโครงการ มุงเนนการทํางานภายในระยะเวลาที่กําหนด ตรงตามขอตกลง/
สัญญากับลูกคา
4. บริษัทมีระยะเวลารับประกันสินคา โดยทีมงานบริการของบริษัทจะใหความชวยเหลือ
แกปญหา ตอบขอสงสัย (Help Desk) แกลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจในสินคาและบริการ ซึ่งการใหบริการดังกลาว
เปนปจจัยสําคัญ
ที่จะชวยในการตัดสินใจของลูกคาในการทําสัญญาวาจางบริษัทในการใหบริการบํารุงรักษาตอไป
ภายหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน
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3. การนําเสนอผานสื่อออนไลนตางๆ
บริษัทนําเสนอโฆษณาผลิตภัณฑผานชองทางตางๆ เชน โทรทัศน/วิทยุ หนังสือพิมพ
เว็บไซด โซเชียลมีเดีย SMS หรือใบแทรกบิล 3BB เพื่อใหกลุมลูกคาเปาหมายรับทราบขาวสารขอมูลแบบ mass
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาหลักของบริษัท ไดแก หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนที่เกิดจากการ
แปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ
กลยุทธการแขงขัน
กลยุทธการแขงขันของธุรกิจงานการออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอรมีลักษณะเชนเดียวกับ
ธุรกิจงานวางระบบโครงการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งอยูในขอ 2.1.2 เรื่องกลยุทธการแขงขัน
2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและใหบริการ
การบริหารโครงการใหประสบผลสําเร็จทั้งในดานคุณภาพ และอัตราผลตอบแทนตอโครงการ
ถือเปนเปาหมายสําคัญในการดําเนินงานของบริษัท ปจจัยสําคัญตอการบริหารโครงการ แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ทั้งวิศวกรคอมพิวเตอร นักวิเคราะหธุรกิจ (Business
Analyst) นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) และนักเขียนโปรแกรม (Programmer) วิศวกรระบบ (System Engineer)
และชางเทคนิค ดังนั้น เพื่อใหบริษัทสามารถจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไดจัดแบง
บุคลากรตามสาขาความรู ความสามารถ และประสบการณทํางานในแตละระดับความสามารถ เพื่อรับผิดชอบในงานที่
เหมาะสม
2. การจัดหาซอฟตแวร อุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงตางๆ ในการดําเนินงานที่
เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของลูกคา ดวยตนทุนที่เหมาะสม ถือเปนปจจัยที่สําคัญตอผลสําเร็จของ
โครงการ ปจจุบัน บริษัทมีชองทางจัดหาผลิตภัณฑ 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 เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) เปนตน
สําหรับนโยบายในการสั่งซื้อสินคา บริษัทไมมีนโยบายในการสั่งซื้อลวงหนา บริษัทจะสั่งซื้อสินคา
ตามรายละเอียดการดําเนินงานของแตละโครงการ
ในกรณีการสั่งซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และอุปกรณตอ พวง ในสกุลเงินตราตางประเทศ
บริษัทมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) ในกรณีที่บริษัททํา
สัญญากับลูกคาของบริษัทเปนสกุลเงินบาท บริษัทจะทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract)
ทันทีตามมูลคาสินคาหรืออุปกรณที่ตองสั่งซื้อจากตางประเทศ และ 2) ในกรณีที่บริษัททําสัญญากับบริษัทลูกคาเปนสกุล
เงินตางประเทศ บริษัทจะกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในการชําระเงินในลักษณะของ Back to Back กลาวคือ กําหนดใช
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อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหวาง บริษัทกับบริษัทผูผลิต และบริษัทกับบริษัทลูกคา เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยง
ดังกลาวขางตน
2.3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีโครงการที่ยังไมไดสงมอบจํานวน 1 โครงการ โดยมีรายได
คาบริการคงคางจํานวนประมาณ 0.72 ลานบาท มีสัญญาใหบริการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรระหวางดําเนินการ โดย
มีรายไดคาบริการคงคางจํานวน 8.58 ลานบาท และมีสัญญาใหบริการโครงสรางพื้นฐานคลาวด โดยมีรายไดคาบริการคง
คางจํานวน 8.13 ลานบาท
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3.0

ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทใหความสําคัญตอปจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยแตงตั้งคณะทํางาน
ความเสี่ยง ทําหนาที่ในการบริหารจัดการและกําหนดกลยุทธในระดับองคกรและระดับหนวยงาน ไดแก การลด การโอน
และการยอมรับความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดมีการพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธของบริษัท ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ สามารถจําแนกได ดังนี้
3.1 ดานรายได
รายไดของบริษัทสวนใหญมาจากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และจากธุรกิจ
จัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร ในปที่ผานมาปจจัยทางการเมืองและการชะลอการประมูลโครงการขนาดใหญ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สงผลตอการหางานโครงการใหมมารองรับงานเกาที่ใกลเสร็จ บริษัทมีการพัฒนาธุรกิจใหมเพื่อ
เนนการสรางรายไดแบบตอเนื่อง และลดความเสี่ยงจากงานประมูลโครงการ โดยมีการใหบริการเชาใช Contact Center
แบบ Hosted Contact Center เพื่อตอบสนองความตองการและขอจํากัดในดานเงินทุนของลูกคาขนาดกลางและขนาด
ยอม (SME) และพัฒนาธุรกิจใหมใหสอดคลองกับการใหบริการ 3G ที่ขยายตัวอยางมาก
3.2 ดานบุคลากร
ธุรกิจของบริษัทตองอาศัยผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณงานออกแบบ วางแผน และ
ดําเนินการในธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และธุรกิจจัดหา ออกแบบวางระบบคอมพิวเตอร
การสูญเสียบุคลากรเหลานี้ไปยอมสงผลกระทบตอธุรกิจ
บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง มีมาตรการจูงใจ
ตางๆที่สามารถเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และมีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอยางเปนธรรม
3.3 ความเสี่ยงจากการสงมอบโครงการ
บริษัทมีการกําหนดระเบียบวิธีปฎิบัติงานการบริหารโครงการและมีการวิเคราะหโครงการตางๆ ที่ไดรับจาก
ลูกคาเพื่อกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับโครงการนั้นๆโดยเฉพาะ
เพื่อกําจัดความเสี่ยงตางๆของกระบวนการบริหาร
โครงการใหอยูในระดับที่ยอมรับไดและทันเวลา นอกจากนี้ยังมีการติดตามและการรายงานผลความคืบหนาของโครงการ
อยางสม่ําเสมอ มีการติดตอประสานงานที่ดีระหวางผูผลิต ลูกคา และผูเกี่ยวของ มีการติดตามควบคุมเพื่อใหสามารถสง
มอบงานไดทันตามกําหนดสัญญา ทําใหบริษัทสามารถสงมอบโครงการใหแกลูกคาไดทันตามกําหนดสัญญาและลูกคาพึง
พอใจในผลงาน
3.4

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วและตอเนื่อง บริษัทมีนโยบายใหฝายสนับสนุนดานเทคนิคศึกษาและติดตามความกาวหนา ทาง
เทคโนโลยีของบริษัทผูผลิต ทั้งในและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการถายทอดความรูใหมๆใหกับบุคลากรที่
เกี่ยวของ เพื่อจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม
3.5

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินคาและบริการ
จากตางประเทศ โดยการติดตามความเคลื่อนไหวและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห
และการตัดสินใจทําประกันความเสี่ยงในแตละครั้ง โดยบริษัทมีการพิจารณาชวงเวลาที่เหมาะสมในการเขาทําสัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contracts) รวมถึงการเก็บสํารองเงินในบัญชี USD ดวย
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4.0

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
สินทรัพยหลัก
(หนวย: บาท)
สินทรัพยถาวร

ลักษณะกรรมสิทธิ
/ ภาระผูกพัน

มูลคาทางบัญชี

คาเสื่อมสะสม

มูลคาทางบัญชี
สุทธิ

ที่ดิน (1)

2,000,000

-

2,000,000

อาคาร (1)

1,239,235

1,237,326

1,909

เครื่องโทรศัพทสาธารณะ (2)

26,151,037

11,527,670

14,623,367

สิ่งปรับปรุงอาคารและสินทรัพยเชา

16,018,680

15,877,595

141,085

เปนเจาของ /

79,371,137

65,384,777

13,986,360

ไมมีภาระผูกพัน

6,647,525

5,720,131

927,394

131,427,614

99,747,500

31,680,114

เครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและ อุปกรณสุทธิ

หมายเหตุ 1. บริษัทยอยเปนเจาของที่ดินและอาคารพาณิชย 4 ชั้นเพื่อเก็บสินคาคงเหลือและเอกสารของบริษัทยอย มีพื้นที่
รวม 21.3 ตารางวา ตั้งอยูเลขที่ 117/16 หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ทั้งนี้
สินทรัพยดังกลาวไมมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินใด บริษัทยอยไดทําประกันภัยอาคารและสินคาสําหรับ
การเสี่ยงภัยทุกชนิดในวงเงิน 1,760,000 บาท โดยมีอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2559
2. เครื่องโทรศัพทสาธารณะเปนทรัพยสินที่ใหเชากับบริษัทในเครือที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่ 1 (บริการโทรศัพทสาธารณะ)
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5.0

ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีขอพิพาททางกฎหมาย โดยสรุปดังนี้
1. ขอพิพาทระหวางบริษัท กับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (“สพฐ.”)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 สพฐ. ยื่นฟองตอศาลปกครองกลาง เปนคดีหมายเลขดําที่ 1965/2557 โดย
กลาวหาวาบริษัทปฎิบัติผิดสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร เลขที่ 78/2556 ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2556 และ
เรียกคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยรวมเปนเงินทั้งสิ้น 190,153,240.38 บาท
คดีอยูระหวางบริษัทจัดเตรียมคําใหการเพื่อยื่นตอศาลปกครองกลาง
2. ขอพิพาทระหวางบริษัท กับ การไฟฟานครหลวง (“กฟน.”)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 บริษัทไดยื่นฟอง กฟน. ตอศาลปกครองกลาง เปนคดีหมายเลขดําที่
1945/2557 เพื่อเรียกคืนหนังสือค้ําประกันของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 04129135000510 ลง
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 จํานวนเงิน 7,904,423.38 บาท ซึ่งบริษัทไดนําไปวางไวเปนหลักประกันในการ
ประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสเลขที่ MP3-8985-WHX และเรียกรองให กฟน.ชดใชคาธรรมเนียม
หลักประกันเปนเงิน 111,979.33 บาทพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปใหกับบริษัท
คดีอยูระหวาง กฟน. จัดทําคําใหการยื่นตอศาลปกครองกลาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด (“ซีซีเอส”) ซึ่งเปนบริษัทยอย มีขอพิพาททาง
กฎหมาย โดยสรุปดังนี้
1. ขอพิพาทระหวาง ซีซีเอส กับ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) (“TT&T”)
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 TT&T โดยบริษัท พีแพลนเนอร จํากัด ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ นําเสนอขอ
พิพาท ตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เปนคดีหมายเลขดําที่
60/2554 โดยอางวา ซีซีเอส ผิดสัญญาจัดหาระบบบริการลูกคาและระบบพิมพใบแจงหนี้ (CC&B)และ
เรียกรองให ซีซีเอส คืนเงินที่ไดรับชําระจาก TT&T ไปแลวคืนและเรียกรองคาเสียหาย รวมจํานวน
1,780,921,735.52 บาท และ ซีซีเอส ไดนําเสนอขอเรียกรองแยงเรียกรองให TT&T ชําระราคาสินคาและ
รวมจํานวน
บริการที่ยังคางอยูตามสัญญาดังกลาว
ตลอดจนคาเสียหายอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
528,184,037.- บาท ขณะนี้ อยูระหวางการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
2. ขอพิพาทระหวาง ซีซีเอส กับ บริษัท จีเอเบิล จํากัด (“จีเอเบิล”)
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 จีเอเบิล ยื่นฟองตอศาลจังหวัดนนทบุรี เปนคดีแพง คดีหมายเลขดําที่ พ.
721/2555 วาบริษัทผิดสัญญาจาง และเรียกรองใหชําระราคาคาจางในสวนที่เหลือตามสัญญา รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 1,926,668.00 บาท โดยคดีนี้ ซีซีเอส ไดฟองแยงกรณีที่ จีเอเบิล ทิ้งงาน และเรียกคาเสียหายจํานวน
ทั้งสิ้น 5,105,917.81 บาท ศาลจังหวัดนนทบุรีพิพากษาใหจีเอเบิลชําระเงิน 625,000 บาท ใหแก ซีซีเอส
และให ซีซีเอส ชําระเงินใหจีเอเบิล 936,250 บาท คูความอุทธรณ ศาลอุทธรณไดพิพากษาให ซีซีเอส ชําระ
เงิน 1,167,250 บาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปนับจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ ซีซีเอส ได
ยื่นฎีกาตอศาลฎีกา ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
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3. ขอพิพาทระหวาง ซีซีเอส กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 กสท ยื่นฟองตอศาลจังหวัดนนทบุรี เปนคดีแพง คดีหมายเลขดําที่ ผบ.
2947/2557 อางวา ซีซีเอส ผิดสัญญาจางใหจัดทําระบบวางแผนและควบคุมโครงการ และเรียกคาเสียหาย
เปนจํานวนเงิน 1,329,148 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของตนเงินจํานวน 1,185,000 บาท
นับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรี
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6.0

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

6.1 ขอมูลทั่วไป
6.1.1 ขอมูลบริษัท
บริษัท มีที่ตั้งสํานักงานใหญอยูที่ เลขที่ 200 หมูที่ 4 ชั้น 9 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ถนน
แจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท 0-2100-8300 โทรสาร 0-2962-2523 เลขทะเบียน
บริษัท เลขที่ 0107547000109 เว็ปไซด www.jts.co.th
บริษัท มีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญ จํานวน 706.46 ลานหุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มี
ทุนชําระแลว จํานวน 706.46 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนเงิน 706.46 ลานบาท
6.1.2 ขอมูลบริษัทยอย
บริษัท มีบริษัทยอย 1 บริษัท ไดแก บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด (“ซีซีเอส” หรือ “บริษัท
ยอย”) ดําเนินธุรกิจดานการจัดหา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร พัฒนาซอฟตแวร และการใหบริการซอฟตแวรในระบบ
คลาวด คอมพิวติ้ง มีที่ตั้งสํานักงานใหญอยูที่ เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 โทรศัพท 0-2100-3500 โทรสาร 0-2100-3501 เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0105527012894
โดย บริษัทถือหุนสามัญ จํานวน 538,264 หุน คิดเปนเงินลงทุน 83.90 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ
97.87 ของหุนทั้งหมด
6.1.3 ขอมูลบุคคลอางอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2229-2888
โทรสาร 0-2654-5642
www.tsd.co.th
ผูสอบบัญชี

: นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 หรือ
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เลครัชดา ออฟฟศคอมเพล็กซ
เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2264-0777
โทรสาร 0-2264-0789-90
www.ey.com
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ที่ปรึกษากฏหมาย

: สํานักงาน นายวสุ ประสานเนตร ทนายความ
เลขที่ 12/76 ซอยแจงวัฒนะ 4
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท 0-86004-3714

6.2 ขอมูลสําคัญอื่น
- ไมมี -
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สวนที่ 2

การจัดการและ
การกํากับดูแลกิจการ
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สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.0

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 706,457,300 บาท และมีทุนจดทะเบียนซึ่งออก
และเรียกชําระเต็มมูลคาแลว จํานวน 706,457,300 บาท แบงเปนหุนสามัญ 706,457,300 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท
7.2 ผูถือหุน
รายชือ่ ผูถือหุน ใหญ
1. บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด*
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด**
2. นายวิชยั บุญสถิรพงศ
3. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
4. นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล
5. นายวีรยุทธ เอีย่ มสุทธิวัฒน
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
7. นางมาลัย เทาศรีดี
8. นายมานพ ไชยสถิตวานิช
9. นายกฤษณ สรรคพฤกษสิน
10. นายกิรินทร นฤหลา
หมายเหตุ

7.3

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558
จํานวนหุน
(%)
231,714,400
32.80
64,027,700
9.06
63,918,000
9.05
21,360,000
3.02
18,000,000
2.55
8,444,800
1.20
7,800,000
1.10
5,452,600
0.77
5,165,000
0.73
3,388,000
0.48
3,050,000
0.43
2,800,000
0.40

* บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด (“ARS”) เปนบริษัทยอยของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน) (“JAS”) โดยถือหุนทางออมดังนี้ ARS ถือหุน โดย บริษัท เอเซียส (ประเทศไทย) จํากัด (“ACT”)
รอยละ 98.04 ACT ถือหุนโดย บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โอเวอรซีส จํากัด (“JIOC”) รอยละ 58.84
และ JAS ถือหุนใน JIOC รอยละ 39.82
** บริษัท ที.เจ,พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“TJP”) เปนบริษัทยอยของ JAS โดยถือหุนรอยละ 80 และบริษัท อคิว
เมนท จํากัด (“ACU”) (บริษัทในเครือของ JAS) ถือหุนรอยละ 20
รายละเอียดโครงสรางการถือหุนภายในกลุม JAS สามารถดูเพิ่มเติมไดที่ 56-1 ของ JAS

การออกหลักทรัพยอื่น
- ไมมี -
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7.4

นโยบายการจายเงินปนผล

“บริษัท มีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติ
บุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่ การจายเงินปนผลนั้น จะตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหจายเงินปนผลในอัตราที่นอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได หากบริษัท
มีความจําเปนที่จะตองนําเงินจากกําไรสุทธิจํานวนดังกลาว มาใชเพื่อขยายกิจการการดําเนินงานของบริษัทตอไป”
สําหรับนโยบายจายเงินปนผลของบริษัทยอย พิจารณาจากผลการดําเนินงาน และสภาพคลองทางการเงิน
ของบริษัทยอย ณ ขณะนั้น
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8.0

โครงสรางการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 7 ทาน ดังนี้
1 นายปลื้มใจ สินอากร
กรรมการ
2 นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
3 นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย
กรรมการ
4 นางนิตย วิเสสพันธุ
กรรมการ
5 นายรักษ อุณหโภคา
กรรมการอิสระ
6 วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
กรรมการอิสระ
7 พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ*
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ * พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

ในรอบป 2557 บริษัท ไดจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจํานวน 7 ครั้ง และจํานวนครั้งที่
กรรมการแตละรายเขารวมประชุม มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายนามคณะกรรมการ
1. นายปลื้มใจ สินอากร
2. นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
3. นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย
4. นางนิตย วิเสสพันธุ
5. นายรักษ อุณหโภคา
6. วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
7. พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ*
หมายเหตุ

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

การเขารวมประชุม /
การประชุมทั้งหมด
4/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7

2/7

* พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ตั้งแตดํารงตําแหนง
มีการประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง โดยไดเขารวมประชุมทั้ง 2 ครั้ง

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ไดแก นายปลื้มใจ สินอากร นายเกรียงศักดิ์
เฉลิมติระกูล นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย นางนิตย วิเสสพันธุ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
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ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
คณะกรรมการมีอํานาจ
หนาที่
และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และ ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญได ดังนี้
1 จัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
3 จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัท ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4 คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน
หรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด แทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจ
เพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอํานาจ
นั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ ที่ทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด ทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวน
เปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
5 กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแล
การบริหาร และการจัดการ ของคณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้
คณะกรรมการ ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับ
มติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ
บางสวนที่สําคัญ ใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น มาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณห
สนธิ หรือขอบังคับ เปนตน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขต หนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัท ปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ ตลท. อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อ หรือ
ขายทรัพยสินที่สําคัญ ตามกฎเกณฑของ ตลท. และสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6 พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ
คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7 ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
8 กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปน
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กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
9 กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสีย ไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ในสัญญาที่บริษัททําขึ้น หรือถือหุน หรือหุนกูเพิ่มขึ้น หรือลดลง ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
อํานาจในการอนุมัติการดําเนินการทางการเงินของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจาย การจัดซื้อ จัดจาง เชา เชาซื้อ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 30 ลานบาท (สามสิบลานบาท)
หรือจํานวนเทียบเทา หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติการเขา
ประมูลงาน และ/หรือการเขารวมกับผูอื่น เพื่อการประมูลงานสําหรับงานประมูลแตละโครงการในวงเงินไมเกิน 200 ลาน
บาท หรือเทียบเทา
ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกประธานกรรมการ จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติ
รายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชน ในลักษณะอื่นใด ขัดแยงกับบริษัท ตาม
กฎเกณฑของ ตลท. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาว จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู
ถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว ตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการ
อนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไว
ชัดเจนแลว
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณามอบอํานาจใหแก คณะกรรมการบริหาร ประธาน
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของ
บริษัท โดยไดมีการกําหนดขอบเขตและวงเงินในแตละระดับอยางชัดเจน ทั้งนี้ ไมมีการมอบอํานาจในลักษณะไมจํากัด
วงเงินแตอยางใด

8.2 ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผูบริหารของบริษัทประกอบดวย 5 ทาน ดังนี้
1. นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
กรรมการผูจัดการ
2. นายอนุชิต จุฑมาตยางกูร
รองกรรมการผูจัดการ
3. นายวิษณุ สุขสุสินธุ
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ
4. นายวิชัย ตันจริยภรณ
ผูอํานวยการหนวยธุรกิจโครงการ
5. นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
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โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สํานักตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ
สํานักกรรมการผูจัดการ

หนวยธุรกิจบริการ
โทรคมนาคม

ฝายบริหารลูกคาหลัก

หนวยธุรกิจโครงการ
ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายบริหารโครงการ

ฝายสนับสนุนดานเทคนิค

ฝายบริหารสํานักงาน

สวนงานพัฒนาธุรกิจ

สวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการมีดังนี้
1 มีอํานาจดําเนินการเปนผูบริหารงานจัดการ และควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ตลอดจนมีอํานาจในการ
มอบหมายใหบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควร ทําหนาที่จัดการ และดําเนินการแทนกรรมการผูจัดการ ในเรื่องที่
จําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการผูจัดการ ซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบ
ขอบังคับของบริษัท
2 มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจาย การจัดซื้อ จัดจาง เชา เชาซื้อ ตามงบประมาณประจําปที่
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว ตลอดจนคาใชจาย การจัดซื้อ จัดจาง เชา เชาซื้อ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการ
ลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 5 ลานบาท (หาลานบาท) หรือจํานวน
เทียบเทา หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3 มีอํานาจประเมินผล แตงตั้ง โยกยาย ถอดถอนพนักงานของบริษัท ในตําแหนงที่ต่ํากวาผูชวย
ผูอํานวยการลงมา
4 มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติการเขาประมูลงาน และ/หรือการเขารวมกับผูอื่นเพื่อการประมูล
งาน สําหรับงานประมูลแตละโครงการในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท หรือเทียบเทา
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ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่น ที่กรรมการผูจัดการ
เห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มี
สวนไดเสีย หรือ ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทตามกฎเกณฑของ ตลท. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดังกลาว จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว ตาม
ขอบังคับของบริษัท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรม
การคาปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว
8.3

เลขานุการบริษัท
นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย

เลขานุการบริษัท

หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการของบริษัทจะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดวย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัตใิ หเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน
ประจําปของบริษัท
หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนา
รายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ใหประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ทั้งนี้ไดแนบขอมูลเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ 1
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8.4

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
8.4.1 คาตอบแทนกรรมการทีเ่ ปนตัวเงิน (กอนหักภาษี)
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ โดยไดจัดสรรคาตอบแทนกรรมการคณะตางๆ ตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
คาตอบแทนกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบ ริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
คาบําเหน็จของกรรมการ

8.4.2

คาตอบแทนตอเดือน (บาท)
ป 2556
ป 2557
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

คาตอบแทนผูบริหารที่เปนตัวเงิน (กอนหักภาษี)
คาตอบแทนผูบ ริหาร
จํานวนผูบริหาร (ราย)
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร
รูปแบบคาตอบแทน

ป 2557
5
9,674,991
เงินเดือนและโบนัส

8.4.3

คาตอบแทนอื่นสําหรับกรรมการ
- ไมมี -

8.4.4

คาตอบแทนอื่นสําหรับผูบริหาร
บริษัทไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารในป 2557 เทากับ 734,689.08 บาท
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8.5

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท และบริษัทยอย มีพนักงานทั้งสิ้น 92 คน ตามลําดับ
หนวยงาน
สํานักกรรมการผูจ ัดการ และสํานักตรวจสอบภายใน
สวนงานพัฒนาธุรกิจ
สวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายพัฒนาซอฟตแวร
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายบริหารสํานักงาน
หนวยธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ
หนวยธุรกิจโครงการ
ฝายขาย
ฝายบริหารและสนับสนุนโครงการ
ฝายสนับสนุนทางดานเทคนิค
รวม

ณ 31 ธันวาคม 2557
(คน)
7
3
6
6
10
14
7
7
23
9
92

8.5.1 คาตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทและบริษัทยอย
รูปแบบของคาตอบแทน
ป 2557
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ

(ลานบาท)
67.98
3.79

8.5.2 นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน
ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนธุรกิจที่ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความ
ชํานาญ และทักษะเฉพาะดานในการใหคําปรึกษา วางแผนโครงการ บริหาร และควบคุมโครงการ ใหประสบผลสําเร็จ
ดังนั้น บริษัท และบริษัทยอย มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง และฝกอบรมบุคลากรในแตละ
ระดับงาน นับตั้งแตวันรับพนักงานเขาทํางาน บริษัท จัดใหมีการปฐมนิเทศนพนักงานใหม เพื่อใหเขาใจถึงภาพรวม
โครงสรางองคกร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังจัดใหมีการอบรมเพื่อความเขาใจถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในสวนงานที่รับผิดชอบ และงานสัมมนาภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร และพนักงานอยางสม่ําเสมอ
และมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและความรูที่จะสามารถ
ทํางานทดแทนกันไดในกรณีจําเปน
8.5.3

ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
- ไมมี -
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9.0 การกํากับดูแลกิจการที่ดี
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไดักําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการเพื่อใชเปนแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่
ครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่กําหนดโดย ตลท.
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัท ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย
และในฐานะเจาของบริษัท เชน สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไร
จากบริษัท สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
หรือขอบังคับของบริษัท เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริมและ
อํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1 บริษัทจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี
สําหรับการประชุมผูถือหุนคราวอื่น จะเปนการประชุมวิสามัญผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร
ในการจัดประชุมดังกลาว บริษัทจะจัดสงหนังสือนัดประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือ
หุนรับทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วันหรือ 14 วัน แลวแตเรื่องที่จะพิจารณา และลงประกาศหนังสือพิมพแจงวันนัด
ประชุมลวงหนาเปนเวลา 3 วันติดตอกัน กอนที่จะถึงวันประชุม โดยในแตละวาระการประชุม จะมีขอเท็จจริงและเหตุผล
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
2 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง
บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได
จัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ไดจาก Website ของบริษัท
3 ในการประชุม บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถซักถาม หรือแสดงความเห็นตอที่ประชุมใน
ประเด็นตางๆ อยางเทาเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผูถือหุนจะมีกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อตอบ
คําถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม เพื่อใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบได
4 ภายหลังการประชุมแลวเสร็จ
เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได

บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมที่แสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีนโยบายที่จะสรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุน
รายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ โดยเฉพาะกับผูถือหุนสวนนอย บริษัทกําหนดให
กรรมการอิสระเปนผูมีหนาที่ดูแล
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 36

ในการนัดประชุมผูถือหุนของบริษัท บริษัทมีนโยบายใหประกาศกําหนดการประชุม และวาระการประชุม
ผูถือหุนไวบนเว็บไซตของบริษัท ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยแสดงไวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกผูถือหุนทั้งชาวไทยและตางประเทศ
การดําเนินการประชุมเปนไปตามขอบังคับบริษัทตามลําดับวาระการประชุม
มีการเสนอรายละเอียดใน
แตละวาระครบถวน มีการแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน รวมทั้งจะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมแจงใหผูถือ
หุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไป พรอมกับหนังสือ
นัดประชุมหรือ Download ไดจาก Website ของบริษัท
การลงคะแนนเสียง เปนไปอยางโปรงใสตามลําดับวาระที่กําหนด ในการประชุม ผูถือหุนมีโอกาสใชสิทธิออก
เสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง อยางเปดเผยในวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การ
ทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิใน
การแตงตั้งกรรมการดวยการลงมติเปนรายคน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดการดํารงตําแหนงตาม
วาระ
บริษัท มีนโยบายในการเปดเผยขอมูลการทํารายการระหวางกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออื่นๆ ตามเกณฑที่
กําหนด โดยหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ของบริษัทจดทะเบียน
บริษัท จัดทําบันทึกขอกําหนดดานจริยธรรม ระบุถึงการรักษาความลับของบริษัท สําหรับพนักงาน เพื่อปอง
กันการเปดเผยขอมูล หรือขาวสาร อันเปนความลับของบริษัทและบริษทั ยอย และมีบทลงโทษสําหรับผูที่นําขอมูลภายใน
ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน หรือใชในทางที่ทําใหบริษัทไดรับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย รวมทั้ง ตองไมทําการซื้อขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ
และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
บริษัท ไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวของซึ่ง
หมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูลภายใน (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกลาว) โดยหามบุคคลที่เกี่ยวของทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทภายใน 1 เดือน กอนมีการ
เปดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป บริษัท ไดใหขอมูลแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ที่
ผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท และบทกําหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของ ตลท. และในกรณีที่กรรมการ หรือผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ตอง
รายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการ ใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ เพื่อเผยแพรตอสาธารณะตอ
ไป
ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช
หรือนําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวย
วาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก
หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัท ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน
และผูบริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา เปนตน โดยบริษัทตระหนักดีวา การสนับสนุนและ
ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จะเปนประโยชนในการดําเนินงาน และการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาว ไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้
บริษัท ยังใหความสําคัญกับการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันภายใตหลักการสิทธิมนุษยชน และจะไมมีสวนรวมกับการกระทํา
ใดๆ ที่ขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทสนับสนุนและเคารพเรื่องการปกปองสิทธิมนุษยชน และมีแนวทางคุมครองสิทธิของ
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามที่กฎหมายกําหนด
สําหรับเรื่องทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์นั้น
บริษัทมีนโยบายในการปฎิบัติตามกฎหมายใหความ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาที่ประกาศใช อยางเครงครัด เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของทุกกลุม
บริษัทยังมีนโยบายตอตานการทุจริตและจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณ
พนักงาน เพื่อใหพนักงานทราบและนําไปปฏิบัติ บริษัทไมมีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกํานัล สิทธิประโยชนพิเศษใน
รูปแบบใดๆ ไมวาทางตรงหรือทางออมเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนหรือความไดเปรียมทางธุรกิจ บริษัทยังสงเสริมใหมีความ
รวมมือระหวางบริษัทและกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุม เพื่อสรางความมั่นคงใหแกบริษัทตามแนวทางดังตอไปนี้
ผูถือหุน

:

บริษัทมุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจ
สูงสุดแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการ
ดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสและเชื่อถือได

พนักงาน

:

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานบริษัท
ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งของ
บริษัท บริษัทจึงมุงใหการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
อีกทั้งยังสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการสราง
วัฒนธรรมองคกรที่ดี มีการทํางานเปนทีม และเสริมสรางบรรยากาศและความรูสึก
ปลอดภัยในการทํางาน จัดใหมีสวัสดิการ สภาพแวดลอมที่ดี ปลูกฝงใหมีจิตสํานึกใน
การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
และคํานึงถึงผลกระทบตอองคกรและ
บุคคลภายนอก

คูแขง

:

บริษัทปฏิบัติตอคูแขงขันตามกรอบกติกาการแขงขันที่เปนธรรม โดยรักษาบรรทัดฐาน
ของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน

ลูกคา

:

บริษัทมีความมุงมั่นที่จะตอบสนอง และใหบริการที่ดี เพื่อสรางความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นใหกับลูกคา

คูคาและเจาหนี้ :

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม
เปนไปตามเงื่อนไข
ทางการคา และ/หรือขอตกลงในสัญญาที่ทํารวมกัน เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธอันดี
ทางธุรกิจ ซึ่งจะเปนประโยชนทุกฝาย

ชุมชนและสังคม :

บริษัทไดเขารวมโครงการและใหการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคม เชน
บริจาคเงินและสิ่งของใหกับมูลนิธิและองคกรตางๆ โดยกระทําอยางตอเนื่องเสมอ
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สิ่งแวดลอม

:

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของมลภาวะและสิ่งแวดลอมที่อาจกระทบตอชุมชน
อยางไรก็ตาม ประเภทธุรกิจของบริษัท ไมทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมแต
อยางใด

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนได
เสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี
หมวดที่ 4
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ทั้งรายงาน
ขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ตลอดจนขอมูลอื่นที่สําคัญ ที่มี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัท
โดยบริษัทไดเผยแผขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชน ผานชองทาง และสื่อการเผยแพร
ขอมูลตางๆ ของ ตลท. และทําการเปดเผยใน website ของบริษัท
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทมีคณะทํางานนักลงทุนสัมพันธ ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับ
ผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ สวนการรายงานสารสนเทศตางๆ ของบริษัท สวนงาน
ธุรการเลขานุการบริษัท เปนผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาว จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือก
ใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้ง มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งใน
การนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนตามลําดับ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1 โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย บุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานจากกรรมการทั้งหมด 7 ทาน ซึ่ง
และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวย
จะทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ
กรรมการอิสระ 3 ทาน ทําหนาที่สอบทานการบริหารงานบริษัทดวย
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงหนึ่ง
ในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก
สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการที่ออกตาม
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วาระนั้น อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได การดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุดของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอยตางๆ บริษัท จะพิจารณาจากคุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการแตละทาน ในการดํารงตําแหนงตอไป
คณะกรรมการ เห็นชอบใหนําเรื่องจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนดํารงตําแหนงอยู มาเปนสวน
ประกอบสําคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ
แตละคนในบริษัทอื่น โดยปจจุบัน มีกรรมการจํานวน 2 ทาน ที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 1 บริษัท
อยางไรก็ตาม การดํารงตําแหนงกรรมการดังกลาว ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการแตอยางใด เนื่องจาก
กรรมการ ไดอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทอยางเต็มที่ โดยเขารวมประชุม และไดแสดงขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชนแกบริษัทอยางสม่ําเสมอ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม
ในสวนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม บริษัท มีการแนะนําธุรกิจของบริษัทใหกรรมการไดทราบถึง
ลักษณะการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีการนําสงเอกสารระเบียบปฏิบัติภาระหนาที่ของกรรมการ เพื่อใหกรรมการ
ไดรับทราบถึงขอควรปฏิบัติที่ดีในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
2

คณะกรรมการชุดยอย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอยอีก 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ และ
หนาที่ของคณะกรรมการไวอยางชัดเจน
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บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมี
ภาวะผูนําซึ่งเปนที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ นโยบาย
แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และ
มติของที่ประชุมผูถือหุน เพื่อประโยชนในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอยางใกลชิด คณะกรรมการ
บริษัทจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให
กรรมการแตละทานเขาอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ
เพื่อนําความรูที่ไดรับมาพัฒนางานอยาง
ตอเนื่องอีกดวย
ในสวนของแผนการสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งทบทวน
แผนการสืบทอดตําแหนงเปนประจํา
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ไดจัดใหมีนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว และไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท มีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมทั้งมีการติดตาม
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การปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว บริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อปฏิบัติตามอยางเครงครัด
รวมถึงมีการกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย
ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัท
ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บนหลักการที่วา
การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา
ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณา
ตัดสิน รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สําหรับกรณีดังกลาว ตองยึดถือหลักการไมใหมีการ
กําหนดเงื่อนไขหรือขอกําหนดพิเศษผิดไปจากปกติ รวมทั้งไดกําหนดใหฝายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เปนผูดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน ดังกลาว ซึ่งที่ผานมา ยังไมเคยมีปญหา
ดังกลาวเกิดขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของ ตลท.
รวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัท จะตองแจงใหบริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการ
นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน รวมทั้งหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร หรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผย
ขอมูลภายในแกบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของและซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่
งบการเงินจะเผยแผ ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันไมใหนําขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบ
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการ ของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม
และประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ในการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
การบริหารความเสี่ยง
บริษัท ทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเปนประจําทุกป มีคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยงดําเนินการประเมินปจจัยความเสี่ยงภายใน ภายนอก วิเคราะห ติดตาม รวมทั้งหามาตรการ เพื่อลดความเสี่ยงใน
องคกร เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ใหผลการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยในทุกไตรมาส ฝายบัญชีจะนําเสนอ
รายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งฝายบัญชีจะจัดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย
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คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งขอมูล
ทางการเงินและไมใชการเงิน ดําเนินการบนพื้นฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวน และสม่ําเสมอ
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระที่ชัดเจน นําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการไดมี
เวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการประชุม เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนรีบดวน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและ
จัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแลว เพื่อใชในการอางอิง และสามารถตรวจสอบได ในการประชุม ประธาน
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ เปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเขาวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องตางๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการ
ประชุมได
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม จะเปดโอกาสให
กรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยในบางวาระ อาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวย เพื่อใหสารสนเทศ
รายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติม ในฐานะผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะไดรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อใหสามารถ
นําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหถือมติของเสียงขางมาก โดยให
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม และ/หรือ ไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการจะเปนเลขานุการคณะกรรมการ และเปนผูบันทึก
รายงานการประชุม และนําเสนอใหประธานในที่ประชุมพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยจะเสนอใหที่ประชุม
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป
การจัดเก็บเอกสารการประชุม บริษัทไดดําเนินการใหมีการจัดเก็บตามที่กฎหมายกําหนด โดยสวน
งานธุรการเลขานุการบริษัท
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การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายที่ไดวางไว ประกอบกับสภาวะการณเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม โดยจะนําขอมูลที่ไดไปใชในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานตอไป
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจ
อยางโปรงใส ดวยความซื่อสัตย เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและ
ประเทศชาติ และเนื่องจากการคอรรัปชั่นเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงไดกําหนด
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย (รวมเรียกวา
“บริษัท”) พัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน และรวมสงเสริมการพัฒนาประเทศชาติอีกทางหนึ่ง
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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ความหมายของคําวา “คอรรัปชั่น”
คอรรัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใด โดยการมอบให เสนอหรือใหคํามั่นหรือสัญญาวา
จะให รวมทั้งหมายถึง การเรียกรอง หรือรับผลประโยชน ไมวาจะเปนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ซึ่งไมเหมาะสม
จากเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาที่ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหไดมา
หรือรักษา หรือแนะนําธุรกิจใหกับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อรักษาผลประโยชนอื่นใดอันไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปน
กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคา ใหกระทําได
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตานคอรรัปชั่น
1. หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานดําเนินการ หรือยอมรับการคอรรัปชั่น โดยนโยบายตอตาน
คอรรัปชั่นจะนํามาใชกับกิจกรรมทั้งหลายขององคกร เชน กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง การขาย การสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับทั้งภาครัฐและเอกชน เปนตน
2. พนักงานซึ่งพบเห็นการกระทําที่เขาขายคอรรัปชั่นซึ่งเกี่ยวของกับบริษัทตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือ
บุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
3. บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องคอรรัปชั่น
4. ผูที่กระทําการคอรรัปชั่น จะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ขอบังคับที่บริษัทกําหนดไว
และอาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
5. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติจะไดรับการทบทวนเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย
การแจงเบาะแสและขอรองเรียน
ผูพบเห็นการคอรรัปชั่นตอองคกรทั้งทางตรง หรือทางออม สามารถแจงเบาะแส ขอรองเรียนการกระทํา
ดังกลาวโดยผานชองทางดังนี้
1. แจงผาน E-mail : vasita.c@jasmine.com
2. แจงผานเว็บไซตบริษัทฯ ที่ www.jts.co.th/Conntact Us/แจงเบาะแสรองเรียน
3. แจงผานโทรศัพทหมายเลข 0 2100 8234
มาตรการคุมครองและรักษาความลับ
ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการรับเรื่องรองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทําคอรรัปชั่นตอ
องคกร มีหนาที่เก็บรักษาชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียน หรือผูใหขอมูลเกี่ยวกับการคอรรัปชั่น ขอ
รองเรียน และเอกสารหลักฐานของผูรองเรียน และผูใหขอมูลไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่
เกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
การเผยแพรนโยบายตอตานคอรรัปชั่น
เพื่อใหบุคลากรในองคกรไดรับทราบนโยบายตอตานคอรรัปชั่น บริษัทจะดําเนินการดังนี้
1. ประกาศนโยบายตอตานคอรรัปชั่น ใหบุคลากรในองคกรไดทราบ
2. เผยแพรนโยบายตอตานคอรรัปชั่น ผานชองทางการสื่อสารของบริษัท เชน จดหมายอิเล็กทรอนิคส
(E-mail) เว็บไซตของบริษัท แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2)
3. รวบรวมและเผยแพรกฎหมายที่เกี่ยวของกับการหามจายสินบน หรือหามการสนับสนุนคอรรัปชั่น
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4.

ทบทวนนโยบายตอตานคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทไดเขารวมประกาศเจตนารมณแนวรวมปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
9.2

คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอย 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังมีรายละเอียดดังนี้
9.2.1

คณะกรรมการบริหาร
เนื่องจากการสรรหาบุคคลเขามาเปนกรรมการบริหาร แทนกรรมการบริหารที่ลาออก ยังอยูใน
ระหวางการพิจารณา อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารจึงดําเนินการโดยคณะกรรมการของบริษัท
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 และครั้ง
ที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ
งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึง
การตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่
สําคัญไดดังนี้
1 มีอํานาจกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

และทิศทางกลยุทธของบริษัท

เพื่อเสนอให

2 กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน และจัดเตรียมงบประมาณรายจายประจําป และ
งบประมาณสําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจ (งบประมาณประจําป) เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบ
3 จัดโครงสรางองคกรและระบบการบริหารงาน ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เพื่อให
การดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4 กําหนดโครงสรางเงินเดือนและคาจาง และจัดทําหลักเกณฑในการจายคาตอบแทน ทั้งที่เปน
ตัวเงินและที่มิใชตัวเงิน และหลักเกณฑในการปรับขึ้นเงินเดือน และโบนัส ใหเหมาะสมกับสถานการณของบริษัท
ในแตละป
5 มีอํานาจประเมินผล แตงตั้ง โยกยาย ถอดถอนพนักงานของบริษัท ในตําแหนงที่ต่ํากวา
กรรมการผูจัดการลงมา จนถึงระดับผูชวยผูอํานวยการ
6 ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตามแผนธุรกิจ ที่คณะกรรมการ
บริษัทไดอนุมัติแลว
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7 มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจาย การจัดซื้อ จัดจาง เชา เชาซื้อ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 200 ลานบาท (สองรอยลานบาท)
หรือจํานวนเทียบเทา หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8 มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกู การขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท
ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 200 ลานบาท หรือจํานวนเทียบเทา หรือจํานวนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
9 มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเปดบัญชีธนาคารทุกชนิดทุกประเภท
การลงนามของบริษัท ในการเบิกจายบัญชีธนาคารดังกลาว

และการกําหนดเงื่อนไข

10 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ในแตละชวงเวลา จากคณะกรรมการบริษัท
11 มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจาย การจัดซื้อ จัดจาง เชา เชาซื้อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานและการลงทุน ที่ไมใชการดําเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสําหรับแตละ
รายการไมเกิน 50 ลานบาท หรือจํานวนเทียบเทา ในกรณีที่เกินกวากําหนด ใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
12 มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติการเขาประมูลงาน และ/หรือการเขารวมกับผูอ่นื เพื่อ
การประมูลงานสําหรับงานประมูลแตละโครงการในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาทหรือเทียบเทา ในกรณีที่เกินกําหนด
ใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อํานาจในการอนุมัติการดําเนินการทางการเงินของประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจาย การจัดซื้อ จัดจาง เชา เชาซื้อ ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 30 ลาน
บาท (สามสิบลานบาท) หรือจํานวนเทียบเทา หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณาอนุมัติการเขาประมูลงาน และ/หรือการเขารวมกับผูอื่นเพื่อการประมูลงาน สําหรับงานประมูลแตละโครงการใน
วงเงินไมเกิน 200 ลานบาท หรือเทียบเทา
ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร จะไมรวมถึง
อํานาจและ/หรือ การมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใด ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ
ผลประโยชน ในลักษณะอื่นใด ขัดแยงกับบริษัท ตามกฎเกณฑของ ตลท. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาว จะตอง
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว ตามขอบังคับของ
บริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไป
ของบริษัท ที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว
9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ดังนี้
1 นายรักษ อุณหโภคา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2 วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
กรรมการตรวจสอบ
3 พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ*
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ * พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
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โดย วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการ
สอบทานงบการเงินของบริษัท
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ไดมีการ
กําหนดขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของ
บริษัท รวมทั้งการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้
1 สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2 สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3 สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคล ซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไป
ตามกฎหมายและขอกําหนดของ ตลท. ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาว สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท
6 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาว ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของ ตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับ จากการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎบัตร (charter)
6.8 รายการอื่น ที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทีแ่ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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7 สอบทานใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยง

(Risk

Management)

ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ
8 ปฏิบัติหนาที่อื่นใด

ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้
ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ
บุคคลภายนอก ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้
เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงแลว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนงตามวาระ
อาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน เปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการ
ตรวจสอบมีจํานวนครบเปนองคคณะ โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทน จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
9.2.3

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน

ดังนี้
1. นายปลื้มใจ สินอากร
2. นายรักษ อุณหโภคา
3. วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน

ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน มีดังนี้
1 กําหนดนโยบายคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูจัดการ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ (Sub committee) ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
2 กําหนดคาตอบแทนประจําปและผลประโยชนอื่นๆ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ (Sub committee) ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
3

สําหรับคณะกรรมการบริษัท

และ
และ

ประเมินผลการทํางานและกําหนดคาตอบแทนประจําป และผลประโยชนอื่นๆ สําหรับ

กรรมการผูจัดการ
4 พิจารณาจัดสรรหลักทรัพย ที่ออกตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย ใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการออกหลักทรัพยที่เกี่ยวของนั้นๆ
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีความรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และใหประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการกําหนดคาตอบแทนมี
วาระการดํารงตําแหนง คราวละ 3 ป ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงแลว ประธานคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทนและกรรมการกําหนดคาตอบแทนที่พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนง
ไดอีก
ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะไมรวมถึง อํานาจในการอนุมัติ
รายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกับคณะกรรมการ
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กําหนดคาตอบแทน มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชน ในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท ตามกฎเกณฑของ ตลท. ซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกลาว จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปน
ลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว
9.3

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
9.3.1

การสรรหากรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน เขารวมใน
คณะกรรมการของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ
และ/หรือระเบียบของ ตลท. และสํานักงาน ก.ล.ต. โดยแตละทานจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ซึ่งมีหลักเกณฑ
และคุณสมบัติในการคัดเลือกดังตอไปนี้
1 ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย
2 ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการ
เลือกตั้ง/แตงตั้ง ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวน
ราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3 ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4 ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้ง/แตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือ
ทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน
ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาว ใหเปนไปตามวิธีการคํานวณ
มูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 48

5 ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้ง/แตงตั้ง
6 ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง
วิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้ง/แตงตั้ง
7 ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8 ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9 ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท
10 ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหเปนกรรมการ
ตรวจสอบ
11 กรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระ และตองไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่
เปนบริษัทจดทะเบียน
12 มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวย
คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
13 มีความรูและประสบการณเพียงพอ ที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอ ที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงินได
9.3.2

การสรรหากรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง
เนื่องจาก ในปจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ยังไมมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการยอย เพื่อทําหนาที่
ดานการสรรหาโดยเฉพาะ ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท และผูบริหารระดับสูง
จึงดําเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมิไดผานขั้นตอนของคณะอนุกรรมการยอยดานการสรรหา อยางไรก็ตาม
บริษัทมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และเอื้อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติของมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2543 และจะเสนอที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
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สิทธิของผูถือหุนในการแตงตั้งคณะกรรมการ
ในการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี้
1

ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ

2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เทากัน เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ทั้งนี้ ขอบังคับบริษัทไดกําหนดองคประกอบการแตงตั้ง หรือถอดถอน หรือการพนจากตําแหนง
กรรมการบริษัท ดังนี้
1
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่เปนบุคคลธรรมดาจํานวนไมนอยกวา 5
คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการบริษัท
จะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
2

ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑที่กลาวไวขางตน

3
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการไมอาจแบงออกใหเปนสามสวนได ก็ใหออกโดยใหมีจํานวนใกลเคียง
ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลว อาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได โดยกรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจบั ฉลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปให
กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
4
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง จะตองยื่นจดหมายลาออกตอบริษัท การลาออกมี
ผลนับแตวันที่จดหมายลาออกไปถึงบริษัท
5
ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ
ได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่สวนของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
6
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต
วาระของกรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการ
ไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการ ตามความในวรรคแรก จะตอง
ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
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9.3.3 การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง
ของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ และงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตาม
นโยบายที่กําหนด
9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
บริษัท มีกลไกในการกํากับดูแลบริษัทยอย โดยสงกรรมการ 4 ทาน เปนกรรมการในบริษัทยอย ซึ่งไดแก
นายปลื้มใจ สินอากร นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย และนางนิตย วิเสสพันธุ
โดยกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัทยอย มีหนาที่ดําเนินการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอย และ
ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนที่จะไปลงมติ
9.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึง ความสําคัญของการปองกันการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนเปนอยางยิ่ง จึงมีนโยบายใหมีการเก็บรักษาขอมูล ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอประชาชนไวเปนความลับ โดย
กําหนดใหรับรูเฉพาะผูที่มีสวนเกี่ยวของเทานั้น
ทั้งนี้ บริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหารตามขอ 8.1 และ 8.2 รับทราบถึงภาระหนาที่ในการรายงานการ
ถือหลักทรัพยในบริษัทของตน รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจน รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 แลว
อีกทั้ง บริษัทไดแจงขอหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ตามขอ 8.1 และ 8.2 รวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ ใชขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชนโดยเฉพาะขอมูลทางการเงิน ในการหา
ประโยชนสวนตน รวมถึงในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทดวย นอกจากนี้ บริษัทยังหามผูบริหารและ
พนักงานที่รับทราบขอมูลภายใน เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ในการเขาซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของ
บริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอนวันที่ 15 พฤษภาคม วันที่ 15 สิงหาคม วันที่ 15 พฤศจิกายน และวันที่ 28 กุมภาพันธ
ของทุกป ซึ่งวันดังกลาวเปนวันที่บริษัทตองเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชนทราบ
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหารรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่ทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพยของบริษัท จะตองรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับแตวันที่เกิดรายการขึ้น พรอมทั้งสงสําเนา
รายงานนี้ ใหกับสวนงานเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บเปนหลักฐานทุกครั้งที่ทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย
ดังกลาว
ทั้งนี้ สําหรับผูบริหารทุกคนและพนักงานของบริษัท บริษัทไดออกประกาศลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 และ
วันที่ 4 มกราคม 2549 เพื่อแจงขอหามมิใหผูบริหาร และพนักงานคนใด นําขอมูลภายในของบริษัท ไมวาจะเปนเรื่องใดๆ
ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ตลอดจนแจงใหผูบริหารและพนักงานทราบ ถึงบทลงโทษตามกฎหมาย ในเรื่องการนําขอมูล
ภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
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9.6

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
บริษัทและบริษัทยอยใชบริการสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยในป 2557 บริษัทและ
บริษัทยอยไดจายคาตอบแทนผูสอบบัญชีดังรายละเอียดตอไปนี้
คาสอบบัญชี
คาบริการอื่น
บริษัท
1,290,000
ไมมี
บริษัทยอย
450,000
ไมมี
รวม
1,740,000
ไมมี
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10.0 ความรับผิดชอบตอสังคม
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา การดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนการปฎิบัติอยางมีจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให
ดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม โดยยึดมั่นในการปฎิบัติในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม ทั้งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน โดย
ปฎิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใตกรอบของกฏหมาย และภายใตขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งใช
ความระมัดระวังในการทํางาน การตัดสินใจทางการคา รวมถึงการปฎิบัติตอผูอื่น ละเวนการกระทําที่อาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกบริษัท และคูคาในหวงโซธุรกิจ เพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม มีการกําหนดขั้นตอนการปฎิบัติที่ชัดเจนใน
บริษัท
สําหรับกิจกรรมเพื่อสังคมในป 2557 บริษัทไดใหความสนับสนุนมอบอุปกรณการเรียนการสอน ใหกับ
โรงเรียนวัดใหญสวางอารมณ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ตําบลออมเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ดวยเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานวาเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ และบริษัทจะยังคงทํากิจกรรมตางๆ เพื่อสังคมในปตอๆ ไปดวย
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11.0 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สงเสริมและผลักดันใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายในทําหนาที่
สอบทานและติดตามผลอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได
เสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท
โดยใชแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)
บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได การกําหนดโครงสรางองคกรและ
สายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสมและมีการจัดทําอํานาจดําเนินการ ระบุระเบียบวิธีปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร
รวมทั้งคูมือการปฏิบัติงานหลักที่สําคัญ มีการทบทวนเพิ่มเติมใหสอดคลองกับมาตรฐานใหมอยูเสมอ
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทไดมอบหมายใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Working Group)
พิจารณาประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะหจัดระดับ
ความเสี่ยงที่สําคัญตามโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแตละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกําหนดแผนงานการบริหาร
ความเสี่ยงในการลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใหอยูระดับที่ยอมรับได รวมทั้งมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน(Control Activities)
บริษัทกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน
รวมถึงอํานาจในการอนุมัติของฝายบริหารในแตละ
ระดับอยางชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ มีกิจกรรมควบคุมระบบสารสนเทศที่
สําคัญไวอยางเหมาะสม นอกจากนี้ มีการกําหนดนโยบายการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และ
บุคคลที่เกี่ยวของอยางชัดเจน เพื่อปองกันการเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
บริษัทไดจัดใหมีระบบสารสนเทศและชองทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกรที่มีความ
เหมาะสม เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา มีขอมูลที่สําคัญในเรื่องตางๆ เพื่อใหผูบริหาร
ใชประกอบการตัดสินใจ
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทใหความสําคัญตอการติดตามผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเปนอิสระในการทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผล โดย
ในแผนงานตรวจสอบประจําป กําหนดใหมีระบบการติดตามผลของระบบงานที่ตรวจสอบอยางใกลชิด และรายงานผล
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ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อผลักดันใหมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะเพื่อมิใหเกิดขอบกพรองที่อาจมี
ผลกระทบตอกระบวนการทํางาน ชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญและเปนการสรางความเชื่อมั่นตอ
การกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ใหมีความชัดเจนโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
อยางแทจริง
คณะกรรมการเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได
จัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถดูรายละเอียดไดที่เอกสารแนบ 5 ตามแบบ 56-1
11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายใน
1) หัวหนางานตรวจสอบภายในไดแก นางสมนึก วาระดี
2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบตอผูที่ดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณท่เี หมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่
3) การแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบเปนไปตามระเบียบของบริษัท
เรื่องการแตงตั้ง โยกยายพนักงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นชอบ
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12.0

รายการระหวางกัน
บริษัทมีรายการระหวางกัน ตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งในป 2557 รายการธุรกิจดังกลาว เปนไปตามเงื่อนไข
และเกณทตามสัญญาระหวางบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวมเหลานั้นตามปกติธุรกิจ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินป 2557 ขอ 6) และบริษัทไดดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาวและเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทแลว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดทําการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกลาวกับเจาหนาที่ของบริษัท
และผูตรวจสอบภายในวาเปนราคาที่สมเหตุผล และมีการเปดแผยขอมูลในงบการเงินถูกตองแลว บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการ
ทํารายการระหวางกันโดยดําเนินการเชนเดียวกับการจัดซื้อจัดจางโดยทั่วไปของบริษัท และผูบริหารหรือผูถือหุนไมมีสวนไดเสีย
ในรายการระหวางกัน และไมมีสวนในการอนุมัติในเรื่องดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
12.1 ในป 2557 บริษัทและบริษทั ยอย มีรายการขายสินคา บริการและใหบริการอื่นๆ ใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังนี้
บุคคลทีเ่ กี่ยวโยง
1. กลุม JAS ไดแก
1.) ACU
2.) TTTBB
3.) JasTel

2. บริษัทยอย ไดแก
1.) ซีซเี อส

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการระหวางกัน

1.) JAS เปนผูถอื หุนรายใหญของ - บริษัท ใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ
บริษัท รอยละ 32.80
ใหกับ ACU
2.) มีกรรมการรวมกันกับ JAS
- บริษัท ขาย ติดตั้ง และใหบริการ
ไดแก
บํารุงรักษาโทรศัพทสาธารณะในโครงการ
1. นายปลื้มใจ สินอากร
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม (USO) ใหกับ TTTBB
- บริษัท ขาย ติดตั้ง และใหบริการบํารุงรักษา
โทรศัพทสาธารณะในโครงการบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม (USO)ใหกับ JasTel
1.) บริษัทเปนผูถอื หุนใหญของ
CCS รอยละ 97.87
2.) มีกรรมการรวมกับบริษัท
ไดแก
1. นายปลื้มใจ สินอากร
2. นายเกรียงศักดิ์
เฉลิมติระกูล
3. นางนงลักษณ
พงษศรีหดุลชัย
4. นางนิตย วิเสสพันธุ
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- บริษัทยอย ใหบริการ Infrastructure-as-aService ใหกับ JAS
- บริษัทยอย ใหบริการ Infrastructure-as-aService ใหกับ ACU
- บริษัทยอย ขายอุปกรณ และพัฒนาระบบ
Broadband Customer System (BCS)
และใหบริการ Infrastructure-as-a-Service
ใหกับ TTTBB
- บริษัทยอยใหบริการบํารุงรักษาระบบ
Radius และใหบริการ Infrastructure-as-aService ใหกับ บจก. ทริปเปลที อินเทอรเน็ต
(“TTTI”)
- บริษัทยอย ใหบริการ Infrastructure-as-aService ใหกับ บจก. จัสมิน อินเตอรเนต
(“JiNet”)
สวนที่ 2-56

จํานวนเงิน(ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557
0.07
10.22

1.97

0.55
3.68
30.64

2.36

0.18

12.2 ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอย มีรายการซื้อสินคาและอุปกรณ รวมทั้งคาเชาและคาบริการอื่นๆ จากบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
บุคคลทีเ่ กี่ยวโยง
1. กลุม JAS ไดแก
1.) ACU
2.) บจก.พรีเมียม แอสเซท
(“PA”)
3.) TTTBB
4.) TTTI
5.) JasTel
6.) JiNet

2. บริษัทยอย ไดแก
1.) ซีซเี อส

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการระหวางกัน

1.) JAS เปนผูถอื หุนรายใหญของ - JAS ไดทําสัญญาใหเชาและบริการ
บริษัท รอยละ 32.80
พื้นที่สํานักงาน รวมทั้งคาใชจาย
2.) มีกรรมการรวมกันกับ JAS
ตางๆ
ไดแก
- PA ไดทําสัญญาใหบริการรักษา
1. นายปลื้มใจ สินอากร
ความปลอดภัย รักษาความสะอาด
และบริการสาธารณูปโภค
- ACU ไดทําสัญญาใหบริการรับ-สง
สัญญาณดาวเทียม IP-Star
- TTTBB ไดทําสัญญาใหบริการระบบ
โทรศัพท และบริการบํารุงรักษา
ระบบโทรทัศนวงจรปด
- TTTI ไดทําสัญญาใหบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง

จํานวนเงิน(ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557
6.03

3.31

1.25
2.45

0.31

1.) บริษัท เปนผูถอื หุนใหญของ
ซีซีเอส รอยละ 97.87

- JAS ไดทําสัญญาใหเชาและบริการ
พื้นที่สํานักงาน รวมทั้งคาใชจาย
ตางๆ

2.09

2.) มีกรรมการรวมกับบริษัท
ไดแก
1. นายปลื้มใจ สินอากร
2. นายเกรียงศักดิ์
เฉลิมติระกูล
3. นางนงลักษณ
พงษศรีหดุลชัย
4. นางนิตย วิเสสพันธุ

- PA ไดทําสัญญาใหบริการรักษา
ความปลอดภัย รักษาความสะอาด
และบริการสาธารณูปโภค
- TTTBB ไดทําสัญญาใหบริการระบบ
Call center
- TTTI ไดทําสัญญาใหบริการระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
- JasTel ไดทําสัญญาใหบริการเชา
พื้นที่ติดตั้งเซิรฟเวอร และวงจรเชา
- JiNet ไดทําสัญญาใหบริการ SMS
Gateway

1.64

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2-57

0.90
1.14
0.66
0.01

สวนที่ 3

ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 - 58

สวนที่ 3
ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน
13.0 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557
(หนวย : พันบาท)
ป 2555
จํานวนเงิน
%
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่นื
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสัน้ แกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
สินทรัพยรอการขาย
ตนทุนโครงการจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้การคาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
เงินมัดจํา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

307,694
140,152
1,242,271
93
611,866
69,347
38,789
0
88,885
566
29,328
2,528,990
0
2,528,990

11.32
5.16
45.71
0.00
22.52
2.55
1.43
3.27
0.02
1.08
93.07
93.07

60,241 2.22
0
20,301 0.75
83,899 3.09
0
9,168 0.34
11,756 0.43
3,087 0.11
188,452 6.93
2,717,442 100.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556
ป 2557
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%

228,855
81,575
1,250,900
75
61,622
69,347
33,135
0
0
21,980
37,393
1,784,881
64,434
1,849,316

11.15
3.97
60.94
0.00
3.00
3.38
1.61
1.07
1.82
86.95
3.14
90.09

71,466 3.48
0
18,834 0.92
83,899 4.09
0
12,605 0.61
14,674 0.71
1,896 0.09
203,375 9.91
2,052,691 100.00

สวนที่ 3 - 59

176,107
542,082
794,909
78
38,922
0
17,043
18,834
0
110
27,546
1,615,631
0
1,615,631

10.56
32.51
47.67
0.00
2.33
1.02
1.13
0.01
1.65
96.88
96.88

29,753 1.78
0
0
0
0
20,270 1.22
0
1,926 0.12
51,949 3.12
1,667,580 100.00

ป 2555
จํานวนเงิน

317,294
140,303
1,255,903
114
622,198
0
45,408
0
88,885
6,363
37,737
2,514,205
0
2,514,205

%

11.70
5.18
46.33
0.00
22.95
1.68
3.28
0.23
1.39
92.75
92.75

64,246
2.37
0
94,456
3.48
0
0
22,054
0.81
11,756
0.43
4,128
0.15
196,640
7.25
2,710,845 100.00

งบการเงินรวม
ป 2556
จํานวนเงิน
%

241,621
81,799
1,261,144
105
67,551
0
33,152
0
0
22,485
47,945
1,755,801
64,434
1,820,235

12.13
4.11
63.34
0.01
3.39
1.66
1.13
2.41
88.18
3.24
91.41

74,739
3.75
0
47,415
2.38
0
0
31,288
1.57
14,674
0.74
2,840
0.14
170,956
8.59
1,991,191 100.00

ป 2557
จํานวนเงิน

185,167
542,229
810,424
109
42,523
0
17,139
0
47,415
133
38,367
1,683,506
0
1,683,506

%

10.58
30.98
46.30
0.01
2.43
0.98
2.71
0.01
2.19
96.18
96.18

32,388
1.85
0
0
0
0
31,680
1.81
0
2,844
0.16
66,912
3.82
1,750,418 100.00

(หนวย : พันบาท)
ป 2555
จํานวนเงิน
%
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสัน้ จากธนาคาร
เจาหนี้ทรัสตรีซีท
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่นื
ตนทุนโครงการคางจาย
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้การคาระยะยาวจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
(31 ธันวาคม 2546: หุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท)
เงินรับลวงหนาคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร(ขาดทุน)
องคประกอบอื่นของสวนของผูถ ือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัท
สวนของผูม ีสว นไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556
ป 2557
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%

ป 2555
จํานวนเงิน

%

งบการเงินรวม
ป 2556
จํานวนเงิน
%

ป 2557
จํานวนเงิน

%

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

3.19
19.88
9.05
0.23
3.04
1.10
36.50

0
25,160
176,054
124,406
0
0
1,585
30,265
357,470

1.23
8.58
6.06
0.08
1.47
17.41

0
0
233,161
20,725
0
0
2,300
17,417
273,603

13.98
1.24
0.14
1.04
16.41

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

3.20
21.20
14.49
0.53
0.23
3.05
1.46
44.17

0
25,160
208,256
275,934
14,484
0
1,605
39,742
565,181

1.26
10.46
13.86
0.73
0.08
2.00
28.38

0
0
264,958
165,258
28,968
0
2,346
26,719
488,248

15.14
9.44
1.65
0.13
1.53
27.89

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

0.68
0.68
37.18

0
0
17,876
17,876
375,346

0.87
0.87
18.29

0
0
16,655
16,655
290,258

1.00
1.00
17.41

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

8.55
0.71
9.25
53.42

0
167,794
18,722
186,516
751,697

8.43
0.94
9.37
37.75

0
138,800
17,627
156,427
644,675

7.93
1.01
8.94
36.83

706,457
706,457

26.00

706,457
706,457

34.42

706,457
706,457

42.36

706,457
706,457

0
420,269

15.47

0
420,269

20.47

0
420,269

25.20

0
420,269

64,910 2.39
515,512 18.97
0
1,707,148 62.82
1,707,148 62.82
2,717,442 100.00

65,186 3.18
485,432 23.65
0
1,677,345 81.71
1,677,345 81.71
2,052,691 100.00

สวนที่ 3 - 60

65,186 3.91
185,410 11.12
0
1,377,322 82.59
1,377,322 82.59
1,667,580 100.00

26.06
15.50

64,910
2.39
70,551
2.60
8,158
0.30
1,270,345 46.86
(7,680) (0.28)
1,262,665 46.58
2,710,845 100.00

706,457
706,457

0
420,269

35.48
21.11

65,186
3.27
46,963
2.36
8,158
0.41
1,247,033 62.63
(7,539) (0.38)
1,239,494 62.25
1,991,191 100.00

706,457
706,457

0
420,269

40.36
24.01

65,186
(86,960) 8,158
1,113,110
(7,368)
1,105,743
1,750,418

3.72
4.97
0.47
63.59
(0.42)
63.17
100.00

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2555
จํานวนเงิน

ป 2557

ป 2556
%

จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

ป 2556

ป 2555
%

จํานวนเงิน

%

จํานวนเงิน

ป 2557
%

จํานวนเงิน

%

กําไรขาดทุน :
รายได
รายไดจากการขายและการบริการ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการชายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินทุน
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
สวนที่เปนของผูมีสวนใดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

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

95.70
1.05
3.25
100.00

241,003
24,307
12,771
278,081

86.67
8.74
4.59
100.00

47,915
0
22,079
69,994

68.46
31.54
100.00

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

96.20
1.05
2.75
100.00

311,204
23,027
14,592
348,823

89.22
6.60
4.18
100.00

109,554
0
18,052
127,606

85.85
14.15
100.00

885,681
20,801
94,857
0

75.91
1.78
8.13
-

136,935
13,879
102,245
0

49.24
4.99
36.77
-

32,914
9,537
100,750
15,915

47.02
13.63
143.94
22.74

923,328
25,008
112,781
0

75.33
2.04
9.20
0.00

171,469
15,398
115,108
0

49.16
4.41
33.00
0.00

54,604
11,290
114,216
16,582

42.79
8.85
89.51
13.00

0
1,658
24,681
10,614
22,577
1,060,871
105,829
(41,867)
63,962
(24,683)
39,279
0
39,279
0.06

0.14
2.12
0.91
1.94
90.93
9.07
(3.59)
5.48
(2.12)
3.37
0.00
3.37

0
0
0
0
15,125
268,184
9,897
(1,664)
8,233
(2,715)
5,518
0
5,518
0.01

5.44
96.44
3.56
(0.60)
2.96
(0.98)
1.98
0.00
1.98

0
0
74,314
83,899
37,496
354,825
(284,830)
(518)
(285,348)
(14,674)
(300,022)
0
(300,022)
(0.42)

0.00
0.00
106.17
119.87
53.57
506.93
(406.93)
(0.74)
(407.67)
(20.96)
(428.64)
0.00
(428.64)

0
32,747
191,707
10,921
22,577
1,319,069
(93,327)
(60,087)
(153,414)
(24,683)
(178,097)
(4,548)
(173,549)
(0.25)

0.00
2.67
15.64
0.89
1.84
107.61
(7.61)
(4.90)
(12.52)
(2.01)
(14.53)
(0.37)
(14.16)

0
0
0
0
15,125
317,101
31,722
(16,856)
14,865
(2,715)
12,151
141
12,009
0.02

0.00
0.00
0.00
0.00
4.34
90.91
9.09
(4.83)
4.26
(0.78)
3.48
0.04
3.44

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

39,279

3.37

5,518

1.98

(300,022)

(428.64) (178,097)

(14.53)

12,151

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกระทบภาษีเงินได
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

(3,570)
714
36,423

(0.31)
0.06
3.12

0
0
5,518

0.00
0.00
1.98

0
0
(300,022)

0.00
0.00
(428.64)

274
714
(177,109)

0.02

0

(14.45)

12,151

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 - 61

0
0
0
0
37,496
29.38
234,189 183.53
(106,583) (83.53)
(12,494)
(9.79)
(119,077) (93.32)
(14,674) (11.50)
(133,751) (104.82)
172
0.13
(133,923) (104.95)
(0.19)

3.48 (133,751) (104.82)
0.00
0.00
3.48

0.00
0
0.00
0
(133,751) (104.82)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2555
ป 2556
ป 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
บันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บันทึกคาเผื่อการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
บันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ขาดทุน (กําไร) จากการขายอุปกรณ
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อน่ื
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
ตนทุนโครงการจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
สินทรัพยอน่ื
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อน่ื
ตนทุนโครงการคางจาย
เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่
เงินสดจาก (ใชไปใน ) กิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากธนาคารที่มภี าระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น )
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยรอขาย
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
เจาหนี้ทรัสตรีซีทลดลง
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
*
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
*
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

ป 2555

งบการเงินรวม
ป 2556

ป 2557

63,962

8,233

(285,348)

(153,414)

14,865

(119,077)

6,154
0
24,681
10,614

7,269
0

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

0
0
0
15,125
0
0
0
1,546
108
(12,142)
1,510
21,649

10,364
9,262
74,314
83,899
0
0
37,496
0
0
(107)
(1,221)
(37)
(18,760)
58
(90,082)

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

12,846
0
0
0
0
0
15,125
0
0
4
1,668
1,388
(13,032)
16,702
49,566

18,748
9,262
0
0
0
0
37,496
0
0
(106)
(1,095)
99
(14,710)
12,034
(57,350)

1,257,310
5,347
(24,242)
22,471
82,923
6,579
11,171
178

(5,898)
550,262
0
6,968
(21,413)
(7,274)
1,467
1,191

441,777
22,697
0
24,806
21,869
21,989
0
(30)

1,253,964
6,546
0
22,471
82,249
6,290
11,339
76

(4,441)
554,656
0
7,762
(16,122)
(7,268)
47,041
(3,760)

441,472
25,023
0
24,726
22,352
21,964
0
(5)

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

(364,556)
(121,550)
(81,124)
332
(2,080)
(22,028)
(688)
(12,926)
(35,642)

57,131
(103,681)
716
(12,850)
0
384,341
(57)
(9,396)
374,889

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

(366,754)
(116,845)
(81,104)
(1,708)
(2,080)
58,943
(15,892)
(13,621)
29,430

56,725
(110,677)
741
(13,155)
0
411,817
(12,037)
(8,866)
390,914

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

58,576
(11,225)
8,712
(2,335)
0
0
53,728

(460,507)
41,713
16,014
(22)
326
0
(402,476)

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

58,504
(10,493)
10,612
(2,854)
0
0
55,768

(460,429)
42,351
11,191
(1,135)
326
0
(407,697)

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

0
0
(61,605)
0
0
0
(35,322)
(96,926)
(78,840)
307,694
228,855

0
0
(25,160)
0
0
0
0
(25,160)
(52,748)
228,855
176,107

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

0
0
(61,605)
0
(63,946)
0
(35,322)
(160,872)
(75,674)
317,294
241,620

0
0
(25,160)
0
(14,510)
0
0
(39,671)
(56,454)
241,620
185,166

สวนที่ 3 - 62

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
สําหรับปสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2555
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 (%)
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) (เทา)
ขอมูลตอหุน
มูลคาทีต่ ราไว (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 (%)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

ป 2556

ป 2557

งบการเงินรวม
ป 2555
ป 2556
ป 2557

2.55
2.32
0.20
0.45
801
18.02
20
0.80
449
371

4.99
4.54
-0.05
0.15
2,365
3.81
95
0.38
942
1,518

5.91
5.67
1.19
0.04
8,064
1.31
274
0.16
2,238
6,100

2.10
1.95
0.19
0.46
791
16.55
22
0.81
444
369

3.11
2.92
0.03
0.19
1,855
4.37
82
0.44
822
1,116

3.45
3.24
0.74
0.10
3,585
2.17
166
0.23
1,560
2,191

20.67
13.26
217.74
3.37
2.31

43.18
0.28
-4,989.14
1.98
0.33

31.31
-104.59
-512.10
-428.64
-19.64

21.69
12.51
232.41
-14.16
-12.71

44.90
7.31
123.55
3.44
0.96

50.16
-41.15
-744.53
-104.95
-11.42

1.16
374.38
0.34

0.23
50.69
0.12

-16.13
-1,825.23
0.04

-4.96
-769.57
0.35

0.51
45.03
0.15

-7.16
-425.37
0.07

0.59
22.89

0.22
-51.78

0.21
6,626.05

1.15
10.76

0.61
1.85

0.58
32.47

-3.42

1.08 17,166.02

-3.16

-0.31

-29.23

1.00
2.42
0.06

1.00
2.37
0.01

1.00
1.95
-0.42

1.00
1.79
-0.25

1.00
1.75
0.02

1.00
1.57
-0.19

-33.22
-57.36
-10.68
-12.35
-13.86
30.43

-24.46
-62.85
-78.41
-84.54
0.40
-85.95

-18.76
-22.67
-80.12
-75.96
-5.03
-5,536.88

-36.82
-48.68
-10.65
-13.12
-13.37
157.05

-26.55
-48.09
-73.61
-81.43
-5.29
-106.92

13.76
-14.24
-64.80
-68.15
-3.83
-1,215.14

สวนที่ 3 - 63

14.0 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (MD&A)
14.1 สรุปผลการดําเนินงาน สําหรับป 2557
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม จํานวน 127.61 ลานบาท ลดลงจํานวน 221.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ
63.42 เมื่อเทียบกับป 2556 และขาดทุนสุทธิจํานวน 133.92 ลานบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 145.93 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 1,215.07 เมื่อเทียบกับป 2556 โดยรายไดที่ลดลงสวนใหญเปนผลมาจากรายไดจากการดําเนินการโครงการ
จํานวน 38.36 ลานบาท ลดลงจํานวน 157.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.45 และรายไดจากธุรกิจบริการโทรคมนาคม
จํานวน 9.19 ลานบาท ลดลงจํานวน 34.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.19
โครงสรางรายไดและผลการดําเนินงาน
(หนวย : ลานบาท)
ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินรวม

เพิ่ม (ลด)

% เพิ่ม(ลด)

ป 57
38.36

ป 56
196.20

(157.84)

(80.45)

9.19

44.17

(34.98)

(79.19)

62.01

70.83

(8.82)

(12.45)

109.56

311.20

(201.65)

(64.80)

รายไดอื่น

18.05

37.62

(19.57)

(52.02)

รวมรายได

127.61

348.82

(221.22)

(63.42)

ตนทุนขายและบริการ

54.60

171.47

(116.86)

(68.15)

กําไรขั้นตน **

54.95

139.73

(84.78)

(60.67)

(133.92)

12.01

(145.93)

(1,215.07)

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน)

706.46

706.46

0.00

0.00

กําไรสุทธิตอหุน ( บาท / หุน )

(0.19)

0.02

(0.21)

(1,050.00)

ธุรกิจจัดหาออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ธุรกิจบริการโทรคมนาคม
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร
รวมรายไดจากการขายและบริการ

กําไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี

หมายเหตุ : ** กําไรขั้นตนคํานวณจากรายไดจากการขายและบริการ หัก ดวยตนทุนขายและบริการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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โครงสรางรายได
ป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 127.61 ลานบาท ลดลงจากป 2556 จํานวน 221.22 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 63.42 รายไดรวมดังกลาวประกอบดวย
• รายไดจากการขายสินคาและบริการงานโครงการจํานวน 38.35 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30.05
• รายไดจากสัญญาเชาเครื่องโทรศัทพสาธารณะ และจากการใหบริการโครงการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วไปและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) จํานวน 9.19 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 7.21
• รายไดจากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร และธุรกิจคลาวดคอมพิวติ้งจํานวน 62.01 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 48.60
• รายไดอื่นๆจํานวน 18.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.14 โดยรายไดอื่นๆสวนใหญ ไดแก ดอกเบี้ยรับจํานวน
14.71 ลานบาท
ผลการดําเนินงาน
ป 2557 บริษัทและบริษัทยอยขาดทุนสุทธิจํานวน 133.92 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 145.93
ลานบาท คิดเปนรอยละ 1,215.07 โดยบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 141.81 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจํานวน
147.33 ลานบาท และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 8.06 ลานบาท กําไรเพิ่มขึ้นจํานวน 1.43 ลานบาทจากป 2556
คาใชจาย
(หนวย: ลานบาท)
รายการ
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
รวมคาใชจาย

งบการเงินรวม
ป57
54.60
11.29
114.22
16.58
37.50

ป 56
171.47
15.40
115.11
0.00
15.13

234.19

317.10

เพิ่ม (ลด)

% เพิ่ม(ลด)

(116.87)
(4.11)
(0.89)
16.58
22.37

(68.16)
(26.68)
(0.77)
100.00
147.85

(82.91)

(26.15)

ตนทุนขายและบริการ
ป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายและบริการจํานวน 54.60 ลานบาท ลดลงจากป 2556 จํานวน
116.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 68.15 โดยเปนผลมาจากรายไดจากการขายสินคาและบริการที่ลดลง
คาใชจายในการขายและบริการ และคาใชจายในการบริหาร
ป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริการ และคาใชจายในการบริหาร รวมทั้งสิ้น 125.51
ลานบาท ลดลงจากป 2556 จํานวน 5 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 3.83 เนื่องจากคาใชจายในการขายและบริการและ
คาใชจายในการบริหารลดลงจํานวน 19.66 ลานบาท หนี้สูญเพิ่มขึ้น จํานวน 9.26 ลานบาท และตัดจําหนายอะไหลและ
อุปกรณ จํานวน 5.73 ลานบาท
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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คาใชจายทางการเงิน
ป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงินจํานวน 12.50 ลานบาท ลดลงจากป 2556 จํานวน 4.36
ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 25.88 โดยคาใชจายทางการเงินประกอบดวย คาธรรมเนียมธนาคาร และดอกเบี้ยจาย
โดยดอกเบี้ยจายลดลงเนื่องจากการชําระคืนเงินกูระยะยาวใหแกสถาบันการเงิน
กําไร – ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 16.58 ลานบาท โดยเปนขาดทุนตามขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
(หนวย: ลานบาท)
รายการ
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพยรวม

งบการเงินรวม
31/12/2557 31/12/2556

เพิ่ม (ลด)

% เพิ่ม(ลด)

1,683.51

1,820.24

(136.73)

(7.51)

66.91

170.96

(104.05)

(60.86)

0.00

14.67

(14.67)

(100.00)

31.68

31.29

0.39

1.25

0.00

47.42

(47.42)

(100.00)

35.23

77.58

(42.35)

(54.59)

1,750.42

1,991.19

(240.77)

(12.09)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,750.42 ลานบาท ลดลงจํานวน 240.77 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 12.09 ประกอบดวย
• สินทรัพยหมุนเวียนลดลง เกิดจากเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจํานวน 403.98 ลานบาท
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลงจํานวน 450.72 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ ซึ่งรวมถึงมูลคา
งานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ สินคาคงเหลือ และ ตนทุนโครงการจายลวงหนาลดลงจํานวน
89.99 ลานบาท
• สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง เกิดจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง 14.67 ลานบาท ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) เพิ่มขึ้น 0.39 ลานบาท ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ลดลง 47.42
ลานบาท และ เงินฝากที่มีภาระค้ําประกันลดลงจํานวน 42.35 ลานบาท เนื่องจากหมดภาระค้ําประกัน
งานโครงการซึ่งครบกําหนดตามเงื่อนไขของสัญญา
หนี้สิน
(หนวย: ลานบาท)
รายการ
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินรวม

งบการเงินรวม

เพิ่ม (ลด)

31/12/2557 31/12/2556
488.25
565.18

% เพิ่ม (ลด)

(76.93)

(13.61)

156.43

186.51

(30.09)

(16.13)

138.80

167.79

(28.99)

(17.28)

17.63

18.72

(1.09)

(5.85)

644.68

751.70

(107.02)

(14.24)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 644.68 ลานบาท ลดลงจํานวน 107.02
ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.24 ประกอบดวย
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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• หนี้สิ้นหมุนเวียนลดลงจํานวน 76.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.61 เกิดจากเจาหนี้ทรัสตรีซีทลดลง
จํานวน 25.16 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 56.70 ลานบาท ตนทุนโครงการ
คางจายลดลงจํานวน 110.68 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆลดลง 2.21 ลานบาท
• หนี้สินไมหมุนเวียนลดลง 30.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.13 เกิดจากเงินกูยืมระยะยาวลดลง
จํานวน 28.99 ลานบาท เนื่องจากเงินกูดังกลาวถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จึงตองนําไปบันทึกใน
หนี้สินหมุนเวียน และสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานลดลง 1.09 ลานบาท
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 1,105.74 ลานบาท ลดลงจํานวน
133.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.79 เกิดจากผลประกอบการขาดทุนสุทธิจํานวน 133.75 ลานบาท
โครงสรางเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 644.67 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
36.83 และมีสวนของผูถือหุนจํานวน 1,105.74 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 63.17 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผู
ถือหุนอยูที่ 0.58 เทา
สภาพคลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 185.17 ลานบาท
ลดลงจาก ป 2556 จํานวน 56.45 ลานบาท โดยสรุปเงินสดสุทธิไดมาและใชไปในกิจกรรมตางๆ ดังนี้
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
390.91 ลานบาท
เงินสดสุทธิจาก(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน
(407.70) ลานบาท
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(39.67) ลานบาท

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

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 2557 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบทีอ่ าจมีผลกระทบตอ
การจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทได
มอบหมายใหนางสาววาสิตา โชติพฤกษ เปนผูลงลายมือชือ่ กํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชือ่ ของ
นางสาววาสิตา โชติพฤกษ กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลทีบ่ ริษทั ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน

ตําแหนง

ลงลายมือชื่อ

นายปลื้มใจ สินอากร

กรรมการ

(นายปลื้มใจ สินอากร)

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล

กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล)

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ

ตําแหนง

ลงลายมือชื่อ

นางสาววาสิตา โชติพฤกษ

ผูจัดการฝายบริหารสํานักงาน

(นางสาววาสิตา โชติพฤกษ)

ชื่อ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผูบริหาร ผูมอี ํานาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

1.

นายปลื้มใจ สินอากร
(กรรมการ กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน และกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวน
สัดสวน
ความสัมพันธ
(ป)
การถือหุน
การถือ
ทางครอบครัว
วันเดือน
จํานวนหุน
ESOP
ระหวาง
ปเกิด
จํานวนหนวย
ผูบริหาร
82 ป
50,000
- ดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ
(25 ม.ค. 2476) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- โครงการเสริมสรางผูจ ดั การยุคใหม (MMP)
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ Directors
Certification Program - DCP รุนที่ 41/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of The Compensation
Committee (RCC)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร DCP Refresher Course
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

1-1

ชวงเวลา

2557-ปจจุบัน
2554-ปจจุบัน
2553-ปจจุบัน
2552–ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน
2549- 2552
2547-ปจจุบัน
2541-2549
2537-ปจจุบัน

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประธานคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและ
สรรหา
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย ลองดิสแทนส เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส
จํากัด
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

2.

นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
(กรรมการ กรรมการผูจัดการ
และกรรมการผูมีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัท)

อายุ
(ป)
วันเดือน
ปเกิด
63 ป
(3 มี.ค. 2495)

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

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

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

กรรมการ และกรรมการผูจัดการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

2553-ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด

2551-ปจจุบัน

ที่ปรึกษา

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

2550-2555

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)

2537-2546
2535-2537
2519-2535

3.

นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย
(กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท และ
เลขานุการบริษัท)

60 ป
(24 ต.ค. 2498)

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

-

-

-

2553-ปจจุบัน
2553-ปจจุบัน
2553-ปจจุบัน
2552-ปจจุบัน
2551-2553
2550-ปจจุบัน
2547-2550
2539-2547
2537-2539

บริษัทไทย (IOD)

2535-2537
2524-2535

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
ผูชวยผูจดั การและผูจัดการฝายบริหาร
สํานักงาน
เลขานุการบริหารผูอํานวยการศูนยฯ
ผูชวยงานวิจยั และนักเศรษฐศาสตร

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เรดิโอโฟน จํากัด
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
ศูนยฝกอบรมไปรษณียเอเซียแปซิฟค
ศูนยวางแผนพัฒนาการเกษตรแหงอาเซียน

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ลํา
ดับ
ที่
4.

5.

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

นางนิตย วิเสสพันธุ
(กรรมการ และกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

นายรักษ อุณหโภคา
(กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกําหนดคาตอบแทน)

อายุ
(ป)
วันเดือน
ปเกิด
55 ป
(27 ต.ค. 2503)

76 ป
(29 เม.ย.2482)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
(การจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี
University College London, U.K.
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP และ Director Certification Program –
DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management, The Institute
of Internal Auditors of Thailand
- หลักสูตร Effective Audit Committee
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Chartered Director Class,
(R-CDC 2/2007) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สัดสวน
สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือหุน การถือ ESOP ทางครอบครัว
จํานวนหุน
จํานวนหนวย
ระหวาง
ผูบริหาร
-

-

-

1-3

-

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชวงเวลา

2553-ปจจุบัน
2555-ปจจุบัน
2553-ปจจุบัน
2537-ปจจุบัน
2536-2537

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอํานวยการฝายการเงิน
ผูอํานวยการฝายบริหาร

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด(มหาชน)
บริษัท อิน คลาวด จํากัด
บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด

2557-ปจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกําหนดคาตอบแทน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

2556-ปจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
สมาคมอัสสัมชัญ

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บานฉางกรุป

2545-ปจจุบัน

รองประธาน

2545-2552

กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)

2545-2546

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา

กระทรวงพาณิชย

2544-2545

กรรมการ

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด

2543-2551

ที่ปรึกษา

บริษัท บริติช-ไทย ชินเทติค เท็กสไทล จํากัด

2542-2545
2535-ปจจุบัน

หัวหนาทีมที่ปรึกษาธุรกิจ SME
คณะกรรมการ

กระทรวงอุตสาหกรรม
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

2531-2542

กรรมการผูจัดการ

บริษัท รูเบีย อินดัสเทรียส จํากัด

2527-2530

รองกรรมการผูจัดการ

เบทาโกร กรุป

2521-2526

กรรมการฝายปฏิบัติการ

2513-2520

ผูจัดการอาวุโสดานเทคนิค

บริษัท จอหนสันแอนจอหนสัน (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท ลีเวอร บราเทอร (ประเทศไทย) จํากัด

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

6.

วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
(กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน)

อายุ
(ป)
วันเดือน
ปเกิด
73 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
2546-2553
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 ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

7.

พลตรี(หญิง)สุนนั ทา สิริสัมพันธ
(กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ)

อายุ
(ป)
วันเดือน
ปเกิด
65 ป
(6 พ.ค. 2493)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

8

นายอนุชติ จุฑมาตยางกูร
(รองกรรมการผูจัดการ)

44 ป
(21 ก.ย. 2514)

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
สาขาอิเล็คทรอนิกส สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

9.

นายวิชัย ตันจริยภรณ
(ผูอํานวยการหนวยธุรกิจ
โครงการ)

46 ป
(27 ก.ค. 2511)

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สัดสวน
สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือหุน การถือ ESOP ทางครอบครัว
ชวงเวลา
จํานวนหุน จํานวนหนวย
ระหวาง
ผูบริหาร
2557-ปจจุบัน

-

-

-

200

-

-

เลขานุการ

2554-ปจจุบัน
2554-ปจจุบัน
2552
2551
2548
2547
2544
2540
2539
2537
2551-ปจจุบัน
2549-2551
2545-2549

รองกรรมการผูจัดการ
หัวหนาหนวยงาน
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูจัดการอาวุโส
ผูจัดการ
ผูชวยผูจดั การ
หัวหนาวิศวกร
วิศวกรอาวุโส
วิศวกร
วิศวกร
ผูอํานวยการหนวยธุรกิจโครงการ
ผูอํานวยการฝายพัฒนาองคกร
ผูอํานวยการหนวยธุรกิจโทรศัพท
สาธารณะ
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจและ
กิจการบริษัท
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูจัดการอาวุโส
ผูจัดการ

2542-2544
2540-2542
2536-2540

1-5

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2550

2547-2548
2545-2548

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5

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)
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 ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

10.

นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล
(ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน)

11

นายวิษณุ สุขสุสนิ ธุ
(ผูอํานวยการสํานักกรรมการ
ผูจัดการ)

อายุ
(ป)
วันเดือน
ปเกิด
52 ป
(21 เม.ย.2506)

46 ป
(11 ก.ย. 2512)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน
จํานวนหุน

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขา
ไฟฟาสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือ ESOP ทางครอบครัว
ชวงเวลา
จํานวนหนวย
ระหวาง
ผูบริหาร
2557 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2552 - 2554
2541 - 2552
2540 - 2541
2538 - 2540
2535 - 2538
2532 - 2535
2531 - 2532
2528 - 2531
-

-

2556-ปจจุบัน
2549-2556
2546-2549
2545-2546
2544-2545
2541-2543
2540-2541

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

1-6

ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการสายงาน
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชี
ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
Business Consultant
ผูตรวจสอบภายใน
ผูตรวจสอบบัญชี
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ
ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจและกิจการ
บริษัท
ผูจัดการอาวุโสฝาย Payphone Business Unit
ผูจัดการฝาย Payphone Business Unit
ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวสิ จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โอเวอรซสี  จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
T.N. Nixdorf (Thailand) Ltd.,
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เอ็ม ซี ซี จํากัด (มหาชน)
สํานักงานไชยยศ ( Deloitte Touche Tohmatsu
Chaiyos Co., Ltd.)
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)
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

2539

ผูจัดการสํานักประธานกรรมการบริหาร
ผูชวยผูจดั การสํานักประธานกรรมการบริหาร

2539

ผูชวยผูจดั การฝายปฏิบัติการ

บริษัท อคิวเมนท จํากัด

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
รายชื่อ
1. นายปลื้มใจ สินอากร
2. นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล

บริษัท
I,II
I,III

บริษัทยอย
I
I

3. นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย
4. นางนิตย วิเสสพันธุ
5. นายรักษ อุณหโภคา

I
I
I

I
I

6. วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
7. พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ
8. นายอนุชิต จุฑมาตรยางกูร

I
I
III

9. นายวิชัย ตันจริยภรณ
10. นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล
11. นายวิษณุ สุขสุสนิ ธุ

III
III
III

1
I

2

3
I

III
III

5

I

I

6

I

บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท อคิวเมนท จํากัด
3. บริษัท ทีทแี อนดที จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด
6. บริษัท อิน คลาวด จํากัด
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
// = กรรมการบริหาร
/// = ผูบริหาร
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

4

1-7

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการของบริษทั ยอย

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

นายปลื้มใจ สินอากร
นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย
นางนิตย วิเสสพันธุ
นางปนดาว โรจนกุล

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท
ชื่อ
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณการทํางาน

นางสมนึก วาระดี
ผูชวยผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
- ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2 รุนที่ 36
- ศูนยการเรียนรู TL Center
การจัดการและการนําเสนอขอมูล
ป 2555–ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
ป 2543-2555 ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด
ป 2536 -2543 ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท ที. เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในไดผานการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณที่เหมาะสมเพียงพอกับการ
ปฏิบัติหนาที่
การแต ง ตั้ ง ถอดถอน และ การแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน เปนไปตาม
โ ย ก ย า ย ผู ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ระเบียบของบริษัท เรื่องการแตงตั้ง โยกยายพนักงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูให
หัวหนางานตรวจสอบภายใน ความเห็นชอบ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพยสิน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

- ไมมี -

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความเปนอิสระ จํานวน 3 ทาน โดยทุกทานเปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(ตลท.) ดังนี้
1. ดร.รักษ
2. วาที่รอ ยตรีอรรณพ
3. พลตรี(หญิง)สุนันทา

อุณหโภคา
สูทกวาทิน
สิริสัมพันธ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยในป
2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการประชุมตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตางๆสรุปไดดังนี้
1. สอบทานความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือไดของงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยทั้งรายไตรมาส
และประจําป 2557 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว เพื่อใหมั่นใจวางบการเงินไดจัดทําขึ้นอยางถูกตอง
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยถูกตอง และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
2. สอบทานความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยประชุม
รวมกับผูบริหารและสํานักตรวจสอบภายในเพื่อใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารงานบริษัท
3. สอบทานการปฏิบัติต ามจรรยาบรรณและบรรษั ท ภิบ าล โดยสงเสริม ให พ นัก งานทุก ระดับ มีจิ ตสํา นึก ในจริย ธรรมและ
คุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา กรรมการบริษัทและพนักงานไดมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
บรรษัทภิบาล อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
4. สอบทานนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยงของคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ใหความเสี่ยงลดลงอยู
ในระดับที่ยอมรับได
5. สอบทานใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบและขอกําหนดของ กลต. และ ตลท.
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานรายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขั ดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาบริษั ทได
ดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมทั้งการเปดเผยขอมูลที่สําคัญ
อยางเพียงพอ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑของกลต.
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2558 โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานในปที่
ผานมา ทัก ษะความรูความสามารถ ความเปน อิสระ และความเหมาะสมของคาสอบบัญ ชีที่เสนอ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นใหเสนอ แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป
2558 รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติตอที่
ประชุมผูถือหุนตอไป

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทไดจัดทํางบการเงินขึ้นอยางเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มีการเปดเผยขอมูลระหวางกันอยางเพียงพอ และบริษัทไดดําเนินธุรกิจอยางสอดคลองกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย กฎระเบียบและขอกําหนดของ กลต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้
ระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจ ทําใหมั่นใจไดวา ขอมูล
ทางการเงินมีความสมบูรณถูกตอง เชื่อถือได และมีการเปดเผยอยางพอเพียง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.รักษ อุณหโภคา )

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

