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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“จัสมิน เทเลคอม” หรือ “บริษัท”) ซึ่งมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ ชั้น 5 และ
ชั้น 9 อาคารจัสมินอินเตอรเนชั่นแนลทาวเวอร เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กอตั้งขึ้นดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2538 ภายใตชื่อ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด ซึ่งถือหุนโดย
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล”) ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ 2547 บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน ตอมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 บริษัทไดมีการจายหุนปนผล
จํานวน 300 ลานหุนใหแกผูถือหุนเดิมที่มีสิทธิ และเสนอขายหุนสามัญจํานวน 125 ลานหุน ใหแกกองทุน Knight Thai Technology
Fund ในราคาหุนละ 1.50 บาท ปจจุบัน ทุนชําระแลวของบริษัทเทากับ 525 ลานบาท หลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป จัสมิน
อินเตอรเนชั่นแนล และกองทุน Knight Thai Technology Fund ถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 57.14 และรอยละ 17.86 ตามลําดับ
(หมายเหตุ ทั้งนี้ ไมนับรวมการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิแกกรรมการและพนักงานจํานวน 5,000,000 หุน
และ 21,250,000 หนวย)
ทั้งนี้ ปจจุบันจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลดําเนินธุรกิจเปนบริษัทเพื่อการลงทุน หรือ Holding Company โดยไดกําหนด
นโยบายการแบงประเภทการประกอบธุรกิจอยางชัดเจนโดยแยกออกตามประเภทของผลิตภัณฑและการใหบริการ เพื่อใหการประกอบ
ธุรกิจของแตละบริษัทยอยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอผลการประกอบกิจการของกลุมบริษัทโดยรวม อีกทั้งยังมีวัตถุ
ประสงคเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานและขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงมีการปรับโครง
สรางการถือหุนภายใน โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2548 บริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด
(ซึ่งดําเนินธุรกิจดานการจัดหา ออกแบบและวางระบบเชนเดียวกับบริษัท) จํานวน 528,365 หุน หรือคิดเปนรอยละ 96.07 ของหุนทั้งหมด
จากจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ในราคาหุนละ 155.87 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 82.36 ลานบาท ซึ่งราคาหุนดังกลาวเปนมูลคาหุนตาม
บัญชี ของสยามเทลเทค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 นํามาปรับปรุงดวยรายการเงินปนผลระหวางกาลตามมติคณะกรรมการของสยาม
เทลเทค ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2548 เพื่อใหบริษัทมีโครงสรางทางธุรกิจที่ชัดเจนและสอดคลองกับแนวทางในการบริหารงานที่โปรงใส ตอ
มาวันที่ 8 ธันวาคม 2548 บริษัทไดซื้อหุนสยามเทลเทคเพิ่มเติมจํานวน 9,899 หุนจากผูถือหุนรายยอย 2 ราย ในราคาหุนละ 155.87 บาท
ทําใหปจจุบันบริษัทถือหุนสามัญของ สยามเทลเทค คิดเปนรอยละ 97.87 ของหุนทั้งหมด
นโยบายของกลุม จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
ทั้งนี้ จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลซึ่งดําเนินธุรกิจเปนบริษัทเพื่อการลงทุน หรือ Holding Company มีวัตถุประสงคในการลง
ทุนธุรกิจโทรคมนาคมและสารสนเทศ แบงออกเปน 2 กลุมธุรกิจหลัก ไดแก
1. ธุรกิจดานการใหบริการโครงขายและใหบริการโทรคมนาคม (Network & Service Providers) ซึ่งประกอบ
ดวยกลุมผูใหบริการโครงขาย เชน การใหเชาโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใตน้ํา และ กลุมผูใหบริการโทรคมนาคม เชน บริการสื่อสารผาน
ดาวเทียม บริการอินเตอรเนต รวมทั้งบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ผานดาวเทียม
2. ธุรกิจดานการจัดหา ออกแบบและวางระบบ (Systems Integration) เปนผูใหบริการดานการจัดหา ออกแบบ
และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบคอมพิวเตอรรวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ซึ่งไมมีวัตถุประสงคในการเปนเจาของโครงขาย
หรือใหบริการโทรคมนาคมแตอยางใด
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ทั้งนี้ จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล พิจารณานําจัสมิน เทเลคอม ซึ่งอยูในกลุมธุรกิจดานการจัดหาออกแบบ และวางระบบ
(System Integration) เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพื่อระดมทุนจากการขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ เนื่องจาก จัสมิน
เทเลคอมเปนบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง มีการขยายงานอยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อ
ใหเพียงพอตอการขยายงาน และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงทางดานโครงสรางเงิน
ทุนของบริษัท เพื่อมิใหเปนอุปสรรคในการเขาประมูลรับงานที่มีมูลคางานขนาดใหญในอนาคต (Mega Project) ในขณะที่ปจจุบัน
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ยังอยูในระหวางกระบวนการฟนฟูกิจการจึงไมอยูในสถานะที่จะสนับสนุนเงินทุนสวนเพิ่มที่ จัสมิน เทเลคอม
ตองการโดยผานวิธีการเพิ่มทุนได
และอีกทั้งยังมีความไมแนนอนและไมสามารถคาดเดาไดของการสิ้นสุดกระบวนการฟนฟูกิจการดัง
กลาว ความตองการเงินทุนเพิ่มเพื่อขยายกิจการของ จัสมิน เทเลคอม จึงไมสามารถรอการสิ้นสุดของกระบวนการฟนฟูกิจการ และขึ้นอยู
กับการเพิ่มทุนของ จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ได
ลักษณะการประกอบธุรกิจของ จัสมิน เทเลคอม และบริษัทยอย
จัสมิน เทเลคอม และบริษัทยอยดําเนินธุรกิจออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
ครบวงจร (System Integrator) โดยเปนผูจัดจําหนายอุปกรณพรอมทั้งใหบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังเปนตัวแทนจําหนาย
อุปกรณเครื่องมือวัดดานระบบสื่อสารจากตางประเทศ และใหบริการเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ โดยสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท
หลัก ดังนี้
1. ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม – บริษัทเปนผูจัดจําหนายอุปกรณระบบสื่อสารและโทร
คมนาคมพรอมใหบริการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) แกผูใหบริการโทรคมนาคมตางๆ โดยอุปกรณสื่อ
สารและโทรคมนาคมที่บริษัทใชในการติดตั้งทั้งหมดเปนการซื้อจากบริษัทผูผลิตในประเทศหรือการนําเขาสินคาจากบริษัทผูผลิตในตาง
ประเทศ โดยบริษัทไมทําการผลิตสินคาใดๆ เอง ทั้งนี้ ชองทางการจําหนายหลักของธุรกิจงานโครงการ มี 2 ชองทาง ไดแก การเขารวม
ประมูลโครงการเพื่อเปนผูรับจางเหมาวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมใหแกลูกคาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และการ Sub Contract
จากผูที่ชนะประมูลงานโครงการ ในป 2547 ป 2548 และระยะเวลา 6 เดือนแรกของป 2549 รายไดจากธุรกิจดังกลาวคิดเปนรอยละ
69.17 รอยละ 49.93 และรอยละ 67.32 ของรายไดจากการขายและบริการ
2. ธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ – บริษัทใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะแกบมจ.ทีโอที โดยบริษัทเปนผูจัดหา ติดตั้งเครื่อง
โทรศัพทสาธารณะ ตูโทรศัพทสาธารณะและอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการตรวจสอบ ซอมแซมและบํารุงรักษาการทํางานของเครื่อง
โทรศัพทสาธารณะ อาทิ ทําความสะอาด เครื่องโทรศัพทและตูโทรศัพทสาธารณะใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ ในป 2547 ป 2548
และระยะเวลา 6 เดือนแรกของป 2549 รายไดจากธุรกิจดังกลาวคิดเปนรอยละ 17.71 รอยละ 17.29 และรอยละ 10.89 ของรายไดจาก
การขายและบริการ
3. ธุรกิจอุปกรณเครื่องมือวัด – บริษัทเปนผูจัดจําหนายเครื่องมือวัดดานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม อาทิ เครื่องมือ
วัดสําหรับสายสงสัญญาณและเสาอากาศระบบโทรศัพทเคลื่อนที่/ไมโครเวฟ หรือสําหรับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ โดยบริษัทเปนตัวแทน
จําหนายเพียงผูเดียวในประเทศไทยของ Anritsu Group ภายใตเครื่องหมายการคา “Anritsu” และ “NetTest” ในป 2547 ป 2548 และ
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของป 2549 รายไดจากธุรกิจดังกลาวคิดเปนรอยละ 3.03 รอยละ 2.25 และรอยละ 1.93 ของรายไดจากการขาย
และบริการ
4. ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร - ซึ่งดําเนินการโดย สยามเทลเทคซึ่งจะเปนผูจัดจําหนายอุปกรณ
คอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายที่เกี่ยวเนื่อง พรอมใหคําปรึกษา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงพัฒนาซอฟตแวรระบบงาน (Application Software) และใหบริการดานบํารุงรักษาแกลูกคาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในป 2547
ป 2548 และระยะเวลา 6 เดือนแรกของป 2549 รายไดจากธุรกิจดังกลาวคิดเปนรอยละ 10.09 รอยละ 30.53 และรอยละ 19.85 ของราย
ไดจากการขายและบริการ
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นอกจากนี้ บริษัทยังใหบริการวางระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบขนสงทางรถไฟ และรับโอนหนวยธุรกิจระบบความ
ปลอดภัยจากจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โดยเปนการใหบริการออกแบบ ติดตั้ง และจัดจําหนายอุปกรณระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV System) ระบบควบคุมการเขา-ออก (Access Control System)
ตามที่บริษัทได ซื้อหุนสามัญของสยามเทลเทค คอมพิวเตอรเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2548 นั้น บริษัทไดจัดทํางบการเงินรวม
ประหนึ่งทําใหมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2548 ซึ่งผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว เพื่อวัตถุประสงค
ในการสะทอนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทยอย โดยตั้งอยูบนสมมติฐานสําคัญ คือ บริษัทไดเขาถือหุนใน
สยามเทลเทคตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 และสยามเทลเทคยังไมมีจายเงินปนผลแกผูถือหุน ณ วันซื้อกิจการ (รายละเอียดสมมติฐาน
อยูในหัวขอ 12.0 ฐานะการเงินและการดําเนินงาน)
การวิเคราะหผลการดําเนินงานในป 2548 ระหวางงบการเงินเฉพาะของบริษัท และงบการเงินรวมประหนึ่งทําใหม พบวา
สินทรัพยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น จํานวน 658.66 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นของรายการเงินสดและลูกหนี้การคา หนี้สินรวมของบริษัทเพิ่ม
ขึ้นจํานวน 544.57 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการดําเนินงานโครงการของบริษัท และเจา
หนี้การคา นอกจากนี้ พบวา รายไดจากการขายและบริการรวมของงบการเงินรวมประหนึ่งทําใหมเพิ่มขึ้นจากงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 553.96 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดของสยามเทลเทคอยางมีนัย
สําคัญจากโครงการ CC&B สงผลใหกําไรสุทธิรวมของงบการเงินรวมประหนึ่งทําใหมเพิ่มขึ้นจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เทากับ
28.70 ลานบาท (รายละเอียดวิเคราะหผลกระทบอยูในหัวขอ 12.0 ฐานะการเงินและการดําเนินงาน)
ผลการดําเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2545 ถึง 2548 สรุปไดดังนี้

ยอดขายสุทธิ
รายไดรวม
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2545
2546
631,621
1,280,591
658,341
1,285,680
91,922
183,316
58,416
125,683
687,078
1,296,564
378,122
826,330
308,957
470,234
25.10
22.81
8.87
9.78

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวมประหนึ่งทําใหม
2547
2548
1,573,595
1,817,791
1,682,925
1,847,221
308,495
412,874
314,329
290,815
2,332,704
2,422,462
1,341,852
1,177,292
990,852
1,245,170
28.75
31.74
18.68
15.74

สําหรับผลประกอบการในป 2547 พบวา บริษัทมีรายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเกิดจากธุรกิจดานโทรศัพทสาธารณะ ซึ่งเพิ่มขึ้น
รอยละ 58.64 อันเปนผลมาจากจํานวนเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่เปดใหบริการมากขึ้น อีกทั้งบริษัทยังคงไดงานโครงการของทีทีแอนดที
และโครงการของ ทีโอที อยางตอเนื่อง ในสวนรายไดจากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอรในป 2547 นั้นสวนใหญมาจาก
โครงการวางระบบขอมูลและขายงานระบบคอมพิวเตอรของกทม. รวมถึงรายไดจากการบํารุงรักษาคอมพิวเตอรตางๆ ในป 2547 บริษัท
มีรายไดจากการโอนกลับภาระหนี้สินที่บันทึกไวเกิน จํานวน 89.40 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการลดภาระหนี้คาบริการที่บริษัทตองชําระใหแก
บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัทไดบันทึกเปนเจาหนี้การคาจํานวน 155.3 ลานบาท และดอกเบี้ยคางจาย จํานวน 66.1
ลานบาท ตอมาสํานักงานอนุญาโตตุลาการไดเห็นชอบในสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาว โดยมีภาระหนี้ตามสัญญาจํานวน
132 ลานบาท บริษัทจึงโอนกลับรายจายที่บันทึกไวเกิน
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ผลประกอบการในป 2548 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 15.52
เมื่อเทียบกับป 2547 สาเหตุหลักเนื่องจากในป 2548 บริษัทมีรายไดจากโครงการระบบบริการลูกคาและใบแจงหนี้ (โครงการ CC&B) ของ
ทีทีแอนดที จํานวน 500.44 ลานบาท ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญ มูลคางานรวม 26 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,066 ลานบาท
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเทากับ 41 บาท) โดยเปนรายไดของสยามเทลเทคเทากับ 22.83 ลานเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทมีรายได
จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้นรอยละ 249.42 นอกจากนี้ ยังมีรายไดจากโครงการติดตั้งวางระบบ/ขาย
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใหแก ทีโอที มูลคา 296.84 ลานบาท และสําหรับธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2549
บริษัทดําเนินการติดตั้งโทรศัพทสาธารณะแลวทั้งสิ้น 11,219 เครื่อง
บริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงาน และกําไรสุทธิอยางตอเนื่อง และมีความสามารถในการทํากําไรตอเนื่อง สําหรับผลการ
ดําเนินงานในป 2547 และป 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน จํานวน 308.50 ลานบาท และจํานวน
412.87 ลานบาท ตามลําดับ และมีกําไรสุทธิ จํานวน 314.33 ลานบาท และจํานวน 290.82 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทมีอัตรากําไร
จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากป 2547 สําหรับอัตรากําไรสุทธิที่ลดลงจากป 2547 เนื่องจากในป 2547 บริษัทมีรายไดจากการโอนกลับ
ภาระหนี้ จํานวน 89.40 ลานบาท
สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของป 2549 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 1,029.82 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระยะเวลา
เดียวกันของปกอน รอยละ 25.28 เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร ภายหลังจากการเขาถือ
หุนในสยามเทลเทค ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดจากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับรูรายไดจาก
งานโครงการที่ตอเนื่องมาจากป 2548 บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของป 2549 เทากับ 154.48 ลานบาท โดยมี
อัตรากําไรขั้นตน และอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 28.34 และ รอยละ 15.00 ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 2,422.46 ลานบาท บริษัทมีหนี้สินรวม 1,177.29 ลานบาท
บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 726.25 ลานบาท และทุนเรียกชําระแลวจํานวน 525 ลานบาท โดยมีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน
1,245.17 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 เทากับ 254.32 ลานบาท ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการรับรูรายไดจากการสงมอบโครงการเพิ่ม
มากขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 2,537.69 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 1.82 จากงบการเงินรวม
ณ สิ้นป 2548 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียน ไดแก ลูกหนี้การคาและเงินมัดจําคาสินคาและบริการในการรองรับโครงการ
โครงการ Broadband Service ของกลุมทีทีแอนดที นอกจากนี้ บริษัทมีหนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน เทากับ 1,286.24 ลานบาท และ
1,251.45 ลานบาท ตามลําดับ
การวิเคราะหความแตกตางฐานะทางการเงินของบริษัทภายใต 2 สถานการณ
ทางฝายบริหารไดจัดทํางบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลวและงบการเงินรวมประหนึ่งทําใหม สําหรับปสิ้นสุดวันที่
ธันวาคม 2548 ซึ่งมีสมมติฐานที่แตกตางกัน ภายใตสถานการณการเขาถือหุนของบริษัทในสยามเทลเทค 2 กรณี ไดแก
1.

31

งบการเงินรวมประหนึ่งทําใหมใชสมมติฐานวาบริษัทเขาถือหุนในสยามเทลเทคตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547

เปนตนมา
2.
งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลวเปนบันทึกเงินลงทุนในวันที่เขาถือหุนในสยามเทลเทคจริง คือวันที่ 11 ตุลาคม
2548 และมีการประกาศจายเงินปนผลออกใหผูถือหุนเดิม คือ จัสมินอินเตอรเนชั่นแนล และผูถือหุนรายยอย ซึ่งไดแสดงเปนเงินปนผล
คางจาย
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โดยสามารถสรุปความแตกตางฐานะทางการเงินของบริษัททั้งสองสถานการณ ไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน(บาท)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา)
หมายเหตุ :

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ในกรณีที่บริษัทเขาถือหุนในสยามเทลเทค
ในกรณีที่บริษัทเขาถือหุนในสยามเทลเทค
ในวันที่ 1 มกราคม 2547
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2548 (วันที่เกิดรายการ)
(งบการเงินประหนึ่งทําใหม)
และมีการประกาศจายเงินปนผล
(งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลว)
2,422.46
2,492.27
1,177.29
1,359.06
1,245.17
1,133.21
2.37
2.16
0.55
0.50
26.01
25.98
12.23
12.08
0.95
1.20

โดยตามมาตรฐานทางบัญชีแลว งบการเงินรวมของบริษัทประจําป 2548 จะรวมผลการดําเนินงานของบริษัทยอยตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2548
เปนตนไป ซึ่งเปนวันที่บริษัทเขาถือหุนในสยามเทลเทค จึงเปนผลใหผลการดําเนินงานในงบการเงินรวมจะมีความแตกตางจากผลการดําเนินงานใน
งบการเงินประหนึ่งทําใหมที่แสดงเปรียบเทียบ ทั้งนี้ การจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนขอมูลภาพรวมสําหรับนักลงทุนเทานั้น นักลงทุนจึงควรมีความ
ระมัดระวังในการใชขอมูลดังกลาว

งบการเงินประหนึ่งทําใหมในกรณีที่บริษัทเขาถือหุนในสยามเทลเทคเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 มีความแตกตางจาก
งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลว
เนื่องจากงบการเงินประหนึ่งทําใหมไมไดสะทอนผลกระทบจากการจายเงินปนผลของสยามเทลเทค
จํานวน 189.20 ลานบาท ใหแกผูถือหุนเดิม คือ จัสมินอินเตอรเนชั่นแนล และผูถือหุนรายยอย จึงทําใหสวนของผูถือหุนสูงเกินจริง ใน
ขณะที่งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลว ไดคํานึงถึงการประกาศจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเดิมแลว แตมีเงินปนผลบางสวนคางจาย จํานวน
185.79 ลานบาท ซึ่งไดแสดงไวเปนหนี้สินรวม
ทั้งนี้ หากงบการเงินประหนึ่งทําใหมไดสะทอนการจายเงินปนผลดังกลาว และงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลวไดคํานึงถึงการ
จายเงินปนผลคางจาย จะทําใหสถานะทางการเงินของบริษัทเมื่อพิจารณาจากงบการเงินทั้งสองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ดังนั้น นักลงทุนควรคํานึงถึงผลกระทบจากการจายเงินปนผล และเงินปนผลคางจายดังกลาว ในการใชงบการเงินทั้งสอง
ขางตนเพื่อวิเคราะหสถานะทางการเงินของบริษัท
ทั้งนี้ การเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ จํานวน 175,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดภายหลัง
การเสนอขายหุนตอประชาชน จะทําใหบริษัทมีจํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 700 ลานหุน ซึ่ง
จะสงผลกระทบตอกําไรตอหุน ราคามูลคาตามบัญชีตอหุน ซึ่งถาคํานวณจากกําไรสุทธิของป 2548 จากงบการเงินรวมประหนึ่งทําใหม
กําไรตอหุนจะลดลงจาก 0.55 บาทตอหุนเปน 0.42 บาทตอหุน (คํานวณจาก Fully Diluted ที่ 700 ลานหุน) ราคามูลคาตามบัญชีตอหุน
เปลี่ยนแปลงจาก 2.37 บาท เปน 2.58 บาท อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนลดลงจากรอยละ 26.01 เปนรอยละ 20.82 และอัตรา
หนี้สินตอทุนลดลงจาก 0.95 เทาเปน 0.65 เทา และหากคํานวณจากกําไรสุทธิของ 6 เดือนแรกของป 2549 (ปรับเปนกําไรตอป)
(annualized) กําไรตอหุน จะลดลงจาก 0.58 บาทตอหุนเปน 0.44 บาทตอหุน (คํานวณจาก Fully Diluted ที่ 700 ลานหุน) ราคามูลคา
ตามบัญชีตอหุนเปลี่ยนแปลงจาก 2.38 บาท เปน 2.59 บาท อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนลดลงจากรอยละ 25.91 เปนรอยละ
20.98 และอัตราหนี้สินตอทุนลดลงจาก 1.03 เทาเปน 0.71 เทา
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 - 6

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท
สามารถสรุปไดดังนี้
•
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคารายใหญ : จัสมิน เทเลคอมมีรายไดจากการขายและบริการ ในป 2547 ป 2548
และ ระยะเวลา 6 เดือนแรกของป 2549 มาจากโครงการหลัก 3 โครงการ ไดแก โครงการของ ทีทีแอนดที โครงการของ ทีโอที และโครง
การของ กสท. คิดเปนสัดสวนรวมรอยละ 91.81 รอยละ 91.03 และรอยละ 91.94 ทั้งนี้ หากในอนาคตบริษัทไมรับงานโครงการสื่อสารโทร
คมนาคมจากผูประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมขางตน หรือผูประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมปรับลดงบประมาณโครงการลง จะสงผล
กระทบโดยตรงตอรายไดของบริษัท
•
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงโครงการหลัก : ปจจุบันสยามเทลเทคไดดําเนินโครงการ CC&B ซึ่งเปนโครงการการออก
แบบวางระบบคอมพิวเตอรใหแก ทีทีแอนดที โดยมีมูลคาในสวนที่เปนรายไดของสยามเทลเทค เทากับ 22.83 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 935.98 ลานบาท ทั้งนี้ หากสยามเทลเทคไมสามารถดําเนินการและสงมอบโครงการดังกลาวใหแกทีทีแอนดทีได สยามเทลเทค
อาจไดผลกระทบโดยตรงตอรายไดและกําไร
•
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิต : ในป 2547 และป 2548 บริษัทมีการจัดหาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมจาก
บริษัทผูผลิตรายใหญและมีชื่อเสียง ไดแก กลุม Huawei และ Alcatel ในสัดสวนที่สูง ซึ่งหากบริษัทไมสามารถสั่งซื้อสินคาจากบริษัทผู
ผลิตทั้งสอง หรือหากบริษัทผูผลิตทั้งสองพิจารณาเขาประมูลงานเอง อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตาม
บริษัทเชื่อวาจะสามารถหาบริษัทผูผลิตรายอื่นที่มีคุณสมบัติเทาเทียมกันได อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายในการรักษาความสัมพันธอันดีกับพันธ
มิตรที่เปนบริษทั ผูผลิตชั้นนําของโลกหลายๆ ราย เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีของผูผลิตรายหนึ่งรายใดมาก
จนเกินไป
•
ความเสี่ยงจากการสงมอบงาน : ในการดําเนินธุรกิจงานโครงการของบริษัทและบริษัทยอยมีระยะเวลาโครงการ
ระหวาง 3 เดือน ถึง 2 ป หรือโดยเฉลี่ย 8 เดือน ขึ้นกับขนาดของโครงการ ซึ่งเมื่อถึงกําหนดเวลาหากบริษัทไมสามารถดําเนินงานและ
สงมอบงานได บริษัทอาจสูญเสียความนาเชื่อถือและ/หรือเสียคาปรับแกเจาของโครงการตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา ซึ่งอัตราคาปรับดัง
กลาวจะมีผลกระทบตออัตรากําไรของแตละโครงการที่ลดลง
•
ความเสี่ยงจากการสงมอบงานตามสัญญาใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ : บริษัททําสัญญาใหเชาเครื่องโทรศัพท
สาธารณะกับทีโอที 3 ฉบับ โดยบริษัทจะตองติดตั้งและสงมอบเครื่องโทรศัพทสาธารณะใหแกทีโอทีภายในระยะเวลาที่กําหนด
อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทประสบปญหาลาชาในการติดตั้งและสงมอบเครื่องโทรศัพทสาธารณะ เนื่องจากขอจํากัดดานจํานวนหมาย
เลขและคูสายโทรศัพทของทีโอทีมีปริมาณไมเพียงพอ ซึ่งตอมาทีโอทีไดมีหนังสือขยายระยะเวลาการติดตั้งและยกเวนคาปรับตามสัญญา
ทั้งสามฉบับ นอกจากนี้ บริษัทอาจไดรับผลกระทบตอรายไดและกําไรจากธุรกิจโทรศัพทสาธารณะในอนาคตเนื่องจากชวงเวลาการรับรู
รายไดคาเชาจากโทรศัพทสาธารณะจะสั้นลงดวย
•
ความเสี่ยงจากการแขงขัน : ตามที่รัฐบาลมีแผนการเปดเสรีโทรคมนาคมในป 2549 ตามพันธกรณีที่มีตอองคการ
การคาโลก ทําใหผูประกอบการจากตางประเทศสามารถเขามาใหบริการโทรคมนาคมในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทําใหมีการแขงขันดานอัตรา
คาบริการ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอรายไดโทรศัพทสาธารณะ
•
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี : ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง บริษัทจําเปนตองมีการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีและขอมูล
ขาวสารทางธุรกิจอยางใกลชิด รวมถึงการติดตามพัฒนาการของบริษัทผูผลิตอุปกรณและเครื่องมือตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อชวยให
บริษัทสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
ทั้งนี้ ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทยอยมีแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวขางตน
ดังรายละเอียดที่กลาวไวในหัวขอปจจัยความเสี่ยง ในสวนที่ 2 ขอ 1
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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หลักทรัพยที่เสนอขาย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรกจํานวน 175,000,000 หุน (คิดเปน
รอยละ 25.00 ของทุนที่เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนครั้งนี้) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคา
เสนอขายหุนละ 3.20 บาท และจะขอจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ตอ
ไป ในการนี้ บริษัทจะนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนครั้งนี้ หลังหักคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยแลวจํานวนประมาณ 540 ลาน
บาท จะนําไปใชเปนเงินทุนในการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงเปนเงินทุนสํารองในการเขารวมประมูลโครงการตางๆ และในการขยายกิจ
การและขอบเขตการดําเนินงานและการใหบริการของบริษัท
นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกประชาชนแลวเสร็จ บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหลักทรัพยใหแก
กรรมการและ/หรือพนักงานคือหุนสามัญจํานวนไมเกิน 5,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท บริษัทจะพิจารณาออกและเสนอขายหุน
สามัญใหแลวเสร็จในระยะเวลา 5 ปนับจากการเสนอขายครั้งแรก และการออกใบสําคัญแสดงสิทธิไมเกิน 21,250,000 หนวย ใหแลวเสร็จ
ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่บริษัทไดรับอนุมัติจากสํานักงาน กลต. (รวมผูรับชวงซื้อหลักทรัพย) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปนับแต
วันที่ออกและเสนอขาย มีอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน และมีราคาใชสิทธิจะแปรผันตามกําไรสุทธิของ
บริษัทตามงบการเงินรวม โดยอยูระหวาง 1.00 ถึง 2.00 บาทตอหุน ซึ่งบริษัทจะนําหุนสามัญที่เสนอขายใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน
ของบริษัทไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป
สรุปโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท
นับแตวันที่ไดรับการจัดสรร
ผูที่ไดรับจัดสรร
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

พนักงานในตําแหนง
ต่ํากวาผูจัดการ

กรรมการและพนักงาน
ในตําแหนงผูจัดการ ขึ้นไป

ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย *

5,250,000 หนวย

13,250,000 หนวย

2,750,000 หนวย

ไมเกินรอยละ 50
ไมจํากัดจํานวน
-

ไมเกินรอยละ 40
ไมเกินรอยละ 70
ไมจํากัดจํานวน

เชนเดียวกับเวลาการใชสิทธิของกลุมที่ 1
หรือ กลุมที่ 2 แลวแตกรณี ขึ้นอยูกับ
ตําแหนงของผูที่ไดรับการจัดสรร

ระยะเวลาการใชสิทธิ
- หลังจาก 12 เดือน แตไมเกิน 24 เดือน
- หลังจาก 24 เดือน แตไมเกิน 36 เดือน
- เมื่อพน 36 เดือน

* ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน หรือผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินของบริษัท
ทั้งนี้ จํานวนหุนสามัญและหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขออนุญาตในครั้งนี้คิดเปนรอยละ 5
ของทุนที่ชําระแลวของบริษัทกอนการเสนอขายหุนแกประชาชน โดยจะมีผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution) จากการใชสิทธิซื้อ
หุนตามโครงการและการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิรวม 26.25 ลานหุน ในราคาเสนอขายหุนสามัญที่ 1 บาทตอหุน และราคา
ใชสิทธิระหวาง 1 ถึง 2 บาทตอหุน เทากับรอยละ 2.48 และรอยละ 1.57 ตามลําดับ โดยคํานวณเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้ ที่ราคา 3.20 บาทตอหุน (ทั้งนี้ ดูรายละเอียดของโครงการ ESOP ไดในหัวขอ 8.1 เรื่อง หลักทรัพยของบริษัท และใน
สวนที่ 4 และ 5)
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และ สวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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