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สวนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“จัสมิน เทเลคอม” หรือ “บริษัท”) ดําเนินธุรกิจดานการสื่อสารโทร
คมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุงเนนการออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร
(System Integrator) รวมทั้งเปนผูจัดจําหนายอุปกรณพรอมทั้งใหบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังเปนตัวแทนจําหนาย
อุปกรณเครื่องมือวัดดานระบบสื่อสารจากตางประเทศ และใหบริการเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ โดยมีที่ต้งั สํานักงานใหญอยูที่ ชั้น 5
และชั้น 9 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 โทรศัพท (02) 502-3000 โทรสาร (02) 502-3363 เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0107574700103
บริษัทมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยใหแกประชาชนครั้งนี้ประมาณ 540 ลานบาท (ภาย
หลังหักคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย) ดังนี้
วัตถุประสงคการใชเงิน

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลาที่ใชเงิน
โดยประมาณ

เพื่อใชเปนเงินทุนในการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงเปนเงินทุนสํารอง
ในการเขารวมประมูลโครงการตางๆ และในการขยายกิจการและ
ขอบเขตการดําเนินงานและการใหบริการของบริษัท

540

ป 2549

1.0

ปจจัยความเสี่ยง

กอนการตัดสินใจในการลงทุน ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอยางรอบคอบ รวมทั้งขอมูลรายละเอียดอื่นในเอกสาร
ฉบับนี้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงและความไมแนนอนอื่นที่มิไดกลาวถึงจัดเปนความเสี่ยงที่ไมอาจคาดหมายได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ สถานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัท หรือเปนความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ปจจัยความเสี่ยงหลักๆ สามารถ
จําแนกได ดังนี้
1.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคารายใหญ

ในป 2547 ป 2548 และรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกป 2549 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขายและบริการจากโครง
การของกลุมผูใหบริการสื่อสารโทรคมนาคมหลักในประเทศ 3 ราย ไดแก บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) (“ทีทีแอนดที”) บริษัท ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) คิดเปนรอยละ 91.81 รอยละ 91.03
และรอยละ 91.94 ตามลําดับ
โดยในป 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการจากโครงการของทีทีแอนดที คิดเปนรอยละ
49.16 ของรายไดจากการขายและบริการรวม โดยเปนการประมูลงานของบริษัทและบริษัทยอย และจากการรับงาน (Sub Contract)
จากบริษัท อินเตอรเนชั่นแนลเทรดดิ้ง แอนด คอนซัลติ้ง จํากัด (“ITC”) ซึ่งเปนผูชนะการประมูลงานโครงการของทีทีแอนดที (โดยมีสัด
สวนรายไดจากการรับงาน (Sub Contract) จาก ITC คิดเปนรอยละ 33.17) บริษัทและบริษัทยอยยังมีรายไดจากโครงการของทีโอที
คิดเปนรอยละ 32.82 และมีรายไดจากโครงการของ กสท. อีกรอยละ 9.84 ในขณะที่ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการ
ขายและบริการจากโครงการของ ทีทีแอนดที คิดเปนรอยละ 49.28 (โดยมีสัดสวนรายไดจากการรับงาน (Sub Contract) จาก ITC
คิดเปนรอยละ 6.21) มีรายไดจากโครงการของทีโอที คิดเปนรอยละ 31.77 และจากโครงการของ กสท. อีกรอยละ 3.77 และ
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการจากโครงการของ ทีทีแอนดที ทีโอที และกสท.
คิดเปนรอยละ 50.74 รอยละ 35.12 และรอยละ 6.07 ตามลําดับ
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ทั้งนี้ ในป 2547 ป 2548 และรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากธุรกิจงานโครงการ
และวางระบบคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 79.26 รอยละ 80.45 และรอยละ 87.17 ของรายไดจากการขายและบริการของบริษัทและ
บริษัทยอยตามลําดับ ดังนั้น หากในอนาคต บริษัทและบริษัทยอยไมสามารถดําเนินธุรกิจงานโครงการและวางระบบคอมพิวเตอร หรือ
ผูประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมปรับลดงบประมาณโครงการลง จะสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของบริษัท
อยางไรก็ตามที่ผานมา
บริษัทและบริษัทยอยไดรับความไววางใจจากลูกคาดังกลาวทั้งในดานคุณภาพของสินคา
ความชํานาญในการบริหารโครงการ การสงมอบงานที่ตรงเวลา และการใหบริการหลังการขายที่รวดเร็ว โดยบริษัทจัดใหมีหนวยงาน
เฉพาะเพื่อใหบริการแกลูกคารายใหญดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายขยายฐานลูกคาในธุรกิจโครงการของบริษัทออกไป
อยางตอเนื่องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ การไฟฟานครหลวง การไฟฟาภูมิภาค การไฟฟาฝายผลิต บริษัทวิทยุการบิน และอื่นๆ
และขยายฐานผลิตภัณฑดานโทรคมนาคมใหมๆ สําหรับรองรับลูกคาเฉพาะกลุม (Private Communication Systems) เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคารายใหญของธุรกิจโครงการ
1.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิต (Supplier) รายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30

ในการดําเนินธุรกิจจัดหา ออกแบบ และ วางระบบสื่อสารโทรคมนาคมในป 2547 และ 2548 บริษัทมีการจัดหาอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคมจากบริษัทผูผลิตรายใหญและมีชื่อเสียงในดานโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนําของโลก ไดแก กลุม Huawei
และ Alcatel โดยในป 2547 บริษัทสั่งซื้ออุปกรณจาก Huawei และ Alcatel เทากับ รอยละ 46.36 และรอยละ 17.48 ตามลําดับ และ
สําหรับในป 2548 บริษัทสั่งซื้ออุปกรณจาก กลุม Huawei และ Alcatel เทากับรอยละ 40.22 และรอยละ 32.54 ตามลําดับ ทั้งนี้ เนื่อง
จากสินคาของทั้งสองบริษัทมีความเหมาะสมกับลักษณะและเงื่อนไขการประมูลโครงการในชวงเวลานั้น ซึ่งหากบริษัทไมสามารถสั่ง
ซื้อสินคาจากบริษัทผูผลิตทั้งสอง หรือหากบริษัทผูผลิตทั้งสองพิจารณาเขาประมูลงานเอง อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ
บริษัท
แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากในปจจุบันมีบริษัทผูผลิตอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมหลายราย ซึ่งตางก็มีความตองการใน
การขยายฐานลูกคาของตนเพิ่มมากขึ้น บริษัทเชื่อวาจะสามารถหาบริษัทผูผลิตรายอื่นที่มีคุณสมบัติเทาเทียมกันได อีกทั้ง บริษัท
มีนโยบายในการรักษาความสัมพันธอันดีกับพันธมิตรที่เปนบริษัทผูผลิตชั้นนําของโลกหลายๆ ราย เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาผลิต
ภัณฑและเทคโนโลยีของผูผลิตรายหนึ่งรายใดมากจนเกินไป
1.3

ความเสี่ยงจากการสงมอบโครงการ

ในการดําเนินธุรกิจงานโครงการของบริษัทและบริษัทยอยมีระยะเวลาโครงการระหวาง 3 เดือน ถึง 2 ป หรือโดยเฉลี่ย
8 เดือน ขึ้นอยูกับขนาดของโครงการ ซึ่งเมื่อถึงกําหนดเวลาหากบริษัทไมสามารถดําเนินงานและสงมอบงานได บริษัทอาจสูญเสีย
ความนาเชื่อถือและ/หรือเสียคาปรับแกเจาของโครงการตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา ซึ่งอัตราคาปรับดังกลาวจะมีผลกระทบตออัตรา
กําไรของแตละโครงการที่ลดลง บริษัทและบริษัทยอยจึงไดมีนโยบายในการบริหารโครงการแตละโครงการอยางใกลชิด มีการวางแผน
งานที่รัดกุม รอบคอบ โดยใน 3 ปที่ผานมา บริษัท และบริษัทยอย เสียคาปรับในการบริหารงานโครงการต่ํากวารอยละ 0.05 ของมูลคา
งานโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาว บริษัทไดจัดใหมีการติดตอสื่อสารและประสานงานกับลูกคาและกับ
บริษัทผูผลิตอยูตลอดเวลาเพื่อใหสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดทันเวลา

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 3

1.4

ความเสี่ยงจากการสงมอบโครงการธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ

บริษัททําสัญญาการใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะกับทีโอที จํานวน 3 ฉบับ รวม 30,000 เครื่อง โดยมีเงื่อนไขให
บริษัทติดตั้งและสงมอบโทรศัพทสาธารณะแกทีโอที ในระยะเวลาที่กําหนด โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทไดดําเนินการติดตั้ง
เครื่องโทรศัพทสาธารณะไดแลวทั้งสิ้น 11,414 เครื่อง มีรายละเอียดการติดตั้งโทรศัพทสาธารณะแยกตามสัญญาได ดังนี้

วันที่ครบกําหนดการติดตั้งเครื่องโทรศัพท
จํานวนเครื่องที่ตองติดตั้งตามสัญญา
จํานวนเครื่องที่ติดตั้ง ณ 30 มิถุนายน 2549

สัญญาฉบับที่ 1
30 มกราคม 2547
10,000
8,306

สัญญาฉบับที่ 2
14 มกราคม 2548
2,000
1,762

สัญญาฉบับที่ 3
14 มกราคม 2548
2,000
1,346

ที่ผานมา บริษัทประสบปญหาลาชาในการติดตั้งและสงมอบเครื่องโทรศัพทสาธารณะ เนื่องจากขอจํากัดดานจํานวน
หมายเลขและคูสายโทรศัพทของทีโอทีมีปริมาณไมเพียงพอ ตอมาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 และ 19 พฤษภาคม 2549 และ
22 พฤษภาคม 2549 ทีโอทีไดมีหนังสือขยายระยะเวลาการติดตั้งและยกเวนคาปรับตามสัญญาฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 จนถึง
วันที่ทีโอทีจะสามารถจัดสรรเลขหมายคูสายใหกับบริษัทครบถวน
นอกจากนี้ หากการติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะมีความลาชา บริษัทอาจไดรับผลกระทบตอรายไดและกําไรจาก
ธุรกิจโทรศัพทสาธารณะในอนาคตเนื่องจากชวงเวลาการรับรูรายไดคาเชาจากโทรศัพทสาธารณะจะสั้นลงดวย โดยเครื่องโทรศัพท
สาธารณะมีระยะเวลาการใหเชา 10 ป นับจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งสัญญาฉบับที่ 1 จะสิ้นสุดวันที่ 30 มกราคม 2554 สัญญา
ฉบับที่ 2 และสัญญาฉบับที่ 3 จะสิ้นสุดวันที่ 14 มกราคม 2557 (รายละเอียดของสัญญาแสดงไวในหัวขอ 5.2 เรื่อง ขอมูลสรุปสัญญา
ที่สําคัญ และในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ)
1.5

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงโครงการหลักของบริษัทยอย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 สยามเทลเทคมีลูกคาโครงการในดานการออกแบบวางระบบคอมพิวเตอรและในดานการ
บํารุงรักษา ทั้งสิ้น 12 โครงการ มีมูลคาโครงการรวม 292.48 ลานบาท โดยมีโครงการหลักไดแก โครงการระบบบริการลูกคาและ
ใบแจงหนี้ (Customer Care & Biilling System) ซึ่งเปนโครงการที่สยามเทลเทคใหบริการรวมกับ Convergys Information
Management Group Inc. ในการออกแบบวางระบบคอมพิวเตอรใหแก ทีทีแอนดที มีมูลคาโครงการ 26 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 1,066 ลานบาท โดยเปนงานในสวนของสยามเทลเทคมูลคา 22.83 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 935.98 ลานบาท
ซึ่งตามสัญญาโครงการดังกลาวจะครบกําหนดสงมอบงานในเดือนสิงหาคม 2549 ทั้งนี้ ตามสัญญาหากสยามเทลเทคไมสามารถดําเนิน
การและสงมอบโครงการดังกลาวใหแก ทีทีแอนดที ได สยามเทลเทคจะตองเสียคาปรับรอยละ 0.1 ตอวันของมูลคาโครงการตามสัญญา
แตสูงสุดไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาโครงการ คิดเปนจํานวนเงินคาปรับสวนของบริษัทสูงสุดไมเกิน 2.6 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 106.60
ลานบาท ปจจุบันพบวา สยามเทลเทคไมอาจสงมอบงานตามระยะเวลาที่กําหนดไว เนื่องจากการปรับเปลี่ยนตามความตองการของลูก
คา โดยสยามเทลเทคไดเจรจาตกลงกับ ทีทีแอนดที ในประเด็นคาปรับดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว โดยบริษัทจะไมมีภาระคาปรับตาม
สัญญาแตอยางใด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 สยามเทลเทคไดรับรูรายไดจากโครงการดังกลาวแลวเทากับ 675.26 ลานบาทหรือ
ประมาณรอยละ 72 ของมูลคางาน
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1.6

ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม

ตามที่รัฐบาลมีแผนการเปดเสรีโทรคมนาคมในป 2549 ตามพันธกรณีที่มีตอองคการการคาโลก ทําใหผูประกอบการที่
เปนผูใหบริการ (Telecom Operator) จากตางประเทศสามารถเขามาใหบริการโทรคมนาคมในประเทศไทยเพิ่มขึ้น มีการแขงขันดาน
อัตราคาบริการซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอรายไดจากธุรกิจโทรศัพทสาธารณะของบริษัท อยางไรก็ตาม การใชโทรศัพทสาธารณะยังเปน
ทางเลือกที่มีราคาคาบริการที่ถูกผูใชบริการสามารถควบคุมคาใชจายได สวนมากเปนกลุมที่มีรายไดนอยถึงปานกลาง เชน พนักงาน
โรงงาน ขาราชการชั้นผูนอย นักเรียน และนักศึกษา เปนตน และใชโทรศัพทสาธารณะสําหรับการโทรออก โดยเฉพาะการสนทนาชวง
ระยะเวลาสั้นๆ
ทั้งนี้ การแผนการเปดเสรีโทรคมนาคม ไมมีผลกระทบตอจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมของบริษัท
เนื่องจากปจจุบันบริษัทผูผลิตธุรกิจ (Supplier) รายใหญในโลก ซึ่งมีจํานวนจํากัด ปจจุบันไดทําตลาดในประเทศไทยอยูแลว ดังนั้น
การเปดเสรีโทรคมนาคมในครั้งนี้ จึงไมทําใหจํานวนบริษัทผูผลิตเพิ่มขึ้น
แตอาจมีบริษัทผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณยอยหรืออุปกรณ
ประกอบเพิ่มแตไมสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัท
อยางไรก็ตาม การเปดเสรีโทรคมนาคมจะกระตุนใหผูใหบริการในประเทศทั้งรายเดิมและรายใหมที่มีการลงทุนดาน
โครงขายสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเปดเสรีโทรคมนาคมจึงสงผลดีตอธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทร
คมนาคมของบริษัท
1.7

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเปนธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยี
อยางตอเนื่อง ดังนั้น บริษัทผูผลิตทั้งในและตางประเทศจําเปนตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหกาวหนาและทัดเทียมการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ในสวนการดําเนินงานของบริษัทในฐานะผูใชผลิตภัณฑที่ผานการพัฒนาแลวนั้น บริษัทจําเปนตองติด
ตามความกาวหนาของเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารทางธุรกิจอยางใกลชิดเชนกัน รวมถึงการติดตามพัฒ นาการของบริษัทผูผลิต
อุปกรณและเครื่องมือตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อชวยใหบริษัทสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที โดยบริษัท
ไดมอบหมายใหฝายสนับสนุนดานเทคนิคทําหนาที่ในการศึกษาและติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอและจัดให
พนักงานไดมีโอกาสทดลองใชงานผลิตภัณฑและเทคโนโลยีใหมๆ ตลอดจนใหพนักงานเขารวมสัมมนาและรับการถายทอดความรูจาก
ผูผลิตโดยตรง นอกจากนี้บริษัทยังไดทําการศึกษาบทวิจัยและกรณีศึกษาจากสถาบันชั้นนําทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งดําเนินการ
สํารวจตลาดเพื่อนํามาวิเคราะหหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น
1.8

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล”) ถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 57.14
ของจํานวนหุนภายหลังการเสนอขายหุนใหแกประชาชน ซึ่งสัดสวนการถือหุนดังกลาวทําใหจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลสามารถควบคุม
มติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทในเรื่องที่กฎหมาย หรือ ขอบังคับบริษัทกําหนดวาจะตองไดรับเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาทิ การแตงตั้งกรรมการ เปนตน ยกเวนเฉพาะเรื่องที่กฎหมาย หรือ ขอบังคับบริษัทกําหนดวาจะตองได
รับเสียง 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง สงผลใหผูถือหุนรายอื่นไมอาจถวงดุลการออกเสียงของผูถือหุน
รายใหญได เวนแตเปนเรื่องที่กฎหมาย หรือ ขอบังคับบริษัทกําหนดสิทธิในการคัดคานไวเปนอยางอื่น อาทิ การออกหลักทรัพยใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัท ซึ่งกําหนดใหมีสิทธิคัดคานรอยละ 5 ถึง 10 แลวแตกรณี เปนตน
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1.9

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศในการดําเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทไมมีนโยบายในการสั่งซื้อสิน
คาลวงหนาเพื่อรอการจําหนาย ทั้งนี้ ในการดําเนินธุรกิจงานโครงการของบริษัทและธุรกิจอุปกรณเครื่องมือวัด บริษัทจะสั่งซื้อสินคาเมื่อ
แนใจวาจะไดงานแลวเทานั้น กลาวคือ เมื่อบริษัททราบวาบริษัทชนะการประมูลโครงการแตละโครงการหรือบริษัทไดรับคําสั่งซื้อ
อุปกรณเครื่องมือวัดจากลูกคา
บริษัทมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินคาหรือ
อุปกรณจากตางประเทศ แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) ในกรณีที่บริษัททําสัญญากับลูกคาของบริษัทเปนสกุลเงินบาท บริษัทจะทํา
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) สําหรับคาสินคากับสถาบันการเงินในทันที เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และ 2) ในกรณีที่บริษัททําสัญญากับบริษัทลูกคาเปนสกุลเงินตางประเทศ บริษัทจะกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในการชําระ
เงินในลักษณะของ Back to Back กลาวคือ กําหนดใชอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหวาง บริษัทกับบริษัทผูผลิต และบริษัทกับบริษัทลูก
คา เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวขางตน
อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงไดรับผลกระทบทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากการที่รายการซื้อและขายสิน
คามิไดเกิดขึ้นในงวดบัญชีเดียวกัน ทําให ณ วันปดงวดบัญชี จะมียอดสินคาที่ตองบันทึกตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันปดงวดนั้นๆ ซึ่ง
อาจมีผลแตกตางกับที่กําหนดกับคูคาอันทําใหเกิดผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนระหวางอัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกบัญชีกับ
อัตราแลกเปลี่ยนรับหรือจายเงินสดที่ตกลงกับคูคา โดยในป 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 10.61 ลาน
บาท และป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 6.07 ลานบาท
สําหรับธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ บริษัทมีการสั่งซื้อเครื่องโทรศัพทสาธารณะจากตางประเทศเปนงวดๆ ตามแผนการติด
ตั้งและสงมอบเครื่องโทรศัพทสาธารณะแกทีโอที ในสัญญาที่บริษัททํากับทีโอทีฉบับที่ 1 บริษัทสั่งซื้อเครื่องโทรศัพทสาธารณะเปนสกุล
เงินตางประเทศ โดยมีเงื่อนไขในการผอนชําระคาสินคา 24 ถึง 30 เดือน ซึ่งบริษัทไดปองกันความเสี่ยงโดยทําสัญญาซื้อเงินตราตาง
ประเทศลวงหนา (Forward Contract) แลว ในสวนของสัญญาฉบับที่ 2 และสัญญาฉบับที่ 3 นั้น บริษัทไดทําสัญญาซื้อเครื่องโทรศัพท
สาธารณะจากบริษัทผูผลิตตางประเทศเปนสกุลเงินบาท บริษัทจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการดังกลาว
นอกจากนี้ การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขางตน บริษัทมีการติดตามสถานการณเงินตราตางประเทศ
อยางใกลชิดเพื่อหาชวงเวลาที่คาเงินตราตางประเทศเอื้อประโยชนสูงสุดตอบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทมีหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่ครบกําหนดภายใน 1 ป และยังไมไดมีการทํา
สัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไวอยูในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ จํานวน 5.06 ลานเหรียญสหรัฐ
สําหรับสยามเทลเทค พบวา โครงการ CC&B ซึ่งมีมูลคาโครงการในสวนของสยามเทลเทค เทากับ 22.83 ลานเหรียญ
สหรัฐ ตามสัญญาสยามเทลเทคจะไดรับชําระเงินตามสวนงานที่สงมอบเปนเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนอางอิงของธนาคารกสิกร
ไทยในชวงระยะเวลา 15 วันกอนการชําระเงินในแตละงวด อัตราแลกเปลี่ยนอาจผันผวนตลอดอายุโครงการ ทั้งนี้ สยามเทลเทคมี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเปน 2 ลักษณะ ไดแก การบริหารความเสี่ยงในลักษณะของ Back to Back กับ
บริษัทผูผลิตในประเทศ และการบริหารความเสี่ยงโดยการทําสัญญาซื้อขายเงินตราลวงหนา (Forward Contract) ซึ่งจะใชในกรณีของ
การซื้อขายกับบริษัทผูผลิตตางประเทศ อาทิ Convergys Information Management Group Inc. และ Mahindra-British Telecom
เปนตน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 สยามเทลเทคทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินที่เปนเงินเหรียญ
สหรัฐ จํานวน 3,335,188 เหรียญสหรัฐ
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1.10 ความเสี่ยงจากผลกระทบดานราคาจากการขายหุนของกองทุน Knight Thai Technology Fund
ปจจุบัน กองทุน Knight Thai Technology Fund ถือหุนในบริษัทจํานวน 125 ลานหุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
17.86 ของหุนสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนใหแกประชาชน โดยกองทุน Knight Thai Technology Fund จะนําหุนที่ถือทั้ง
หมด จํานวน 125 ลานหุน เขาเงื่อนการหามซื้อขายหุน มีรายละเอียดดังนี้
1. หุนจํานวน 55 ลานหุน (คิดเปนรอยละ 44 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่กองทุนถือ) เขาเงื่อนไขการหามซื้อขายหุน
ตามเกณฑตลาดหลักทรัพยฯ โดยหุนในสวนนี้เมื่อครบ 6 เดือนนับจากวันที่หุนเขาจดทะเบียน ผูถือหุนดังกลาวสามารถขายหุนดัง
กลาวทั้งจํานวนได
2. หุนสวนที่เหลือจํานวน 70 ลานหุนนั้น ทางกองทุน Knight Thai Technology Fund ไดทําหนังสือถึงบริษัท
แสดงความประสงคนําหุนดังกลาวเขาเงื่อนไขการหามซื้อขายหุนเปนเวลา 3 เดือนนับจากวันที่หุนเขาจดทะเบียนโดยสมัครใจ โดยหุน
จํานวนดังกลาวจะนําเก็บรักษาไวโดยบริษัทในกลุม HSBC ซึ่งเปน Custodian ของกองทุน Knight Thai Technology Fund นอกจาก
นี้ บริษัทไดตกลงเงื่อนไขเพิ่มเติมกับทางกองทุนและ Custodian ของกองทุนวา ไมวากรณีใดๆ ที่กองทุน Knight Thai Technology
Fund ประสงคจะนําหุนออกจากการดูแลของ Custodian กอนระยะเวลา 3 เดือน ทาง Custodian จะตองไดรับการยินยอมเปนลาย
ลักษณอักษรจากบริษัท
ดังนั้น จึงกลาวไดวา ผูลงทุนจะไมไดรับผลกระทบดานราคาจากการขายหุนของกองทุน Knight Thai Technology
Fund ในชวง 3 เดือนแรกหลังจากวันที่หุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ตาม กองทุน Knight Thai Technology Fund
ถือเปนนักลงทุนประเภท Financial Investor มีวัตถุประสงคในการลงทุนในรูปของผลตอบแทนจากกําไรจากสวนเกินมูลคาหุน
(Capital Gain) จึงเปนไปไดวา ภายหลังจาก 3 เดือน ผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบดานราคาจากการที่กองทุน Knight Thai
Technology Fund จะพิจารณาขายหุนสามัญจํานวนดังกลาวได
1.11 ความเสี่ยงจากโครงการจัดสรรหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทในราคาต่ํากวาราคาเสนอ
ขายแกประชาชน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดอนุมัติโครงการจัดสรรหลักทรัพยใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัท (“โครงการ ESOP“) โดยเสนอขายหุนสามัญตามโครงการ จํานวน 5 ลานหุนในราคาหุนละ 1 บาท และเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 21.25 ลานหนวยโดยไมคิดมูลคา มีอัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนและมีราคาใชสิทธิระหวาง 1.00 ถึง
2.00 บาทตอหุน อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 5 ป ทั้งนี้ ดูรายละเอียดของโครงการ ESOP ไดในหัวขอ 8.1 เรื่อง หลักทรัพยของบริษัท
และในสวนที่ 4 และ 5 ซึ่งจํานวนหลักทรัพยใน โครงการ ESOP คิดเปนรอยละ 5 ของทุนที่ชําระแลวของบริษัทกอนการเสนอขายหุน
แกประชาชน
ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการยื่นแบบคําขออนุญาตเสนอขายโครงการ ESOP ตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
บริษัทคาดวาจะเสนอขายหลักทรัพยในโครงการ ESOP ในชวงครึ่งปหลังของป 2549 มีรายละเอียดเบื้องตน ดังนี้
1. บริษัทคาดวาจะออกและเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานจํานวน 21.25 ลานหนวย โดยมี
เงื่อนไขในการใชสิทธิตางกันตามตําแหนงของผูที่ไดรับการจัดสรร ดังนี้
นับแตวันที่ไดรับการจัดสรร
ผูที่ไดรับจัดสรร
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใชสิทธิ
- หลังจาก 12 เดือน แตไมเกิน 24 เดือน
- หลังจาก 24 เดือน แตไมเกิน 36 เดือน
- เมื่อพน 36 เดือน

กลุม 1
พนักงานในตําแหนง
ต่ํากวาผูจัดการ
5,250,000 หนวย

กลุม 2
กรรมการและพนักงาน
ในตําแหนงผูจัดการ ขึ้นไป
13,250,000 หนวย

กลุม 3
ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย *

ไมเกินรอยละ 50
ไมจํากัดจํานวน
-

ไมเกินรอยละ 40
ไมเกินรอยละ 70
ไมจํากัดจํานวน

เชนเดียวกับเวลาการใชสิทธิของกลุมที่
1 หรือ กลุมที่ 2 แลวแตกรณี ขึ้นอยูกับ
ตําแหนงของผูที่ไดรับการจัดสรร

2,750,000 หนวย

* ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน หรือผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินของบริษัท
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2. บริษัทคาดวาจะออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานในจํานวนไมเกิน 1 ลานหุน และหุน
สามัญสวนที่เหลือ 4 ลานหุน บริษัทจะพิจารณาออกและเสนอขายเปนโครงการใหแลวเสร็จในระยะเวลา 5 ปนับจากการเสนอขายครั้ง
แรก
ทั้งนี้ ผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบจากการที่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทนําหุนที่ถืออยูออกขาย อยางไรก็ตาม ผล
กระทบที่เกิดขึ้นจะทยอยเกิดเปนชวงๆ และจะเกิดขึ้นในป 2550 เปนตนไป โดยจะมีผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution) จาก
การใชสิทธิซื้อหุนตามโครงการและการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิรวม 26.25 ลานหุน ในราคาเสนอขายหุนสามัญที่ 1 บาท
ตอหุนและราคาใชสิทธิระหวาง 1 ถึง 2 บาทตอหุน เทากับรอยละ 2.48 และรอยละ 1.57 ตามลําดับ โดยคํานวณเปรียบเทียบกับราคา
เสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ ที่ราคา 3.20 บาทตอหุน
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