2.0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

โครงสรางกลุมบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ในป 2548 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ไดปรับโครงสรางบริษัทในกลุม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการ
ดําเนินงานและขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยกําหนดนโยบายการแบงประเภทการประกอบธุรกิจอยาง
ชัดเจนโดยแยกออกตามประเภทของผลิตภัณฑและการใหบริการ เพื่อใหการประกอบธุรกิจของแตละบริษัทยอยมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอผลการประกอบกิจการของกลุมบริษัทโดยรวม
ปจจุบัน จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลจะดําเนินธุรกิจเปนบริษทั เพื่อการลงทุน หรือ Holding Company โดยมีวัตถุประสงค
ในการลงทุนธุรกิจโทรคมนาคมและสารสนเทศ แบงออกเปน 2 กลุมธุรกิจหลัก ดังนี้
1. ธุรกิจดานการใหบริการโครงขายและใหบริการโทรคมนาคม (Network & Service Providers) ซึ่งประกอบ
ดวยกลุมผูใหบริการโครงขาย เชน การใหเชาโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใตน้ํา และ กลุมผูใหบริการโทรคมนาคม เชน บริการสื่อสาร
ผานดาวเทียม บริการอินเตอรเนต รวมทั้งบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ผานดาวเทียม โดยในป 2547 และ 2548 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
มีรายไดรวมจากบริษัทกลุมธุรกิจนี้ 4,337.0 ลานบาทในป 2547 หรือคิดเปนรอยละ 65.92 ของรายไดรวม และ เทากับ 4,725.7
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 68.38 ของรายไดรวม โดยมีบริษัทในกลุมประกอบดวย 1) บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวเนเคชั่นส
จํากัด 2) บริษัท ไทย ลองดิสแทนส เทเลคอมมิวนิเคชั่นส 3) บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด 4) บริษัท อคิวเมนท จํากัด 5) บริษัท
สมารท ไฮเวย จํากัด จํากัด 6) บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด 7) บริษัท เอเซียส (ประเทศไทย) จํากัด และ 8) บริษัท เอเซียส
รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด
2. ธุรกิจดานการจัดหา ออกแบบและวางระบบ (System Integration) เปนผูใหบริการดานการจัดหา ออกแบบ
และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบคอมพิวเตอรรวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ซึ่งไมมีวัตถุประสงคในการเปนเจาของโครง
ขายหรือใหบริการโทรคมนาคมแตอยางใด โดย จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลมีรายไดรวมจากบริษัทกลุมธุรกิจนี้ในป 2547 เทากับ
1,656.50 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 25.18 ของรายไดรวม และในป 2548 เทากับ 1,777.10 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 25.71
ของรายไดรวม โดยมีบริษัทในกลุมประกอบดวย ไดแก 1) จัสมิน เทเลคอม และ 2) สยามเทลเทค
นอกจากนี้ จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ยังมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมอื่นๆ ซึ่งมีรายไดรวมในป 2547 เทากับ
585.30 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.90 ของรายไดรวม และป 2548 เทากับ 408.20 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.91 ของรายได
รวม
นอกจากนี้ จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลยังใหคําปรึกษาในดานการเงิน การลงทุนตางๆ รวมถึงการใหบริการดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และงานธุรการอื่นๆ แกบริษัทในกลุม และใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน “จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร”
ในสวนที่บริษัทเปนผูครอบครองแกบริษัทในกลุมอีกดวย
ทั้งนี้ เหตุผลและความจําเปนของการนํา จัสมิน เทเลคอม ซึ่งจัดอยูในกลุมธุรกิจดานการจัดหาออกแบบ และวางระบบ
(System Integration) เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อระดมทุนจากการขายหุนใหแกประชาชนนั้น มีเหตุผลที่
สําคัญ คือ เนื่องจาก จัสมิน เทเลคอม เปนบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง มีการขยายงานอยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปนที่จะตอง
จัดหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใหเพียงพอตอการขยายงาน และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ รวมทั้งเพื่อเสริมสราง
ความแข็งแกรงทางดานโครงสรางเงินทุนของบริษัท เพื่อมิใหเปนอุปสรรคในการเขาประมูลรับงานที่มีมูลคางานขนาดใหญในอนาคต
(Mega Project) ในขณะที่ปจจุบัน จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ยังอยูในระหวางกระบวนการฟนฟูกิจการ ซึ่งไมอยูสถานะที่จะสนับสนุน
เงินทุนสวนเพิ่มที่ จัสมิน เทเลคอม ตองการโดยผานวิธีการเพิ่มทุนได และอีกทั้งยังมีความไมแนนอน และไมสามารถคาดเดาไดของการ
สิ้นสุดกระบวนการฟนฟูกิจการดังกลาว ความตองการเงินทุนเพิ่มเพื่อขยายกิจการของ จัสมิน เทเลคอม จึงไมสามารถรอการสิ้นสุดของ
กระบวนการฟนฟูกิจการ และขึ้นอยูกับการเพิ่มทุนของ จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ได
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 9

โครงสรางของกลุมจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)1/

ธุรกิจดานการใหบริการ
โครงขายและใหบริการ
โทรคมนาคม

บริษัท จัสมิน ซับมารีน
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
(100%)
บริษัท ไทย ลองดิสแทนส
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
(90%)

ธุรกิจดานการจัดหา
ออกแบบ และวางระบบ

ธุรกิจอื่น ๆ

บริษัท จัสมิน อินเตอร
เนชั่นแนล โอเวอรซีส จํากัด 2
(74.93%)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม
ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
(76.19%)
บริษัท สยามเทลเทค
คอมพิวเตอร จํากัด
(97.87%)

บริษัท จัสมิน สมารทช็อป
จํากัด
(100%)

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด
(100%)

เงินลงทุนอื่น ๆ

บริษัท ทีทีแอนดที
จํากัด (มหาชน) 4/
(30.00%)

บริษัท ศูนยบริการวิทยาการ
อินเตอรเนต จํากัด
(37.5%)

บริษัท พรีเมียม
แอสเซท จํากัด
(100%)6/

บริษัท อคิวเมนท จํากัด
(100%)

บริษัท เอ็นทียู
(ประเทศไทย) จํากัด 3/
(51%)

บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด
(67.4%)

บริษัท จัสมิน
อินเตอรเนต จํากัด
(65%)
บริษัท เอเซียส
(ประเทศไทย) จํากัด
(58.84%) 5/
บริษัท เอเซียส รีเยนแนล
เซอรวิส จํากัด
(98.03%) 5/
หมายเหตุ:
1. ปจจุบัน จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล อยูภายใตกระบวนการฟนฟูกิจการ โดยมี บริษัท แจงวัฒนะ แพลนเนอร จํากัด เปนผูบริหารแผน
2. ปจจุบัน จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โอเวอรซีส อยูภายใตกระบวนการฟนฟูกิจการ โดยมี บริษัท ปากเกร็ด แพลนเนอร จํากัด เปนผูบริหารแผน
3. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางตรงรอยละ 16.67 และถือหุนทางออมผานอคิวเมนทอีกรอยละ 34.33 ใน บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย)
4. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางตรงรอยละ 25.12 และถือหุนทางออมผานบริษัทยอยอีก 5 บริษัทอีกรอยละ 4.88 ใน ทีทีแอนดที
5. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมใน บริษัท เอเซียส (ประเทศไทย) ผาน บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โอเวอรซีส รอยละ 17.69 และถือหุนทางออมผาน อคิวเมนท
รอยละ 30.86 และ จัสมิน ซับมารีน รอยละ 10.29 รวมทั้งสิ้นรอยละ 58.84 โดยบริษัท เอเซียส (ประเทศไทย) ถือหุนรอยละ 98.03 ใน บริษัท เอเซียส รีเยนเนล เซอรวิส
6. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เปนผูถือหุนทางออมผาน อคิวเมนท รอยละ 53.85 และ จัสมิน ซับมารีน รอยละ 46.15 ใน บริษัท พรีเมียม แอสเซท

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 10

โครงสรางบริษัทในกลุมจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล สามารถแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก
1. กลุมธุรกิจดานการใหบริการโครงขายและใหบริการโทรคมนาคม (Network & Service Providers) ไดแก
กลุมผูใหบริการโครงขาย เชน การใหเชาโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใตน้ํา และ กลุมผูใหบริการโทรคมนาคม เชน บริการสื่อสารผาน
ดาวเทียม บริการอินเตอรเนต รวมทั้ง บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ผานดาวเทียม ซึ่งธุรกิจนี้ประกอบดวยบริษัทในกลุม 8 บริษัท ไดแก
• บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด และบริษัท ไทย ลองดิสแทนส เทเลคอมมิวนิเคชั่นส
จํากัด ใหบริการสื่อสารผานวงจรสื่อสัญญาณบนโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใตน้ํา (Submarine Optical Fiber Cable) ในฝงทะเล
ดานตะวันออก (อาวไทย) และ ดานตะวันตก (ทะเลอันดามัน) ภายใตสัญญาสัมปทานโครงการรวมลงทุนจัดสราง และใหบริการโครง
ขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใตน้ําแก ทีโอที โดยอายุสัญญาจะครบกําหนดอายุในป 2554 อีกทั้งยังดูแลรักษาและซอมบํารุงโครงขายเค
เบิ้ลใยแกวนําแสงใตน้ํา ใหแกผูประกอบการรายอื่น
นอกจากนี้เพื่อรองรับการขยายตัวอยางตอเนื่องของปริมาณความตองการใชการสื่อสารผานวงจร
ความเร็วสูง และเปนการสรางมูลคาเพิ่มจากโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใตน้ํา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเล
คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2549 จึงมีมติใหจัดตั้งบริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให
บริการสื่อสารผานวงจรความเร็วสูง (IPLC & IIG) แกลูกคาทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ โดยคาดวาบริษัทจะเริ่มดําเนินการได
ภายในป 2549
• บริษัท อคิวเมนท จํากัด ใหบริการสื่อสารผานชองวงจรสื่อสัญญาณดาวเทียม 3 โครงการตามสัญญา
สัมปทานที่ไดรับจาก ทีโอที ซึ่งไดแก โครงการรวมทุนจัดตั้งระบบสื่อสารภายในประเทศดวยระบบดาวเทียม (TDMA) ครบกําหนดใน
ป 2548 โครงการรวมทุนจัดตั้งระบบสื่อสารเพื่อบริการธุรกิจผานดาวเทียม (ISBN) จะครบกําหนดในป 2549 และโครงการสัญญาเชา
บริการสถานีลูกขายโครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทดวยระบบดาวเทียม (Rural Telephone) จะครบกําหนดวันที่ 5
มิถุนายน 2549
ปจจุบัน อคิวเมนทยังใหบริการอินเตอรเนตผานดาวเทียม อคิวเมนทไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการอิน
เตอรเนตประเภทที่ 1 จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ซึ่งสามารถใหบริการเขาถึงอินเตอรเน็ตและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
แกผูใชบริการที่เปนบุคคล องคกร หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผานการเชื่อมตอใดๆ โดยผูใชบริการจะตองมีบัญชีการใชงาน
กับผูใหบริการกอน
นอกจากนี้ อคิวเมนทยังมีแผนการในการขยายการใหบริการโทรศัพทระหวางประเทศโดยใชบัตรโทรศัพท
(International Calling Card) และอยูระหวางการขอใบอนุญาตจาก กทช.
•

บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด ใหเชาวงจรสื่อสารผานโครงขายภาคพื้นดิน (Landline) เพื่อใชในการรับสงขอ

•

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด ใหบริการอินเตอรเนตเชิงพาณิชย ภายใตสัมปทานที่ไดรับจาก กสท.

มูลความเร็วสูง

• บริษัท เอเซียส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด ใหบริการโทรศัพท
เคลื่อนที่ผานดาวเทียมภายใตโครงการ ACeS (Asia Cellular Satellite) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
2. กลุมธุรกิจดานการจัดหา ออกแบบและวางระบบ (Systems Integration) ไดแก กลุมที่ดําเนินธุรกิจออก
แบบ วางระบบ และจัดจําหนายระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบคอมพิวเตอรรวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ซึ่งประกอบดวย
บริษัทในกลุม 2 บริษัท ไดแก
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• บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบ ระบบสื่อ
สารโทรคมนาคม รวมถึงการจัดจําหนายเครื่องมือวัดและอุปกรณรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ จัสมิน เทเลคอม ยังทําธุรกิจใหเชา
เครื่องโทรศัพทสาธารณะแก ทีโอที
• บริษัท สยามเทลเทค คอมพิวเตอร จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร รวมทั้ง
พัฒนาซอฟตแวร และจําหนายอุปกรณดานคอมพิวเตอรที่เกี่ยวเนื่อง
3.

กลุมธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตน จะประกอบดวยบริษัทในกลุม 4 บริษัท ไดแก

• บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โอเวอรซีส จํากัด เปนบริษัทเพื่อการลงทุน หรือ Holding Company
ในกิจการตางประเทศ ปจจุบันอยูภายใตแผนฟนฟูกิจการ โดยมี บริษัท ปากเกร็ด แพลนเนอร จํากัด เปนผูบริหารแผน
•

บริษัท จัสมิน สมารทช็อป จํากัด จําหนายโทรศัพทมือถือและอุปกรณเสริมตางๆ

•

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคารสํานักงาน จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร รวมถึง

บริการที่เกี่ยวเนื่อง
• บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูใหบริการดานการฝกอบรม จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ใหแก
หนวยงานและบุคคลทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยผานดาวเทียม, สายเคเบิ้ล หรือทางคลื่นวิทยุโทรคมนาคม
4.

เงินลงทุนอื่นๆ ของจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล มีดังตอไปนี้

• บมจ. ทีทีแอนดที ซึ่งเปนบริษัทผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน และโทรศัพทสาธารณะ บนโครงขายโทรศัพท
ของตนเอง จํานวน 1.5 ลานเลขหมายในเขตภูมิภาคภายใตสัญญารวมการงานและรวมลงทุนขยายบริการโทรศัพทในสวนภูมิภาค
โดยดําเนินงานสรางโครงขายโทรศัพท ซึ่งประกอบดวยอุปกรณชุมสาย อุปกรณสื่อสาร อุปกรณขายสายตอนนอก ระบบบริการผูเชา
ดวยคอมพิวเตอรและระบบสนับสนุนอื่นๆ รวมทั้งดําเนินการบริหารและบํารุงรักษาโครงขาย รวมไปถึงการบริการผูเชา
• บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จํากัด ใหบริการดานอุปกรณสื่อสารที่เกี่ยวของกับการใหบริการอินเตอรเนต
ปจจุบันหยุดดําเนินกิจการชั่วคราว
• บริษัท ศูนยบริการวิทยาการ อินเตอรเนต จํากัด เปนบริษัทเพื่อการลงทุนหรือ Holding Company โดย
รวมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม ถือหุนในบริษัท เคเอสซี คอมเมอรเชียล อินเตอรเนต จํากัด
นอกจากนี้ ยังมีบริษัทในกลุมจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ที่หยุดดําเนินการแลว 6 บริษัท ไดแก บริษัท ที.เจ.พี.
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท โมไบล คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิสเสส จํากัด บริษัท คอมพิวเนท คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท จัสมิน ไซเบอร
เวอรค จํากัด บริษัท พรีเมียม เรียลเอสเตท จํากัด และบริษัท เทเลคอม เคเอสซี จํากัด
นโยบายในการเขาประมูลหรือรับงาน
นอกจากการแบงประเภทการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุมขางตน จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลยังไดกําหนดนโยบาย
ในการเขาประมูลหรือรับงานของบริษัทในกลุม เพื่อใหเกิดความชัดเจนและความโปรงใสในการปฏิบัติและปองกันความขัดแยงทางผล
ประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

บริษัทผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามนโยบายการแบงประเภทการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุมขางตน
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จะเปนผูเขารวมประมูล หรือรับงานในแตละโครงการโดยตรง
2.
ในกรณีที่รายละเอียดเนื้องานของโครงการครอบคลุมการดําเนินงานของบริษัทในกลุมมากกวาหนึ่งบริษัท
บริษัทในกลุมที่เกี่ยวของจะรวมกันประมูลงานหรือรับงานในลักษณะธุรกิจคารวม หรือ Consortium ซึ่งการจัดสรรรายไดใหกับแตละ
บริษัทจะเปนไปตามปริมาณเนื้องานที่บริษัทนั้นๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน เวนแตบริษัทที่รวมดําเนินงานมีมูลคาเนื้องานนอยกวา
รอยละ 10 ของมูลคาโครงการ บริษัทดังกลาวไมตองเขารวมเปน Consortium ก็ได
3.
ในกรณีมีโครงการใดๆ ที่มีเงื่อนไขหรือขอกําหนดดานคุณสมบัติที่ทําใหมีบริษัทที่รับผิดชอบดําเนินงานตามขอ
1 และ ขอ 2 ไมสามารถเขารวมประมูลหรือรับงานไดโดยตรง ใหบริษัทผูรับผิดชอบดําเนินงานเขาประมูลหรือรับงานรวมกับบริษัทอื่น
ในกลุมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในลักษณะธุรกิจคารวม (Consortium) หรือใหบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นเปนผูเขาประมูลหรือรับ
งานแทน ในกรณีที่จําเปน โดยมีบริษัทผูดําเนินงานเปนผูรับเหมาชวง (Sub-contractor) ซึ่งในกรณีที่บริษัทอื่นเขาประมูลหรือรับงาน
แทนบริษัทที่รับผิดชอบดําเนินงาน บริษัทที่เขาประมูลหรือรับงานแทนนั้น จะคิดกําไรจากการขายแทนไดไมเกินรอยละ 5 ของมูลคา
โครงการ
นโยบายการทํารายการระหวางกันเรื่อง การวาจางใหติดตั้งระบบหรือการซื้อขายสินคาระหวางกัน
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลไดกําหนดนโยบายการทํารายการระหวางกันของบริษัทในกลุม เรื่อง การวาจางใหติดตั้ง
ระบบหรือการซื้อขายสินคาระหวางกันเพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตและสรางความชัดเจนและ
ความโปรงใสในการปฏิบัติและโดยจะนําไปสูประโยชนสูงสุดตอไป สรุปไดดังนี้
1. ผูวาจางหรือผูซื้อจะตองจัดใหมีกระบวนการเปดประมูลเปนการทั่วไป (Open Bidding) ในลักษณะเชนเดียวกัน
กับการซื้อสินคาจากผูผลิตหรือผูขายสินคารายอื่นๆ โดยเชิญผูเสนอราคาอยางนอย 3 รายเพื่อทําการเปรียบเทียบ
2.

การคัดเลือกจะใชวิธีการเปรียบเทียบโดย
กรณีคุณสมบัติเทากัน : ใหเลือกผูที่ผานคุณสมบัติดานเทคนิคและเปนผูที่เสนอราคาต่ําที่สุด
กรณี คุณ สมบัติดีกวา : ใหเลือกผูที่ผานคุณ สมบัติดานเทคนิคและเปนผูที่เสนอราคาใกลเคียงกับราคา
ถัวเฉลี่ยของผูที่ผานคุณสมบัติดานเทคนิค
3. กรณีที่บริษัทในกลุมตองการขายหรือใหบริการจะตองยื่นเสนอราคาในการประมูลเปนการทั่วไป
Bidding) โดยกําหนดราคาที่ยื่นประมูลเปนราคาตนทุนบวกกําไรที่เปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป

(Open

ความมีอิสระในการบริหารงานระหวาง จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล กับ ทีทีแอนดที
อยางไรก็ดี การที่กลุมบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนและมีกรรมการรวมกันใน ทีทีแอนดที ซึ่งมีลักษณะการ
ประกอบธุรกิจใกลเคียงกับธุรกิจใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะของจัสมิน เทเลคอม และมีพื้นที่ในบริการทับซอนกันในพื้นที่ภาคใต
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น อาจกอใหเกิดขอสงสัยในเรื่องของความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest)
และความมีอิสระในการบริหารงานของ ทีทีแอนดทีได ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. การดําเนินธุรกิจของ ทีทีแอนดที ในฐานะผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทสาธารณะ (Operator) เปน
การดําเนินธุรกิจแขงขันกับผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน (Operator) รายอื่นๆ อาทิเชน ทีโอที ในขณะที่ จัสมิน เทเลคอม ดําเนินธุรกิจให
เชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะแก ทีโอที ซึ่งในการใหเชาและติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะแตละเครื่อง จัสมิน เทเลคอม จะตองไดรับ
การอนุมัตคิ ูสายและที่ตั้งจาก ทีโอที กอน
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2. ที่ผานมา โครงสรางการถือหุนและโครงสรางการบริหารงานของ ทีทีแอนดที มีลักษณะโปรงใสและมีการคาน
อํานาจการบริหารไดอยางเหมาะสมจากผูถือหุนกลุมอื่น อาทิ กลุมบมจ. ล็อกซเลย กลุมบมจ. ธนาคารกสิกรไทย กลุมบมจ. อิตาเลียน
ไทย ดีเวลล็อปเมนต เปนตน ซึ่งมีการสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการและหรือผูบริหารระดับสูงของ ทีทีแอนดที ดังนั้น แมวา ตอมา
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลจะเปนผูถือหุนรายใหญ (รอยละ 30.00) และมีกรรมการรวมกันบางทานใน ทีทีแอนดที แต จัสมิน อินเตอรเน
ชั่นแนล ก็ไมไดมีอํานาจในการควบคุม แทรกแซง หรือกําหนดทิศทางในการดําเนินงานแบบเบ็ดเสร็จโดยไมไดรับความเห็นชอบและ
การสนับสนุนจากผูบริหารหรือกลุมผูถือหุนรายอื่นๆ ได
นอกจากนี้ หากมีความจําเปนตองทํารายการระหวางกันในอนาคต จัสมิน เทเลคอม และหรือจัสมิน อินเตอรเนชั่น
แนล และหรือทีทีแอนดที ในฐานะที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะดําเนินการทํารายการระหวางกันดัง
กลาวอยางโปรงใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูดูแลและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราย
การและพิจารณาเปดเผยขอมูลของรายการระหวางกันดังกลาวใหมีความถูกตองและครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด และจะปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
ซึ่งจะชวยใหการดําเนินการดัง
กลาวมีความโปรงใสและคานอํานาจการบริหารไดในระดับหนึ่ง
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2.2

ประวัติความเปนมาของจัสมิน เทเลคอม

บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส (“จัสมิน เทเลคอม” หรือ “บริษัท”) ดําเนินธุรกิจดานสื่อสารโทรคมนาคมโดยมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดหา ออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมขนาดใหญ (System Integrator) นอกจากนี้บริษัท
ยังเปนผูจัดจําหนายระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Solution Provider) และเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณเครื่องมือวัด (Test
Equipment) เพื่อสนองความตองการของผูใหบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปจจุบัน บริษัท มีบริษัทยอย
หนึ่งบริษัท ไดแก บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด (“สยามเทลเทค” หรือ “STCC”) ซึ่ง ดําเนินธุรกิจดานการจัดหา ออกแบบ
และวางระบบคอมพิวเตอร (System Integrator) พัฒนาซอฟตแวร (Software) ตลอดจนการใหบริการดานบํารุงรักษาและ
จัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่เกี่ยวเนื่อง
บริษัท กอตั้งขึ้นโดย บมจ.จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2538 ดวยทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
100,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ภายใตชื่อ บริษัท จัสมิน เทเลคอม
ซิสเต็มส จํากัด โดย จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เพื่อวัตถุประสงคการดําเนินธุรกิจดาน
การออกแบบงานวิศวกรรม ติดตั้งและทดสอบระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) รวมทั้งจัดจําหนายอุปกรณของระบบ
ดังกลาว ตอมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 บริษัทไดลงนามในสัญญาแตงตั้งผูแทนจําหนายอุปกรณเครื่องมือวัดกับ Anritsu
Group ซึ่งประกอบดวย Anritsu Corporation, Anritsu Company และ Anritsu Limited ซึ่งเปนหนึ่งในผูผลิตอุปกรณเครื่องมือวัดดาน
การสื่อสารโทรคมนาคม ชั้นนําของประเทศญี่ปุน
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 บริษัทไดลงนามในสัญญาใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะกับ ทศท. (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน
“ทีโอที”) โดยบริษัทจะเปนผูจัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะจํานวนไมเกิน 10,000 เครื่อง ในเขตพื้นที่ภาคกลางและ
นครหลวง ระยะเวลาการเชา 10 ป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 และตอมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 บริษัทไดลงนามในสัญญา
ใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะกับ ทีโอที อีกเปนจํานวนไมเกิน 20,000 เครื่อง โดยแบงเปน 2 สัญญา ไดแก สัญญาใหเชาเครื่อง
โทรศัพทสาธารณะในเขตพื้นที่นครหลวงและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวนไมเกิน 10,000 เครื่อง และสัญญาใหเชาเครื่องโทรศัพท
สาธารณะในเขตพื้นที่นครหลวงและภาคใต จํานวนไมเกิน 10,000 เครื่อง แตละสัญญาจะมีระยะเวลาการเชา 10 ป สิ้นสุด ณ วันที่ 15
มกราคม 2557 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทไดทําการติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะแลวเสร็จ 11,414 เครื่อง (ดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3.2 ธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ)
ตอมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2547 บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย โดย
เปลี่ยนชื่อจากเดิมเปน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) โดยไดลดมูลคาที่ตราไวจาก 100 บาทตอหุน เหลือ 1 บาท
ตอหุน ตอมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 บริษัทไดออกหุนปนผลแกผูถือหุนเดิม โดยไมคิดมูลคา ในสัดสวน 1 หุนเดิมตอ 3 หุนสามัญ
ใหม สงผลใหบริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 400 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 400 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท พรอมกันนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน จํานวน 125 ลานหุน ในราคาเสนอขายหุนละ 1.50 บาท
(ซึ่งขณะนั้น พิจารณาจากมูลคาตามบัญชีของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2547 และ 30 กันยายน 2547 ซึ่งเทากับ 1.43 บาทตอหุน และ
1.54 บาทตอหุน ตามลําดับ) วัตถุประสงคในการเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใชในการลงทุนโครงการโทรศัพทสาธารณะ และเปนเงินทุนหมุน
เวียนในการประมูลและดําเนินโครงการ CDMA กับ กสท. ในเวลานั้น โดยบริษัทไดเสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแก กองทุน Knight
Thai Technology Fund ซึ่งเปนกองทุนสวนบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ครอบ
คลุมถึงการลงทุนในหุนสามัญกอนการเสนอขายตอประชาชนครั้งแรก (Pre-IPO) และการเสนอขายตอประชาชนครั้งแรก (IPO) ใน
ประเทศไทย โดยกองทุน Knight Thai Technology Fund เนนการลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่เกี่ยวของกับธุรกิจการสื่อสารโทร
คมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร ซึ่งบริหารโดย Knight Asset Management Limited ทั้งนี้ กองทุน Knight Thai
Technology Fund ถือเปนนักลงทุนประเภท Financial Investor ที่มีวัตถุประสงคการลงทุนในรูปของผลตอบแทนจากกําไรจากสวน
เกินมูลคาหุน (Capital gain) และไมมีความประสงคที่จะมีสวนรวมในการบริหารหรือสงตัวแทนเปนกรรมการในบริษัทแตอยางใด
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ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชน จํานวน 175,000,000 หุน จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล และ
กองทุน Knight Thai Technology Fund จะมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 57.14 และรอยละ 17.86 ของทุนที่ออกและ
เรียกชําระแลว ตามลําดับ (หมายเหตุ ทั้งนี้ ไมนับรวมการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิแกกรรมการและพนักงาน
จํานวน 5,000,000 หุน และ 21,250,000 หนวย)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2548 บริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญของสยามเทลเทค จํานวน 528,365 หุน หรือคิดเปนรอยละ
96.07 ของหุนทั้งหมด จากจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ในราคาหุนละ 155.87 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 82.36 ลานบาท ซึ่งราคาหุนดัง
กลาวเปนมูลคาหุนตามบัญชี ของสยามเทลเทค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 นํามาปรับปรุงดวยรายการเงินปนผลระหวางกาลตามมติ
คณะกรรมการของสยามเทลเทค ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2548 เพื่อใหบริษัทมีโครงสรางทางธุรกิจที่ชัดเจนและสอดคลองกับแนวทางใน
การบริหารงานที่โปรงใส ตอมาวันที่ 8 ธันวาคม 2548 บริษัทไดซื้อหุนสยามเทลเทคเพิ่มเติมจํานวน 9,899 หุนจากผูถือหุนรายยอย
2 ราย ในราคาหุนละ 155.87 บาท ทําใหปจจุบันบริษัทถือหุนสามัญของสยามเทลเทคคิดเปนรอยละ 97.87 ของหุนทั้งหมด
โครงสรางของจัสมิน เทเลคอม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)

กองทุน Knight Thai Technology Fund
(จดทะเบียนใน Islands of Navis)

76.19%

23.81%
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
(มหาชน)
97.87%
บริษัท สยามเทลเทค
คอมพิวเตอร จํากัด

2.3

การประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
ครบวงจร (System Integrator) พรอมทั้งใหบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณเครื่องมือวัดดาน
ระบบสื่อสารจากตางประเทศ และใหบริการเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ
ปจจุบัน ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย แบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ดังนี้
1. ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม – บริษัทเปนผูจัดจําหนายอุปกรณระบบสื่อสารและโทร
คมนาคมพรอมใหบริการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) แกผูใหบริการโทรคมนาคมตางๆ โดยอุปกรณสื่อ
สารและโทรคมนาคมที่บริษัทใชในการติดตั้งทั้งหมดเปนการซื้อจากบริษัทผูผลิตในประเทศหรือการนําเขาสินคาจากบริษัทผูผลิตใน
ตางประเทศ โดยบริษัทไมทําการผลิตสินคาใดๆเอง ทั้งนี้ ชองทางการจําหนายหลักของธุรกิจงานโครงการ มี 2 ชองทางไดแก การเขา
รวมประมูลโครงการเพื่อเปนผูรับจางเหมาวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมใหแกลูกคาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการ Sub
Contract จากผูที่ชนะประมูลงานโครงการ
2. ธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ – บริษัทใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะแก ทีโอที โดยบริษัทเปนผูจัดหา ติดตั้งเครื่อง
โทรศัพทสาธารณะ ตูโทรศัพทสาธารณะและอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการตรวจสอบ ซอมแซมและบํารุงรักษาการทํางานของ
เครื่องโทรศัพทสาธารณะ อาทิ ทําความสะอาด เครื่องโทรศัพทและตูโทรศัพทสาธารณะใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
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3. ธุรกิจอุปกรณเครื่องมือวัด – บริษัทเปนผูจัดจําหนายเครื่องมือวัดดานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม อาทิ เครื่อง
มือวัดสําหรับสายสงสัญญาณและเสาอากาศระบบโทรศัพทเคลื่อนที่/ไมโครเวฟ หรือสําหรับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ โดยบริษัทเปน
ตัวแทนจําหนายเพียงผูเดียวในประเทศไทยของ Anritsu Group ภายใตเครื่องหมายการคา “Anritsu” และ “Net Test”
4. ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร - ซึ่งดําเนินการโดย สยามเทลเทค (บริษัทยอย) โดยสยามเทล
เทค เปนผูจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายที่เกี่ยวเนื่อง พรอมใหคําปรึกษา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาซอฟตแวรระบบงาน (Application Software) และใหบริการดานบํารุงรักษาแกลูกคา
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
นอกจากนี้ บริษัทยังใหบริการวางระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบขนสงทางรถไฟ และรับโอนหนวยธุรกิจระบบ
ความปลอดภัยจากจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โดยเปนการใหบริการออกแบบ ติดตั้ง และจัดจําหนายอุปกรณระบบรักษาความปลอด
ภัย อาทิ ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV System) ระบบควบคุมการเขา-ออก (Access Control System)
2.4

โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย จําแนกตามลักษณะธุรกิจ ดังนี้

ลักษณะธุรกิจ

ดําเนินงาน
โดย

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2545
2546

งบการเงินรวม (งบเสมือน)
2547
ป 2548

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

งบการเงินรวม

%

ป 2549 (6 เดือน)
(สิ้นสุด 30 มิ.ย. 49)
ลานบาท
%

ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบ
สื่อสารโทรคมนาคม
(Telecom Systems Integration)

บริษัท

519.15

78.87

1,070.83

83.29

1,088.43

64.67

907.56

49.13

666.26

64.70

ธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ

บริษัท

30.20

4.59

175.65

13.66

278.65

16.56

314.39

17.02

107.79

10.47

บริษัท

82.27

12.50

34.11

2.65

47.70

2.83

40.92

2.22

19.11

1.86

158.81

9.44

554.92

30.04

196.48

19.07

(Payphone)
ธุรกิจอุปกรณเครื่องมือวัด
(Test Equipment)
ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบ
คอมพิวเตอร

สยาม
เทลเทค

(Computer Systems Integration)
รวมรายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น

บริษัท
รวมรายได

631.62

95.96

1,280.59

99.60

1,573.60

93.50

1,817.79

98.41

989.64

96.10

26.72

4.04

5.09

0.40

109.33

6.50

29.43

1.59

40.17

3.90

658.34

100.00

1,285.68

100.00

1,682.93

100.00

1,847.22

100.00

1,029.81

100.00

หมายเหตุ : 1. ในเดือนตุลาคม 2548 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของสยามเทลเทค โดยมีสัดสวนการถือหุนในปจจุบัน เทากับรอยละ 97.87 (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 13 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ)
2. ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการวิเคราะห บริษัทไดจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยประหนึ่งทําใหม (งบเสมือน) ประจําป 2547 และ
2548 โดยมีผูสอบบัญชีบริษัทไดสอบทานงบการเงินรวม (งบเสมือน) ดังกลาว
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2.5

เปาหมายการดําเนินการ

บริษัทและบริษัทยอยมุงมั่นที่จะเปนผูใหบริการดาน System Integrator ชั้นนํา ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยมีประสบ
การณ ความเชี่ยวชาญ และความชํานาญดานระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดี นอกจากนี้บริษัทมีพันธ
มิตรธุรกิจทั้งในสวนของผูผลิตที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักและยอมรับ และในสวนของผูใหบริการโครงขายระดับชั้นนําของประเทศ ทําให
บริษัทและบริษัทยอยมีศักยภาพในการใหบริการแบบครบวงจร (Total Solution) แกลูกคา
สําหรับเทคโนโลยีหรือโซลูชั่นที่บริษัทมุงเนนคือ โซลูชั่นดานบรอดแบนด (Broadband Solution) ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นใหมๆ เพื่อใชงานบนโครงขายบรอดแบนด โซลูชั่นใหมๆ บนโครงขายอัจฉริยะยุคใหม (Next Generation Network)
โซลูชั่นดาน IPTV แบบครบวงจรแกลูกคา ซึ่งเปนบริการทีวีผานโครงขายบรอดแบนด โดยครอบคลุมตั้งแตโครงขายหลัก (Core
Network) โครงขายสงผานไปยังลูกคาปลายทาง (Access Network) ระบบ Head End ระบบจัดการและปองกันสิทธิของขอมูล
ดิจิตอลหรือ DRM (Digital Right Management) และรวมถึงการใชความสามารถ ความเชี่ยวชาญของบริษัทยอยเพื่อพัฒนาซอฟแวร
ตัวกลางที่เชื่อมตอระหวางผูใชงานกับระบบ IPTV (Middleware) และ ระบบ Billing ที่ซับซอนใหแกลูกคา โดยมีวัตถุประสงคหลักให
ลูกคาสามารถใหบริการแกลูกคาปลายทางไดอยางรวดเร็ว ราบรื่น สรางความพึงพอใจ และมั่นใจในคุณภาพของบริการซึ่งเปนไปตาม
หลักการใหบริการแบบ B2B2C (Business to Business to Customer)
บริษัทและบริษัทยอยเชื่อมั่นวาแนวทางดังกลาวจะนําไปสูบริการแหงอนาคต และการทําธุรกิจในรูปแบบใหมที่สราง
ความแตกตาง และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันที่สูงขึ้น บนความพึงพอใจของลูกคาและลูกคาปลายทาง สงผลใหมูลคาการลงทุนของ
ผูถือหุนของบริษัทเพิ่มพูนขึ้นไปพรอมกับอุตสาหกรรมที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอยางตอเนื่องตอไป
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