5.0

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
5.1

สินทรัพยหลัก
(หนวย: บาท)
สินทรัพยถาวร

ลักษณะกรรมสิทธิ /
ภาระผูกพัน

มูลคาทางบัญชี

คาเสื่อม
สะสม

มูลคาทาง
บัญชีสุทธิ

ที่ดิน (1)

2,000,000

-

2,000,000

อาคาร (1)

1,139,575

719,863

419,712

สวนปรับปรุงอาคาร

3,488,626

3,314,825

173,801

643,651,781

206,796,382

436,855,399

เปนเจาของ /

7,354,208

7,181,445

172,763

ไมมีภาระผูกพัน

53,773,852

42,799,533

10,974,319

เครื่องตกแตงสํานักงาน

3,374,674

2,776,589

598,085

ยานพาหนะ

8,674,224

5,765,293

2,908,931

123,444,679

-

123,444,679

846,901,619

269,353,930

577,547,689

เครื่องโทรศัพทสาธารณะ (2)
สิ่งปรับปรุงสินทรัพยเชา (3)
เครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน

สินทรัพยระหวางติดตั้ง (4)
รวมที่ดิน อาคารและ อุปกรณสุทธิ

หมายเหตุ 1. บริษัทยอยเปนเจาของที่ดินและอาคารพาณิชย 4 ชั้นเพื่อเก็บสินคาคงเหลือและเอกสารของบริษัทยอย มีพื้นที่รวม 21.3 ตา
รางวา ตั้งอยูเลขที่ 117/16 หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สินทรัพยดังกลาวไมมีภาระ
ผูกพันกับสถาบันการเงินใด บริษัทยอยไดทําประกันภัยอาคารและสินคาสําหรับการเสี่ยงภัยทุกชนิดในวงเงิน 6,500,000
บาท โดยมีอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2550
2. เครื่องโทรศัพทสาธารณะเปนตนทุนอุปกรณและคาใชจายในการติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะ ซึ่งบริษัทไดทําสัญญาให
เชากับทีโอที เปนระยะเวลา 10 ป ซึ่งบริษัทตกลงจะจัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะ จํานวน 30,000 เครื่อง
โดยจะพรอมใหบริการภายใน 3 ปนับจากวันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทไดทําการติดตั้ง
เครื่องโทรศัพทสาธารณะแลวเสร็จ 11,414 เครื่อง
3. สิ่งปรับปรุงสินทรัพยเชา คาปรับปรุงและตกแตงในสวนของสํานักงานเชา
4. เครื่องโทรศัพทสาธารณะและอุปกรณในการติดตั้งโทรศัพทสาธารณะ
พื้นที่ที่บริษัทฯ ไดกําหนด ซึ่งยังไมเปดใหบริการเชากับ ทีโอที

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 49

ที่อยูระหวางดําเนินการขอเลขหมายและติดตั้งตาม

5.2

ขอมูลสรุปสัญญาที่สําคัญ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ ทั้งสิ้น 5 สัญญาหลัก คือ
สรุปสัญญาที่สําคัญของบริษัท

1.
สัญญาใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะกับ ทีโอที ในการจัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะ
ตามจํานวนที่ตกลงกัน
สัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะมีสัญญาที่เกี่ยวของทั้งหมด 3 ฉบับ สามารถสรุปไดดังนี้

ชื่อสัญญา

วันที่ลงนาม
วันที่ครบกําหนดสัญญา
จํานวนเครื่องโทรศัพท

สัญญาฉบับที่ 1
สัญญาเชาเครื่องโทรศัพท
สาธารณะในพื้นที่ฝายปฏิบัติการ
โทรศัพทสาธารณะนครหลวงและ
ฝายปฏิบัติการโทรศัพทภาคกลาง
(“ฉบับที่ 1”)
31 มกราคม 2544(1)
30 มกราคม 2554
10,000 เครื่อง

สัญญาฉบับที่ 2
สัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะใน
พื้นที่ฝายปฏิบัติการโทรศัพทสาธารณะ
นครหลวง และฝายปฏิบัติการโทรศัพท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(“ฉบับที่ 2”)
15 มกราคม 2547 (1)
14 มกราคม 2557
10,000 เครื่อง

สัญญาฉบับที่ 3
สัญญาเชาเครื่องโทรศัพท
สาธารณะในพื้นที่ฝายปฏิบัติการ
โทรศัพทสาธารณะนครหลวง และ
ฝายปฏิบัติการโทรศัพทภาคใต
(“ฉบับที่ 3”)
15 มกราคม 2547 (1)
14 มกราคม 2557
10,000 เครื่อง

ขอบเขตความรับผิดชอบที่ 1. บริษัทตกลงเปนผูจัดหา และติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะ ตูโทรศัพทสาธารณะ อุปกรณลดแรงดันไฟฟา
สําคัญ
ระบบแสงสวางพรอมทั้งระบบควบคุม และตรวจสอบการทํางานของเครื่องโทรศัพทสาธารณะ ดวยคาใชจาย
ของบริษัททั้งสิ้น โดยเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งตองสามารถตอเชื่อมกับโครงขาย (Network) และศูนย
Clearing House ของ ทีโอที ได และตองผาน Type Approval ของ ทีโอที กอนการติดตั้ง
2. บริษัทตกลงจัดทําแผนการติดตั้งโทรศัพทสาธารณะ จํานวน 2,000 (สองพัน) เครื่องแรก ให ทีโอที พิจารณาภาย
ใน 60 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา
3. บริษัทตกลงติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่พรอมใหบริการใหไดไมนอยกวา 500 (หารอย) เครื่อง ภายใน 6
เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุมัติแผนการติดตั้งตามขอ 2 จาก ทีโอที
4. บริษัทตกลงติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่พรอมใหบริการใหไดไมนอยกวา 2,000 (สองพัน) เครื่อง ภายใน 1
ป และติดตั้งใหครบจํานวน 10,000 (หนึ่งหมื่น) เครื่อง ภายใน 3 ป นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา
5. บริษัทตกลงดําเนินการจัดหาสถานที่ อุปกรณในระบบที่ใชในการดําเนินงาน และอุปกรณเกี่ยวเนื่องรวมทั้ง
อะไหลของเครื่อง และอุปกรณดังกลาวใหมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการโทรศัพทสาธารณะอยูเสมอดวยคา
ใชจายของบริษัท
6. บริษัทตกลงเปนผูดําเนินการในการทําความสะอาด ซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องและตูโทรศัพทสาธารณะที่ให
เชาตามสัญญานี้ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ ดวยคาใชจายของบริษัท กรณีเครื่องโทรศัพทสาธารณะ
หรือตูโทรศัพทสาธารณะเกิดความเสียหาย หรือใชการไมได หรือชํารุดบกพรอง บริษัทตกลงดําเนินการแกไขหรือ
ซอมแซมใหสามารถใชงานไดภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันเกิดเหตุเสียหาย
7. บริษัทตกลงเปนผูรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายหรือบุบสลายอันเกิดจากภัยพิบัติ อัคคีภัย ละเมิดหรือ
โจรกรรมตอเครื่องโทรศัพทและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งบริษัทใหเชาตามสัญญานี้

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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สัญญาฉบับที่ 1
คาเชา

สัญญาฉบับที่ 2

สัญญาฉบับที่ 3

ทีโอที ตกลงชําระคาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะใหบริษัทเปนรายเดือนตามอัตราคาเชาที่กําหนด ดังนี้
1. หนึ่งปแรก นับตั้งแตวันที่บริษัทระบุเปนวันเริ่มใหเชาตามสัญญา ทีโอที จะชําระคาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่
ติดตั้งในฝายปฏิบัติการโทรศัพทสาธารณะนครหลวง ฝายปฏิบัติการโทรศัพทภาคกลาง ฝายปฏิบัติการโทรศัพท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และฝายปฏิบัติการโทรศัพทภาคใต ในอัตราคงที่ตอเครื่อง
2. ในปตอๆ ไป ทีโอที จะชําระคาเชาในอัตรารอยละ 50 ของรายไดเฉลี่ยตอเลขหมายที่บริษัทเปดใหเชาใน 1 ปกอน
หนานั้น โดยใชเดือนที่บริษัทเปดใหบริการโทรศัพทสาธารณะเครื่องแรกเปนเดือนที่เริ่มนํารายไดมาคํานวณรายได
เฉลี่ยตอเลขหมาย

การบอกเลิกสัญญา

ทีโอที มีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังตอไปนี้
1. บริษัทปฏิบัติผิดหลักเกณฑในสัญญาขอหนึ่งขอใด หรือไมอาจดําเนินการตามสัญญาตอไปไดไมวาดวยเหตุใด
2. บริษัทถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือใหลมละลาย
3. บริษัทเลิกกิจการ หรือสิ้นสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย
4. ทีโอที แจงใหบริษัทแกไขเครื่องโทรศัพทสาธารณะ ที่เกิดเหตุเสียใหใชงานได แตไมดาํ เนินการแกไขติดตอกันเกิน
กวา 3 (สาม) ครั้ง
การบอกเลิกสัญญาไมวากรณีใดๆ หากบริษัทมีหนี้ที่ยังคางชําระ บริษัทจะตองชําระหนี้ที่คางชําระทั้งหมดใหแก ทีโอที
ภายในระยะเวลาที่ ทีโอที กําหนด

หมายเหตุ : (1) ตามสัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะทั้งสามฉบับ บริษัทจะตองติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่พรอมใหบริการไดครบตามจํานวน ภาย
ใน 3 ป นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา หากบริษัทไมสามารถดําเนินการไดตามสัญญา บริษัทจะตองชําระคาปรับใหกับ ทีโอที แตเนื่องจาก ที
โอที ไมสามารถจัดสรรเลขหมายคูสายใหกับบริษัทเพื่อใชสําหรับเครื่องโทรศัพทสาธารณะไดครบถวน บริษัทจึงไดยื่นหนังสือขอขยายระยะ
เวลาการติดตั้งออกไป โดย ทีโอที ไดมีหนังสือตอบรับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 วันที่ 19 พฤษภาคม 2549 และวันที่
22 พฤษภาคม 2549 แจงวาจะยกเวนคาปรับใหกับบริษัท นับตั้งแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาการติดตั้งจนถึงวันที่ ทีโอที สามารถจัดสรรเลข
หมายใหกับบริษัทไดครบถวน

(รายละเอียดของสัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะทั้ง 3 ฉบับ สรุปอยูในหัวขอ 1 ของเอกสารแนบ 3 เรื่อง รายละเอียดของสัญญาที่
สําคัญ)
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2.

สัญญาจางเหมาจัดเก็บเหรียญและบํารุงรักษาโทรศัพทสาธารณะ

คูสัญญา

บริษัท ประกาย สยาม จํากัด (“ผูรับจาง”)

วันที่ลงนามในสัญญา

1 กันยายน 2546

วันที่ครบกําหนดสัญญา

31 สิงหาคม 2549

ลักษณะของสัญญา

รับจางเหมาจัดเก็บเหรียญ นับเหรียญ แลกเหรียญ โอนเงิน ทําความสะอาด และบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท
สาธารณะและอุปกรณประกอบที่ผูวาจางเปดใหบริการและแจงใหผูรับจางทราบผานระบบ PMS

อัตราคาจาง

คาจางเหมาจัดการคิดเปนอัตราตามจํานวนเครื่องที่ดําเนินงาน ซึ่งระบุในสัญญาอยางชัดเจน

การเลิกสัญญาและการเรียก
รองคาเสียหาย

เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ผูวาจางจะออกหนังสือแจงเหตุใหผูรับจางทราบและผูรับจางจะตองแกไขเหตุ
ดังกลาวใหถูกตองเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจง หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาไดทันที
1. ผูรับจางหนวงเหนี่ยวงานไวทั้งหมดหรือบางสวน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
2. ผูวาจางตรวจสอบพบวา ผูรับจาง พนักงาน หรือผูแทนของผูรับจางมิไดทํางานอยางสุจริต
3. ผูรับจางมิไดดําเนินงานไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ หรือขาดการประสานงาน หรือมีเหตุใหผูวาจางเชื่อได
วาผูรับจางไมสามารถทํางานตามสัญญาได หรืองานที่ทํานั้นบกพรอง หรือผูวาจางเห็นวาผูรับจางไมอาจ
ปฏิบัติงานตามสัญญาตอไปได
4. ผูรับจางนํางานทั้งหมด หรือบางสวนไปเหมาโอนหรือจางชวงงานใหผูอ่นื โดยมิไดรับอนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรจากผูวาจาง หรือ
5. ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาไมวาขอหนึ่งขอใด
ในกรณีที่ผูรับจางตกเปนผูลมละลาย หรือศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ใหถือวาสัญญามีผลสิ้นสุดทันที

(รายละเอียดของสัญญาจางเหมาสรุปอยูในหัวขอ 2 ของเอกสารแนบ 3 เรื่อง รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 52

3.

สัญญาจางเหมาจัดเก็บเหรียญและบํารุงรักษาโทรศัพทสาธารณะ

คูสัญญา

หางหุนสวนจํากัด ลัมพซัม อีเลคตริคอล เอ็นจิเนียริ่ง (“ผูรับจาง”) /1

วันที่ลงนามในสัญญา

1 สิงหาคม 2548

วันที่ครบกําหนดสัญญา

31 กรกฎาคม 2549/2

ลักษณะของสัญญา

รับจางเหมา จัดเก็บเหรียญ นับเหรียญ แลกเหรียญ โอนเงิน ทําความสะอาด และบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท
สาธารณะและอุปกรณประกอบที่ผูวาจางเปดใหบริการและแจงใหผูรับจางทราบผานระบบ PMS

อัตราคาจาง

คาจางเหมาจัดการคิดเปนอัตราตามจํานวนเครื่องที่ดําเนินงาน ซึ่งระบุในสัญญาอยางชัดเจน

การเลิกสัญญาและการเรียก
รองคาเสียหาย

เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ผูวาจางจะออกหนังสือแจงเหตุใหผูรับจางทราบและผูรับจางจะตองแกไขเหตุ
ดังกลาวใหถูกตองเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจง หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาไดทันที
1. ผูรับจางหนวงเหนี่ยวงานไวทั้งหมดหรือบางสวน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
2. ผูวาจางตรวจสอบพบวา ผูรับจาง พนักงาน หรือผูแทนของผูรับจางมิไดทํางานอยางสุจริต
3. ผูรับจางมิไดดําเนินงานไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ หรือขาดการประสานงาน หรือมีเหตุใหผูวาจางเชื่อได
วาผูรับจางไมสามารถทํางานตามสัญญาได หรืองานที่ทํานั้นบกพรอง หรือผูวาจางเห็นวาผูรับจางไมอาจ
ปฏิบัติงานตามสัญญาตอไปได
4. ผูรับจางนํางานทั้งหมด หรือบางสวนไปเหมาโอนหรือจางชวงงานใหผูอ่นื โดยมิไดรับอนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรจากผูวาจาง หรือ
5. ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาไมวาขอหนึ่งขอใด
ในกรณีที่ผูรับจางตกเปนผูลมละลาย หรือศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ใหถือวาสัญญามีผลสิ้นสุดทันที

หมายเหตุ

1. ทั้งนี้ ในระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึง 31 กรกฎาคม 2548 บริษัทวาจางบริษัท ลัมพซัม เอ็นคอนแมฟ จํากัด เปนผูดําเนิน
การจัดเก็บเหรียญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมีเงื่อนไขของสัญญาเชนเดียวกันกับบริษัทผูรับเหมาในการจัดเก็บ
เหรียญรายอื่น
2. ปจจุบัน อยูระหวางการเจรจาตอสัญญา และบริษัทไดวาจางลัมพซัมตอเนื่องในระหวางการเจรจาตอสัญญา

(รายละเอียดของสัญญาจางเหมาสรุปอยูในหัวขอ 3 ของเอกสารแนบ 3 เรื่อง รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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4.

สัญญาเปนตัวแทน/ผูจัดจําหนายอุปกรณเครื่องมือวัดของบริษัท Anritsu

คูสัญญา

Anritsu Corporation, Anritsu Company, Anritsu Limited (“M Group”)

ระยะเวลาการเปนตัวแทน

30 พฤศจิกายน 2538 จนถึงปจจุบัน

ลักษณะของสัญญา

M Group ใหบริษัทเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณเครื่องมือวัดของ Anritsu รายเดียวในประเทศไทย เพื่อ
จําหนาย ใหเชา เชาซื้อ และ การบริการ

การเลิกสัญญาและการเรียกรองคาเสีย 1. ในกรณีที่มีการละเมิดขอตกลงระหวางกัน คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยการแสดงความจํานง
หาย
ตอคูสัญญาเปนลายลักษณอักษรอยางนอย 30 วันกอนวันที่จะมีผลเลิกสัญญา
2. ในกรณีที่บริษัทคูสัญญามีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้น เชน ลมละลาย ควบรวมกิจการ หยุดการ
ดําเนินธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางดานบุคลากร คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที โดย
ไมตองมีการแจงใหทราบลวงหนา
3. คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยสาเหตุใดก็ตาม โดยจะตองแสดงความจํานงตอคูสัญญาเปน
ลายลักษณอักษรอยางนอย 60 วันกอนวันที่จะมีผลเลิกสัญญา
4. ในการเลิกสัญญาตามขอที่ 1 และ 2 สิทธิที่ควรจะไดตามสัญญาของฝายที่ละเมิดสัญญาจะหมดไป
แตไมรวมถึงการยกเลิกสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ จากคูสัญญา
5. ในกรณีที่สัญญาถูกยกเลิกไมวาโดยสาเหตุใดๆ บริษัทจะไดรับชดใชคาเสียหายจาก M Group ในรูป
แบบของสวนลดซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก M Group กอนวันที่จะมีผลเลิกสัญญาเทานั้น
6. ไมวาในกรณีใดๆ ที่สัญญาถูกบอกเลิก บริษัทไมควรจะมีสิทธิในการเรียกรองผลประโยชน
อื่นใด นอกจากที่ไดระบุไวในขอที่ 5

(รายละเอียดของสัญญาเปนตัวแทนจัดจําหนายอุปกรณเครื่องวัด อยูในหัวขอ 4 ของเอกสารแนบ 3 เรื่อง รายละเอียดของสัญญาที่
สําคัญ)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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สรุปสัญญาที่สําคัญของบริษัทยอย
5.

สัญญาใหบริการวางระบบบริการลูกคาและใบแจงหนี้ (Customer Care & Billing System (“CC&B”))

สยามเทลเทค และ Convergys Information Management Group Inc. ไดลงนามในสัญญาใหบริการวาง
ระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการขอมูลลูกคา จัดเตรียมและจัดพิมพใบแจงหนี้ ระบบการเก็บชําระเงิน การจัดใบแจงหนี้ และการจัด
พิมพใบแจงหนี้ ตลอดจนการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับระบบคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ระบบเครือขายและระบบรักษาความปลอดภัย
รวมเรียกวา “Customer Care & Billing System” (CC&B) แก บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
คูสัญญา
วันที่ลงนามในสัญญา
ระยะเวลาการทํางาน
ลักษณะของสัญญา

อัตราคาจาง

การเลิกสัญญาและการเรียก
รองคาเสียหาย

บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด (“ลูกคา”) (1)
Convergys Information Management Group Inc. (“ผูรับจางรวม” หรือ “Convergys”)
1 ธันวาคม 2547
ประมาณ 20 เดือน (1 ธันวาคม 2547 ถึง 31 สิงหาคม 2549) (2)
จัดหาอุปกรณ ซอฟตแวร และระบบพิมพ พรอมทั้งจัดเตรียมสถานที่ และใหบริการติดตั้งระบบ โดยสยามเทล
เทค ทําหนาที่เปนผูประสานงาน และดําเนินการตาง ๆ ติดตอผูผลิตหรือ Supplier ที่เกี่ยวของ สวน
Convergys เปนผูจําหนายลิขสิทธิ์ใน Convergys ซอฟตแวร และถายทอดความรูเกี่ยวกับซอฟตแวรแก
STCC
สัญญาวาจางมูลคารวม 26,000,000 เหรียญสหรัฐ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยแยกเปนสวนของสยามเทล
เทค มูลคา 22,828,886 เหรียญสหรัฐ โดยแบงชําระจายเปนงวดๆ โดยสามารถแบงออกเปน 3 สวนใหญๆ
คือ
1. คาอุปกรณ ซึ่งประกอบดวย คาอุปกรณตอเชื่อมระบบ เครื่องพิมพ อุปกรณตอพวงตางๆ และคาจัด
เตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบ
2. คาซอฟตแวร
3. คาบริการ ซึ่งประกอบดวย คาดําเนินการ และคาฝกอบรมพนักงาน
1. ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา และภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา ลูกคา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยการแสดงความจํานงตอคูสัญญาเปนลายลักษณอักษร
2. คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาไดทันทีโดยการแสดงความจํานงตอคูสัญญาเปนลาย
ลักษณอักษร โดยมิตองจายคาชดเชยความเสียหาย ในกรณีที่คูสัญญาฝายนั้นถูกศาลสั่งใหลมละลาย
ถูกพิทักษทรัพย หรือหยุดกิจการ และไมสามารถแกไขเหตุดังกลาวไดภายใน 30 วัน
3. การเลิกสัญญาอันเปนเหตุมาจากเหตุสุดวิสัย
4. คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาไดทันทีโดยการแสดงความจํานงตอคูสัญญาเปนลาย
ลักษณอักษร ในกรณีที่คูสัญญาอีกฝายละเมิดสัญญา และไมสามารถดําเนินการแกไขภายในเวลาอัน
ควร
5. ในกรณีที่สัญญาถูกยกเลิกไมวาโดยสาเหตุใดๆ ก็ตามจะไมกระทบถึงและมิอาจยกเวนสิทธิและหนาที่
ของคูสัญญาจนถึงวันที่มีการเลิกสัญญา

หมายเหตุ

(1) ตอมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด ไดทําสัญญาโอนสิทธิและภาระผูกพันตามสัญ ญา
(Assignment and Novation Agreement) ใหแกบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) โดยสยามเทลเทค และ Convergys ในฐานะผูรับจาง
ไดยินยอมและรับทราบโอนสิทธิและพันธะตามสัญญาดังกลาว
(2) ปจจุบันเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนความตองการของลูกคาทําใหระยะเวลาการสงมอบโครงการตองเลื่อนออกไปจากแผนงานที่กําหนดไว
เดิม บริษัทไมมีภาระคาปรับแตอยางใด โดยคาดวาจะสามารถสงมอบงานไดในตนป 2550

(รายละเอียดของสัญญา CC&B อยูในหัวขอ 6 ของเอกสารแนบ 3 เรื่อง รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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5.3

นโยบายเงินลงทุนของบริษัท

ปจจุบัน บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยแบงเปน (1) เงินลงทุนในบริษัท สยามเทลเทค
คอมพิวเตอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย โดยเปนการลงทุนในหุนสามัญจํานวน 538,264 หุน คิดเปนสัดสวนถือหุนรอยละ 97.87 ของหุน
ที่ออกและเรียกชําระแลว และ (2) เงินลงทุนในบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนหลักทรัพยเผื่อขาย แบงเปนหุนสามัญจํานวน
6.32 ลานหุน คิดเปนรอยละ 0.20 ของหุนที่ออกและเรียกชําระแลว ทั้งนี้ บริษัทไดมาซึ่งหลักทรัพยทั้งสองของ บมจ.ทีทีแอนดทีจาก
แผนการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของจะมุงเนนลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องในธุรกิจที่เปนธุรกิจ
หลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน หรือธุรกิจที่มีลักษณะเปนการตอจากการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน
หรือเพื่อเปนการสรางความสัมพันธกับลูกคาของบริษัท ทั้งนี้ อาจดําเนินการในรูปแบบของการเขาลงทุนในบริษัทเปาหมาย หรือใน
ลักษณะของการเขารวมทุน หรือ Joint Venture กับพันธมิตร
ทั้งนี้นโยบายในการลงทุนจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากการลงทุน และความไดเปรียบในการดําเนิน
ธุรกิจเปนสําคัญ โดยการลงทุนตองผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตามขอบเขต
อํานาจการอนุมัติตามที่กําหนด สําหรับนโยบายการบริหารของบริษัทยอย และ บริษัทที่เกี่ยวของ จะเปนไปตามนโยบายของบริษัท
โดยบริษัทจะสงตัวแทนเขาเปนกรรมการเพื่อรวมในการบริหารงาน
ทั้งนี้ ในการพิจารณาลงทุนของบริษัท บริษัทจะกระทําภายใตแนวทางในการดําเนินการที่ไมกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนระหวางบริษัทและบริษัทในกลุมจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
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