11.0 รายการระหวางกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้
11.1 รายการระหวางกัน
ก. ระหวางบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

1. บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล 1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เปน 1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทําสัญญาวาจางบริษัทเปน
จํากัด (มหาชน)
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท คิด
ผูบริหารโครงการ RSR Signalling and
(“จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล”)
เปนรอยละ 76.19 ของทุนชําระ
Telecommunications Double Track Railway
แลว
Project Packgage ST 1 (โครงการ“SRT-10”) ของ
2. บริษัทและจัสมิน อินเตอรเนชั่น
การรถไฟแหงประเทศไทย
แนล มีกรรมการรวมกัน 5 ทาน
สัญญาฉบับแรก มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 มกราคม
ไดแก
2546 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยบริษัทคิดคา
ธรรมเนียมบริหารจํานวน 19 ลานบาท
1. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท
สัญญาฉบับที่ 2 มีผลบังคับใชระหวางป 2548 และป
2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย
3. นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ
2549 โดยบริษทั คิดคาธรรมเนียมบริหาร 50 ลานบาท
ชําระเงินภายใน 30 วันหลังจากการรถไฟรับมอบงาน
4. นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก
ในการนี้ บริษัทไดสงมอบงานแลวในไตรมาส 3 ป
5. นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล
2548 ซึ่งบริษัทจะไดรับชําระเงินภายหลังที่การรถไฟ
ออกหนังสือรับมอบงานโดยสมบูรณและจายชําระเงิน
ใหแกจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลแลว นอกจากนี้ ยังมี
คาบํารุงรักษาโครงการอีก 20 ลานบาท โดยกําหนด
การชําระเงินจํานวน 8 งวดเปนเวลา 2 ปนับจากสง
มอบงาน Lot แรก ตามอายุสัญญา
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
ยังไมไดรับเงินจากการรถไฟ เนื่องจากการรถไฟอยู
ระหวางการตรวจสอบรับมอบงาน ปจจุบันบริษัทไดรับ
การชําระเงินเรียบรอยแลว
- รายไดคาธรรมเนียม
- ลูกหนี้การคา
- มูลคางานที่เสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 79

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549
ตามที่จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลไดปรับโครงสรางทาง
ธุรกิจมาเปนบริษัท Holding โดยไดโอนยายสวนงาน
และวิศวกรดานสื่อสารและโทรคมนาคมมายังบริษัท
ดังนั้น
ในการเตรียมการประมูลโครงการของการ
รถไฟแหงประเทศไทย บริษัทจึงไดรวมในการจัดทํา
เอกสารเสนอประมูลรวมกับจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
และบริษัทผูผลิตอุปกรณตางชาติรายหนึ่ง (Supplier)
ซึ่งภายหลังการชนะการประมูล จัสมิน อินเตอรเนชั่น
แนลจึงไดทําสัญญาวาจางบริษัทเปนผูบริหารโครง
การดังกลาว
สําหรับเหตุผลในการที่จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล และ
บริษัทผูผลิตอุปกรณตางชาติรายหนึ่ง (Supplier)
เปนผูเขาประมูลงานดังกลาว เนื่องจากจัสมิน อิน
เตอรเนชั่นแนลมีประวัติการทํางานรวมกับการรถไฟ
มาในอดีต ทั้งนี้ พบวาการทํารายการดังกลาวถือเปน
การดําเนินงานปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผล
เปนไปตามแนวทางการปฏิบัติทั่วไป อีกทั้งไดมีการ
กําหนดคาธรรมเนียมบริหารชัดเจน ซึ่งคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 10 ของตนทุนโครงการ

60.00
58.85
-

8.96
10.70
3.96

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

1. บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน) (ตอ)

ลักษณะรายการ
2. บริษัททําสัญญาเชาและบริการพื้นที่ชั้น 9 อาคาร
จัสมินอินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร กับจัสมิน อินเตอร
เนชั่นแนล คิดเปนพื้นที่รวม 1,417 ตารางเมตร ใน
ราคาคาเชา 105 บาท/ตรม./เดือน และคาบริการ 245
บาท/ตรม./เดือน มีอายุสัญญาเชา 3 ป เริ่มตั้งแตวัน
ที่ 1 สิงหาคม 2544 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 และ
บริษัทไดมีการตออายุสัญญาอีก 3 ป มีผลตั้งแตวันที่
1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 โดยไม
มีการเปลี่ยนอัตราคาเชาและคาบริการ ทั้งนี้ เมื่อครบ
กําหนด บริษัทสามารถตออายุสัญญาไดอีก โดย
กําหนด ใหมีอัตราคาเชาคงเดิมแตจะสามารถเพิ่ม
อัตราคาบริการไดไมนอยกวารอยละ 5
ตอมาบริษัทเชาพื้นที่เพิ่มเติมชั้น 29 ขนาดพื้นที่ 22
ตารางเมตร คิดเปนคาเชา 2,310 บาทตอเดือน และ
คาบริการ 5,390 บาทตอเดือน มีผลตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2550
- คาเชาสํานักงานและคาบริการ
3. รายการคิดคาใชจายหรือคาบริการระหวางบริษัทและ
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เชน คาเชาสถานที่เก็บของ
คาอบรมพนักงาน คาโฆษณา คาบริการอินเตอรเนต
คายานพาหนะในการทํางาน เปนตน
- คาใชจายอื่นๆ
- คาใชจายคางจาย
- เงินทดรองจาย

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 80

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549

5.97

0.84
0.15
0.007

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของราย
การ
บริษัทเชาพื้นที่สํานักงานชั้น 9 จากจัสมิน อินเตอร
เนชั่นแนล ถือเปนคาใชจายในการดําเนินงานปกติ
โดยเงื่อนไขการเชาและอัตราคาเชา/คาบริการที่คิด
เปนราคาและเงื่อนไขเดียวกันกับที่จัสมิน อินเตอรเน
ชั่นแนลคิดกับบริษัทในกลุม
และใกลเคียงกับที่
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลใหเชาแกบริษัทอื่น อีกทั้ง
เมื่อไดเปรียบเทียบอัตราคาเชา/คาบริการกับอาคาร
สํานักงานอื่นในบริเวณใกลเคียงกัน พบวาอัตรา
คาเชา/บริการที่จัสมิน
อินเตอรเนชั่นแนลคิดกับ
บริษัทนั้นต่ํากวาอัตราคาเชาของอาคารสํานักงาน
อื่นในบริเวณใกลเคียงที่มีลักษณะเดียวกัน

3.02
รายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท
โดยอัตราคาใชจายหรือคาบริการที่คิดระหวางกัน
นั้นเปนอัตราเชนเดียวกับที่บริษัทหรือจัสมิน อิน
เตอรเนชั่นแนลคิดคาใชจายจากบริษัทอื่นในกลุม
0.42 ซึ่งเปนอัตราที่ต่ํากวาการที่บริษัทจะเปนดําเนินการ
0.24 เองทั้งหมด อาทิ การจัดโครงการอบรมใหความรูแก
0.003 พนักงาน การลงโฆษณารับสมัครงาน เปนตน โดย
บริษัทจะใหมีการจายชําระใหแลวเสร็จภายในไตร
มาสนั้นๆ หรือในไตรมาสถัดไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

1. บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน) (ตอ)

ลักษณะรายการ
4. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลใหความชวยเหลือในการค้ํา
ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีใหแกบริษัทกับสถาบันทาง
การเงิน ซึ่งมียอดเงินกูคงคาง ดังตอไปนี้
1. ธนาคารสแตนดารดชารเตอรดนครธน
วงเงิน 10 ลานบาท
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงิน 2 ลานบาท
3. ธนาคารทหารไทย วงเงิน 10 ลานบาท
4. ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 10 ลานบาท

5. บริษัทซื้อหุนสามัญของสยามเทลเทคจํานวน
528,365 หุน คิดเปนรอยละ 96.07 ของหุนทั้งหมด
จากจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ในราคา 82.36 ลาน
บาท หรือหุนละ 155.87 บาทในเดือนตุลาคม 2548
ทั้งนี้ รายการดังกลาวจะแสดงเปนเงินลงทุนในงบการ
เงินประจําป 2548 ของบริษัท

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 81

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549

0.07

-

-

-

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของราย
การ
รายการดังกลาวเปนรายการใหความชวยเหลือแก
บริษัท โดยในชวงแรก จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ลง
นามเปนผูค้ําประกันการขอวงเงินเบิกเกินบัญชีของ
บริษัทกับสถาบันทางการเงินตางๆ โดยไมไดคิดคา
ใชจายในการค้ําประกันแตอยางใด อยางไรก็ตาม
ปจจุบันบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง ดังนั้น
ในการขอวงเงินเบิกเกินบัญชีใหม จึงไมตองขอการ
ค้ําประกันจาก จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล แตอยางใด
ปจจุบัน บริษัทไดยกเลิกวงเงินเบิกเกินบัญชีของ
ธนาคารดังกลาวทั้งหมดแลว
รายการดังกลาวเปนไปตามการปรับโครงสรางธุรกิจ
ของกลุมจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจน โปรงใส และไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผล
ประโยชนในอนาคต โดยราคาซื้อขายหุนสามัญดัง
กลาวเปนราคาตามบัญชีปรับปรุงดวยรายการเงิน
ปนผลระหวางกาลของสยามเทลเทค
ในการนี้
บริษัทไดแตงตั้งที่ปรึกษาทางทางการเงินอิสระให
ความเห็นในเรื่องราคายุติธรรมและสมเหตุสมผล
ของรายการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

2. บริษัท พรีเมียม เรียลเอสเตท จํากัด 1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลซึ่งเปน 1. บริษัททําสัญญาเชาและบริการพื้นที่ชั้น 5 (หอง
(“พรีเมียม”)
บริษัทแมของบริษัทถือหุนใน
513) อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร คิด
พรีเมียม เรียลเอสเตทรอยละ 49
เปนพืน้ ที่รวม 450 ตารางเมตร ในราคาคาเชา 76
2. บริษัทและพรีเมียม มีกรรมการ
บาท/ตรม./เดือน และคาบริการ 177 บาท/ตรม./
รวมกัน คือ นายสมบุญ
เดือน มีอายุสัญญาเชา 3 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 16
พัชรโสภาคย
มิถุนายน 2546 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2549 และ
บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพิ่มเติมชั้น 5 (หอง 517)
จํานวนพื้นที่ 35 ตารางเมตร ในราคาคาเชา 87.45
บาท/ตรม./เดือน และคาบริการ 204.05 บาท/ตรม./
เดือน มีอายุสัญญาเชา 3 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 16
ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2550 และพื้นที่
ชั้น 5 (หอง 505) จํานวนพื้นที่ 100 ตารางเมตร ใน
ราคาคาเชา 81 บาท/ตรม./เดือน และคาบริการ 189
บาท/ตรม./เดือน อายุสัญญาเชา ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548
2. บริษัททําสัญญาเชาหองเก็บเอกสารในชั้นจอดรถ P5
อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร คิดเปนพื้น
ที่รวม 10.35 ตารางเมตร ในราคาคาเชา 200 บาท/
ตรม./เดือน มีอายุสัญญาเชา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 7
สิงหาคม 2546 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2547 และบริษัท
ไดมีการตออายุสัญญาอีก 3 ป มีผลตั้งแตวันที่ 7
สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2550 โดยมีราคา
คาเชาปรับขึ้นเปน 220 บาท/ตรม./เดือน ทั้งนี้ เมื่อ
ครบกําหนด บริษัทสามารถตออายุสัญญาไดอีก

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 82

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ
รายการ
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549
บริษัทเชาพื้นที่สํานักงานจากพรีเมียมเพื่อใช
ในการดําเนินงานถือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขการเชา
และอัตราคาเชาที่พรีเมียมคิดกับบริษัทเปน
ราคาและเงื่อนไขเดียวกันที่พรีเมียมคิดกับ
บริษัทในกลุม และใกลเคียงกับที่พรีเมียมคิด
กับบริษัทอื่นๆ และเมื่อไดเปรียบเทียบอัตราคา
เชา/คาบริการกับอาคารสํานักงานอื่นใน
บริเวณใกลเคียงกันพบวาอัตราคาเชา/บริการ
ที่พรีเมียมคิดจากบริษัทนั้นต่ํากวาอัตราคาเชา
/บริการของอาคารสํานักงานอื่นในบริเวณใกล
เคียงที่มีลักษณะเดียวกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

2. บริษัท พรีเมียม เรียลเอสเตท จํากัด
(ตอ)

ลักษณะรายการ
ตอมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 สัญญาในขอ 1
และ 2 ดังกลาวขางตนไดถูกยกเลิก โดยเปลี่ยนผูให
เชาเปน บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด
- คาเชา
- คาใชจายอื่นๆ เชน คาไฟฟา คาโทรศัพท
- คาสาธารณูปโภคคางจาย
3. บริษัททําสัญญาเชาปายโฆษณา ขนาดพื้นที่ 0.95 x
1.65 เมตร โดยคิดคาเชา 15,000 บาทตอปายตอป
มีอายุสัญญาเชา 2 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
2546 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 และบริษัทไดมี
การตออายุสัญญาอีก 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
2548 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 โดยคิดคาเชา
18,000 บาทตอป
ตอมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 สัญญาดัง
กลาวไดถูกยกเลิก โดยเปลี่ยนผูใหเชาเปน บริษัท
พรีเมียม แอสเซท จํากัด
- คาโฆษณา
4. บริษัททําสัญญาบริการทําความสะอาดรักษาความ
ปลอดภัย / กําจัดปลวก โดยคิดคาบริการ 36,210
บาทตอเดือนในป 2547 และคาบริการ 36,300
บาทตอเดือนในป 2548 ทั้งนี้ สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2548
ตอมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 สัญญาดัง
กลาวไดถูกยกเลิก โดยเปลี่ยนผูใหเชาเปน บริษัท
พรีเมียม แอสเซท จํากัด
- คาบริการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ
รายการ
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549

สวนที่ 2 - 83

1.69
2.41
0.16

0.06
บริษัทเชาปายโฆษณาบริเวณทางเขาอาคาร
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร จากพรีเมี
ยมถือเปนคาใชจายในการดําเนินงานปกติ
ของบริษัทโดยเงื่อนไขการเชาและอัตราคาเชา
ที่พรีเมียมคิดกับบริษัทเปนราคาและเงื่อน
เดียวกันที่พรีเมียม คิดกับบริษัทในกลุมและ
บุคคลอื่นภายในอาคารเดียวกัน

0.01

บริษัทไดทําสัญญาวาจางใหบริษัทพรีเมียม
ในการใหบริการทําความสะอาด รักษาความ
ปลอดภัย/กําจัดปลวก ซึ่งพรีเมียมเปนผูให
บริการทําความสะอาดแกผูเชาทั้งหมดใน
อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ซึ่ง
มีการคิดคาบริการตอตารางเมตรในอัตรา
เดียวกัน ซึ่งรายการดังกลาว ถือเปนคาใชจาย
ในการดําเนินงานปกติของบริษัท

0.40

-

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

3. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด 1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปน
(“พรีเมียม แอสเซท”)
บริษัทแมใน อคิวเมนท และ
จัสมิน ซับมารีน รอยละ 100
โดย อคิวเมนท และ จัสมิน ซับ
มารีน ถือหุนในพรีเมียม แอส
เซท รอยละ 53.85 และ 46.15
ตามลําดับ
2. บริษัทและพรีเมียม แอสเซท มี
กรรมการรวมกัน 4 ทาน ไดแก
1. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนา
นันท
2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย
3. นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก
4. นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
1. บริษัททําสัญญาเชาและบริการ ดังตอไปนี้
- พื้นที่ชั้น 5 (หอง 513) อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
ทาวเวอร คิดเปนพื้นที่รวม 450 ตารางเมตร ในราคา
คาเชา 76 บาท/ตรม./เดือน และคาบริการ 177 บาท/
ตรม./เดือน
อายุสัญญาเชาเริ่มตั้งแตวันที่ 16
พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2549 ทั้งนี้
เมื่อครบกําหนด บริษัทสามารถตออายุสัญญาไดอีก
- พื้นที่ชั้น 5 (หอง 517) จํานวนพื้นที่ 35 ตารางเมตร ใน
ราคาคาเชา 87.45 บาท/ตรม./เดือน และคาบริการ
204.05 บาท/ตรม./เดือน อายุสัญญาเชาเริ่มตั้งแตวัน
ที่ 16 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2550
ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนด บริษัทสามารถตออายุสัญญาได
อีก
- พื้นที่ชั้น 5 (หอง 505) จํานวนพื้นที่ 100 ตารางเมตร
ในราคาคาเชา 87.45 บาท/ตรม./เดือน และคาบริการ
204.05 บาท/ตรม./เดือน อายุสัญญาเชาเริ่มตั้งแตวัน
ที่ 16 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2550
ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนด บริษัทสามารถตออายุสัญญาได
อีก
2. บริษัททําสัญญาเชาหองเก็บเอกสารในชั้นจอดรถ P 5
อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร คิดเปนพื้นที่
รวม 10.35 ตารางเมตร ในราคาคาเชา 220 บาท/ตรม./
เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 6
สิงหาคม 2550 ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนด บริษัทสามารถตอ
อายุสัญญาไดอีก
- คาเชา
- คาใชจายอื่นๆ เชน คาไฟฟา คาโทรศัพท
- คาสาธารณูปโภคคางจาย

สวนที่ 2 - 84

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549

0.16
0.08
0.10

0.93
1.40
0.22

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ
รายการ
พรีเมียม แอสเซทรับโอนสัญญาเชาและบริการ
มาจาก พรีเมียม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548
โดยบริษัทเชาพื้นที่สํานักงานจาก พรีเมียม แอส
เซท เพื่อใชในการดําเนินงานถือเปนคาใชจายใน
การดําเนินงานปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขการ
เชาและอัตราคาเชาที่ พรีเมียม แอสเซท คิดกับ
บริษัทเปนราคาและเงื่อนไขเดียวกันที่ พรีเมียม
แอสเซท คิดกับบริษัทในกลุม และเมื่อไดเปรียบ
เทียบอัตราคาเชา/คาบริการกับอาคารสํานักงาน
อื่นในบริเวณใกลเคียงกัน พบวาอัตราคาเชา/
บริการที่ พรีเมียม แอสเซท คิดจากบริษัทนั้นต่ํา
กวาอัตราคาเชา/บริการของอาคารสํานักงานอื่น
ในบริเวณใกลเคียงที่มีลักษณะเดียวกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

3. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด
(ตอ)

ลักษณะรายการ
3. บริษัททําสัญญาเชาปายโฆษณา ขนาดพื้นที่ 0.95 x
1.65 เมตร โดยคิดคาเชา 18,000 บาทตอปายตอป เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2549 ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนด บริษัทสามารถตออายุ
สัญญาไดอีก
- คาโฆษณา

0.002

4. บริษัททําสัญญาบริการทําความสะอาด
โดยคิดคา
บริการ 15,400 บาท ตอเดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 16
พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ
สัญญารักษาความปลอดภัย โดยคิดคาบริการ 24,500
บาทตอเดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2550 ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนด บริษัท
สามารถตออายุสัญญาไดอีก
- คาบริการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549

สวนที่ 2 - 85

0.05

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ
รายการ

พรีเมียม แอสเซท รับโอนสัญญาเชามาจากพรี
เมียม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 โดย
บริษัทเชาปายโฆษณาบริเวณทางเขาอาคาร
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ซึ่งถือเปนคา
ใชจายในการดําเนินงานปกติของบริษัท โดย
เงื่อนไขการเชาและอัตราคาเชาที่ พรีเมียม แอส
0.004
เซท คิดกับบริษัทเปนราคาและเงื่อนเดียวกันที่
พรีเมียม แอสเซทคิดกับบริษัทในกลุมและบุคคล
อื่นภายในอาคารเดียวกัน
พรีเมียม แอสเซทรับโอนสัญญาบริการมาจากพ
รีเมียม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 โดย
บริษัทไดทําสัญญาวาจางให พรีเมียม แอสเซท
ใหบริการทําความสะอาด รักษาความปลอดภัย/
กําจัดปลวก ซึ่งพรีเมียม แอสเซท เปนผูให
บริการทําความสะอาดแกผูเชาทั้งหมดในอาคาร
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ซึ่งมีการคิด
0.24 คาบริการตอตารางเมตรในอัตราเดียวกัน ซึ่งราย
การดังกลาว ถือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ปกติของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

4. บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิว 1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลซึ่งเปน 1. บริษัทและจัสมิน ซับมารีนไดรวมกันทํางานในโครงการ
นิเคชั่นส จํากัด (“จัสมิน ซับมารีน”)
ซอมบํารุงเคเบิ้ลใยแกวใตน้ําใหแก กสท. ซึ่งตามเงื่อน
บริษัทแมของบริษัทถือหุนใน
ไขการทํางานบริษัทตองนําหนังสือค้ําประกัน
จัสมิน ซับมารีน รอยละ 100
Performance Bond ใหแกเจาของโครงการ ดังนั้น
2. บริษัทและจัสมิน ซับมารีน
บริษัทและจัสมิน ซับมารีน จึงไดรวมกันรับผิดชอบคา
มีกรรมการรวมกัน
ใชจายและเงินประกันในการออกหนังสือค้ําประกัน
5 ทาน คือ
Performance Bond โดยบริษัทเปนผูติดตอธนาคารใน
1. นายทรงฤทธิ์ กุสมุ รสนานันท
2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย
การออกหนังสือค้ําประกัน Performance Bond ใน
การนี้ภายหลังการทํางานแลวเสร็จ บริษัทจะตองคืน
3. นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ
4. นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก
เงินประกันแกจัสมิน ซับมารีน
5. นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล
- เงินค้ําประกันคางจาย

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549

0.62

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ
รายการ
รายการดังกลาวเปนการรวมมือในการดําเนิน
ธุรกิจเพื่อประโยชนทั้งสองฝาย
โดยบริษัท
ประมูลงานการซอมบํารุงเคเบิ้ลใยแกวใตน้ํา
จาก กสท. และวาจางจัสมิน ซับมารีน (ซึ่งเปนผู
เชี่ยวชาญดานเคเบิ้ลใยแกวใตน้ํา) เปนผูดําเนิน
การ โดยมีระยะเวลาโครงการ 24 เดือน สิ้นสุด
เดือนกันยายน 2548 ทั้งนี้ โดยบริษัทและจัสมิน
ซับมารีนแบงภาระความรับผิดชอบเงินประกัน
ในการออกหนังสือค้ําประกัน Performance
Bond เพื่อการดําเนินโครงการตามอัตราสวน
0.62 สวนแบงรายไดที่แตละฝายจะไดรับ ซึ่งถือวา
เปนรายการที่สมเหตุสมผล
อยางไรก็ตาม ตามที่จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
กําหนดนโยบายการประมูลงานอยางชัดเจน
ดังรายละเอียดที่แสดงไวในสวนที่ 2 ขอ 2.1 ดัง
นั้น ในอนาคต การประมูลโครงการซอมบํารุง
โครงขายเคเบิ้ลใยแกวใตน้ําจะกระทําโดยจัสมิน
ซับมารีน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 86

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

4. บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิว
นิเคชั่นส จํากัด (“จัสมิน ซับมารีน”)
(ตอ)

ลักษณะรายการ
2. บริษัทไดวาจางจัสมิน ซับมารีนในการซอมบํารุงเคเบิ้ล
ใยแกวใตน้ําใหแก กสท. จํานวน 2 โครงการ โครงการ
แรก (ตามรายละเอียดขอ (1)) มีอายุสัญญา 24 เดือน
สิ้นสุดเดือนกันยายน 2548 โครงการที่สอง มีอายุ
สัญญา 24 เดือน สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2550
- ตนทุนขายและบริการ
- เจาหนี้การคา
3. บริษัทขายสินคาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใหแก
จัสมิน ซับมารีน
- ขายสินคาและบริการ
- ลูกหนี้การคา
- เงินรับลวงหนา

5. บริษัท จัสมิน สมารทช็อป จํากัด 1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลซึ่งเปน 1. บริษัทออกสัญญาค้ําประกันใหแก จัสมิน สมารทช็อป
(“จัสมิน สมารทช็อป”)
บริษัทแมของบริษัทถือหุนใน
เพื่อใชในการซื้อสินคา โดยมีวงเงินค้ําประกัน 1 ลานบาท
จัสมิน สมารท ช็อป รอยละ 100
ซึ่งภาระค้ําประกันไดสิ้นสุดลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2548
2. บริษัทและจัสมิน สมารทช็อป มี
- คาธรรมเนียมค้ําประกันรับ
กรรมการรวมกัน 4 ทานคือ
1. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท
2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย
3. นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ
4. นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549

12.71

6.21

0.10

-

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ
รายการ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปน
การรวมมือในการดําเนินงานตามปกติ
โดย
บริษัทไดชําระเงินตามสัญญาที่ตกลงรวมกันทั้ง
สองฝาย

รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติและมีราคา
ซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด
0.46
-

0.004

12.63
8.65
0.90
รายการดังกลาวเปนการชวยเหลือทางการเงิน
แกบริษัทในกลุม เนื่องจากในขณะนั้นจัสมิน อิน
เตอรเนชั่นแนลมีปญหาทางการเงินทําใหไม
- สามารถออกหนังสือค้ําประกันใหแกจัสมิน
สมารทช็อปได ในการนี้บริษัทคิดคาธรรมเนียม
ในการออกหนังสือค้ําประกันแกจัสมิน สมารทช็
อป ในอัตรารอยละ 0.75 ซึ่งเปนอัตรา
ที่เทียบเคียงกับอัตราคาธรรมเนียมที่ธนาคาร
เรียกเก็บจากลูกคาชั้นดี
ทั้งนี้ ในอนาคต บริษัทไมมีนโยบายในการ
ค้ําประกันใหแกบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทยอยราย
การดังกลาวเปนการชวยเหลือทางการเงิน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 87

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
6. บริษัท อคิวเมนท จํากัด
(“อคิวเมนท”)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลซึ่งเปน
บริษัทแมของบริษัท ถือหุนใน
อคิวเมนท รอยละ 100
2. บริษัทและอคิวเมนทมีกรรมการ
รวมกัน 5 ทาน คือ
1. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท
2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย
3. นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก
4. นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล
5. นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ

1. อคิวเมนทซื้ออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมจากบริษัท

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

- ขายสินคาและบริการ
2. บริษัทอคิวเมนท ไดจายคาใชจายในการประมูลโครง
การ CDMA แทนบริษัทไดแก คาถายเอกสาร คาอิน
เตอรเนต เปนตน
- ตนทุนขายและบริการ

สวนที่ 2 - 88

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549
0.99

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของราย
การ
รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติและมีราคาซื้อ
0.02 ขายเปนไปตามราคาตลาด
รายการดังกลาวเปนการคาปกติ และมีราคาซื้อ
ขายเปนไปตามราคาตลาด

0.03

-

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

7. บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลซึ่งเปน
บริษัทแมของบริษัทถือหุนในทีที
(“ทีทีแอนดที”)
แอนดที รอยละ 30.00
2. จัสมิน เทเลคอม และ สยามเทล
เทคถือหุนในทีทีแอนดทีรอยละ
0.37
3. บริษัทและทีทีแอนดทีมี
กรรมการรวมกัน 4 ทาน คือ
1. นายปลื้มใจ สินอากร
2. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท
3. นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก
4. นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล

ลักษณะรายการ
บริษัทขายอุปกรณสื่อสารและโทรคมนาคมใหแกบริษัท
ทีทีแอนดที รวมถึงการเขารวมและชนะประมูลโครงการ
บริษัท ทีทีแอนดที
- ขายสินคาและบริการ แบงออกเปน
- การขายสินคาและบริการโดยตรง
- การขายสินคาและบริการที่ Sub Contract จาก
ITC
- ลูกหนี้การคา
- ทีทีแอนดที
- ITC
- เงินรับลวงหนา
- จากทีทีแอนดที
- งานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ
- ทีทีแอนดที
บริษัท เชาอุปกรณ SDH ANALYZER
- ตนทุนขายและบริการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549

สวนที่ 2 - 89

384.12

324.74

112.85
496.97

324.74

114.51
11.40

321.89
-

125.91

321.89

54.33

89.34

0.96

0.83

-

0.01

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ
รายการ
รายการดังกลาวเปนการทําการคาปกติของ
บริษัท โดยราคาซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด
หรือเปนราคาที่ไดจากการประกวดราคาหรือ
การประมูล

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

8. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส 1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลซึ่งเปน
บริษัทแมของบริษัทถือหุนใน เอ
จํากัด (“เอเซียส รีเยนแนล”)
เซียส รีเยนแนลรอยละ 58.84
2. บริษัทและเอเซียส รีเยนแนลมี
กรรมการรวมกัน 5 ทาน คือ
1. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท
2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย
3. นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก
4. นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล
5. นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ
9. บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด
1. อคิวเมนทซึ่งเปนบริษัทลูกของ
(“สมารท ไฮเวย”)
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุน
ในสมารท ไฮเวย รอยละ 67.40
2. บริษัทและสมารท ไฮเวยมี
กรรมการรวมกัน 3 ทาน คือ
1. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท
2. นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก
3. นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
บริษัทไดเชา/ยืมอุปกรณโสตทัศนจากเอเซียส รีเยนแนล
- คาใชจาย
- คาใชจายคางจาย

1. บริษัทซื้ออุปกรณสื่อสัญญาณวงจรเขา
- ตนทุนสินคาและบริการ
- เจาหนี้การคา

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549
0.005
0.0004

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ
รายการ
รายการดังกลาวเปนคาใชจายที่เกิดจากการ
0.003 ดําเนินงานตามปกติ และมีการคิดคาเชา/บริการ
0.0006 ในอัตราเดียวกับการคิดคาบริการที่คิดแกบริษัท
อื่นในกลุม

2.82
3.54

รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติและมีราคา
- ซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด
0.81

1.42
1.51

0.09
1.54

2. บริษัทขายอุปกรณ LAN Switch รุน SR624F
- ขายสินคา
- ลูกหนีก้ ารคา

สวนที่ 2 - 90

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
10. บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด
(“เจไอเน็ต”)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลซึ่งเปน 1. บริษัทใชบริการอินเตอรเนตจาก เจไอเน็ต
บริษัทแมของบริษัทถือหุนในเจ
- คาใชจายอินเตอรเนต
ไอเน็ตรอยละ 65
- คาใชจายคางจาย
2. บริษัทและเจไอเน็ตมีกรรมการ 2. บริษัทขายอุปกรณเชื่อมตอ Optical ใหแก
รวมกัน 2 ทาน คือ
เจไอเน็ต
1. นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก
- ขายสินคาและบริการ
2. นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล

11. บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร 1. บริษัทซื้อหุนสามัญของสยาม
จํากัด (“สยามเทลเทค”)
เทลเทคจํานวนรอยละ 96.07
ของทุนชําระแลวจากจัสมิน อิน
เตอรเนชั่นแนล และตอมา
บริษัทไดซื้อเพิ่มจํานวนรอยละ
1.80 จากผูถือหุนรายยอย 2
ราย เปนผลใหปจจุบัน บริษัทมี
สัดสวนการถือหุนรอยละ 97.87
(ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
สวนที่ 2 ขอ 13.4)

0.33
0.02

- ขายสินคาและบริการ
2. บริษัทใหสยามเทลเทคเชาเครื่องถายเอกสาร
- รายไดอื่น

สวนที่ 2 - 91

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ
รายการ
รายการดังกลาวเปนคาใชจายจากการดําเนิน
0.14 งานปกติและมีราคาซื้อขายเปนไปตามราคา
0.02 ตลาด

0.27

-

0.96

รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติและมีราคา
- ซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด

1. บริษัทรับจางซอมบํารุง Maintenance Supervisor

2. บริษัทและสยามเทลเทคมี
กรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ
1. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท
2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549

0.004

-

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
12. บริษัท ทีเจพี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
(“ทีเจพี”)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลซึ่งเปน 1. บริษัทซื้อทรัพยสิน
บริษัทแมของบริษัทถือหุนใน
- คาเครื่องมือวัด
ทีเจพี รอยละ 100 โดยเปนการ 2. คาใชจายอื่น ๆ
ถือหุนทางตรง รอยละ 80 และ 3. บริษทั ขายอุปกรณทอรอยสายเพื่อรองรับการยายเค
ทางออมผาน อคิวเมนท รอยละ
เบิ้ลอากาศลงใตดินใหกับบริษัท ทีเจพี
20
- ขายอุปกรณ
2. บริษัทและทีเจพีมีกรรมการรวม
- ลูกหนี้การคา
กัน 3 ทาน คือ
- งานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ
1. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท
2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย
3. นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 92

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของราย
การ
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549
รายการดังกลาวเปนคาใชจายจากการดําเนินงาน
0.008
- ปกติและมีราคาซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด
0.0004

-

6.98
-

37.61
2.96

3.25

29.70

ข.

ระหวางบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
1. บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส
จํากัด (มหาชน) (“จัสมิน เทเล
คอม”)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

1. จัสมิน เทเลคอมเปนผูถือหุน
1. สยามเทลเทควาจาง จัสมิน เทเลคอม ในการให
รายใหญในสยามเทลเทคในสัดสวน
บริการซอมบํารุง Maintenance Supervisor
รอยละ 97.87 (ทั้งนี้ ดูรายละเอียด
- ตนทุนขายและบริการ
เพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 13.4)
2. สยามเทลเทคเชาเครื่องถายเอกสาร
- คาใชจายอื่น
2. จัสมิน เทเลคอมและสยามเทลเทค
มีกรรมการรวมกัน 2 ทานไดแก
1. คุณทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท
2. คุณสมบุญ พัชรโสภาคย

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 93

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549

0.96

-

0.004

-

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของราย
การ
รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติและมีการคิด
ราคาซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
2. บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน)
(“จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล”)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เปนผูถือ
หุนใหญใน จัสมิน เทเลคอม ในสัด
สวนรอยละ 76.19 และ จัสมิน เท
เลคอม ถือหุนใหญในสยามเทล
เทคในสัดสวนรอยละ 97.87 (ทั้งนี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2
ขอ 13.4)
2. สยามเทลเทคและจัสมิน อินเตอร
เนชั่นแนล มีกรรมการรวมกัน 2
ทาน ไดแก
1. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท
2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย

1. สยามเทลเทคทําสัญญาจางจัสมิน อินเตอรเนชั่น
แนล เพื่อใหบริการคําปรึกษาและความชวยเหลือ
ดานการจัดการ การบริหารการเงิน การพัฒนา
บุคลากร การประชาสัมพันธ และการพัฒนาธุรกิจ
สัญญามีผลบังคับใชสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548
โดยจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลคิดคาธรรมเนียมเดือน
ละ 200,000 บาท
- คาธรรมเนียมการจัดการ
- คาใชจายคางจาย

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549

1.80
0.86

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของราย
การ
รายการดังกลาวเปนปกติที่บริษัทแมจะใหความ
สนับสนุนทางการเงิน ใหคําปรึกษาในการบริหาร
หรือให บริการสวนงาน Back Office ใหแกบริษัท
ในเครือ เชน การบริหารการเงิน การพัฒนาดาน
บุคลากร การประชาสัมพันธ และการพัฒนาธุรกิจ
เปนตน เพื่อประโยชนทางดานตนทุนการบริหาร
เนื่องจากสยามเทลเทคถือเปนบริษัทขนาดกลาง มี
- จํานวนรายการและความซับซอนไมมากนัก จึงไมมี
ความจําเปนตองมีหนวยงานหรือพนักงานเต็มเวลา
ครบทุกฝายโดยเฉพาะในฝายงานที่ถือเปนฝายงาน
สนับสนุน ดังนั้น ในการที่สยามเทลเทคทําสัญญา
การจัดการกับจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ในการให
บริการหรือใหคําปรึกษาดังกลาว จึงถือไดวาเปน
ประโยชนและสมเหตุสมผล อีกทั้งในสัญญามีการ
กําหนดระยะเวลาการบริการและกําหนดคาธรรม
เนียมบริหารที่ชัดเจน โดยคํานวณจากคาใชจายที่
เกิดขึ้นทั้งหมด เชน เงินเดือนของผูบริหารและ
พนักงานที่เกี่ยวของ คาใชจายในการประชาสัมพันธ
คาใชจายดานการสรรหาบุคลากรเขารวมงาน
เปนตน นํามาหารเฉลี่ยดวยจํานวนพนักงานของ
บริษัทในเครือแตละราย โดยใชหลักการคิดคา
ธรรมเนียมในการจัดการและเงื่อนไขในสัญญาการ
จัดการเหมือนกันทุกบริษัทในกลุมจัสมิน
อยางไรก็ตาม ปจจุบัน สยามเทลเทค ไมมีการตอ
สัญญากับ จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โดยจัสมิน เทเล
คอมจะเปนผูใหการสนับสนุนในบริการดังกลาวแก
สยามเทลเทค

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 94

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

2. บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน) (ตอ)

ลักษณะรายการ
2. สยามเทลเทคทําสัญญาเชาและบริการพื้นที่ชั้น 10
อาคารจัสมินอินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร กับจัสมิน
อินเตอรเนชั่นแนล คิดเปนพื้นที่รวม 654 ตาราง
เมตร ในราคาคาเชา 105 บาท/ตรม./เดือน และคา
บริการ 245 บาท/ตรม./เดือน มีอายุสัญญาเชา 3 ป
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2544 ถึงวันที่ 31
กรกฎาคม 2547 และตอมาเพิ่มพื้นที่เชาเปน
711.50 ตารางเมตร เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
2547 และ 1,000 ตรม. เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
2548 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 โดยไมมีการ
เปลี่ยนอัตราคาเชาและคาบริการทั้งนี้ เมื่อครบ
กําหนด สยามเทลเทคสามารถตออายุสัญญาไดอีก
โดยกําหนดใหมีอัตราคาเชาคงเดิมแตจะสามารถ
เพิ่มอัตราคาบริการไดไมนอยกวารอยละ 5
- คาเชาสํานักงานและคาบริการ
- คาใชจายคางจาย

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549

สวนที่ 2 - 95

3.90
3.04

2.10
3.70

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของราย
การ
สยามเทลเทคเชาพื้นที่สํานักงานชั้น 10 จาก
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ถือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานปกติ โดยเงื่อนไขการเชาและอัตราคา
เชา/คาบริการที่คิดเปนราคาและเงื่อนไขเดียวกัน
กับที่จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลคิดกับบริษัทในกลุม
และใกลเคียงกับที่จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลคิดกับ
บริษัทอื่น อีกทั้งเมื่อไดเปรียบเทียบอัตราคาเชา/คา
บริการกับอาคารสํานักงานอื่นในบริเวณใกลเคียง
กัน พบวาอัตราคาเชา/บริการที่จัสมิน อินเตอรเน
ชั่นแนล คิดกับบริษัทนั้นต่ํากวาอัตราคาเชาของ
อาคารสํานักงานอื่นในบริเวณใกลเคียงที่มี
ลักษณะเดียวกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

2. บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน) (ตอ)

ลักษณะรายการ

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549

3. รายการคิดคาใชจายหรือคาบริการระหวาง สยาม
เทลเทคและจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เชน คาอบ
รมพนักงาน คาโฆษณา คาบริการอินเตอรเนต คา
ถายเอกสาร เปนตน
- คาใชจายอื่น ๆ
- คาใชจายคางจาย

0.90
0.11

4. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ยังชําระคาหุนทีทีแอนด
ทีไมครบจํานวน
- ลูกหนี้คาหุนคางชําระ

4.27

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของราย
การ
รายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท โดยอัตราคาใชจายหรือคาบริการที่คิด
ระหวางกันนั้นเปนอัตราเชนเดียวกับที่สยามเทล
เทคหรือจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล คิดคาใชจาย
0.51 จากบริษัทอื่นในกลุม ซึ่งเปนอัตราที่ต่ํากวาการที่
0.11 สยามเทลเทคจะเปนผูดําเนินการเองทั้งหมด อาทิ
การจัดโครงการอบรมใหความรูแกพนักงาน
เปนตน โดยสยามเทลเทคจะใหมีการจายชําระให
แลวเสร็จภายในรอบบัญชีนั้นๆ หรือในรอบบัญชี
ถัดไป
ในป 2544 สยามเทลเทคไดขายหุนใน ทีทีแอนดที
ใหแก จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลแตไมไดรับชําระ
4.27 เงินทั้งหมด เนื่องจากสยามเทลเทคมิไดยื่นคําขอ
รับชําระหนี้จากเจาหนาที่พิทักษทรัพยของ
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จึงทําใหสยามเทลเทค
ไมสามารถรับชําระหนี้ไดจนถึงขณะนี้
ในปจจุบัน สยามเทลเทคมียอดคาใชจายคางจาย
กับจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ในจํานวนเดียวกัน
กับยอดลูกหนี้คาหุนคางชําระ ซึ่งเทากับ 4.27
ลานบาท โดยผูบริหารคาดวา จัสมิน อินเตอรเน
ชั่นแนล จะจายชําระหุนดังกลาวใหสยามเทลเทค
ภายหลังการออกจากแผนฟนฟู

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 96

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

3. บริษัท พรีเมียม เรียลเอสเตท จํากัด 1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล (ซึ่งเปน
ผูถือหุนใหญในจัสมิน เทเลคอม)
(“พรีเมียม”)
ถือหุน ในพรีเมียมรอยละ 49
2. สยามเทลเทคและ พรีเมียม มี
กรรมการรวมกัน คือ คุณสมบุญ
พัชรโสภาคย

4. บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
(“ทีทีแอนดที”) และบริษัท ทีที
แอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส
จํากัด ซึ่งถือหุนโดยทีทีแอนดที
รอยละ 100

1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล (ซึ่งเปน
ผูถือหุนใหญในจัสมิน เทเลคอม)
ถือหุนในทีทีแอนดทีรอยละ 30.00
2. จัสมิน เทเลคอมและสยามเทลเทค
ถือหุนรวมในทีทีแอนดที รอยละ
0.37
3. สยามเทลเทคและทีทีแอนดทีมี
กรรมการรวมกัน คือ นายทรงฤทธิ์
กุสุมรสนานันท

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของราย
การ

1. บริษัททําสัญญาบริการทําความสะอาด และรักษา
ความปลอดภัย / กําจัดปลวก โดยคิดคาบริการ
21,600 บาท ตอเดือน ในป 2547 ถึงเดือน
มกราคม 2548 สําหรับคาบริการตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 คา
บริการเพิ่มเปน 36,300 บาท ตอเดือน เนื่องจาก
บริษัทไดเชาพื้นที่มากขึ้น

บริษัทไดทําสัญญาวาจางใหบริษทั พรีเมียมในการ
ใหบริการทําความสะอาด รักษาความปลอดภัย/
กําจัดปลวก ซึ่งพรีเมียมเปนผูใหบริการทําความ
สะอาดแกผูเชาทั้งหมดในอาคารจัสมิน อินเตอรเน
ชั่นแนล ทาวเวอร ซึ่งมีการคิดคาบริการตอตาราง
เมตรในอัตราเดียวกัน ซึ่งรายการดังกลาว ถือเปน
คาใชจายในการดําเนินงานปกติของบริษัท

ทั้งนี้ ในป 2548 พรีเมียมไดแจงเปลี่ยนผูใหเชาเปน
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด โดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญา
- คาบริการตาง ๆ
- คาใชจายคางจาย

2.27
0.18

พรีเมียมเปนผูใหบริการแกผูเชาทั้งหมดในอาคาร
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร คาใชจายดัง
กลาวถือเปนคาใชจายในการดําเนินงานปกติของ
บริษัท โดยเงื่อนไขการชําระเงินที่พรีเมียมคิดกับ
1.10 บริษัทเปนราคาและเงื่อนไขเดียวกันที่พรีเมียมคิด
0.18 กับบริษัทในกลุม

511.77
196.70
55.04

รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติ และมีการคิด
ราคาซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด หรือเปนราคา
182.16 ที่ไดจากการประกวดราคาหรือการประมูล
146.27
-

สยามเทลเทคทําสัญญาจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร
วางระบบ ติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร
- ขายสินคาและบริการ
- ลูกหนี้การคา *
- เงินรับลวงหนา (จากงานประมูลโครงการ CC&B)
หมายเหตุ * ลูกหนี้การคารวมงานที่แลวเสร็จแตยังไม
ไดรับชําระ (จากงานประมูลโครงการ
CC&B)

สวนที่ 2 - 97

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

5. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส 1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล (ซึ่งเปน
จํากัด (“เอเซียส รีเยนแนล”)
ผูถือหุนใหญในจัสมิน เทเลคอม)
ถือหุนในเอเซียส รีเยนแนล รอยละ
58.84
2. สยามเทลเทคและเอเซียส รีเยนแนล
มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ
1. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท
2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย

บริษัทไดเชา / ยืมอุปกรณโสตทัศนจากเอเซียส รีเยน
แนล
- คาใชจาย

6. บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด 1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล (ซึ่งเปน
(“เจไอเนต”)
ผูถือหุนใหญในจัสมิน เทเลคอม)
ถือหุนในจัสมิน อินเตอรเนต รอยละ
65
2. สยามเทลเทคและ เจ ไอ เน็ต
มีกรรมการรวมกัน คือ นายพิสิฐ
ตันติโรจนกิจการ

บริษัทใชบริการอินเตอรเนตจากเจไอเน็ต

7. ที เจ พี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
(“ที เจ พี”)

- คาใชจายอินเตอรเนตและคาบริการอื่นๆ
- คาใชจายคางจาย

1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล (ซึ่งเปน 1. ซื้อเครื่องใชสํานักงานจาก ที เจ พี
ผูถือหุนใหญในจัสมิน เทเลคอม)
ถือหุนในทีเจพี รอยละ 100 โดย
เปนการถือหุนทางตรง รอยละ 80
และทางออมผาน อคิวเมนท รอย
ละ 20
2. สยามเทลเทคและทีเจพีมีกรรมการ
รวมกัน 2 ทาน คือ
1. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท
2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 98

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549

0.03

0.31
0.03

0.12

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของราย
การ
รายการดังกลาวเปนคาใชจายที่เกิดจากการ
ดําเนินงานตามปกติ และมีการคิดคาเชา/บริการ
0.01 ในอัตราเดียวกับการคิดคาบริการที่คิดแกบริษัท
อื่นในกลุม

รายการดังกลาวเปนคาใชจายจากการดําเนินงาน
0.18 ปกติและมีราคาซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด
0.10

- รายการดังกลาวเปนคาใชจายจากการดําเนินงาน
ปกติและมีราคาซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
8. บริษัท จัสมิน สมารทช็อป จํากัด
(“จัสมิน สมารทช็อป”)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เปนผูถือ
หุนใหญใน จัสมิน เทเลคอม ในสัด
สวนรอยละ 76.19 และ จัสมิน เทเล
คอม ถือหุนใหญในสยามเทลเทค
ในสัดสวนรอยละ 97.87 (ทั้งนี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2
ขอ 13.4) และจัสมิน อินเตอรเนชั่น
แนล ถือหุนในจัสมิน สมารทช็อป
รอยละ 100
2. สยามเทลเทค
และจัสมิน
สมารทช็อป มีกรรมการรวมกัน 2
ทาน คือ
1. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท
2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย

บริษัทซื้อเครื่องใชสํานักงานจาก จัสมิน สมารทช็อป

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

- คาใชจาย
- คาใชจายคางจาย

สวนที่ 2 - 99

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549
-

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของราย
การ
รายการดังกลาวเปนคาใชจายจากการดําเนินงาน
0.02 ปกติและมีราคาซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด
-

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2548 30 มิ.ย. 2549

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

9. บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิว
นิเคชั่นส จํากัด (“จัสมิน ซับมารีน”)

1. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เปนผูถือ
หุนใหญใน จัสมิน เทเลคอม ในสัด
สวนรอยละ 76.19 และ จัสมิน เทเล
คอม ถือหุนใหญในสยามเทลเทค
ในสัดสวนรอยละ 97.87 (ทั้งนี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2
ขอ 13.4) และจัสมิน อินเตอรเนชั่น
แนล ถือหุนในจัสมิน ซับมารีน รอย
ละ 100
2. สยามเทลเทค และจัสมิน สมารทช็
อป มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ
1. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท
2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย

บริษัทมีคาใชจายซึ่ง จัสมิน ซับมารีน ไดจายแทนไป
กอน
- คาใชจาย

-

0.07

- คาใชจายคางจาย

-

-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 100

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของราย
การ
รายการดังกลาวเปนการคาปกติ และมีราคาซื้อ
ขายเปนไปตามราคาตลาด

11.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
การทํารายการระหวางกันที่ผานมาเปนไปตามธุรกรรมทางการคาปกติของบริษัทหรือเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติ
ทางการคาทั่วไปของบริษัทอื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัท ซึ่งถือไดวามีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผล บริษัทไดมีการคิดราคา
คาตอบแทน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายในราคาตลาดหรือราคายุติธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและไดใหความเห็น
ในการทํารายการไวแลว ดังรายละเอียดขางตน
11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติใหทํารายการระหวางกัน
ที่ผานมา การทํารายการระหวางกันเปนการใหบริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไข
ทางการคาปกติ และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ ดังนั้น ในการทํารายการระหวางกันที่ผานมา คณะกรรมการบริษัท หรือ
ผูบริหาร หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดอนุมัติการทํารายการตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่มีอยู
สําหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันภายหลังจากที่บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและ/หรือเขาจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในรายการที่กรรมการหรือบุคคลผูที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอันใดกับบริษัท ใหบุคคลนั้นๆ ไมมีสิทธิออกเสียงลงมติหรืออนุมัติ
ในการทํารายการระหวางกันนั้นๆ เวนแตเปนกรณีที่ไดรับการพิจารณายกเวนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
11.4.1 บริษัทกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันในปจจุบันและในอนาคต ดังนี้ ในการทํารายการระหวาง
กันใดๆ บริษัทจะกําหนดขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามราคาและเงื่อนไขทางการคาที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเท
ผลประโยชน และใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนดตางๆ ทั้งนี้ บริษัทคาดวาจะยังคงมีรายการระหวางกันเกิดขึ้นอยางตอเนื่องใน
อนาคต อาทิ รายการที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมปกติทางการคา ไดแก การขายสินคาและใหบริการ การเชาสํานักงาน การออกหนังสือ
ค้ําประกันใหแกบริษัทยอย และคาใชจายอื่นๆ เปนตน ทั้งนี้ บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหเปนผูดําเนินการตรวจสอบและ
ใหความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการ และพิจารณาเปดเผยขอมูลของรายการระหวางกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ใหมีความถูกตองและครบถวนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอ
กําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให
มีบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชีของบริษัท หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ เปนผูให ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกัน
ดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทไมมีนโยบายรายการระหวางกันที่ไมใชการทําธุรกรรมปกติทางการคา อาทิ การออก
หนังสือค้ําประกันใหบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทยอย เปนตน อยางไรก็ตาม หากมีกรณีดังกลาวเกิดขึ้น บริษัทนําเสนอใหคณะ
กรรมการตรวจสอบพิจารณา พรอมชี้แจงเหตุผลและความจําเปนโดยละเอียด
นอกจากนี้ รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล การทํารายการเกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน
ที่สําคัญของบริษัท และจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีของบริษัทหรือผูเชี่ยวชาญอิสระ (แลวแตกรณี) เปนผูดําเนินการ
ตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปดเผยขอมูลของรายการระหวางกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 101

11.4.2 ปจจุบัน บริษัทมีสัญญา Sub Contract แกบริษัทในกลุมจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ดังนี้
1)

สัญญาบํารุงรักษาโครงการ SRT-10 ของการรถไฟแหงประเทศไทย ระหวาง บริษัทกับ จัสมิน อิน

เตอรเนชั่นแนล
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลเปนผูประมูลโครงการเนื่องจากจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลเปนผูมีคุณสมบัติใน
การประมูลงานโดยมีประวัติการประมูลงานกับการรถไฟแหงประเทศไทยในอดีต โดยจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลไดวาจาง (หรือ Sub
Contract) ใหแกบริษัทเปนผูดําเนินการ โดยมีระยะเวลาโครงการ 2 ป สิ้นสุดป 2549 ทั้งนี้ ในอนาคต บริษัทจะเปนผูประมูลงานเอง
โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการประมูลตามที่แสดงรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.1
2)

โครงการซอมบํารุงเคเบิ้ลใยแกวใตน้ําใหแก กสท. ระหวาง บริษัทกับ จัสมิน ซับมารีน

บริษัทเปนผูประมูลโครงการเนื่องจากบริษั ทเปนผูมีประสบการณ ในการประมูลงานและมีความ
สัมพันธอันดีกับ กสท. โดยบริษัทไดวาจาง (หรือ Sub Contract) ใหแกจัสมิน ซับมารีน เปนผูดําเนินการ โครงการดังกลาวไดสิ้นสุดแลว
อยางไรก็ตาม หากมีลักษณะงานซอมบํารุงเคเบิ้ลใยแกวใตน้ําในอนาคต จัสมิน ซับมารีน จะเขารวมประมูลงานเอง โดยจะปฏิบัติตาม
นโยบายการประมูลตามที่แสดงรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.1
3)

โครงการงานกอสรางทอรอยสายเคเบิ้ลโทรศัพท ระหวาง บริษัทกับ ทีเจพี

เนื่องจากทีเจพี ซึ่งเปนผูชนะการประมูลโครงการงานกอสรางทอรอยสายเคเบิ้ลโทรศัพทจาก ทีโอที ได
หยุดการดําเนินกิจการ ดังนั้น ทีเจพี จึงไดวาจาง หรือ Sub Contract โครงการดังกลาวใหบริษัทเปนผูดําเนินการตอ โดยมีกําหนดระยะ
เวลาสงมอบโครงการ ป 2549
11.4.3 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนลไดกําหนดนโยบายการทํารายการระหวางกันของกลุมจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
และ กลุมจัสมิน เทเลคอม เรื่อง การวาจางใหติดตั้งระบบหรือการซื้อขายสินคาระหวางกัน เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนในอนาคตและสรางความชัดเจนและความโปรงใสในการปฏิบัติ และ โดยจะนําไปสูประโยชนสงู สุดตอไป สรุปไดดัง
นี้
1) ลักษณะของรายการที่ตองปฏิบัติตามนโยบายขางตน ไดแก การทําธุรกรรมการคาระหวางกลุม
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล และ กลุมจัสมิน เทเลคอม (ซึ่งประกอบดวยจัสมิน เทเลคอมและสยามเทลเทค) ในรายการธุรกิจปกติ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อวาจางใหดําเนินการติดตั้งระบบหรือการซื้อขายสินคาระหวางกัน
2)

แนวทางปฏิบัติของผูซื้อ
ก. ฝายผูวาจางหรือผูซื้อจะจัดใหมีกระบวนการเปดประมูลเปนการทั่วไป (Open Bidding) ใน
ลักษณะเชนเดียวกันกับการซื้อสินคาจากผูผลิตหรือผูขายสินคารายอื่นๆโดยเชิญผูเสนอราคาอยางนอย 3 รายเพื่อทําการเปรียบเทียบ
ข. การคัดเลือกจะใชวิธีการเปรียบเทียบโดย
• กรณีคุณสมบัติเทากัน : ใหเลือกผูที่ผานคุณสมบัติดานเทคนิคและเปนผูที่เสนอราคาต่ํา
ที่สุด
• กรณีคุณสมบัติดีกวา : ใหเลือกผูที่ผานคุณ สมบั ติดานเทคนิคและเปนผูที่เสนอราคา
ใกลเคียงกับราคาถัวเฉลี่ยของผูที่ผานคุณสมบัติดานเทคนิค
3) แนวทางปฏิบัติของผูขายนั้นกําหนดใหฝายที่ตองการขายหรือใหบริการจะตองยื่นเสนอราคาในการ
ประมูลเปนการทั่วไป (Open Bidding) โดยกําหนดราคาที่ยื่นประมูลเปนราคาตนทุนบวกกําไรที่เปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - 102

11.5 มาตรการคุมครองผูลงทุน
บริษัทมีขอกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหวางกันและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินของบริษัทในขอบังคับของ
บริษัท โดยกําหนดใหกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอันใด ไมมีสิทธิ
ออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะ
สมของรายการและพิจารณาเปดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจําปของบริษัท
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดหา
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะ
กรรมการหรือผูถือหุนของบริษัทแลวแตกรณี
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