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5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1 ลูกหน้ีการคา
(1) นโยบายการรับรูรายได

บริษทัรับรูรายไดจากการขายสินคา เมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว
(2) นโยบายการตั้งสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

บริษัทประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีการคาแตละรายท่ีคาดวาจะไมไดรับชํ าระหน้ี โดยมี
นโยบายตัง้คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสํ าหรับลูกหน้ีท่ีเกินกํ าหนดชํ าระ 120 วัน ในอัตรารอยละ 100

สํ าหรับมูลคาลูกหน้ีการคาในป 2544 มีดังน้ี
         (หนวย : ลานบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 สดัสวนรอยละเทียบกับสินทรัพยรวม
ลูกหนี้การคา 283.93 23.53
ตั๋วเงินรับ 30.94 2.56
รวม 314.87 26.09
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3.17) (0.26)
รวม 311.70 25.83
สินทรัพยรวม 1,206.88 100.00

5.2 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือจดัเปนสินทรัพยหลักท่ีใชในการดํ าเนินงานของบริษัท โดยมูลคาสินคาคงเหลือจะแสดงมูลคา

ตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ํ าหนัก (Moving Average) หรือมลูคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตมูลคาใดจะตํ่ ากวา
สํ าหรับยอดสินคาคงเหลือในชวง 3 ป ท่ีผานมา มีรายละเอียดดังน้ี

(หนวย : ลานบาท)
ประเภทของสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2542 2543 2544*
โทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม 82.26 303.59 413.42
อุปกรณและอะไหลซอม 6.24 8.61 12.35
รวม 88.50 312.20 425.77
หมายเหตุ * ยอดสินคาคงเหลือในป 2544 แสดงดวยยอดรวมของบริษัทและบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทไดเขาซ้ือกิจการใน

บริษัท เทเลแม็กซ เอเชีย คอรปอเรช่ัน จํ ากัด เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2544

5.3 อาคาร ท่ีดิน ซึ่งเปนท่ีตั้งของสํ านักงาน และอุปกรณ
สินทรัพยถาวรหลักของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม  2544 ประกอบดวย

( หนวย : ลานบาท)
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สินทรัพย มูลคาทางบัญชี(ราคาสุทธิ)
ท่ีดิน 67.20
อาคาร 176.43
เคร่ืองใชสํ านักงาน 22.62
เคร่ืองมือในการซอมแซมโทรศัพทและอุปกรณ 12.02
เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง 30.48
ยานพาหนะ 10.19
ระบบพัฒนาโปรแกรม 10.54
                 รวม 329.48

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทไดนํ าท่ีดิน พรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทท้ังจํ านวน ไปเปนหลักทรัพยคํ้ า
ประกนัเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง

นอกจากสินทรัพยถาวรของบริษัทและบริษัทยอยดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังไดมีการเชาอาคารสํ านักงาน
เพ่ือใชประกอบธุรกิจและใหบริษัทยอยเชาชวงใน 2 ทํ าเลท่ีตั้ง ไดแก

1. หองเลขท่ี 2 เอ � แอล 7 เอ ในชั้นท่ี 2 ของ บริษัท งามวงศวาน ชอปปงมอลล จํ ากัด  เลขท่ี 30/39
� 50 หมูท่ี 2 ถนนงามวงศวาน แขวงบางเขน เขตอํ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2. หองเลขท่ี 2 เอ �อาร 16 ในชั้นท่ี 2 ของ เดอะมอลล ชอปปงเซ็นเตอร (หัวหมาก) เลขท่ี 1909 ถนน
รามค ําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ

สํ าหรับรายละเอียดของสัญญาเชาระหวางบริษัทและบริษัทยอยมีรายละเอียดดังน้ี
(1) สัญญาเชาสถานท่ี

สถานท่ี    : ชั้น 4 อาคารเอ็ม ล้ิงค  เลขท่ี 73 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท
   แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10250

คูสัญญา    : บริษทั เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) (ผูใหเชา)
   : บริษทั เทเลแม็กซ เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด  (ผูเชา)

ระยะเวลา  : 1 มถินุายน 2544 ถึง 31 พฤษภาคม 2547 (จํ านวนรวม 3 ป)
โดยผูเชาตกลงวาจะใหผูใหเชาไดเชาสถานท่ีดังกลาว ตามสัญญา
ภายใตเงื่อนไขท่ีตกลงกันใหม

อัตราคาเชา  : เดอืนละ 100,000 บาท

(2) สัญญาเชาชวงสถานท่ี
สถานท่ี : หองเลขท่ี 2 เอ � แอล 7 เอ ในชั้นท่ี 2 ของ บริษัท งามวงศวาน

ชอปปงมอลล จํ ากัด  เลขท่ี 30/39 � 50 หมูท่ี 2 ถนนงามวงศวาน
แขวงบางเขน เขตอํ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คูสัญญา    : บริษทั เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) (ผูใหเชาชวง)
: บริษทั เทเลแม็กซ เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด  (ผูเชาชวง)

ระยะเวลา  : 17 กนัยายน 2544 ถึง 16 กันยายน 2547 (จํ านวนรวม 3 ป)
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โดยผูเชาตกลงวาจะใหผูใหเชาไดเชาสถานท่ีดังกลาว ตามสัญญา
ภายใตเงื่อนไขท่ีตกลงกันใหม

อัตราคาเชา : เดอืนละ 50,000 บาท

(3) สัญญาเชาชวงสถานท่ี
สถานท่ี : หองเลขท่ี 2 เอ �อาร 16 ในชั้นท่ี 2 ของ เดอะมอลล ชอปปงเซ็นเตอร

(หัวหมาก) เลขท่ี 1909 ถนนรามคํ าแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพฯ

คูสัญญา  : บริษทั เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) (ผูใหเชาชวง)
: บริษทั เทเลแม็กซ เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด  (ผูเชาชวง)

ระยะเวลา  : 1 มถินุายน 2544 ถึง 31 พฤษภาคม 2547 (จํ านวนรวม 3 ป)
โดยผูเชาตกลงวาจะใหผูใหเชาไดเชาสถานท่ีดังกลาว ตามสัญญา
ภายใตเงื่อนไขท่ีตกลงกันใหม

อัตราคาเชา  : เดอืนละ 60,000 บาท

สํ าหรับสิทธิการเชาของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 มีดังน้ี
(หนวย : ลานบาท)

สิทธิการเชา 19.10
หัก คาเผ่ือมูลคาเส่ือมส้ิน (2.18)
สทิธิการเชาสุทธิ 16.92

5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายการลงทุนไปในธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวของกับธุรกิจท่ีบริษัทดํ าเนินธุรกิจอยู

โดยมสัีดสวนการลงทุนท่ีทํ าใหบริษัทมีอํ านาจในการควบคุม หรือมีสวนรวมในการกํ าหนดนโยบายท่ีสํ าคัญตอ
การดํ าเนินธุรกิจ

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษัทยอย 1 บริษัท คือ บริษัท เทเลแม็กซ เอเชีย
คอรปอเรชั่น จํ ากัด โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ชื่อบริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ ทุนชํ าระ
แลว

(ลานบาท)

รอยละ
การถือ
หุน

ตนทุนเงินลงทุน
(ลานบาท)

มูลคาเงินลงทุน
(ลานบาท)

31 ธ.ค 2544
บริษัท เทเลแม็กซ เอเชีย
คอรปอเรช่ัน จํ ากัด

ตัวแทนจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ี 30.00 100.00 29.99 58.83


