บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2548 และ 2547

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 งบกําไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปเฉพาะ
ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน ผูรับผิดชอบตอ
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูร บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ
งบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกํา หนดใหขา พเจาตอ ง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจดั ทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา พเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลา วใหขอสรุปที่เปน
เกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25 บริษัทฯเปดเผยขอมูลทางการเงินจํา แนกตามสว น
งานทางธุรกิจ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 เรื่อ ง การเสนอขอ มูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน ยกเวน
ขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯไมสามารถเปดเผยขอมูลไดดว ยเหตุผล
ตามที่กลาวในหมายเหตุนั้น
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ขาพเจาเห็นวา ยกเวนการไมเปด เผยขอมูลตามที่กลาวไวในวรรคกอน งบการเงินขา งตน นี้แสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุด วันเดียวกันของบริษัท
จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2548
และ 2547 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปเฉพาะของบริษัท จัส มิน
เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ณรงค พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ : 27 กุมภาพันธ 2549
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บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2548
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
รวมลูกหนี้การคา
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ตนทุนโครงการจายลวงหนา
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการอื่น
เงินมัดจําคาสินคาและบริการ
ลูกหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพยเผื่อขาย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
เงินมัดจํา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
6,7
6
7
8

7

9
10
11
12

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547

691,850,945
6,348,163

254,906,709
5,965,987

462,674,305
-

371,570,719
348,222,114
719,792,833
4,275,514
109,144,212

174,875,688
343,138,177
518,013,865
6,787
108,092,191

80,702,367
420,286,619
500,988,986
458,250
105,515,859

28,988,845
5,585,871
34,791,482
71,080,123
46,541,603
49,319,794
22,448,858
258,756,576
1,790,168,243

3,927,499
3,023,058
4,217,533
18,214,465
46,541,602
31,033,514
9,917,421
116,875,092
1,003,860,631

5,023,315
11,948,374
21,787,673
22,147,524
25,748,028
3,643,881
90,298,795
1,159,936,195

58,114,112
69,057,758
570,920,903
4,004,150
702,096,923
2,492,265,166

44,327,629
97,851,314
51,815,880
563,352,224
2,591,198
759,938,245
1,763,798,876

48,722,231
74,243,768
560,553,899
2,532,448
686,052,346
1,845,988,541

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2548
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้ทรัสตรีซีท
เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ตนทุนโครงการคางจาย
เงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินรับลวงหนาจากกิจการอื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เงินปนผลคางจาย
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547

13
14

290,081,825
88,024,410

960,928
88,024,410

15,960,522
122,290,940

7

3,645,631
372,176,511
375,822,142
5,270,712
10,416,000

3,645,631
282,283,654
285,929,285
1,061,169
10,416,000

1,284,000
513,032,972
514,316,972
2,067,932
816,000

101,590,507
109,372,845
29,715,243
63,790,470
185,794,400
13,443,597
16,966,068
520,673,130
1,290,288,219

24,096,495
54,329,770
27,854,710
52,328,487
11,007,710
7,942,558
177,559,730
563,951,522

46,604,812
78,009,207
42,326,651
43,930,070
5,174,446
10,753,926
226,799,112
882,251,478

68,768,000
68,768,000
1,359,056,219

68,768,000
68,768,000
632,719,522

79,184,000
79,184,000
961,435,478

7
15

7

16

15

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2548
หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 726,250,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(2547 : หุนสามัญ 685,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 525,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนตางระหวางราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยที่อยูภายใต
การควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547

17

726,250,000

726,250,000

685,000,000

17
17

525,000,000
62,500,000

525,000,000
62,500,000

525,000,000
62,500,000

2.3

8,157,637

8,157,637

11

19,820,747

19,820,747

43,572,135

18

33,788,018
481,812,952
1,131,079,354
2,129,593
1,133,208,947
2,492,265,166

33,788,018
481,812,952
1,131,079,354
1,131,079,354
1,763,798,876

20,682,016
232,798,912
884,553,063
884,553,063
1,845,988,541

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

-

-

-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2548
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขายและการบริการ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
สวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

21

22

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547

1,500,950,526
5,056,029
1,506,006,555

1,263,827,191
1,499,366
6,965,025
3,587,284
1,275,878,866

1,414,784,028
11,373,386
4,774,801
1,430,932,215

979,218,540
140,026,848
1,503,449
1,755,930
1,122,504,767
383,501,788
(6,280,777)
(114,949,385)
262,271,626
(151,584)
262,120,042

778,245,026
123,432,330
1,500,000
903,177,356
372,701,510
(1,708,986)
(108,872,482)
262,120,042
262,120,042

1,012,909,504
112,065,206
1,125,000
1,126,099,710
304,832,505
(553,555)
(90,638,640)
213,640,310
213,640,310

0.50

0.50

0.52

525,000,000 หุน

525,000,000 หุน

410,245,902 หุน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2548
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน :
กําไรสุทธิ
262,120,042
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิสําหรับป
151,584
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
1,382,072
ตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
1,495,626
ขาดทุน (กําไร) จากการขายอุปกรณ
(406,917)
คาเสื่อมราคา
81,280,791
คาความนิยมติดลบตัดจําหนาย
(152,942)
345,870,256
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา
(53,845,827)
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
451,463
สินคาคงเหลือ
(2,102,665)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(73,514,125)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
(43,900)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
(187,513,685)
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
(1,545,543)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(45,278,247)
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
(17,522,273)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547
262,120,042

213,640,310

(6,965,025)
1,820,576
(406,917)
80,838,497
(152,942)
337,254,231

4,557,930
1,876,801
56,817,326
276,892,367

(16,688,985)
451,463
(2,576,332)
(26,576,297)
(58,750)

67,663,128
(424,043)
(42,029,192)
10,409,316
(110,323)

(230,544,157)
(1,006,763)
(49,239,382)
11,015,028

141,537,287
(2,431,713)
92,460,863
(127,893)
543,839,797

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2548
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน :
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 10)
เงินสดรับสุทธิจากการลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 10)
เงินฝากสถาบันการเงินลดลง
ซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้ทรัสตรีซีทลดลง
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

5,633,672
372,168,898
4,374,362
(84,361,806)
491,416
298,306,542

(5,965,987)
(83,899,210)
4,394,602
(83,721,321)
491,416
(168,700,500)

17,463,557
(291,443,106)
215,416
(273,764,133)

(16,525,099)
(34,266,530)
(816,000)
(51,607,629)
229,176,640
462,674,305
691,850,945

(14,999,594)
(34,266,530)
(816,000)
(50,082,124)
(207,767,596)
462,674,305
254,906,709

10,180,428
(120,923,961)
11,200,000
187,500,000
87,956,467
358,032,131
104,642,174
462,674,305

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :
เงินสดจายระหวางปสําหรับ :
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547

107,771,751
19,967,973

-

100,474,065
7,557,620

-

66,916,273
18,805,924

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
สวนตางระหวางราคา

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว

ยอดคงเหลือปลายป 2547

525,000,000

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ
62,500,000

ซื้อเงินลงทุนใน

กําไร (ขาดทุน)

บริษัทยอยที่อยู

ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

ภายใตการควบคุม

จากการ

เดียวกันกับมูลคา

เปลี่ยนแปลงมูลคา

สุทธิตามบัญชีของ
บริษัทยอย

ของเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเผื่อขาย

-

43,572,135

กําไรสะสม
สํารอง
ตามกฎหมาย
20,682,016

สวนของผูถือหุน

ยังไมไดจัดสรร
232,798,912

สวนนอยใน
บริษัทยอย

รวม

-

884,553,063

สวนตางระหวางราคาซื้อเงินลงทุนใน
บริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนลดลง

-

-

8,157,637

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(23,751,388)

-

-

-

8,157,637

-

-

-

(23,751,388)

โอนกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรไป
สํารองตามกฎหมาย

18

กําไรสุทธิสําหรับป
สวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือปลายป 2548

525,000,000

62,500,000

8,157,637

19,820,747

13,106,002
33,788,018

(13,106,002)

-

262,120,042

-

481,812,952

2,129,593
2,129,593

262,120,042
2,129,593
1,133,208,947
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือปลายป 2546
หุนสามัญจากการเพิ่มทุน
หุนปนผลจายระหวางกาล
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
โอนกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรไป
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือปลายป 2547
สวนตางระหวางราคาซื้อเงินลงทุนใน
บริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนลดลง
โอนกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรไป
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือปลายป 2548

17
17

18

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว

กําไรสะสม
สํารอง
ตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

รวม

100,000,000
125,000,000
300,000,000
-

62,500,000
-

-

30,393,561
13,178,574

10,000,000
-

329,840,618
(300,000,000)
-

470,234,179
187,500,000
13,178,574

525,000,000

62,500,000

-

43,572,135

10,682,016
20,682,016

(10,682,016)
213,640,310
232,798,912

213,640,310
884,553,063

8,157,637
-

(23,751,388)

8,157,637

19,820,747

18

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สวนตางระหวาง
กําไร (ขาดทุน)
ราคาซื้อเงินลงทุนใน
ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
บริษัทยอยที่อยูภายใต
จากการ
การควบคุมเดียวกัน
เปลี่ยนแปลงมูลคา
กับมูลคาสุทธิตาม
ของเงินลงทุนใน
บัญชีของบริษัทยอย
หลักทรัพยเผื่อขาย

525,000,000

62,500,000

13,106,002
33,788,018

(13,106,002)
262,120,042
481,812,952

8,157,637
(23,751,388)
262,120,042
1,131,079,354
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ไดจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํา กัดตามกฎหมายไทยเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2538 และมีบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนบริษัทใหญ บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจ
หลักคือธุรกิจงานโครงการวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจใหเชาเครื่อ งโทรศัพทส าธารณะ และ
ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ บริ ษั ทฯมี ที่อ ยู จ ดทะเบี ยนตั้ งอยู เลขที่ 200 หมู ที่ 4 ชั้ น 9 อาคารจั ส มิ น อิ น เตอร เ นชั่ น แนล
ทาวเวอร ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2549
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
2.1

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (ตอไป
เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด (ตอ ไปเรียกวา “บริษัทยอย”) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ :บริษัท

บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด

ประเภทกิจ การ
ออกแบบและจัดทําระบบ
คอมพิวเตอรพรอมทั้ง
พัฒนาซอฟแวรและการ
จําหนายอุปกรณ
คอมพิวเตอร

อัตรารอยละของ
การถือหุนโดยบริษัทฯ
2548
2547
97.87
-

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ
ไทย

สินทรัพยรวมของ
รายไดรวมของบริษัทยอย
บริษัทยอยคิดเปน
คิดเปนอัตรารอยละ
อัตรารอยละในงบดุลรวม ในงบกําไรขาดทุนรวม
2548
2547
2548
2547
33.1
15.3
-

2.2

ยอดคงคา งและรายการระหวา งกันที่มีส าระสําคัญ ของบริษั ทฯและบริ ษัทยอ ย ยอดเงิ นลงทุนใน
บริษัทยอยของบริษัทฯ และทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว

2.3

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 ในระหวางป 2548 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนใน
บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด ในราคาต่ํากวามูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย
เปนจํานวนประมาณ 8.2 ลานบาท บริษัทฯไดบันทึกผลตางดังกลาวไวในสวนของผูถือหุนในงบดุล
ภายใตรายการ “สวนตางระหวางราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน กับ
มูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย”
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :3.1 รายไดจากการขายและการบริการ
รายไดจากการขายสินคาถือเปนรายไดเมื่อไดสงมอบสินคาและโอนกรรมสิทธิในสินคาใหกับ
ลูกคาแลว
รายไดจากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารและโทรคมนาคมพรอมการจัดหาอุปกรณที่
เกี่ยวของจะรับรูเปนรายไดตามขั้นความสําเร็จของงาน
รายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาจะรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว
รายไดจากการใหเชาโทรศัพทสาธารณะรับรูรายไดตามระยะเวลาของการใหเชาและตามอัตรา
ที่กําหนดไวในสัญญาเชา
3.2 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได จํานวนสํารองดังกลา วนี้ประมาณขึ้นจาก
ประสบการณในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบดุล
3.3 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (โดยวิธีตนทุนเฉพาะเจาะจง) หรือมูลคา สุทธิที่ค าดวา
จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
3.4 เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอย (ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ) แสดงตามวิธีสว นไดเสีย ซึ่งการ
บันทึกตามวิธีสวนไดเสียนี้เงินลงทุนจะบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อมา เงินลงทุนนี้จะถูกปรับดวย
สวนไดเสียที่เกิดจากผลการดําเนินงานของบริษัทยอยตามอัตราสวนการลงทุนของบริษัทฯ
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3.5 เงินลงทุนระยะยาว
เงิ น ลงทุ น ระยะยาวที่ เ ป น เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ในความต อ งการของตลาด ซึ่ ง ถื อ เป น
หลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยจดทะเบียนคํานวณจากราคา
เสนอซื้อครั้งลาสุด ณ วันสิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทย และรับรู
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อ ขายเปน รายการแยกตางหากในสว นของผูถือ หุน
และจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายเงินลงทุนนั้นไปแลว
ตนทุนของเงินลงทุนคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
3.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาเสือ่ มราคาสะสม
ค า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ คํ า นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เ ส น ตรงตามอายุ ก ารใช งาน
โดยประมาณดังตอไปนี้ :อาคาร
เครื่องโทรศัพทสาธารณะ
สิ่งปรับปรุงอาคารและสินทรัพยเชา
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ
-

20 ป
10 ปแตไมเกินอายุสัญญาเชาที่เหลือ
5 ป
3, 5, 6.67 ป
5 ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง
บริษัทฯและบริษัทยอยจะพิจารณาการบันทึกขาดทุนจากการดอยคา หากมีขอชี้บงวา มูลคา ที่
คาดวาจะไดรับคืนอาจต่ํากวามูลคาสุทธิตามบัญชี
3.7 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เป นเงิ น ตราตา งประเทศซึ่งเกิด ขึ้น ระหวางปได แ ปลงคา เปน เงิน บาทโดยใชอั ตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่
ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล เวนแตรายการที่ไดตกลง
อัตราแลกเปลี่ยนลวงหนากับสถาบันการเงินไวจะใชอัตราที่ตกลงกันนั้นแทน
กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
3.8 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายความรวมถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งถึง
กําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และปราศจากภาระผูกพัน
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3.9 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเปนกํา ไรตอ หุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํา นวณโดยการหาร
กําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป โดยไดมกี าร
ปรับจํานวนหุนสามัญตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการแตกหุน และการจาย
หุนปนผลระหวางกาลถือเสมือนวาการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนไดเกิดขึ้นตั้งแตวันแรกของป
3.10 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีฝา ยบริหารอาจตองใชการ
ประมาณการรายการบั ญ ชี บางรายการ ซึ่ งมี ผ ลกระทบต อจํ า นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่
ประมาณไว
4. การแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 ไดมีมติอ นุมัติใ ห
แปรสภาพบริ ษัท ฯจากบริ ษัทจํ ากั ดเป นบริ ษัทมหาชนจํ า กัด ตามกฎหมายว าดว ยบริ ษัทมหาชนจํ ากัด ซึ่ ง
บริษัทฯไดจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2547
5. เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงิน
ยอดคงเหลือดังกลาวเปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งบริษัทฯและบริษัท
ยอยไดนําไปวางไวกับธนาคารเพื่อค้ําประกันการออกหนังสือค้ําประกันธนาคาร
6. ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 แยกตามอายุลูกหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ :(หนวย : บาท)
ระยะเวลาคางชําระ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2548
2547
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
252,946,494
105,604,047
80,702,367
ไมเกิน 3 เดือน
118,624,225
69,271,641
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
นานกวา 12 เดือน
รวม
371,570,719
174,875,688
80,702,367
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ระยะเวลาคางชําระ
กิจการอืน่
ยังไมถึงกําหนดชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
นานกวา 12 เดือน
รวม
รวมลูกหนีก้ ารคา

งบการเงินรวม
2548
119,231,749
226,087,423
975,621
284,620
1,642,701
348,222,114
719,792,833

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547
118,092,478
222,927,958
194,050
284,620
1,639,071
343,138,177
518,013,865

160,109,963
183,133,642
73,696,577
3,346,437
420,286,619
500,988,986

ยอดลูกหนี้การคากิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ไดรวมยอดคา งรับจากบริษัทที่มี
รัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ :ระยะเวลาคางชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
นานกวา 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2548
93,699,242
215,387,423
781,571
1,642,701
311,510,937

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547
92,559,972
153,654,143
212,227,957
164,200,361
73,696,577
1,639,071
3,346,437
306,427,000
394,897,518

บริษัทฯไดโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้บางสวนใหกับธนาคารเพื่อเปนหลักประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารเหลานั้น บริษัทยอยไดโอนสิทธิใ นการรับชําระเงินจากลูกหนี้สวนใหญใหกับ
ธนาคารเพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะสั้น และสัญญาซื้อ ขายเงินตราตา งประเทศลว งหนา ที่ไดรับจาก
ธนาคารเหลานั้น
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7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหว างป บริษัทฯมี รายการธุรกิจที่ สํา คั ญกั บบริ ษัทใหญ บริ ษัทย อยและบริษั ทที่ เกี่ยวขอ งกั น
(เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑ
ตามสัญญาระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้นและเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ :งบการเงินรวม
2548
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ
ขายสินคาและใหบริการ

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547

60.0

60.0

21.6

คาเชาสํานักงานและคาบริการจาย

6.7

6.0

6.0

คาใชจายอื่น

1.1

0.8

0.7

-

1.0

-

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
ขายสินคาและใหบริการ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคาและใหบริการ

625.0

394.2

225.0

15.8

15.6

14.0

คาเชาสํานักงานและคาบริการจาย

1.8

1.8

1.6

คาใชจายอื่น

4.0

3.3

3.0

ตนทุนขายและบริการ
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(หนวย : ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตามสัญญาหรือราคาตลาดปกติ
ธุรกิจเทากับทีก่ จิ การคิดกับลูกคารายอืน่
ราคาตามสัญญาหรือราคาตลาดปกติธุรกิจ
เทากับทีก่ ิจการคิดกับลูกคารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรือราคาตลาดปกติ
ธุรกิจเทากับทีก่ ิจการคิดกับลูกคารายอื่น

ราคาตนทุนบวกสวนเพิ่ม

ราคาตลาดปกติธุรกิจเทากับที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรือราคาตลาดปกติธุรกิจ
เทากับที่กจิ การคิดกับลูกคารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรือราคาตลาดปกติธุรกิจ
เทากับที่กจิ การคิดกับลูกคารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรือราคาตลาดปกติธุรกิจ
เทากับที่กจิ การคิดกับลูกคารายอื่น

ยอดคงคางของรายการธุรกิจที่เกี่ยวของกันไดแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบดุลภายใตรายการ
ดังตอไปนี้ :งบการเงินรวม
2548

ลูกหนี้การคากิจการที่เกีย่ วของกัน
บริษัทใหญ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด
บริษัท ทีทแี อนดที จํากัด (มหาชน)
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกีย่ วของกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกีย่ วของกัน
บริษัทใหญ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
รวมลูกหนี้กิจการที่เกีย่ วของกัน
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ทีทแี อนดที จํากัด (มหาชน)
รวมมูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการที่
เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคากิจการที่เกีย่ วของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกีย่ วของกัน
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547

58,850

58,850

1,513
311,208
312,721
371,571

1,513
114,513
116,026
174,876

4,276

7

4,276

-

20,330
253

60,119
60,372
80,702
458
458
458

7

3,252
31,539

3,252
965

-

34,791

4,217

-

103
3,543
3,646

103
3,543
3,646

1,284
1,284

งบการเงินรวม
2548

เจาหนี้กิจการที่เกีย่ วของกัน
บริษัทใหญ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท จัสมิน สมารทช็อป จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จํากัด

4,154

154

109

619

619

57
102
339
1,117
5,271

24
102
162
907
1,061

1,615
1
56
287
1,959
2,068

109,373
109,373

54,330
54,330

78,009
78,009

-

รวมเจาหนี้กิจการที่เกีย่ วของกัน
เงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีทแี อนดที จํากัด (มหาชน)
รวมเงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกีย่ วของกัน

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547

-

8. สินคาคงเหลือ - สุทธิ
งบการเงินรวม
2548
111,354,402
(2,210,190)
109,144,212

สินคาสําเร็จรูป
หัก : สํารองเผือ่ สินคาลาสมัย
สินคาคงเหลือ – สุทธิ

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547
108,092,191
105,515,859
108,092,191
105,515,859

9. เงินฝากกับสถาบันการเงิน
จํานวนนี้เปนเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจําซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดนําไปวางเปนประกัน
สําหรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา และหนังสือค้ํา ประกันที่อ อก
โดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทยอย
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10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย

บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด

ทุนชําระแลว
ลานบาท
55

2548
สัดสวนเงินลงทุน
รอยละ
97.87

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน วิธีสว นไดเสีย
ลานบาท
ลานบาท
84
98

เงินปนผล
ลานบาท
-

ในระหวางป 2548 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สยามเทลเทคคอมพิว เตอร จํา กัด
จากบริษัทใหญและผูถือหุนรายอื่นเปนจํานวนทั้งสิ้น 538,264 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 97.87 ของหุนสามัญ
ทั้งหมดของบริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด ในราคารวม 83.9 ลานบาท โดยมูลคาของสินทรัพยและ
หนี้สินของบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อปรากฎดังนี้ :เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยสุทธิ
หัก : สวนของผูถือหุนสวนนอย
สินทรัพยสุทธิที่ไดมา
หัก : สวนตางระหวางราคาซื้อ เงิน ลงทุนในบริษัทยอยที่ อ ยูภายใต
การควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย
คาความนิยมติดลบจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูถือ
หุนสวนนอย
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
หัก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย
เงินสดรับสุทธิจากการลงทุนในบริษัทยอย
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(หนวย : พันบาท)
456,068
278,610
7,344
33,788
(681,593)
94,217
(2,007)
92,210
(8,158)
(153)
83,899
(456,068)
372,169

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น – หลักทรัพยเผื่อขาย
งบการเงินรวม
2548
55,843,250

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
บวก : กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ

(หนวย : บาท)
งบการเงิน เฉพาะของบริษัท ฯ
2548
2547
30,671,633
30,671,633

13,214,508
69,057,758

21,144,247
51,815,880

43,572,135
74,243,768

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายในงบการเงินรวมประกอบดวยเงินลงทุนใน
หุนสามัญของบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) จํานวน 11.9 ลานหุน และเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญในบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) จํานวน 16.1 ลานหนวย และในงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของของบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)จํานวน 6.3 ลานหุน
และเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญในบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) จํา นวน 16.1
ลานหนวย
12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

ที่ดิน
และอาคาร

ราคาทุน :
31 ธันวาคม 2547
สินทรัพยของบริษัทยอยที่ซื้อมา
3,139,575
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย / ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2548
3,139,575
คาเสื่อมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2547
รับโอนจากบริษัทยอย
677,246
คาเสื่อมราคาสําหรับป
14,362
คาเสื่อมราคาสะสม - จําหนาย
31 ธันวาคม 2548
691,608
มูลคาสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2548
2,447,967
คาเสื่อมราคาสําหรับปซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุน :
ป 2548

(หนวย : บาท)

สิ่งปรับปรุง
อาคารและ
สินทรัพยเชา

งบการเงินรวม
เครื่องตกแตง
ติดตั้ง
และอุปกรณ
สํานักงาน

519,542,968
103,452,596
622,995,564

7,227,396
3,388,966
30,262
10,646,624

28,709,942
22,741,037
2,878,655
(723,525)
98,825
53,704,934

6,525,173
1,261,507
1,584,744
(697,200)
8,674,224

120,087,852
79,894,365
(103,551,421)
96,430,796

682,093,331
30,531,085
84,388,026
(1,420,725)
795,591,717

88,370,007
76,648,524
165,018,531

6,577,244
3,290,944
421,918
10,290,106

23,004,684
18,429,653
2,781,347
(722,015)
43,493,669

3,587,497
788,974
1,414,640
(614,211)
5,176,900

-

121,539,432
23,186,817
81,280,791
(1,336,226)
224,670,814

457,977,033

356,518

10,211,265

3,497,324

เครื่อง
โทรศัพท
สาธารณะ

ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

96,430,796

รวม

570,920,903
81,280,791
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เครื่องโทรศัพท
สาธารณะ

ราคาทุน :
31 ธันวาคม 2547
519,542,968
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย / ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
103,452,596
31 ธันวาคม 2548
622,995,564
คาเสื่อมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2547
88,370,007
คาเสื่อมราคาสําหรับป
76,648,524
คาเสื่อมราคาสะสม - จําหนาย
31 ธันวาคม 2548
165,018,531
มูลคาสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2547
431,172,961
31 ธันวาคม 2548
457,977,033
คาเสื่อมราคาสําหรับปซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุน :
ป 2547
ป 2548

สิ่งปรับปรุง
สินทรัพยเชา

งบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ
เครื่องตกแตง
ติดตั้ง
และอุปกรณ
สํานักงาน
ยานพาหนะ

(หนวย : บาท)

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

รวม

7,227,396
30,262
7,257,658

28,709,942
2,211,950
(723,525)
98,825
30,297,192

6,525,173
1,584,744
(697,200)
7,412,717

120,087,852
79,894,365
(103,551,421)
96,430,796

682,093,331
83,721,321
(1,420,725)
764,393,927

6,577,244
416,373
6,993,617

23,004,684
2,383,930
(722,015)
24,666,599

3,587,497
1,389,670
(614,211)
4,362,956

-

121,539,432
80,838,497
(1,336,226)
201,041,703

650,152
264,041

5,705,258
5,630,593

2,937,676
3,049,761

120,087,852
96,430,796

560,553,899
563,352,224
56,817,326
80,838,497

เครื่อ งโทรศัพทส าธารณะมูลคา สุ ทธิตามบัญชีจํานวน 458 ลา นบาท (2547 : 431 ลานบาท) นี้เป น
ตนทุนอุปกรณและคาใชจายในการติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะซึ่งบริษัทฯไดทํา สัญญาใหเชากับบริษัท
ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปนระยะเวลา 10 ป จํานวน 3 สัญญา ภายใตสัญญาเชา ดังกลาวบริษัทฯตกลงที่จะ
จัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่พรอมใหบริการเปนจํานวนรวม 30,000 เครือ่ ง (สัญญาละ 10,000
เครื่อง) ใหแลวเสร็จภายใน 3 ปนับจากวันที่ล งนามในสัญญา (วันที่ลงนามในสัญญาเชาฉบับที่ 1 คือวัน ที่
31 มกราคม 2544 สัญญาเชาฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 คือวันที่ 15 มกราคม 2547) ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2548
บริษัทฯไดทําการติดตั้ งเครื่อ งโทรศั พทสาธารณะไปแลว เปนจํา นวน 11,032 เครื่อง (สัญญาเชาฉบับที่ 1
จํานวน 8,241 เครื่อง สัญญาเชาฉบับที่ 2 จํานวน 1,536 เครื่อง และสัญญาเชาฉบับที่ 3 จํานวน 1,255 เครื่อง)
เนื่องจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไมสามารถจัดสรรเลขหมายคูสายใหกับบริษัทฯ เพื่อใชสําหรับการ
ติ ด ตั้ งเครื่ อ งโทรศั พ ท ส าธารณะภายใต สั ญ ญาฉบั บที่ 1 ให ค รบถ ว นได ใ นขณะนี้ บริ ษั ท ที โ อที จํ า กั ด
(มหาชน) จึงไดตกลงขยายระยะเวลาการติดตั้งออกไปจนกวา บริษัทฯจะไดรับการจัดสรรเลขหมายคูสาย
ครบถวนแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อ มราคาหมดแลว
แตยังใชงานอยู ราคาทุนกอ นหักคา เสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํา นวน 46.1 ลานบาท และ
เฉพาะของบริษัทฯมีจํานวน 24.6 ลานบาท (2547 : 22.4 ลานบาท)
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13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ยอดคงคางของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทฯค้ําประกันโดยบริษัทใหญ และการจํานําเงินฝาก
ประจําของบริษัทฯ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 และยอดคงคางของเงินกูย ืมระยะสัน้
จากธนาคารของบริ ษั ทย อ ยค้ํ า ประกั น โดยการโอนสิ ทธิ ใ นการรั บ ชํ า ระเงิ น จากลู ก หนี้ ส ว นใหญ ข อง
บริษัทยอย
14. เจาหนี้ทรัสตรีซีท
ยอดคงคางของเจาหนี้ทรัสตรีซีทค้ําประกันโดยการโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้
15. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547
79,184,000
80,000,000
(10,416,000)
(816,000)
79,184,000
68,768,000

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯเปนจํานวนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศ
แหงหนึ่งในวงเงิน 80 ลานบาท ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรารอ ยละ MLR ตอป และมีกําหนดชํา ระคืนเปนราย
เดือน โดยเริ่มชําระงวดแรกในป 2548 เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยการโอนสิทธิใ นการรับชําระเงินจาก
ลูกหนี้ นอกจากนี้ ตามสัญญาเงินกูยืมไดกําหนดเงื่อนไขไวบางประการเชน ขอจํา กัดในการกูยืมเพิ่มเติมที่
ไมไดรับความเห็นชอบจากธนาคาร เปนตน รายละเอียดของการชําระคืนเงินตนมีดังนี้ :(หนวย : ลานบาท)
จํานวนเงินที่ตอ งชําระ
0.8
10.4
43.2
25.6
80.0

ป
2548
2549
2550
2551
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16. เงินปนผลคางจาย
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลใหแกผู
ถือหุนในอัตราหุนละ 344 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 189 ลานบาท เงินปนผลระหวางกาลที่ประกาศจา ย
ดังกลาวมีกําหนดจายภายใน 8 เดือน นับจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอย
17. ทุนจดทะเบียน
เมื่ อ วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ 2547 ที่ ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 2/2547 ของบริ ษั ทฯได มีม ติ ใ ห
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมมูลคาหุนละ 100 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งบริษัทฯได
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2547
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2547 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติตาม
รายละเอียดดังนี้ :1.

จายเงินปนผลระหวางกาลเปนเงินทั้งสิ้น 300,000,000 บาท โดยจา ยเปนหุน สามัญที่ออกใหม(Stock
Dividend) จํานวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุน มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 3 หุน
ปนผล และออกหุนปนผลใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับหุนปนผลในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547

2.

โครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย (หุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ) ใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ซึ่งแบงเปน 2 สวนดังนี้

3.

1.

ออกและเสนอขายหุนสามัญตามโครงการตอเนื่อง จํานวนไมเกิน 5,000,000 หุน (ESOP Shares)
ในราคาหุนละ 1 บาท

2.

ออกและเสนอขายใบสําคั ญแสดงสิทธิที่จ ะซื้อหุนสามัญ จํานวนไม เกิน 21,250,000 หนว ย
(ESOP Warrants) โดยไมคิดมูลคา และมีอัตราการใชสทิ ธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุน สามัญ
ในราคาใชสิทธิ 1 บาท ถึง 2 บาทตอหุน ซึ่งจะแปรผันตามผลกําไรสุทธิประจําปของบริษัทฯ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 100,000,000 บาท เปน 685,000,000 บาท โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 585,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 1 บาท และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังนี้
1.

หุนสามัญจํานวนไมเกิน 300,000,000 หุน เพื่อจายเปนหุนปนผล

2.

หุนสามัญจํานวนไมเกิน 26,250,000 หุน สําหรับโครงการ ESOP

3.

หุนสามัญจํานวนไมเกิน 125,000,000 หุน เพื่อเสนอขายแกนกั ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
(Private Placement)
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4.

หุนสามัญจํานวนไมเกิน 133,750,000 หุน เพื่อเสนอขายแกประชาชนเปนการทั่วไป (Initial Public
Offering)
บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547

ในเดือนธันวาคม 2547 บริษัทฯไดรับชําระเงินเพิ่มทุนจากผูถือหุนรายใหมจํานวน 125 ลานหุน ใน
ราคาหุนละ 1.50 บาท เปนจํา นวนเงินรวม 187.5 ลานบาท บริ ษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลว กั บ
กระทรวงพาณิชยเปน 525 ลานบาท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548 ของบริษัทฯไดมมี ติใหยกเลิกมติในที่
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 เกี่ยวกับ
(ก) โครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย (หุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ)
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP)
(ข) การจัดสรรหลักทรัพยตามโครงการ ESOP ใหแกกรรมการของบริษัทฯ
(ค) การจั ด สรรหุน สามั ญ เพิ่ มทุ น ส วนที่ เ ป น หุ น สามัญ จํ า นวนไม เ กิน 26,250,000 หุ น สํ า หรั บ
โครงการ ESOP และหุนสามัญจํานวนไมเกิน 133,750,000 หุน เพื่อเสนอขายแกประชาชนเปน
การทั่วไป (Initial Public Offering)
(ง) การขายหุนเพิม่ ทุนใหประชาชนเปนการทั่วไป
(จ) การนําหุนสามัญของบริษัทฯเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
และที่ประชุมดังกลาวมีมติอนุมัติเพิ่มเติมตามรายละเอียดดังนี้ :1.

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 685,000,000 บาท เปน 525,000,000 บาท โดยการยกเลิก หุน
สามัญที่ไดจดทะเบียนไวแลวแตยังมิไดออกจําหนายจํานวน 160,000,000 หุน บริษัทฯไดจดทะเบียน
ลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548

2.

โครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย (หุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ) ใหแ ก
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) ซึ่งแบงเปน 2 สวนดังนี้ :2.1. ออกและเสนอขายหุนสามัญตามโครงการตอเนื่อง จํานวนไมเกิน 5,000,000 หุน (ESOP Shares)
ในราคาหุนละ 1 บาท
2.2 ออกและเสนอขายใบสําคั ญแสดงสิทธิที่จ ะซื้อหุนสามัญ จํานวนไม เกิน 21,250,000 หนว ย
(ESOP Warrants) โดยไมคิดมูลคา และมีอัตราการใชสทิ ธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุน สามัญ
ในราคาใชสิทธิ์ 1 บาท ถึง 2 บาทตอหุน ซึ่งจะแปรผันตามผลกําไรสุทธิประจําปของบริษัทฯ
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3.

ออกและจั ดสรรหุ นสามัญ ตามโครงการต อเนื่ องและใบสํา คั ญแสดงสิทธิ ที่จะซื้ อ หุน สามั ญตาม
โครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย (หุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ) ใหแ ก
กรรมการของบริษัทฯ

4.

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 525,000,000 บาท เปน 726,250,000 บาท โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 201,250,000 หุน มูลคา ที่ตราไวหุนละ 1 บาท และจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุน
ดังนี้ :4.1 หุนสามัญจํานวนไมเกิน 26,250,000 หุน สําหรับโครงการ ESOP
4.2 หุนสามัญจํานวนไม เกิน 175,000,000 หุน เพื่อเสนอขายแกประชาชนเปนการทั่ว ไป (Initial
Public Offering)
บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548

5.

ขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหประชาชนทั่วไปจํานวนไมเกิน 175,000,000 หุน

6.

นํ า หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯเข า จดทะเบี ย นเป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหประชาชนทั่วไปเปนที่เรียบรอยแลว

18. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรเงินสํารองอยางนอยรอยละ
5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํา นวนเทา กับรอ ย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได
19. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทใหญ บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใน
นาม “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จัสมินกรุป ซึ่งจดทะเบียนแลว ” ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํา รองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบให และจะ
จา ยใหพนั กงานในกรณี ที่อ อกจากงานตามระเบีย บของกองทุน ฯ กองทุ นสํ า รองเลี้ย งชีพ นี้บริ หารโดย
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในระหวา งปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอ ยไดจายเงินสมทบกองทุน
สํา รองเลี้ยงชีพเปนจํา นวนเงิน 4.8 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯจายสมทบเปนจํานวน 4.4 ลานบาท
(2547 : 3.8 ลานบาท)
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20. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
งบการเงินรวม
2548
จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน)
301
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (ลานบาท)
110.8

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547
196
189
94.1
82.0

21. คาตอบแทนกรรมการ
คา ตอบแทนกรรมการนี้เ ป น ผลประโยชน ที่จ า ยให แ ก กรรมการของบริษั ทฯตามมาตรา 90 ของ
พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ทมหาชนจํ า กั ด (โดยไม ร วมเงิ น เดื อ นและผลประโยชน ที่ เกี่ ยวข อ งที่ จ า ยให กั บ
กรรมการบริหาร)
22. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรสุทธิหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายที่ไมอนุญาตใหถือเปน
รายจายในการคํานวณภาษี
23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในภายหนา
ดังนี้ :23.1 บริษัทฯและบริษั ทยอยมีหนังสือ ค้ํา ประกันที่อ อกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทยอ ย
เหลืออยูเปนจํา นวนเงิน ประมาณ 691.4 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 413.7 ลา นบาท (2547 :
681.9 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย
23.2 บริษัทฯและบริษัทย อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาสํา นักงานและสัญญาบริก ารที่จะตอ งชํา ระใน
อนาคตดังตอไปนี้
ป
2549
2550

งบการเงินรวม
11.3
6.1
17.4

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
7.1
3.6
10.7

23.3 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณประมาณ 113.2 ลานบาท
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24. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอ ย มีความเสี่ยงจากความผัน ผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศในตลาด และจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยใชตราสาร
อนุพันธทางการเงินซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยพิจารณาเห็นวา เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงดังกลา ว
บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพือ่
การคา
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่งจะ
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอย บริษัทฯและบริษัทยอย มี
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบัน การเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธ นาคาร และเงินกูยืม
รายละเอียดเงินกูยืมไดแสดงไวในหมายเหตุขอ 15
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเนื่อ งจากบริษัทฯและ
บริษัทยอย มีลูกหนี้และเจาหนี้เปนสกุลเงินตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯและบริษทั ยอยไดเขาทําสัญญาซือ้ เงินตรา
ตางประเทศลวงหนาตามที่เห็นวาเหมาะสม เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งเหลืออยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 สามารถสรุปไดดังนี้ :งบการเงินรวม
สกุลเงิน

สัญญาซื้อเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา
(ลาน)

ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ยูโร

2.9
0.7

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
(บาทตอหนวยสกุลเงินตรา
ตางประเทศ)
40.8550-41.8800
50.6685-51.0417
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ
สัญญาซื้อเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
(ลาน)
(บาทตอหนวยสกุลเงินตรา
ตางประเทศ)
2.1
40.8550-41.8800
0.7
50.6685-51.0417

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่
สําคัญดังนี้ :-

สินทรัพย
สินทรัพยซึ่งอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา
หนี้สิน
หนี้สินซึ่งอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา
หนี้สินซึ่งอยูในสกุลเงินยูโร

งบการเงินรวม
(ลาน)

งบการเงิน เฉพาะของบริษัท ฯ
(ลาน)

8.2

3.0

5.6
0.8

4.7
0.8

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอย มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ อยางไรก็ตาม เนื่อ งจาก
บริษัทฯและบริษัทยอย ขายสินคาหรือใหบริการกับลูกคา ที่มีฐานะดา นการชํา ระหนี้ดีเปนสว นใหญ เชน
บริษัทที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญและบริษัทที่มฐี านะทางการเงินมัน่ คง เปนตน ดวยเหตุนบี้ ริษทั ฯและบริษทั
ยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากลูกหนี้เหลานี้
สําหรับตราสารอนุพันธทางการเงินนอกงบดุล เนือ่ งจากบริษทั ฯและบริษทั ยอยมีนโยบายในการเขาทํา
สั ญ ญากั บ คู สั ญ ญาที่ มีฐ านะการเงิ น มั่ น คง ดั ง นั้ น บริ ษั ทฯ จึ ง ไม ค าดว า จะได รับความเสี ย หายอย า งมี
สาระสําคัญจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาเครื่องมือทางการเงินได
มูลคายุติธรรม
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (ยกเวนเงินกูยืม) สวนใหญจดั อยูใ นประเภทระยะสัน้ และ
เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย จึงเชื่อวา
มูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินดังกลาวจะไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับ
มูลคาตามบัญชี
25. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจคือ ธุรกิจออกแบบและวางระบบสื่อสาร
และโทรคมนาคม ธุรกิจใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ และธุรกิจอื่น โดยมีสวนงานทางภูมศิ าสตรเดียวคือ
ประเทศไทย
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ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยในงบการเงิน สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เปนดังนี้ :-

รายไดจากการขายและการบริการ

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ธุรกิจออกแบบและ
ธุรกิจใหเชา
วางระบบสือ่ สาร เครื่องโทรศัพท
และโทรคมนาคม
สาธารณะ
ธุรกิจอื่น
1,136
314
51

ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสว นกลาง - สุทธิ
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม

689
103
1

22
1
552

9
5
-

793

575

14

(หนวย : ลานบาท)

รวม
1,501
720
109
553
18
1,092
2,492
(หนวย : ลานบาท)

รายไดจากการขายและการบริการ
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
อุปกรณ - สุทธิ
อุปกรณสวนกลาง - สุทธิ
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
ธุรกิจออกแบบและ
ธุรกิจใหเชา
วางระบบสือ่ สาร
เครื่องโทรศัพท
ธุรกิจอื่น
รวม
และโทรคมนาคม
สาธารณะ
2548
2547 2548 2547 2548 2547
2548
2547
314
279
41
48
1,264
1,415
909 1,088
492
102
1

499
104
1

22
1
552

1
551

4
5
-

2
1
-

595

604

575

552

9

3

518
108
553
10
575
1,764

501
106
552
8
679
1,846

บริษัทฯไดเปดเผยขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24
เรื่อง การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน ยกเวน ขอมูล ผลการดํา เนินงานจํา แนกตามสว นงาน
ทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯไมสามารถเปดเผยขอมูลได เนื่องจากผูบริหารเห็นวาการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะสงผล
กระทบตอการบริหารและการประกอบกิจการของบริษัทฯและบริษัทยอย
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26. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 2/2549 ไดมีมติเห็น ชอบให
บริษัทฯจายเงินปนผลจากการดําเนินงานของป 2548 ใหแกผถู อื หุน ในอัตราหุน ละ 0.15 บาท โดยแบงเปนการ
จายสําหรับหุนสามัญที่ชําระแลวจํานวน 525,000,000 หุน รวมเปนเงิน 78.75 ลานบาท และการจายสําหรับหุน
สามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแกประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) จํานวนไมเกิน 175,000,000 หุน รวม
เปนเงิน 26.25 ลานบาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้นไมเกิน 105 ลานบาท โดยบริษัทฯจะนําเสนอเพื่อขออนุมัติ
การจายเงินปนผลดังกลาวในที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯตอไป
27. การแสดงรายการในงบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสํา หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ใหม เพื่อให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจ จุบนั ซึง่ ไมมผี ลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถ อื หุน
ตามที่ไดรายงานไปแลว
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