บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2547 และ 2546

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
ข า พเจ า ได ต รวจสอบงบดุ ล ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2547 และ 2546 งบกํ า ไรขาดทุ น งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท จัสมิน
เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปน
เกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 19 บริษัทฯไมสามารถเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน
ทางธุรกิจได เนื่องจากผูบริหารเห็นวาการเปดเผยขอมูลดังกลาวมีผลกระทบตอการบริหารและการประกอบ
กิจการของบริษัทฯ ซึ่งการไมเปดเผยดังกลาวเปนการไมปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 เรื่อง การเสนอ
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

-1-

ขาพเจาเห็นวา ยกเวนการไมเปดเผยขอมูลตามที่กลาวไวในวรรคกอน งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของแตละปของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ณรงค พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ : 10 กุมภาพันธ 2548

-2-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
รวมลูกหนี้การคา
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ตนทุนโครงการจายลวงหนา
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ
เงินมัดจําคาสินคาและบริการ
ลูกหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากกับสถาบันการเงิน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพยเผื่อขาย
อุปกรณ - สุทธิ
เงินมัดจํา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
4
5

6
7
8

2547

2546

462,674,305

104,642,174

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

16,050
569,983,359
569,999,409
34,207
63,486,667

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

17,428,252
11,166,387
22,015,812
45,670,550
4,427,110
100,708,111
838,870,568

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

66,185,788
61,065,194
328,020,336
2,422,125
457,693,443
1,296,564,011

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้ทรัสตรีซีท
เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ตนทุนโครงการคางจาย
เงินรับลวงหนาจากลูกคา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2547

2546

9
10

15,960,522
122,290,940

5,780,094
243,214,901

5

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

369,569,050
369,569,050
4,499,645
-

46,604,812
120,335,858
43,930,070
5,174,446
10,753,926
226,799,112
882,251,478

45,122,315
57,193,866
20,207,702
332,806
11,481,560
134,338,249
757,401,939

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

68,800,000
127,893
68,927,893
826,329,832

5
11

11

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 685,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(2546 : หุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท)
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 525,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(2546 : หุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท)
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2547

2546

12

685,000,000

100,000,000

12
12

525,000,000
62,500,000

100,000,000
-

7

43,572,135

30,393,561

13

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

10,000,000
329,840,618
470,234,179
1,296,564,011

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขายและการบริการ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

2547

2546

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

1,280,590,803
5,088,763
1,285,679,566

1,012,909,504
113,190,206
1,126,099,710
304,832,505
(553,555)
(90,638,640)
213,640,310

988,508,614
113,855,011
1,102,363,625
183,315,941
(2,006,008)
(55,626,691)
125,683,242

0.52

0.31

410,245,902 หุน

400,000,000 หุน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน :
กําไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ
คาเสื่อมราคา
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา
เงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2547

2546

213,640,310

125,683,242

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

12,550,975
1,462,503
32,220,566
171,917,286

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

(388,516,724)
1,038,035
(51,171,722)
65,059,042
(3,510)

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

168,626,470
(188,873)
19,568,000
(1,111,744)
(14,783,740)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
2547
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน :
เงินฝากกับสถาบันการเงินลดลง
ซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง
เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

2546

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

2,581,012
(226,572,469)
792,736
(223,198,721)

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

(19,406,901)
(30,000,000)
226,995,724
68,800,000
246,388,823
8,406,362
96,235,812
104,642,174

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :
เงินสดจายระหวางปสําหรับ :
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

66,916,273
18,805,924

-

50,519,214
10,539,506

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ไดจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2538 และมีบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนบริษัทใหญ บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจ
หลักคือธุรกิจงานโครงการวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ และ
ธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯมีที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 200 หมูที่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ถนนแจง
วัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษทั ฯโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :2.1 รายไดจากการขายและการบริการ
รายไดจากการขายสินคาถือเปนรายไดเมื่อมีการสงมอบสินคาโดยแสดงมูลคาตามใบกํากับ
สินคาซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหลังจากหักสวนลดแลว
รายได จ ากการขายอุ ป กรณ พ ร อ มออกแบบระบบและติ ด ตั้ ง จะรั บ รู เ ป น รายได ต ามขั้ น
ความสําเร็จของงาน
รายไดจากการใหบริการจะถือเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลวและไดแสดงไวโดยไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
รายไดจากการใหเชาโทรศัพทสาธารณะรับรูรายไดตามระยะเวลาของการใหเชาและตามอัตรา
ที่กําหนดไวในสัญญาเชา
2.2 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูก หนี้การค าแสดงตามมู ล คา สุทธิที่ จะไดรับ บริ ษั ทฯตั้งคาเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับ ผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได จํานวนสํารองดังกลาวนี้ประมาณ
ขึ้นจากประสบการณในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบดุล
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2.3 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุนโดยวิธีตนทุนเฉพาะเจาะจง หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
2.4 เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด ซึ่งบริษัทฯถือเปน
หลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม มูลคายุตธิ รรมของหลักทรัพยจดทะเบียนคํานวณจากราคา
เสนอซื้อหลังสุด ณ วันสิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯรับรู
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุน
และจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯไดจําหนายเงินลงทุนนั้นแลว
2.5 อุปกรณและคาเสื่อมราคา
อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาของอุปกรณคํานวณ
จากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้ :เครื่องโทรศัพทสาธารณะ
สิ่งปรับปรุงสินทรัพยเชา
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

10
5
5
5

ปแตไมเกินอายุสัญญาเชาที่เหลือ
ป
ป
ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางติดตั้ง
บริษัทฯจะพิจารณาการบันทึกขาดทุนจากการดอยคา หากมีขอชี้บงวามูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนอาจต่ํากวามูลคาสุทธิตามบัญชี
2.6 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดขึ้นระหวางปไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่
ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
2.7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายความรวมถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งถึง
กําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และปราศจากภาระผูกพัน
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2.8 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเปนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหาร
กําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป โดยไดมีการ
ปรับจํานวนหุนสามัญตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการแตกหุนและการจาย
หุนปนผลระหวางกาลถือเสมือนวาการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนไดเกิดขึ้นตั้งแตวันแรกของป
บริษัทฯไดมีการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ใหม
เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานของปปจจุบันได เนื่องจากไดมีการปรับจํานวน
หุนสามัญตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการแตกหุนและการจายหุนปนผล
ระหวางกาลตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 12 ใหถือเสมือนวาการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนไดเกิดขึ้น
ตั้งแตวันแรกของป
2.9 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณี ฝายบริหารอาจตองใช
การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่
ประมาณไว
3. การแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2547 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให
แปรสภาพบริษัทฯจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่ง
บริษัทฯไดจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2547
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4. ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 แยกตามอายุลูกหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ :(หนวย : บาท)
ระยะเวลาคางชําระ
2547
2546
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
80,702,367
ไมเกิน 3 เดือน
16,050
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
นานกวา 12 เดือน
รวม
80,702,367
16,050
กิจการอื่น
ยังไมถึงกําหนดชําระ
160,109,963
361,711,697
ไมเกิน 3 เดือน
183,133,642
99,404,592
3 - 6 เดือน
67,543,824
6 - 12 เดือน
73,696,577
37,236,000
นานกวา 12 เดือน
3,346,437
4,087,246
รวม
569,983,359
420,286,619
รวมลูกหนีก้ ารคา
569,999,409
500,988,986
ในยอดลูกหนี้การคากิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ไดรวมยอดคางรับจากบริษัทที่มี
รัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ :ระยะเวลาคางชําระ
ยังไมถงึ กําหนดชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
นานกวา 12 เดือน
รวม

2547
153,654,143
164,200,361
73,696,577
3,346,437
394,897,518
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(หนวย : บาท)
2546
297,713,744
37,803,857
60,083,713
37,236,000
432,837,314

บริษัทฯไดมอบสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้บางสวนใหกับธนาคารเพื่อเปนหลักประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารเหลานั้น
5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกัน
โดยมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑตามสัญญา
ระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้นและเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ :รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ
ขายสินคาและใหบริการ
คาจัดการจาย
คาเชาสํานักงานและคาบริการจาย
คาใชจายอื่น
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคาและใหบริการ
ตนทุนขายและบริการ

2547

(หนวย : ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

2546

21.6
6.0
0.7

7.2
6.0
0.1

ราคาตนทุนบวกสวนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรือราคาตลาดปกติธุรกิจ
เทากับทีก่ ิจการคิดกับลูกคารายอืน่

225.0

1.7

14.0

12.3

1.6
3.0

1.4
2.5

ราคาตลาดปกติธุรกิจเทากับที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรือราคาตลาด
ปกติธุรกิจเทากับที่กิจการคิดกับลูกคา
รายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรือราคาตลาดปกติธุรกิจ
เทากับที่กิจการคิดกับลูกคารายอื่น

คาเชาสํานักงานและคาบริการจาย
คาใชจายอื่น

ยอดคงคางของรายการธุรกิจที่เกี่ยวของกันไดแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบดุลภายใตรายการ
ดังตอไปนี้ :ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทใหญ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
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2547

(หนวย : พันบาท)
2546

20,330

-

253

-

60,119
60,372
80,702

16
16
16

2547
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทใหญ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท จัสมิน สมารทช็อป จํากัด
บริษัท จัสมิน ไซเบอร เวอรค จํากัด

(หนวย : พันบาท)
2546

-

7
458

-

-

25
2
27
34

458
458

รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

1,284
1,284

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทใหญ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท จัสมิน สมารทช็อป จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จํากัด
รวมเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

-

109

115

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

4,168
216
4,384
4,499

6. เงินฝากกับสถาบันการเงิน
จํานวนนี้เปนเงินฝากประจําซึ่งบริษัทฯไดนําไปวางเปนประกันสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา และหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ
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7. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพยเผื่อขาย

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
บวก : กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

2547
30,671,633

(หนวย : บาท)
2546
30,671,633

43,572,135
74,243,768

30,393,561
61,065,194

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของ
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) จํานวน 6.3 ลานหุน (คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.2 ของทุนออกจําหนาย)
และเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญในบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) จํานวน 16.1
ลานหนวย (2546 : จํานวน 6.3 ลานหุน และ 16.1 ลานหนวย ตามลําดับ)
8. อุปกรณ
(หนวย : บาท)

ราคาทุน :
31 ธันวาคม 2546
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย / ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2547
คาเสื่อมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2546
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสะสม - จําหนาย
31 ธันวาคม 2547
มูลคาสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2547

เครือ่ งโทรศัพท
สาธารณะ

สิ่งปรับปรุง
สินทรัพยเชา

เครือ่ งมือ
และอุปกรณ
สํานักงาน

326,571,540
(2,220,852)
195,192,280
519,542,968

7,204,208
23,188
7,227,396

35,742,971
52,964,772
(337,736)
88,370,007

ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

รวม

26,599,106
2,637,827
(526,991)
28,709,942

5,971,940
925,233
(372,000)
6,525,173

27,423,275
287,856,857
(195,192,280)
120,087,852

393,770,069
291,443,105
(3,119,843)
682,093,331

6,165,045
412,199
6,577,244

21,295,811
2,169,342
(460,469)
23,004,684

2,545,906
1,271,013
(229,422)
3,587,497

-

65,749,733
56,817,326
(1,027,627)
121,539,432

290,828,569

1,039,163

5,303,295

3,426,034

27,423,275

328,020,336

431,172,961

650,152

5,705,258

2,937,676

120,087,852

560,553,899

คาเสื่อมราคาสําหรับปซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุน :
ป 2546

32,220,566

ป 2547

56,817,326
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เครื่องโทรศัพทสาธารณะมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน 431 ลานบาท (2546 : 291 ลานบาท) นี้เปน
ตนทุนอุปกรณและคาใชจายในการติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะซึ่งบริษัทฯไดทําสัญญาใหเชากับบริษัท
ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนระยะเวลา 10 ป ภายใตสัญญาเชาดังกลาวบริษัทฯตกลงที่จะจัดหา
และติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่พรอมใหบริการเปนจํานวนรวม 30,000 เครื่อง (2546 : 10,000 เครื่อง)
ใหแลวเสร็จภายใน 3 ปนับจากวันที่ลงนามในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯไดทําการติดตั้ง
เครื่องโทรศัพทสาธารณะไปแลวเปนจํานวน 8,779 เครื่อง (2546 : 5,244 เครื่อง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู
ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 22.4 ลานบาท (2546 : 22.1 ลานบาท)
9. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ยอดคงคางของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารค้ําประกันโดยบริษัทใหญ และยอดคงคางของเงินกูยืมระยะ
สั้นจากธนาคารค้ําประกันโดยการโอนสิทธิ์ในการรับชําระเงินจากลูกหนี้ที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ
10. เจาหนี้ทรัสตรีซีท
ยอดคงคางของเจาหนี้ทรัสตรีซีทค้ําประกันโดยการโอนสิทธิ์ในการรับชําระเงินจากลูกหนี้ที่มีรัฐบาล
เปนผูถือหุนใหญ
11. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จํานวนนี้เปนจํานวนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
MLR ตอป และมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือน โดยเริ่มชําระงวดแรกในป 2548 เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกัน
โดยการโอนสิทธิการรับเงินจากลูกหนี้ นอกจากนี้ ตามสัญญาเงินกูยืมไดกําหนดเงื่อนไขไวบางประการ เชน
ขอจํากัดในการกูยืม เปนตน
12. ทุนจดทะเบียน
เมื่ อ วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ 2547 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 2/2547 ของบริ ษั ท ฯได มี ม ติ ใ ห
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมมูลคาหุนละ 100 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งบริษัทฯได
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2547
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เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2547 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติตาม
รายละเอียดดังนี้ :1.

จายเงินปนผลระหวางกาลเปนเงินทั้งสิ้น 300,000,000 บาท โดยจายเปนหุนสามัญที่ออกใหม(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
1.

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

2.

ออกและเสนอขายใบสําคั ญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ นสามัญ จํ านวนไมเกิน 21,250,000 หนวย
(ESOP Warrants) โดยไมคิดมูลคา และมีอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ
ในราคาใชสทิ ธิ 1 บาท ถึง 2 บาทตอหุน ซึ่งจะแปรผันตามผลกําไรสุทธิประจําปของบริษัทฯ

3.

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 100,000,000 บาท เปน 685,000,000 บาท โดยการออก
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 585,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนดังนี้
1.

หุนสามัญจํานวนไมเกิน 300,000,000 หุน เพื่อจายเปนหุนปนผล

2.

หุนสามัญจํานวนไมเกิน 26,250,000 หุน สําหรับโครงการ ESOP

3.

หุนสามัญจํานวนไมเกิน 125,000,000 หุน เพื่อเสนอขายแกนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
(Private Placement)

4.

หุนสามัญจํานวนไมเกิน 133,750,000 หุน เพื่อเสนอขายแกประชาชนเปนการทั่วไป
(Initial Public Offering)

บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547
ในเดือนธันวาคม 2547 บริษัทฯไดรับชําระเงินเพิ่มทุนจากผูถือหุนรายใหมจํานวน 125 ลานหุน ใน
ราคาหุนละ 1.50 บาท เปนจํานวนเงินรวม 187.5 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยเปน 525 ลานบาท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547
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13. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรเงินสํารองอยางนอยรอยละ
5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนเทากับรอย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได
14. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเ งิน ได นิติ บุค คลคํา นวณขึ้ นจากกําไรของบริษัทฯหลังจากบวกกลั บดว ยคาใช จายต างๆที่ ไม
อนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี
15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนาดังนี้ :15.1 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯเหลืออยูเปนจํานวนเงินประมาณ
681.9 ลานบาท (2546 : 262.4 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษัทฯ
15.2 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทอื่นที่
เปนคูสัญญาทางการคาจํานวน 1.6 ลานบาท (2546 : 2.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 8.4 ลานบาท)
15.3 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาสํานักงานและสัญญาบริการที่จะตองชําระในอนาคตดังตอไปนี้
ป
2548
2549
2550

ลานบาท
7.7
6.7
3.6
18.0

16. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ แ ละพนั ก งานได ร ว มกั น จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ในนาม
“กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จัสมินกรุป ซึ่งจดทะเบียนแลว” ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯจายสมทบให และจะจายใหพนักงานใน
กรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนจํานวน
เงิน 3,788,579 บาท (2546 : 3,392,509 บาท)
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17. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
2547
189
82.0

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (ลานบาท)

2546
151
75.9

18. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ในตลาด และจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทฯใชตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งบริษัทฯ
พิจารณาเห็นวาเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสาร
อนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่งจะ
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืม รายละเอียดเงินกูยืมไดแสดงไว
ในหมายเหตุขอ 11
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้และเจาหนี้เปน
สกุลเงินตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯไดเขาทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาตามที่เห็นวาเหมาะสม เพื่อ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งเหลืออยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 สามารถสรุปไดดังนี้ :สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
เยน

สัญญาซื้อเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา
(ลาน)
1.3
7.5
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อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
(บาทตอหนวยสกุลเงินตราตางประเทศ)
39.0496 - 41.3525
0.3799 - 0.3827

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ :จํานวน
สินทรัพย
สินทรัพยซึ่งอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา
หนี้สิน
หนี้สินซึ่งอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา
หนี้สินซึ่งอยูในสกุลเงินยูโร

1.7 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
5.7 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
3.1 ลานยูโร

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ ขาย
สินคาหรือใหบริการกับลูกคาที่มีฐานะดานการชําระหนี้ดีเปนสวนใหญ เชน บริษัทที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุน
ใหญ ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากลูกหนี้เหลานี้
สําหรับตราสารอนุพันธทางการเงินนอกงบดุล เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการเขาทําสัญญากับ
คูสัญญาที่มีฐานะการเงินมั่นคง ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางมีสาระสําคัญจากการที่
คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาเครื่องมือทางการเงินได
มูลคายุติธรรม
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (ยกเวนเงินกูยืม) สวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นและ
เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯ จึงเชื่อวามูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจะไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตาม
บัญชี
19. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจ คือ ธุรกิจงานโครงการวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
ธุรกิจใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ และธุรกิจอื่น โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือประเทศไทย
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจของบริษัทฯในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2547 และ 2546 เปนดังนี้ :-
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(หนวย : ลานบาท)

รายไดจากการขายและการบริการ
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
อุปกรณ – สุทธิ
อุปกรณสวนกลาง - สุทธิ
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม

ธุรกิจงาน
ธุรกิจใหเชา
โครงการวาง
ระบบสื่อสารและ เครื่องโทรศัพท
สาธารณะ
โทรคมนาคม
2547 2546 2547 2546
279
176
1,088 1,071

ธุรกิจอื่น
2547 2546
48
34

499
104
1

563
59
2

1
551

318

2
1
-

7
4
-

604

624

552

318

3

11

รวม
2547
1,415

2546
1,281

501
106
552
8
679
1,846

570
63
320
8
336
1,297

บริษัทไมสามารถเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจได เนื่องจากการ
เปดเผยขอมูลดังกลาวมีผลกระทบตอการบริหารและการประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งจะสงผลกระทบตอผู
ถือหุนในที่สุด
20. การแสดงรายการในงบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ใหม เพื่อให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือ
หุนตามที่ไดรายงานไปแลว
21. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯแลว
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