บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมเรียกชําระ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
สินทรัพยรอการขาย
ตนทุนโครงการจายลวงหนา
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ
คาใชจายจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน
เงินฝากธนาคารประเภทประจําระยะยาว
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
คอมพิวเตอรซอฟทแวร
คาเชาจายลวงหนา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ตนทุนโครงขายเคเบิ้ลใตน้ํารอตัดจาย
เงินจายลวงหนาเพื่อโครงการลงทุนแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
อื่นๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

หมายเหตุ

2554

7
8
10

1,581,033,141
373,521,699
3,970,032,340
645,242,838
70,399,887
1,180
113,182,972
99,534,928
278,027,293
38,101,420
143,344,569
7,312,422,267

1,920,012,455
190,755,318
3,883,175,568
635,621,891
291,837,348
91,246,937
156,485,851
157,911,771
271,344,196
62,919,541
263,699,645
7,925,010,521

524,810,504
697,720
1,722,966,773
450,000,000
1,180
219,118
3,982,101
3,601,065
2,706,278,461

177,150,265
11,134,330
1,885,262,722
467,000,000
91,246,937
108,050
6,999,465
7,789,848
2,646,691,617

10.2
14
15
16
17
18
19

223,880,709
40,623,779
149,805,640
22,811,187
14,800,105
699,395,609
10,874,066,645
-

193,395,173
40,000,000
337,264,186
22,988,511
776,212,976
9,581,603,791
16,920,453

7,934,478
10,087,337
16,481,967
2,959,152,620
21,090,750
-

6,947,450
16,481,967
2,984,194,918
25,308,287
-

20
21

58,522,164
-

85,990,433
-

229,466,415

243,285,582

22
9

4,801,863
58,944,349
12,147,652,050
19,460,074,317

264,824,234
4,801,863
52,735,237
11,376,736,857
19,301,747,378

4,801,863
6,198,153
3,255,213,583
5,961,492,044

4,801,863
6,190,486
3,287,210,553
5,933,902,170

9
11
12
13

2553

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ตนทุนงานคางจาย
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้คาอุปกรณ
เจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เจาหนี้คาอุปกรณ
เจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

หมายเหตุ

2554

2553

23
24

547,146,112
3,009,138,565
348,410,482

617,907,188
3,386,065,231
685,906,134

28,971,288
-

19,434,261
-

25

1,930,446,034
42,715,423
126,371,480
1,641,039,453

815,519,577
58,976,271
67,687,094
1,021,085,575

-

-

9
28

849,080,662
229,223,848
247,893,517
347,157,675
61,417,798
9,380,041,049

81,305,558
167,502,327
433,008,927
321,510,452
80,722,014
7,737,196,348

165,649,473
849,080,662
22,588,681
20,712,217
6,048,060
1,093,050,381

142,116,968
81,305,558
20,135,176
3,131,612
266,123,575

25

472,408,378
80,687,754
1,103,943,943

2,054,307,602
95,215,145
131,528,785
910,861,922

-

-

135,002,545
172,714,438
15,701,776
1,980,458,834
11,360,499,883

978,439,780
11,958,548
4,182,311,782
11,919,508,130

611,990,150
135,002,545
8,857,203
9,534,541
765,384,439
1,858,434,820

635,522,656
978,439,780
8,613,690
1,622,576,126
1,888,699,701

26
27

26
27
9
28
29

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญจํานวน 7,244,251,378 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท
(2553: หุนสามัญจํานวน 7,399,491,378 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท)
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญจํานวน 7,244,251,378 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท
(2553: หุนสามัญจํานวน 7,399,491,378 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท)
เงินรับลวงหนาคาหุน
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
- บริษัทฯ
- บริษัทยอย
สํารองหุนทุนซื้อคืน
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
หัก: หุนทุนซื้อคืน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ - สุทธิ
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย

30

30

30

รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

2554

2553

3,622,125,689

3,699,745,689

3,622,125,689

3,699,745,689

3,622,125,689
(224,549,619)
-

3,699,745,689
80,000
(224,549,619)
114,395,581

3,622,125,689
(224,549,619)
-

3,699,745,689
(224,549,619)
100,318,008

106,290,695
400,456,402
2,902,287,249
307,541,843
7,114,152,259
7,114,152,259
985,422,175
8,099,574,434
19,460,074,317
-

87,443,281
351,194,316
299,969,582
2,165,894,612
374,031,101
6,868,204,543
(299,969,582)
6,568,234,961
814,004,287
7,382,239,248
19,301,747,378
-

106,290,695
373,242,279
225,948,180
4,103,057,224
4,103,057,224
4,103,057,224
5,961,492,044
-

87,443,281
299,969,582
156,294,206
225,950,904
4,345,172,051
(299,969,582)
4,045,202,469
4,045,202,469
5,933,902,170
-

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น
คาจัดการรับ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
อื่นๆ
รวมรายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขายและการบริการ
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
2553

9,497,853,495

9,625,947,776

-

-

39,200,117
45,590,227
84,790,344
9,582,643,839

34,718,328
103,127,532
62,734,935
200,580,795
9,826,528,571

141,600,000
14,180,938
285,857,192
122,186,994
13,699,023
577,524,147
577,524,147

145,200,000
21,626,125
63,797,832
25,566,759
256,190,716
256,190,716

35

4,637,774,987
791,177,099
1,712,865,074

5,695,728,636
713,944,383
1,575,878,825

93,683,874

86,697,753

10.2
10.2

32,189,587
103,689,566
97,024,034
16,920,453
11,940,637
171,858,460
7,575,439,897

243,615,488
23,342,240
41,434,234
90,140,850
67,265,084
8,451,349,740

11,940,637
105,624,511

23,342,240
2,999,447
113,039,440

2,007,203,942
(177,324)
2,007,026,618
(467,841,790)
1,539,184,828
(493,538,522)
1,045,646,306

1,375,178,831
9,771,855
1,384,950,686
(393,170,597)
991,780,089
(402,771,630)
589,008,459

471,899,636
471,899,636
(66,904,113)
404,995,523
(28,047,248)
376,948,275

143,151,276
143,151,276
(55,810,168)
87,341,108
87,341,108

(2,724)
(2,724)

-

(2,724)
(2,724)

-

1,045,643,582

589,008,459

376,945,551

87,341,108

9

15
15.2

12
12

14

36

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
2553
1,072,497,853
(26,851,547)
1,045,646,306

663,289,852
(74,281,393)
589,008,459

376,948,275

87,341,108

1,072,495,129
(26,851,547)
1,045,643,582

663,289,852
(74,281,393)
589,008,459

376,945,551

87,341,108

0.15

0.10

0.05

0.01

0.15

0.10

0.05

0.01
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บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ
บันทึกหนี้สูญ
ตัดจําหนายทรัพยสิน
บันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
โอนกลับการปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากเจาหนี้คาอุปกรณ
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยใน
กําไรจากการขายอุปกรณของบริษัทยอย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมเรียกชําระ
สินคาคงเหลือ
ตนทุนโครงการจายลวงหนา
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ
คาใชจายจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ตนทุนงานคางจาย
เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

15.2
10.2
10.2
12
15
14

งบการเงินรวม
2554
2553

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

1,539,184,828

991,780,089

404,995,523

87,341,108

1,850,930,478
10,226,009
161,632,451
3,371,070
16,920,453
32,189,587
103,689,566
11,940,637
3,277,364
177,324
19,283,504
11,296,450
81,815,930

1,391,317,571
67,265,084
23,342,240
41,434,234
(3,057,131)
(24,072,108)
243,615,488
90,140,850
2,494,938
(9,771,855)
(900,162)
(113,149,173)

21,964,417
(122,186,994)
11,940,637
(285,857,192)
1,437,540
-

20,729,366
23,342,240
2,999,447
(8,582)
(63,797,832)
-

(39,200,117)
466,354,758

48,579,073
(34,718,328)
378,699,196

(14,180,938)
66,904,113

(21,626,125)
55,810,168

4,273,090,292

3,093,000,006

85,017,106

104,789,790

(270,313,837)
(9,620,947)
353,065,189
58,376,843
(6,683,097)
24,818,121
120,971,086
(6,209,112)
21,406,560

(247,328,417)
(21,899,026)
(62,615,689)
(289,084,542)
(39,132,026)
(996,880)
214,898,449
(17,536,181)
-

22,281,426
17,000,000
(111,068)
3,017,364
(548,799)
(7,667)
-

(107,849,842)
33,000,000
81,306
(3,116,719)
24,418,537
3,911,111
-

(460,441,886)
(338,776,438)
(185,115,410)
25,647,223
(28,240,702)
3,272,488
3,575,246,373
(432,717,180)
3,142,529,193

267,603,941
384,239,882
75,379,417
82,507,062
81,430,956
(1,016,346)
3,519,450,606
(413,877,622)
3,105,572,984

4,898,148
577,041
2,916,448
725,531
135,765,530
(720,986)
135,044,544

(1,254,949)
(7,127,054)
14,062,218
(294,885)
60,619,513
(2,915,230)
57,704,283

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
2554
2553

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากธนาคารประเภทประจําระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยรอการขาย
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ซื้ออาคารและอุปกรณ
ซื้อคอมพิวเตอรซอฟทแวร
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบี้ยจาย
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
เงินสดจายคืนเจาหนี้คาอุปกรณ
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจายคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายจากการลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทยอย
เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ
เงินปนผลจายแกผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
เงินสดจายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากการขายหุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย
เงินสดรับจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ
ของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
เงินสดจายซื้อหุนทุนซื้อคืน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

17
20

27
27
28

40

32

30

(182,766,381) (170,579,098)
(30,485,536)
1,664,385
(623,779)
157,596,623
417,690,279
5,047,814
28,337,544
9,355,645
53,454,671
36,927,115
27,075,307
(4,566,778)
(6,760,331)
(2,286,430,222) (2,492,207,397)
(19,084,006)
(57,283,748)
(2,315,029,505) (2,198,608,388)

10,436,610
(987,028)
(10,087,337)
398,603,034
157,596,623
14,180,938
(3,927,713)
565,815,127

(6,211,336)
27,000
63,797,832
241,655,736
8,601
6,763,275
(7,260,877)
298,780,231

(279,483,687)
(70,761,076)
(1,214,308,625)
960,369,736
(147,333,837)
(75,662,131)
96,207,373
(3,627)
2,055,187
(311,475,813)
(15,049,988)
(113,867,114)
-

(236,420,785)
(665,490,184)
(105,408,987)
850,000,000
(427,825,576)
(4,720,033)
(229,710)
(130,450,371)
(11,437,446)
(52,011,263)
527,497,456

(62,265,234)
(75,662,131)
96,207,373
(3,627)
(311,475,813)
-

(62,540,006)
(50,868,665)
(229,710)
(147,960,748)
-

2,834,600
(1,166,479,002)
(338,979,314)
1,920,012,455
1,581,033,141
-

80,000
(299,969,582)
(556,386,481)
350,578,115
1,569,434,340
1,920,012,455
-

(353,199,432)
347,660,239
177,150,265
524,810,504
-

(299,969,582)
(561,568,711)
(205,084,197)
382,234,462
177,150,265
-

573,295,029

2,102,673,953

-

-

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใชเงินสด
ซื้ออุปกรณที่ยังไมไดชําระ
รายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับรายการที่มิใชเงินสด
การรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10.2
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระเต็ม
มูลคาแลว
4,715,809,289
-

เงินรับ
ลวงหนาคาหุน
-

30
30

(1,016,063,600)
-

30
32

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
สวนเกินของเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งเกิด
จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มเติมใน
ราคาที่ต่ํากวามูลคาตามบัญชี ณ วันซื้อเพิ่มขึ้น
ลดทุนที่ชําระแลวโดยการตัดหุนทุนซื้อคืน
หุนทุนซื้อคืนระหวางป
โอนกลับกําไรสะสมจัดสรรสําหรับ
หุนทุนซื้อคืน
หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอยลดลง
เงินปนผลจายแกสวนของผูมีสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอยที่ซื้อมา
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอยในกําไรจากการขาย
อุปกรณของบริษัทยอย
เงินรับลวงหนาคาหุน
โอนไปเปนสํารองหุนทุนซื้อคืน
โอนไปเปนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

40

30
33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารอง
สํารองตาม
หุนทุน
กฎหมาย
ซื้อคืน
409,553,805
915,745,592
-

สวนเกิน
มูลคาหุน
จากใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
หุนทุน
ที่หมดสิทธิ
ซื้อคืน
การใช
(915,745,592) 25,169,527
-

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูถือหุน
สวนเกินของ
เงินลงทุน
ในบริษัทยอย
ซึ่งเกิดจาก
การซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทยอย
สวนเกินทุน
เพิ่มเติมในราคา
จากการ
ที่ต่ํากวามูลคา สวนเกินทุน เปลี่ยนแปลง
รวม
สวนเกินทุน ตามบัญชีของ จากสวนล้ํา
สัดสวน องคประกอบอื่น รวมสวนของ
จากการ
บริษัทยอย
มูลคาหุน
เงินลงทุน ของสวนของ
ผูถือหุน
ลดทุน
ณ วันซื้อ ของบริษัทยอย ในบริษัทยอย ผูถือหุน
ของบริษทั ฯ
200,781,377 84,309,490 49,665,575 13,272,788 373,198,757 5,807,427,274
(130,450,371)
663,289,852

สวนของผูมี
สวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจ
ควบคุมของ
บริษัทยอย
852,206,107
(74,281,393)

รวม
สวนของ
ผูถือหุน
6,659,633,381
(130,450,371)
589,008,459

832,344
(299,969,582)

-

832,344
(299,969,582)

-

527,025,444

-

527,025,444

-

-

-

(11,437,446)

(11,437,446)

-

-

-

-

(1,062,054)

(1,062,054)

49,665,575

13,272,788

374,031,101

80,000
6,568,234,961

48,579,073
814,004,287

48,579,073
80,000
7,382,239,248
-

สวนต่ํากวา
มูลคา
หุนสามัญ
(224,549,619)
-

สวนเกิน
มูลคา
หุนทุน
ซื้อคืน
2,001,013
-

หุนของ
บริษัทฯ
ที่ถือโดย
บริษัทยอย
(514,948,884)
-

-

-

100,318,008
-

-

-

-

-

915,745,592
(299,969,582)

-

-

832,344
-

-

-

832,344
-

-

-

-

12,076,560

514,948,884

-

(915,745,592)
-

915,745,592
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,699,745,689

80,000
80,000

(224,549,619)

114,395,581

-

29,083,792
438,637,597

299,969,582
299,969,582

(299,969,582)
(29,083,792)
2,165,894,612

(299,969,582)

25,169,527

200,781,377

85,141,834

ยังไมได
จัดสรร
1,046,362,913
(130,450,371)
663,289,852

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยังไมได
จัดสรร
2,165,894,612

สวนต่ํากวาทุน สวนเกิน
จากการวัด
มูลคาหุน
มูลคา
จากใบสําคัญ
เงินลงทุนใน แสดงสิทธิ
หุนทุน
หลักทรัพย ที่หมดสิทธิ
ซื้อคืน
เผื่อขาย
การใช
(299,969,582)
- 25,169,527

-

(148,535,484)
(311,475,813)
1,072,497,853
(107,954,001)

299,969,582

(2,724)
-

-

-

-

-

-

(2,724)
-

(148,535,484)
(311,475,813)
1,072,495,129
-

(5,366,190)
(26,851,547)
-

(153,901,674)
(311,475,813)
1,045,643,582
-

-

(299,969,582)

299,969,582

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(80,000)

80,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,889,787

4,889,787

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(66,486,534)

(66,486,534)

(66,486,534)

213,719,453

147,232,919

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(15,049,988)

(15,049,988)

3,622,125,689

-

(224,549,619)

-

68,109,500
506,747,097

-

(68,109,500)
2,902,287,249

-

(2,724)

25,169,527

200,781,377

85,141,834

49,665,575

(53,213,746)

307,541,843

7,114,152,259

(3,627)
985,422,175

(3,627)
8,099,574,434
-

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารอง
สํารองตาม
หุนทุน
กฎหมาย
ซื้อคืน
438,637,597
299,969,582

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระเต็ม
มูลคาแลว
3,699,745,689

เงินรับ
ลวงหนา
คาหุน
80,000

สวนต่ํากวา
มูลคา
หุนสามัญ
(224,549,619)

สวนเกิน
มูลคา
หุนทุน
ซื้อคืน
114,395,581

30

(77,620,000)

-

-

(114,395,581)

-

30

-

-

-

-

-

(80,000)

-

15

-

-

15

-

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน
เงินปนผลจายแกผถู ือหุนของบริษัทฯ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ลดทุนที่ชําระแลวโดยการตัดหุนทุนซื้อคืน
โอนกลับกําไรสะสมจัดสรรสําหรับ
หุนทุนซื้อคืน
เงินรับลวงหนาคาหุนของสวนของผูมี
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอยลดลง
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอยเพิ่มทุน
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่ม
ในบริษัทยอย
เงินปนผลจายแกสวนของผูมีสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอยที่ซื้อมา
โอนไปเปนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูถือหุน
สวนเกินของ
เงินลงทุน
ในบริษัทยอย
ซึ่งเกิดจาก
การซื้อเงินลงทุน
สวนเกิน
ในบริษัทยอย
(สวนต่ํา) กวาทุน
เพิ่มเติมในราคา
จากการ
ที่ต่ํากวามูลคา สวนเกินทุน เปลี่ยนแปลง
รวม
สวนเกินทุน ตามบัญชีของ จากสวนล้ํา
สัดสวน
องคประกอบอื่น
จากการ
บริษัทยอย
มูลคาหุน
เงินลงทุน
ของสวนของ
ลดทุน
ณ วันซื้อ ของบริษัทยอย ในบริษัทยอย
ผูถือหุน
200,781,377
85,141,834 49,665,575
13,272,788
374,031,101

3
40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวมสวนของ
ผูถือหุน
ของบริษัทฯ
6,568,234,961

สวนของผูมี
สวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจ
ควบคุมของ
บริษัทยอย
814,004,287

รวม
สวนของ
ผูถือหุน
7,382,239,248

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ลดทุนที่ชําระแลวโดยการตัดหุนทุนซื้อคืน
หุนทุนซื้อคืนระหวางป
โอนกลับกําไรสะสมจัดสรรสําหรับ
หุนทุนซื้อคืน
โอนไปเปนสํารองหุนทุนซื้อคืน
โอนไปเปนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน
เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ลดทุนที่ชําระแลวโดยการตัดหุนทุนซื้อคืน
โอนกลับกําไรสะสมจัดสรรสําหรับ
หุนทุนซื้อคืน
โอนไปเปนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
สวนต่ํากวา
ชําระเต็ม
มูลคา
หมายเหตุ
มูลคาแลว
หุนสามัญ
4,715,809,289 (224,549,619)
40
30
(1,016,063,600)
30
30
30

3
40
30
30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

100,318,008
-

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารอง
สํารองตาม
หุนทุน
กฎหมาย
ซื้อคืน
83,076,226 915,745,592
-

สวนเกิน
มูลคา
หุนทุน
ซื้อคืน

ยังไมได
หุนทุน
จัดสรร
ซื้อคืน
(394,495,109) (915,745,592)
(147,960,748)
87,341,108
- 915,745,592
- (299,969,582)

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
สวนต่ํากวาทุน
จากการ
วัดมูลคา
เงินลงทุน
ในหลักทรัพย
เผื่อขาย
-

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รายการอื่นของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูถือหุน
สวนเกิน
มูลคาหุน
จากใบสําคัญ
รวม
แสดงสิทธิที่
สวนเกินทุน
องคประกอบอื่น
รวม
หมดสิทธิ
จากการ
ของสวนของ
สวนของ
การใช
ลดทุน
ผูถือหุน
ผูถือหุน
25,169,527
200,781,377
225,950,904 4,405,791,691
- (147,960,748)
87,341,108
- (299,969,582)

3,699,745,689

(224,549,619)

100,318,008

4,367,055
87,443,281

(915,745,592) 915,745,592
299,969,582 (299,969,582)
(4,367,055)
299,969,582 156,294,206 (299,969,582)

-

25,169,527

200,781,377

225,950,904

3,699,745,689

(224,549,619)

100,318,008

87,443,281

299,969,582

156,294,206

(299,969,582)

-

25,169,527

200,781,377

225,950,904

4,045,202,469
4,045,202,469

(77,620,000)

-

(100,318,008)

-

-

(7,614,983)
(311,475,813)
376,948,275
(122,031,574)

299,969,582

(2,724)
-

-

-

(2,724)
-

(7,614,983)
(311,475,813)
376,945,551
-

3,622,125,689

(224,549,619)

-

18,847,414
106,290,695

(299,969,582)
-

299,969,582
(18,847,414)
373,242,279

-

(2,724)

25,169,527

200,781,377

225,948,180

4,103,057,224
-

