บริษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
มูลค่างานที่แล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกชําระ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์รอการขาย
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินฝากธนาคารประเภทประจําระยะยาว
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุนแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

หมายเหตุ

2555

2554

7
8
9

1,478,529,885
903,853,524
3,684,819,076
642,994,421
48,913,589
88,885,126
12,372,429
283,075,445
32,454,970
108,038,240
7,283,936,705

1,581,033,141
373,521,699
4,077,208,890
645,242,838
70,399,887
113,182,972
99,534,928
278,027,293
38,101,420
143,345,749
7,419,598,817

360,024,093
466,105,396
1,564,812,596
442,000,000
89,889
4,036,894
23,114,318
2,860,183,186

524,810,504
697,720
1,722,966,773
450,000,000
219,118
3,982,101
3,602,246
2,706,278,462

144,413,480
101,577,570
23,302,557
661,872,972
11,077,579,022
33,732,430
-

223,880,709
40,623,779
149,805,640
22,811,187
699,395,609
10,874,066,645
58,522,164
-

8,054,302
2,942,130,263
16,251,167
14,000,761
215,647,248

7,934,478
10,087,337
2,959,152,620
16,481,967
21,090,750
229,466,415

4,861,233
69,189,508
12,116,528,772
19,400,465,477

4,801,863
73,744,454
12,147,652,050
19,567,250,867

4,861,233
7,427,134
3,208,372,108
6,068,555,294

4,801,863
6,198,153
3,255,213,583
5,961,492,045

6
10
11

12
13
14
15
16
17
18
6

บริษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ต้นทุนงานค้างจ่าย
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนดชําระ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ยอดคงเหลือของหนี้ สินระยะยาวสุทธิ จากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

หมายเหตุ

2555

2554

19
20

486,931,118
2,655,653,482
397,073,222
410,948

547,146,112
3,009,138,565
348,410,482
42,715,423

37,626,129
-

28,971,288
-

21
22

359,484,000
74,441,046

1,641,039,453
126,371,480

-

-

6
23
24

204,111,575
551,176,628
222,659,385
474,673,091
371,753,800
69,582,065
5,867,950,360

849,080,662
1,930,446,034
229,223,848
355,070,067
347,157,675
61,417,798
9,487,217,599

777,639,624
204,111,575
23,401,444
4,539,734
1,047,318,506

165,649,474
849,080,662
22,588,681
20,712,217
6,048,060
1,093,050,382

21
22

2,684,459,943
47,322,075

1,103,943,943
80,687,754

-

-

6
23
24
25

504,078,755
357,685,633
216,493,148
11,106,739
3,821,146,293
9,689,096,653

135,002,545
472,408,378
172,714,438
15,701,776
1,980,458,834
11,467,676,433

504,078,755
12,311,431
9,534,541
525,924,727
1,573,243,233

611,990,150
135,002,545
8,857,203
9,534,541
765,384,439
1,858,434,821

บริษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจํานวน 7,244,251,378 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.5 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญจํานวน 7,244,251,378 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.5 บาท
ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย - บริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ย่อย
สํารองหุ้นทุนซื้อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ - สุ ทธิ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

27
27
26

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

2555

2554

3,622,125,689

3,622,125,689

3,622,125,689

3,622,125,689

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

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

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

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

149,983,905
106,290,695
464,457,665
400,456,402
298,642,766
4,421,445,624
2,902,287,249
258,177,239
307,541,843
8,990,283,269
7,114,152,259
(298,642,766)
8,691,640,503
7,114,152,259
1,019,728,321
985,422,175
9,711,368,824
8,099,574,434
19,400,465,477 19,567,250,867
-

149,983,905
298,642,766
721,803,906
225,948,180
4,793,954,827
(298,642,766)
4,495,312,061
4,495,312,061
6,068,555,294
-

106,290,695
373,242,279
225,948,180
4,103,057,224
4,103,057,224
4,103,057,224
5,961,492,045
-

บริษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น
ค่าจัดการรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
หนี้ สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่อนส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

2555

2554

10,369,488,277

9,497,853,495

-

-

31,926,535
71,139,430
28,804,307
131,870,272
10,501,358,549

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

498,000,000
13,696,516
420,467,796
73,343,681
13,190,041
1,018,698,034
1,018,698,034

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

29

4,686,019,589
732,838,101
1,639,347,663

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

83,266,596

93,683,874

12
12

34,637,098
379,621,157
37,372,763
7,509,836,371

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

83,266,596

11,940,637
105,624,511

2,991,522,178
491,370
2,992,013,548
(403,968,555)
2,588,044,993
(529,792,313)
2,058,252,680

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

935,431,438
935,431,438
(61,567,234)
873,864,204
873,864,204

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

(30,485,305)
(30,485,305)

(2,724)
(2,724)

(2,445,889)
(2,445,889)

(2,724)
(2,724)

2,027,767,375

1,045,643,582

871,418,315

376,945,551

6
13
13.2

11, 12

14

30

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2555

2554

2,136,501,631
(78,248,951)
2,058,252,680

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

873,864,204

376,948,275

2,106,016,326
(78,248,951)
2,027,767,375

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

871,418,315

376,945,551

0.30

0.15

0.12

0.05

31

บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
บันทึกหนี้ สงสัยจะสู ญ
บันทึกหนี้ สูญ
ตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
11, 12
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
13.2
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
12
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
12
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
13
ส่ วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
14
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
25
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริ งจากเจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มูลค่างานที่แล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกชําระ
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ต้นทุนงานค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนดชําระ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2555
2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

2,588,044,993

1,539,184,828

873,864,204

404,995,523

1,715,397,195
240,346,477
139,274,680
1,114,531
37,372,763
34,637,098
(371,682)
(491,370)
19,903,294
(25,887,882)
(39,413,742)
(31,926,535)
390,580,798

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

21,717,126
(73,343,681)
(485,913)
(420,467,796)
1,008,339
(13,696,516)
61,567,234

21,964,417
(122,186,994)
11,940,637
(285,857,192)
1,437,540
(14,180,938)
66,904,113

5,068,580,618

4,273,090,292

450,162,997

85,017,106

(38,637,372)
2,248,417
129,763,100
87,162,499
(5,048,152)
5,646,450
(4,018,015)
(9,280,690)
12,571,475

(343,678,386)
(9,620,947)
353,065,189
58,376,843
(6,683,097)
24,818,121
120,971,086
(6,209,112)
21,406,560

(40,363,858)
8,000,000
129,229
(54,793)
(31,683)
(1,057,551)
-

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

(325,763,248)
49,542,175
119,603,024
24,596,125
8,164,267
(11,204,926)
5,113,925,747
(498,145,783)
4,615,779,964

(460,441,886)
(338,776,438)
(111,750,861)
25,647,223
(28,240,702)
3,272,488
3,575,246,373
(432,717,180)
3,142,529,193

3,209,809
2,689,227
(24,097,007)
398,586,370
(18,323,247)
380,263,123

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

บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากธนาคารประเภทประจําระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์รอการขาย
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้ ออาคารและอุปกรณ์
ซื้ อคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจ่ายคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายคืนหนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่ายแก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
เงินปั นผลจ่ายแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ สามัญ
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื้ อหุน้ ทุนซื้ อคืน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้ ออุปกรณ์ที่ยงั ไม่ได้ชาํ ระ

15
17

21
21
23

34

26

งบการเงินรวม
2555
2554
(530,331,825) (182,766,381)
79,467,229
(30,485,536)
40,623,779
(623,779)
157,596,623
6,402,341
5,047,814
9,355,645
30,113,354
36,927,115
(3,851,324)
(4,566,778)
(1,401,504,368) (2,286,430,222)
(16,042,844)
(19,084,006)
(1,795,123,658) (2,315,029,505)

(465,407,676)
(119,824)
10,087,337
561,701,584
1,422,949
18,818,116
(1,745,006)
124,757,480

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

(302,420,164) (279,483,687)
(60,214,994)
(70,761,076)
479,306,469
960,369,736
(180,345,922) (147,333,837)
(146,597,372) (113,867,114)
(275,892,877)
(75,662,131)
(2,072,027,222) (1,214,308,625)
2,055,187
141,373,961
96,207,373
(5,909,333)
(3,627)
(180,520,712) (311,475,813)
(21,268,630)
(15,049,988)

(56,122,202)
(275,892,877)
141,373,961
(2,418)
(180,520,712)
-

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

2,834,600
(298,642,766)
(2,923,159,562) (1,166,479,002)
(102,503,256) (338,979,314)
1,581,033,141 1,920,012,455
1,478,529,885 1,581,033,141
-

(298,642,766)
(669,807,014)
(164,786,411)
524,810,504
360,024,093
-

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

-

-

547,785,280

รายละเอียดเพิม่ เติมสํ าหรับรายการทีม่ ิใช่ เงินสด
การรับชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการในปี 2554 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

573,295,029

บริษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชําระเต็ม
เงินรับ
ส่วนตํ่ากว่า ส่วนเกินมูลค่า
หมายเหตุ มูลค่าแล้ว ล่วงหน้าค่าหุน้ มูลค่าหุน้ สามัญ หุน้ ทุนซื้อคืน
3,699,745,689
80,000 (224,549,619) 114,395,581
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เงินปั นผลจ่ายแก่ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
34
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยการตัดหุน้ ทุนซื้อคืน 26
(77,620,000)
- (114,395,581)
โอนกลับกําไรสะสมจัดสรรสําหรับ
หุน้ ทุนซื้อคืน
26
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ ของส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลง
(80,000)
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยเพิ่มทุน
13
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่ม
ในบริ ษทั ย่อย
13
เงินปั นผลจ่ายแก่ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยที่ซ้ือมา
โอนไปเป็ นสํารองตามกฎหมาย
27
3,622,125,689
- (224,549,619)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตาม
สํารอง
กฎหมาย
หุน้ ทุนซื้อคืน
438,637,597
299,969,582
-

ยังไม่ได้จดั สรร หุน้ ทุนซื้อคืน
2,017,359,128 (299,969,582)
(311,475,813)
1,072,497,853
(107,954,001) 299,969,582

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนตํ่ากว่าทุน
จากการวัด
มูลค่า
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์
เผื่อขาย
(2,724)
-

รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกิน
ส่วนเกินทุน
มูลค่าหุน้
จากการ
จากใบสําคัญ
ส่วนเกินทุน เปลี่ยนแปลง
รวม
แสดงสิ ทธิ
จากส่วนลํ้า
สัดส่วน
องค์ประกอบอื่น
ที่หมดสิ ทธิ ส่วนเกินทุน
มูลค่าหุน้
เงินลงทุน
ของส่วนของ
การใช้
จากการลดทุน ของบริ ษทั ย่อย ในบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้
25,169,527 200,781,377 49,665,575
98,414,622
374,031,101
(2,724)
-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
6,419,699,477
(311,475,813)
1,072,495,129
-

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
รวม
ควบคุมของ
ส่วนของ
บริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้
808,638,097 7,228,337,574
- (311,475,813)
(26,851,547) 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)

68,109,500
506,747,097

-

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

-

(2,724) 25,169,527

200,781,377

49,665,575

31,928,088

307,541,843

7,114,152,259

(3,627)
(3,627)
985,422,175 8,099,574,434
-

บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระเต็ม
ส่วนตํ่ากว่า
หมายเหตุ มูลค่าแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญ
3,622,125,689 (224,549,619)
34
26
26
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เงินปันผลจ่ายแก่ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
หุ้นทุนซื้ อคืนระหว่างปี
โอนไปเป็ นสํารองหุ้นทุนซื้ อคืน
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่ม
ในบริ ษทั ย่อย
13.2
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยที่ซ้ื อมา
13.5
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
โอนไปเป็ นสํารองตามกฎหมาย
27
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตาม
สํารอง
กฎหมาย
หุ้นทุนซื้ อคืน
506,747,097
298,642,766

ยังไม่ได้จดั สรร
2,902,287,249
(180,520,712)
2,106,016,326
(298,642,766)

หุ้นทุนซื้ อคืน
(298,642,766)
-

ส่วนตํ่ากว่าทุน
จากการวัด
มูลค่า
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์
เผื่อขาย
(2,724)
-

รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูถ้ ือหุ้น
ส่วนเกิน
ส่วนเกิน
(ส่วนตํ่า) กว่าทุน
มูลค่าหุ้น
จากการ
จากใบสําคัญ
ส่วนเกินทุน เปลี่ยนแปลง
รวม
แสดงสิ ทธิ
จากส่วนลํ้า
สัดส่วน
องค์ประกอบอื่น
ที่หมดสิ ทธิ ส่วนเกินทุน
มูลค่าหุ้น
เงินลงทุน
ของส่วนของ
การใช้
จากการลดทุน ของบริ ษทั ย่อย ในบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้
25,169,527 200,781,377 49,665,575
31,928,088
307,541,843
-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ
7,114,152,259
(180,520,712)
2,106,016,326
(298,642,766)
-

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของ
บริ ษทั ย่อย
985,422,175
(78,248,951)
-

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
8,099,574,434
(180,520,712)
2,027,767,375
(298,642,766)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(50,046,968)

(50,046,968)

(50,046,968)

140,415,424

90,368,456

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

682,364

682,364

682,364

(6,591,697)

(5,909,333)

3,622,125,689

(224,549,619)

107,694,473
614,441,570

298,642,766

(107,694,473)
4,421,445,624

(298,642,766)

(2,724)

25,169,527

200,781,377

49,665,575

(17,436,516)

258,177,239

8,691,640,503

(21,268,630)
1,019,728,321

(21,268,630)
9,711,368,824
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เงินปั นผลจ่ายแก่ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยการตัดหุ ้นทุนซื้ อคืน
โอนกลับกําไรสะสมจัดสรรสําหรับ
หุ ้นทุนซื้ อคืน
โอนไปเป็ นสํารองตามกฎหมาย

34
26
26
27

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เงินปั นผลจ่ายแก่ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
หุ ้นทุนซื้ อคืนระหว่างปี
โอนไปเป็ นสํารองหุ ้นทุนซื้ อคืน
โอนไปเป็ นสํารองตามกฎหมาย

34
26
26
27

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนตํ่ากว่าทุน
จากการ
วัดมูลค่า
เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
หุ ้นทุนซื้ อคืน
เผือ่ ขาย
(299,969,582)
(2,724)
299,969,582
-

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รายการอื่นของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
จากใบสําคัญ
รวม
แสดงสิ ทธิที่
องค์ประกอบอื่น
หมดสิ ทธิ
ส่ วนเกินทุน
ของส่ วนของ
การใช้
จากการลดทุน
ผูถ้ ือหุ น้
25,169,527
200,781,377
225,950,904
(2,724)
-

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชําระเต็ม
ส่ วนตํ่ากว่า
ส่ วนเกินมูลค่า
มูลค่าแล้ว
มูลค่าหุ ้นสามัญ หุ น้ ทุนซื้ อคืน
3,699,745,689 (224,549,619) 100,318,008
(77,620,000)
- (100,318,008)

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตาม
สํารอง
กฎหมาย
หุ ้นทุนซื้ อคืน
87,443,281
299,969,582
-

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

3,622,125,689
3,622,125,689

(224,549,619)
(224,549,619)

-

106,290,695
43,693,210
149,983,905

298,642,766
298,642,766

373,242,279
(180,520,712)
871,418,315
(298,642,766)
(43,693,210)
721,803,906

(298,642,766)
(298,642,766)

(2,724)
(2,724)

25,169,527
25,169,527

200,781,377
200,781,377

225,948,180
225,948,180

ยังไม่ได้จดั สรร
148,679,223
(311,475,813)
376,948,275
(122,031,574)

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
4,037,587,486
(311,475,813)
376,945,551
4,103,057,224
4,103,057,224
(180,520,712)
871,418,315
(298,642,766)
4,495,312,061
-

