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11. รายการระหวางกัน
11.1 รายละเอียดของรายการระหวางกนั

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะและขนาดของรายการ ความจ ําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
1.  บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร จํ ากัด นายพิเชษฐ ลีลาพากเพียร และน.ส. พิณ

ทิพย ศิริจรรยากุล (ภรรยา) ซึ่งเปนผูถือ
หุนของ บมจ. ทราฟฟกคอรนเนอรโฮล
ดิง้ส ในสัดสวนรวมกันรอยละ 10  โดย
น.ส. พิณทิพย ศิริจรรยากุลเปน กรรมการ
และถือหุนของ บจก. ทราฟฟกคอรนเนอร
ในสัดสวนรอยละ 60

1) ป 2544 บริษัทยอย 2 บริษัท คือ บจก. ทีว ีฟอรัม
และ บจก. ทราฟฟกคอรนเนอร เรดิโอ ไดทํ าสัญญา
เชาพื้นที่หองชุดส ํานักงานจาก บจก. ทราฟฟกคอรน
เนอร โดยมีรายละเอียดดังนี้
– หองชุดสํ านักงานเลขที ่2922/202 ชั้น 11
อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร 2 ถนนเพชรบุรีตัด
ใหม

– พื้นที่ภายในหองชุด 257.79 ตารางเมตร
– ระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 มกราคม 2544 ถึง

31 ธันวาคม 2544
– อัตราคาเชารวมเดือนละ 190,000 บาท คิดเปน
คาเชาจายที่ช ําระใหแก บจก. ทราฟฟกคอรน
เนอรตลอดป 2544 เทากับ 2,280,000 บาท

2) ป 2545 บมจ. ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส ได
ท ําสัญญาซื้อหองชุดดังกลาวจาก บจก. ทราฟฟก
คอรนเนอร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545 ในราคา
9,000,000 บาท

บริษัทยอยทั้งสองแหงไดเชาพื้นที่หองชุดดังกลาวเพื่อใชเปนส ํานักงานเพื่อการ
ด ําเนินธุรกิจตามปกต ิอัตราคาเชาที่ชํ าระใหแก บจก. ทราฟฟกคอรนเนอรเปน
อตัราที่ใกลเคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเปรียบเทียบจากอัตราคาเชาหองชุดอื่น ๆ
ในชั้นใกลเคียงกันในอาคารเดียวกัน
    กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุสม
ผลและท ําในราคาที่ยุติธรรม

 ซึ่งการทํ ารายการซื้อขายดังกลาวกรรมการอิสระไดพิจารณาแลวและมีความ
เหน็วาเปนรายการที่สมเหตุสมผลและทํ าในราคาที่ยุติธรรม โดยเปรียบเทียบ
กับมูลคาทรัพยสิน 9,800,000 บาทตามราคาประเมิน ซึ่งทํ าการประเมินโดย
บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด เอเจนซี่ จํ ากัด เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2545
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะและขนาดของรายการ ความจ ําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
3) บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัท คือ บจก. ทราฟ
ฟกคอรนเนอร เรดิโอ ไดใหกูยืมเงินระยะสั้นแก
บจก. ทราฟฟกคอรนเนอร โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 2.5 ตอป และมียอดคงคาง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2544 จํ านวน 7,359,400 บาทและเมื่อวัน
ที่ 28 กุมภาพันธ 2545 บจก. ทราฟฟกคอรนเนอร
ไดชํ าระคืนเงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวแลวทั้งจํ านวน

เงินกูยืมดังกลาว บจก. ทราฟฟกคอรนเนอร เรดิโอ ไดใหกูเปนจํ านวนเงิน 10
ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อน ําเงินจํ านวนดังกลาวไปลงทุนซื้อหองชุด
ส ํานักงานดังกลาวกลาวขางตน    
          กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุ
สมผลและทํ าในราคาที่ยุติธรรม
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะและขนาดของรายการ ความจ ําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
2.  บริษัท อินไซท อินโฟ จํ ากัด นายพิเชษฐ ลีลาพากเพียร และน.ส. พิณ

ทิพย ศิริจรรยากุล (ภรรยา) ซึ่งเปนผูถือ
หุนของ บมจ. ทราฟฟกคอรนเนอรโฮล
ดิง้ส ในสัดสวนรวมกันรอยละ 10  โดย
น.ส. พิณทิพย ศิริจรรยากุล เปนกรรมการ
และถือหุนของ บจก. อินไซท อินโฟ ในสัด
สวนรอยละ 40

บริษัทยอยแหงหนึ่ง คือ บจก. ทีว ีฟอรัม ไดทํ า
สัญญากับ บจก. อินไซท อินโฟ เกี่ยวกับรายการ
โทรทัศนที ่บจก. ทีว ีฟอรัม ขายโฆษณาอยู ดังนี้
•  รายการ Thailand Today
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 9 ในวัน
จันทรถึงศุกร ระหวางเวลา 6.00 – 6.30 น.
– บจก. อินไซท อินโฟ รับจางเหมาผลิต
รายการ

– คาจางเหมาจายคิดเปนรอยละ 1.34
ของตนทุนรวม *

•  รายการ Newsline
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 11 ในวัน
จันทรถึงศุกร ระหวางเวลา 21.30 – 22.00 น.

•  รายการ เสริมปญญากับ ดร. วิป
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 5 ในวันพุธ
ระหวางเวลา 17.30 – 18.00 น.

•  ทั้งสองรายการนี ้(Newsline และเสริมปญญา
กับ ดร. วิป)
– บจก. ทีว ี ฟอรัม รับจางเปนตัวแทนใน
การจัดการบริหารการตลาดและขาย
โฆษณา

– รายไดจากทั้งสองรายการรวมกันคิดเปน
รอยละ 0.51 ของรายไดรวม **

รายการระหวางกันดังกลาวนี ้เปนรายการที่เกิดขึ้นโดยการด ําเนินธุรกิจตาม
ปกติของบริษัทยอย เพื่อใหไดมาซึ่งรายการโทรทัศนอันเปนแหลงรายไดหลัก
ของบริษัท สัญญาที่บริษัทยอยท ํากับ บจก. อินไซท อินโฟ นี้
     กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุสม
ผลและท ําในราคาที่ยุติธรรม

หมายเหตุ  * ตนทุนรวมจากงบกําไรขาดทุนรวม 4 บริษัทยอยที่ฝายบริหารจัดทําขึ้น
** รายไดจากงบกําไรขาดทุนรวม 4 บริษัทยอยที่ฝายบริหารจัดทําขึ้น
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะและขนาดของรายการ ความจ ําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
3.  บริษัท นาริ อินโฟ จํ ากัด นายพิเชษฐ ลีลาพากเพียร และน.ส. พิณ

ทิพย ศิริจรรยากุล (ภรรยา) ซึ่งเปนผูถือ
หุนของ บมจ. ทราฟฟกคอรนเนอรโฮล
ดิง้ส ในสัดสวนรวมกันรอยละ 10  โดย
น.ส. พิณทิพย ศิริจรรยากุลเปนกรรมการ
และถือหุนของ บจก. นาริ อินโฟ ในสัด
สวนรอยละ 25

บริษัทยอยแหงหนึ่ง คือ บจก. ทีว ีฟอรัม ไดทํ า
สัญญากับ บจก. นาริ อินโฟ เกี่ยวกับรายการ
โทรทัศนที ่บจก. ทีว ีฟอรัม ขายโฆษณาอยู ดังนี้
•  รายการ ขาว 9 เศรษฐกิจ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 9 ในวัน
จันทรถึงศุกร ระหวางเวลา 9.30 – 10.00 น.

•  รายการ กรองสถานการณ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 11 ในวัน
จันทรถึงศุกร ระหวางเวลา 20.30 – 21.30 น.

•  ทั้งสองรายการนี้ บจก. ทีว ีฟอรัม รับจางเปน
ตัวแทนในการจัดการบริหารการตลาดและ
ขายโฆษณา
– รายไดจากทั้งสองรายการรวมกันคิดเปน
รอยละ 0.85 ของรายไดรวม **

รายการระหวางกันดังกลาวนี ้เปนรายการที่เกิดขึ้นโดยการด ําเนินธุรกิจตาม
ปกติของบริษัทยอย เพื่อใหไดมาซึ่งรายการโทรทัศนอันเปนแหลงรายไดหลัก
ของบริษัท สัญญาที่บริษัทยอยท ํากับ บจก. นาริ อินโฟ นี้
     กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุสม
ผลและท ําในราคาที่ยุติธรรม

หมายเหตุ **  รายไดจากงบก ําไรขาดทุนรวม 4 บริษัทยอยที่ฝายบริหารจัดทํ าขึ้น



บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส จํ ากัด (มหาชน) หนา 51

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะและขนาดของรายการ ความจ ําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
4.บริษัท ลูกทุง เอ็ฟ เอ็ม จํ ากัด -นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล ซึ่งเปน

กรรมการของ บมจ. ทราฟฟกคอรนเนอร
โฮลดิ้งส    เปนผูถือหุนของ บจก. ลูกทุง
เอ็ฟ เอ็ม ในสัดสวนรอยละ 10.72
- นายพิเชษฐ ลีลาพากเพียร และน.ส.
พิณทิพย ศิริจรรยากุล (ภรรยา) ซึ่งเปนผู
ถือหุนของ บมจ. ทราฟฟกคอรนเนอรโฮล
ดิง้ส ในสัดสวนรวมกันรอยละ 10  โดย
น.ส. พิณทิพย ศิริจรรยากุล เปนผูถือหุน
ของ บจก. ลูกทุง เอ็ฟ เอ็ม ในสัดสวนรอย
ละ 10.31

บริษัทยอยแหงหนึ่ง คือ บจก. ทราฟฟกคอรนเนอร
เรดิโอ ไดทํ าสัญญากับ บจก. ลูกทุง เอ็ฟ เอ็ม เกี่ยว
กับรายการวิทยุที ่บจก. ทราฟฟกคอรนเนอร   เรดิโอ
ขายโฆษณาอยู ดังนี้
•  รายการ ลูกทุง เอ็ฟ เอ็ม
ออกอากาศทางสถานวีทิยุ F.M. 95.00 MHz. ในวัน
จันทรถึงศุกร 24 ชั่วโมงในประเทศ และเสารอาทิตย
ในตางประเทศ
           รายไดจากรายการคิดเปนรอยละ  6.74 ของ
รายไดรวม **

รายการระหวางกันดังกลาวนี ้เปนรายการที่เกิดขึ้นโดยการด ําเนินธุรกิจตาม
ปกติของบริษัทยอย เพื่อใหไดมาซึ่งรายการโทรทัศนอันเปนแหลงรายไดหลัก
ของบริษัท สัญญาที่บริษัทยอยท ํากับ บจกลูกทุง เอ็ฟ เอ็ม.นี้
     กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุสม
ผลและท ําในราคาที่ยุติธรรม

5.  กิจการรวมคาพรไพลิน เปนกิจการรวมคาที่บริษัทยอยแหงหนึ่ง
คือ บจก. ทีว ีฟอรัม เขารวมลงทุนในสัด
สวนรอยละ 50  เปนเงิน 3,000,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดรับบริหารจัด
การโครงการ “ครบรอบ 36 ป สยาม
สแควร”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 กิจการรวมคาดังกลาวมี
ยอดคงคางเปนเจาหนี้การคาของ บจก. ทีว ีฟอรัม
จํ านวน 4,403,000 บาท

เนือ่งจากกิจการรวมคาดังกลาวจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการรับบริหารจัด
การโครงการเดียว เมื่อสิ้นสุดโครงการแลวจึงหยุดด ําเนินการทางธุรกิจ และใน
ปจจุบันอยูในชวงระหวางการช ําระบัญชีเพื่อจัดสรรผลก ําไรขาดทุนใหแกผูรวม
คาในกิจการดังกลาวนี้
     กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุสม
ผลและท ําในราคาที่ยุติธรรม โดยรายการระหวางกันดังกลาวนี ้เปนรายการที่
เกดิขึ้นโดยการด ําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอย

หมายเหตุ **  รายไดจากงบก ําไรขาดทุนรวม 4 บริษัทยอยที่ฝายบริหารจัดทํ าขึ้น
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะและขนาดของรายการ ความจ ําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
6.  นายวินิจ เลิศรัตนชัย เปนกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอย 1) บริษัทยอยแหงหนึ่ง คือ บจก. ดรีมมีเดยี ไดให

เงินทดรองจายแกกรรมการ โดยไมคิดดอกเบี้ย
และมียอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
จํ านวน 3,300,000 บาทและเมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ 2545 นายวินิจ เลิศรัตนชัย ได
ชํ าระคืนเงินทดรองจายดังกลาวแลวทั้งจํ านวน

เงินจํ านวนดังกลาว บจก. ดรีมมีเดยี ไดทดรองจายใหแกกรรมการ เพื่อวัตถุ
ประสงคในการจัดเตรียมงานกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท

2) บริษัทยอยแหงหนึ่ง คือ บจก. ทราฟฟกคอรน
เนอร เรดิโอ ไดจายเงินเปนตนทุนการจัดราย
การใหกรรมการ จํ านวน 200,000 บาท ตอ
เดือน ในชวงวันที ่1 มกราคม 2544 – 28
กุมภาพันธ 2545 เงินจํ านวนดังกลาว บจก.
ทราฟฟกคอรนเนอร เรดิโอ ไดหยุดจายเนื่อง
จากคุณวินิจ เลิศรัตนชัย ไมไดจัดรายการดัง
กลาวแลว

     กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุสม
ผลและท ําในราคาที่ยุติธรรมโดยรายการระหวางกันดังกลาวนี้ เปนรายการที่
เกดิขึ้นโดยการด ําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอย

7.  นายสุรพงษ เตรียมชาญชัย เปนกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอย บริษัทยอยแหงหนึ่ง คือ บจก. ทราฟฟกคอรนเนอร
เรดิโอ ไดใหเงินทดรองจายแกกรรมการ โดยไมคิด
ดอกเบี้ย และมียอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2544 จํ านวน 1,995,612 บาท และเมื่อวันที ่28
กุมภาพันธ 2545 นายสุรพงษ เตรียมชาญชัย ได
ชํ าระคืนเงินทดรองจายดังกลาวแลวทั้งจํ านวน

เงินจํ านวนดังกลาว บจก. ทราฟฟกคอรนเนอร เรดิโอ ไดทดรองจายใหแก
กรรมการเพื่อวัตถุประสงคในการจัดเตรียมกิจกรรมเพื่อสงเสริมการตลาดของ
รายการวิทยุของบริษัท
      กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุสม
ผลและท ําในราคาที่ยุติธรรมโดยรายการระหวางกันดังกลาวนี้ เปนรายการที่
เกดิขึ้นโดยการด ําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอย
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะและขนาดของรายการ ความจ ําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
8.  นายไพวงษ เตชะณรงค เปนกรรมการของบจก. ทราฟฟกคอรน

เนอร เรดิโอ ในป 2544 และปจจุบันไมได
เปนกรรมการแลว

บริษัทยอยแหงหนึ่ง คือ บจก. ทราฟฟกคอรนเนอร
เรดิโอ ไดใหเงินทดรองจายแกกรรมการ โดยไมคิด
ดอกเบี้ย และมียอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2544 จํ านวน 266,428 บาท และเมื่อวันที ่28
กุมภาพันธ 2545 นายไพวงษ เตชะณรงค ไดชํ าระ
คนืเงินทดรองจายดังกลาวแลวทั้งจ ํานวน

เงินจํ านวนดังกลาว บจก. ทราฟฟกคอรนเนอร เรดิโอ ไดทดรองจายใหแก
กรรมการเพื่อวัตถุประสงคในการจัดเตรียมกิจกรรมเพื่อสงเสริมการตลาดของ
รายการวิทยุของบริษัท
       กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุ
สมผลและทํ าในราคาที่ยุติธรรมโดยรายการระหวางกันดังกลาวนี้ เปนรายการ
ทีเ่กิดขึ้นโดยการด ําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอย
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะและขนาดของรายการ ความจ ําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
9. ซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมทั้ง 6 บริษัท

-บริษัท ทีว ีฟอรัม จํ ากัด
-บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร เรดิโอ
จํ ากัด
-บริษัท ดรีมมีเดยี จํ ากัด
-บริษัท บลิส เอ็นเตอรเทนเมนตท
จํ ากัด
-บริษัท ไลพ โปรเจ็ค จํ ากัด
-บริษัท 108 1900 ออดโิอเท็กซ
จํ ากัด

ผูถือหุนรายใหญใน 6 บริษัท เปนผูถือหุน
รายใหญใน บมจ. ทราฟฟกคอรนเนอร
โฮลดิ้งส

1) ผูถือหุนรายใหญใน 4 บริษัทไดขายหุนเดิมใน
บริษัททั้ง 4 ใหบมจ. ทราฟฟกคอรนเนอรโฮล
ดิ้งส ในราคาตามมูลคาที่ตราไว โดยชํ าระเปน
เงินสดจํ านวน 12.99 ลานบาท โดยที่มูลคายุติ
ธรรมของสินทรัพยสุทธิของ 4 บริษัท เทากับ
59.15 ลานบาท

2) เดือน มีนาคม 2545
บริษัท เขาลงทุน. ซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมอีก
2 บริษัท ดังนี้
- บริษัท ไลพ โปรเจ็ค จํ ากัด
- บริษัท 108 1900 ออดโิอเท็กซ จํ ากัด
ในราคาตามมูลคาที่ตราไว โดยผูถือหุนราย
ใหญใน 2 บริษัท เปนผูถือหุนรายใหญใน บมจ.
ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส  โดยจายเงินสด
29.99 ลานบาท โดยที่มูลคายุติธรรมของสิน
ทรัพยสุทธิของ 2 บริษัท เทากับ  40.35 ลาน
บาท

      กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาเปนรายการที ่บมจ.
ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส ซื้อเงินลงทุนไดตํ ่ากวามูลคาของสินทรัพย

      กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาเปนรายการที ่บมจ.
ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส ซื้อเงินลงทุนไดตํ ่ากวามูลคาของสินทรัพย
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11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน
บริษัทไดมีการกํ าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน โดยจะก ําหนดให

ในการเขาทํ าสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองผานการพิจารณาจากกรรมการอิสระ
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท ในกรณี
ท่ีตองผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจะตองมีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย โดยในการออกเสียงในท่ี
ประชมุน้ัน ๆ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11.3 นโยบายการท ํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษทัคาดวารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบันนั้นมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจาก

การประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติทั่วไป
นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการทํ ารายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะตองปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการ
ปฏิบัติตามขอกํ าหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํ ารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินของบริษทั นอกจากนั้นแลว บริษัทยังมีนโยบายที่จะใหมีการเปดเผยชนิดและมูลคาของรายการระหวาง
กันพรอมท้ังเหตุผลในการทํ ารายการตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท รวมทั้งการเปดเผยในรายงานประจํ าป

12. ฐานะการเงินและผลการด ําเนินงาน
12.1 งบการเงิน

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานของผูสอบบัญชีสํ าหรับงบการเงินป พ.ศ. 2544 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นวางบการเงินน้ี

แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และผลการดํ าเนินงานสํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวัน
ท่ี 5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2544 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ของบริษัท ทราฟฟกคอนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ข) ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
–– แสดงไวในหนาถดัไป ––


