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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 ––
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บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2544
(หนวย : บาท)

สินทรัพย งบการเงินรวม
(งบตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
(‘งบตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร 23,321,189.90 2,046,694.13
     เงินลงทุนในกิจการรวมคา 431,276.00 –
     ลกูหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 67,643,851.06 –
     เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของ 7,359,400.00 –
     สินคาคงเหลือ 181,589.64 –
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 8,833,829.41 –

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 107,771,136.01 2,046,694.13
เงินลงทุนในบริษัทยอย – 46,312,853.71
คาความนิยมติดลบ – สุทธิ (9,361,669.17) –
อปุกรณและยานพาหนะ – สุทธิ 7,794,386.43 –
สินทรัพยอ่ืน 421,016.41 –

รวมสินทรัพย 106,624,869.68 48,359,547.84
หนีส้ินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
     เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย-บริษัทที่เกี่ยวของ 6,799,425.25 –
     เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย-บริษัทอื่น 30,486,102.96 –
     เงินกูยืมโดยการโอนสิทธิในลูกหนี้การคา 1,671,600.00 –
     หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ-สุทธิ 1,066,569.28 –
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18,416,570.52 202,640.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน 58,440,268.01 202,640.00
สวนของผูถือหุน
     ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชํ าระแลว 15,000,000.00 15,000,000.00
     ก ําไร(ขาดทุน)สะสม 33,156,907.84 33,156,907.84
     สวนของผูถือหุนสวนนอย 27,693.83 –

รวมสวนของผูถือหุน 48,184,601.67 48,156,907.84
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 106,624,869.68 48,359,547.84
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งบกํ าไรขาดทุน
(หนวย : บาท)

ป 2544
(5 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม)

ป 2544
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
บริษัท งบรวมบริษัทยอย 4 บริษัท

(จัดทํ าโดยฝายบริหาร)

รายได
รายไดจากสือ่โฆษณาทางโทรทัศน  14,840,022.09 –  136,897,134.01
รายไดจากการผลิตรายการและสื่อโฆษณาทางวิทยุ  7,207,041.04  –  95,384,496.79
รายไดจากการจัดการแสดงและกิจกรรม  13,848,000.00  –  99,327,001.68
รายไดจากคาลิขสิทธิ์ –  –  7,116,531.50
รายไดประเภทอื่น  1,341,712.02  43,920.86  17,484,958.58
สวนไดเสียในผลกํ าไรของบริษัทยอย –  33,315,653.71  –
คาความนิยมติดลบรับรูเปนรายได  36,793,883.91  –  –

รวมรายได 74,030,659.06 33,359,574.57 356,210,122.56
ตนทุนและคาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ 29,531,766.94 – 233,089,886.69
คาใชจายในการขายและบริหาร 10,695,716.90 202,666.73 90,766,881.68
สวนไดเสียในผลขาดทุนของบริษัทยอย –  –  –
ดอกเบี้ยจาย 40,713.53 – 469,869.50
รวมตนทุนและคาใชจาย 40,268,197.37 202,666.73 324,326,637.87

ก ําไร (ขาดทุน) กอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 33,762,461.69 33,156,907.84 31,883,484.69
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 608,262.36 – 10,908,503.10

ก ําไร (ขาดทุน) กอนหักสวนของผูถือหุนสวนนอย 33,154,199.33 33,156,907.84 20,974,981.59
บวก สวนของผูถือหุนสวนนอยในขาดทุนสุทธิของบริษัทยอย 2,708.51 –  –
ก ําไร (ขาดทุน) สุทธิ 33,156,907.84 33,156,907.84 20,974,981.59
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(ค) ตารางอัตราสวนทางการเงินที่สํ าคัญ
อตัราสวนทางการเงินป 2544 (1 มกราคม–31 ธนัวาคม) ค ํานวณจากงบรวมบริษัทยอย 4 บริษัท

อตัราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.84
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.56
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) ––
อตัราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 5.01
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วนั) 72
อตัราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) ––
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วนั) ––
อตัราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 6.25
ระยะเวลาช ําระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 58
Cash Cycle (วนั) 14
อตัราสวนแสดงความสามารถในการหากํ าไร (PROFITABILITY RATIO)
อตัรากํ าไรข้ันตน 34.56%
อัตรากํ าไรจากการด ําเนินงาน 9.08%
อัตรากํ าไรอ่ืน ––
อตัราสวนเงินสดตอการทํ าก ําไร ––
อัตรากํ าไรสุทธิ 5.89%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 43.53%
อตัราสวนแสดงประสิทธิภาพทางการเงิน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 19.67%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร ––
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 3.34
อตัราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.21
อตัราสวนความสามารถในการชํ าระดอกเบี้ย (เทา) 68.86
อตัราสวนความสามารถชํ าระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เทา) ––
อตัราการจายเงินปนผล ––
DATA PER SHARE
(มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท จํ านวนหุนสามัญที่ออกจ ําหนาย
และเรียกช ําระแลว 1,500,000 หุน)
มลูคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 32.12
ก ําไรสุทธิตอหุน (บาท) 13.98
เงินปนผลตอหุน (บาท) ––



บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จ ํากดั (มหาชน) หนา 59

12.2 ค ําอธบิายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการด ําเนินงาน
เน่ืองจากบริษัทเพิ่งกอตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และเร่ิมเขาถือหุนบริษัทยอยในข้ันแรก

จ ํานวน 4 บริษัท เมื่อเดือนธันวาคม 2544 (ดูรายละเอียดในประวัติความเปนมา หนา 6 ) งบดลุรวมที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ไดแสดงขอมลูไดดีและเพียงพอแลวที่จะใชในการอธิบายและการวิเคราะหฐานะการ
เงนิของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 แตขอมูลในงบกํ าไรขาดทุนรวมน้ันอาจจะยังไมสะทอน
ใหเห็นผลการดํ าเนินงานของกลุมไดเพยีงพอ เพราะแสดงรายไดและคาใชจายของบริษัทยอย 4 บริษัทในงบก ําไร
ขาดทุนรวมเพียงเดอืนธนัวาคมเดือนเดียวเทานั้น

ดังนั้น ฝายบริหารจงึไดจัดทํ างบก ําไรขาดทุนรวมบริษัทยอย 4 บริษัทเพื่อแสดงผลการด ําเนินงาน
รวมของบริษัทยอยตลอดทั้งป 2544 สํ าหรับใชในการวเิคราะหและอธิบายเปรียบเทียบ อันจะทํ าใหเห็นภาพรวม
ของการประกอบธุรกิจของบริษัทยอยในรอบบัญช ี1 ปที่ชดัเจนยิ่งขึ้น

(ก) ผลการดํ าเนินงาน
ภาพรวมของผลการด ําเนินงานที่ผานมา

ผลการดํ าเนินงานรวมของบริษัทยอย 4 บริษัท สํ าหรับป 2544 มีก ําไรข้ันตน 123.12 ลาน
บาทหรือคิดเปนรอยละ 34.56 ของรายไดรวมจากการบริการ และบริษัทท้ัง 4 มีก ําไรสุทธิรวม 20.97 
ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 5.89 ของรายไดรวมทัง้สิ้น ซึ่งคดิเปนก ําไรสุทธิตอหุนเทากับ 13.98 บาท

ผลการดํ าเนินงานที่ผานมาของแตละสายธรุกิจ
ผลการดํ าเนินงานรวมของบริษัทยอย 4 บริษัทในป 2544 สามารถแยกตามสายธรุกิจไดดังนี้

รายได ตนทุน กํ าไรข้ันตน

จํ านวน รอยละ จํ านวน จํ านวน รอยละ

อัตรา
กํ าไร
ข้ันตน
รอยละ

รายไดจากสือ่โฆษณาทาง
โทรทัศน

136,897,134.01 38.43 101,800,621.85 35,096,512.16 28.51 25.64

รายไดจากการผลิตรายการและสื่อ
โฆษณาทางวทิยุ

95,384,496.79 26.78 51,954,252.56 43,430,244.23 35.27 45.53

รายไดจากการจัดการแสดงและกิจกรรม 99,327,001.68 27.88 71,975,175.93 27,351,825.75 22.22 27.54
รายไดจากคาลิขสิทธิ์ 7,116,531.50 2.00 292,639.00 6,823,892.50 5.54 95.89
รวม 338,725,163.98 226,022,689.34 112,702,474.64 33.27
รายไดประเภทอื่น * 17,484,958.58 4.91 7,067,197.35 10,417,761.23 8.46 59.58
รวมทั้งสิ้น 356,210,122.56 100.00 233,089,886.69 123,120,235.87 100.00 34.56
หมายเหต ุ :  * รายไดรวมประเภทอื่น ไดแก รายไดจาก คาโฆษณาอื่น คานายหนา และคาบริการอื่นๆ

ในป 2544 กลุมบริษัทมีรายไดหลักจาก 3 ประเภท ไดแก รายไดจากส่ือโฆษณาทางโทรทัศน
รายไดจากการผลิตรายการและส่ือโฆษณาทางวทิย ุ และสุดทายคือรายไดจากการจัดการแสดงและ
กิจกรรม ซึง่หากพิจารณาในประเด็นก ําไรข้ันตนจะพบวารายไดท้ัง 3 ประเภทน้ีเปนสัดสวนรายไดท่ี
สํ าคัญในก ําไรข้ันตน กลาวคือมีสัดสวนถงึรอยละ 28.51 รอยละ 35.27 และรอยละ 22.22 ของก ําไร
ขั้นตนรวมตามลํ าดับ อยางไรก็ตามหากพิจารณาในอีกแงหนึ่งแลวจะพบวา ประเภทของรายไดที่มี
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อตัรากํ าไรข้ันตนสูงท่ีสุดคือ รายไดจากคาลิขสิทธิ ์ซึ่งมีอัตรากํ าไรข้ันตนสูงถึงรอยละ 95.89 ของราย
ได และรายไดอื่นทีม่อัีตราก ําไรข้ันตนรอยละ 59.58 ของรายได แตรายไดทั้ง 2 ประเภทรวมกันมีสัด
สวนเพียงเพียงรอยละ 14 ของก ําไรข้ันตนท้ังหมด

(ข) ฐานะการเงิน
สินทรัพย

จากงบดลุรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 106.62
ลานบาท รายการที่ส ําคัญคือสินทรัพยหมุนเวียน 107.77 ลานบาท และคาความนิยมติดลบ 9.36 
ลานบาท

คาความนิยมติดลบขางตน เกดิจากการที่บริษัทไดจายเงินซื้อหุนในบริษัทยอยทัง้ 4 บริษัท
นอยกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีบริษัทไดรับ ซึ่งทํ าใหมีคาความนิยมติดลบ ณ วันที่ซื้อเทา
กบั 46.16 ลานบาท  โดยแบงเปนสวนที่เกินมูลคาสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่ระบุได (กรณีนี้ไดแก สิน
ทรัพยถาวร คาใชจายจายลวงหนา) เทากับ 34.67 ลานบาท บริษัทสามารถรับรูเปนรายไดในปท่ีลง
ทุนในบริษทัยอยไดทันที  และสวนท่ีเหลือคือ 11.49 ลานบาท บริษทัจะทยอยบันทึกเปนรายไดตาม
เกณฑท่ีเปนระบบ ตลอดอายุการใชงานและอายุประโยชนท่ีเหลือของสินทรัพยของบริษัทยอย
ประมาณ 5 ป โดยในป 2544 ไดบันทึกเปนรายไดแลว 2.12 ลานบาท (โปรดดูรายละเอียดในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินขอ 3.8 และขอ 10)

จากจ ํานวนสินทรัพยหมุนเวียนรวม 107.77 ลานบาท รายการท่ีสํ าคัญคือเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารจ ํานวน 23.32 ลานบาท และลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับจํ านวน 67.64 ลานบาท นอกจากนี้
ยงัมเีงนิใหกูยมืระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของจ ํานวน 7.36 ลานบาท ซึ่งใหกูยืมแกบริษัท ทราฟฟก
คอรนเนอร จํ ากัด และไดรับชํ าระคืนแลวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545

บริษทัและบรษิัทยอยมียอดลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับสุทธิรวมจํ านวน 67.64 ลานบาท โดย
แยกตามอายุหน้ีท่ีคางช ําระไดดังนี้

งบการเงินรวม
(บาท)

สัดสวน
(รอยละ)

ยงัไมถึงก ําหนดช ําระ - -
คางช ําระ : นอยกวา 3 เดือน 61,092,348.51 90.31

3 – 6 เดือน 6,062,290.00 8.96
6 – 12 เดือน – -
มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 3,043,423.50 4.50

รวม 70,198,062.01 103.77
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (2,554,210.95) (3.77)
ลกูหนี้การคาและตั๋วเงินรับ – สุทธิ 67,643,851.06 100.00

(ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7)
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ในป 2545 น้ีบริษัทไดมีการเพ่ิมทุนท่ีเรียกชํ าระแลวจาก 15 ลานเปน 70 ลานบาท เงินเพิ่มทุน
สวนหน่ึง บริษัทไดนํ าไปลงทุนซ้ือหุนในบริษัท ไลฟ โปรเจ็ค จํ ากัด และ บริษัท 108 1900 ออดิโอเท็กซ 
จ ํากดั ประมาณ 30 ลานบาท และซื้ออาคารชุดสํ านักงานซึ่งเปนที่ตั้งของส ํานักงานใหญของบริษัท 
สวนท่ีเหลือใชสํ ารองการซื้อลิขสิทธิ์ตางๆ

สภาพคลอง
บริษัทและบริษัทยอยมอีตัราสวนสภาพคลองเทากับ 1.84 เทา และอัตราสวนสภาพคลอง

หมนุเร็วเทากับ 1.56 เทา เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยสามารถบริหารสัดสวนระหวางลูกหนี้การ
คาและเจาหน้ีการคาไดอยางดี และไมมีการกูยืมจากสถาบันการเงินมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนแต
อยางใด

บริษัทและบริษัทยอยมอีตัราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคาเทากับ 5.01 เทา ระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ยเทากับ 72 วนั ในขณะท่ีอตัราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคาเทากับ 6.25 เทา ระยะเวลาชํ าระหน้ี
เฉลี่ยเทากับ 58 วัน ซึ่งถอืวาเปนที่นาพอใจ เพราะผูบริหารสามารถบริหารสภาพคลองใหเปนไปแนว
ทางที่บริษัทก ําหนด คือ ใหอตัราสวนทั้งสองมีอัตราใกลเคียงกัน เน่ืองจากบริษัทหลีกเลี่ยงที่จะกูยืม
เงนิเพ่ือนํ ามาใชในการใหเครดิตลูกคา

แหลงที่มาของเงินทุน
บริษทัมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนท่ี 1.21 เทา โดยเมือ่พจิารณาจากงบดุลรวมแลว 

จะเห็นไดวาจ ํานวนหน้ีสินหมุนเวยีนสวนใหญจะเปนรายการเจาหน้ีการคาถงึ 37.28 ลานบาท จาก
จ ํานวนหน้ีสินหมุนเวียนรวม 58.44 ลานบาท

บริษัทและบริษัทยอยไมมีการใชแหลงเงินกูยืมระยะยาวในการประกอบธุรกิจ แตมีเพียงราย
การเงนิกูยมืระยะส้ัน 2 รายการคือ เงินกูยืมโดยการโอนสิทธิในลูกหนี้การคาจํ านวน 1.67 ลานบาท
และหน้ีสินภายใตสัญญาเชาซื้อจํ านวน 1.06 ลานบาท (สุทธิจากดอกเบ้ียรอตัดบัญชีจํ านวน 
45,189.72 บาท)
(ค) ปจจัยและอทิธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอผลการด ําเนินงานและฐานะการเงินใน
อนาคต
ปจจัยหลักท่ีมีผลกระทบตอผลการดํ าเนินงานของบริษัทและบริษทัยอยในอนาคต คือความ

นยิมท่ีมตีอขอมูลขาวสารทั้งทางดานสาระบันเทิงและพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล
ความนิยมท่ีมตีอขอมูลขาวสารทํ าใหธุรกิจที่มีความพรอมในเรื่องของสาระ (Content) จะได

รับผลกระทบในเชิงบวก เนื่องจากการเติบโตของอุปสงคจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบกับการคุม
ครองทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธ์ิตาง ๆ ที่มีความเขมแข็งขึ้น ทํ าใหบริษทัสามารถประยุกต
ปจจัยเหลาน้ีมาเสริมสรางความแข็งแกรงใหแตละสายธุรกิจไดเพิ่มขึ้น บริษัทจึงใหความสํ าคัญใน
การพัฒนารายการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ Content และการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจในระดับ
นานาชาติมากขึ้น

พัฒนาการของเทคโนโลยีการส่ือสารของข อมูล เป นไปในลักษณะท่ีมีบูรณาการ 
(Integration) มากขึน้ และมีประสิทธิภาพการสงขอมูลท่ีท้ังรวดเร็วและมีตนทุนท่ีต่ํ า ทํ าใหบริษทั
สามารถมโีอกาสทํ าธุรกิจในสื่อใหม (New Media) ดวยสาระ (Content) ที่มีอยูไดงายขึ้น เชนการสื่อ
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สารขอมลูทางอินเตอรเน็ต การส่ือสารขอมูลดวยโทรศัพท รวมถึงการแสดงสาระบันเทิงไดดวยเครือ
ขายโทรคมนาคม บริษัทไดเตรียมความพรอมที่จะรองรับปจจัยเหลานี้โดยการสรางระบบการทํ างาน
ท่ีสามารถมี Synergy และรองรับการเติบโตในอนาคตได

13. ขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ

13.1 นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํ ากัด
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท 02-359-1201-49

13.2 ผูสอบบัญชี
นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 218
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํ ากัด
เลขท่ี 790/12 ทองหลอทาวเวอร ซอยทองหลอ 18 ถนนสุขุมวิท
คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

13.3 ทีป่รึกษาทางการเงิน
บริษทัหลักทรัพย แอดคินซัน จํ ากัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร 1  ชั้น 2 ถนนวทิยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


