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2.9 การจัดการ

2.9.1 โครงสรางองคกร

คณะกรรมการบริษัท แผนกตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจัดการ
(นายวิเชียร ลินจงสุบงกช)

รองประธานกรรมการ
(Mr.Mitsuhiro Ezuka)

รองประธานกรรมการอาวุโส
(นายไชยานนท ไชยสุริวิรัตน)

รองประธานกรรมการอาวุโส
(Mr.Katsuyuki Mizumachi)

แผนกประชาสัมพันธ
(นางจงกลณี ทรัพยรื่นรวย)

แผนกสรางสรรค
(นายวัชรพงศ วัชรานันท)

แผนกควบคุมการผลิต
(Mr. Masaichi Momoi)

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
(น.ส. จิราพร เพียรสา)

แผนกวางแผนกลยุทธ
(นายตามโพธ ตอสุวรรณ)

ทีป่รึกษาแผนกบริหารงานลูกคา

แผนกบุคคลและจัดการทั่วไป
(นางสาวิกา เจริญวัฒนา)

แผนกการเงินและบัญชี
(น.ส. อํ าไพศรี ฤทธิ์ทยมัย)

แผนกบริหารงานลูกคา
กลุมที่ 1 (นางพัชรินทร จกัรกฤษ)
กลุมที่ 2 (นายกิตติศักดิ์ พรพาณิชยชัย)
กลุมที่ 3 (น.ส. ชนติา จุลชาต)
กลุมที่ 4 (นายประสาน องคทวีเกียรติ)

แผนกการตลาด
 (นายไชยานนท  ไชยสุริวิรัตน)

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ
(Mr.Mitsushige Nakamichi)
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2.9.2 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริหาร  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

คณะกรรมการบริษัท
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2544 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ทาน ประกอบดวย
1. นายมิจือชิเกะ นากามิจิ ประธานกรรมการและ

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท
2. นายคะซูยูกิ มซิูมาชิ กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท

และเลขานุการบริษัท
3. นายมิซึฮิโร อีซูกะ กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท
4. นายชิเงรุ โอซาวา กรรมการ
5. นายพิเชียร คูสมิทธ์ิ กรรมการ
6. นายชลิต ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ
7. นายไพบูลย สุตันติวรคุณ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2544 บริษัทมีกรรมการบริหารท้ังหมด 7 ทาน ประกอบดวย
1. นายมิจือชิเกะ นากามิจิ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายคะซูยูกิ มซิูมาชิ กรรมการบริหาร
3. นายไชยานนท ไชยสุริวิรัตน กรรมการบริหาร
4. นายมิซึฮิโร อีซูกะ กรรมการบริหาร
5. นายวิเชียร ลินจงสุบงกช กรรมการบริหาร
6. นายกิตติศักดิ์ พรพาณิชยชัย กรรมการบริหาร
7. นางศรีกัญญา มงคลศิริ กรรมการบริหาร

ผูบริหาร
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2544 บริษัทมีผูบริหารท้ังหมด 16 ทาน ประกอบดวย
1. นายมิจือชิเกะ นากามิจิ ประธานกรรมการ
2. นายคะซูยูกิ มซิูมาชิ รองประธานกรรมการอาวุโส
3. นายไชยานนท ไชยสุริวิรัตน รองประธานกรรมการอาวุโสและ

ผูอํ านวยการแผนกการตลาด
4. นายมิซึฮิโร อีซูกะ รองประธานกรรมการ
5. นายวิเชียร ลินจงสุบงกช กรรมการผูจัดการ
6. นางพัชรินทร จกัรกฤษ ผูอํ านวยการแผนกบริหารงานลูกคา 1
7. นายกิตติศักดิ์ พรพาณิชยชัย ผูอํ านวยการแผนกบริหารงานลูกคา 2
8. น.ส. ชนิตา จุลชาต ผูอํ านวยการแผนกบริหารงานลูกคา 3
9. นายประสาน องคทวีเกียรติ ผูอํ านวยการแผนกบริหารงานลูกคา 4
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10. นางจงกลณี ทรัพยร่ืนรวย ผูอํ านวยการแผนกประชาสัมพันธ
11. นายมาซาอิชิ โมโมอิ ผูอํ านวยการแผนกควบคุมการผลิต
12. นายวัชรพงศ วัชรานันท ผูอํ านวยการแผนกสรางสรรค
13. น.ส. จิราพร เพียรสา รักษาการผูจัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. นายตามโพธ ตอสุวรรณ ผูอํ านวยการแผนกวางแผนกลยุทธ
15. น.ส. อํ าไพศรี ฤทธ์ิทยมัย ผูอํ านวยการแผนกการเงินและบัญชี
16. นางสาวิกา เจริญวัฒนา ผูจัดการแผนกบุคคลและจัดการทั่วไป
(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ)

2.9.3 ขอบเขตอํ านาจของคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีอํ านาจกํ าหนดนโยบาย ทิศทาง การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจ

สอบผลการดํ าเนินงานของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีอํ านาจแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายใหบุคคลหน่ึง หรือ

หลายคน มอํี านาจกระทํ าการใด ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และภายในขอบเขตท่ี
คณะกรรมการบริษัทพึงมี และมีสิทธิท่ีจะยกเลิก เพิกถอน แกไข หรือเปล่ียนแปลงอํ านาจดังกลาว
น้ันเปนคร้ังคราว

2.9.4 ขอบเขตอํ านาจของคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร
- ก ํากบัดแูลการดํ าเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เวนแตราย

การทีก่รรมการบริหารมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย  หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
หรือบริษทัยอย จะกระทํ าไดตอเมื่อไดรับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่ีมีคณะกรรมการอิสระ
เขารวมประชุมดวยเทาน้ัน

- ก ําหนดแนวทางการดํ าเนินธุรกิจ และการขยายกิจการ ใหเปนไปตามแนวนโยบายของคณะ
กรรมการบริษัท เวนแตรายการท่ีกฎหมายกํ าหนดใหตองไดรับมติจากท่ีประชุมผูถือหุน

- พิจารณา กํ าหนด และปรับปรุง ระบบ  และระเบียบการปฏิบัติงานภายในบริษัท
- พิจารณากล่ันกรอง ขอมูล และ/หรือ ขอเท็จจริง ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดํ าเนินธุรกิจ  กอนท่ีจะ

นํ าเสนอคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาจัดทํ าโครงสรางเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ
- มอํี านาจในการอนุมัติการลงทุน ตามวงเงินท่ีไดกํ าหนดไว
- มอํี านาจในการอนุมัติคาใชจายในการดํ าเนินธุรกิจ  ตามวงเงินท่ีไดกํ าหนดไว
- ด ําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ท้ังน้ีผูบริหารของบริษัทไดรับมอบอํ านาจจากคณะกรรมการบริษัทใหดํ าเนินธุรกิจและเพ่ือความคลอง
ตวัของการด ําเนินงาน ไดแบงอํ านาจการอนุมัติออกเปน วงเงินคาใชจายดํ าเนินงาน วงเงินสินเชื่อลูกคา 
วงเงินคาใชจายดานการขาย วงเงินสินเชื่อสถาบันการเงินและการลงทุน การอนุมัติดังกลาวแบงเปน
ระดบัตาง ๆ คือ กรรมการผูจัดการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ ซึ่งแตละระดับสามารถ
อนุมัติวงเงินไดในระดับหน่ึง หากเกินวงเงินท่ีกํ าหนดจะตองเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป
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2.9.5 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
การคดัเลือกกรรมการและผูบริหารของบริษัทไมไดผานข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating
Committee) อยางไรกต็ามบริษัทไดกํ าหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร ดังน้ี

การแตงตั้งกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะทํ าหนาท่ีเปนคณะกรรมการสรรหา และคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขามาดํ ารงตํ าแหนง
กรรมการบริษทั โดยพิจารณาความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ นอกจากน้ี
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม จะผานการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมี
กรรมการอิสระรวมอยูดวย

ในการแตงตัง้คณะกรรมการบริษัทจะตองผานมติท่ีประชุมผูถือหุน ตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งจํ านวน
กรรมการของบริษัทจะกํ าหนดโดยท่ีประชุมผูถือหุน ในการออกเสียง ผูถือหุนแตละคนมีสิทธิออกเสียง
1 เสียง ตอ 1 หุนท่ีตนถืออยู บุคคลท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลํ าดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปน
กรรมการเทาจํ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีบุคคลท่ีไดรับการเลือกตั้ง
ในลํ าดบัถดัไปมคีะแนนเสียงเทากันเกินกวาจํ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ให
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

ท้ังน้ี การพนวาระการดํ ารงตํ าแหนงของกรรมการจะหมุนเวียนในอัตราสวน 1 ใน 3 ของจํ านวน
กรรมการซึง่ตองพนวาระทุกป แตกรรมการผูออกไปน้ันอาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขามาใหมได

การแตงตั้งผูบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะทํ าหนาท่ีเปนคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและแตงตั้งบุคคลท่ีจะเขามาดํ ารง
ต ําแหนงในระดับบริหาร โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการ
ด ําเนินธรุกจิ ท้ังน้ีในการลงมติจะใชคะแนนเสียงขางมากจากกรรมการทั้งหมดท่ีเขารวมประชุม

2.9.6 คาตอบแทนกรรมการบริษัท
คาตอบแทนกรรมการบริษัท สํ าหรับป 2543 ท่ีผานมา
คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน
- คณะกรรมการบริษัท 7 ทาน
ในป 2543 บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในป 2544 บริษัทมีนโยบายจายคา
ตอบแทนเปนเบ้ียประชุมใหแกกรรมการอิสระ

- คณะกรรมการบริหารและผูบริหาร 17 ทาน
ในป 2543 บริษัทจายคาตอบแทนท่ีเปนเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ รวมท้ังส้ิน
23,070,570.22 บาท

คาตอบแทนอ่ืน ๆ (ถามี)
- คณะกรรมการบริษัท ไมมี
- คณะกรรมการบริหาร ไมมี
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2.9.7 การกํ ากับดูแลกิจการ
ท่ีผานมา เน่ืองจากบริษัทมีสถานะเปนบริษัทจํ ากัด และมีปริมาณธรุกรรมไมมากนัก ดังน้ัน การกํ าหนด
นโยบายการกํ ากับดูแลและการติดตามตรวจสอบการดํ าเนินธุรกิจจะอยูในความดูแลของคณะกรรมการ
บริหาร ซึง่ประกอบดวย บุคคลท่ีมีความรู และประสบการณในธุรกิจ ท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย
สุจริต  เพ่ือประโยชนของบริษัท และผูถือหุน และเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ
มตท่ีิประชมุผูถือหุน และมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย แตเมื่อบริษัทมีแผนจะนํ าหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม
บริษทัจงึไดทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจของคณะกรรมการแตละ
คณะ รวมท้ังบทบาทหนาท่ีของผูบริหารใหเกิดความชัดเจนมากข้ึน และบริษัทจะจัดใหมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ภายใน 2 ปนับแตวันท่ีไดรับอนุมัติเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม

2.9.8 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน
บริษทัมนีโยบายการกํ ากับดูแลในการปองกันมิใหผูบริหารนํ าขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชน
สวนตวั โดยหามมิใหผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของผูบริหารใชขอมูลภายใน
ซึง่ยงัมไิดเปดเผย เพ่ือทํ าการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทกอนท่ีขอมูลน้ัน
จะเปดเผยสูสาธารณชน ซึ่งเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติในกฎหมายท่ีเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย และ
ก ําหนดใหรายงานสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
ใหมทุกคร้ังท่ีมีการซื้อขาย  โอน หรือรับโอนหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทภายใน 3 วันทํ าการนับจากวัน
ท่ีมีการซื้อ
หากผูบริหารฝาฝนการกระทํ าดังกลาว บริษัทมีนโยบายตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนเปนลายลักษณ
อักษร และใหออกตามขอตกลงเร่ืองการจางงานของบริษัท

2.9.9 บุคลากร
ก) กรณีพิพาท

- ไมมี -

ข) จ ํานวนพนักงาน
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานท้ังหมด 222 คน แบงไดดังน้ี
- บริษทั ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) 115 คน
- บริษัท ชูโอเซ็นโก เวยีดนาม ดีไซน เซอรวิส จํ ากัด                         22 คน
- บริษัท วิชัน่ ดรออ้ิง จํ ากัด * - คน
- บริษัท วีเอ็กซเซส จํ ากัด 5 คน
- บริษัท คาราท มีเดีย เซอรวิส (ประเทศไทย) จํ ากัด 49 คน
- บริษัท แอดฟอรพอรทัล (ประเทศไทย) จํ ากัด 26 คน
- บริษัท ชูโอเน็ท แพลนน่ิง จํ ากัด    5 คน

                                      รวม                                                           222 คน
*  หยุดดํ าเนินกิจการช่ัวคราวตั้งแตป 2542

ในสวนพนักงานของบริษัทจํ านวน 115 คน   แบงไดดังน้ี



33

- ผูบริหาร 7  คน
- ท่ีปรึกษาแผนกบริหารงานลูกคา 3  คน
- แผนกบริหารงานลูกคา 35  คน
- แผนกประชาสัมพันธ 5  คน
- แผนกควบคุมการผลิต 6  คน
- แผนกสรางสรรค 19  คน
- แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  คน
- แผนกวางแผนกลยุทธ 3  คน
- แผนกการตลาด 5  คน
- แผนกการเงินและบัญชี 10  คน
- แผนกบุคคลและจัดการทั่วไป                                                      19  คน

                            รวม                                                             115 คน
ค) คาตอบแทนพนักงาน

คาตอบแทนเฉพาะที่เปนตัวเงินรวมถึงเงินเดือนและโบนัสท่ีบริษัทจายใหพนักงาน ในป 2543
รวมท้ังส้ิน 54.9 ลานบาท  นอกจากน้ีบริษัทไดสมทบเงินเขากองทุนสํ ารองเล้ียงชีพของพนักงาน
ในอัตรารอยละ 5 ของฐานเงินเดือน สํ าหรับพนักงานท่ีมีอายุงานตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป เปน
จ ํานวนเงินประมาณ 0.6 ลานบาท

ง) เงนิใหกูยืมแกกรรมการและพนักงาน
เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจในการทํ างาน แบงเบาภาระการกูเงิน และตอบแทนการทํ างานของ
กรรมการและพนักงาน บริษัทไดจัดใหมีสวัสดิการเงินกูใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท
เพ่ือซือ้รถยนต ซื้อท่ีอยูอาศัย ซอมแซมท่ีอยูอาศัย และการศึกษาของบุตร โดยมีเงื่อนไขการให
เงนิกูแกกรรมการและพนักงานเฉพาะท่ีมีอายุงานตั้งแต 1 ปขึ้นไป ในอัตราระหวาง 2-10 เทา
ของเงนิเดอืนขึน้กับตํ าแหนง แตไมเกิน 300,000 บาทตอราย โดยมีอัตราดอกเบ้ียประมาณ
รอยละ 6-10 ตอป และมีระยะเวลาผอนชํ าระภายใน 4 ป ยกเวนกรณีพิเศษ ท่ีตองไดรับการ
อนุมตัจิากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเปนรายกรณี ท้ังน้ีบริษัทจะหักเงินกูยืมพรอมดอกเบ้ีย
จากเงนิเดอืนท่ีพนักงานไดรับทุกเดือน และในกรณีท่ีพนักงานลาออก พนักงานจะตองชํ าระสวน
ท่ีเหลือคืนใหแกบริษัทท้ังหมด

ณ 30 กนัยายน 2544 บริษัทมีเงินใหกูยืมแกกรรมการและพนักงาน รวม 5,699,761.81 บาท
แบงเปน
- เงนิใหกูยืมแกกรรมการ 961,404.12 บาท
- เงนิใหกูยืมแกพนักงาน 4,738,357.69 บาท

จ) นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน
การด ําเนินธรุกจิของบริษัท พนักงานเปนสวนสํ าคัญ  ซึ่งบริษัทไดตระหนักถึงความจํ าเปนในการ
ฝกอบรมและพัฒนาทักษะความรูและความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการ
และเทคนิคใหม ๆ โดยไดจัดสรรงบประมาณและแผนการฝกอบรมท้ังภายในและภายนอกใหแก
พนักงานเปนระยะ โดยอยูภายใตการดูแลและจัดการของแผนกบุคคลและจัดการทั่วไป
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คาใชจายในการพัฒนาพนักงาน ป 2541-2543 และประมาณการป 2544
(หนวย  :  บาท)

2541 2542 2543 2544
ประมาณการ

การฝกอบรม สัมมนา และการไปดูงาน 223,960 88,697 524,225 530,000

2.10 การควบคุมภายใน
ท่ีผานมาเน่ืองจากบริษัทเปนองคกรท่ีมีพนักงานประมาณ 120 คน และมีปริมาณธรุกรรมไมมากนัก  ลักษณะธุรกิจ
เปนการใหบริการตอลูกคานอยรายแตเนนการใหบริการที่มีคุณภาพตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน   ดังน้ันระบบการ
ควบคมุภายในตาง ๆ จึงอยูภายใตการดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร

ในการประชมุคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2544 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2544 โดยมีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย
คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารแลวสรุปไดวา จากการ
ประเมนิระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตาง ๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความ
เส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเร่ืองการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ
ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของ อยางเพียงพอแลว สํ าหรับการควบคุมภายในในหัวขออ่ืนของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว ยกเวนในเร่ืองระบบติดตาม คือ การจัดตั้งแผนก
ตรวจสอบภายในท่ีกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบอยาง
ตรงไปตรงมา จงึมมีติใหจัดตั้งระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ในระยะเวลา 1 ป หลังจากเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม

2.11 รายการระหวางกัน
บริษทั บริษทัยอย และบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน มีรายการบัญชีระหวางกันซึ่งอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ   6
ดังน้ี

1)  ซ้ือสินคา
บริษัทใหบริการดานส่ือผานบริษัทคาราท มีเดีย เซอรวสิ (ประเทศไทย) จํ ากัด (�คาราทไทย�) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ท่ีบริษทัถอืหุนรอยละ 51 ทํ าธุรกิจรับวางแผนส่ือโฆษณา การจองส่ือ และการซื้อส่ือเพ่ือโฆษณา มีกรรมการรวม
กัน คือ นายมิจอืชเิกะ นากามิจิ และนายคะซูยูกิ  มซิมูาช ิ บริษัทมีสัญญารวมทุนกับกลุมอีจสีในการจัดตั้ง     
คาราทไทย โดยบริษัท เนเดอรแลนด บีว ีซึ่งเปนบริษัทหน่ึงในกลุมอีจีสเปนผูถือหุน สัญญามีระยะเวลา 5 ป เมื่อ
ครบกํ าหนดคูสัญญาสามารถตอสัญญาไดทันที และขอตกลงท่ีจะจายคาธรรมเนียมการใชบริการดานส่ือแก  
คาราทไทย ในอัตราข้ันตํ่ ารอยละ 3 นอกจากน้ีคาราทไทยมีขอตกลงกับคาราท France SA ซึง่เปนคูสัญญาใน
การใชชื่อและเคร่ืองหมายการคา �คาราท� โดยจายคาธรรมเนียมรอยลัตี้รอยละ 0.1 ของยอดบิลล่ิงแกคาราท
France SA การทีบ่ริษทัมบีริการผูเชี่ยวชาญดานส่ือโดยเฉพาะจะชวยอํ านวยความสะดวกใหแกลูกคา ใหไดรับ
บริการทีร่วดเร็วและคาธรรมเนียมท่ีถูกกวา และยังสงผลดีตอรายไดรวมของบริษัท ผลการดํ าเนินงานในป 2543
และงวดเกาเดือน 2544 บริษัทใชบริการดานส่ือผานคาราทไทยเปนยอดบิลล่ิง 337.7 และ 240.94 ลานบาท 
ตามลํ าดับคาธรรมเนียมท่ีจายแกคาราทไทยรวม 10.7 และ 7.6 ลานบาท ตามลํ าดับ คาราทไทยจายคา     
ธรรมเนียมรอยัลตี้ใหแก คาราท France SA คูสัญญาในป 2543 รวม 2.0 และงวดเกาเดือน 1.13 ลานบาท 
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ตามลํ าดับ อยางไรก็ตามบริษัทและคาราทไทยมีขอตกลงการคิดคาธรรมเนียมระหวางกันในอัตราตลาด         
ยตุธิรรม เมือ่มรีายการท่ีเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทและคาราทไทยซึ่งมิไดเปนการดํ าเนินธุรกิจตามปกติและตาม
เงือ่นไขการคาโดยท่ัวไปจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน

ความเห็นของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระไดตรวจสอบรายการแลวมีความเห็นวาการคิดคาธรรมเนียมระหวางกันเปนไปตามอัตราตลาด
ยุติธรรม

2)  การขายสินคาผานบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษทัรับจางทํ าโฆษณาใหแกบริษัท อายิโนะโมะโตะเซลส (ประเทศไทย) จํ ากัด (�อายิโนะโมะโตะเซลส�) ซึ่งมี
กรรมการรวมกบับริษัท คือ นายพิเชียร คูสมิทธ์ิ และยังเปนลูกคารายใหญของบริษัท ป 2543 และงวดเกาเดือน
ส้ินสุด 30 กันยายน 2544 ยอดบิลล่ิงของอายิโนะโมะโตะเซลสผานบริษัท 170.5 และ 96.2 ลานบาท ตาม
ลํ าดบั หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 18.78 และ 12.82 ตามลํ าดับ ของยอดบิลล่ิงท้ังหมด อายิโนะโมะโตะเซลส
เปนลูกคาของบริษัทตั้งแตเร่ิมดํ าเนินการในประเทศไทยมากวา 30 ป ซึ่งการคิดคาธรรมเนียมโฆษณาเปนไป
ตามอัตราตลาดยุติธรรม และไมมีประวัติคางชํ าระแตอยางใด

ความเห็นของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระไดตรวจสอบรายการแลวมีความเห็นวาการคิดคาธรรมเนียมระหวางกันเปนไปตามการดํ าเนิน
ธุรกิจปกติ ในอัตราตลาดยุติธรรม

3) เงนิใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ใหกูยืมแกบริษัท ชูโอเซ็นโก แอดเวอรไทซิง่ (สิงคโปร) จํ ากัด (�ชูโอเซ็นโก สิงคโปร�) ซึ่งเปนบริษัทท่ีเกี่ยว
ของกัน การที่บริษัทใหชูโอเซ็นโก สิงคโปรกูยืมเปนไปตามนโยบายซึ่งบริษัท ชูโอเซ็นโก แอดเวอรไทซิง่ จํ ากัด
(ญ่ีปุน) ใหบริษทัเปนศูนยกลางการกํ ากับดูแลนโยบายและการดํ าเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งปท่ีผานมาชูโอ
เซ็นโก สิงคโปร ตองการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นในระยะส้ัน บริษัทจึงใหกูยืมในอัตราดอกเบ้ีย Sibor+0.25%
ตอป ปจจบัุนมยีอดคงคาง 4.36 ลานบาท (ณ 30 กันยายน 2544) คาดวาจะไดรับชํ าระท้ังหมดในเดือน
ธนัวาคม 2544 โดยบริษัท ชูโอเซ็นโก แอดเวอร  ไทซิง่ จ ํากัด (ญ่ีปุน) ถือหุนในชูโอเซ็นโก สิงคโปร รอยละ 100
และถอืหุนในบริษัทรอยละ 26.00 คํ้ าประกันเงินกูท้ังหมด

ความเห็นของกรรมการอิสระ
กรรมการอสิระไดตรวจสอบรายการแลวมีความเห็นวาอัตราดอกเบ้ียสมเหตุสมผล  และมีเงินสดค้ํ าประกันเงินกู
จากบริษัท ชูโอเซ็นโก แอดเวอรไทซิง่ จ ํากดั (ญ่ีปุน) ทํ าใหบริษัทไมมีความเส่ียงในการไดรับชํ าระคืน

4) สญัญาจัดการดานเทคนิค
บริษทัทํ าสัญญาจัดการดานเทคนิคกับบริษัท ชูโอเซ็นโก แอดเวอรไทซิง่ จ ํากัด (ญ่ีปุน) (ผูถือหุนใหญ) เพ่ือจัดหา
ขอมลู วสัด ุค ําแนะนํ าเกี่ยวกับการโฆษณา การตลาด การสงเสริมการขาย การผลิตงานโฆษณาและอ่ืน ๆ เชน
การแนะนํ าลูกคามาใชบริการ โดยบริษัทตกลงจายคาธรรมเนียมการจัดการดานเทคนิคดังกลาวในอัตราท่ี
ก ําหนด สัญญามีอายุ 5 ป และสามารถตออายุสัญญาไดอีกคราวละ 5 ป ผูถือหุนใหญมีบันทึกขอตกลงท่ีจะไม
เรียกเกบ็คาธรรมเนียมตั้งแต 1 มีนาคม 2539 ถึง 31 ธันวาคม 2546 หลังจากน้ันจะยกเลิกสัญญาดังกลาว
เน่ืองจากปจจบัุนบริษัทดํ าเนินธุรกิจเองไมไดพ่ึงพิงดานเทคนิคจากบริษัทแม เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแลวบริษัท
อาจพิจารณาจดัทํ าสัญญานายหนาสํ าหรับลูกคาท่ีแนะนํ าโดยผูถือหุนใหญ ซึ่งจะตรงกับวัตถุประสงคของการ
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ด ําเนินงาน ท้ังน้ีรายการที่เกี่ยวโยงระหวางบริษัทกับผูถือหุนใหญจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
โดยมีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นเร่ืองอัตราคาธรรมเนียมใหเปนไปในอัตรา
ตลาดยตุธิรรม และหากรายการท่ีเกี่ยวโยงมีมูลคาท่ีเขาขายเปนรายการตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน
บริษทัจะด ําเนินการตามท่ีกํ าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ความเห็นของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระไดตรวจสอบรายการแลวมีความเห็นวาคาธรรมเนียมระหวางกันเปนไปตามการดํ าเนินธุรกิจ
ปกต ิท้ังน้ี เงื่อนไข และรายการในสัญญามีความสมเหตุสมผล

2.12 นโยบายหรือแนวโนมการทํ ารายการ
บริษทัคาดวารายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันน้ันมีแนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง เน่ืองจากการใหบริการ
เปนลักษณะธุรกจิการคาปกติท่ัวไป ซึ่งบริษัทมีนโยบายสํ าหรับรายการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการอนุมัติวงเงิน
ลูกคาจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ตามอํ านาจอนุมัติวงเงิน
สํ าหรับรายการระหวางกันอ่ืน ๆ ซึ่งไมจัดเปนลักษณะธุรกิจการคาปกติ จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
โดยมกีรรมการอสิระเขารวมประชุมดวย โดยกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองน้ัน และเปดเผยชนิดและมูลคาของรายการระหวางกัน พรอมเหตุผลในการทํ ารายการตอท่ีประชุมผูถือหุนของ
บริษทั รวมท้ังการเปดเผยในรายงานประจํ าป

เน่ืองจากบริษัทยอยแหงหน่ึง คือ บริษัท ชูโอ เซ็นโก เวยีดนาม ดีไซน เซอรวิส  จํ ากัด (�ชูโอ เซ็นโก เวยีดนาม�)ไม
สามารถจดขอบังคบัในเร่ืองของการตกลงเขาทํ ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจํ าหนาย
ไปซึง่สินทรัพยท่ีสํ าคัญ  ท้ังน้ีถามีรายการท่ีเกี่ยวโยงกันระหวางชูโอ เซ็นโก เวยีดนาม กับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันจะตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นในเร่ืองน้ันๆ 
และหากรายการท่ีเกี่ยวโยงกันมีมูลคาท่ีเขาขายเปนรายการตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน บริษัทจะดํ าเนิน
การตามท่ีก ําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จนกวาบริษัทจะจัดทํ าบันทึกขอ  ตกลงกับชูโอ
เซ็นโก เวยีดนาม ใหแลวเสร็จ ในเร่ืองเกี่ยวกับการทํ ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของชูโอ เซ็นโก เวยีดนาม กับบริษัทหรือ
บุคคลท่ีเกีย่วของอ่ืน ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับการทํ ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทยอยตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2.13 ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา
ผูสอบบัญชี
2541 นางสาวกัลยารัตน ชัยวรพงศา : ทะเบียนผูสอบบัญชีเลขท่ี  3460

สํ านักงานเอสจีวี-ณ ถลาง
2542 � 2544 นายวิเชียร ธรรมตระกูล : ทะเบียนผูสอบบัญชีเลขท่ี  3183

สํ านักงานเอสจีวี-ณ ถลาง
รายงานการตรวจสอบบัญชี
2541 (ตรวจสอบ)
ผูสอบบัญชไีดแสดงความเห็นวา งบการการเงินของบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2541 ถูกตองตามท่ีควรในสาระสํ าคัญ
ตามหลักการบญัชท่ีีรับรองท่ัวไป อยางไรก็ตามผูสอบบัญชีไดใหความเห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในประเทศ
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ไทย ซึง่งบการเงนิไมไดรวมผลกระทบจากสถานการณทางเศรษฐกิจ  ท่ีอาจแตกตางจากการประเมินโดยผูบริหาร
และมเีงือ่นไขเร่ืองบริษัทอาจไดรับผลกระทบจากการเรียกเก็บหน้ีคางชํ าระจํ านวน 9.8 ลานบาท หากไมสามารถ
เรียกช ําระได ซึ่งบริษัทยังไมไดตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจํ านวนดังกลาว ท้ังน้ีผูบริหารของบริษัทเห็นวาการตั้ง
สํ ารองจ ํานวน 1.8 ลานบาท เปนการเพียงพอสํ าหรับจํ านวนหน้ีสงสัยจะสูญ จํ านวนท่ีเหลืออีก 9.8 ลานบาท คาดวา
จะเรียกเกบ็ได ซึ่งจํ านวนดังกลาวไดรับชํ าระในป 2542

2542-2543 (ตรวจสอบ) และ 30 กันยายน 2544 (สอบทาน)
ผูสอบบัญชแีสดงความเห็นวางบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  ถูกตองตามท่ีควรในสาระสํ าคัญตามหลักการ
ผูสอบบัญชไีดปรับปรุงยอนหลังจากวิธีราคาทุนเปนวิธีสวนไดเสีย �เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทยอย� และมี
เงือ่นไขเร่ืองไมไดตรวจสอบงบของบริษัทยอยคือ บริษัท ชูโอเซ็นโก เวยีดนาม ดีไซน เซอรวิส จํ ากัด ซึ่งจดทะเบียน
ในประเทศเวยีดนาม และตรวจสอบโดยบริษัท เอินสท แอนด ยัง (เวยีดนาม) บริษัทยอยดังกลาวมีผลกํ าไรซึ่งเปน
สาระสํ าคญัตองบการเงินรวมของบริษัท คิดเปนรอยละ 72.0 ของกํ าไรสุทธิของงบการเงินรวม การที่บริษัทใชผูสอบ
บัญชอ่ืีน เน่ืองจากเปนนโยบายของผูบริหารของบริษัทในประเทศเวยีดนาม ท้ังน้ีในป 2544 บริษัท ชูโอเซ็นโก
เวียดนาม ดีไซน เซอรวิส จํ ากัด ไดเปล่ียนผูสอบบัญชีเปนบริษัทเดียวกับบริษัทแลว



38

ตารางสรุปงบการเงิน
(หนวย  : พันบาท)

31 ธันวาคม 30 กันยายน
งบเฉพาะบริษัท งบรวม งบรวมรายการ

2541 2542 2543 2542 2543 2544
สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 126,390 115,591 89,615 141,611 137,660 167,918
ลกูหนี้การคา-สุทธิ 77,793 163,402 149,184 228,851 380,167 317,426
ลกูหนี้การคาที่ยังไมไดเรียกเก็บ - 22,878 29,716 22,893 30,285 35,842
ลกูหนี้บริษัทยอยและบริษัทที่เก่ียวของกัน-สุทธิ - 18,041 15,984 18,150 16,267 10,809
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ-บริษัทที่เก่ียวของ 64,041 8,260 12,857 6,711 11,616 4,358
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกรรมการและพนักงาน 3,346 3,319 5,900 3,319 5,900 5,700
สวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ-สุทธิ 32,109 28,536 35,339 33,337 60,029 36,902

รวมสินทรัพย 409,835 492,076 426,875 585,481 725,864 673,088

หน้ีสิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร 113,209 88,489 94,470 135,647 192,405 192,255
เจาหนี้การคา 56,789 80,171 83,760 172,668 279,426 205,138
เจาหนี้บริษัทยอยและบริษัทที่เก่ียวของกัน 67,510 120,486 110,538 10,217 20,851 1,221

รวมหนี้สิน 340,437 429,433 356,814 509,300 636,540 548,718

สวนของผูถือหุน
ทนุจดทะเบียนที่เรียกชํ าระแลว 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
สวนเกินมูลคาหุน 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400
สํ ารองตามกฎหมาย 660 660 880 660 880 1,308
กํ าไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 6,338 (417) 6,572 (417) 6,572 24,926
สวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย - - - 13,538 19,263 35,877

รวมสวนของผูถือหุน 69,398 62,643 70,061 76,181 89,324 124,370

กํ าไรขาดทุน
รายไดคานายหนาและคาบริการ-สุทธิ 92,217 93,411 114,437 121,738 181,217 189,939
รายไดคาสวนลดสงเสริมการขายและสวนลดรับ - - 2,100 10,926 21,972 23,730
ดอกเบี้ยรับ 16,896 7,492 4,449 8,184 4,508 1,850
สวนไดเสียในกํ าไรสุทธิของบริษัทยอย-สุทธิ - 855 9,280 - - -

รวมรายได 116,064 150,170 133,982 189,099 213,094 217,766

คาใชจายในการดํ าเนินงานและบริหาร 161,928 126,286 111,775 154,425 172,208 165,112
ดอกเบี้ยจาย 19,123 12,704 7,339 18,860 13,411 10,497
รวมคาใชจาย 181,464 145,097 125,423 182,062 201,098 191,666
ก ําไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,764) 5,074 8,559 5,074 8,559 21,032

หมายเหตุ : บริษทัมีนโยบายการรับรูรายไดโดยออกใบแจงหนี้เรียกเก็บเงินเม่ืองานแลวเสร็จ สวนรายไดคาสื่อเรียกเก็บหลังวันที่มีการโฆษณา
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งบกระแสเงินสด
(หนวย  : พันบาท)

งบเฉพาะบริษัท งบรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคมรายการ

2542 2543
30 ก.ย.
2544 2542 2543

30 ก.ย.
2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน
กํ าไรสุทธิ 5,074 8,559 21,032 5,074 8,559 21,032
รายการปรับกระทบยอดกํ าไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรม
   ดํ าเนินงาน
คาเสื่อมราคา 4,547 4,106 2,894 6,014 6,511 7,745
ผลขาดทุน (โอนกลับรายการผลขาดทุน) จากหนี้สงสัยจะสูญ - (333) - 311 7,170 -
ขาดทุน (กํ าไร) จากการขายสินทรัพยถาวร 1,266 (2,532) 837 1,258 (2,548) 836
ผลขาดทุนสํ าหรับจํ านวนที่อาจเรียกคืนไมไดของภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย - 13,873 - 14,213 -
สวนไดเสียในกํ าไรสุทธิของบริษัทยอย � สุทธิ (855) (9,280) (8,943) - - -
ขาดทุน (กํ าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 1,179 (791) - 1,179 (2,015) -
หนี้สูญตัดบัญชี - 303 - - 303 -
ตดับัญชีทรัพยสินถาวร - - - 698 87 -
กํ าไรจากการขายเงินลงทุน (43,815) - - (43,815) - -
ก ําไร (ขาดทุน) จากการดํ าเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
   หนี้สินดํ าเนินงาน

(32,604) 13,905 15,820 (29,281) 32,280 29,613

สินทรัพยดํ าเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)
ลูกหนี้การคา (22,883) 14,327 38,207 (84,708) (158,709) 62,741
ลกูหนี้การคาที่ยังไมไดเรียกเก็บ 7,287 (6,838) (5,520) 7,272 (7,393) (5,556)
ลกูหนี้บริษัทยอยและบริษัทที่เก่ียวของกัน (9,405) 3,995 7,319 22,101 1,882 5,458
ภาษีซ้ือรอใบกํ ากับภาษี 200 75 4,307 (6,071) (5,223) 5,183
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (3,989) 3,103 2,985 (5,649) (5,965) 9,022
เงินมัดจํ า (2,118) 5,163 757 (1,215) 4,260 1,350
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 10,145 1,617 (2,479) 10,062 1,428 (2,688)
เงินฝากสํ าหรับเงินกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพพนักงาน 188 107 (8) 188 107 (8)
หน้ีสินดํ าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เจาหนี้การคา 8,576 3,589 (31,357) 62,224 106,758 (74,288)
เจาหนี้บริษัทยอยและบริษัทที่เก่ียวของกัน 41,987 (9,948) (29,651) (35,212) 11,858 (19,630)
รายไดรับลวงหนา (9,577) (16,032) (2,122) (9,577) (13,081) (4,895)
ภาษีขายรอออกใบกํ ากับภาษี (1,529) (574) (1,581) 9,896 9,062 (4,178)
ตนทุนงานผลิตและบริการคางจาย 4,933 (6,623) 13,839 4,745 (5,958) 13,174
คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 8,704 (2,227) 2,849 11,854 10,094 13,255
หนี้สินอ่ืน (188) (107) 8 (188) (107) 8
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดํ าเนินงาน (273) 3,532 13,373 (43,558) (18,707) 28,561
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
(หนวย  : พันบาท)

งบเฉพาะบริษัท งบรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคมรายการ

2542 2543
30 ก.ย.
2544 2542 2543

30 ก.ย.
2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับลดลง (เพ่ิมขึ้น)
- บริษัทยอยและบริษัทที่เก่ียวของกัน (2,518) (3,886) 8,499 (6,462) (4,193) 7,258
- บริษัทอ่ืน (9,764) 5,560 2,120 (9,764) 5,560 2,120
ลกูหนี้จากการขายเงินลงทุนลดลง - 32,415 1,875 - 32,415 1,875
เงินใหกูยืมระยะยาวลดลง (เพ่ิมขึ้น)
- กรรมการและพนักงาน 27 (2,581) 200 27 (2,581) 200
- อ่ืนๆ (504) 714 360 (504) 714 360
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 18,702 1,606 - 18,702 1,606 -
เงินลงทุนระยะยาวในหุนทุนเพ่ิมขึ้น
- บริษัทยอย (8,150) (9,569) (8,387) - - -
- บริษัทอ่ืน (1,466) (2,825) - (1,466) (2,825) -
เงินสดรับจากการขายทรัพยสินถาวร 22,657 3,381 2,254 22,665 3,754 2,262
ซ้ือทรัพยสินถาวร (2,898) (8,270) (9,815) (4,881) (30,345) (13,894)
ก ําไรจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศในสวน
   ของบริษัทเพ่ิมขึ้น

- - - - 590 (758)

สวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยเพ่ิมขึ้น - - - 1,514 5,724 16,614
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการลงทุน 16,087 16,545 (2,894) 19,831 10,418 16,082

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมจากธนาคารเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (25,000) 20,000 - (10,000) 80,000 15,000
ตั๋วเงินจายเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - (40,000) - 30,000 (40,000) -
เงินกูยืมจากบริษัทที่เก่ียวของกันลดลง - - - (20,000) - -
หนีส้ินภายใตสัญญาเชาซ้ือลดลง (1,893) (10,684) (11,439) (1,893) (10,699) (11,584)
หนีส้นิภายใตสัญญาเชาทางการเงินลดลง - - - (251) (372) (401)
เงินปนผลจาย - (1,350) (2,250) - (1,350) (2,250)
เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (26,893) (32,034) (13,689) (2,144) 27,579 765

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (11,079) (11,957) (3,210) (25,871) 19,291 45,408

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 68,181 57,102 45,145 76,835 50,965 70,255

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 57,102 45,145 41,935 50,965 70,255 115,663
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 อัตราสวนทางการเงินท่ีสํ าคัญ
31 ธันวาคม 30 กันยายน

งบเฉพาะบริษัท งบรวม งบรวมอัตราสวน
2541 2542 2543 2542 2543 2544

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.90 0.98 0.96 1.03 1.02 1.07
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.60 0.77 0.81 0.83 0.90 0.97
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.12 0.00 0.01 n.a.* (0.03) 0.05
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 4.01 404 4.38 n.a.* 5.69 4.11
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 90 89 82 n.a.* 63 66
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 4.35 3.48 3.84 n.a.* 6.59 5.44
ระยะเวลาชํ าระหนี้ วัน 83 103 94 n.a.* 55 50
Cash Cycle วัน 7 (14) (12) n.a.* 9 16
อัตราสวนความสามารถในการทํ ากํ าไร
อัตรากํ าไรสุทธิ % (1.52) 3.38 6.39 2.68 4.02 9.66
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % (2.51) 7.68 12.90 n.a.* 10.34 19.68
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % (0.45) 1.13 1.86 n.a.* 1.31 3.01
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 9.38 31.73 39.66 n.a.* 32.28 59.38
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย เทา 0.30 0.33 0.29 n.a.* 0.33 0.31
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 4.91 6.86 5.09 6.69 7.13 4.41
อัตราสวนความสามารถในการชํ าระดอกเบี้ย เทา (3.65) (2.59) 0.65 (1.15) 2.31 2.37
อัตราสวนความสามารถชํ าระภาระผูกพัน เทา (0.29) (0.15) 0.03 (0.06) 0.09 0.07
อัตราสวนความสามารถชํ าระภาระผูกพัน (Cash Basis) เทา 0.34 0.08 0.09 (0.10) (0.02) 0.16
อัตราการจายเงินปนผล % 0.00 0.00 26.61 0.00 26.61 26.29
ขอมูลตอหุน
มูลคาตามบัญชี บาท 15.42 13.92 15.57 16.93 19.85 27.64
กํ าไรสุทธิตอหุน บาท (0.39) 1.13 1.90 1.13 1.90 4.67
เงินปนผลตอหุน บาท 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0.50
มูลคาที่ตราไวตอหุน บาท 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

* หมายเหตุ : ป 2541 บริษัทไมไดจัดทํ างบการเงินรวม จึงไมสามารถเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของงบการเงินรวมป 2542

ค ําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดํ าเนินงาน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมและของบริษัท
อุตสาหกรรมโฆษณาคร่ึงปแรกของป 2544 มีอัตราการขยายตัวรอยละ 8 ซึ่งคาใชจายโฆษณาแยกตามส่ือ บางส่ือ
อาจจะลดลง แตบางส่ืออาจมียอดคาใชจายท่ีสูงข้ึน ส่ือโทรทัศนยังคงเปนส่ือท่ีนิยมมากท่ีสุด รองลงมาคือหนังสือ
พิมพ อยางไรกต็ามในอนาคตเชื่อวาจะมีส่ือโฆษณาแบบใหมเขามาใหลูกคาไดใชบริการ
บริษทัใหบริการนายหนาตัวแทนโฆษณา ซึ่งมีคูแขงแยกตามขนาดของบิลล่ิงได 3 ประเภท คือ ขนาดใหญซึ่งมียอด
บิลล่ิงสูงกวา 1,000 ลานบาท มีเอเยนซี ่11 แหง ขนาดกลางมียอดบิลล่ิง 500 � 1,000 ลานบาท 11 แหง และขนาด
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เล็กซึ่งยอดบิลล่ิงตํ ่ากวา 500 ลานบาท 17 แหง บริษัทขนาดใหญมีเงินทุนและชื่อเสียงจากตางประเทศชวย
สนับสนุนภาพพจนเมื่อนํ าเสนองานตอลูกคา บริษัทจัดเปนเอเยนซีอั่นดับกลางซึ่งมีแนวโนมและศกัยภาพในการ
เตบิโตไดดี ในป 2541 ธุรกิจโฆษณาโดยรวมมียอดบิลล่ิงลดลง เน่ืองจากวิกฤติเศรษฐกิจจากป 2540 เร่ิมสงผล
กระทบตอบริษทัโฆษณา บริษัทเล็งเห็นแนวโนมท่ีดีของการทํ าธุรกิจดานการซื้อส่ือ และเครือขายท่ีแข็งแกรงจะชวย
ใหมอํี านาจการตอรองเร่ืองราคาไดดี จึงรวมลงทุนกับ   อีจีส กรุป โดยผานบริษัทในเครือของอีจีส คือ กรุป คาราท
เนเดอรแลนด บีว)ี จัดตั้งบริษัท คาราท มีเดีย เซอรวิส (ประเทศไทย) จํ ากัด (�คาราทไทย�) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดาน
ส่ือทํ าหนาท่ีซื้อส่ือโฆษณา ปลายป 2542 บริษัทลงทุนในบริษัท ชูโอเซ็นโก เวยีดนาม ดีไซน เซอรวิส จํ ากัด (�เวียด
นาม  ดีไซน เซอรวสิ�) เพ่ือใหบริการนายหนาตัวแทนและรับจางทํ าโฆษณาแกลูกคาของบริษัทในประเทศเวียดนาม
ในเบ้ืองตน ซึง่บริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจเพ่ือใหบริการแกลูกคาทองถิ่นในประเทศเวียดนามดวย ผลประกอบการ
ในปแรกของการดํ าเนินงานมีแนวโนมท่ีดี มีกํ าไร 6 ลานบาท ซึ่งไดจายเปนเงินปนผลใหบริษัทรอยละ 100  ตอมา
บริษทัไดเพ่ิมเงินลงทุนอีก 3 ลานบาท เปนเงินลงทุนท้ังส้ิน 7.7 ลานบาท อยางไรก็ตามเวยีดนาม  ดีไซน เซอรวิสมี
นโนบายจายเงินปนผล 3 ปแรก รอยละ 50 นอกจากน้ีบริษัทไดจัดตั้งบริษัท แอดฟอรพอรทัล (ประเทศไทย) จํ ากัด
ในป 2543 และป 2544 จัดตั้งบริษัท ชูโอเน็ท แพลนน่ิง จํ ากัด เพ่ือใหบริการโฆษณาทางอินเตอรเน็ต ซึ่งเปนธุรกิจท่ี
มแีนวโนมดีมาก บริษัทยังรวมลงทุนในบริษัท วี เอ็กซเซส จ ํากัด ทํ าธุรกิจผลิตงานดานวีดีโอ ซึ่งบริการที่กลาวมาทํ า
ใหกลุมบริษัทสามารถใหบริการแกลูกคาไดอยางครบวงจร

ผลการดํ าเนินงาน

ป 2541 ธุรกิจโฆษณาโดยรวมมียอดบิลล่ิงลดลง เน่ืองจากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 บริษัทจัดตั้ง
คาราทไทย เพ่ือเปนตัวแทนในการจองส่ือโฆษณา โดยโอนสินทรัพยท่ีเกี่ยวของกับงานส่ือโฆษณาและคาความนิยม
ไปยงับริษทัใหมเปนรายไดอ่ืนของบริษัทจํ านวน 63.64 ลานบาท ทํ าใหบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 1.76 ลานบาทซึ่งใน
ป 2541 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดํ าเนินงาน 65.40 ลานบาท

ป 2542 อุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวมยังไมดีขึ้น เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ และสภาพตลาดยังไมมีทิศทางท่ีดีขึ้น
มาก จะเห็นไดจากรายไดของบริษัทลดลง บริษัทจึงควบคุมคาใชจายใหพอเพียงกับรายได โดยเฉพาะคาใชจาย
ดานพนักงาน   บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดคานายหนาและบริการ 121.74 ลานบาท  บริษัทขายเงินลงทุนใน
บริษัท เพอรเซพ็ ชโูอเซ็นโก อินเดีย ใหกับบริษัทโฆษณาแหงหน่ึงเปนจํ านวนเงินประมาณ 51.1 ลานบาท ไดกํ าไร
จากการขายเงินลงทุน 43.8 ลานบาท และมีผลกํ าไร 5.07 ลานบาท

ในป 2543 บริษัทมีผลการดํ าเนินงานดีขึ้นเปนลํ าดับ มีกํ าไร 8.56 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 68.7 จากปกอน บริษัทมี
รายไดจากคานายหนาและคาบริการเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันปกอนรอยละ 22 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากคา
นายหนาและคาบริการเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันปกอนรอยละ 48.85 คาราทไทยมรีายไดจากการใหบริการ 47.09
ลานบาท รายไดคาสวนลดสงเสริมการขายและสวนลดรับ 19.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.10 และรอยละ 9.32
ของรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอย ตามลํ าดับ บริษัทยอยในประเทศเวยีดนามซึง่จัดตั้งปลายป 2542 เร่ิมมีผล
ประกอบการมรีายได 17.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.37 ของรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอย และมีกํ าไร 6.2
ลานบาท คิดเปนรอยละ 72 ของกํ าไรสุทธิรวมและกํ าไรสุทธิเฉพาะบริษัท เหตุท่ีเวยีดนาม ดีไซน เซอรวิส มีผล
ประกอบการท่ีดมีากในปแรกของการเปดดํ าเนินกิจการ เน่ืองจากลูกคาของบริษัทในประเทศไทยขยายกิจการไปยัง
ประเทศเวยีดนาม ใหความไววางใจบริษัทในการจัดทํ าและวางแผนโฆษณาในประเทศเวียดนามท้ังหมด นอกจากน้ี
บริษทัรับทํ าโฆษณาใหบริษัททองถิ่นดวยซึ่งคูแขงยังมีไมมากนัก ทํ าใหยอดบิลล่ิงของบริษัทเติบโตข้ึนถึงรอยละ
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32.6 เปรียบเทียบกับป 2542 เติบโตเพียงรอยละ 6.78 บริษัทและบริษัทยอยมียอดบิลล่ิงเติบโตรอยละ 55.15  คา
ใชจายในการดํ าเนินงานและการบริหารของบริษัทคิดเปนรอยละ 83.42 ของบริษัทและบริษัทยอยคิดเปนรอยละ
80 ของรายไดรวม

ป 2544 ผลการดํ าเนินงานเกาเดือนบริษัทและบริษัทยอยมีรายไดคานายหนาและบริการเพ่ิมขึ้นรอยละ 50.59 จาก
งวดเดยีวกนัปกอน รายไดคาสวนลดสงเสริมการขายและสวนลดรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 165.23 ทํ าใหมีผลกํ าไรเพ่ิมขึ้น
รอยละ 107.13 จากงวดเดียวกันปกอน นอกจากน้ีเวยีดนาม ดีไซน เซอรวสิ ซึ่งเร่ิมดํ าเนินงาน ป 2543 มีรายได
เปรียบเทียบงวดเดียวกันสูงกวาปแรก รอยละ 364.65 คาราทไทยและบริษัท วี. เอ็กซเซสส จํ ากัด มีรายไดเพ่ิมขึ้น
จากงวดเดยีวกนัปกอน รอยละ 90.31 และรอยละ 23.08 ตามลํ าดับ การที่บริษัทมีรายไดสูงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดยีวกนัของปกอน เน่ืองจากกลุมลูกคาหลักของบริษัทและของเวยีดนาม ดีไซน เซอรวิส ในประเทศเวยีดนาม
เชือ่มัน่ในผลงานของบริษัท จึงไดเพ่ิมงบโฆษณา อีกท้ังคาราทไทยสามารถขยายสวนแบงทางการตลาด สงผลให
คาราทไทยมรีายไดจากสวนลดเพ่ิมขึ้น บริษัทมีกํ าไรสุทธิสูงข้ึนสงผลใหมีอัตราสวนกํ าไรสุทธิเทากับ รอยละ 4.02
ในป 2543 และงวดเกาเดือน 2544 รอยละ 9.66 และกํ าไรท่ีสูงข้ึนทํ าใหอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุนสูงข้ึนจาก
รอยละ 10.34 เปนรอยละ 19.68

ตามท่ีมีขาวปรากฎวาบริษทั การบินไทย จํ ากัด (มหาชน) จะลดคาใชจายโดยเฉพาะคาใชจายดานโฆษณาน้ัน คาด
วาไมสงผลกระทบตอบิลล่ิงของบรษิทั เน่ืองจากการบินไทยใชงบโฆษณาการทองเท่ียวโดยทัวรเอ้ืองหลวงกับบริษัท
คดิเปนรอยละประมาณ 1.6 ของบิลล่ิงบริษัท

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ป 2541 บริษทัมีสินทรัพยรวม 409.84 ลานบาท มีสัดสวนของเงินสด เงินฝากธนาคาร และตั๋วเงินรวมรอยละ
30.84 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของกันคิดเปนสัดสวนรอยละ 18.98 ของสินทรัพยรวม ลดลงรอยละ
43.44 จากปกอน บริษัทบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 1.8 ลานบาท จากยอดคางชํ าระจํ านวน 11.6 ลานบาท
สาเหตท่ีุบริษทับันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพียง 1.8 ลานบาท เน่ืองจากยอดคางชํ าระจํ านวน 11.6 ลานบาท เปน
หน้ีท่ีคางช ําระเกินกวา 2 ป 2.5 ลานบาท และยอดหน้ีคงคางสวนใหญไดรับชํ าระในป 2542

ป 2542 บริษทัและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 585.48 ลานบาท มีสัดสวนของเงินสด เงินฝากธนาคาร และตั๋วเงิน
รวมรอยละ 24.19 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของกันรอยละ 46.10 ของสินทรัพยรวม  ในป 2542 บริษัท
ขายเงินลงทุนในบริษัท เพอรเซพ็ ชูโอเซ็นโก อินเดีย จํ ากัด เปนจํ านวนประมาณ 51.1 ลานบาท (140 ลานเยน) ให
กบับริษทัโฆษณาแหงหน่ึงในประเทศญ่ีปุน ไดรับชํ าระเงินจากการขายประมาณ 18.7 ลานบาท (51 ลานเยน) มี
ยอดคงคางประมาณ 32.4 ลานบาท (89 ลานเยน) ซึง่ไดรับชํ าระท้ังหมดในป 2543

ป 2543 บริษทั และบริษัทยอยมีสัดสวนของเงินสดและเงินฝากธนาคารรอยละ 18.97 ลูกหน้ีการคาจํ านวน 388.76
ลานบาท บริษัทตั้งสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 8.6 ลานบาท ลูกหน้ีสุทธิเทากับ 380.17 ลานบาท ลูกหน้ีบริษัทท่ี
เกีย่วของกนั 18.09 ลานบาท ตั้งสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 1.8 ลานบาท เปนลูกหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของกันสุทธิ
16.27 ลานบาท ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของกันคิดเปนรอยละ 58.79 ของสินทรัพยรวม การที่บริษัท
ตัง้คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจํ านวนดังกลาว ผูบริหารของบริษัทเชื่อวาเพียงพอสํ าหรับลูกหน้ีท่ีคาดวาจะเรียกเก็บไมได
ลูกหน้ีบริษทัท่ีเกีย่วของกันถือวาเปนบริษัทคูคาแหงหน่ึงของบริษัท การคิดคาธรรมเนียมเปนอัตราตลาดโดยท่ัวไป
และการใหวงเงินสินเชื่อเปนไปตามนโยบายการใหสินเชื่อแกลูกคาท่ัวไป นอกจากน้ีบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจท่ี
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เกีย่วของกับงานโฆษณาท้ังในตางประเทศและในประเทศ คือ ลงทุนในบริษัท ชูโอเซ็นโก เวยีดนาม ดีไซน เซอรวิส
ทํ าธุรกิจผลิตส่ือโฆษณาครบวงจร ในประเทศเวยีดนาม  ถือหุนรอยละ 100 เปนเงินลงทุน 4.72  ลานบาท รวมลง
ทุนกับบริษัทบริษัท ลิฟวิ่ง ออน ด ิเอดจ จํ ากัด ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดาน  อินเทอรเน็ตและบริษัท เจเนอรัล พารทเนอร
ชิพ แคปปตอลลิสตา จํ ากัด ซึ่งเปนผูลงทุนสถาบัน จัดตั้งบริษัท แอดฟอรพอรทัล (ประเทศไทย) จํ ากัด ทํ าธุรกิจ
บริการส่ือโฆษณาทางอินเตอรเน็ต ถือหุนรอยละ 50 เปนเงินลงทุน 4.5 ลานบาท นอกจากน้ีบริษัทขายเงินลงทุนใน
บริษัท ซินาริโอ จํ ากัด บริษัท แฟลกชิพ จํ ากัด บริษัท ซีอารซี เอ็กซปอรต เซอรวิส จํ ากัด บริษัท แมสมารเก็ตมีเดีย
จํ ากัด และบริษัท ชูโอ ไทย คอมเมอรเชยีล จํ ากัด ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท เน่ืองจากบริษัทไดทบทวนนโยบาย
การลงทุนใหม และเห็นวาบริษัทท่ีรวมลงทุนทํ าธุรกิจโฆษณาอยางเดียวกัน ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการนํ าเสนองาน
ตอลูกคาท่ีมผีลิตภัณฑอยางเดียวกันและเปนคูแขงของบริษัท เปนจํ านวนเงิน 9.3 ลานบาท ซึ่งผูซื้อไดชํ าระเงินแลว
จํ านวน 3.44 ลานบาท และสวนท่ีเหลือจะชํ าระคืนเปนงวดส้ินสุดเดือนมิถุนายน 2548

ป 2544 ณ 30 กันยายน บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 167.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ
24.95 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมขึ้นจากงวดเดือนธันวาคม 2543 รอยละ 21.98 เน่ืองจากบริษัทยอย คือ คาราทไทย
ช ําระคาจองส่ือเปนเงินสดเพ่ือไดสวนลดรับท่ีสูงจึงตองสํ ารองเงินสดไวสูงดวย ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีการคาท่ียัง
ไมเรียกเกบ็และลูกหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของกันรวม 364.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ  54.09 ของสินทรัพยรวม

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
ป 2541 บริษทัมีเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะส้ันและตั๋วเงินจาย เทากับรอยละ 45.22 ของหน้ีสินระยะส้ัน หรือ
คดิเปนสัดสวนรอยละ 45.00 ของหน้ีสินรวม เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของกันเทากับ รอยละ 36.69
ของหน้ีสินระยะส้ันหรือรอยละ 36.51 ของหน้ีสินรวม
ป 2542 บริษทัฯ และบริษัทยอยมีเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมจากธนาคารและตั๋วเงินจายรวม 205.65 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 41.69 ของหน้ีสินระยะส้ัน หรือรอยละ 40.38 ของหน้ีสินรวม เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของ
กนัมสัีดสวนรอยละ 37.07 ของหน้ีสินระยะส้ัน หรือรอยละ 35.91 ของหน้ีสินรวม

ป 2543 มเีงนิเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมจากธนาคารและตั๋วเงินจายรวม 222.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.29 ของ
หน้ีสินระยะส้ัน หรือรอยละ 34.94 ของหน้ีสินรวม เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของกันมีสัดสวนรอยละ
47.64 ของหน้ีสินระยะส้ัน หรือรอยละ 47.17 ของหน้ีสินรวม โดยเพ่ิมขึ้นจากป 2542 รอยละ 64.19 ตามปกติของ
อุตสาหกรรมเม่ือบริษัทรับงานจากลูกคาจะสงงานในสวนท่ีเกี่ยวของใหบริษัทท่ีเชี่ยวชาญ จึงมีสัดสวนหน้ีสินหมุน
เวยีนท่ีสูงเมือ่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน เมื่องานเสร็จจึงจะเรียกชํ าระจากลูกคา ทํ าใหยอดเจาหน้ีการคาและ
เจาหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของกันมีสัดสวนท่ีสูง บริษัทมีสัดสวนหน้ีสินระยะส้ันคิดเปนรอยละ 96.88 และรอยละ 99.02
ของหน้ีสินรวม ในป 2542 และ 2543 ตามลํ าดับ

ป 2544 ณ 30 กนัยายน บริษัทและบริษัทยอยมีเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมจากธนาคารและตั๋วเงินจาย คิดเปนรอย
ละ 40.67 ของหน้ีสินหมุนเวียน หรือรอยละ 40.50 ของหน้ีสินท้ังหมด เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน
คดิเปนสัดสวนรอยละ 37.76 ของหน้ีสินหมุนเวียน หรือรอยละ 37.61 ของหน้ีสินรวม

ตามปกติของอุตสาหกรรมเม่ือบริษัทรับงานจากลูกคาจะสงงานในสวนท่ีเกี่ยวของใหบริษัทท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
และทดรองจายกอน เมื่อชิ้นงานโฆษณาแลวเสร็จ จึงเรียกเก็บจากลูกคา ทํ าใหมีสัดสวนหน้ีสินหมุนเวียนท่ีสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกบับริษัทในอุตสาหกรรมอ่ืน โดยหน้ีสินหมุนเวียนจะมียอดเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของ
กนัจะมสัีดสวนท่ีสูง หากพิจารณาจากโครงสรางหน้ีสินระยะส้ันตอหน้ีสินระยะยาว จะเห็นไดวาบริษัทมีสัดสวน
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หน้ีสินระยะส้ันคอนขางสูง เน่ืองจากธุรกิจโฆษณาลักษณะการดํ าเนินงานตองใชเงินทุนหมุนเวียน และไมมีความ
จ ําเปนของการกูยืมระยะยาว เน่ืองจากไมมีสินทรัพยท่ีเปน capital intensive

สภาพคลอง

การลดคาเงินบาทในกลางป 2540 สงผลใหธุรกิจในอตุสาหกรรมตาง ๆ ไดรับผลกระทบ ท้ังสภาพคลองและการ
ด ําเนินงาน เอเยนซีโ่ดยท่ัวไปรวมท้ังบริษัทก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน เน่ืองจากลูกคาบางสวนลดงบประมาณ
โฆษณาหรืองดโฆษณา และลูกคาบางสวนขยายเวลาชํ าระหน้ี ทํ าใหบริษัทประสบปญหาสภาพคลองในป 2541
และ 2542 แตบริษัทสามารถบริหารจัดการปญหาดังกลาวใหหมดไปในป 2543 โดยบริษัทมีนโยบายเรียกเก็บเงิน
จากลูกหน้ีใหเร็วข้ึนเพ่ือสามารถชํ าระเจาหน้ีการคาไดในระยะเวลาใกลเคียงกัน ป 2544 ผลการดํ าเนินงานงวดเกา
เดอืน บริษัทมีสภาพคลองสูงขึ้นมีเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 45 ลานบาท

โดยธรรมชาตขิองธุรกิจโฆษณา จะมีสภาพคลองตึงตัวเล็กนอยในไตรมาส 4 เน่ืองจากลูกคามีกิจกรรมคอนขางมาก
และบริษทัตองสํ ารองจายไปกอน แตก็ไมไดกอใหเกิดปญหาตอบริษัทแตอยางใด เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายการ
สํ ารองสภาพคลองในระดับท่ีเหมาะสมกับการดํ าเนินธุรกิจ

บริษทัและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลองโดยประมาณ 1 เทา สวนอัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดคอนขาง
ตํ ่า เน่ืองจากมยีอดลูกหน้ีการคาสูงขึ้น ผลรวมของกระแสเงินสดไมเพียงพอตอการดํ าเนินงานทํ าใหกระแสเงินสดใช
ไปในกจิกรรมด ําเนินงานลดลง 18.71 ลานบาท ในป 2543 แตในป 2544 งวดเกาเดือนมีสภาพคลองสูง กระแสเงิน
สดไดมาจากกจิกรรมดํ าเนินงานเทากับ 28.56 ลานบาท อัตราสวนความสามารถในการชํ าระดอกเบ้ียของบริษัท
และบริษทัยอยไมอยูในเกณฑชํ าระไดในป 2542 เน่ืองจากผลการดํ าเนินงานท่ีขาดทุนในปน้ัน แตในป 2543 และ
งวดเกาเดอืน 2544 บริษัทมีอัตราสวนท่ีแสดงความสามารถในการชํ าระหน้ีไดสูง 2.31 เทา และ 2.87 เทา ตาม
ลํ าดบั นอกจากน้ีบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนอยูในระดับสูง ในป 2542, 2543 และงวดเกาเดือน
2544 เทากบั 6.69, 7.13 และ 4.41 เทา ตามลํ าดับ อัตราสวนหน้ีสินตอทุนของบริษัทในป 2541, 2542, 2543 และ
งวดเกาเดอืน 2544 เทากับ 4.91, 6.86, 5.09 และ 3.39 เทา ตามลํ าดับ เน่ืองจากธุรกิจตองใชเงินทุนหมุนเวียนสูง
โดยเฉพาะธุรกจิจองส่ือโฆษณา ซึ่งจะชํ าระเปนเงินสดในการจองส่ือเพ่ือใหไดรับสวนลดท่ีสูง จึงมีเงินกูยืมระยะส้ัน
ในระดบัสูง นอกจากน้ีเจาหน้ีการคายังมีสัดสวนท่ีสูง เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมอื่น เน่ืองจากบริษัท
จะสงงานใหบริษทัอ่ืนซึ่งเชี่ยวชาญในงานน้ัน เชน การถายทํ าภาพยนตโฆษณา หรือการจัดกิจกรรมดานการตลาด
ของลูกคา (Event) บริษทัจะทํ าสัญญาเปนคูคากับบริษัทน้ันหรือสถานท่ีท่ีจัดกิจกรรม จึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทํ าให
ยอดเจาหน้ีการคาสูง เมื่อบริษัทสามารถระดมทุนไดคาดวาหน้ีสินตอทุนของบริษัทและบริษัทยอยจะลดลงเทากับ
ประมาณ 3.8 เทา และของบริษัทเทากับประมาณ 2.8 เทา
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2.14 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
ก) บุคคลอางอิงอ่ืน ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด

อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท  0-2359-1200   โทรสาร  0-2359-1259

ผูสอบบัญชี : นายวิเชียร  ธรรมตระกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3183
บริษัท สํ านักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จํ ากัด
ชัน้ 22 อาคารสยามทาวเวอร
989 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท  0-2658-0611  โทรสาร  0-2658-0660

ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษัท สํ านักกฎหมายและภาษี แอนเดอรเซน จํ ากัด
ชัน้ 20 อาคารสยามทาวเวอร
989 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท  0-2658-0658  โทรสาร  0-2658-0660-3

ท่ีปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย ไทยธนกิจ จํ ากัด
44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท  0-2657-9000  โทรสาร  0-2657-9300
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