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5. ทรพัยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ ณ ส้ินงวดบัญชีในชวงที่ผานมาดังนี้

หนวย: พันบาท
รายการ 2543 2544 2545

ต๋ัวเงินรับ 167.78 346.51 66.54
ลูกหนี้การคา
   -กิจการอื่น N/A 52,648.39 63,279.02
   -บริษัทยอย N/A 3,241.53 1,057.90
รวม 59,011.68 56,236.43 64,403.46
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.00 (3,287.62) (3,287.62)
ลกูหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 59,011.68 52,948.81 61,115.84

ลูกหนี้สวนใหญของบริษัทเปนบริษัทตัวแทนโฆษณา และเพื่อเพิ่มสภาพคลองใหกับบริษัทฯ บริษัทฯ ได
นํ าลูกหนี้ของบริษัทฯ บางรายขายใหกับบริษัทแฟคตอริ่ง โดยไดโอนสิทธิเรียกรองในอันที่จะไดรับชํ าระหนี้จากลูก
หนี้ ซึ่ง ณ ส้ินงวดบัญชีป 2543, 2544 และ 2545 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับบริษัทแฟคตอริ่งดังกลาวเปนจํ านวน
เงิน 35.28 ลานบาท, 46.36 ลานบาท และ 51.68 ลานบาท ตามลํ าดับ

5.2 สินทรัพยถาวร
5.2.1 ที่ดิน อาคารสํ านักงาน และคลังเก็บสินคา สถานที่ประกอบการทั้งหมดของบริษัทและบริษัทยอย

มีลักษณะเปนการทํ าสัญญาเชาระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สัญญาเชาระยะยาวของบริษัทฯ

ระยะเวลา
รายละเอียด

เริ่มตน สิ้นสุด
เปนเวลา

(ป)
ระยะเวลาคงเหลือ
(มกราคม 2546) สิ้นสุดสัญญา

สํ านักงาน 15 กพ. 35 14 กพ. 50 15 5 ป 1 เดือน มีสิทธิ์ตอสัญญา
โกดัง* 1 เมย. 37 31 มีค. 46 9 3 เดือน มีสิทธิ์ตอสัญญา
สํ านักงาน** 1 เมย. 39 31 มีค. 54 15 9 ป 3 เดือน มีสิทธิ์ตอสัญญา
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อใชเปนสํ านัก
งาน

1 กพ. 45 31 มค. 54 9 9 ป 1 เดือน มีสิทธิ์ตอสัญญา

ที่ดินเพื่อกอสรางโกดังเก็บสินคา 14 กค.45 14 กค. 47 2 1 ป 6 เดือน มีสิทธิ์ตอสัญญา
สํ านักงาน 15 มิย. 45 14 มิย. 47 2 1 ป 6 เดือน มีสิทธิ์ตอสัญญา

* บริษัทฯ อยูระหวางการเจรจาในการตอสัญญา และคาดวาจะสามารถตอสัญญาเชาออกไปไดเมื่อถึงกํ าหนด
**สํ านักงานดังกลาวเปนทรัพยสินของกรรมการของบริษัท และใชเปนหลักทรัพยค้ํ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกับ

ธนาคารพาณิชย โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ทรัพยสินดังกลาวมีภาระคํ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีทั้งสิ้น 14 ลานบาท โดยคํ้ า
วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ จํ านวน 8 ลานบาท และบริษัท แม็ทช่ิง เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัดซ่ึงเปนบริษัทยอย จํ านวน 4 ลาน
บาท
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2) สัญญาเชาระยะยาวของบริษัทยอย
ระยะเวลา

รายละเอียด
เริ่มตน สิ้นสุด

เปนเวลา
(ป)

ระยะเวลาคงเหลือ
(มกราคม 2546) สิ้นสุดสัญญา

อาคารพาณิชยเพื่อโกดังเก็บสินคา 1 มี.ค. 46 28 ก.พ. 47 1 - ตออายุทุก 1 ป
อาคารพาณิชยสํ านักงาน* 1 ม.ค. 46 31 ธ.ค. 48 3 - ตออายุทุก 3 ป
สํ านักงาน 1 พค. 44 30 เมย. 47 3 1 ป 4 เดือน มีสิทธิ์ตอสัญญา
ที่ดินเพื่อกอสรางอาคารชั้นเดียวเพื่อเปน
โกดังเก็บอุปกรณและลานจอดรถ**

1 กค. 43 30 มิย. 46 3 6 เดือน มีสิทธิ์ตอสัญญา

ที่ดินเพื่อกอสรางอาคารชั้นเดียวเพื่อเปน
โกดังเก็บอุปกรณและลานจอดรถ

1 กค. 45 1 กค. 48 3 2 ป 6 เดือน ตออายุทุก 3 ป

ทาวนเฮาสเปนสํ านักงาน 1 พค. 45 30 เมย. 48 3 2 ป 4 เดือน มีสิทธิ์ตอสัญญา
ทาวนเฮาสเปนสํ านักงาน 1 กค. 45 31 กค. 48 3 2 ป 7 เดือน มีสิทธิ์ตอสัญญา
ทาวนเฮาสเปนสํ านักงาน 1 กค. 45 30 มิย. 48 3 2 ป 6 เดือน มีสิทธิ์ตอสัญญา
ทาวนเฮาสเปนสํ านักงาน 1 กค. 45 30 มิย. 48 3 2 ป 6 เดือน มีสิทธิ์ตอสัญญา

* อาคารดังกลาวเปนทรัพยสินของกรรมการบริษัท เกียรเฮด จํ ากัด ซ่ึงใชเปนหลักทรัพยค้ํ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกับ
ธนาคารพาณิชย โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ทรัพยสินดังกลาวมีภาระคํ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจํ านวน 1 ลานบาท ใหแก
บริษัท เกียรเฮด จํ ากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย

** บริษัทยอยอยูระหวางการเจรจาขอตอสัญญา คาดวาจะสามารถตอสัญญาออกไปไดเมื่อถึงกํ าหนด

5.3 อุปกรณในการถายทํ า ยานพาหนะ โปรแกรมและสื่อคอมพิวเตอร
1) บริษัทฯ มีอุปกรณในการถายทํ าและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

หนวย: พันบาท
รายการ 30 กันยายน 2543 30 กันยายน 2544 30 กันยายน 2545

อุปกรณกองถาย 4,488.43 4,941.40 5,300.89
ยานพาหนะ 2,015.18 2,015.18 2,054.90
โปรแกรมและสื่อคอมพิวเตอร 3,530.83 11,824.45 13,204.50
หัก คาเสื่อมสะสม (5,911.64) (8,205.83) (11,389.06)
สุทธิ 4,122.79 10,575.20 9,171.23

ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 บริษัทฯ มีภาระสัญญาเชาทางการเงินในการซื้อเครื่องตัดตอภาพยนตรและ
อุปกรณจํ านวน 4.16 ลานบาท

2) บริษัทยอย คือ บริษัท เกียรเฮด จํ ากัด มีสินทรัพยที่ใชใหบริการเชาดังนี้
หนวย: พันบาท

รายการ 30 กันยายน 2543 30 กันยายน 2544 30 กันยายน 2545
เครื่องจักรและอุปกรณ 54,700.97 89,084.34 126,649.03
ยานพาหนะ 11,818.10 15,942.45 18,329.78
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (34,999.02) (49,968.03) (68,954.24)
สุทธิ 31,520.05 55,058.76 76,024.57
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 อุปกรณถายภาพยนตรของบริษัทไดมีการทํ าสัญญาเชาทางการเงินกับ
บริษัทลิสซิ่ง 3 แหง จํ านวน 30 สัญญา รวมเปนมูลคาคงคางทั้งส้ิน 35.81 ลานบาท  และบริษัทไดทํ าสัญญาเชา
ซื้อในการซื้อรถยนต โดยมีมูลคาคงคางทั้งส้ิน 1.31 ลานบาท

5.4 นโยบายในการลงทุนบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนบริษัทยอยที่มีสวนสนับสนุนธุรกิจของกลุมแม็ทชิ่ง และสามารถขยาย

ธุรกิจของกลุม ทั้งในดานรายไดและการใหบริการแกลูกคา และเพื่อใหเกิดความชัดเจนและความสะดวกในการ
บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายที่จะถือหุนในบริษัทยอย 100% ยกเวนในกรณีจํ าเปน บริษัทฯ อาจลดสัดสวนการถือ
หุนลง แตบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการดํ ารงสัดสวนการถือหุนเพื่อใหบริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุมบริษัท
ยอยได หรือมีสวนกํ าหนดทิศทางการบริหารและควบคุมบริษัทรวมได  ทั้งนี้บริษัทฯ จะใหผูบริหารของบริษัทฯ
เขาเปนผูบริหารและ/หรือกรรมการบริษัทดังกลาว


