
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542



เสนอ  ผูถือหุนบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล  ณ วันที่  30  กันยายน  2543   และ   2542   งบกํ าไรขาดทุนและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสํ าหรับป       ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท   แม็ทชิ่ง    สตูดิโอ   จํ ากัด
ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้     สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป     ซ่ึงกํ าหนดใหขาพเจาตอง
วางแผน   และปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง   อันเปน
สาระสํ าคัญหรือไม    การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํ านวนเงินและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินการประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช และประมาณการเกี่ยวกับ
รายการทางการเงินที่เปนสาระสํ าคัญ  ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทํ าขึ้น   ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ
แสดงรายการที่นํ าเสนอในงบการเงินโดยรวม      ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยาง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา  

ขาพเจาเห็นวา  งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน    ณ  วันที่  30  กันยายน  2543  และ  2542  และ
ผลการดํ าเนินงาน  สํ าหรับป  ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท  แม็ทชิ่ง  สตูดิโอ  จํ ากัด   โดยถูกตองตามที่
ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สํ านักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 

(นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่  7  กุมภาพันธ  2544

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต



สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร    (หมายเหตุ 2) 1,179,102.22           2,035,526.42          
     เงินใหกูยืมระยะสั้น    (หมายเหตุ 3) 7,688,655.00           5,938,200.00          
     ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ    (หมายเหตุ 4) 59,011,685.51         44,928,631.00        
     เงินทดรองจาย 10,590,784.68         9,667,742.67          
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น    (หมายเหตุ 5) 9,721,676.48           8,083,769.43          

       รวมสินทรัพยหมุนเวียน 88,191,903.89         70,653,869.52        
ลูกหนี้และเงินทดรองแกกรรมการและลูกจาง 521,750.00              1,975,102.87          
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ    (หมายเหตุ 6) 20,968,062.42         22,108,997.59        
เงินมัดจํ า 636,164.77              542,201.27             
สินทรัพยอ่ืน 11,452,207.09         5,702,136.50          
รวมสินทรัพย 121,770,088.17       100,982,307.75      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

    งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่…………………….

         ขอรับรองวารายการขางตนเปนความจริงและถูกตองทุกประการ 

    (ลงชื่อ) ……….…………………………………………...……………. กรรมการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542

     2543        บาท         2542

งบดุล
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด
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                           หนี้สินและสวนของผูถือหุน            2543          บาท         2542
หนี้สินหมุนเวียน
         เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                                              (หมายเหตุ 7) 234,232.36 0.00
         เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย               (หมายเหตุ 8) 28,077,775.21 31,594,489.46
         เงินกูยืมระยะสั้น               (หมายเหตุ 9) 35,283,828.29 42,217,927.49
         คาใชจายคางจาย 8,883,944.51 7,111,914.50
         หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,153,327.80 1,837,337.48

       รวมหนี้สินหมุนเวียน 74,633,108.17 82,761,668.93
เจาหนี้และเงินกูยืมจากกรรมการ              (หมายเหตุ 10) 22,595,837.88 9,500,000.00

       รวมหนี้สิน 97,228,946.05 92,261,668.93
สวนของผูถือหุน
         ทุนเรือนหุน
               ทุนจดทะเบียน
                       หุนสามัญ 70,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 7,000,000.00 7,000,000.00
               ทุนที่ออกและเรียกชํ าระแลว
                       หุนสามัญ 70,000 หุน หุนละ 100 บาท 7,000,000.00 7,000,000.00
         สวนเกินมูลคาหุน 7,000,000.00 7,000,000.00
         กํ าไรสะสม
               จัดสรรเพื่อเปนทุนสํ ารองตามกฏหมาย              (หมายเหตุ 12) 1,400,000.00 1,400,000.00
                       ยังไมไดจัดสรร 9,141,142.12 -6,679,361.18
                รวมสวนของผูถือหุน 24,541,142.12 8,720,638.82
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 121,770,088.17 100,982,307.75

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายได            2543         บาท         2542
      รายไดคาบริการ 226,551,935.59 207,256,721.25
      รายไดอ่ืน 15,780,944.88 5,655,359.35

    รวมรายได 242,332,880.47 212,912,080.60
คาใชจาย
      ตนทุนคาบริการ 199,372,740.26 205,364,543.07
      คาใชจายในการขายและการบริหาร 21,834,435.03 22,556,880.88

    รวมคาใชจาย 221,207,175.29 227,921,423.95
กํ าไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจาย 21,125,705.18 -15,009,343.35
ดอกเบี้ยจาย -5,305,201.88 -5,713,768.72
กํ าไร(ขาดทุน)สุทธิ 15,820,503.30 -20,723,112.07
กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 226.01 -296.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด
งบกํ าไรขาดทุน

สํ าหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542



ทุนเรือนหุน            2543         บาท         2542
      หุนสามัญ

ยอดตนงวด 7,000,000.00 7,000,000.00
เพิ่มระหวางงวด 0.00 0.00
ลดระหวางงวด 0.00 0.00
ยอดปลายงวด 7,000,000.00 7,000,000.00

สวนเกินทุน
      สวนเกินมูลคาหุน

ยอดตนงวด 7,000,000.00 7,000,000.00
เพิ่มระหวางงวด 0.00 0.00
ลดระหวางงวด 0.00 0.00
ยอดปลายงวด 7,000,000.00 7,000,000.00

กํ าไรสะสม
      จัดสรรแลว
             สํ ารองตามกฎหมาย

ยอดตนงวด 1,400,000.00 1,400,000.00
เพิ่มระหวางงวด 0.00 0.00
ลดระหวางงวด 0.00 0.00
ยอดปลายงวด 1,400,000.00 1,400,000.00

      ยังไมไดจัดสรร
ยอดตนงวด -6,679,361.18 14,043,750.89
เพิ่มระหวางงวด - กํ าไรสุทธิ 15,820,503.30 0.00
ลดระหวางงวด - ขาดทุนสุทธิ 0.00 -20,723,112.07
ยอดปลายงวด 9,141,142.12 -6,679,361.18

รวมสวนของผูถือหุน 24,541,142.12 8,720,638.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สํ าหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542



1.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สํ าคัญ  
    1.1  การบันทึกรายไดและคาใชจาย
            บริษัทฯ บันทึกรายไดและรายจายตามเกณฑคางรับคางจาย ยกเวนรายไดคาบริการถายทํ าภาพยนตรโฆษณา 
    รับรูรายไดตามรอยละของงานที่ทํ าเสร็จ      ซ่ึงคํ านวณตามอัตราสวนรอยละของตนทุนงานถายทํ าที่เกิดขึ้นจริง
    กับตนทุนทั้งหมดที่ประมาณวาจะใชในการถายทํ าภาพยนตรซ่ึงประมาณโดยผูบริหาร
    1.2  การตัดคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี
           บริษัทฯ  บันทึกราคาสินทรัพยในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคา
           บริษัทฯ  ตัดคาเสื่อมราคาอาคาร,  อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช  โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน  โดย
    ประมาณของสินทรัพยดังนี้ 

จํ านวนป
           อาคารโรงถาย 20
           สวนปรับปรุงอาคารโรงถาย 20
           อุปกรณประจํ ากองถาย 5
           เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํ านักงาน 5
           ยานพาหนะ 5
           คอมพิวเตอรและอุปกรณ 5
           สิทธิการเชาและสวนปรับปรุงสิทธิการเชาตัดจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุการเชา ในระยะเวลา 3 - 15 ป
    1.3  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
            บริษัทฯ    บันทึกรายการเงินตราตางประเทศเปนเงินบาทในอัตราแลกเปลี่ยน    ณ   วันที่เกิดรายการ  
    ยอดคงเหลือของบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ  ณ วันที่ในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน 
    ณ  วันนั้น
             กํ าไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา ถือเปนรายไดหรือคาใชจายประจํ าป
    1.4  บริษัทที่เกี่ยวของ
            บริษัทฯ ตั้งแตสองแหงขึ้นไปจะถือวาเกี่ยวของก็ตอเมื่อบริษัททั้งสองมีผูถือหุนหรือผูบริหารสวนใหญ
     เปนบุคคลเดียวกัน
    1.5  กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
            กํ าไร(ขาดทุน)ตอหุน    ที่แสดงไวในงบกํ าไรขาดทุนเปนกํ าไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน    ซ่ึงคํ านวณ  
     โดยการหารยอดกํ าไร(ขาดทุน)สุทธิ สํ าหรับปดวยจํ านวนของหุนสามัญที่ออกอยู ณ วันสิ้นงวด 

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 และ 2542
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2.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย

เงินสด 40,000.00                40,000.00               
เงินฝากสะสมทรัพย 487,447.04              1,351,780.42          
เงินฝากกระแสรายวัน 6,800.00                  9,146.00                 
เงินฝากประจํ า 644,855.18              634,600.00             

รวม 1,179,102.22           2,035,526.42          

เงินฝากประจํ านํ าไปคํ้ าประกันหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับหนวยงานราชการแหงหนึ่งตามหมายเหตุขอ 13
3.  เงินใหกูยืมระยะสั้น

บริษัทฯ  ใหเงินกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกันจํ านวน  2  แหง   เพื่อนํ าไปใชเปนทุนหมุนเวียน  โดยบริษัท
    ที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง  ไดออกตั๋วสัญญาใชเงิน ชนิดเมื่อทวงถามจํ านวนเงิน 5.68 ลานบาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ  
    13.75  ตอป  โดยไมมีหลักประกัน สวนเงินใหกูยืมอีกจํ านวนเงิน 2.01 ลานบาท  ไมมีการทํ าสัญญาเงินกู บริษัทฯ 
    ไดคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 13.75 ตอป
4.  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 

ลูกหนี้การคา 58,843,905.51         44,834,575.00        
ตั๋วเงินรับ 167,780.00              94,056.00               

รวม 59,011,685.51 44,928,631.00

4.1  ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคา จํ านวน 2 ราย ที่คางชํ าระเปนเวลานานเกินกวา 1 ป
   เปนจํ านวนเงิน 3.29 ลานบาท  ซ่ึงฝายบริหารมีความเชื่อมั่นวาจะสามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ดังกลาวได   ดังนั้น
   บริษัทฯ จึงมิไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสํ าหรับหนี้ดังกลาวทั้งจํ านวน

4.2  ในป 2543 และ 2542 บริษัทฯ ไดนํ าลูกหนี้ของบริษัทฯ บางรายไปขายใหกับบริษัทแฟคตอริ่ง 2  แหง  
   โดยไดโอนสิทธิเรียกรองในอันที่จะไดรับชํ าระหนี้จากลูกหนี้     เพื่อนํ าเงินมาใชหมุนเวียนของบริษัทฯ  จํ านวนเงิน  
    35,283,828.29 บาท และ 42,217,927.49  บาท  ตามลํ าดับ  ซ่ึงบริษัทฯ  ตองรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
    จากการที่ผูรับโอนเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได คํ้ าประกันโดยกรรมการบางทาน

บริษัทฯ บันทึกเงินกูยืมจากการขายลูกหนี้ดังกลาวไวเปน "เงินกูยืมระยะสั้น"  ตามหมายเหตุขอ  9

            2543       บาท             2542

            2543       บาท             2542



5.  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

คาใชจายจายลวงหนา 739,421.01              67,768.61               
ภาษีนิติบุคคลจายลวงหนา 5,906,928.14           5,750,070.59          
ดอกเบี้ยคางรับ 2,745,356.59           1,919,163.63          
ลูกหนี้สรรพากร 310,740.77              312,070.77             
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ 19,229.97                34,695.83               

รวม 9,721,676.48 8,083,769.43
6.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย

สิทธิการเชา 11,123,816.91         11,123,816.91        
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา 3,153,888.99           3,097,888.99          
อาคาร - โรงถาย 5,554,067.61           5,304,067.61          
สวนปรับปรุงอาคาร 2,433,823.50           2,433,823.50          
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํ านักงาน 11,267,471.33         10,988,656.05        
ยานพาหนะ 2,015,180.12           2,015,180.12          
อุปกรณประจํ ากองถาย 4,488,430.22           3,682,870.18          
โปรแกรมและสื่อคอมพิวเตอร 3,530,828.78           2,344,509.69          
งานระหวางกอสราง 423,092.78              423,092.78             

รวม 43,990,600.24         41,413,905.83        
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม -23,022,537.82 -19,304,908.24
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 20,968,062.42         22,108,997.59        
ที่ดิน อาคารและอุปกรณราคาตามบัญชีตนงวด 41,413,905.83         35,825,778.17        
บวก   เพิ่มขึ้นระหวางงวด 2,576,694.41           6,012,127.66          
หัก     ลดลงระหวางงวด 0.00 -424,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณราคาตามบัญชีปลายงวด 43,990,600.24         41,413,905.83        

7.  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  ประกอบดวย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 234,232.36              0.00
รวม 234,232.36              0.00

ในป 2543 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง วงเงิน 1.2 ลานบาท คํ้ าประกันโดย
     กรรมการบางทาน
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8.  เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย ประกอบดวย

เจาหนี้การคา 27,063,483.71         26,127,256.73        
ตั๋วเงินจาย 1,014,291.50           5,467,232.73          

รวม 28,077,775.21         31,594,489.46        
9.  เงินกูยืมระยะสั้น

บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง  ในอันที่จะไดรับชํ าระหนี้จากลูกหนี้    ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
     ไมวารายหนึ่งรายใดหรือหลายราย   กับบริษัทแฟคตอริ่ง  2  แหง  ภายในวงเงินไมเกิน 50,000,000.00  บาท  ในป
     2542  และภายในวงเงินไมเกิน  70,000,000.00  บาท   ในป  2543   ซ่ึงบริษัทฯ  ตองรับผิดชอบในความเสียหายที่
     อาจเกิดขึ้นจากการที่ผูรับโอน เก็บเงินจากลูกหนี้ไมไดคํ้ าประกันโดยกรรมการบางทาน

ณ  วันที่ 30  กันยายน 2543  และ2542  จํ านวนคงคางเทากับ 35,283,828.29 บาท และ 42,217,927.49 บาท
 ตามลํ าดับ
10. เจาหนี้และเงินกูยืมจากกรรมการ

ในป  2543  และ  2542     บริษัทฯ  กูยืมเงินจากกรรมการเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในกิจการ   ไมมีการทํ า
     สัญญากูยืมเงิน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  10.00-27.38  ตอป และ  12.00 - 27.00  ตอป  ตามลํ าดับ
11. สัญญาเชาระยะยาว

บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาเชาที่ทํ าการสํ านักงาน  3  แหง    อุปกรณเครื่องปรับอากาศ    โดยสัญญาเชาดังกลาว
        มีกํ าหนดเวลา 3 - 15 ป  คาเชาที่ตองเสียในแตละปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2543   เปนจํ านวนเงิน  5,220,046.63 

       บาท   และสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2542  เปนจํ านวนเงิน  4,236,591.55 บาท,  และ 18,669.16  บาท   ตามลํ าดับ  
       สัญญาทั้งหมดจะหมดอายุในวันที่   31   มีนาคม   2542   ถึงวันที่  14  กุมภาพันธ  2550   ในป  2543  และ  2542  
       บริษัทฯ ไดวางเงินประกันไวจํ านวนเงิน  477,474.00  บาท  จะเรียกคืนไดเมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลง   เงินประกันนี้
       แสดงในงบดุลภายใตบัญชี  "สินทรัพยอ่ืน"
12. สํ ารองตามกฎหมาย

สํ ารองตามกฎหมายจัดสรรขึ้นใหเปนไปตามขอกํ าหนดแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซ่ึงกํ าหนด
       ใหบริษัทฯ  จัดสรรสํ ารองตามกฎหมายไวอยางนอยรอยละ  5  ของกํ าไรทุกครั้งที่ประกาศจายเงินปนผลจนกวา
       สํ ารองจะมีจํ านวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํ ารองตามกฎหมายจะนํ าไปจายเงินปนผลไมได
13. รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของ

รายการบัญชีสวนหนึ่งของบริษัทเปนรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวของ ผลของรายการดังกลาวไดแสดง
       ไวในงบการเงินตามมูลฐานที่ตกลงรวมกัน
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ลูกหนี้การคา 52,000.00 4,200.00
เจาหนี้การคา 12,735,911.00 14,002,468.82
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของ 7,688,955.00 5,938,200.00
ดอกเบี้ยคางรับ 2,743,671.95 1,919,163.63
รายไดอ่ืน 812,820.00 4,200.00
ดอกเบี้ยรับ 824,508.32 780,752.50
คาเชาเครื่องไฟ, อุปกรณกลอง 22,767,209.00 23,095,581.79

14. ภาระผูกพัน
ในป  2543  และ  2542   บริษัทฯ   มีภาระผูกพันกับธนาคาร 1 แหง   ในการใหธนาคารคํ้ าประกันหนี้สิน

      ที่อาจจะเกิดขึ้นกับหนวยงานราชการ 2 แหง จํ านวนเงิน 634,600.00 บาท และ  634,600.00  บาท ตามลํ าดับ
15. อ่ืนๆ
      การจดทะเบียน        :   บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํ ากัด
      ที่ตั้งบริษัท                :   305 / 10   ซอยสุโขทัย 6  ถนนสุโขทัย   แขวงดุสิต

   เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร
      ประเภทธุรกิจ          :   ผลิตภาพยนตรโฆษณาทางทีวี
      จํ านวนพนักงาน     :   ป 2543  มีจํ านวน  80  คน  และป  2542  มีจํ านวน   75  คน
       คาใชจายพนักงาน :   ป 2543  จํ านวนเงิน  32.53  ลานบาท  และป 2542 จํ านวนเงิน 31.06  ลานบาท
       คาเสื่อมราคา           :   ป 2543  จํ านวนเงิน   3.72  ลานบาท   และป  2542  จํ านวนเงิน  3.00  ลานบาท

            2543       บาท             2542

- 5 -


