
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 และ 2543



เสนอ  ผูถือหุนบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 และ 2543 งบกํ าไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของผูถือหุน สํ าหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท  แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด  ซ่ึงผูบริหารของกิจการ
เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้         สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป    ซ่ึงกํ าหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา       งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสํ าคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํ านวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงินการประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช  และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่
เปนสาระสํ าคัญ  ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทํ าขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นํ าเสนอใน
งบการเงินโดยรวม     ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา  

ขาพเจาเห็นวา  งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน    ณ  วันที่  30  กันยายน  2544   และ  2543   และผลการ
ดํ าเนินงาน  สํ าหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท  แม็ทชิ่ง  สตูดิโอ  จํ ากัด   โดยถูกตองตามที่ควรในสาระ
สํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สํ านักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

(นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่  31  มกราคม  2545

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต



สินทรัพย            2544       บาท          2543
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร    (หมายเหตุ 2) 231,214.23        1,179,102.22       
     เงินใหกูยืมระยะสั้น    (หมายเหตุ 3) 0.00 7,688,655.00       
     ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ    (หมายเหตุ 4) 52,948,806.41   59,011,685.51     
     เงินทดรองจาย 15,649,911.78   10,590,784.68     
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น    (หมายเหตุ 5) 2,461,135.74     9,721,676.48       

       รวมสินทรัพยหมุนเวียน 71,291,068.16   88,191,903.89     
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกรรมการ    (หมายเหตุ 6) 31,492,880.00   105,000.00          
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ    (หมายเหตุ 7) 34,134,499.08   20,968,062.42     
เงินมัดจํ า 1,100,368.45     636,164.77          
สินทรัพยอ่ืน 13,543,167.78   11,868,957.09     
รวมสินทรัพย 151,561,983.47 121,770,088.17   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขอมูลในงบการเงินนี้ไดจัดทํ าขึ้นอยางถูกตองครบถวนตามความเปนจริง และตามมาตรฐานการบัญชี
และงบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ ……………เมื่อวันที่…………………

(ลงชื่อ)……………………………………………………………………….กรรมการตามอํ านาจ
            (                                                                                                           )

งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 และ 2543

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด



                           หนี้สินและสวนของผูถือหุน            2544       บาท          2543
หนี้สินหมุนเวียน
         เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 8) 2,307,576.12 234,232.36
         เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย (หมายเหตุ 9) 39,105,252.65 28,077,775.21
         เงินกูยืมระยะสั้น (หมายเหตุ 10) 46,353,445.22 35,283,828.29
         สวนของหนี้สินที่ถึงกํ าหนดชํ าระภายใน 1 ป (หมายเหตุ 12) 2,327,327.06 0.00
         คาใชจายคางจาย 12,956,525.14 8,883,944.51
         หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,265,557.82 2,153,327.80

       รวมหนี้สินหมุนเวียน 108,315,684.01 74,633,108.17
เจาหนี้และเงินกูยืมจากกรรมการ (หมายเหตุ 11) 6,530,000.00 22,595,837.88
เจาหนี้สัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ (หมายเหตุ 12) 3,954,556.23 0.00

       รวมหนี้สิน 118,800,240.24 97,228,946.05
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 13) 1,400,000.00 1,400,000.00
                       ยังไมไดจัดสรร 17,361,743.23 9,141,142.12
                รวมสวนของผูถือหุน 32,761,743.23 24,541,142.12
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 151,561,983.47 121,770,088.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)……………………………………………………………………….กรรมการตามอํ านาจ
            (                                                                                                           )
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           2544       บาท          2543
รายได

รายไดคาบริการ 289,318,190.64 226,551,935.59
รายไดอ่ืน 32,402,741.50 15,780,944.88

รวมรายได 321,720,932.14 242,332,880.47
คาใชจาย

ตนทุนคาบริการ 265,039,748.72 199,372,740.26
คาใชจายในการขายและการบริหาร 36,311,944.79 21,834,435.03

รวมคาใชจาย 301,351,693.51 221,207,175.29
กํ าไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 20,369,238.63 21,125,705.18
ดอกเบี้ยจาย -4,787,598.68 -5,305,201.88
ภาษีเงินไดนิติบุคคล -7,361,038.84 0.00
กํ าไรสุทธิ 8,220,601.11 15,820,503.30
กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กํ าไรสุทธิ 117.44 226.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด
งบกํ าไรขาดทุน

สํ าหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 และ 2543



ทุนเรือนหุน            2544       บาท          2543
      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 9,141,142.12 -6,679,361.18
เพิ่มระหวางงวด - กํ าไรสุทธิ 8,220,601.11 15,820,503.30
ยอดปลายงวด 17,361,743.23 9,141,142.12

รวมสวนของผูถือหุน 32,761,743.23 24,541,142.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สํ าหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 และ 2543

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด





1.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สํ าคัญ  
    1.1  การบันทึกรายไดและคาใชจาย
            บริษัทฯ   บันทึกรายไดและรายจายตามเกณฑคางรับคางจาย     ยกเวนรายไดคาบริการถายทํ าภาพยนตรโฆษณา 
    รับรูรายไดตามรอยละของงานที่ทํ าเสร็จ ซ่ึงคํ านวณตามอัตราสวนรอยละของตนทุนงานถายทํ าที่เกิดขึ้นจริงกับตนทุน
    ทั้งหมดที่ประมาณวาจะใชในการถายทํ าภาพยนตรซ่ึงประมาณโดยผูบริหาร
    1.2  การตัดคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี
           บริษัทฯ  บันทึกราคาสินทรัพยในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคา
           บริษัทฯ ตัดคาเสื่อมราคาอาคาร, อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน โดยประมาณ
    ของสินทรัพยดังนี้ 

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  วันที่เกิดรายการยอดคงเหลือ
    ของบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ  ณ วันที่ในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ  วันนั้น
             กํ าไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา ถือเปนรายไดหรือคาใชจายประจํ าป
    1.4  บริษัทที่เกี่ยวของ
            บริษัทฯ   ตั้งแตสองแหงขึ้นไปจะถือวาเกี่ยวของก็ตอเมื่อบริษัททั้งสองมีผูถือหุนหรือผูบริหารสวนใหญเปน
     บุคคลเดียวกัน

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

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2544  และ  2543



    1.5  กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
            กํ าไร(ขาดทุน)ตอหุน ที่แสดงไวในงบกํ าไรขาดทุนเปนกํ าไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน ซ่ึงคํ านวณโดยการหาร
     ยอดกํ าไร(ขาดทุน)สุทธิ สํ าหรับปดวยจํ านวนของหุนสามัญที่ออกอยู ณ วันสิ้นงวด 
2.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย

           2544       บาท          2543
เงินสด 40,000.00          40,000.00            
เงินฝากสะสมทรัพย 41,638.30          487,447.04          
เงินฝากกระแสรายวัน 5,800.00            6,800.00              
เงินฝากประจํ า 143,775.93        644,855.18          

รวม 231,214.23        1,179,102.22       
เงินฝากประจํ านํ าไปคํ้ าประกันหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับหนวยงานราชการแหงหนึ่งตามหมายเหตุขอ 15

3.  เงินใหกูยืมระยะสั้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 บริษัทฯ ใหเงินกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกันจํ านวน 2 แหง เพื่อนํ าไปใชเปนทุนหมุนเวียน 

    โดยบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง  โดยออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดเมื่อทวงถามจํ านวนเงิน  5.68 ลานบาท   อัตราดอกเบี้ย
    รอยละ 13.75 ตอป โดยไมมีหลักประกัน สวนเงินใหกูยืมอีกจํ านวนเงิน 2.01 ลานบาท ไมมีการทํ าสัญญาเงินกู  บริษัทฯ  
    ไดคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10.00 - 10.25 ตอป
4.  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 

           2544       บาท          2543
ลูกหนี้การคา 55,889,924.15   58,843,905.51     
ตั๋วเงินรับ 346,507.26        167,780.00          

รวม 56,236,431.41 59,011,685.51
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -3,287,625.00 0.00
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 52,948,806.41 59,011,685.51
4.1  บริษัทฯ  มีลูกหนี้การคา จํ านวน  2  ราย  ที่คางชํ าระเปนเวลานานเกินกวา  1  ป  เปนจํ านวนเงิน 3.29 ลานบาท  

   ซ่ึงในป 2543  ฝายบริหารมีความเชื่อมั่นวาจะสามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้จึงไมมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  และ
   ในป 2544 บริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวทั้งจํ านวน

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

- 2 -



4.2  ในป 2544  และ 2543 บริษัทฯ ไดนํ าลูกหนี้ของบริษัทฯ บางรายไปขายใหกับบริษัทแฟคตอริ่ง 2 แหง โดยได
   โอนสิทธิเรียกรองในอันที่จะไดรับชํ าระหนี้จากลูกหนี้      เพื่อนํ าเงินมาใชหมุนเวียนในบริษัทฯ      จํ านวนเงิน  46.36 
    ลานบาท และ  35.28 ลานบาท  ตามลํ าดับ  ซ่ึงบริษัทฯ ตองรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผูรับโอน
    เก็บเงินจากลูกหนี้ไมได คํ้ าประกันโดยกรรมการบางทาน

บริษัทฯ บันทึกเงินกูยืมจากการขายลูกหนี้ดังกลาวไวเปน "เงินกูยืมระยะสั้น"  ตามหมายเหตุขอ  10
5.  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

           2544       บาท          2543
คาใชจายจายลวงหนา 1,316,842.11     739,421.01          
ภาษีนิติบุคคลจายลวงหนา 166,979.57        5,906,928.14       
ดอกเบี้ยคางรับ 929,426.23        2,745,356.59       
ลูกหนี้สรรพากร 0.00 310,740.77          
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ 47,887.83          19,229.97            

รวม 2,461,135.74 9,721,676.48
6.  ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกรรมการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2544  และ 2543 บริษัทฯ ไดมีการใหกรรมการจํ านวน 2 ทาน กูยืมเงินจํ านวน 31.49 ลานบาท 
    และ 0.11 ลานบาท ตามลํ าดับ โดยไมมีการทํ าสัญญาเงินกูและคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10.00 - 10.25 ตอป
7.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย

30 กันยายน 2543 เพิ่มขึ้น โอนเขา (ออก) 30 กันยายน 2544
      ราคาทุน :-

สิทธิการเชา 11,123,816.91 0.00 0.00 11,123,816.91
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา 3,153,888.99 552,783.01 0.00 3,706,672.00
อาคาร - โรงถาย 5,554,067.61 0.00 0.00 5,554,067.61
สวนปรับปรุงอาคาร 2,433,823.50 3,760.50 0.00 2,437,584.00
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํ านักงาน 11,267,471.33 6,362,343.76 0.00 17,629,815.09
ยานพาหนะ 2,015,180.12 0.00 0.00 2,015,180.12
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30 กันยายน 2543 เพิ่มขึ้น โอนเขา (ออก) 30 กันยายน 2544
อุปกรณประจํ ากองถาย 4,488,430.22 452,972.65 0.00 4,941,402.87
โปรแกรมและสื่อคอมพิวเตอร 3,530,828.78 8,293,620.03 0.00 11,824,448.81
งานระหวางกอสราง 423,092.78 2,614,953.09 0.00 3,038,045.87

รวม 43,990,600.24 18,280,433.04 0.00 62,271,033.28
      คาเสื่อมราคาสะสม :-

สิทธิการเชา -5,021,716.75 -741,587.79 1,118.48 -5,762,186.06
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา -1,386,920.45 -258,393.17 0.00 -1,645,313.62
อาคาร - โรงถาย -818,885.29 -277,703.39 0.00 -1,096,588.68
สวนปรับปรุงอาคาร -358,206.45 -121,696.32 0.00 -479,902.77
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํ านักงาน -9,525,164.07 -1,421,548.33 0.00 -10,946,712.40
ยานพาหนะ -1,653,091.94 -202,416.56 0.00 -1,855,508.50
อุปกรณประจํ ากองถาย -2,965,068.53 -556,834.44 0.00 -3,521,902.97
โปรแกรมและสื่อคอมพิวเตอร -1,293,484.34 -1,534,934.86 0.00 -2,828,419.20

รวม -23,022,537.82 -5,115,114.86 1,118.48 -28,136,534.20
มูลคาสุทธิทางบัญชี 20,968,062.42 34,134,499.08
คาเสื่อมราคาประจํ าป 2,976,041.79 4,373,527.07
สิทธิการเชาตัดจายประจํ าป 741,587.79 741,587.79

8.  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  ประกอบดวย
           2544       บาท          2543

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2,307,576.12     234,232.36          
รวม 2,307,576.12     234,232.36          

ในป 2544  และ  2543  บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง วงเงิน 5.20 ลานบาท และ 1.20 
     ลานบาท ตามลํ าดับ  คํ้ าประกันโดยกรรมการบางทาน
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9.  เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย ประกอบดวย
           2544       บาท          2543

เจาหนี้การคา 20,878,422.88   27,063,483.71     
ตั๋วเงินจาย 18,226,829.77   1,014,291.50       

รวม 39,105,252.65   28,077,775.21     
10.  เงินกูยืมระยะสั้น

ในป 2544 และ 2543 บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง  ในอันที่จะไดรับชํ าระหนี้จากลูกหนี้   ทั้งในปจจุบัน
     และอนาคต ไมวารายหนึ่งรายใดหรือหลายราย     กับบริษัทแฟคตอริ่ง  2  แหง   ภายในวงเงินไมเกิน 70.00  ลานบาท  
     ซ่ึงบริษัทฯ   ตองรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผูรับโอน    เก็บเงินจากลูกหนี้ไมไดคํ้ าประกันโดย
     กรรมการบางทาน

ณ  วันที่ 30  กันยายน 2544 และ 2543  บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจํ านวนคงคางเทากับ 46.36 ลานบาท และ 35.28 
      ลานบาท  ตามลํ าดับ
11. เจาหนี้และเงินกูยืมจากกรรมการ

ในป 2544 และ 2543 บริษัทฯ กูยืมเงินจากกรรมการเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยออกเปนตั๋วสัญญาใชเงิน
      ครบกํ าหนด 12 เดือน (ป 2543 ไมมีการทํ าสัญญาเงินกูยืมเงิน) และชํ าระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10.00-12.50 ตอป และ  
      10.00 - 27.38  ตอป  ตามลํ าดับ
12. เจาหนี้สัญญาเชาทางการเงิน -  สุทธิ  ประกอบดวย

           2544       บาท          2543
เจาหนี้สัญญาเชาทางการเงิน 7,822,696.17 0.00
หัก  ดอกผลรอตัดบัญชี -1,029,047.71 0.00
       ภาษีซ้ือยังไมถึงกํ าหนดรอตัดบัญชี -511,765.17 0.00

รวม 6,281,883.29 0.00
หัก  สวนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกํ าหนดชํ าระภายใน 1 ป -2,327,327.06 0.00
เจาหนี้สัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ 3,954,556.23 0.00
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ในป  2544   บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาเชาทางการเงินระยะยาวในการซื้อเครื่องตัดตอภาพยนตรและอุปกรณสํ านักงาน
      กับบริษัทสองแหง โดยทํ าสํญญาเชาทางการเงินระยะยาวจํ านวน 4 ฉบับ โดยบริษัทฯ ตองจายชํ าระเดือนละ 12,058.00 -
      104,580.00 บาท เร่ิมตั้งแตวันที่ 17 มกราคม 2544 และสิ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2547 เปนเวลา 3 ป โดยบริษัทฯ จะจาย
      ชํ าระในป  2544    จํ านวนเงิน 1.7  ลานบาท  และจะตองจายชํ าระจนครบอายุสัญญาเชาทางการเงิน  ในป 2545 - 2547
      จํ านวนเงิน 7.8 ลานบาท
13. สํ ารองตามกฎหมาย

สํ ารองตามกฎหมายจัดสรรขึ้นใหเปนไปตามขอกํ าหนดแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย       ซ่ึงกํ าหนดให
      บริษัทฯ  จัดสรรสํ ารองตามกฎหมายไวอยางนอยรอยละ  5  ของกํ าไรทุกครั้งที่ประกาศจายเงินปนผลจนกวาสํ ารองจะ
      มีจํ านวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํ ารองตามกฎหมายจะนํ าไปจายเงินปนผลไมได
14. รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของ

รายการบัญชีสวนหนึ่งของบริษัทเปนรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวของ   ผลของรายการดังกลาวไดแสดงไวใน
      งบการเงินตามมูลฐานที่ตกลงรวมกัน

           2544       บาท          2543
ลูกหนี้การคา 2,855,532.00 52,000.00
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของ 0.00 7,688,955.00
ดอกเบี้ยคางรับ 91,597.61 2,743,671.95
เจาหนี้การคา 8,818,922.00 12,735,911.00
เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของ 1,490,000.00 0.00
ดอกเบี้ยคางจาย 1,224.66 0.00
รายไดคาบริการ 2,000,000.00 0.00
ดอกเบี้ยรับ 426,283.61 824,508.32
รายไดอ่ืน 2,188,836.58 812,820.00
ตนทุนคาบริการ 30,257,025.50 22,767,209.00
ดอกเบี้ยจาย 1,224.66 0.00

15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
15.1  ในป 2544 และ 2543 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารแหงหนึ่ง  ในการใหธนาคารออกหนังสือคํ้ าประกัน

      สัญญาวาจางผลิตภาพยนตรโฆษณาและคํ้ าประกันการใชกระแสไฟฟากับหนวยงานราชการ   2   แหง    จํ านวนเงิน 
      141,600.00 บาท และ  634,600.00  บาท ตามลํ าดับ
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15.2  สัญญาเชาระยะยาว
        15.2.1  ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2535 บริษัทฯ ทํ าสํญญาเชาสํ านักงาน คาเชาในอัตราเดือนละ 40,000.00 บาท
        ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2544 และคาเชาในอัตราเดือนละ 42,800.00 บาท  ตั้งแตวันที่
        1 กุมภาพันธ 2544 ถึงวันที่ครบกํ าหนดตามสัญญา สัญญากํ าหนด 15 ป   นับตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2535
        ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550
        15.2.2  ณ วันที่ 20 มีนาคม 2537  บริษัทฯ ทํ าสัญญาเชาโกดัง คาเชาปที่ 1-3 ในอัตราเดือนละ 6,000.00 บาท
        ปที่ 4-6  ในอัตราเดือนละ  7,000.00  บาท    ปที่ 7-9  ในอัตราเดือนละ  8,000.00  บาท  สัญญากํ าหนด 9  ป 
        นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2537 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2546 
        15.2.3  ณ  วันที่ 1  เมษายน  2539  บริษัทฯ ทํ าสัญญาเชาสํ านักงาน คาเชาในอัตราเดือนละ  80,000.00  บาท 
        สัญญากํ าหนด 15 ป นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2539 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 
        15.2.4  ณ  วันที่  15  มิถุนายน  2540   บริษัทฯ ทํ าสัญญาเชาสํ านักงาน  คาเชาในอัตราเดือนละ  225,263.16 
        บาท   นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 และเสียคาเชาในอัตราเดือนละ 241,031.58 
        บาท  นับตั้งแตวันที่ 30  มิถุนายน  2543  ถึงวันที่ครบกํ าหนดตามสัญญา สัญญากํ าหนด  3 ป  นับตั้งแตวันที่ 
        15  มิถุนายน  2542  ถึงวันที่  14  มิถุนายน  2545

16. ตัวเลขเปรียบเทียบ
งบการเงินบางรายการ สํ าหรับป 2543 ที่นํ ามาเปรียบเทียบไดจัดประเภทรายการใหม  เพื่อใหสอดคลองกับการ

      แสดงรายการในงบการเงินป 2544  โดยบริษัทฯ ไดจัดประเภทลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกรรมการป 2543  จํ านวน 
      416,750.00 บาท แยกมาเขาสินทรัพยอ่ืน
17. อ่ืนๆ
            การจดทะเบียน :   บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํ ากัด
            ที่ตั้งบริษัท :   305 / 10   ซอยสุโขทัย 6  ถนนสุโขทัย   แขวงดุสิต เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร
            ประเภทธุรกิจ :   ผลิตภาพยนตรโฆษณาทางทีวี
            จํ านวนพนักงาน :   ป 2544  มีจํ านวน  103  คน  และป  2543  มีจํ านวน   81  คน
             คาใชจายพนักงาน :   ป 2544  จํ านวนเงิน  47.02  ลานบาท  และป 2543 จํ านวนเงิน 33.98  ลานบาท
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