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11.0 รายการระหวางกัน
11.1 รายการระหวางกันที่ผานมา

1) เงนิกูยืมจากกรรมการ
รายการ 2542 2543

เงนิกูยืมจากกรรมการ
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
เงนิกูยืมเพ่ิมเติมระหวางป
เงนิกูยืมท่ีชํ าระคืนกรรมการ
ยอดคงเหลือเหลือยกไปปลายงวด

    6,792,000
-

 (980,763)
5,811,237

     5,811,237
-

(3,195,577)
2,615,660

รายละเอียดของเงินกูยืมจากกรรมการ
•  นับตัง้แตเร่ิมกอตั้งบริษัทฯ    บริษทัฯ ไดกูยืมเงินจากกรรมการผูมีอํ านาจลงนามและผูถือหุน    2  ทาน      
คือ  นายจอรจ    เดย  ฮุกเกอร  และ นายปเตอร จอหน บริมเบิล       ซึง่เปนจํ านวนรวมท้ังส้ิน   5.81 
ลานบาท    สํ าหรับส้ินสุดป 2542  โดยเปนเงินใหกูยืมแบบไมมีดอกเบ้ียและไมมีการทํ าสัญญาเงินกูยืม

•  ตอมาเมื่อวันท่ี 1  มกราคม 2543  บริษทัฯ ไดจัดใหมีการทํ าสัญญากูยืมเงินตามจํ านวนดังกลาว  ใน
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 8    ซึง่ตอมาไดมีการจัดทํ าสัญญาขึ้นทดแทนสัญญาฉบับเดิม  2   คร้ังโดย
สัญญาฉบบัสุดทายมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 10  พฤศจิกายน 2543   โดยสัญญาฉบับใหมระบุวาบริษัทฯ
กูยมืเงินจากกรรมการทั้ง  2  ทาน  ในจํ านวน 5.81 ลานบาท โดยชํ าระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 8 ตอป
เร่ิมคดิดอกเบ้ียตั้งแตวันท่ี  1  มกราคม  2543    เปนตนไป        (รายละเอียด สามารถดูไดจากงบการ
เงนิส้ินสุดวันท่ี 31  ธันวาคม 2543  หนา 16-18)

•  วนัท่ี   1 กนัยายน 2543  กรรมการทั้งสองทานไดจํ าหนายหน้ีจํ านวนหน่ึงในสามของจํ านวนเงินกู  2.00
ลานบาท  (0.67  ลานบาท)  ใหแกบริษัทฟดโค ซีเลคชั่น    เซอรวิส   อิงค   จํ ากัด   ซึ่งเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตางประเทศ       อยางไรกต็ามบริษัทฯ ไดชํ าระคืนเงินกูยืมจํ านวนท้ังหมดแกบริษัทดังกลาว
ในวันท่ี  11  กนัยายน  2543       และตอมาบริษัทดังกลาวไดซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแกผูลง
ทุนในวงจํ ากัด       เมื่อวันท่ี  6   พฤศจิกายน   2543  จ ํานวน 133,333  หุน     มูลคาท้ังส้ิน   0.67
ลานบาท   ทํ าใหเปนผูถือหุนในอัตราสวนรอยละ  1.67  ของทุนจดทะเบียนชํ าระแลว ณ ปจจุบัน  

•   ณ  31  ธนัวาคม  2543   บริษทัฯ มยีอดคงเหลือเงินกูยืมแกกรรมการเปนจํ านวน 2.62  ลานบาท ดอก
เบ้ียคางจายมีจํ านวน   0.37 ลานบาท        โดยจํ านวนอยางละคร่ึงของเงินกูยืมและดอกเบ้ียคางจาย
เปนของนายจอรจ เดย ฮุกเกอร     และ ดร. ปเตอร จอหน บริมเบิล

ความเห็นของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระไดตรวจสอบรายการขางตนเห็นวา  เงนิกูยมืจากกรรมการขางตนมีความสมเหตุสมผล
นอกจากน้ีอัตราการจายดอกเบ้ียเปนอัตราท่ีเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินกูของสถาบันการเงิน
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2) การจํ าหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ลูอีส อีบีจี

รายการ สดัสวน จํ านวน สดัสวน จํ านวน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด (1 ม.ค.  2541)
หัก สํ ารองจากการดอยคาของเงินลงทุน (31 ธ.ค.  2542)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด (31 ธ.ค.  2542 หรือ 1 ม.ค. 2543 )
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (30 มิ.ย. 2543)
กํ าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย  (30 มิ.ย. 2543)
 ยอดคงเหลือ  ณ 30 มิ.ย.  2543

99.97

0.00

499,850
499,850
         0
19,993
19,993

0

99.98

0.00

1,849,100
 1,300,000
   549,100
  479,856
  (69,244)

0

รายละเอียดการจํ าหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
•  ในป 2542  บริษทัฯ ไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในอัตรารอยละ 100  ของมูลคาเงินลงทุน
สํ าหรับเงินลงทุนในบริษัท ลูอีส  แฮรรีส  ( ประเทศไทย )  จํ ากัด (�ลูอีส�)  เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบญัชขีอง         International accounting  standard IAS   ฉบับท่ี 36 เร่ือง  การดอยคาของ
ทรัพยสิน       การตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในอัตราดังกลาว  เน่ืองจาก ลูอีส  มีขาดทุน
สะสมจ ํานวนมากจนทํ าใหมูลคาสินทรัพยสุทธิมีคาตํ่ ากวาศูนย

•  นอกจากน้ี   บริษัทฯ ไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในอัตราสวนรอยละ 70.30  ของมูลคาเงิน
ลงทุนสํ าหรับเงินลงทุนในบริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล บิสซิเนส กรุป จํ ากัด (�อีบีจี�)      การที่บริษัทฯ ตั้ง
สํ ารองตามอัตราสวนดังกลาวเน่ืองจากอีบีจีมีผลขาดทุนสะสม  แตมูลคาสินทรัพยสุทธิมีคามากกวา
ศนูย    และอีบีจีมีเงินสดจํ านวนประมาณ  0.50  ลานบาท  ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดตั้งสํ ารองการดอยคา
เปนจํ านวนเงิน 1.30  ลานบาท

ในไตรมาส 2  ของป  2543   บริษัทฯ ไดจํ าหนายเงินลงทุนในลูอีส จํ านวน 19,993 หุน คิดเปนรอยละ
99.97    ในราคาหุนละ   1 บาท   คิดเปนเงินท้ังส้ิน  0.02  ลานบาท ใหแก  นายจอรจ  เดย  ฮุกเกอร
โดยราคาจ ําหนายเปนราคาท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบกับมูลคาสินทรัพยสุทธิท่ีมีคาตํ่ ากวาศูนย

ในไตรมาส 2  ของป  2543 บริษัทฯ ไดจํ าหนายเงินลงทุนใน  อีบีจี จํ านวน 19,994 หุน คิดเปนรอยละ 
99.98    ในราคาหุนละ 24 บาท คิดเปนเงินท้ังส้ิน  0.48  ลานบาท ใหแก  นายปเตอร  จอหน  บริม
เบิล    โดยราคาจํ าหนายเปนไปตามมูลคาตามบัญชีหักรายการที่คาดวาจะไมไดรับเงินคืนของอีบีจี

•  การประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2543 วันท่ี  30 มถินุายน 2543  ท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมัติให
จ ําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยบุคคลท่ีมีสวนไดเสีย ไมใชสิทธิในการลงคะแนนเสียง

•  บริษทัฯ จ ําหนายเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวขางตน        เน่ืองจากบริษัทยอยท้ังสองมีผลประกอบการ
ท่ีไมสามารถสรางผลตอบแทนท่ีดีใหแกบริษัทฯ

ความเห็นกรรมการอิสระ
ขาพเจาไดตรวจสอบรายการขางตนแลว  เห็นวาการจํ าหนายเงินทุนในบริษัทยอยดังกลาวเปนรายการที่
สมเหตสุมผล   โดยราคาขายเงินลงทุนท้ังสองบริษัทฯ ไดคํ านวณจากการปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjust 
Book Value) ของบริษทั     การที่บริษัทฯ จํ าหนายเงินลงทุนดังกลาวเน่ืองจากบริษัทยอยท้ังสองมีผล
ประกอบการท่ีไมสามารถผลตอบแทนท่ีดีใหแกบริษัทฯ    และผูบริหารเชื่อวาจะยังคงมีแนวโนมท่ีจะไม
สามารถสรางผลตอบแทนใหบริษัทฯ ไดอีกในอนาคต
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3) การจํ าหนายหุนสามัญเพิ่มทุน
•  บริษทัฯ ไดเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน   ใหแกนายจอรจ  เดย  ฮุกเกอร     นายปเตอร    จอหน  บริม
เบิล   นายมารค มิทเชล  กรีนวูด   ซึง่เปนกรรมการผูมีอํ านาจลงนามและผูถือหุน      และซีมิโก ซึ่งเปน
ผูถอืหุนของบริษัทฯ และมีกรรมการรวมกัน    คือ นาย โรเบิรต  วิลเล่ียม  แม็คมิลเลนและนายเรืองวิทย
ดษุฎีสุรพจน   (ตามรายละเอียดในตารางแสดงโครงสรางการเปล่ียนแปลงผูถือหุน    หนา   16)

•  เงนิสดรับจากการเสนอขายหุนสามัญแกบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน  มีจํ านวน    33.85   ลานบาท

ความเห็นจากกรรมการอิสระ
ขาพเจาไดตรวจสอบรายการขางตนแลวเห็นวาการจํ าหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุ
สมผล   โดยเปนราคาเดียวกับท่ีเสนอขายใหแกผูลงทุนในวงจํ ากัด  นอกจากน้ีราคาเสนอขายเปนราคาท่ีสูง
กวามูลคาตามบัญชีของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30  มถิุนายน 2543          และเปนไปตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู
ถอืหุนคร้ังท่ี  4/2543   วันท่ี 18 ตุลาคม 2543

4) สญัญาในการเปนผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
รายละเอียดสัญญาในการเปนผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
•  ณ วันท่ี 5 กรกฏาคม 2543 บริษทัฯ ไดแตงตั้งบริษัทหลักทรัพย ซีมีโก จํ ากัด (มหาชน)   ซึ่งถือหุนของ

บริษัทฯ รอยละ 19.99  ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชํ าระแลวภายหลังจากการเสร็จส้ินการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชนท่ัวไป     ใหเปนผูจัดจํ าหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  ท่ีเสนอขายแก
นักลงทุนเฉพาะเจาะจง  และประชาชนท่ัวไป     โดยมีสัญญาคาธรรมเนียมการเปนผูจัดจํ าหนาย
หลักทรัพยในอัตรารอยละ 1.5    สํ าหรับหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีเสนอขายแกผูลงทุนในวง
จํ ากัด และอัตรารอยละ   3.25   สํ าหรับหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  ท่ีเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป

•  บริษทัฯ  จะตองจายคาธรรมเนียมในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนจํ านวน  2.12  ลานบาท

              ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ
ขาพเจาไดตรวจสอบรายการขางตนแลวเห็นวาคาธรรมเนียมในการจํ าหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว  
เปนไปตามการดํ าเนินธุรกิจปกติ ท้ังน้ี เงื่อนไข และรายการในสัญญามีความสมเหตุสมผล

5) เงนิกูยืมแกพนักงาน
วันท่ี  28  ธนัวาคม 2543    บริษทัฯ ไดทํ าสัญญาวาจางนายวลิเล่ียม จอหนสโตน   ซึง่เปนกรรมการบริหาร
และผูบริหารในตํ าแหนงประธานแผนกส่ือส่ิงพิมพและธุรกิจออนไลน          โดยบริษัทฯ ตกลงท่ีจะปลดหนี้
ของผูบริหารดังกลาวกับกับธนาคารแหงชาติ สกอตแลนด  (The Royal Bank of Scotland)   ในจํ านวน
18,000 เหรียญสหรัฐ  (0.78  ลานบาท)  ซึง่เปนยอดจากการเจรจาปรับโครงสรางลดยอดเงินตนจาก
จํ านวน    27,000  เหรียญสหรัฐ   และพนักงานดังกลาวจะตองจายชํ าระคืนแกบริษัทฯ จํ านวน 36  งวด
ตลอดระยะเวลา 3  ปโดยเร่ิมตั้งแต  มกราคม  2544   และมอัีตราดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคา
ชั้นดี (MLR)  ของธนาคารไทยพาณิชย

ความเห็นของกรรมการอิสระ
ขาพเจาไดตรวจสอบรายการขางตนเห็นวาเงินกูยืมใหแกพนักงานขางตนมีความสมเหตุสมผล  และอัตรา
การจายดอกเบ้ียเปนอัตราท่ีเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินกูของสถาบันการเงิน
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6) สัญญาการใหบริการ
เมื่อวันท่ี   15  กมุภาพันธ  2544  บริษทัฯ ไดเขาทํ าสัญญากับ  บริษัท คอรปอเรท วิชั่น จํ ากัด  ซึง่ถือหุน
โดย ซีมิโก รอยละ 100    ของทุนจดทะเบียนเรียกชํ าระแลว        ซึ่งตามสัญญาบริษัทฯ วาจาง  บริษัท
คอรปอเรท วิชั่น จํ ากัด    ในอัตราคาจาง 4.19  ลานบาท  สํ าหรับท้ังโครงการ   เพ่ือใหบริการในการสราง
และออกแบบเว็บไซตของบริษัทฯ  เพ่ือใชในการประชาสัมพันธและทํ าการตลาดผลิตภัณฑของบริษัทฯ
โดยเฉพาะแผนกส่ือส่ิงพิมพและธุรกิจออนไลน

ความเห็นของกรรมการอิสระ
ขาพเจาไดตรวจสอบรายการขางตนเห็นวาสัญญาดังกลาวกระทํ าข้ึนและมีการเจรจาตอรองอยางสมเหตุ
สมผล    และอัตราการวาจางเปนอัตราท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชนตอบริษัทฯ  เปนอยางดี

7) ลกูหนีบ้ริษัทที่เกี่ยวของ
ณ  วนัท่ี 31   ธันวาคม 2543  บริษัทฯ มีลูกหน้ีท่ีเกี่ยวของ คือธาราสยามซึ่งเปนบริษัทยอย  จํ านวน  3.05
ลานบาท (คาท่ีปรึกษา  2.85  ลานบาทและภาษีมูลคาเพ่ิม)  ซึง่เปนรายการคางจายจากการเปนท่ีปรึกษา
ในการเจรจาปรับปรุงโครงสรางหน้ีใหแกธาราสยาม        อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับชํ าระหน้ีคืนท้ังหมด
ในวันท่ี 31  มกราคม  2544

8) รายการระหวางกันของบริษัทฯ ยอย
•  ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2543   ธาราสยาม  มีเงินใหกูยืมแก ทีเอสบีไอ  จํ านวน 6.14  ลานบาท    โดย

คดิดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 11 ตอป   และทีเอสบีไอมีดอกเบ้ียคางจายตั้งแตป 2541   รวมเปน
จํ านวน 4.71   ลานบาท    ซึง่ตามงบการเงินของธาราสยามไดตั้งสํ ารองเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสํ าหรับ
เงินใหกูยืม     และดอกเบ้ียคางรับไวแลวท้ังจํ านวน     และเน่ืองจากผูสอบบัญชีของธาราสยามไดตั้ง
ขอสังเกตวาทีเอสบีไอ  มิไดชํ าระดอกเบ้ียดังกลาวเปนระยะเวลาติดตอกันนานเกิน  6 เดือน  จึงปรับ
ปรุงรายการโดยหยุดบันทึกดอกเบ้ียคางรับดังกลาวเปนรายไดในงบการเงินป 2542  และ 2543

•  ณ  วันท่ี  31  ธนัวาคม 2543 ธาราสยาม   มีคาใชจายคางจาย แก ทีเอสบีไอ จํ านวน 8.04 ลานบาท
โดยเปนคาใชจายท่ีใชรวมกันและคาใชจายในการบริหารงาน (Management fee)   ซึ่งคางจายตั้งแต
ป 2542

11.2 รายการระหวางกันที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคต บริษัทฯ คาดวาอาจมีรายการท่ีเกี่ยวโยงกันเกิดขึ้นอีก     อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายท่ีสํ าหรับ
รายการท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี
- ด ําเนินการใหเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติท่ัวไป
- อนุมตักิารท ํารายการโดยคณะกรรมการ  (ตามความจํ าเปน)
- เปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงตามกฎระเบียบของสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  และตลาดหลักทรัพยใหม

- เปดเผยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกํ าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและตลาดหลักทรัพยใหม
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มาตรการคุมครองผูลงทุน
- บริษทัฯ มขีอก ําหนดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหวางกัน  โดยกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน

- บริษทัฯ จะเปดเผย  ชนิดและมูลคาของรายการระหวางกัน  พรอมท้ังเหตุผลในการเลือกทํ ารายการดังกลาว
ตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ในรายงานประจํ าป

12.0 ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
    12.1   สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา

ผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชี
2541                    นายประสิทธ์ิ  มุกสิกพันธุ : ทะเบียนผูสอบบัญชีเลขท่ี 2675

สํ านักงานเอสจีวี ณ ถลาง
2542 -  2543        นายวิเชียร  ธรรมตระกูล : ทะเบียนผูสอบบัญชีเลขท่ี 3183

สํ านักงานเอสจีวี ณ ถลาง

รายงานการตรวจสอบบัญชี
2541 � 2542  (ตรวจสอบ)
ผูสอบบัญชไีดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา   งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2541
ถงึ  2542  และผลการด ําเนินงานและงบกระแสเงินสดสํ าหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท บรุค
เคอร กรุป จํ ากัด ไดแสดงโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป    อยางไรก็
ตามผูสอบบัญชไีดใหความระมัดระวังในเร่ืองผลกระทบของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในประเทศไทย   ซึง่งบ
การเงินไดรวมผลกระทบจากสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันท่ีประเมินโดยผูบริหารท่ีมีตอฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ       ท้ังน้ีผลกระทบท่ีแทจริงอาจแตกตางจากการประเมินของผูบริหารในปจจุบัน

2543 (ตรวจสอบ)

ผูสอบบัญชไีดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขโดยระบุวา  งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม
2543    และผลการด ําเนินงานและงบกระแสเงินสดสํ าหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท บรุคเคอร
กรุป จ ํากดั (มหาชน)   ไดแสดงโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป     ยกเวน
การไมจัดทํ างบกระแสเงินสดรวม  สํ าหรับปส้ินสุดวันท่ี 31  ธนัวาคม  2543   ตามท่ีก ําหนดในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 35 เร่ือง �การน ําเสนองบการเงิน�   ซึง่มผีลบังคับใชสํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1   มกราคม  2542
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