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11.0 รายการระหวางกัน
11.1 รายการระหวางกันที่ผานมา
1) เงินกูยืมจากกรรมการ
รายการ
เงินกูยืมจากกรรมการ
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
เงินกูยืมเพิ่มเติมระหวางป
เงินกูยืมที่ชําระคืนกรรมการ
ยอดคงเหลือเหลือยกไปปลายงวด

2542

2543

6,792,000
(980,763)
5,811,237

5,811,237
(3,195,577)
2,615,660

รายละเอียดของเงินกูยืมจากกรรมการ
• นับตัง้ แตเริ่มกอตั้งบริษัทฯ บริษทั ฯ ไดกูยืมเงินจากกรรมการผูมีอํานาจลงนามและผูถือหุน 2 ทาน
คือ นายจอรจ เดย ฮุกเกอร และ นายปเตอร จอหน บริมเบิล ซึง่ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 5.81
ลานบาท สําหรับสิ้นสุดป 2542 โดยเปนเงินใหกูยืมแบบไมมีดอกเบี้ยและไมมีการทําสัญญาเงินกูยืม
• ตอมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2543 บริษทั ฯ ไดจัดใหมีการทําสัญญากูยืมเงินตามจํานวนดังกลาว ใน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8 ซึง่ ตอมาไดมีการจัดทําสัญญาขึ้นทดแทนสัญญาฉบับเดิม 2 ครั้งโดย
สัญญาฉบับสุดทายมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 โดยสัญญาฉบับใหมระบุวาบริษัทฯ
กูย มื เงินจากกรรมการทั้ง 2 ทาน ในจํานวน 5.81 ลานบาท โดยชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 8 ตอป
เริม่ คิดดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2543 เปนตนไป
(รายละเอียด สามารถดูไดจากงบการ
เงินสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 หนา 16-18)
• วันที่ 1 กันยายน 2543 กรรมการทั้งสองทานไดจําหนายหนี้จํานวนหนึ่งในสามของจํานวนเงินกู 2.00
ลานบาท (0.67 ลานบาท) ใหแกบริษัทฟดโค ซีเลคชั่น เซอรวิส อิงค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตางประเทศ อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูยืมจํานวนทั้งหมดแกบริษัทดังกลาว
ในวันที่ 11 กันยายน 2543
และตอมาบริษัทดังกลาวไดซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแกผูลง
ทุนในวงจํากัด
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2543 จํานวน 133,333 หุน มูลคาทั้งสิ้น 0.67
ลานบาท ทําใหเปนผูถือหุนในอัตราสวนรอยละ 1.67 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ ปจจุบัน
• ณ 31 ธันวาคม 2543 บริษทั ฯ มียอดคงเหลือเงินกูยืมแกกรรมการเปนจํานวน 2.62 ลานบาท ดอก
เบีย้ คางจายมีจํานวน 0.37 ลานบาท
โดยจํานวนอยางละครึ่งของเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย
เปนของนายจอรจ เดย ฮุกเกอร และ ดร. ปเตอร จอหน บริมเบิล
ความเห็นของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระไดตรวจสอบรายการขางตนเห็นวา
เงินกูย มื จากกรรมการขางตนมีความสมเหตุสมผล
นอกจากนีอ้ ตั ราการจายดอกเบี้ยเปนอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินกูของสถาบันการเงิน
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2) การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ลูอีส
สัดสวน จํานวน

รายการ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด (1 ม.ค. 2541)
หัก สํารองจากการดอยคาของเงินลงทุน (31 ธ.ค. 2542)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด (31 ธ.ค. 2542 หรือ 1 ม.ค. 2543 )
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (30 มิ.ย. 2543)
กําไร (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

อีบีจี
สัดสวน
จํานวน
99.98

0.00

1,849,100
1,300,000
549,100
479,856
(69,244)
0

รายละเอียดการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
• ในป 2542 บริษทั ฯ ไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในอัตรารอยละ 100 ของมูลคาเงินลงทุน
สําหรับเงินลงทุนในบริษัท ลูอีส แฮรรีส ( ประเทศไทย ) จํากัด (“ลูอีส“) เพือ่ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีของ
International accounting standard IAS ฉบับที่ 36 เรือ่ ง การดอยคาของ
ทรัพยสนิ
การตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในอัตราดังกลาว เนือ่ งจาก ลูอีส มีขาดทุน
สะสมจํานวนมากจนทําใหมูลคาสินทรัพยสุทธิมีคาตํ่ากวาศูนย
• นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในอัตราสวนรอยละ 70.30 ของมูลคาเงิน
ลงทุนสําหรับเงินลงทุนในบริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล บิสซิเนส กรุป จํากัด (“อีบีจี“) การที่บริษัทฯ ตั้ง
สํารองตามอัตราสวนดังกลาวเนื่องจากอีบีจีมีผลขาดทุนสะสม แตมูลคาสินทรัพยสุทธิมีคามากกวา
ศูนย และอีบีจีมีเงินสดจํานวนประมาณ 0.50 ลานบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดตั้งสํารองการดอยคา
เปนจํานวนเงิน 1.30 ลานบาท
ในไตรมาส 2 ของป 2543 บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในลูอีส จํานวน 19,993 หุน คิดเปนรอยละ
99.97 ในราคาหุนละ 1 บาท คิดเปนเงินทั้งสิ้น 0.02 ลานบาท ใหแก นายจอรจ เดย ฮุกเกอร
โดยราคาจําหนายเปนราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับมูลคาสินทรัพยสุทธิที่มีคาตํ่ากวาศูนย
ในไตรมาส 2 ของป 2543 บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนใน อีบีจี จํานวน 19,994 หุน คิดเปนรอยละ
99.98 ในราคาหุนละ 24 บาท คิดเปนเงินทั้งสิ้น 0.48 ลานบาท ใหแก นายปเตอร จอหน บริม
เบิล โดยราคาจําหนายเปนไปตามมูลคาตามบัญชีหักรายการที่คาดวาจะไมไดรับเงินคืนของอีบีจี
• การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2543 วันที่ 30 มิถนุ ายน 2543 ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให
จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยบุคคลที่มีสวนไดเสีย ไมใชสิทธิในการลงคะแนนเสียง
• บริษทั ฯ จําหนายเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวขางตน
ทีไ่ มสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีใหแกบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทยอยทั้งสองมีผลประกอบการ

ความเห็นกรรมการอิสระ
ขาพเจาไดตรวจสอบรายการขางตนแลว เห็นวาการจําหนายเงินทุนในบริษัทยอยดังกลาวเปนรายการที่
สมเหตุสมผล โดยราคาขายเงินลงทุนทั้งสองบริษัทฯ ไดคํานวณจากการปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjust
Book Value) ของบริษทั
การที่บริษัทฯ จําหนายเงินลงทุนดังกลาวเนื่องจากบริษัทยอยทั้งสองมีผล
ประกอบการที่ไมสามารถผลตอบแทนที่ดีใหแกบริษัทฯ
และผูบริหารเชื่อวาจะยังคงมีแนวโนมที่จะไม
สามารถสรางผลตอบแทนใหบริษัทฯ ไดอีกในอนาคต
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3) การจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุน
ั ฯ ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกนายจอรจ เดย ฮุกเกอร นายปเตอร จอหน บริม
• บริษท
เบิล นายมารค มิทเชล กรีนวูด ซึง่ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามและผูถือหุน และซีมิโก ซึ่งเปน
ผูถ อื หุน ของบริษัทฯ และมีกรรมการรวมกัน คือ นาย โรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลนและนายเรืองวิทย
ดุษฎีสรุ พจน (ตามรายละเอียดในตารางแสดงโครงสรางการเปลี่ยนแปลงผูถือหุน หนา 16)
• เงินสดรับจากการเสนอขายหุนสามัญแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีจํานวน 33.85 ลานบาท
ความเห็นจากกรรมการอิสระ
ขาพเจาไดตรวจสอบรายการขางตนแลวเห็นวาการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุ
สมผล โดยเปนราคาเดียวกับที่เสนอขายใหแกผูลงทุนในวงจํากัด นอกจากนี้ราคาเสนอขายเปนราคาที่สูง
กวามูลคาตามบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2543
และเปนไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 4/2543 วันที่ 18 ตุลาคม 2543
4) สัญญาในการเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพย
รายละเอียดสัญญาในการเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพย
• ณ วันที่ 5 กรกฏาคม 2543 บริษทั ฯ ไดแตงตั้งบริษัทหลักทรัพย ซีมีโก จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนของ
บริษัทฯ รอยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวภายหลังจากการเสร็จสิ้นการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชนทั่วไป ใหเปนผูจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายแก
นักลงทุนเฉพาะเจาะจง และประชาชนทั่วไป
โดยมีสัญญาคาธรรมเนียมการเปนผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยในอัตรารอยละ 1.5 สําหรับหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายแกผูลงทุนในวง
จํากัด และอัตรารอยละ 3.25 สําหรับหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายแกประชาชนทั่วไป
• บริษทั ฯ จะตองจายคาธรรมเนียมในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเปนจํานวน 2.12 ลานบาท
ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ
ขาพเจาไดตรวจสอบรายการขางตนแลวเห็นวาคาธรรมเนียมในการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
เปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติ ทั้งนี้ เงื่อนไข และรายการในสัญญามีความสมเหตุสมผล
5) เงินกูยืมแกพนักงาน
วันที่ 28 ธันวาคม 2543 บริษทั ฯ ไดทําสัญญาวาจางนายวิลเลี่ยม จอหนสโตน ซึง่ เปนกรรมการบริหาร
และผูบ ริหารในตําแหนงประธานแผนกสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน
โดยบริษัทฯ ตกลงที่จะปลดหนี้
ของผูบ ริหารดังกลาวกับกับธนาคารแหงชาติ สกอตแลนด (The Royal Bank of Scotland) ในจํานวน
18,000 เหรียญสหรัฐ (0.78 ลานบาท) ซึง่ เปนยอดจากการเจรจาปรับโครงสรางลดยอดเงินตนจาก
จํานวน 27,000 เหรียญสหรัฐ และพนักงานดังกลาวจะตองจายชําระคืนแกบริษัทฯ จํานวน 36 งวด
ตลอดระยะเวลา 3 ปโดยเริ่มตั้งแต มกราคม 2544 และมีอตั ราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคา
ชั้นดี (MLR) ของธนาคารไทยพาณิชย
ความเห็นของกรรมการอิสระ
ขาพเจาไดตรวจสอบรายการขางตนเห็นวาเงินกูยืมใหแกพนักงานขางตนมีความสมเหตุสมผล และอัตรา
การจายดอกเบีย้ เปนอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินกูของสถาบันการเงิน
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6) สัญญาการใหบริการ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544 บริษทั ฯ ไดเขาทําสัญญากับ บริษัท คอรปอเรท วิชั่น จํากัด ซึง่ ถือหุน
โดย ซีมิโก รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว
ซึ่งตามสัญญาบริษัทฯ วาจาง บริษัท
คอรปอเรท วิชั่น จํากัด ในอัตราคาจาง 4.19 ลานบาท สําหรับทั้งโครงการ เพื่อใหบริการในการสราง
และออกแบบเว็บไซตของบริษัทฯ
เพื่อใชในการประชาสัมพันธและทําการตลาดผลิตภัณฑของบริษัทฯ
โดยเฉพาะแผนกสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน
ความเห็นของกรรมการอิสระ
ขาพเจาไดตรวจสอบรายการขางตนเห็นวาสัญญาดังกลาวกระทําขึ้นและมีการเจรจาตอรองอยางสมเหตุ
สมผล และอัตราการวาจางเปนอัตราที่เหมาะสมเพื่อประโยชนตอบริษัทฯ เปนอยางดี
7) ลูกหนีบ้ ริษัทที่เกี่ยวของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่เกี่ยวของ คือธาราสยามซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวน 3.05
ลานบาท (คาที่ปรึกษา 2.85 ลานบาทและภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึง่ เปนรายการคางจายจากการเปนที่ปรึกษา
ในการเจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกธาราสยาม
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้คืนทั้งหมด
ในวันที่ 31 มกราคม 2544
8) รายการระหวางกันของบริษัทฯ ยอย
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ธาราสยาม มีเงินใหกูยืมแก ทีเอสบีไอ จํานวน 6.14 ลานบาท โดย
•
คิดดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ 11 ตอป และทีเอสบีไอมีดอกเบี้ยคางจายตั้งแตป 2541 รวมเปน
จํานวน 4.71 ลานบาท ซึง่ ตามงบการเงินของธาราสยามไดตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ
เงินใหกูยืม และดอกเบีย้ คางรับไวแลวทั้งจํานวน และเนื่องจากผูสอบบัญชีของธาราสยามไดตั้ง
ขอสังเกตวาทีเอสบีไอ มิไดชําระดอกเบี้ยดังกลาวเปนระยะเวลาติดตอกันนานเกิน 6 เดือน จึงปรับ
ปรุงรายการโดยหยุดบันทึกดอกเบี้ยคางรับดังกลาวเปนรายไดในงบการเงินป 2542 และ 2543
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ธาราสยาม มีคาใชจายคางจาย แก ทีเอสบีไอ จํานวน 8.04 ลานบาท
โดยเปนคาใชจา ยทีใ่ ชรวมกันและคาใชจายในการบริหารงาน (Management fee) ซึ่งคางจายตั้งแต
ป 2542
11.2 รายการระหวางกันที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคต บริษัทฯ คาดวาอาจมีรายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ้นอีก อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายที่สําหรับ
รายการทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
- ดําเนินการใหเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติทั่วไป
- อนุมตั กิ ารทํารายการโดยคณะกรรมการ (ตามความจําเปน)
- เปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงตามกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยใหม
- เปดเผยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและตลาดหลักทรัพยใหม
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รางหนังสือชี้ชวน
มาตรการคุมครองผูลงทุน
- บริษทั ฯ มีขอ กําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหวางกัน โดยกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- บริษทั ฯ จะเปดเผย ชนิดและมูลคาของรายการระหวางกัน พรอมทั้งเหตุผลในการเลือกทํารายการดังกลาว
ตอทีป่ ระชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ในรายงานประจําป
12.0 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชี
2541
นายประสิทธิ์ มุกสิกพันธุ
:
ทะเบียนผูสอบบัญชีเลขที่ 2675
สํานักงานเอสจีวี ณ ถลาง
2542 - 2543 นายวิเชียร ธรรมตระกูล
:
ทะเบียนผูสอบบัญชีเลขที่ 3183
สํานักงานเอสจีวี ณ ถลาง
รายงานการตรวจสอบบัญชี
2541 – 2542 (ตรวจสอบ)
ผูส อบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541
ถึง 2542 และผลการดําเนินงานและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท บรุค
เคอร กรุป จํากัด ไดแสดงโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อยางไรก็
ตามผูส อบบัญชีไดใหความระมัดระวังในเรื่องผลกระทบของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึง่ งบ
การเงินไดรวมผลกระทบจากสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันที่ประเมินโดยผูบริหารที่มีตอฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ ทัง้ นีผ้ ลกระทบที่แทจริงอาจแตกตางจากการประเมินของผูบริหารในปจจุบัน
2543 (ตรวจสอบ)
ผูส อบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขโดยระบุวา งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2543 และผลการดําเนินงานและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท บรุคเคอร
กรุป จํากัด (มหาชน) ไดแสดงโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ยกเวน
การไมจัดทํางบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการ
ํ
บัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง “การนําเสนองบการเงิน” ซึง่ มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2542
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