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10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2544 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2544 โดยมีกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทาน เขา
รวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารและตอบแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ดวยตนเอง (ตามเอกสารแนบ แบบประเมินความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายใน) สรุปไดวา การประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการเห็นวา ปจจุบัน บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเร่ืองการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผู
บริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว (ตามสวนท่ี 3 ขอ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน) อยางเพียงพอแลว สํ าหรับการ
ควบคุมภายในในหัวขออ่ืนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นวาปจจุบัน บริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
แลวเชนกัน ยกเวนในเร่ือง การมีหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อท ําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ตาม
ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางสม่ํ าเสมอ

ทั้งนี ้การท่ีบริษัทฯ มิไดมีการจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในขางตนมีสาเหตุมาจาก ความไมพรอมของบุคลากรและ
ระบบงานตางๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไมสมบูรณ อยางไรก็ดี ปจจุบัน บริษัทฯ ไดจัดจางผูตรวจสอบภายในจากภายนอกดํ าเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ และจัดทํ ารายงานผลการตรวจสอบเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ประชุมทุกคร้ัง

นอกจากนี ้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  คือ PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd., ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจ ํางวด
ป 2543 ไดใหความเห็นในรายงานพจิารณาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ วา ไมไดพบสถานการณใดๆ เกี่ยวกับระบบควบ
คุมภายในของบริษัทฯ ที่พิจารณาแลวเห็นวาเปนจุดออนที่มีสาระส ําคัญตามความหมายท่ีใหไวในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ
ท่ี 20 จุดออนที่มีสาระสํ าคัญหมายถึง สถานการณซึ่งผูสอบบัญชีไมอาจเชื่อถือไดวาระบบการควบคุมภายในที่บริษัทไดจัดวางไว
หรือการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในนั้นๆ จะปองกันหรือหรือชวยใหพนักงานของกิจการที่ปฏิบัติหนาที่ตามปกติคนพบ
ขอผิดพลาดหรือทุจริตที่มีสาระส ําคัญตองบการเงินท่ีกํ าลังตรวจสอบไดภายในเวลาอันสมควร
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11. รายการระหวางกัน

ในป 2543 บริษัทฯ มีรายการระหวางกนักับบุคคลท่ีเกีย่วของ อันเนือ่งมาจากการดํ าเนินธุรกิจ และการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงินที่เปนผูถือหุนอันเนื่องมาจากการปรับโครงสรางหนี ้มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

(1)- การขายโฆษณาและบริการ
มูลคาการขาย

(หนวย : ลานบาท)

บรษัิทท่ีเก่ียวของกัน ป 2543
บริษัท เอสซ ีแมทชบอกซ จํ ากดั 41.96
ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากดั (มหาชน) 3.55
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส มารเก็ตต้ิง จํ ากดั 0.99
บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํ ากดั (มหาชน) 0.20
บริษัท ซ.ีเอส. คอมมิวนิเคช่ันส จํ ากดั 0.06
รวม 46.76

(2)- การเชาทรัพยสินและรับบริการ
มูลคาการเชาทรัพยสินและรับบริการ

(หนวย : ลานบาท)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน รายละเอียดของรายการ ป 2543
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํ ากัด ใหคํ าปรึกษาดานการปรับโครงสรางหนี้ 40.87
บริษัท มหิศร จํ ากัด ใหเชาพื้นที่ส ํานักงานและใหบริการในสวนพ้ืนท่ีเชา 40.92
บริษัท ชินแซทเทลไลท จํ ากดั (มหาชน) ใหเชาทรานสพอนเดอร 26.09
บริษัท เอส เอ็น จี ซินดิเคท จํ ากัด ใหเชาท่ีดินและอุปกรณ 18.54
ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากดั (มหาชน) คาธรรมเนยีมการปรับโครงสรางหนี้ 6.15
บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํ ากดั (มหาชน) การบริหารและจัดการ 4.02
บริษัท เอสซ ีแมทชบอกซ จํ ากดั ใหบริการดานการเปดตัวของสถานี 3.75
บริษัท สยาม แอดมินิสเตรทีฟ เมเนจเมนท จํ ากดั ใหบริการรักษาความปลอดภัย 1.90
บริษัท ชินนี ่ดอทคอม จํ ากดั ใหบริการพฒันาซอฟแวร 1.01
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากดั (มหาชน) ใหบริการโทรศัพทมือถือ 0.40
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํ ากดั ใหบริการโทรศัพทมือถือ 0.12
รวม 143.77

(3)- การซื้อขายทรัพยสิน
มูลคาการซื้อขายทรัพยสิน

(หนวย : ลานบาท)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน รายละเอียดของรายการ ป 2543
บริษัท เอส เอ็น จี ซินดิเคท จํ ากัด ขายท่ีดินและอุปกรณดํ าเนินงาน 195.37
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(4)- การใหเงินกูยืม
มูลคาเงินกูยืม

(หนวย : ลานบาท)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน รายละเอียดของรายการ ณ 31 ธ.ค. 2543
ธนาคาร ไทยพาณิชย จํ ากดั (มหาชน) ใหเงินกูยืม 501.67

(5)- รายการคงคาง
ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

 (หนวย : ลานบาท)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ 31 ธ.ค. 2543
บริษัท เอสซ ีแมทชบอกซ จํ ากดั 31.11
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส มารเก็ตต้ิง จํ ากดั 0.48
ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากดั (มหาชน) 0.41
บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํ ากดั (มหาชน) 0.22
บริษัท ซ.ีเอส. คอมมิวนิเคช่ันส จํ ากดั 0.06
รวม 32.28

เจาหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

 (หนวย : ลานบาท)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ 31 ธ.ค. 2543
บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํ ากดั 43.73
บริษัท เอสซ ีแมทชบอกซ จํ ากดั 4.01
บริษัท ชินแซทเทลไลท จํ ากดั (มหาชน) 3.49
บริษัท มหิศร จํ ากดั 3.46
บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํ ากดั (มหาชน) 1.86
บริษัท สยาม แอดมินิสเตรทีฟ เมเนจเมนท จํ ากดั 0.52
รวม 57.07

ความสัมพันธ

บริษัทที่เกี่ยวของกัน ลักษณะความสัมพันธ หมายเหตุ
บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํ ากดั
(มหาชน)

ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 39.00 บริษัทฯ ไดทํ าสญัญาวาจางชินคอรป
ในการจัดหากลุมนักบริหารมืออาชีพ
เพื่อเขามาดํ าเนินการบริหารและการ
จัดการใหกับบริษัทฯ และมีกรรมการ
บางทานดํ ารงตํ าแหนงเปนกรรมการ
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตกลงที่จะ
ชํ าระคาจางบริหารเปนรายเดือนๆ ละ
830,000 บาทเปนระยะเวลา 1 ป
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บริษัทที่เกี่ยวของกัน ลักษณะความสัมพันธ หมายเหตุ
ธนาคารไทยพาณชิย จํ ากดั
(มหาชน)

ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 55.12 ใหเงินกูยืมแกบริษัทฯ และมีกรรมการ
บางทานดํ ารงตํ าแหนงเปนกรรมการ
ของบริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํ ากดั เปนบริษัทในเครือของธนาคารฯ 
ดวยสัดส วนการถือหุ นร อยละ 
99.99

เปนท่ีปรึกษาทางการเงินในการปรับ
โครงสร างหนี้ให แก บริษัทฯ ในป
2543

บริษัท ซ.ีเอส. คอมมิวนิเคช่ันส จํ ากดั เปนบริษัทยอยของบริษัท  ชิน
แซทเทลไลท จํ ากัด (มหาชน) 
ดวยสัดส วนการถือหุ นร อยละ 
99.00

บริษัท  ชินแซทเทลไลท   จํ  ากัด
(มหาชน) มีชินคอรปเปนผูถือหุนราย
ใหญ และมีอํ านาจควบคุม และมี
กรรมการบางทานดํ ารงตํ าแหนงเปน
กรรมการของบริษัทฯ

บริษัท เอสซ ีแมทชบอกซ จํ ากดั เปนบริษัทยอยของชินคอรป ดวย
สัดสวนการถือหุนรอยละ 74.97

กรรมการบางทานดํ ารงตํ าแหนงเปน
กรรมการของบริษัทฯ

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส มารเก็ตต้ิง
จ ํากดั

เปนบริษัทยอยของบริษัท แอด
วานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากดั 
(มหาชน) ดวยสัดสวนการถือหุน
รอยละ  99.99

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
จํ ากดั (มหาชน) มีชินคอรป เปนผูถือ
หุนรายใหญและมีอํ านาจควบคุม และ
มีกรรมการบางทานดํ ารงตํ าแหนงเปน
กรรมการของบริษัทฯ

บริษัท มหิศร จํ ากัด เปนบริษัทยอยของธนาคารไทย
พาณิชย จํ ากดั (มหาชน) ดวยสัด
สวนการถือหุนรอยละ 99.99

บริษัท ชินแซทเทลไลท จํ ากดั
(มหาชน)

เปนบริษัทยอยของชินคอรป ดวย
สัดสวนการถือหุนรอยละ 51.53

กรรมการบางทานดํ ารงตํ าแหนงเปน
กรรมการของบริษัทฯ

บริษัท ชินนี ่ดอทคอม จํ ากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท  เอดี
เวนเจอร จํ ากดั ดวยสัดสวนการ
ถือหุนรอยละ  59.17

บริษัท เอดี เวนเจอร จํ ากดั มี      ชิน
คอรป เปนผูถือหุนรายใหญและมี
อํ านาจควบคุม และมีกรรมการบาง
ทานดํ ารงตํ าแหนงเปนกรรมการของ
บริษัทฯ

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
จํ ากดั (มหาชน)

เปนบริษัทรวมของชินคอรป ดวย
สัดสวนการถือหุนรอยละ 40.51

กรรมการบางทานดํ ารงตํ าแหนงเปน
กรรมการของบริษัทฯ

บริษัท ดิจิตอล โฟน จํ ากดั เปนบริษัทรวมของชินคอรป ดวย
สัดสวนการถือหุนรอยละ 47.55

กรรมการบางทานดํ ารงตํ าแหนงเปน
กรรมการของบริษัทฯ

บริษัท เอส เอ็น จี ซินดิเคท จํ ากัด ไมมี ผูบริหารเดิมของบริษัทฯ มีความเก่ียว
ของและมีอํ านาจควบคุม

บริษัท สยาม แอดมินิสเตรทีฟ เมเนจ
เมนท จํ ากดั

ไมมี มีผูถือหุนและกรรมการที่เกี่ยวของกับ
บริษัทในกลุมธนาคารไทยพาณิชย
จํ ากดั (มหาชน)
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ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของการท ํารายการระหวางกัน

รายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนเปนความจํ าเปนและมีความสมเหตุสมผลของการรายการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 
โดยผูตรวจสอบบัญชีมีความเห็นวา รายการระหวางกนัในการขายโฆษณาและบริการในปท่ีผานมาเปนรายการท่ีเกิดข้ึนตาม
ปกติของธุรกิจ และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2544 คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นดังนี้

(1) รายการเชาทรานสพอนเดอร กับบริษัท ชินแซทเทลไลท จํ ากดั (มหาชน) เปนรายการท่ีเกิดข้ึนตามสัญญากอนท่ี
ชินคอรป จะเขามาถือหุนในบริษัทฯ และเปนสัญญาระยะยาว ซ่ึงการทํ าสญัญาดังกลาวเปนไปในลักษณะปกติธุรกจิ โดย
ชินคอรปไมมีสวนเกี่ยวของในขณะทํ าสัญญา ในขณะท่ีบริษัทฯ มีความจํ าเปนตองเชาทรานสพอนเดอร เพ่ือประโยชนในการ
เช่ือมโยงสัญญาณเครือขายของสถานีสง และการแพรภาพออกอากาศท่ัวประเทศ โดยบริษัทฯ จายคาเชาตอบแทนในราคาท่ี
เหมาะสม

(2) รายการเชาพื้นที่และบริการในโครงการไทยพาณิชย ปารค พลาซา กับบริษัท มหิศร จํ ากดั เปนการเชาพ้ืนท่ีต้ังแต
เร่ิมจัดต้ังบริษัทฯ กอนท่ีธนาคารฯ จะเขาถือหุนบริษัทฯ และมีการตอสัญญาเชาใหมในตนป 2543 เพือ่ใหการดํ าเนินงานเปน
ไปอยางตอเน่ือง โดยบริษัทฯ จายคาเชาพ้ืนท่ีและบริการในราคาท่ีเหมาะสมและต่ํ ากวาราคาปกติท่ีบริษัท มหิศร จํ ากดั เสนอ
ใหผูเชารายอ่ืนในขณะนัน้ เม่ือคํ านึงถึงขนาดพ้ืนท่ีใชสอยขนาดใกลเคียงกัน

(3) รายการคาธรรมเนยีมท่ีปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสรางหนีก้บับริษทัหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํ ากดั
บริษัทฯ จายคาธรรมเนียมดังกลาวในราคาที่เหมาะสม ซ่ึงเปนคาธรรมเนียมท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินโดยท่ัวไปจะคิดจากลูกคา

สํ าหรับรายการซื้อขายที่ดินและอุปกรณการสงสัญญาณกับบริษัท เอส เอ็น จี ซินดิเคท (SNG) เกิดข้ึนเน่ืองจาก ผู
บริหารชุดใหมของบริษัทฯ ตองการลดความเสี่ยงในการดํ าเนินงานจากการเชาทรัพยสินดังกลาว จึงไดเจรจาขอซ้ือทรัพยสินดัง
กลาวจาก SNG โดยบริษัทฯ ไดประเมินมูลคาทรัพยสินดังกลาวเทียบเคียงกับมูลคาตลาด (Replacement Cost) ในขณะนั้น ซึ่ง
บริษัทฯ เห็นวาเหมาะสม ทั้งนี ้บริษัทฯ ชํ าระคาทรัพยสนิดังกลาวใหแก SNG โดยรับโอนหน้ีของ SNG ท่ีมีตอธนาคารฯ และที่
เหลือช ําระเปนเงนิสด

นอกจากนี ้ รายการคาจางบริหารและการจดัการกบัชินคอรป รายการรับบริการดานการเปดตัวของสถานีฯ กับบริษัท 
เอสซี แมทซบอกซ จํ ากดั รายการรับบริการรักษาความปลอดภัยกับบริษทั  สยาม แอดมินิสเตรทีฟ เมเนจเมนท จํ ากดั รายการ
รับบริการพัฒนาซอฟแวรกับบริษัท ชินนี ่ ดอทคอม จํ ากดั และรายการรับบริการโทรศัพทมือถือกบับริษทั แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํ ากดั (มหาชน) และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํ ากดั เปนรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ เห็นวาเหมาะสมและ
เปนไปตามราคาตลาด

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน

รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบันและจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตที่ส ําคัญ ไดแกรายการเชาทรานสพอนเดอร และ
รายการเชาพื้นที่และบริการโครงการไทยพาณิชย ปารค พลาซา ไดดํ าเนินการผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและ
กรรมการบริษัท โดยผูบริหารและผูถือหุนใหมคือ ชินคอรป และธนาคารฯ มิไดมีสวนในการอนุมัติดังกลาว เนื่องจากเปนการ
อนุมัติรายการกอนผูถือหุนใหมดังกลาวจะเขามาถือหุนในบริษัทฯ อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2544 บริษัทฯ ไดจัด
ใหคณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณารายการระหวางกนัดังกลาวแลว โดยมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการท่ีเปนไป
ตามลักษณะปกติธุรกิจและบริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนในราคาท่ีเหมาะสม
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โยบายหรือแนวโนมการท ํารายการระหวางกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการทํ ารายการระหวางกนักับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต โดยจะมีการก ําหนด
เงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะปกติธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัทหรือผูเช่ียว
ชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํ ารายการ สวนราย
การระหวางกันที่ไดทํ าสัญญาแลว และยงัตองมีรายการระหวางกนัอยูตอไป  ทางบริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ผูสอบบัญชีของบริษัท พิจารณาตรวจสอบวาคูสัญญาไดปฏิบัติตามเง่ือนไขปกติธุรกิจตลอดอายุสัญญา

ในการพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกนัดังกลาว กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบคุคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวน
ไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศหรือขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏิบัติตาม
ขอกํ าหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยง และการไดมา หรือจ ําหนายสินทรัพยท่ีสํ าคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย
โดยบริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกนัไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษทั


