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10. การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2545 เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2545 โดยมีกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ท้ัง 3 คนเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารของ
บริษัทแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและ
สภาพแวดลอม การบริหารความเสีย่ง  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารขอมูล 
และระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพพอสมควร รวมทั้งมีระบบ
การควบคุมภายในในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
(ตามสวนท่ี 3 ขอ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน) อยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออ่ืนของระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลวเชนกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการได
สงเสริมและสนับสนุนใหฝายบริหารดําเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสราง
ใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

 

11.  รายการระหวางกัน   

11.1  ลักษณะของรายการระหวางกัน   

จากการท่ีกลุมบริษัทประกอบธุรกจิทางดานสื่อ ในขณะท่ีบริษัทใหญและบริษัทในเครือประกอบธุรกิจทางดานบันเทิง 
ดังนั้นกลุมบริษัทจึงมีรายการระหวางกันกับบริษัทใหญ บริษัทในเครือของบริษัทใหญ บริษัทที่เกี่ยวของ และบคุคล
ท่ีอาจมีความขัดแยงหลายประเภท ซึ่งสามารถสรุปมูลคารายการระหวางกันไดดังนี้ ทั้งนี้รายละเอียดของลักษณะ
รายการระหวางกันของแตละบริษัท และลักษณะของความสัมพันธ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ  
บริษัทหรือบริษัทยอย มูลคารายการ 

รายได 
ยอดลูกหน้ี  
คงคาง 

มูลคารายการ 
คาใชจาย 

ยอดเจาหน้ี  
คงคาง 

ป 2544 (หนวย : ลานบาท)     
บริษัทฯ           4.709           0.789          43.731            1.245 

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป          11.922           8.249          64.773            0.048 

บจก. เอ็กแซ็กท           92.369          14.159          35.904            7.831 

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น           26.385           7.291          41.089           14.648 

บจก. แมส มอนิเตอร           6.987           3.453           5.225            1.017 

บจก. ทีนทอลก          22.623           5.061          14.085            3.324 

บจก. เลมอนกราส โปรดักชั่นส 0 0           0.023            0.023 

บจก. อิมเมจ พับลิชชิ่ง           3.506           0.099           2.150            0.002 

6 เดือนของ ป 2545 (หนวย : ลานบาท)     

บริษัทฯ           2.591           7.880          15.338            3.378 

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป           1.942           8.122          25.493            1.496 

บจก. เอ็กแซ็กท           20.622           4.160          19.014            5.007 

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น            7.437           6.602          22.899           13.690 

บจก. แมส มอนิเตอร           4.450           3.105           2.488            0.751 

บจก. ทีนทอลก           7.951           1.373           5.387            2.912 

บจก. อิมเมจ พับลิชชิ่ง 0 0           1.023  0
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11.2 เงื่อนไข/ นโยบายราคา 

รายการตอไปนี ้ เปนรายการระหวางกันที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป และเกิดข้ึนเพ่ือใชทรัพยากรท่ีมีของ
แตละบริษัท ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการกําหนดราคาของรายการดังกลาว เปนไปตามราคาตลาดซ่ึงเปนปกติ
ธุรกิจ และมีเงื่อนไขไมแตกตางจากบุคคลภายนอก ซึง่ประกอบดวย   

คาโฆษณา  คามีเดียรายการ  คาโฆษณาท่ีขายรวมกัน (แพ็คเก็จ) คานายหนา  คาประชาสัมพันธ คาสงเสริมการ
ขาย คาลิขสิทธิ์ คาลิขสิทธิภ์าพยนตร คาสวนแบงเทป  คาศิลปน คาเชาสํานักงาน คาบริการสตูดิโอ และคาจาง
ผลิตรายการ 

ท้ังน้ี คาโฆษณาจะเนนขายใหกับบุคคลภายนอกกอน ในกรณีท่ีซ้ือขายระหวางกนัจะอิงราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ซึ่งขึ้นอยูกับชวงเวลา และสถาน ีและจะมีสวนลดพิเศษเฉพาะกรณีท่ีเหลือจากการขายใหกับบุคคลภายนอก 

ในการเชาอาคารสํานักงานระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (บริษัท เกิดฟา จํากัด) ราคาคาเชาเปน
ราคาท่ีไดรับการประเมินโดย บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระ 

รายการตอไปนี ้ เปนรายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหการบริหารงาน และการดําเนินงานของกลุมบริษทั บริษัท
ใหญ และบริษัทที่เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการกําหนดราคาของรายการดังกลาว เปนไปตามราคาท่ี
ตกลงกัน และมีเง่ือนไขไมแตกตางจากบุคคลภายนอก หรือราคาทุน ซึง่ประกอบดวย   

คาบริหารงานสวนกลาง  คาจัดทําบัญชีและการเงิน คาบริการ คาเชาสถานีวิทยุ  คาใชจายในการผลิต คารับจาง
ผลิตรายการ  คาใชจายในการจัดละครเวที คาใชจายในการจัดคอนเสิรต และ คากจิกรรมคล่ืน 

รายการตอไปนี ้เปนรายการระหวางกันที่เกิดจากการกูยืมจากบริษัทท่ีมีสภาพคลองสูง ซึง่ทําใหสะดวกและรวดเร็ว
กวาการกูยืมจากบุคคลภายนอก โดยใชอัตราดอกเบ้ีย เงินฝากประจํา ซึง่ประกอบดวย   

เงินใหกูยืม และ ดอกเบ้ียรับ 

รายการตอไปนี ้ เปนรายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการประกอบธุรกิจ โดยขึ้นอยูกบั
คาใชจายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจริงสําหรับแตละกรณี ซึง่ประกอบดวย   

เงินทดรองจายกรรมการ 

รายการตอไปนี ้ เปนรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นตามแผนการลงทุน โดยรายการดังกลาวใชมูลคาทางบัญชี ซึง่
ประกอบดวย   

ในป 2539 บริษัท มาสเตอรแพลน จํากัด ลงทุนใน บริษัท เมจิค ฟลม จํากัด ตามมูลคาทางบัญชี และในเดือน 
สิงหาคม 2545 บริษัท มาสเตอรแพลน จํากัด ไดขายเงินลงทุนดังกลาว ใหแก บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลด้ิง จํากัด 
ตามแผนการปรับโครงสรางของกลุมบริษทั โดยใชมูลคาทางบัญชี  

11.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

เนื่องจากกลุมบริษัทประกอบธุรกิจสื่อ และบริษัทท่ีเกี่ยวของประกอบธุรกิจบันเทิง ซึ่งสงเสริมกันและกัน ท้ังน้ี ใน
การทํารายการระหวางกันตางๆ เปนไปตามรายการทางการคาปกติและเพื่อประโยชนสูงสุดโดยรวม และกลุม
บริษทัโดยกรรมการอิสระไดใหความเห็นตอรายการระหวางกนัท่ีเกิดข้ึนของกลุมบริษทั สรุปไดดังน้ี 

กรรมการอิสระซึ่งเปนผูไมมีสวนไดเสียในรายการระหวางกันดังกลาว ขอรับรองวา รายการขางตนเปนรายการที่
เกิดข้ึนเปนประจําทุกป ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาปกติท่ีระบุไวในสัญญาท่ีทํารวมกัน และมีราคาที่เปนไป
ตามราคาตลาด หรือราคาทุน และสมเหตุสมผล โดยบริษัทและกรรมการอิสระจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคต ใหเปนไปตามสัญญาการคาท่ีไดมีการตกลงรวมกัน พรอมท้ังเปดเผยชนิดและมูลคาของ
รายการระหวางกนักับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ภายใตประกาศและขอบังคับของ ก.ล.ต. 
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11.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีนโยบายในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยท่ีการเขาทํารายการระหวาง
บริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการอิสระรวมอยูดวย และหากเปนรายการระหวางกันท่ีเขาขายตามกฎของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ท้ังน้ีกรรมการของบริษัทฯ 2 ทาน คือคุณพิไลวรรณ บุญลน เปนผูบริหารและผูถือหุนในบริษัท แมส มอนิเตอร 
จํากัด และคุณคํารณ ปราโมช ณ อยุธยา เปนผูบริหารและผูถือหุนในบริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จํากัด ต้ังแตเร่ิม
กอตั้งบริษัทดังกลาว ท้ังนี้กอนการปรับโครงสราง คุณพิไลวรรณ บุญลน และคุณคํารณ ปราโมช ณ อยุธยา ไมได
เปนผูบริหารหรือกรรมการของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ ของบริษัท แมส 
มอนิเตอร จํากัด และ บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จํากัด จึงไมถือวาเปนบุคคลท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
อยางไรก็ตาม ภายหลังการปรับโครงสราง บริษัท แมส มอนิเตอร จํากัด และ บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จํากัด จะ
เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และคุณพิไลวรรณ บุญลน และคุณคํารณ ปราโมช ณ อยุธยา จะเปนกรรมการของ
บริษัทฯ จึงถือวาเปนบุคคลท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน ท้ังนี้ในการทํารายการระหวางบริษัทฯ และบริษัท
ยอย กับกรรมการท้ัง 2 ทาน จะตองผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการอิสระรวม
อยูดวย และกรรมการจะไมสามารถออกเสยีงในรายการท่ีตนมีความขัดแยงทางผลประโยชนได 

11.5 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคตกับบริษัทท่ีเกี่ยวของตอไป อยางไรก็
ตามรายการดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเปนการทํารายการกับคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร 
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใด (ตามท่ี
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยหรือกลต.ประกาศกําหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ท้ังน้ีใหเปนไปตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ของ
บริษัทจดทะเบียน ยกเวนรายการระหวางกันท่ีเปนรายการปกติธุรกิจ และมีการกําหนดราคาและเงื่อนไขซึ่งเปน
ราคาตลาดหรือไมตางจากบุคคลภายนอก 

 
12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 12.1 งบการเงิน 

 สรปุรายงานการสอบบัญชี 

รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดยคุณทิพวัลย นานานุวัฒน จากบริษัท 
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินได
จัดทําข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2545 สอบทานโดยคุณทิพวัลย นานา
นุวัฒน ซึ่งมีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ดังนั้น
ผูสอบบัญชีจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินท่ีสอบทานได อยางไรก็ตามผูสอบบัญชีไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือ
วางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 

 
 


