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10. การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2545 เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2545 โดยมีกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ทัง้ 3 คนเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารของ
บริษั ทแลวสรุป ไดว า จากการประเมิน ระบบการควบคุม ภายในของบริ ษัท ฯ ในด านตางๆ 5 ส วน คือ องค ก รและ
สภาพแวดลอม การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารขอมูล
และระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพพอสมควร รวมทั้งมีระบบ
การควบคุมภายในในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
(ตามสวนที่ 3 ขอ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน) อยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการได
สงเสริมและสนับสนุนใหฝายบริหารดําเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสราง
ใหบริษทั มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)

11. รายการระหวางกัน
11.1 ลักษณะของรายการระหวางกัน
จากการทีก่ ลุมบริษทั ประกอบธุรกิจทางดานสื่อ ในขณะที่บริษัทใหญและบริษัทในเครือประกอบธุรกิจทางดานบันเทิง
ดังนั้นกลุมบริษัทจึงมีรายการระหวางกันกับบริษัทใหญ บริษทั ในเครือของบริษทั ใหญ บริษัทที่เกี่ยวของ และบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแยงหลายประเภท ซึ่งสามารถสรุปมูลคารายการระหวางกันไดดังนี้ ทั้งนี้รายละเอียดของลักษณะ
รายการระหวางกันของแตละบริษัท และลักษณะของความสัมพันธ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ
บริษทั หรือบริษทั ยอย

มูลคารายการ
รายได

ยอดลูกหนี้
คงคาง

มูลคารายการ
คาใชจา ย

ยอดเจาหนี้
คงคาง

ป 2544 (หนวย : ลานบาท)
บริษัทฯ
บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป
บจก. เอ็กแซ็กท
บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น
บจก. แมส มอนิเตอร
บจก. ทีนทอลก
บจก. เลมอนกราส โปรดักชั่นส
บจก. อิมเมจ พับลิชชิ่ง

4.709
11.922
92.369
26.385
6.987
22.623
0

0.789
8.249
14.159
7.291
3.453
5.061
0

43.731
64.773
35.904
41.089
5.225
14.085
0.023

1.245
0.048
7.831
14.648

3.506

0.099

2.150

0.002

2.591
1.942
20.622
7.437
4.450
7.951
0

7.880
8.122
4.160
6.602
3.105
1.373
0

15.338
25.493
19.014
22.899
2.488
5.387
1.023

3.378
1.496

1.017
3.324
0.023

6 เดือนของ ป 2545 (หนวย : ลานบาท)
บริษัทฯ
บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป
บจก. เอ็กแซ็กท
บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น
บจก. แมส มอนิเตอร
บจก. ทีนทอลก
บจก. อิมเมจ พับลิชชิ่ง
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0
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11.2 เงื่อนไข/ นโยบายราคา
รายการตอไปนี้ เปนรายการระหวางกันที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป และเกิดขึ้นเพือ่ ใชทรัพยากรทีม่ ีของ
แตละบริษทั ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการกําหนดราคาของรายการดังกลาว เปนไปตามราคาตลาดซึง่ เปนปกติ
ธุรกิจ และมีเงื่อนไขไมแตกตางจากบุคคลภายนอก ซึง่ ประกอบดวย
คาโฆษณา คามีเดียรายการ คาโฆษณาที่ขายรวมกัน (แพ็คเก็จ) คานายหนา คาประชาสัมพันธ คาสงเสริมการ
ขาย คาลิขสิทธิ์ คาลิขสิทธิภ์ าพยนตร คาสวนแบงเทป คาศิลปน คาเชาสํานักงาน คาบริการสตูดโิ อ และคาจาง
ผลิตรายการ
ทัง้ นี้ คาโฆษณาจะเนนขายใหกับบุคคลภายนอกกอน ในกรณีทซ่ี ้ือขายระหวางกันจะอิงราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก
ซึ่งขึ้นอยูกับชวงเวลา และสถานี และจะมีสว นลดพิเศษเฉพาะกรณีท่ีเหลือจากการขายใหกบั บุคคลภายนอก
ในการเชาอาคารสํานักงานระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (บริษัท เกิดฟา จํากัด) ราคาคาเชาเปน
ราคาทีไ่ ดรบั การประเมินโดย บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระ
รายการตอไปนี้ เปนรายการระหวางกันทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ใหการบริหารงาน และการดําเนินงานของกลุม บริษทั บริษัท
ใหญ และบริษัทที่เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการกําหนดราคาของรายการดังกลาว เปนไปตามราคาที่
ตกลงกัน และมีเงือ่ นไขไมแตกตางจากบุคคลภายนอก หรือราคาทุน ซึง่ ประกอบดวย
คาบริหารงานสวนกลาง คาจัดทําบัญชีและการเงิน คาบริการ คาเชาสถานีวทิ ยุ คาใชจายในการผลิต คารับจาง
ผลิตรายการ คาใชจายในการจัดละครเวที คาใชจา ยในการจัดคอนเสิรต และ คากิจกรรมคลืน่
รายการตอไปนี้ เปนรายการระหวางกันที่เกิดจากการกูยืมจากบริษัทที่มีสภาพคลองสูง ซึง่ ทําใหสะดวกและรวดเร็ว
กวาการกูยืมจากบุคคลภายนอก โดยใชอตั ราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา ซึง่ ประกอบดวย
เงินใหกูยืม และ ดอกเบีย้ รับ
รายการตอไปนี้ เปนรายการระหวางกันทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ใหเกิดความคลองตัวในการประกอบธุรกิจ
คาใชจา ยที่คาดวาจะเกิดขึน้ จริงสําหรับแตละกรณี ซึง่ ประกอบดวย

โดยขึ้นอยูกบั

เงินทดรองจายกรรมการ
รายการตอไปนี้ เปนรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นตามแผนการลงทุน โดยรายการดังกลาวใชมลู คาทางบัญชี ซึง่
ประกอบดวย
ในป 2539 บริษัท มาสเตอรแพลน จํากัด ลงทุนใน บริษัท เมจิค ฟลม จํากัด ตามมูลคาทางบัญชี และในเดือน
สิงหาคม 2545 บริษัท มาสเตอรแพลน จํากัด ไดขายเงินลงทุนดังกลาว ใหแก บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิง้ จํากัด
ตามแผนการปรับโครงสรางของกลุม บริษทั โดยใชมลู คาทางบัญชี
11.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
เนื่องจากกลุมบริษัทประกอบธุรกิจสื่อ และบริษัทที่เกี่ยวของประกอบธุรกิจบันเทิง ซึ่งสงเสริมกันและกัน ทั้งนี้ ใน
การทํารายการระหวางกันตางๆ เปนไปตามรายการทางการคาปกติและเพื่อประโยชนสูงสุดโดยรวม และกลุม
บริษทั โดยกรรมการอิสระไดใหความเห็นตอรายการระหวางกันทีเ่ กิดขึน้ ของกลุม บริษทั สรุปไดดงั นี้
กรรมการอิสระซึ่งเปนผูไมมีสวนไดเสียในรายการระหวางกันดังกลาว ขอรับรองวา รายการขางตนเปนรายการที่
เกิดขึ้นเปนประจําทุกป ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาปกติที่ระบุไวในสัญญาที่ทํารวมกัน และมีราคาที่เปนไป
ตามราคาตลาด หรือราคาทุน และสมเหตุสมผล โดยบริษัทและกรรมการอิสระจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต ใหเปนไปตามสัญญาการคาที่ไดมีการตกลงรวมกัน พรอมทั้งเปดเผยชนิดและมูลคาของ
รายการระหวางกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ภายใตประกาศและขอบังคับของ ก.ล.ต.
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11.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีนโยบายในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยที่การเขาทํารายการระหวาง
บริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการอิสระรวมอยูดวย และหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามกฎของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษทั จะปฏิบตั ติ ามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้งนี้กรรมการของบริษัทฯ 2 ทาน คือคุณพิไลวรรณ บุญลน เปนผูบริหารและผูถือหุนในบริษัท แมส มอนิเตอร
จํากัด และคุณคํารณ ปราโมช ณ อยุธยา เปนผูบริหารและผูถือหุนในบริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จํากัด ตั้งแตเริ่ม
กอตั้งบริษัทดังกลาว ทั้งนี้กอนการปรับโครงสราง คุณพิไลวรรณ บุญลน และคุณคํารณ ปราโมช ณ อยุธยา ไมได
เปนผูบริหารหรือกรรมการของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ ของบริษัท แมส
มอนิเตอร จํากัด และ บริษัท อิมเมจ พับ ลิชชิ่ง จํากัด จึงไมถือวาเปนบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
อยางไรก็ตาม ภายหลังการปรับโครงสราง บริษัท แมส มอนิเตอร จํากัด และ บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จํากัด จะ
เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และคุณพิไลวรรณ บุญลน และคุณคํารณ ปราโมช ณ อยุธยา จะเปนกรรมการของ
บริษัทฯ จึงถือวาเปนบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ในการทํารายการระหวางบริษัทฯ และบริษัท
ยอย กับกรรมการทัง้ 2 ทาน จะตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการอิสระรวม
อยูด ว ย และกรรมการจะไมสามารถออกเสียงในรายการทีต่ นมีความขัดแยงทางผลประโยชนได
11.5 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคตกับบริษัทที่เกี่ยวของตอไป อยางไรก็
ตามรายการดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเปนการทํารายการกับคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด (ตามที่
คณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย หรื อ กลต.ประกาศกํ า หนด) กั บ บริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัท ย อย ทั้ง นี้ ให เ ปน ไปตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของ
บริษัทจดทะเบียน ยกเวนรายการระหวางกันที่เปนรายการปกติธุรกิจ และมีการกําหนดราคาและเงื่อนไขซึ่งเปน
ราคาตลาดหรือไมตางจากบุคคลภายนอก

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานของผู ส อบบั ญ ชี สํ า หรั บ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ตรวจสอบโดยคุ ณ ทิ พ วั ล ย นานานุ วั ฒ น จากบริ ษั ท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินได
จัดทําขึน้ โดยถูกตองตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2545 สอบทานโดยคุณทิพวัลย นานา
นุวัฒน ซึ่งมีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอมูลทางการเงิน จึง ใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้น
ผูส อบบัญชีจงึ ไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินทีส่ อบทานได อยางไรก็ตามผูส อบบัญชีไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อ
วางบการเงินดังกลาวไมถกู ตองตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป
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