บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในป 2544 (หนวย : ลานบาท)
บริษัทหรือบริษัทยอย

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะรายการ

บริษทั ฯ

บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บริษัทฯ

บจก. มอร มิวสิค

บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ

บจก. เมกเกอรเฮด
บจก. แกรมมี่ แมจิกซ
บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ

บจก. เอ็มจีเอ
บจก. มีฟา
บจก. เกิดฟา
บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บจก. มอร มิวสิค

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป
บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป
บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บจก. เมกเกอรเฮด
บจก. โกบอล มิวสิค แอนด มีเดีย
(ประเทศไทย)
บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

รายไดคาโฆษณา
คาใชจายในการผลิต
รายจายคาบริหารงานสวนกลาง
รายจายคาบริการ
รายไดคาโฆษณา
คาใชจายในการผลิต
รายไดคาโฆษณา
รายไดคาโฆษณา
รายไดคาโฆษณา
คาใชจายในการจัดคอนเสิรต
รายจายคาบริการ
คาใชจายในการผลิต
คาใชจายในการผลิต
คาเชาสํานักงาน
รายจายคาบริการ
รวม
รายไดคาโฆษณา
รายไดคาบริการ
คาเชาเวลาสถานีจายลวงหนา
รายจายคาเชาเวลาสถานี
คาใชจายในการผลิต
รายจายคาบริหารงานสวนกลาง
รายจายคาบริการ
รายไดคาโฆษณา
คาใชจายในการผลิต
รายไดคาโฆษณา
รายไดคาบริการ

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บจก. มีฟา

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป
บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บจก. เอ็มจีเอ
บจก. อิมเมจ พับลิชชิ่ง

บจก. เอ็กแซ็กท

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. เอ็กแซ็กท

เอกสารแนบ

บจก. เอ็มจีเอ

บจก. เมกเกอรเฮด

รายไดคาบริการ
คาใชจายในการผลิต
รายไดคาบริการ
คาใชจายในการผลิต
คาใชจายในการผลิต
รายไดคาโฆษณา
รวม
รายไดคาโฆษณา
รายไดคาสวนแบงเทป
รายไดคาบริการ
คาโฆษณาที่ขายรวมกัน (แพ็คเก็จ)
รายจายคาบริหารงานสวนกลาง
รายจายคาจัดทําบัญชีและการเงิน
คาสวนแบงเทป
รายจายคาบริการสตูดิโอ
รายจายคาบริการ
รายไดคาลิขสิทธิ์
คาลิขสิทธิ์จายคืน
รายจายคาเทปเพลง
รายไดคาโฆษณา
รายจายคาบริการ

มูลคารายการ ยอดลูกหนี้คงคาง มูลคารายการ ยอดเจาหนี้คงคาง
รายได
คาใชจาย
3.268
0.466
0.500
0.085
28.500
1.438
0.089
0.865
0.050
0.106
0.145
0.324
0.324
9.430
0.093
0.075
0.357
0.067
0.099
2.531
0.161
0.750
0.750
4.709
0.789
43.731
1.245
9.461
4.251
0.011
3.510
42.114
1.077
21.000
0.395
1.448
0.010
0.449
0.550
0.275
0.004

0.004
0.091

0.041

0.028
0.058

0.007

64.773

0.048

0.765
4.800
1.728
2.425
4.527
4.642

0.607
0.800
0.288
0.489
0.983
0.893

0.020

11.922
29.508
11.958
0.292

47.362

0.189
8.249
7.239
1.408

4.886
0.062
0.329

0.920
1.800
1.800
……………………………………………….. รับรองความถูกตอง
หนา 6

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหรือบริษัทยอย

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะรายการ

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. มอร มิวสิค

บจก. เอ็กแซ็กท
บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. มีฟา
บจก. อราทิสท แมเนจเมนท

บจก. เอ็กแซ็กท
บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. เมจิค ฟลม
บจก. โกบอล มิวสิค แอนด มีเดีย
(ประเทศไทย)

รายไดคาโฆษณา
รายไดคาบริการ
รายจายคาโฆษณา
คาใชจายในการจัดละครเวที
รายจายคาศิลปน
รายจายคาบริการ
รายไดคาโฆษณา
คาสวนแบงเทป
รายจายคาบริการ
รายไดคาบริการ
รายจายคาศิลปน
รายไดคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร
รายไดคาโฆษณา

บจก. เอ็กแซ็กท
บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. เกิดฟา
บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. อิมเมจ พับลิชชิ่ง

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชน่ั

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น

บจก. มอร มิวสิค

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น
บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น

บจก. เอ็มจีเอ
บจก. เมกเกอรเฮด

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น
บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น
บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น
บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น

เอกสารแนบ

บจก. โกบอล มิวสิค แอนด มีเดีย
(ประเทศไทย)
บจก. อราทิสท แมเนจเมนท
บจก แกรมมี่ คอมมิวนิเคชั่น

บจก. เกิดฟา
บจก. แมส มอนิเตอร

คาเชาสํานักงาน
คาใชจายในการผลิต
รายจายคาบริการ
รายจายคาบริการ
รวม
รายไดคาโฆษณา
รายไดคานายหนา
รายไดคาบริหารโครงการ
รายจายคาประชาสัมพันธ
รายจายคามีเดียรายการ
คาใชจายในการผลิต
รายจายคาบริหารงานสวนกลาง
รายจายคาจัดทําบัญชีและการเงิน
รายจายคาบริการ
รายไดจากการรับจางผลิต
รายไดคานายหนา
รายไดคาบริการ
รายไดคา ประชาสัมพันธ
รายไดคานายหนา
รายจายคามีเดียรายการ
รายจายคาศิลปน
รายไดคานายหนา
รายจายคามีเดียรายการ
รายจายคาสงเสริมการขาย
รายไดคานายหนา
รายจายคามีเดียรายการ
รายไดคานายหนา
รายจายคามีเดียรายการ
รายไดคานายหนา
คาใชจายในการผลิต
รายไดคานายหนา
รายไดคาบริการ
รายจายคามีเดียรายการ
คาเชาสํานักงาน
รายไดคานายหนา
รายไดคาบริการ
รายจายคามีเดียรายการ
รวม

มูลคารายการ ยอดลูกหนี้คงคาง มูลคารายการ ยอดเจาหนี้คงคาง
รายได
คาใชจาย
2.128
0.092
0.022
0.908
0.191
9.199
0.391
3.365
1.025
0.063
0.025
0.013
0.005
0.004
0.329
0.056
0.535
0.151

92.369
0.108
1.236
0.300

9.905
6.938
0.144
2.121
0.518

0.081

0.168

14.159
0.631

0.844
0.081
0.001
0.078
35.904

0.211
0.033
0.001
7.831

2.000
6.976
1.711
4.800
1.272
0.115

0.506
0.131

17.099
0.814

6.655
0.111

0.516
0.187

0.516
0.020

4.811
0.191

1.975
3.143
0.013

0.041

0.072
0.883

0.043

0.043
0.538

0.024
0.098
0.143

4.414
0.144
26.385

0.803

0.204

1.249
0.384

0.659
0.096

0.025

1.347
1.744
0.748
7.291
41.089
14.648
……………………………………………….. รับรองความถูกตอง
หนา 7

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหรือบริษัทยอย

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะรายการ

บจก. แมส มอนิเตอร

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. แมส มอนิเตอร
บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. มอร มิวสิค
บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

บจก. แมส มอนิเตอร
บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. อราทิสท แมเนจเมนท
บจก. เมกเกอรเฮด

บจก. แมส มอนิเตอร
บจก. แมส มอนิเตอร
บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. มีฟา
บจก. แกรมมี่ คอมมิวนิเคชั่น
บจก. เกิดฟา

บจก. ทีนทอลก

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. ทีนทอลก

บจก. เอ็มจีเอ

บจก. ทีนทอลก
บจก. ทีนทอลก

บจก. เมกเกอรเฮด
บจก. โกบอล มิวสิค แอนด มีเดีย
(ประเทศไทย)
บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

รายไดคาโฆษณา
รายไดคาบริการ
คาใชจายในการผลิต
รายจายคาบริหารงานสวนกลาง
รายจายคาจัดทําบัญชีและการเงิน
รายจายคาบริการ
รายไดคาโฆษณา
รายไดคาโฆษณา
รายจายคาศิลปน
รายจายคาศิลปน
รายไดคาโฆษณา
รายไดคาบริการ
รายจายคาศิลปน
รายจายคาบริการ
รายจายคาบริการ
คาเชาสํานักงาน
รวม
รายไดคาโฆษณา
รายไดคาบริการ
รายจายคาบริหารงานสวนกลาง
รายจายคาจัดทําบัญชีและการเงิน
คาบริการสตูดิโอ
รายจายคาบริการ
รายไดคาลิขสิทธิ์จายคืน
รายไดคาบริการ
รายจายคาบริการ
รายไดคาโฆษณา
รายไดคาโฆษณา

บจก. ทีนทอลก

บจก. ทีนทอลก
บจก. ทีนทอลก

บจก. มอร มิวสิค
บจก. เกิดฟา

บจก. เลมอนกราส
โปรดักชัน่ ส

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. อิมเมจ พับลิชชิง่

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. อิมเมจ พับลิชชิง่
บจก. อิมเมจ พับลิชชิง่

บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร
หจก. จักรธรานุภาพ

เอกสารแนบ

รายไดคาโฆษณา
รายไดคารับจางผลิตรายการ
รายไดคาบริการ
คาใชจายในการผลิต
รายจายคามีเดียแพค
รายจายคาบริการ
รายไดคาโฆษณา
คาใชจายในการผลิต
คาเชาสํานักงาน
รวม
คาใชจายในการผลิต
รวม
รายไดคารับจางผลิต
คาใชจายในการผลิต
รายไดคารับจางผลิต
คาเชาอาคารสํานักงาน
รวม

มูลคารายการ ยอดลูกหนี้คงคาง มูลคารายการ ยอดเจาหนี้คงคาง
รายได
คาใชจาย
6.410
3.422
0.009
2.322
0.697
1.200
0.100
0.720
0.060
0.078
0.021
0.084
0.012
0.024
0.019
0.299
0.075
0.075
0.450
0.009
0.031
0.016
0.035
0.006
0.006
0.460
0.043
6.987
3.453
5.225
1.017
1.756
0.306
0.065
0.040
1.200
0.100
0.444
0.037
9.351
1.603
1.419
0.369
(0.067)
(0.003)
0.005
0.001
0.027
0.124
0.027
0.004
20.565
0.070

0.075

0.060
4.596
0.003
0.225
1.108
0.029

1.087
0.003

0.022
0.286
14.085
0.023

0.006
0.119
3.324
0.023

0.023

0.023

0.104

0.002

2.045
2.150

0.002

0.033

22.623

5.061

1.207

0.099

2.299
3.506

0.099

……………………………………………….. รับรองความถูกตอง
หนา 8

บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายการระหวางกันกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วของและบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง ในชวง 6 เดือนของ ป 2545 (หนวย : ลานบาท)
บริษัทหรือบริษัทยอย

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะรายการ

บริษัท

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

รายไดคาโฆษณา
รายไดคา บริการ
คาใชจา ยในการผลิต
รายจายคาบริหารงานสวนกลาง
รายจายคาบริการ
รายไดคาโฆษณา
รายไดคาโฆษณา
คาใชจา ยในการจัดคอนเสิรต
คาใชจา ยในการผลิต
รายจายคาบริการ
คาใชจา ยในการผลิต
คาใชจา ยในการผลิต
รายจายคาศิลปน
คาเชาสํานักงาน
รายจายคาบริการ
เงินทดลองจายกรรมการ
รายไดคาโฆษณา
รายจายคาบริการ
รวม
รายไดคาโฆษณา
คาเชาเวลาสถานีจายลวงหนา
รายจายคาเชาเวลาสถานี
คาใชจา ยในการผลิต
รายจายคาบริหารงานสวนกลาง
รายจายคาบริการ
รายไดคาโฆษณา
รายไดคา บริการ

บริษทั
บริษทั

บจก. มอร มิวสิค
บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

บริษทั
บริษทั
บริษทั
บริษทั

บจก. เอ็มจีเอ
บจก. มีฟา
บจก. อราทิสท แมเนจเมนท
บจก. เกิดฟา

บริษทั
บริษทั

กรรมการ
บจก. อิมเมจ พับลิชชิ่ง

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป
บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บจก. มอร มิวสิค
บจก. โกบอล มิวสิค แอนด มีเดีย
(ประเทศไทย)
บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป
บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป
บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป
บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บจก. มีฟา
บจก. เอ็มจีเอ
บจก. เกิดฟา
บจก. อิมเมจ พับลิชชิง่

บจก. เอ็กแซ็กท

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

รายไดคา บริการ
คาใชจา ยในการจัดคอนเสิรต
รายไดคา บริการ
คาใชจา ยในการผลิต
คาเชาสํานักงาน
รายจายคาบริการ
รวม

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. เอ็มจีเอ

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. เมกเกอรเฮด

เอกสารแนบ

รายไดคาโฆษณา
รายไดคาสวนแบงเทป
คาโฆษณาที่ขายรวมกัน (แพ็คเก็จ)
รายจายคาบริหารงานสวนกลาง
รายจายคาจัดทําบัญชีและการเงิน
คาสวนแบงเทป
รายจายคาบริการสตูดโิ อ
รายจายคาบริการ
รายไดคา ลิขสิทธิ์
รายจายคาเทปเพลง
รายไดคาโฆษณา
รายจายคาบริการ

มูลคารายการ ยอดลูกหนี้คงคาง
รายได
0.382
0.347
0.470
0.351

0.709
0.428

0.602
2.591
1.099

0.837

มูลคารายการ
คาใชจา ย

ยอดเจาหนี้คงคาง

0.359
1.800
0.701

0.225
0.600
0.250

5.519
0.604
0.028
0.229
0.029
0.022
3.164
2.780

1.381

0.104
15.338

0.104
3.378

21.057
0.035
1.800
0.051

0.021
0.600
0.003

1.705

0.869

0.023
0.633
0.189
25.493

0.004

1.496

2.400
0.864
0.584
2.661
2.416

0.072
0.400
0.144
0.035
0.912
0.387

0.046

0.006

0.093
0.185

0.247
0.014
0.002
0.556

6.321
0.582
7.880
4.328
3.510

0.117
0.147

0.006
0.020

1.942
5.542
4.428

8.122
2.355
0.168

10.468

1.581

0.002

0.002
1.800
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บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหรือบริษัทยอย

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะรายการ

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

รายไดคา บริการ
รายจายคาโฆษณา
คาใชจา ยในการจัดละครเวที
รายจายคาศิลปน
รายจายคาบริการ
คาสวนแบงเทป
รายจายคาบริการ
รายไดคาโฆษณา

บจก. เอ็กแซ็กท
บจก. เอ็กแซ็กท
บจก. เอ็กแซ็กท
บจก. เอ็กแซ็กท
บจก. เอ็กแซ็กท
บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. มอร มิวสิค
บจก. มีฟา
บจก. โกบอล มิวสิค แอนด มีเดีย
(ประเทศไทย)
บจก. เกิดฟา
บจก. แมส มอนิเตอร
บจก. อิมเมจ พับลิชชิง่

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชน่ั

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชน่ั

บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

บจก. มอร มิวสิค

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชน่ั
บจก. แกรมมี่ เทเลวิชน่ั
บจก. แกรมมี่ เทเลวิชน่ั

บจก. เอ็มจีเอ
บจก. เมกเกอรเฮด
บจก. โกบอล มิวสิค แอนด
มีเดีย(ประเทศไทย)

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชน่ั
บจก. แกรมมี่ เทเลวิชน่ั

บจก. อราทิสท แมเนจเมนท
บจก. มีฟา

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชั่น
บจก. แกรมมี่ เทเลวิชน่ั

บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. แมส มอนิเตอร
บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. เกิดฟา
บจก. แมส มอนิเตอร

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. มอร มิวสิค
บจก. โกบอล มิวสิค แอนด มีเดีย
(ประเทศไทย)

คาเชาสํานักงาน
คาใชจา ยในการผลิต
รายจายคาบริการ
รวม
รายไดคาโฆษณา
รายไดคา นายหนา
รายจายคาประชาสัมพันธ
รายจายคามีเดียรายการ
คาใชจา ยในการผลิต
รายจายคาบริหารงานสวนกลาง
รายจายคาจัดทําบัญชีและการเงิน
รายจายคาบริการ
รายไดจากการรับจางผลิต
รายไดคา นายหนา
รายไดคา บริการ
รายจายคามีเดียรายการ
รายจายคาศิลปน
รายไดคาโฆษณา
รายไดคา นายหนา
รายจายคามีเดียรายการ
รายจายคาสงเสริมรายการ
รายไดคา มีเดียรายการ
รายไดคาโฆษณา
รายไดคา นายหนา
รายจายคามีเดียรายการ
คาใชจา ยในการผลิต
รายไดคา นายหนา
รายจายคามีเดียรายการ
คาใชจา ยในการผลิต
คาเชาสํานักงาน
รายไดคาโฆษณา
รายไดคา บริการ
รายจายคามีเดียรายการ
รายไดคาโฆษณา
คาใชจา ยในการผลิต
รายจายคาบริหารงานสวนกลาง
รายจายคาจัดทําบัญชีและการเงิน
รายจายคาบริการ
รายไดคาโฆษณา
รายไดคาโฆษณา
รายจายคาโฆษณา

เอกสารแนบ

มูลคารายการ ยอดลูกหนี้คงคาง
รายได
0.002
0.002

0.179

20.622
1.263
0.149

1.329
3.407
0.086

มูลคารายการ
คาใชจา ย

ยอดเจาหนี้คงคาง

0.596
6.117
0.963
0.741
0.003
0.016

0.015

1.265
0.180
0.163
19.014

0.311
0.057
0.122
5.007

0.060
0.684

0.051

4.160
0.614
0.101

1.200
1.231
1.232
1.600
0.212
0.236

0.211

12.532
0.219

8.814
0.064

0.088

0.175
0.014

0.214
0.084

0.127
0.036

0.300
0.009
0.575

0.300
0.009
0.041

3.167
22.899

2.211
13.690

0.505
0.600
0.360
0.104

0.201
0.200
0.120
0.040

0.847
0.442
0.400

1.329
3.407
0.046

0.053
0.027

0.203
0.004

0.024

0.040
0.077

0.024

0.877
0.043

0.936

7.437
4.288

6.602
3.069

0.108
0.054

0.036

0.054
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บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหรือบริษัทยอย

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะรายการ

บจก. แมส มอนิเตอร
บจก. แมส มอนิเตอร
บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร
บจก. อราทิสท แมเนจเมนท
บจก. เกิดฟา

บจก. ทีนทอลก

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

คาใชจา ยในการผลิต
รายจายคาศิลปน
คาเชาสํานักงาน
รวม
รายไดคาโฆษณา
รายไดคา บริการ
รายจายคาบริหารงานสวนกลาง
รายจายคาจัดทําบัญชีและการเงิน
คาบริการหองสตูดิโอ
รายจายคาบริการ
รายไดคา ลิขสิทธิ์ (จายคืน)
รายไดคาโฆษณา
รายไดคาโฆษณา

บจก. ทีนทอลก
บจก. ทีนทอลก
บจก. ทีนทอลก

บจก. เอ็มจีเอ
บจก. เมกเกอรเฮด
บจก. โกบอล มิวสิค แอนด มีเดีย
(ประเทศไทย)

บจก. ทีนทอลก

บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

บจก. ทีนทอลก
บจก. ทีนทอลก
บจก. อิมเมจ พับลิชชิ่ง

บจก. มอร มิวสิค
บจก. เกิดฟา
หจก. จักรธรานุภาพ

มูลคารายการ
รายได

รายไดคา รับจางผลิตรายการ
รายจายคาศิลปน
คาใชจา ยในการผลิต
คาใชจา ยในการผลิต
คาเชาสํานักงาน
รวม
คาเชาอาคารสํานักงาน
รวม

4.450
0.518
0.023

ยอดลูกหนี้คงคาง

3.105
0.450

(0.004)
0.015
0.060

0.002
0.015
0.060

7.339

0.846

7.951

1.373

มูลคารายการ ยอดเจาหนี้คงคาง
คาใชจา ย
0.170
0.039
0.005
0.690
0.151
2.488
0.751

0.600
0.222
3.865
0.229

0.200
0.074
2.380
0.144

0.039

0.016
0.001

0.003
0.429
5.387
1.023
1.023

0.096
2.912

รายการเกี่ยวกับการค้ําประกัน
กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย ค้าํ ประกันวงเงินสินเชือ่ เบิกเกินบัญชีทไ่ี ดรบั จากธนาคาร จํานวน 5 ลานบาท

เอกสารแนบ
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัท บริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษทั หรือบริษทั ยอย

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

บริษทั ฯ

บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บริษทั ฯ เปนบริษทั ยอยของ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และมีกรรมการรวมกัน

บริษทั ฯ

บจก. มอร มิวสิค

มีผูถือหุน รายใหญและกรรมการรวมกัน

บริษทั ฯ

บจก. เมกเกอรเฮด

มีผูถือหุน รายใหญและกรรมการรวมกัน

บริษทั ฯ

บจก. แกรมมี่ แมจิกซ

มีผูถือหุน รายใหญและกรรมการรวมกัน

บริษทั ฯ

บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

มีผูถือหุน รายใหญและกรรมการรวมกัน

บริษทั ฯ

บจก. เอ็มจีเอ

มีผูถือหุน รายใหญและกรรมการรวมกัน

บริษทั ฯ

บจก. มีฟา

มีผูถือหุน รายใหญและกรรมการรวมกัน

บริษทั ฯ

บจก. อราทิสท แมเนจเมนท

มีผูถือหุน รายใหญและกรรมการรวมกัน

บริษทั ฯ

บจก. เกิดฟา

บริษทั ฯ

บจก. แมส มอนิเตอร

บริษทั ฯ

บจก. อิมเมจ พับลิชชิง่

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บจก. มอร มิวสิค

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บจก. เมกเกอรเฮด

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป
บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บจก. โกบอล มิวสิค แอนด มีเดีย
(ประเทศไทย)
บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บจก. มีฟา

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บจก. เอ็มจีเอ

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บจก. เกิดฟา

บจก. เรดิโอ คอนเซ็ป

บจก. อิมเมจ พับลิชชิง่

บจก. เอ็กแซ็กท

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. เอ็มจีเอ

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. เมกเกอรเฮด

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. มอร มิวสิค

กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เปนผูถ อื หุนใหญและเปนกรรมการและ
เปนผูบ ริหารของ เกิดฟา
แมส มอนิเตอร เปนบริษทั ยอยของบริษทั ฯ และกรรมการของบริษทั ฯ เปน
ผูถ อื หุน และผูบ ริหารของแมส มอนิเตอร
อิมเมจ พับลิชชิง่ เปนบริษทั ยอยของบริษทั ฯ และกรรมการของบริษัทฯ
เปนผูถือหุนและผูบ ริหารของ อิมเมจ
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปนผูถือหุน ใหญของบริษัทใหญ ของ เรดิโอ และมี
กรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ มอร มิวสิค เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ เรดิโอ
และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ เมกเกอรเฮด เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ เรดิโอ
และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ โกบอล มิวสิค เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ เรดิโอ
และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ เอ็กซทรอกาไนเซอร เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ
เรดิโอ และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ มีฟา เปนผูถ ือหุนใหญของบริษัทใหญของ เรดิโอ และมี
กรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ เอ็มจีเอ เปนผูถือหุนใหญของบริษัทใหญของ เรดิโอ และมี
กรรมการรวมกัน
กรรมการของ เรดิโอ และกรรมการและผูบริหารของบริษทั ใหญของ เรดิโอ
เปนผูถือหุนใหญและเปนกรรมการและเปนผูบ ริหารของ เกิดฟา
มีผูถือหุน รายใหญและกรรมการรวมกันและกรรมการของบริษัทใหญเปนผู
ถือหุนและผูบ ริหารของ อิมเมจ
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปนผูถือหุน ใหญของบริษัทใหญ ของ เอ็กแซ็กท และมี
กรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ เอ็มจีเอ เปนผูถือหุนใหญของบริษัทใหญของ เอ็กแซ็กท
และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ เมกเกอรเฮด เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ เอ็ก
แซ็กท และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ เอ็กซทรอกาไนเซอร เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ
เอ็กแซ็กท และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ มอร มิวสิค เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ เอ็ก
แซ็กท และมีกรรมการรวมกัน

เอกสารแนบ
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หรือบริษทั ยอย

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. มีฟา

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. อราทิสท แมเนจเมนท

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. เมจิค ฟลม

บจก. เอ็กแซ็กท
บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. โกบอล มิวสิค แอนด มีเดีย
(ประเทศไทย)
บจก. เกิดฟา

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. เอ็กแซ็กท

บจก. อิมเมจ พับลิชชิง่

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชนั่

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชนั่

บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชนั่

บจก. มอร มิวสิค

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชนั่

บจก. เอ็มจีเอ

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชนั่

บจก. เมกเกอรเฮด

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชนั่
บจก. แกรมมี่ เทเลวิชนั่

บจก. โกบอล มิวสิค แอนด มีเดีย
(ประเทศไทย)
บจก. อราทิสท แมเนจเมนท

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชนั่

บจก แกรมมี่ คอมมิวนิเคชัน่

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชนั่

บจก. มีฟา

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชนั่

บจก. เกิดฟา

บจก. แกรมมี่ เทเลวิชนั่

บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. แมส มอนิเตอร

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. มอร มิวสิค

บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. อราทิสท แมเนจเมนท

บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. เมกเกอรเฮด

เอกสารแนบ

ความสัมพันธ
ผูถือหุน ใหญของ มีฟา เปนผูถ ือหุนใหญของบริษัทใหญของ เอ็กแซ็กท และ
มีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ อราทิสท เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ เอ็กแซ็กท
และมีกรรมการรวมกัน
ผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ เมจิค ฟลม เปนผูถือหุน ใหญของบริษัท
ใหญของ เอ็กแซ็กท และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ โกบอล มิวสิค เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ เอ็ก
แซ็กท และมีกรรมการรวมกัน
กรรมการของ เอ็กแซ็กท และกรรมการและผูบ ริหารของบริษัทใหญของ เอ็ก
แซ็กท เปนผูถือหุนใหญและเปนกรรมการและเปนผูบริหารของ เกิดฟา
มีผูถือหุน รายใหญและกรรมการรวมกันและกรรมการของบริษัทใหญเปนผู
ถือหุนและผูบ ริหารของ แมส มอนิเตอร
มีผูถือหุน รายใหญและกรรมการรวมกันและกรรมการของบริษัทใหญเปนผู
ถือหุนและผูบ ริหารของ อิมเมจ
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปนผูถือหุน ใหญของบริษัทใหญ ของ แกรมมี่ เทเลวิชั่น
และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ เอ็กซทรอกาไนเซอร เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ
แกรมมี่ เทเลวิชนั่ และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ มอร มิวสิค เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ แกรมมี่
เทเลวิชนั่ และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ เอ็มจีเอ เปนผูถือหุนใหญของบริษัทใหญของ แกรมมี่ เทเล
วิชั่น และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ เมกเกอรเฮด เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ แกรมมี่
เทเลวิชนั่ และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ โกบอล มิวสิค เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ
แกรมมี่ เทเลวิชนั่ และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ อราทิสท เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ แกรมมี่
เทเลวิชนั่ และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ แกรมมี่ คอมมิวนิเคชัน่ เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญ
ของ แกรมมี่ เทเลวิชั่น และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ มีฟา เปนผูถ ือหุนใหญของบริษัทใหญของ แกรมมี่ เทเล
วิชั่น และมีกรรมการรวมกัน
กรรมการของ แกรมมี่ เทเลวิชนั่ และกรรมการและผูบริหารของบริษทั ใหญ
ของ แกรมมี่ เทเลวิชั่น เปนผูถือหุนใหญและเปนกรรมการและเปนผูบริหาร
ของ เกิดฟา
มีผูถือหุน รายใหญและกรรมการรวมกันและกรรมการของบริษัทใหญเปนผู
ถือหุนและผูบ ริหารของ แมส มอนิเตอร
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปนผูถือหุน ใหญของบริษัทใหญ ของ แมส มอนิเตอร
และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ มอร มิวสิค เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ แมส
มอนิเตอร และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ เอ็กซทรอกาไนเซอร เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ
แมส มอนิเตอรและมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ อราทิสท เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ แมส
มอนิเตอร และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ เมกเกอรเฮด เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ แมส
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หรือบริษทั ยอย

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ
มอนิเตอร และมีกรรมการรวมกัน

บจก. แมส มอนิเตอร
บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. โกบอล มิวสิค แอนด มีเดีย
(ประเทศไทย)
บจก. มีฟา

บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. แกรมมี่ คอมมิวนิเคชัน่

บจก. แมส มอนิเตอร

บจก. เกิดฟา

บจก. ทีนทอลก

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. ทีนทอลก

บจก. เอ็มจีเอ

บจก. ทีนทอลก

บจก. เมกเกอรเฮด

บจก. ทีนทอลก
บจก. ทีนทอลก

บจก. โกบอล มิวสิค แอนด มีเดีย
(ประเทศไทย)
บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

บจก. ทีนทอลก

บจก. มอร มิวสิค

บจก. ทีนทอลก

บจก. เกิดฟา

บจก. เลมอนกราส โปรดักชั่นส

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. อิมเมจ พับลิชชิง่

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บจก. อิมเมจ พับลิชชิง่

บจก. เอ็กซทรอกาไนเซอร

บจก. อิมเมจ พับลิชชิง่

หจก. จักรธรานุภาพ

เอกสารแนบ

ผูถือหุน ใหญของ โกบอล มิวสิค เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ แมส
มอนิเตอร และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ มีฟา เปนผูถ ือหุนใหญของบริษัทใหญของ แมส มอนิเตอร
และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ แกรมมี่ คอมมิวนิเคชัน่ เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญ
ของ แมส มอนิเตอร และมีกรรมการรวมกัน
กรรมการของ แมส มอนิเตอร และกรรมการและผูบ ริหารของบริษัทใหญของ แมส
มอนิเตอร เปนผูถอื หุน ใหญและเปนกรรมการและเปนผูบ ริหารของ เกิดฟา
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปนผูถือหุน ใหญของบริษัทใหญ ของ ทีนทอลก และมี
กรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ เอ็มจีเอ เปนผูถือหุนใหญของบริษัทใหญของ ทีนทอลก
และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ เมกเกอรเฮด เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ ที
นทอลก และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ โกบอล มิวสิค เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ ที
นทอลก และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ เอ็กซทรอกาไนเซอร เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ
ทีนทอลก และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ มอร มิวสิค เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ ทีนทอลก
และมีกรรมการรวมกัน
กรรมการของ ทีนทอลก และกรรมการและผูบ ริหารของบริษัทใหญของ ที
นทอลก เปนผูถ ือหุน ใหญและเปนกรรมการและเปนผูบ ริหารของ เกิดฟา
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปนผูถือหุน ใหญของบริษัทใหญ ของ เลมอนกราส และมี
กรรมการรวมกัน
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปนผูถือหุน ใหญของบริษัทใหญ ของ อิมเมจ และมี
กรรมการรวมกัน
ผูถือหุน ใหญของ เอ็กซทรอกาไนเซอร เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ใหญของ
อิมเมจ และมีกรรมการรวมกัน
มีผูถือหุน รายใหญและกรรมการและผูบริหารรวมกัน
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